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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Türkiye’de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık ders notları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan
Eğitim Fakültesi öğrencileri için hazırlanmıştır. Kitapta da görüleceği üzere iki amaç
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır: Birincisi okuyuculara Türkiye’de sendikacılık ve toplu pazarlık
alanında teferruata girmeden olabildiğince yalın ancak konuların esasını veren bir yaklaşımla Türk
Endüstri İlişkileri sistemi hakkında okuyucuları bilgilendirmek. Ders notunda görüleceği üzere
endüstri ilişkileri konular analitik ve tarihsel süreçler iç içe geçmiş şekilde ele alınmaktadır. Bununla
yapılmak istenilen Türk Endüstri İlişkileri sistemi içinde sendikacılık ve toplu pazarlık alanında
mevcut olan kurum ve konuların neler olduğunun öğrenilmesi, içeriklerinin ve niteliklerinin
kavranılması ile bu kurum ve konuların tarihsel süreç içindeki gelişimlerinin yakalanmasının
sağlanmasıdır. Bir diğer ifade ile Türk Endüstri İlişkileri Sisteminin yapısal özellikleri ile zaman
içindeki değişimi ve bu değişimde rol oynayan faktörlerle olan ilişkiler belirtilmeye çalışılmıştır.
Dersin çıktıları arasında derste işlenen konular ile çalışma hayatında kurumsal ya da örgütsel çalışma
ilişkileri arasındaki ilgilerin kurulması ve böylece yarının birer işgücü olan öğrencilerimize çalışma
hayatlarına hazır olmalarının sağlanmasıdır.
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KISALTMALAR
ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
DİSK Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
DMK Devlet Memurları Kanunu
HAK-İŞ Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
KİT Kamu İktisadi Teşebbüsleri
KGHK Kamu Görevlileri Hakem Kurulu
MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu
MİSK Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu
SK Sendikalar Kanunu
TİSGLK Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
TİS Toplu İş Sözleşmesi
TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
TÜRK-İŞ Türk İşçi Sendikaları Konfederasyonu
TÜRKİYE
Konfederasyonu

KAMU-SEN

Türkiye

Kamu

Çalışanları

Sendikaları

TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası
UÇÖ Uluslararası Çalışma Örgütü
YHK Yüksek Hakem Kurulu
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YAZAR NOTU
Sevgili öğrenciler, dersten yüksek fayda sağlamak açısından iki hususa dikkatinizi çekmek
istiyorum.
Birinci husus endüstri ilişkileri disiplinler arası bir bilim dalıdır. Çalışma hayatını ve insanı
ilgilendiren her bilgi ve bilim alanı endüstri ilişkileri ile de ilişkilidir. Bu nedenle Türk endüstri
ilişkileri ile ilgili konular incelenirken tarih, hukuk, sosyoloji, ekonomi, işletme, antropoloji,
uluslararası ilişkiler vb. alanlardaki bilgilerinizi kullanmanız ve işlenen konularla ilişki kurmanız
konuların daha iyi anlaşılması ve anlamlandırılması açısından büyük fayda sağlayacaktır.
İkinci husus ise konuların ele alışında önce konulara göre ayrıma gidilmiş daha sonra ise
her konu kendi içinde tarihsel bir perspektif ile 1960-1980 dönemi ve 1980 sonrası günümüze kadar
olan dönem olarak ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu şekilde konuların ele alınmasından maksat her
konuya ayrı ayrı odaklanılmasını, her konudaki değişim zincirinin yakalanması, her konunun bir
bütün olarak algılanması ve öğrenilmesinin sağlanmasıdır.
Ders notlarını çalışırken bu perspektifleri aklınızda tutmanızın yararlı olacağını
düşünüyorum.
Başarılı bir dönem ve eğitim hayatı geçirmenizi dileğiyle…
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1. TÜRK ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ: MİRAS VE KURULUŞ
HAZIRLIKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.2. Miras ve Kuruluş Dönemi

1.2.1. Cumhuriyetin Temel Tercihleri ve Arayışlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türk endüstri ilşkileri hangi dönemlere ayrılır?
Türk endüstri ilişkilerinin dönemlere ayrılmasında hangi kriter belirleyicidir?
Ekonomik eksenli endüstri ilişkileri ne demektir?
Hukuk eksenli endüstri ilişkileri ne demektir?
Osmanlı Devletinin işçi örgütlenmelerindeki hangi unsur Cumhuriyetin ilk yıllarında
devletin sendikalara olumsuz bakmasına neden olmuştur?
6- Endüstri ilişkileri ile modernleşme araında nasıl bir ilişki vardır?
7- Cumhuriyetin kuruluş yıllarında çalışma hayatı nasıl düzenlenmek istenmiştir?
8- İlk İş Kanunu’nda neden otoriter eğilimler yer bulmuştur?
9- Cumhuriyetin kuruluş yıllarında işçilerin örgütlenmesine nasıl yaklaşılmıştır?
10- Halkçılık ilkesi çalışma hayatındaki örgütleme açısından neden önemlidir?
12345-
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Endüstri ilişkileri

Olgu olark endüstri ilişkileri
ve ülke uyugulamalarının
nitlğinin anlaşılması ile
belirleyici faktörler
Ülkelerde Endüstri
ilişklerinin şekillenmesinde
rol oynayan faktörler ve
yapılandılıması
Türk Endüstri ilişklerinin
incelenmesinde yapılan
dönemlendirilmelerin nitelik
ve öneminin pratik ve
bilimsel çalışmalar açısından
anlaşılması
Önemi, niteliği ve kabul
süreci ile ilgili gelişmeler
toplu iş ilişkileri ile ilgisi
Önemi, niteliği ve gelişmeler
toplu iş ilişkileri ile ilgisinin
öğrenilmesi
Anlamı, değeri ve işçi
örgütlenmelerinin
ertelenmesi açısından
taşıdığı önem
Anlamı, niteliği ve işçi
örgütlenmeleri açısından
taşıdığı önem

Hukuk ve ekonomik eksenli
endüstri ilişkileri
Türkiye’de endüstri
ilişkilerinin
dönemlendirilmesi

İlk İş Kanunu
İzmir İktisat Kongresi
Halkçılık ilkesi

Cemiyetler Kanunu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Anlatım ve tarihsel
örnekleme ile endüstri
ilişkileri ile çalışma hayatı
arasında ilişki kurulması
Anlatım ve tarihsel
örnekleme ile endüstri
ilişkileri uygulamaları ile
ilişki kurulması
Anlatım ve örneklendirme
ile gelişmelerin kavratılması

Anlatım ve örneklendirme
ile gelişmelerin kavratılması
ve öğrenilmesiyle
Anlatım ve örneklendirme
ile gelişmelerin kavratılması
ve öğrenilmesiyle
Anlatım ve örneklendirme
ile gelişmelerin kavratılması
ve öğrenilmesiyle
Anlatım ve örneklendirme
ile gelişmelerin kavratılması
ve öğrenilmesiyle
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Anahtar Kavramlar


Hukuk eksenli endüstri ilişkileri



Ekonomik eksenli endüstri ilişkileri



Modernleşme



Halkçılık



İlk İş Kanunu



Azınlık milliyetçiliği



Sınıfsız toplum



İzmir İktisat Kongresi

15

1.1. Giriş
Çalışma ilişkileri ülkelerin sahip oldukları toplumsal yapıya bağlı olarak farklılık
göstermektedir. Bugün ülkeler toplumsal yapılarının gelişmişlik ve kalkınma seviyelerine göre
tarım, sanayi ve sanayi ötesi toplumlar olarak tasnif edilmektedir. Tarihsel olarak tarım, sanayi
ve sanayi ötesi toplum yapıları birbirini izlemiştir. Ancak, günümüze yaklaştıkça toplumlar
arasındaki artan ilişkiler ve ülkelerin ekonomik kalkınma yolunda ulaştıkları seviyeler
toplumların her üç toplumsal yapının özelliklerine belli oranlarda sahip olmalarına yol açmıştır.
Bununla birlikte ülkeleri toplumsal yapı özelliklerini dikkate alarak söz konusu üç gruptan biri
içinde değerlendirilmektedir. Endüstri ilişkileri, sanayileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan
toplu çalışma ilişkilerini ifade eden bir kavramdır. Esas itibariyle sanayi sektöründeki kitle
halindeki çalışma-çalıştırma ilişkilerini ifade eden endüstri ilişkileri kavramı, bu sektördeki
çalışma ilişkilerinin niteliklerinin diğer sektörlerde de vücut bulmasıyla, istihdam ilişkilerini
açıklamak için genel bir kavram olarak da kullanılmaktadır.1 Sanayi Devrimi’nden bugüne
gösterdiği değişimler açısından bakıldığında -endüstri ilişkileri derslerinde de vurgulandığı
üzere- sanayileşmenin başladığı ancak henüz tarım toplumu özelliklerini tamamen
kaybetmemiş toplumlarda bireysel çalışma ilişkilerinin; sanayileşmiş toplumlarda toplu
çalışma ilişkilerinin ve sanayi ötesi toplumlarda ise toplu çalışma ilişkilerinin önemini
koruduğu ancak yeni ve farklı bireysel çalışma ilişkilerinin (atipik istihdam) de giderek
yoğunlaştığı karma nitelikli çalışma ilişkilerinin hâkim/yaygın çalışma ilişkileri anlayışları
olduğu görülmektedir.
Toplu çalışma ilişkilerinde işçiler ve işverenler örgütlenmekte, toplu iş sözleşmeleri
yaparak çalışma şartlarını, sosyal ve ekonomik haklarını korumaya ve geliştirmeye
çalışmaktadırlar. Bu çerçevede sendikacılık ve toplu pazarlık, endüstri ilişkilerinin iki önemli
kurumu olarak sosyo-ekonomik hayatta yerlerini almışlardır. Ancak, her toplumsal kurum gibi
endüstri ilişkilerinin bu iki önemli ögesi de, zamanla ortaya çıkış amaçları dışında başka
toplumsal amaçlar gütmekten veya başka toplumsal amaç güden kurumların etkisi veya
kontrolleri altına girmekten, bir araç olmaktan uzak kalmamış veya kalamamışlardır.
Esas amacı üyelerinin veya genel olarak çalışanların ekonomik haklarını korumak ve
geliştirmek olan sendikaların ayrıca sosyal ve siyasal problemlerle ilgilenmeleri, ideolojik
amaçlar taşımaları veya ideolojik ajan olmaları her ülkede karşılaşılan bir durumdur. Özellikle
sanayileşmenin veya ekonomik kalkınmanın derinleşmesine bağlı olarak bağımlı çalışanların
toplam işgücü içindeki oranının artması işçi örgütlerinin önemini artırmıştır. Hiç şüphesiz işçi
örgütlerinin bu önemi, çalışma hayatındaki etkileri kadar, büyük kitleleri harekete geçirme
güçlerinden de kaynaklanmaktadır. Bu özelliğinden dolayı sendikalar bütün siyasal hareketlerin
ilgi odağı olagelmiştir.
Türkiye’de 19. yüzyılda başlayan sanayileşme çabaları Cumhuriyetle birlikte yeni bir
ivme kazanmıştır. Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar geçen yaklaşık yüz yıl içinde önemli
Endüstri ilişkileri kavramı örgütlü sektördeki istihdam ilişkileri için kullanılmasına karşılık, çalışma
ilişkileri kavramı örgütlü ve örgütsüz sektördeki istihdam ilişkilerini kapsayan daha geniş bir kavramdır. Bir diğer
ifade ile çalışma ilişkileri toplu çalışma ilişkileri ile bireysel çalşma ilişkilerini içermektedir.
1
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gelişmeler kaydedilmesine rağmen sanayileşme henüz tamamlanamamıştır. Türkiye, kendisi ile
eş zamanlı veya çok daha sonra sanayileşme çabasına giren pek çok ülkenin sanayileşmede
gösterdiği başarıyı yakalayamamıştır. Ancak, bu ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de
çalışanlar, yeterli olmamakla birlikte, sosyal ve ekonomik haklar açısından daha iyi bir
konumda olmuşlardır. Şüphesiz, bu, kamu otoritelerinin kalkınma politikalarındaki
tercihlerinin bir sonucudur.
Türkiye’de sanayileşmenin kamunun önderliğinde başlamış olması kaçınılmaz olarak
daha başlangıçtan itibaren devlete işveren ve düzenleyici olarak hâkim bir konum sağlamıştır.
Yeterli bir sanayileşmenin olmadığı her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de, oldukça uzun bir
süre, toplu çalışma ilişkileri için sosyal talep ve örgütlenme de söz konusu olmamıştır.
Şüphesiz, işçiler arasında, siyasal nitelikli örgütlenme çabaları bu değerlendirmenin dışındadır.
Siyasal nitelikli örgütlenme/örgütleme girişimleri, çalışma ilişkileri tarihimizde her zaman
olmuştur.
Türk endüstri ilişkileriyle ilgili çalışmalarda, çalışma ilişkilerini
i- Osmanlı dönemi ve
ii- Cumhuriyet dönemi olarak ikiye ayırmak bir gelenek olmuştur.

Cumhuriyet dönemini ise, çalışma hayatına hâkim olan düşünce ve uygulamalar
açısından:
i- 1923-1930 arası liberal;
ii- 1930-1945 arası ise devletçilik dönemleri olarak nitelendirilmektedir.
iii- II. Dünya Savaşını ve 1947’de çıkarılan ilk Sendikalar Kanununu takip eden yıllar
ise bireysel çalışma ilişkilerinden toplu çalışma ilişkilerine geçiş dönemidir. 1960 yılına kadar
devam eden bu dönem ithal ikamesi politikalarının devam ettiği ancak devletçilikten
uzaklaşıldığı, siyasal alanda ise demokrasiye geçildiği dönemdir.
iv- 1960(1963)-1980 alt dönemi, endüstri ilişkilerinin bütün kurum ve kurallarıyla yasal
güvenceye kavuştuğu dönemdir. Sendikacılık, toplu pazarlık, grev ve lokavt kurumları çalışma
hayatında yer almış ve uygulanmıştır. Bu dönem siyasal hürriyetlerin genişletildiği, ithal
ikamesi politikasına devam edildiği bir dönem olmuştur.
v- 1980 (1983)’de başlayan ve hala devam eden dönem ise, ithal ikamesine dayalı
sanayileşme politikasından ihracata dayalı sanayileşme politikasına geçildiği, endüstri
ilişkilerinde önceki dönemde sağlanan geniş hakların kısmen sınırlandığı bir dönemdir. Bu
dönemlerin politik tercihlerinde farklılık olmasına karşılık her iki dönemin de askeri müdahale
sonucunda oluşturulan yapılar olması ilginç bir ortak özellik olarak ortaya çıkmaktadır.
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Dönemlendirmelerde yasal düzenleme tarihlerinin öne çıktığı görülmektedir. Yasal
düzenlemelerin sebepleri bir tarafa bırakılacak olunursa, Türk çalışma hayatında dönemleri
birbirinden ayıran asıl unsurun, sosyal, siyasal ve ekonomik kaynaklı gelişmelerden daha çok
yasal düzenlemeler olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifade ile Türkiye’de endüstri ilişkileri
sosyo-ekonomik gelişmelere göre düzenlenmemiş, yasal düzenlemelere göre şekillendirilmeye
çalışılmıştır. Bu yönüyle Türk endüstri ilişkileri “hukuk eksenli” olarak gelişmiştir. Bu sonuç,
şüphesiz, devletin modernleştirici ve düzenleyici bir ajan olarak toplumun önünde olmak ve
öncülük etmek rolünün çalışma hayatındaki yansımasıdır.

Tablo 1. Türk endüstri ilişkileri: Tarihsel Dönemler

OSMANLI
DÖNEMİ

CUMHURİYET
DÖNEMİ:
i- 1923-1930
ii- 1930-1945
iii- 1947-1960
iv- 1960(1963)-1980
v- 1980 (1983) +

Dönemlerin Ayırt Edici Özelliği:
Liberal
Devletçi
Toplu çalışma ilişkilerine geçiş
Hukuk eksenli endüstri ilişkileri
Ekonomi eksenli endüstri ilişkileri

Ders notlarında, klasik dönemlendirmeler takip edilerek Türk endüstri ilişkilerinin
gelişme çizgisi, işçi örgütlenmelerinin-sendikalarının serüveni çerçevesinde incelenmiştir.
Dönemlerin asıl belirleyici unsurları ve gelişmelerin arka planları ile çevre şartlarındaki
değişmelerin sendikalar ve toplu pazarlık üzerindeki etkileri ve sebep-sonuç ilişkisi
çerçevesinde tahlil edilmiştir. Notlarda çok gerekli olmadıkça konuyla doğrudan ilgisi olmayan
bilgi aktarımına, yasal düzenlemelerin hukuki boyutuna ve endüstri ilişkilerini ilgilendiren,
fakat, konuya doğrudan etkisi olmayan gelişmelere yer verilmemiştir. Bu çerçevede, mesela,
işlenen konularla ilgisi olmadıkça bireysel iş hukuku, sosyal güvenlik gibi sahalardaki
gelişmelere değinilmemiştir.


“Hukuk eksenli” endüstri ilişkilerinden çalışma ilişkilerinin, sosyo-ekonomik gelişme ve buna bağlı
olarak oluşan taleplere göre değil, önceden vazedilen yasal düzenlemelere göre oluşturulması kast edilmektedir.
Bir başka ifade ile endüstri ilişkilerinin çerçevesi çizilmekte sosyo-ekonomik gelişmelerin bu çerçeveyi
doldurması istenmektedir. “Sosyo-ekonomik eksenli” endüstri ilişkilerinde ise, yasal düzenlemeler toplumsal
gelişmelere paralel olarak olgunlaştırılmaktadır. Birincisi, daha çok gelişmekte olan ülkelerin modernleşme
programlarının çalışma ilişkilerindeki bir yansıması ve suni bir yapıyı ifade etmesine karşılık, ikincisi, gelişmiş ve
yeni sanayileşen toplumların tarihi süreçlerinde görülen, organik nitelik taşıyan bir yapıyı ifade etmektedir.
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1.2. Miras ve Kuruluş Dönemi
1.2.1. Cumhuriyetin Temel Tercihleri ve Arayışlar
Cumhuriyetin başlangıcından itibaren çalışma hayatının “nasıl” düzenleneceği önemli
bir tartışma konusu olarak sürekli gündemde kalmıştır. Çalışma hayatının şekillenmesinde
Osmanlı Devleti’nden miras alınan sosyo-ekonomik yapı ve işçi hareketlerinin taşıdığı
özellikler ile cumhuriyetle birlikte tercih edilen iktisat politikaları ve siyasal gelişmeler önemli
rol oynamıştır.
Zayıf bir ekonomik yapı ve sanayileşmenin yetersiz olduğu bu dönemde, şüphesiz, geniş
bir işçi kitlesinden söz etmek mümkün değildir. Sayı olarak yetersiz ve coğrafî olarak bir kaç
vilayete sıkışmış bulunan işçi kesiminin talepleri ve hareketleri bu ölçüde sınırlı ve yerel
kalmıştır. Bu sebeple, Osmanlı dönemi ve Milli Mücadele döneminde konuyla ilgili yapılan
düzenlemeler belirli işleri, maden havzalarını kapsamıştır.2
Bu dönemde işçi hareketlerine ise bir yandan Osmanlı dönemindeki işçi örgütlerinin
nitelikleri ve faaliyetleri diğer yandan da yeni siyasal yapının ilkeleri çerçevesinde
yaklaşılmıştır. Osmanlı döneminde, işçi örgütleri faaliyetlerini çalışanların sosyal ve ekonomik
hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmekle sınırlı tutmamışlar, siyasal hareketler içinde de yer
almışlardır. Osmanlı devletinin parçalanma sürecinde çeşitli milliyetçilik akımlarının etkisiyle
hızlanan ve yapılanan işçi örgütlenmeleri azınlık milliyetçiliklerinin karargahları haline
gelmiştir. Benzer şekilde sosyalist hareketler de bir taraftan kendilerine bağlı işçi örgütleri
kurmaya diğer taraftan da mevcut işçi örgütleri üzerinde hakimiyet sağlamaya yönelik
çalışmalar yapmışlardır.3
Gerek azınlık milliyetçiliği, gerekse sınıf esaslı yapılanmalara karşı olan Cumhuriyet’in
her iki eğilime de sıcak bakması mümkün değildi. Nitekim, Cumhuriyet’in kurulmasıyla
birlikte birinci tehlike kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Sınıf esaslı yapılanmalara ise karşı
olunduğu İzmir İktisat Kongresi’nde Gazi Mustafa Kemal’in açış konuşmasında açıkça ortaya
konulmuştur.
Cumhuriyet’in ilan edilmesinden kısa bir süre önce toplanan İzmir İktisat Kongresi’ne
diğer kesimler yanı sıra işçiler de “işçi grubu” adı altında katılmışlardır. İşçi grubu, esasen
tüccar grubunca teşkilatlandırılmış ve kongreye katılımı sağlanmıştır. Kongrede işçi grubu
çalışma hayatını ilgilendiren bir dizi talepte bulunmuştur. Dile getirilen taleplerin kısa sürede
Gerek Osmanlı gerekse Milli Mücadele döneminde çalışma hayatına yönelik düzenlemelerin
muhtevaları bizi bu kanaate ulaştırmaktadır. 1843 Mevadd-ı Madeniyyeye Dair Nizamname,1865 Dilaver Pâşâ
Nizamnamesi, 1869, 1887 ve 1906 Maadin Nizamnameleri, 1921 Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür
Tozlarının Amele Menafi-i Umumiyesine Olarak Füruhtune Dair Kanun ve 1921 Zonguldak ve Ereğli Fahmiyesi
Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun. Bkz. Turan Yazgan, Türkiye’de Sendikal Hareketler, Türk
Dünyası Araştırmaları Yayını: 4, İstanbul, 1982, s. 34-42.
3
Turan Yazgan, a.g.e., s. 68.
Osmanlı Döneminde işçi hareketleri, örgütlenmeler, yabancı sermaye, milliyetçilik hareketleri ve işçilerin
tutumları için bkz. Metin Özuğurlu, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e: Örgütlü İşçi Hareketi ve
Demokratikleşme Süreci,” Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişmesi,
(Haz. Alpaslan Işıklı), T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 1994, s. 35-130.
2
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yasalaşıp uygulamaya konulması söz konusu olmasa da işçi grubu, adeta, Cumhuriyet’e çalışma
hayatıyla ilgili bir program sunmuştur.4

1.2.2. Çalışma Hayatının Yasal Düzenin Oluşturulması Çalışmaları
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte çalışma hayatını düzenlemeye yönelik çalışmalar hız
kazanmıştır. Bu çerçevede, 1924 Anayasası’nda toplanma ve dernek kurma hakları tanınmış,
aynı yıl Hafta Tatili Kanunu, 1926’da ise bireysel çalışma ilişkileri açısından önem taşıyan
Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu, 1930’da Umum-ı Hıfzısıhha Kanunu ve 1935’de de Milli
Bayram ve Genel Tatillerle ilgili yasalar çıkarılmıştır. Borçlar Kanunu’nda “mukavele
serbestisi” yanı sıra “umumi mukavele”ye de yer verilmiş ve ferdi (bireysel) akitlerin umumi
mukaveleye aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Umumi mukavele ile toplu sözleşmeye imkan
verilmişse de uygulanma imkanı bulunamamıştır.
Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte çalışma hayatıyla ilgili kısmi düzenleme anlayışı
terk edilerek genel düzenlemeye yönelik çalışmalara başlanmıştır. 1924 yılında iş kanunuyla
ilgili ilk girişim yapılmış ve tasarı meclise sunulmuştur. Bu tasarının gerekçesinde “Türkiye’nin
yakın bir gelecekte millî bir endüstriye kavuşacağı, bu endüstriyi güçlendirmek ve işçilerden
azamî verimi alabilmek için çeşitli iş kollarını kanunla kontrol altına almak ve sermaye ile emek
arasındaki çatışmaları önlemek gerektiği”5 ifade edilmiştir. Bu gerekçeden yasal düzenlemeyle:
-

Sanayileşmenin gerçekleştirilmesi,

-

İşgücü verimliliğinin sağlanması,

-

Yasal düzenlemeyle çalışma hayatının kontrol altına alınması ve

-

İşçi-işveren arasında barışçı bir ilişkinin kurulmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Bir diğer ifade ile Cumhuriyet’in, sanayileşmiş ülkelerin tecrübelerinden hareketle,
düzensiz bir çalışma hayatının doğuracağı olumsuz sonuçları önceden gördüğü ve geleceğe
hazarlıksız yakalanmak istemediği anlaşılmaktadır.
İş kanunuyla ilgili başlatılan çalışmalar 1936 yılında ilk İş Kanununun çıkarılmasıyla
neticelenmiştir. Kanun çıkıncaya kadar beş iş kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Tasarıların konuya
yaklaşımları arasında önemli tercih farklılıkları vardır. Mesela, Milli Mücadele’nin son
yıllarında, çalışma şartlarını düzenlemek için çıkarılacak bir yasanın bütün ülkeyi kapsaması
halinde kanunun olumsuz sonuçlar doğuracağı ileri sürülerek her iş alanı veya bölgesi için ayrı
ayrı kanunlar çıkarılması teklif edilmiştir.6 İş Kanunun hangi prensipler üzerine inşa edileceği
4
Talepler arasında amele yerine işçi denmesi, sendika, dernek kurma haklarının tanınması, iş süreleri,
gece çalışması, kadın ve küçüklerin çalışması, asgari ücret, ücretin ödenme şekli, hafta tatili ve ücretlendirilmesi,
hastalık ve evlenme hallerinde izin ve ücretlendirilmesi; yıllık ücretli izin, iş kazasına uğrayanların korunması ve
işçi sağlığı ile ilgili talepler yer almaktadır. Bkz. Turan Yazgan, a.g.e., s. 43-44.
5
Sumner M.Rosen, Labor in Turkey’s Economic Development, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Massachussets Intitute of Technology, 1959, s.207. Zikreden Toker Dereli, Aydınlar, Sendika Hareketi ve
Endüstriyel İlişkiler Sistemi, İ.Ü. İktisat Fakültesi, İstanbul, 1974, s. 327.
6
Nusret Ekin, Endüstri İlişkileri, İ.Ü. İktisat Fakültesi, İstanbul, 1979, s. 229-230.
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noktasındaki bu farklılaşma 1932 ve 1934 tasarılarında açıkça görülmektedir. Yasalaşmayan
1932 tasarısında, öncelikle toplu iş ilişkilerinde olmak üzere, liberal bir yaklaşım
benimsenmesine karşılık, 1936 iş yasasının temelini oluşturan 1934 tasarısında, devletçi,
otoriter bir yaklaşım benimsenmiştir.
1936 İş Yasası’nın hazırlanışında Fransa, Belçika, İsviçre başta olmak üzere yabancı
ülke mevzuatları incelenmiş ve özellikle, uluslararası sözleşme ve tavsiyeler ile Uluslararası
Çalışma Örgütü’nün 1919-1933 yılları arasında kabul ettiği tüm sözleşme ve tavsiyeler dikkate
alınmıştır. Kanunun hazırlık safhasında İtalya seyahatinden işçi sorunlarıyla ilgili bilgi ve
belgelerle dönen Cumhuriyet Halk Fırkası (Cumhuriyet Halk Partisi) genel sekreteri Recep
Peker’in görüşlerinin, Türkiye’ye çağrılan Amerikalı uzmanların hazırladığı raporun ve parti
ile devleti bütünleştirme de önemli rol oynayan Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 1935 yılında
düzenlediği Büyük Kurultay’da halkçılık ilkesine göre ortaya koyduğu görüşlerin etkin olduğu
ileri sürülmektedir. 1936 İş Kanunu’yla ilgili değerlendirilmelerde yasanın halkçılık ilkesinin
bir yansıması olduğu belirtilmektedir. Esasen, yasanın düzenlenmesinde, sınıf ayrımcılığını
reddeden, emek ve sermaye arasında uyumu esas alan halkçılık ilkesinden hareket edildiği
çeşitli vesilelerle ifade edilmiştir.7
1936 iş yasası esas itibariyle işçi-işveren ilişkilerinde otoriter bir yaklaşımı benimsemiş,
grev ve lokavtı yasaklamış, sendikacılık ve toplu pazarlıktan söz etmemiştir. İş
uyuşmazlıklarının çözümünde ise zorunlu uzlaştırma ve tahkim sistemini kabul etmiştir.
Ayrıca, kanun, tarım ve fikir işçileri ile belirli sayı altında işçi çalıştıran işletmelerdeki ücretli
çalışanları kapsam dışı bırakmıştır.8
1936 İş Kanununun çıkarılması, şüphesiz, on yılı aşan çalışmaların bir ürünü olduğu
kadar 1934 yılında başlayan planlı kalkınma çabalarının ve devletin önderliğinde başlatılan
sanayileşme politikalarının da bir sonucudur. İzmir İktisat Kongresi sonrası izlenen liberal
ekonomi politikasından 1929 ekonomik krizinin etkiyle vazgeçilmiş, ithal ikamesine dayalı
kalkınma politikasına yönelinmiştir. Bu çerçevede, devletin önderliğinde başlatılan
sanayileşme ile devlet, hem düzenleyici hem de işveren olarak çalışma hayatında etkin bir
konuma sahip olmuştur. Kamu işletmelerinin ölçeklerinin büyüklüğü toplu çalışma
problemlerini daha yoğun olarak ortaya çıkarmış ve bu konuda yapılması gereken düzenlemeyi
zaruri hale getirmiştir. Bu yönüyle yasa, kamu iktisadi teşebbüsleriyle ilgili düzenlemelerin bir
parçası olarak da düşünülebilir.
Bireysel çalışma ilkelerine yönelik olumlu gelişmelerin aksine, bu dönemde, toplu iş
ilişkilerine olumsuz bir yaklaşım sergilendiği görülmektedir. İşçilerin örgütlenmesine olumsuz
yaklaşılmış, yasaklamalar getirilmiştir. Bu olumsuz yaklaşımın oluşmasında, daha önce
belirtildiği gibi, Osmanlı döneminde, işçi örgütlerinin ayrılıkçı milliyetçilik hareketlerine
odaklık yapmaları yanı sıra, komünist ve sosyalist örgütlenme eğilimlerinin de Cumhuriyet’in

Mesut Gülmez, “1936 İş Yasası’nın Hazırlık Çalışmaları,” Sosyal Siyaset Konferansları, OtuzbeşinciOtuzaltıncı Kitaplar, s.128-147.
8
Nusret Ekin, Endüstri İlişkileri, s. 234.
7
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ilkeleriyle bağdaşmaması önemli rol oynamıştır. İlave olarak 1925 yılında çıkarılan Takrir-i
Sükûn Kanunu da her türlü örgütlenmeyi yasaklamıştır.
İşçi örgütlemeleri-sendikalar, yasal olarak, esas itibariyle 1909’da çıkarılan ve 1919’da
yapılan değişiklikle Dahiliye Nezareti’ne dernek tüzüklerine müdâhale yetkisi veren kanunda
yer alan “sair dernekler” statüsünde olmuştur. 1938 yılında çıkarılan Cemiyetler Kanunu ile ırk,
sınıf ve din esasına göre dernek kurmak açıkça yasak hale getirilmiştir. Dolayısıyla işçilerin
örgütlenmeleri de yasaklanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında kadar devam eden örgütlenme
yasağı, 1946 yılında dernekler kanununda yapılan değişiklikle sona ermiştir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu
bölümde
Türk
Endüstri
ilişkilerinin
incelenmesinde
başvurulan
dönemlendirilmelerin niteliği, tarihi kökleri, Cumhuriyetle birlikte işçi sorunu üzerine başlayan
tartışmalar, temel yaklaşımlar ve dönemin siyasal iktidarlarınca takip edilen politikaların neler
olduğu öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Çalışma ilişkileri toplumların hangi niteliğine göre farklılık göstermektedir?
Askeri yapı
İdari yapı
Toplumsal yapı
Siyasi yapı
Kültürel yapı

2) Cumhuriyet döneminde, toplanma ve dernek kurma hakları ilk defa hangi Anayasa’da
tanınmıştır?
a) 1921
b) 1924
c) 1961
d) 1982
e) 2012
3) Türkiye’de endüstri ilişkileri bütün kurumlarıyla birlikte hangi anayasada bir bütün
olarak düzenlenmiştir?
a) 1921
b) 1924
c) 1961
d) 1982
e) 2012
4) 1938 yılında çıkarılan Cemiyetler Kanunu’nda yer alan hangi hüküm ile işçi ve
işverenlerin örgütlenemlerini yasaklanmıştır?
a) Kanunda vatandaşaların çıkar grubu olarak örgütlenmesinin yasaklanması
b) Kanunda ırk, sınıf ve din esasına göre dernek kurmanın yasaklanması
c) Kanunda ayrımcılığı desteklemesi nedeniyle sendikalaşamanın yasaklanamsı
d) Kanunda anayasada düzenleme olmaması nedeniyle örgütlenmenin yasaklanması
e) İşçi işveren ilişkilerinin borçlar kanunu ile düzenlenmiş olmasından dolayı
örgütlenmenin yasaklanması
5) 1946 öncesinde işçi ve işverenlerin örgütlenmelerine hangi düzenleme nedeniyle izin
verilmemiştir?
a) 1924 Anayasası
b) Medeni Kanun
c) Borçlar kanunu
d) Cemiyetler kanunu
e) Türk Ceza Kanunu
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6) Türkiye’de yapılan akademik çalışmalarda endüstri ilişkilerinin dönemlendirilmesinde
yasal düzenlemelerin esas alınmasının nedeni nedir?
7) İlk iş yasasının hazırlık safhası neden çok uzun sürmüştür?
8) İşçi ve işverenlerin örgütlenme yasağı ne zaman kalkmıştır?
9) 1929 Dünya Ekonomik Krizi Türk Çalışma hayatını nasıl etkilemiştir?
10) Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki sendikal örgütlenmelerinin hangi özellikleri
Genç Cumhuriyetin sendikalara olumsuz bakmasına neden olmuştru?

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)c, 4)b, 5)d.
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2. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’nin Uluslararası Konumu
2.2. Batı’dan daha Batı’ya: Yeni Batı’ya Yöneliş
2.3. 1947-1960 Dönemi: İlk Sendikalar Kanunu ve Sendikacılığın Yapılandırılması
2.4. Endüstri İlişkilerinde Kurumsal Yapının Tamamlanması ve Sendikal Harekette
Bölünmeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası gelişmeler Türkiye’de ne gibi sonuçlara yol
açmıştır?
2- II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası gelişmeler ve endüstri ilişkileri arasında ne gibi
ilişkiler vardır?
3- II. Dünya Savaşı sonrası sonrası Türkiye’nin modernleşme modelinde nasıl bir değişim
olmuştur?
4- İlk sendikalar kanunu hangi şartlar altında kabul edilmiştir? Ne gibi özellikler
taşımaktadır?
5- İlk işçi sendikaları konfederasyonu ne zaman kurlumuştur ve ne gibi fonksiyonlar
görmüştür?
6- İki Kutuplu Dünya Türk sendikal hareketinin şekillenmesi üzerinde nasıl bir rol
oynamıştır?
7- Türk-ABD işçi eğitim projesinin Türk endüstri ilişkilerine ne gibi etkileri olmuştur?
8- Türk endüstri ilişkileri ilk defa ne zaman Anayasal düzeyde bütün kurumları ile
güvence altına alınmıştır?
9- Türkiye’de sendikal örgütlenmede amatörlükten profesyonelleşmeye geçiş dönemi ne
zamandır ve ne gibi değişimlere yol açmıştır?
10- Türkiye’de sendikal harekette bölünmeler neden ve nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Soğuk savaş konsepti

Uluslararası yapılanmaların
ülke endüstri ilişkileri
üzerindeki etkinin
analşılması
Gelişmekte olan ülkelerin
modernleşme sürecinde
endüstri ilişkilerinin
yapılandırılması arasındaki
ilişkiler
Modernleşme modelindeki
değişmenin toplumsal hayat
ve çalışma hayatı üzerindeki
yansımaların anlaşılması
Önemi, niteliği ve
gelişmelrin anlaşılması.

Türkiye’nin modernleşme
sürecinde endüstri
ilişkilerine bakış
Modernleşme modelinde
değişme Fransız modelinden
ABD modeline geçiş
Sendikal örgütlenmede
ulusal ve uluslararası
düzeyde gelişmeler.
Endüstri ilişkileri sisteminin
bir bütün olarak yasal
güvenceye kavuşturulması
ve kurumların hayata
geçirilmesi
Türkiye’de sendikal
harekette bölünmelerin
sebep ve sonuçları

Sistem olarak endüstri
ilişkilerinin kurumlarının
birbirini tamamlamasının
etkileri
Toplumsal ve çalışma
hayatındaki gelişmelerin ve
ideolojik çeşitlenmelerin
endüstri ilişkileri kurumları
üzerindeki etkileri.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Anlatım ve örnekleme ile
endüstri ilişkileri ile
uluslararası yapılamalar
arasında ilişki kurulması
Anlatım ve tarihsel
örnekleme ile endüstri
ilişkileri uygulamaları ile
ilişki kurulması
Anlatım ve örneklendirme
ile gelişmelerin kavratılması
Anlatım ile gelişmelerin
kavratılması ve
öğrenilmesiyle
Anlatım ve gelişmelerin
kavratılması ve
öğrenilmesiyle
Anlatım ve gelişmelerin
kavratılması ve
öğrenilmesiyle
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Anahtar Kavramlar













Soğuk Savaş konsepti
Fransız modeli
ABD modeli
1961 Anayasası
1947 ilk Sendikalar Yasası
274 sayılı Yasa
275 sayılı Yasa
2821 sayıı Yasa
2822 sayıı Yasa
İşçi eğitim projesi
İdeolojik bölünme
Türk-iş
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2.1. İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’nin Uluslararası
Konumu
II. Dünya Savaşı sonuçları itibariyle bütün dünyada köklü değişimlere yol açmıştır.
Dünyanın yeninden bölüşümü ve Doğu-Batı ayrışması üzerine kurulan yeni uluslararası
sistemde başlayan soğuk savaş süreci blokları, her alanda birbiriyle kıyasıya rekabete ve
üstünlüklerini ispat etme yarışına sokmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği,
blok liderleri olarak bloklarında yer alan ülkeleri de bu rekabet içinde değerlendirmişler, blok
ülkelerinin siyasal ve toplumsal yapılarını kendi yapılarıyla uyumlu hale getirmeye
çalışmışlardır.
Savaş sonrası ortaya çıkan bu rekabette Türkiye, Batı Bloku’nda yer almıştır. Bunda bir
yandan Türkiye’nin tarihi ve ideolojik tercihi olarak batıya yönelmesi, bir yandan da
Amerika’nın Truman Doktrini çerçevesinde Türkiye’yi batı demokrasileri safına çekme
politikası etken olmuştur. Savaş sonrasında Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye yönelik hasmane
politikaları da Türkiye’nin Batı ile bütünleşme sürecini hızlandırmıştır.
Hızlanan bu süreç, Türkiye’de bir dizi siyasal, ekonomik ve sosyal değişime yol
açmıştır. Siyasal alanda çoğulcu demokrasiye geçiş yanı sıra ekonomik alanda liberalleşme
başlamış, çalışma hayatında ise örgütlenme hakkı tanınmış ve toplu çalışma ilişkilerinin önü
açılmıştır. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sonrası değişen uluslararası konjonktüre kendini
uyarlama çabaları sadece bu değişimlerle sınırlı kalmamış, modernleşme sürecinde de eksen
kaymasına yol açmış, Kıta Avrupası modelinden Atlantik ötesi modeline geçilmiştir. Bu eksen
kayması Tanzimat’la birlikte başlayan Türk modernleşmesinde bir zihniyet dönüşümüne de yol
açmış, toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi çalışma hayatını da şekillendiren ana
paradigma halini almıştır.

2.2. Batı’dan daha Batı’ya: Yeni Batı’ya Yöneliş
II. Dünya savaşı sonrasında Amerika Hür Dünyanın liderliğini üstlenmiş ve çoğu
Üçüncü Dünya ülkesinin de modernleşme açısından modeli olmuştur. Türkiye de bu sürecin
dışında kalmamış ve bu ülkelerle benzer bir kaderi paylaşmıştır. Bu siyasal tercihle Türkiye,
sadece Amerika Birleşik Devletleri ile siyasi ve askeri alanlardaki yakın ilişkilerinin temellerini
atmamış aynı zamanda batılılaşma sürecinde Amerika’yı öne çıkararak O’nu sosyo-ekonomik
hayatın düzenlenmesinde model konumuna taşımıştır.
Amerika’nın batılılaşmada örnek konumuna gelmesi Türkiye’de Tanzimat’la ortaya
çıkan ikili anlayışın bir benzerini batılı aydınlar ve bürokratlar arasında ortaya çıkarmıştır:
Avrupa-Amerika çekişmesi. Tarihsel olarak Türkiye, Avrupa ile birlikte olmak istemiş ve yine
tarihsel bağlarından dolayı da Fransa Tanzimat sonrasında Türkiye’nin modeli olmuştur.
Türkiye dünyaya Fransa penceresinden bakmış, Batıyı ve modernleşmeyi Fransa birikimi
çerçevesinden değerlendirmiş ve kendisine Fransa’ya göre yön vermiştir. II. Dünya Savaşı
sonrasına kadar da bu etki devam etmiştir. Ancak, şimdi ikinci bir batı vardı: Amerika Birleşik
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Devletleri. Dolayısıyla Türkiye modernleşme ve batılılaşma meselesinde Fransız ve Amerikan
modelleriyle karşı karşıya kalmıştı.
1945’lerden bugüne kadar gelişen süreçte Türkiye’nin Amerika ve Avrupa arasına
sıkışıp kaldığı kaba bir gözlemle teşhis edilebilir niteliktedir. Türkiye’nin uluslararası askeri ve
siyasi ilişkilerinde ABD, ekonomik ilişkilerinde ise daha çok Avrupa ülkeleri ağırlıklı bir rol
oynamıştır. Soğuk savaş şartlarında ve iki kutuplu dünyada Amerika ile siyasi ve askeri
ilişkilerin gelişmesi olağan bir seyir olmasına karşılık Amerika’nın askeri ve siyasi açıdan
olduğu kadar, ekonomik en büyük güç olmasına rağmen Türkiye ile olan ilişkilerinde ekonomik
ilişkilerin yeterli düzeyde olmaması ayrıca tartışılması gereken bir konudur. Buna karşılık II.
Dünya Savaşı sonrası siyasal ve ekonomik gücünü kaybeden ve/fakat zamanla ekonomik
gücünü yeniden kazanan Avrupa ile ekonomik ilişkiler gelişmiştir. Bu gelişmede, Avrupa
ülkeleri ile olan coğrafi yakınlık ve tarihi ilişkilerin yanı sıra işgücü göçü verdiğimiz Almanya
ve diğer Avrupa ülkeleri ile gelişen ilişkiler de belirleyici rol oynamış, 1958’den sonra başlayan
AB süreci de buna katkı sağlamıştır.
Türkiye’de Batılılaşmanın Fransa ekseninden ABD eksenine kayması yansımalarını
daha çok ekonomik ve sosyal sahalarda göstermiştir. Bunda ABD ile girişilen kültürel
ilişkilerin, özellikle eğitim amacıyla öğrenci ve bürokratların daha çok ABD’ye gönderilmeleri
belirleyici rol oynamıştır. Nitekim, Türkiye’de birinci yabancı dil olarak öğretilen
Fransızca’nın yerini zamanla İngilizce almış, Fransızca hakimiyetini pek çok sahada
kaybetmiştir.
Amerika eksenli yapılanmaların sosyo-ekonomik hayatta makes bulmasına karşılık
devletin Fransa orijinli yönetim yapılanması devam etmiştir. Ancak, gerek Amerika’da eğitim
görmüş ve gerekse Amerikan etkisinde zamanla şekillenen Türkiye’deki eğitim sisteminden
yetişen bürokratların artmasıyla kamuda ilginç bir çelişki ortaya çıkmıştır: Amerikan tarzı
eğitim almış olan bürokratların davranışları ile Fransa orijinli yönetim yapısı. Bu çelişki 1980
sonrasında açıkça ortaya çıkmış ve giderek artmıştır. 16 Nisan 2017 tarihinde Anayasa
Değişikliği için yapılan referandum ile de yeni bir evreye girmiştir. Referandumda halk
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen yeni yönetim sistemini onaylamıştır. Bu
değişiklikler çerçeveside yapılan 24 Haziran 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler
ile birlikte Parlamenter sistem tamamen ortadan kalkmış ve cumhurbaşknalığı hükümet sistemi
yürülüğe girmiştir. ABD Başkanlık sistemini andıran bu yeni sistem ile ABD’de olduğu gibi
üst düzey yöneticiler tamamen yürütme gücünü temsil eden Cımhurbaşkanı tarafından atanması
hususunda düzenleme yapılmıştır. Bu uygulmalar ABD’de kamu personel rejimi olan
“ganimet/kayrıma“ sisteminin yamsımasından ibarettir. Bu gelişmeler Türkiye’de II. Dünya
Savaşı sonrası başlayan sosyo-ekonomik ve siyasal model olarak kıta Avrupası modelinden
ABD modeline geçişin devam etmekte olduğunun, bir diğer ifade ile eksen kaymasının devam
ettiğini göstermektedir.
Türkiye’de çalışma ilişkilerinin yapılandırılmasında bu eksen kayması önemli bir rol
oynamış ve daha başlangıçta endüstri ilişkileri kurumları ve bu kurumların işleyiş prensipleri
Amerikan endüstri ilişkilerine benzer şekilde oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu süreçte, aşağıda
açıklanacağı üzere, II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye ile ABD arasında gelişen ilişkiler

34

çerçevesinde ABD’nin Türkiye’de sendikacılığın gelişmesi ile yakından ilgilenmesi belirleyici
olmuştur. Özellikle Türk-iş’in kuruluşu ve sonrasında uzun süre devam eden ABD sendikaları
ile Türk-iş arasındaki eğitim faaliyetleri ABD’de hakim olan ekonomik sendikacılık anlayışına
göre Türk sendikacılarının sosyalleşmesini sağlamıştır. Her ne kadar daha sonra sendikaların
ideolojik bölünmeleri sonucu başka ülkelerdeki sendikacılık anlayışları da gündeme gelmiş ise
de hem soğuk savaşın ABD lehine bitmesi hem de Türkiye’de özellikle 1980 sonrası gelişen
şartlar Amerikan yaklaşımlarının Türkiye’de hakim bir paradigma olarak devam etmesine
imkan vermiştir. Ayrıca, belki bu faktörlerden daha önemlisi, üniversitelerdeki endüstri
ilişkileri eğitiminin başlangıcından itibaren Anglo-sakson etkisinde olması –gerek eğitimde
kullanılan literatür gerekse lisans üstü eğitim ve çalışmaların çoğunlukla bu ülkelerde yapılması
sebebiyle- Türk çalışma hayatında Amerikan yaklaşımının hakim paradigma olmasında etkili
olmuştur.

2.3. 1947-1960 Dönemi: İlk Sendikalar Kanunu ve Sendikacılığın
Yapılandırılması
II. Dünya Savaşı sonrasında demokratikleşme sürecine girilmesiyle 10 Haziran 1946
yılında dernekler kanununda değişiklik yapılarak sınıf esaslı örgütlenme yasağı kaldırılmış ve
işçi örgütlenmelerinin önü açılmıştır. İşçilerin örgütlenmeleri önündeki yasal engellerin
kalkmasını müteakiben yoğun bir örgütlenme dönemine girilmiştir. Örgütlenmelerinin bir
kısmı tamamen işçi meseleleriyle ilgili olarak kendiliğinden diğer bir kısmı ise sosyalist
partilerin öncülüğünde meydana gelmiştir. Ancak, hızlı başlayan örgütlenmeler, yine hızlı bir
şekilde, 21 Aralık 1946’da sıkıyönetim tarafından durdurulmuştur.9
Dernekler Kanunu çerçevesindeki bu kısa deneyimin arkasından 1947 yılında çıkarılan
ilk Sendikalar Kanunu ile işçi örgütlenmelerinin ve toplu çalışma ilişkilerinin önü açılmıştır.
1947 Sendikalar Kanunu sendikaların yasal güvenceye kavuştuğu, çalışanların kendi örgütlerini
kurma haklarının tanındığı ilk düzenlemedir. Sendikalar kanununun çıkarılmasında hakim
düşünce, sendikacılığın sanayileşmenin ve siyasal demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğu
görüşüdür. II. Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen bu değişimde uluslararası konjonktürün
etkisi ile Türkiye’nin demokratikleşme yönelimi çerçevesinde Uluslararası Çalışma Örgütü’ne
yeniden katılması, Birleşmiş Milletler Örgütü’ne girme çabaları ve ülkede siyasal liberalleşme
hareketinin başlaması önemli belirleyici faktörler olmuştur. Siyasal liberalleşme yanı sıra iktisat
politikalarında da devletçilikten uzaklaşmaya başlanması ve özel girişimciliğin desteklendiği
bir düzene girilmesi ile işçi hareketlerinin kontrol altında tutulma isteği de yeni yapılanma
üzerinde etkili olmuştur.10
1947-60 arasında Türk endüstri ilişkileri, otoriter sistemlerin özelliklerini taşımıştır.
Örgütlenme hakkının tanınmasına karşılık, toplu pazarlık ve grev hakkının mevcut olmayışı
Fatih Güngör, “1946-1960 Döneminde Türkiye’de Sendikacılık Hareketi ve Demokrasi”, Türkiye’de
Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişmesi, (Haz. Alpaslan Işıklı), T.C. Kültür
Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 1994, s. 131.
10
Nusret Ekin, Endüstri İlişkileri, s. 235-237.
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sendikaları, asıl fonksiyonları olan çalışma şartlarının belirlenmesinde ve çalışanların sosyoekonomik haklarının iyileştirilmesinde taraf olma imkanından mahrum bırakmıştır. Grev
hakkının yokluğu bu yöndeki girişimleri açısındana sendikaları silahsız bırakmıştır.
İşyeri, işletme ve sektör düzeyinde çalışma şartlarını düzenleme mahrumiyeti
sendikaları, siyasal süreci etkileyerek çalışanlar lehine yasal düzenlemeler yoluyla çıkar
sağlamaya yöneltmiştir. Sendikaların siyasal partilerle ilişki kurması yasa gereği yasak olmakla
birlikte, sendikalarla siyasal partiler arasında sürekli ilişkiler olmuştur. Sendikalar partizan
siyasi faaliyetlere maruz kaldığı gibi, onlar da partileri siyasi yollarla etkileme girişimlerinden
uzak kalmamışlardır. Mesela, daha 1947 yılında CHP, partide sendika bürosu kurarak
sendikalar ve işçi hareketiyle olan ilişkilerini kurumsal bir zemine oturtmaya çalışmıştır. Yine,
1950’li yıllarda Demokrat Parti iktidarının işçilerin çoğu tarafından da desteklenmesini
sendikalar bir fırsat olarak değerlendirerek, bu desteğin karşılığında siyasal iktidardan taviz
koparmaya (özellikle kamuya ait işyerlerinde) çalışmışlardır.11
1952 yılında Türk-iş’in kurulmasıyla millî seviyede temsil kudretine sahip olan
sendikaların, siyasal süreç üzerinde kurumsal olarak baskı oluşturma gücü ortaya çıkmış ve
zamanla artmıştır. Toplu pazarlık hakkının yasal güvence altına alınmadığı, grev ve lokavtın
yasak olduğu bu dönemde sendikaların faaliyetleri de sınırlı kalmıştır. Özetle, “[b]u devirde
Türk sendikalarının başlıca fonksiyonları mecburî tahkim sistemi içinde toplu iş
uyuşmazlıklarının çıkarılmasına aracılık etmek, siyasi otoritelerle ikili ilişkiler kurarak bazı
tavizler koparmaya çalışmak, işçiler için yardım sandıkları kurmak gibi faaliyetlere inhisar
etmiştir”12. Bunlara ilave olarak sendikacılığın yeni bir sosyo-ekonomik kurum olarak geniş
kitlelere ulaştırılması, tanıtılması, benimsetilmesi ve öğretilmesi yönündeki çalışmalar bu
dönemde sendikaların en önemli faaliyetleri arasında yer almıştır.
Türkiye’de sendikal hareketin yapılmasında 1947-1960 arası dönem belirleyici bir
nitelik taşımaktadır. Bu dönem, sendikal hareketin (ve endüstri ilişkilerinin) nasıl bir tarzda
olması gerektiği yönündeki arayışların konjonktüre uygun olarak neticelendiği ve yapının
oluşturulmaya başlandığı dönemdir. Batı ile bütünleşme politikasının önemli bir boyutunu
teşkil eden batı tipi kurumların inşasının endüstri ilişkilerine de yansıdığını, Amerikan tipi
endüstri ilişkilerinin oluşturulma sürecinin bu dönemde başladığını görüyoruz. Esasen, bu
gelişme, 1980’li yıllardan sonra vurgulanmaya başlayan ve yeni bir paradigma olarak algılanan
küreselleşmenin -Amerikan küreselleşmesinin- alt yapısının hazırlandığı dönemdir.
Soğuk savaş şartları altında ABD ve Sovyetler Birliği, iki kutuplu dünyanın liderleri
olarak, etkileri altındaki bütün ülkeleri topyekün bir mücadele için (askeri, siyasi, sosyal,
ekonomik) yeniden örgütleme yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sendikalar tabiatları gereği
büyük kitlelere ulaşma ve örgütleme yeteneklerinden dolayı kontrol edilmeleri ve ideolojik,
siyasal mücadele için yapılandırılmaları ve yönlendirmeleri gereken önemli toplumsal
örgütlerdir. Bu yönde, ABD’nin Avrupa ve Japonya’daki girişimleri bilinmektedir. ABD hem
11
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işgal ettiği hem de etkisi altındaki ülkelerde iki amacı birlikte gerçekleştirecek şekilde politika
izlemiştir: Birincisi, ideolojik olarak sosyalist ve komünist akımların, dolayısıyla SSCB’nin,
etkisine girmeyecek bir sendikal hareketin oluşturulması; ikincisi ise, işgali altındaki ülkelerde
sendikal örgütlenmeler yoluyla ABD’ye karşı milli bir kalkışmayı önleyecek şekilde
sendikaların organize edilmesi.13
Türkiye’de bu yöndeki gelişmeler 1950’li yıllarda belirgin şekilde ortaya çıkmıştır.
Gelişmelerin birinci boyutunu sendikal hareketin ideolojik yapılanması, ikinci boyutunu ise bu
ideolojik yapılanma çerçevesinde kurumsallaşmanın tamamlanması için gerekli insan gücünün
(sendikacının) yetiştirilmesi teşkil etmiştir.
İdeolojik boyutta ABD, Türkiye’deki sendikal hareketin, siyasal partilerden bağımsız
olmasını, merkezî bir yapı etrafında örgütlenmesini, sınıf mücadelesini reddetmesini, işçi,
işveren ve devletin birlikte hareket etmesini istemiştir. Bunları, Türk-İş’in kuruluşundan biraz
önce Türkiye’ye gelen, Amerika’nın en büyük işçi örgütü AFL-CIO’nun Avrupa temsilcisi olan
ve örgütü adına Avrupa ve bazı Afrika ülkelerinde faaliyetlerde bulunan Irwing Brown
sendikacılar ve hükümetle yaptığı görüşmelerde dile getirmiştir. İnsan gücünün yetiştirilmesi
yönündeki çalışmalar ise, milli seviyede sendikal örgütlenmenin yani Türk-iş’in kurulmasından
sonra, 1954 yılında, Türkiye ve ABD arasında yapılan ortak işçi eğitimi projesi anlaşması ile
başlatılmıştır. Proje 1962’ye kadar devlet aracılığı ile yürütülürken bu tarihten sonra doğrudan
Türk-iş ile AID (Uluslararası Kalkınma Ajansı) arasında yürütülmüştür. Proje çerçevesinde
mali destek sağlandığı gibi, esas önemli olan, bu çerçevede, eğitim için ABD’ye önemli sayıda
sendikacının eğitim amacıyla gitmesi olmuştur. 1961-71 yılları arasında bu sayı 600 kadar
olmuştur.14 Bu rakamın henüz gelişme aşamasındaki bir sendikal hareket için oldukça yüksek
bir sayı olduğunu kabul etmek gerekir.

2.4. Endüstri İlişkilerinde Kurumsal Yapının Tamamlanması ve
Sendikal Harekette Bölünmeler
1961 Anayasası ve onu takip eden düzenlemeler çalışma hayatı açısından köklü bir
dönüşümü ifade etmektedir. Anayasa sendikal örgütlenme, toplu pazarlık ve grev haklarını
Anayasa hükmü haline getirmiştir. Anayasa, böylece, bir yandan örgütlenme açısından
sendikaların kurumsallaşmasını sağlarken diğer yandan da sendikaların varlık sebebi ve en
önemli fonksiyonu olan toplu pazarlığı da güvence altına almıştır. Bu düzenlemeler, Türkiye’de
endüstri ilişkilerini kurumlarının bir bütün olarak toplumsal hayatta yer almasını ve yasal
güvence altında faaliyet göstermesini sağlamıştır. Anayasanın bu hükümlerine paralel olarak

Mustafa Delican, Sanayileşmenin Endüstri İlişkilerine Etkisi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
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1963 yılında çıkarılan 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve
Lokavt Kanunu ile Anayasa’da tanınan hakların uygulanabilirlikleri sağlanmıştır.
1961 Anayasası çerçevesinde yasalar hazırlanırken geçmiş dönemlerden farklı bir
yaklaşım sergilenmiştir. “Yasaların çıkışı sırasında ve hazırlığında önemli rol oynayan devrin
çalışma bakanına göre tasarıların hazırlanışında demokratik çalışma haklarının mümkün olduğu
kadar geniş olması gerektiği, yarım hakların, aşamalı olarak hak tanımanın huzursuzlukları
artırmaktan başka sonuç vermeyeceği”15 düşüncesi hakim olmuştur.
Bir bütün olarak ele alındığında, çalışma hayatıyla ilgili yasal düzenlemelerin, sendika
özgürlüğünü öngören çoğulcu siyasi demokrasilere uygun olduğu, mümkün olduğunca geniş
kitlelere tanındığı, sendika özgürlüğünün bilimsel esaslara ve uluslararası normlara uygun
şekilde işçi ve işverenlere tanındığı görülmektedir. Sendikalara siyasî partiler veya bunlara
bağlı kuruluşlarla birlikte hareket etmemek ve mali ilişkiler içinde olmamak kaydıyla siyasetle
uğraşma serbestisinin getirilmesi; chek-off sisteminin kabulüyle sendikaların mali
kaynaklarının bir anlamda güvence sağlanması; birden fazla sendika üyelik hakkının verilmesi;
sendika çokluğu ilkesinin benimsenmesi; sendika üyesi olmayanların üyelerine sağladığı
imkanlardan/haklardan yararlanma imkanını sendikaların takdirine bağlaması; sendika yönetici
ve temsilcilerine güvence sağlanması; üyelikten ayrılma şartlarının ağırlığı; sendikaların
kapatılması veya faaliyetlerinden alıkonulmasının yargı kararına bağlanması; sendikaların
uluslararası kuruluşlara üyeliklerine kolaylıklar getirilmesi sendikaları güçlendiren yapısal
düzenlemelerdir. 16
Yasal olarak sendikaların örgütlenme ve fonksiyonlarının belirlenmesi, bir yandan bu
kurumlara yasal bir zeminde çalışma imkanı sağlarken diğer yandan da sınırlamalar getirerek
kontrol altında tutulmalarını sağlamıştır. Bu dönemde ithal ikamesine dayalı sanayileşme
politikalarının güçlenerek devam ettiği ve planlı kalkınma dönemine girildiği de göz önüne
alındığında çalışma hayatının disiplin altına alınması kaçınılmaz bir ihtiyaç ve sonuç olarak
ortaya çıkmaktadır. Nitekim, kalkınma planlarının kamu için emredici, özel sektör için yol
gösterici olduğu dikkate alınırsa, kamuda tespit edilen amaçlara ulaşmada, henüz sosyal şekli
ve usulleri bile bir geleneğe sahip olmamış bir endüstri ilişkileri sistemiyle birlikte hareket
edilmesinin zorluğu ortadadır. Türkiye’de, geleneksel olarak, kamudaki yöneticilerin –özellikle
o dönemlerde- otoriter nitelikler taşıması da belki bu seri hareket etme arzusundan
kaynaklanmaktadır.
Endüstri ilişkilerinde sendikal örgütlenme ve serbest toplu pazarlık haklarının
sağlanması, ücretlerin ithal ikamesine dayalı kalkınma politikası içerisinde fiyatlara kolayca
yansıtılabilmesinden dolayı kamu sektöründe önemli bir problem doğurmamıştır. Ayrıca,
1952’de kurulan Türk-İş’in ağırlıklı olarak kamuda teşkilatlanmış ve ideolojik sendikacılık
yerine ekonomik sendikacılığı benimsemiş olması da uyumlu bir ilişkinin kurulmasını
kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla pazarlıklar daha çok ücret eksenli olarak ve yaygın kabul görmüş,
siyasal yönü olmayan hakların çalışanlara sağlanması yönünde gelişmiştir. Türk-iş’in
Nusret Ekin, “Türkiye’de 1980 Öncesi Endüstri İlişkilerinin Genel Görünümü,” Sosyal Siyaset
Konferansları, Otuzbirinci Kitab, s. 126-127.
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Amerikan sendikaları ile olan ilişkileri ve yetiştirilen sendikacıların ekonomik sendikacılığa
göre sosyalleşmeleri de bu durumu hem kolaylaştırıcı hem de içselleştirici bir ortam sağlamıştır.
Yasal düzenlemelerin sağladığı güçlü zemin üzerinde sendikalaşma ve sendikal
faaliyetler hızla artmıştır. Sendikal hareketin hızlanması, sendikal hareket içinde farklı
eğilimlerin ortaya çıkmasını da beraber getirmiştir. Nitekim ilk hareket Türk-İş’in içinden bir
grup sendikanın ayrılarak 1967 yılında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu (DİSK)
kurmasıdır. DİSK’in Türk-iş’ten farklı olarak sosyalist görüşü benimsemesi, sınıf
sendikacılığına yönelmesi ve toplumsal dönüşüm talepleri, çalışma hayatında ideolojik
tartışmaları da gündeme getirmiştir. İdeolojik temellere göre sendikal yapılanmalar devam
etmiş ve DİSK’in arkasından on yıl içinde ülkedeki ideolojik bölünmeye de paralel olarak 1970
yılında Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) ve 1976 yılında Hak İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) kurulmuş ve çalışma hayatında yerlerini almışlardır.
Türkiye’de sendikal bölünmelerin oluşum süreçlerine bakıldığında siyasal hareketlerin
bölünmeler üzerinde etkin olduğu görülmektedir. Nitekim, DİSK’in “Marksist tonlar taşıyan
Türkiye İşçi Partisi ile dolaylı şekilde de olsa belli bir işbirliği sonucu kurulmuş...”17 olması
bunun açık bir göstergesidir. Partileşen ve partileşmeyen siyasal hareketler sendikaları geniş
kitlelere ulaşmada ve toplumsal etkinliği artırmada bir araç olarak görmüşlerdir. DİSK’ten
sonra kurulan MİSK’in Milliyetçi Hareket Partisi ile, ve daha sonra kurulan HAK-İş’in ise Milli
Selamet Partisi ile tutum birliktelikleri bunu göstermiştir. Siyasal hareketlerin/partilerin
toplumsal taban oluşturma politikaları, sadece sendikaları ve çalışma hayatını değil, bütün
toplumsal faaliyetleri kuşatmıştır. Her mesleki alanda ideolojik kamplaşmayı açıkça yansıtan
örgütlenmeler bu dönemin tipik özelliğidir. Sendikalar da bu ideolojik bölünmüşlükte yerlerini
almışlardır.
Sendikal örgütlenmede amatörlükten profesyonelleşmeye geçiş de bu dönemde
gerçekleşmiştir. 274 sayılı Sendikalar Kanunu öncesinde aidatların kaynaktan kesilmemesi,
sendikalara mali açıdan çok büyük zorluklar çıkarmış, toplu pazarlığın etkin olmaması da üye
kazanmada olumsuz bir faktör olarak rol oynamıştır. Bu olumsuz şartlar altında sendikacılık da
amatörce yapılmıştır. Yeni yasaların aidatların kaynaktan kesilmesine imkan vermesi, toplu
pazarlığın sendikalara güç sağlaması, sendika yöneticilerine kısmen de olsa istihdam güvencesi
sağlanması, sendikacıların toplumda itibar kazanması sendikaların profesyonel organizasyonlar
olarak yeniden yapılanmalarına imkan tanımıştır. Sendika liderliklerinin cazip hale gelmesi ile
sendikalarda “...oligarşik eğilimlerin çoğaldığı, özellikle yapısı merkezîleşen millî sendikalarda
liderlerin dikta eğiliminin arttığı ...”18 gözlemlenmiştir. Sendikalardaki bu oligarşik eğilim
kamuoyuna “sendika ağalığı” olarak yansıtılmıştır. Kamuoyunda sendikacılığın prestijini
sarsmak için çokça kullanılan ve bir yönüyle gerçeği yansıtan bu suçlayıcı ifade sendikaların
aleyhine bir propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Bu suçlamalar, 12 Eylül sonrası, 1983’de
çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar Kanununda yer alan -fakat daha sonra, 1988’de, kaldırılan-
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sendika yöneticilerinin dört dönemden fazla üst üste seçilme yasağının önemli bir gerekçesi
olmuştur.
Sendikal örgütlerin profesyonelliğe geçişinde önemli rol oynayan bir diğer faktör fikir
işçilerinin de sendikalaşma hakkına kavuşmalarıdır. Fikir işçilerine sendikalaşma hakkının
tanınması, çalışanlar arasında eğitimli olanların yönetim ve liderlik kadrolarına geçmelerine
imkan tanımıştır. Daha önceki dönemde sadece beden işçilerinin (basın işkolu hariç)
sendikalaşma hakkına sahip olmaları kaçınılmaz olarak sendikal yapılarında aydın-entelektüel
tipte insanlardan çok işçilikten gelenlerin sendikaların yönetimlerinde görev almalarına ve
liderlik kadrolarını doldurmalarına yol açmıştır. Nitekim, 1950’lerde 251 sendika liderinden
sadece 16’sının sendikadan maaş aldığı, 1970li yılların ilk yarısında dahi yüksek öğrenim
görmüş sadece birkaç sendika liderine rastlanıldığını belirtmektedir.19
Diğer yandan, bu yıllarda, işçilerin sosyo-ekonomik yapısı ve tutumları da modern
anlamda bir endüstri ilişkilerinin kurulmasını kolaylaştıracak bir nitelik taşımamıştır.
Sanayileşme ve ekonomik gelişmenin hızlanmasıyla her ne kadar bağımlı çalışanların sayısı
hızla artmış olmakla birlikte, özellikle dönemin başlarında daha fazla olmak üzere, fabrikalarda
işçi olarak çalışanlar toprakla bağlarını kesmemişler esas kurgularını belli bir birikim yaparak
memleketlerine dönme düşüncesi üzerine bina ederek hareket etmişler, şehirde yerleşmeyi
düşünmemişlerdir. Tıpkı, Avrupa ülkelerine giden işçilerimizin birinci kuşağının bu ülkelere
giderken başlangıçta sahip olduğu yurda dönme tutumu gibi, Türkiye’de de şehre gelenler aynı
tutumu sergilemişlerdir. Ancak, zamanla bulundukları yeni şartlara adapte olan bu her iki grup
da geldikleri yerde yerleşme ve kalma eğilimine girmişlerdir. Şehre gelenler şehirde, yurtdışına
gidenler orada kalmışlardır. Bu tutum her iki grup -özellikle ikinci kuşakları- için artık tabi bir
durum olmuştur. Bir yandan işçiliğin/bağımlı çalışmanın geçici görünmesinden kaynaklanan
iğretiliği, diğer yandan da işçilerin muhafazakar karakteri, sendikal örgütlenmeler için olumsuz
bir zemin teşkil etmiştir.
Türkiye’de işçilerin belirtilen bu nitelikleri, çalışma şartlarının belirlenmesinde işçileri,
işverenlerin otoritelerini kabullenerek “rızaya yönelmiş” bir davranışa sahip olmaya sevk
etmiştir.20 Oysa, sendikal hareket, çalışma şartlarını çalışanlar lehine değiştirmek amacına
taşımakta ve bu sebeple işçi-işveren arasında uyuşmazlık çıkması da çoğu kez kaçınılmaz
olmaktadır. İşçilerin, işverenle çatışmadan kaçınarak, işsizliğin yaygın olduğu bir durumda
işinden olmamak ve en kısa zamanda amaçladığı birikimi sağlayarak ya kendi işini kurmak ya
da memleketine dönmek arzusu, sendikal örgütlenmenin istenen hızda gelişmesini engelleyen
en önemli sosyo-ekonomik engel olarak ortaya çıkmaktadır. Sanayileşme ve şehirleşmenin
hızlanması ile birlikte bağımlı çalışmanın artık kaçınılmaz hale geldiği sonraki yıllarda dahi köye dönme arzusu yok olmakla beraber- bu tutum devam etmiştir. Bugün dahi, işçilerin önemli
bir kısmının işçi olarak çalışmayı hâlâ geçici olarak gördüklerini gözlemlemek mümkündür.
Bağımlı çalışmanın bir araç-değer olarak görülmesi sosyo-ekonomik sebepler kadar rızaya
yönelik davranışın önemli bir belirleyici faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.

19
20

A.g.e., s. 313-315.
A.g.e., s. 284.
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Bu dönemde, endüstri ilişkilerinde oyunun kuralları aktörlerin rollerini öğrenmeleri ve
kurallarla dans etme yeteneklerini artırmalarıyla zorlanmaya, yeni şekiller almaya başlamıştır.
Aktörler güçlendikçe kurallarla tanınan hakları kullanmaya, kuralların sınırlarını zorlamaya
başlamışlardır. Nitekim, 1970 yılında sendikalarla ilgili yasa değişikliği girişiminin Anayasa
Mahkemesince önemli ölçüde iptal edilmesi sürecinde yaşananlar bunun bir göstergesi
olmuştur. Yasal güvencelere sahip aktörlerin artık haklarından vazgeçmeleri söz konusu
olmaktan çıkmış ve tadilat tasarıları şiddetli protestolarla karşılanmış, girişim akamete
uğratılmıştır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, 1960-80 arasında Türkiye’de sendikaların millî
ekonomi politikaları çerçevesinde hareket etmedikleri,21 üyelerinin çıkarlarını artırmak amacını
taşıyan “baskı grubu” olarak rol oynadıkları ve “tüketici sendikacılık” modeline uygun
davrandıkları belirtilmektedir.22 Gerçekten bu tez, dönemin genel karakterini büyük ölçüde
yansıtmaktadır. Özellikle Türk-iş’in millî seviyede tek temsilci olduğu dönemler için daha çok
geçerlidir. Ancak, önce DİSK’in sonra da MİSK ve HAK-İŞ’in kuruluşlarıyla tüketici
sendikacılık modeli yanı sıra, bu son üç konfederasyon nitelikleri gereği uyguladıkları
politikalar “ideolojik/siyasal” sendikacılığı da gündeme getirmiştir. 1970’lerin ikinci yarısında
hızlanan bu siyasallaşma süreci 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle son bulmuştur. 1980 sonrası
sendikalardaki değişimler incelenirken görüleceği üzere sadece siyasallaşma süreci değil,
ideolojik sendikacılık da giderek zayıflayacak ve dillendirilmeyecektir.

21
Nitekim “...Türkiye’de 1960’lardan sonraki planlı gelişme döneminde işçi-işveren meslekî
kuruluşlarıyla bir ilişki kurulamamış, çoğulcu toplum yapısı içinde ülkenin ekonomik ve sosyal gelişme
stratejilerinin tespitinde meslekî kuruluşlar hiçbir fonksiyon görmedikleri gibi, herhangi bir sorumluluk da
üstlenmemişlerdir.” Bkz. Nusret Ekin, “Türkiye’de Endüstri İlişkilerini Etkileyen Faktörler,” Endüstriyel
İlişkiler, MESS Yayını-72, İstanbul, 1979, s. 133.
22
Toker Dereli, “Türk Endüstri İlişkileri Sisteminin Makro Ekonomik ve Sosyal Sorunları,” Endüstriyel
İlişkiler, MESS Yayını-72, İstanbul, 1979, s. 17.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk Endüstri ilişkilerinin II Dünya Savaşı sonrası koşullarında nasıl ortaya
çıktığı ve geliştiği incelenmiş ve bu süreç ile Türkiye’nin modernleşme arayışları çerçevesinde
1961 Anayasası ile yeniden yapılanma ve gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede 1960-1980
arası sendikacılık ve toplu pazarlıktaki gelişmeler ve dönüşümler değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) II. Dünya Savaşı sonrasında demokratikleşme sürecine girilmesiyle hangi kanununda
değişiklik yapılarak sınıf esaslı örgütlenme yasağı kaldırılmış ve işçi
örgütlenmelerinin önü açılmıştır?
a) İş Kanunu
b) Medeni Kanun
c) Borçlar Kanunu
d) Sendikalar Kanunu
e) Dernekler Kanunu
2) II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de sendikacılığın şekillenmesinde aktif rol
oynayan ülke hangisidir?
a) Amerika Birleşik Devletleri
b) Fransa
c) İngiltere
d) Almanya
e) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
3) 1961-1980 döneminde Türkiye’de sendikalar ve siyasi partiler arasındaki ilişkiler
dikkate alındığında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) DİSK- Cumhuriyet Halk Partisi
b) MİSK- Milliyetçi Hareket Partisi
c) TÜRK-İŞ – Adalet Partisi
d) HAK-İŞ Milli Selamet Partisi
e) TÜRK-İŞ – Partilere eşit mesafede uzak
4)
a)
b)
c)
d)
e)

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) hangi yıl kurulmuştur?
1952
1957
1962
1967
1972

5) II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de endüstri ilişkilerinin şekillenmesinde aşağıdaki
faktörlerden hangisi hızlandırıcı faktör olmuştur?
a) Batılılaşma hareketleri
b) Soğuk savaş konsepti
c) Devletin işçi hareketlerinin kontrol altına almak isteği
d) İşçilerin örgütlenme çabaları
e) Demokratikleşme çabası
6) İki kutuplu Dünya Türk Sendikal hareketinin şekillenmesi üzerinde nasıl bir rol
oynamıştır?
7) Türkiye’nin modernleşme çabaları ülkedeki endüstri ilişkileri sistemini nasıl
etkilemiştir?
8) Uluslararası siyasal şartlar endüstri ilişkilerini neden ve nasıl etkiler? Konuyu Türkiye
özelinde değerlendiriniz.
9) İşçi sendikaları hangi şartlarda ekonomik sendikacılık yerine siyasal sendikacılığı
tercih ederler?
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10) Uluslararası ilişkiler açısınan sendikalar neden önem taşıyan kurumlardır?

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)c, 4)d, 5)b.
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3. 1980 SONRASI ÇALIŞMA HAYATINDAKİ GELİŞMELER:
DÖNEMİN NİTELİKLERİ VE SENDİKALARIN YAKLAŞIMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Dönemin Ayırt Edici Özellikleri
3.2. İşverenlerin Döneme İlişkin Yaklaşımları
3.3. İşçi Sendikalarının Döneme İlişkin Yaklaşımları
3.3.1. Sendikaların Anlayışlarındaki Değişmeler
3.3.2. İşçi Sendikalarının Yönelimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- 1980 sonrasında Türk Endüstri ilişkilerinde niçin dönüşüm yaşanmıştır?
2- 1980 sonrasında Türk Endüstri ilişkilerinin dönüşümünde siyasal, hukuki ve ekonomik
çevre şartlarında ne gibi değişiklikler olmuştur?
3- 12 Eylül 1980 askeri darbesi neden sendikaların faaliyetleirni yasaklamıştır?
4- 24 Ocak 1980 Türk iktisat tarihi açısından neden önemlidir?
5- İthal ikamesi ve ihracata dayalı kalkınma politikalrı Türk Endüstri İlişkileri açısından
neden önemlidir?
6- Hangi ekonomik koşullar 1980 sonrasında Türk Endüstri ilişkilerini değişime
zorlamıştır?
7- 1980 sonrasında Türkiye’de işverenler endüstri ilişkilerinin nasıl yapılanmasını
istemişlerdir?
8- 1980 sonrasında sendikaların anlayışlarında değişiliklere gitmelerinin nedenleri
nelerdir?
9- 1980 öncesi ve sonrasında TÜR-İŞ’in tutumunda ve politikalarında ne gibi değişiklikler
olmuştur?
10- 1980 öncesi ve sonrasında HAK-İŞ’in tutumunda ve politikalarında ne gibi
değişiklikler olmuştur?
11- 1980 öncesi ve sonrasında DİSK’in tutumunda ve politikalarında ne gibi değişiklikler
olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

1980 sonrası yasal ve hukuki Türkiye’de 12 Eylül 1980
çevre şartları
askeri darbesinin çalışma
hayatı açısından getirdiği
yasal ve siyasal koşulların
anlaşılması
1980 sonrası ekonomik
Türkiye’de 12 Eylül 1980
çevre şartları
askeri darbesinin çalışma
hayatı açısından getirdiği
ekonomik koşulların
anlaşılması
İhracata dayalı kalkınma
İthal ikamesi ve ihracata
politikaları
dayalı kalkınma
modellerinin çalışma hayatı
üzerindeki yansımaların
anlaşılması
İşverenlerin endüstri
1980 sonrasında Türkiye’de
ilişkileri sisteminden
işverenlerin endüstri
talepleri
ilişkilerindeki politika ve
konumlarının anlaşılması
Sendikal anlayışlardaki
1980 sonrasında Türkiye’de
değişimin kaynakları
işçi sendiakalrının
tutumarındaki değişikliklerin
nedenlerinin anlaşılması
Sendikal yönelimlerdeki
1980 sonrasında Türkiye’de
değişimler
işçi konfederasyonlarıın
(TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK)
endüstri ilişkilerindeki
politika ve konumlarının
anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Anlatım ve gelişmeler
hakkında bilgilendirme ile
değişikliklerin
anlaşılmasının sağlanılması.
Anlatım ve örnekleme ile
endüstri ilişkileri
uygulamaları ile ilişki
kurulması
Anlatım, örneklendirme ve
karşılaştırmalar ile
gelişmelerin ve farklılıkların
kavratılması
Anlatım ve örnekleme ile
endüstri ilişkileri
uygulamaları ile ilişki
kurulması
Anlatım, örneklendirme ve
karşılaştırmalar ile
gelişmelerin ve
değişikliklerin kavratılması
Anlatım, örneklendirme ve
karşılaştırmalar ile
gelişmelerin ve
değişikliklerin kavratılması
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Anahtar Kavramlar














12 Eylül Askeri Darbesi
24 Ocak 1980 İstikrar Tedbirleri
1982 Anaysası
Endüstri ilişklerinde dönüşüm
İşveren talepleri
İthalata dayalı kalkınma
İhracata dayalı kalkınma
Uluslarası ekonomik rekabet
Sosyal yükler
Esnek mevzuat
İş güvencesi
Soğuk Savaş konsepti
Sendikal kimlikler
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3.1. Dönemin Ayırt Edici Özellikleri
Türk endüstri ilişkilerinin bugün içinde bulunduğu yapı Anayasal düzeyde 1982
Anayasası ile şekillendirilmiştir. Anayasada geçen zaman içerisinde çok sayıda tadilata tabi
tutulmuş değişikliler yapılmıştır. Anayasanın çalışma hayatına ilişkin hükümlerinde de
değişiklikler yapılmıştır. Bununla birlikte Anaysanın temel felsefesinde bir değişiklik
olmamıştır. 1982 Anayasası 12 Eylül 1980 askeri darbesinin bir ürünüdür. Yeni siyasal
yapılanma içerisinde ekonomik ve toplumsal yapının şekillendirilmesi şüphesiz kaçınılmazdı.
Endüstri ilişkilerinde de yeniden yapılanmaya gidilmesi, askeri müdahaleyi yapan ve yeni
düzeni kuran asli kurucu iktidarın 1963 sonrasında endüstri ilişkilerindeki gelişmelerden
memnuniyetsizliğinin açık bir ifadesidir. 1982 Anayasası’nda çalışma hayatına ilişkin bakış
açısı değişmiş ve yeni yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
1980 sonrasında, öncesiyle karşılaştırıldığında, sendikalar ve çalışanlar açısından iki
önemli çevre değişikliği öne çıkmıştır: Birincisi siyasal ve hukuki çevre şartlarındaki, ikincisi
ise ekonomik çevre şartlarındaki değişmedir:
Siyasal ve hukuki alanda yapılan değişikliklerle öncelikle askeri darbenin akabinde
siyasal partiler gibi pek çok toplumsal örgütün faaliyeti de durdurulmuştur. Bu çerçevede,
sendikalar ve onların üst örgütlemesi olan konfedeasyonlara da faaliyet yasağı getirilmiştir.
Konfederasyon düzeyinde HAK-İŞ’in kısa, MİSK ve DİSK’in faaliyetleri ise uzun bir süre
durdurulmuştur. Türk-iş ise kesintisiz olarak faaliyetlerine devam etmiştirtir.
Hukuki çevre şartlarındaki değişiklik ise çalışma hayatına ilişkin yeni bakış açısını
yansıtacak şekilde anayasal ve yasal düzeyde düzenlemeler getrilmiştir. Anaysal düzeyde
örgütlenme ve toplu iş sözleşme hakkı, grev hakkı ve lokavt konuları düzenlenmiştir.
Anaysadaki düzenlemelere uyugun olarak da 1963 yılında çıkarılan 274 ve 275 sayılı kanunlar
yürürlükten kaldırılmış ve yukarıda belirtildiği üzere yerine 1983 yılında 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıkarılmıştır. Uzun süre,
30 otuz yıl, uygulamada kalan bu yasalar 2012 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. 2012 yılında
çıkarılan ve halen yürürlükte olan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
çıkarılmıştır. Bu yasa ile Türkiye’de ilk defa sendikacılık ve toplu pazarlık konuları tek bir yasa
içerisinde düzenlenmiştir.
Ekonomik çevre şartlarındaki dönüşüm ise, 12 Eylül’den biraz önce, 24 Ocak 1980
kararlarıyla gerçekleştirilmiştir. 24 Ocak kararlarıyla Türkiye ithalata dayalı sanayileşme
politikasını terk ederek ihracata dayalı sanayileşme politikasına yönelmiştir. Bu dönüşüme yol
açan ana faktör 1970’lerin sonlarında çok ağır şekilde kendini hissettiren döviz ihtiyacıdır. İthal
ikamesiyle bunun gerçekleştirilememesi ihracata yönelmeyi gündeme getirmiştir. İhracata
yönelmek ise ekonomiyi yeniden yapılandırmayı gerektirmiştir. Alınan ekonomik tedbirlerle,
kamunun ekonomideki ağırlığının azaltılması, uluslararası ekonomik ilişkilerin
serbestleştirilmesi, Türk lirasının aşırı değerlenmesinin önlenmesi, para arzının kontrol edilerek
ve talebin kırılarak enflasyonun düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu tedbirlerle esasen ekonominin
işleyişi piyasa mekanizmasına bırakılmak istenmiştir. Uzun bir zaman alacak ve bugünde
devam eden yeniden yapılanma süreci uluslararası piyasalarda rekabet edebilir bir ekonomiye
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ulaşmayı amaçlamıştır. 1990’lardan sonra küreselleşme olgusunun Türkiye’nin gündemine
taşınması ve buna göre de ülkenin ekonomik politikalarının yönlendirilmesi de ekonomideki
dönüşüm sürecini daha da hızlandırmıştır.
1980’li yıllarda Türk ekonomisine uluslararası piyasalarda rekabet imkanı verecek
unsur ucuz işgücü olarak karşımıza çıkmaktadır.23 Yeterince sanayileşememenin bir sonucu
olarak maliyeti oluşturan diğer girdiler üzerinde (teknoloji, hammadde v.s.) oynanamaması
zorunlu olarak işgücü maliyetleri üzerinde oynamayı beraberinde getirmiştir. İşgücü
maliyetinin yüksekliği, ithal ikamesinin uygulandığı dönemde etkisi çok da dikkate alınan bir
faktör olmamıştır. Esasen, işgücü maliyetlerinin artışında, özellikle sosyal yükler açısından,
ithal ikamesi politikalarının etkin olduğu da söylenebilir. Çünkü, bu dönemde ücretler, bir
maliyet unsuru olmaktan çok, bir gelir unsuru olarak görülmüştür. Nitekim, 1970’li yıllarda
yapılan değerlendirmelerde “[d]evletin kısmen paternalist zihniyeti, kısmen de her alanda
olduğu gibi işçi sorunlarında da önderlik etme eğilimi sonucu özel kesime kıyasla uzunca bir
süre daha yüksek ücretler ve sosyal yardımlar öde[diği]”24 belirtilmektedir. Bu neticenin ortaya
çıkmasında, modern işletmelerin ağırlıklı olarak kamuya ait olması, devletin istihdamın önemli
bir kısmını kapsaması ve 1970’li yıllarda toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin en az üçte
ikisinin kamu kesiminde çalışıyor olması25 sebebiyle kamu kesiminin ekonomideki hakimiyeti
ile devletin hem işveren hem de kural koyucu olarak çalışma şartlarını belirlemedeki gücü rol
oynamıştır.
Sendikalaşmanın ve dolayısıyla toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin daha çok
kamuda olması, sendikaları siyasal alanda problemlerini çözmeye itmiştir. Bunu, bir yandan,
toplu sözleşme dönemlerinde hükümetlerle pazarlıklar yaparak, diğer yandan da, çalışanlar
lehine yasal düzenlemeler yapılması yönünde hükümetlere talep ve baskılarda bulunarak
gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Sendikaların siyasal etki ve yasal düzenleme yoluna
gitmelerinde hiç şüphesiz ekonomik ve sosyal şartların (işsizlik ve toplumun geniş kitlelerince
çalışanların problemlerine olan yaklaşım farklılıkları, daha açık ifade ile benimsenmemesi)
çalışanlar lehine olmaması da önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan
sendikaların akılcı bir politika güttükleri söylenebilir. Esasen teorik çalışmalarda da mahalli
sendikaların daha çok sosyal ve ekonomik eksenli (ekonomik sendikacılık) olarak toplu
pazarlık konularına yaklaştıkları, milli seviyeye çıktıkça bu eksenin siyasal nitelik kazandığı
(siyasal sendikacılık) belirtilmektedir.26
Türkiye’de çalışanların milli seviyede konfederasyonlarca temsil edilmesi örgütlenme
yapısının tabiatı gereği siyasal seviyede çalışma problemlerini çözmelerini gerektirmektedir.
Toplu sözleşme yapma hakkı olmayan konfederasyonların üye sendikaların toplu sözleşmeleri
koordine etme, yönlendirme siyasal ve hukuki şartları çalışanlar lehine çevirme ana faaliyetleri
olmaktadır. Bir başka açıdan kamuda sendikalaşmanın üçte ikisi gibi bir oranın Türk-iş’te
TÜSİAD’ın yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’nin dış rekabet gücünü yaratan beş faktör arasında
işgücü maliyeti birinci sırayı, coğrafî konum ikinci sırayı, nitelikli işgücü üçüncü sırayı alırken teknoloji beşinci
sırada kalmaktadır. Bkz. Meryem Koray, Değişen Koşullarda Sendikacılık, TÜSES, İstanbul, 1994, s. 228.
24
Toker Dereli, “Türk Endüstri İlişkileri Sisteminin Makro Ekonomik ve Sosyal Sorunları,” s. 19
25
Meryem Koray, a.g.e., s. 171.
26
Mustafa Delican, a.g.e., s. 21.
23
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olması adeta, kamuda Türk-iş’i tekelleştirmektedir. Bu durum ve özellikle de sendikayla
uzlaşma, siyasal iktidarların geniş kitleleri kontrol etmede ve yönlendirmede bir araç olarak
değerlendirmelerine imkan tanımaktadır.
Bu şartlar altında kamu kesiminde yapılan toplu sözleşmelerin özel sektörde yapılan
toplu sözleşmeleri etkilemekten öte belirlemesi kaçınılmaz bir sonuçtur. Ancak, 1980
öncesinde sendikaların siyasal iktidarlarla sağladığı uzlaşmaların özel sektörde kolayca kabul
edilmediği de bir gerçektir. Nitekim, sendikaların, kamuda toplu sözleşmelerle çalışanlara
sağlanan hakları özel sektörde de talep etmeleri çatışmaların çıkmasına ve uyuşmazlıkların
artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple, işverenler, kamudaki toplu pazarlığın siyasal yönüne
dikkat çekerek, özel sektördeki toplu pazarlıklarda da sendikaların taleplerini artırmalarına
sebep olduğunu şikayet yollu ileri sürmüşler, 1970’li yılların sonlarında işyeri
kapanmalarındaki artışı toplu pazarlıklardaki taleplerdeki aşırı taleplere ve kıdem tazminatı
yüküne bağlamışlardır.27

3.2. İşverenlerin Döneme İlişkin Yaklaşımları
Ülke ekonomisinin dışa açılması sonucu giderek artan rekabet baskısı devletin yanısıra
işverenleri de endüstri ilişkilerinde arayışlara sevk etmiş ve yeniden yapılandırma yolunda
sürekli fikir üretme yoluna sokmuştur. İşverenlerin mevcut çalışma ilişkileriyle ilgili yakınma
ve çözüm önerileri kamu otoritelerinin çalışma ilişkileriyle ilgili tercihlerine, politikalarına ve
uygulamalarına yöneliktir. Çalışma hayatıyla ilgili mevzuata yönelik olarak işverenler
dünyadaki eğilimlere paralel olarak üç tercihi, 1980 sonrası başlayan ve 1990’larda ise giderek
artan bir tonda, dile getirmişlerdir. Bu üç tercih, endüstri ilişkilerinin kalkınma politikasına göre
yapılandırılması, işverenler üzerindeki sosyal yüklerin azaltılması ve çalışma normlarının
esnekleştirilmesidir.
İşverenler, sanayileşmenin liberal ekonomik sistem içinde gerçekleştirilmesini, sanayi
ihracatına yönelinmesini ve endüstri ilişkilerinin bu amaçları gerçekleştirecek şekilde
düzenlenmesini istemektedirler. Sistemde devlet, işçi ve işveren üçlüsünün katılımcı bir
yaklaşımla birlikte hareket etmeleri; uyuşmazlıkların asgariye indirilmesi ve bu amaçla
gönüllülük esasına dayalı yöntemlerin ihdası ile sağlanan ekonomik kazancın bölüşümünde
çağdaş bir yaklaşım sergilenmesi talep etmektedirler.28 Bu yaklaşım, 1960 ve sonrasında, bugün
yeni sanayileşmiş ülkeler olarak adlandırılan, Güney Kore, Tayvan, Malezya gibi ülkelerin ve
1970’li yıllardan itibaren de diğer bazı sanayileşmekte olan ülkelerin takip ettikleri
sanayileşme(kalkınma) politikalarıyla uyumlu endüstri ilişkileri stratejilerinin aynısıdır.
Türkiye oldukça uzun bir gecikmeyle endüstri ilişkilerini kalkınmada stratejik bir unsur olarak
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değerlendiren bu anlayışı -her ne kadar temelleri 24 Ocak 1980 de atılmış ise de- işverenlerin
etkisiyle ancak uygulamaya yönelmiştir.
İşverenlerin ikinci talepleri ise sosyal yüklerin azaltılmasıdır. İşverenler, kamu
otoritesinin sosyal devlet tercihine karşı çıkmaktadır. İşverenlere göre, Türkiye, yeterli
ekonomik gelişmeyi sağlamadan sosyal devlet olmayı tercih etmiştir. Türkiye’de sosyal
gelişme ekonomik gelişmenin önünde gitmektedir. Çalışma hayatında sosyal hakların
ekonomik gelişmeye bağlı olarak geliştirilmesini istemektedirler. Ayrıca kamunun
ekonomideki ağırlığından dolayı özel sektörün haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını, reel
sektörün önündeki en önemli engelin vergi, sosyal güvenlik, bürokrasi gibi devlet kaynaklı
olduğunu ileri sürmektedirler. Bu yaklaşım devletin özellikle 1960 sonrasında benimsediği
bugünde devam eden yaklaşıma ters düşmektedir.
İşverenlere göre, sosyal yüklerin fazlalığı işverenleri yatırımdan soğutmakta, rekabet
gücünü azaltmakta, işsizliğin artışına sebep olmaktadır. Bu sebeple politika olarak sosyal
standartların sürekli yükseltilmesi yönündeki tercihler ekonomiyi olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu etki kriz dönemlerinde daha fazla kendisini göstermektedir. Avrupa Birliği
mevzuatına uyum çerçevesinde kabul edilen Türkiye Ulusal Programı’nın (2001) kısa vadeli
ve siyasal öncelikleri arasında belirtilen iş güvencesi ile anayasada hak grevinin yer alması gibi
taahhütleri eleştirmişlerdir. Sosyal yükleri artırıcı olarak gördüklerini bu taahhütlerin, çalışma
mevzuatında esneklik düzenlemeleri ve kıdem tazminatını dikkate almadan yapılmasını tenkit
etmişlerdir.29
İkinci talebe bağlı olarak ileri sürdükleri üçüncü talepleri ise, mikro düzeyde, işletme
düzeyinde, daha çok gelişmiş ülkelerin ekonomik krizlerin üstesinden gelmek için 1970’lerin
ikinci yarısında başlattıkları, 1980’lerde şekillendirdikleri ve giderek bu ülkelerde norm haline
gelmeye başlayan çalışma hayatını düzenleyen emredici kurallar yerine usulleri esas alan esnek
mevzuat yaklaşımıdır. İşletmelere değişen piyasa şartlarına hızla uyum sağlama kabiliyeti veren
bu yaklaşım da işverenlerce dile getirilmiştir.
İşverenler, iş güvencesi için işin güvence altına alınmasının gerektiğini bunun içinde
girişimciler önündeki engellerin ve sosyal yüklerin kaldırılmasını, değişen piyasa şartlarına
hızlı cevap verebilmek için toplu sözleşmelerin uyumunu kolaylaştıracak, işyerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak, ücret ve çalışma sürelerinin belirlenmesine imkan verecek şekilde çalışma
mevzuatının esnekleştirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdirler.30 İşverenlerin, “iş ve işyerinin
güvence altına alınması” talebini bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir. Esasen
işverenler, 1475 sayılı İş Kanunu’nu çağdaş bulmadıklarını, katı hükümler taşıdığını ileri
sürmüşler ve işletmelerin hareket kabiliyetine imkan tanıyacak yasal düzenlemelere
gidilmesini, toplu sözleşmelerde tarafların iradelerine sınır getiren bağlayıcı, emredici
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hükümlerden vazgeçilmesi, ekonomi ile endüstri ilişkilerinin uyumunun sağlanması gerektiğini
dile getirmişlerdir31.
Bu yöndeki talepler her ne kadar tamamen gerçekleştirilmemiş –özellikle toplu iş
ilişkileri konusunda- ve iş güvencesiyle ilgili düzenlemenin çıkmasını da önleyememiş ise de
bireysel çalışma ilişkilerini düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu yerine çıkartılan 4857 sayılı İş
Kanunu’nda esneklik hükümleri getirilmiştir. Ancak yeni iş kanunun işverenleri tam olarak
tatmin etmediği de belirtilmektedir. İşverenler, yeni iş kanununun uluslararası rekabette Türk
sanayisini destekleyecek ve önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler içermesini arzu etmiş
olduklarını fakat 122 maddelik yeni iş kanunun 56 maddesinin kendilerince eleştiriye konu
olduğunu ifade etmektedirler.32

3.3. İşçi Sendikalarının Döneme İlişkin Yaklaşımları
3.3.1. Sendikaların Anlayışlarındaki Değişmeler
1980 sonrası yeniden yapılandırma döneminde Türk-iş dışında kalan sendikaların
kimliklerinde önemli değişmeler olmuştur. 1980 öncesinde çok keskin ideolojik eğilimler
taşıyan Hak-iş, ve DİSK 1980 sonrasında her ne kadar ana paradigmalarını değiştirmemiş
olsalar da bu keskinliklerinden uzaklaşmışlardır. Bu değişimde:
Birinci etken siyasal hayatın yeniden yapılandırılması ve bu konfederasyonlarla siyasal
düşünce ortaklığı olan partilerin uzun süre siyasal hayattan uzaklaştırılmış olması yatmaktadır.
Doğrudan siyasal etkilerden uzak kalan sendikalar kendi kurumsal kimliklerini yeniden üretme
sürecine girmişlerdir.
İkinci etken, 1980 sonrası depolitizasyon sürecinin bir sonucu olarak, siyasal
eğilimlerin 1980 öncesi anarşik ortamın sebebi olarak görülmesi geniş kitlelerde sağ ya da sol
eğilimli faaliyetlerin meşruiyetindeki erozyon olmuştur.
Üçüncü olarak sendikaların da doğrudan 1980 öncesi anarşik ortamdan ve ekonomideki
kötü gidişlerden sorumlu tutulmaları ve bu sebeple uğradıkları statü kaybıdır.
Dördüncü olarak dünyada değişen sendikacılık hareketinin ülkedeki yansımaları ve
Beşinci olarak da sendikaların kendilerini değişen yeni şartlara uyum sağlama ve
siyasal görüş farkına bakılmaksızın daha geniş kitlelere ulaşma ve üye kazanma politikalarıdır.

Dilek Kurt, “Dünyanın Yabancısıyız”, Mercek, Yıl: 5, S. 20, s. 91-92.
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3.3.2. İşçi Sendikalarının Yönelimleri
3.3.2.1. HAK-İŞ
HAK-İŞ ve DİSK, 1980 öncesinde, sendikacılığı toplumsal dönüşümü sağlayacak bir
araç olarak görürken, 1980 sonrasında bu yaklaşımları değişmiş, farklı bir kimlik ve
sendikacılık anlayışına sahip olmuşlardır. HAK-İŞ, 1980 öncesinde ücret sendikacılığını
reddetmiştir. Hak-iş, sendikacılığı hak nizamın kurulmasında bir araç olduğunu savunmuş ve
bu amacı gerçekleştirmek için de milli ve inkilapçı sendikacılık anlayışını kabul etmiştir.
Liberal kapitalizmi, sosyal demokrasiyi ve komünizmi reddeden Hak-iş, kurulacak Milli
Nizam’da çalışma hayatının bin senelik tarihi tecrübenin esas alınarak yeniden kurulacağını
dolayısıyla işçi-işveren, emek-sermaye ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin de bu reddettiği
sosyo-ekonomik düzenlerden farklı olacağını ileri sürmüştür. 1980 sonrasında kısa bir süre
faaliyeti durdurulan Hak-iş 1981’de yeniden faaliyete geçmiştir. 1982 Anayasası’nı ve çalışma
hayatıyla ilgili düzenlemelerdeki olumsuzlukları bu dönemde eleştiren Hak-iş, yeni dönemde
farklı bir sendikacılık anlayışı geliştirerek 1990’lı yıllarda sendikacılığın bir sivil toplum
örgütlenmesi olduğu görüşünü vurgulamaya başlamıştır.33
Hak-iş, sivil toplum yaklaşımıyla, her türlü etkiden (siyasal partiler ve siyasal
iktidarlardan) uzak, değişen sosyo-ekonomik ve siyasi şartlar ve dünyadaki endüstri ilişkileri
alanındaki gelişmeler ile bunların yansımaları doğrultusunda uyumlu ve özgün politikalar
üretmeye çalışmaktadır. Çalışma hayatına önemli değişiklikler getiren makro düzeydeki
değişmeler ile yeni yönetim teknikleri ve insan kaynakları yönetimi gibi gelişmeler karşısında
sendikaların yapı, fonksiyon ve yaklaşımlarının değişmesinin gerekliliğine inanan Hak-iş,
“[ç]atışmaya dayalı sendikal mücadele yerine, üretimden kaynaklanan karşılıklı çıkar ilişkisine
dayalı uzlaşma anlayışı[nın] geliştiril...”mesi34, yarının sendikacılığında “bilgi”nin artan
öneminin bilinmesi; sendikaların faaliyet alanlarını çeşitlendirmeleri; sendikaların gelişmeleri
sadece arkadan takip edip tepki veren değil, bunlara hazırlıklı olmaları ve alternatif politikalar
üretmeleri; ilgi alanlarını genişleterek kalite, verimlilik ve rekabet konularıyla da ilgilenmeleri
ve daha da önemlisi sendikaların geleneklerini, rollerini ve sorumluluklarını sorgulayarak
yeniden belirlemeleri gerektiğini savunmaktadır.35 Özgün bir politika olarak Hak-iş,
özelleştirme konusunda özelleştirilecek işletmelerin çalışanlara da satılabileceğini savunmuş ve
Et ve Balık Kurumu ile Karabük Demir Çelik işletmelerinin özelleştirilmesinde bu politikanın
hayata geçirilmesini sağlamıştır.
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3.3.2.2. DİSK
1980 öncesi kitle ve sınıf sendikacılığını benimseyen DİSK, sol hareketlerin bir
manevra alanı haline gelmiş ve DİSK’te değişik sol fraksiyonlar yönetimi ele geçirmek için
mücadele etmiştir. Bu mücadele 1977’de yapılan 6. Genel Kurul’da zirveye çıkmış ve Türkiye
Komünist Partisi’nin etkinliği altında bulunanlarla sosyal demokratlar arasındaki mücadele
Abdullah Baştürk’ün genel başkan seçilmesiyle sosyal demokratların üstünlüğüyle
sonuçlanmıştır. Ancak mücadele devam etmiş ve 1980 yılında yapılan 7. Genel Kurul’da
taraflar arasında bir uzlaşmaya varılarak tüzük değişikliğine gidilmiş, “gerçek kurtuluşun
sosyalist bir düzende olabileceği” hükmü tüzükte yer almıştır.
1980 sonrasında önce faaliyeti durdurulan, sonra kapatılan ve yapılan itiraz üzerine
Askeri Yargıtay’ın 1991’deki kararı ile yasağı kaldırılan ve yöneticileri beraat eden DİSK,
tekrar faaliyete geçerek yeni dönemde takip edeceği politikaları 1992’de yaptığı 8. Genel
Kurulda belirlemiştir. Bu genel kurulda önceki anlayışa devam edilmesini ileri sürenlere
karşılık sendikacılık ve işçi-işveren ilişkilerindeki değişmelerin dikkate alınarak yeni bir
yaklaşımın ortaya konulması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu görüşlerin tartışılmasında hiç
şüphesiz DİSK’in kapalı olduğu süre içinde 1985’de kurulan bir komisyonun, DİSK’in yeniden
faaliyete geçmesi halinde hazır olmak üzere yapmış olduğu çalışmaların rolü vardır.36 Yeni
dönemde DİSK’in politikalarının belirlenmesinde, daha önceki üyelerinin 12 Eylül 1980
sonrasındaki mahkeme ve yeniden kuruluş sürecinde kendilerinden beklenen tavrı
göstermemelerinden duyulan hayal kırıklığı da etkin olmuştur. Yapılan değerlendirme
toplantılarında “ne mahkeme sürecinde, ne de sonrasında üyeler, konfederasyonun
mücadelesine katkıda bulunmuştur; Bu olguyu sadece “12 yıllık baskı ve terör” dönemiyle izah
etmek avutucu ama yetersiz bir yaklaşım olacaktır”37 tespiti yapılmıştır. Bu tespit kitle ve sınıf
sendikacılığı için Türkiye’de bir zeminin olmadığının ve buna dayanarak bu tip bir sendikal
hareketin yapılamayacağının kabulüdür. DİSK’in yeniden faaliyete geçtiği 1991 sonrasında
sergilemiş olduğu tavır ve takip ettiği politikalarda demokrasi vurgusunun yapıldığı ve sendikal
hayatta da endüstri ilişkilerindeki yeni eğilimlerle uyumlu bir sendikacılık takip ettiği
gözlemlenmektedir.

3.3.2.3. TÜRK-İŞ
Hak-iş ve DİSK’de köklü dönüşümler olmasına karşılık Türk-iş’de böyle bir değişim
görülmemektedir. Bunda Türk-iş’in benimsediği ekonomik sendikacılık kadar ideolojik olarak
da siyasal ve toplumsal sistemin kabulleriyle bir farklılığa sahip olmaması, faaliyetlerinin
kesintiye uğramaması etken olmuştur. Bununla birlikte bütün dünyada endüstri ilişkilerini
etkileyen değişim dalgasının dikkate alınması gerektiği Türk-iş tarafından da kabul edilmiştir.
Nitekim Türk-iş genel başkanı Bayram Meral “[t]üm ülkeleri etkileyen ... değişim ve sonucunda
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ortaya çıkan gelişmeler, -her kurumda olduğu gibi- sendikaların da yapısını ve işleyişini olduğu
kadar, programlarını da gözden geçirmeye, yenilemeye zorlamakta...”38 olduğunu açıkça ifade
etmiştir.
1980 sonrası Türkiye’de çalışma hayatının ekonomik politikalara göre
şekillendirildiğini, çalışma mevzuatının geriye götürüldüğünü belirten dönemin Türk-iş
başkanı Bayram Meral, ekonominin ihtiyaçlarının gözetildiği kadar çalışanların da gözetilmesi
gerektiğini bununda Türk çalışma mevzuatının Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslar
arası belgelerle sağlanana çalışma normlarına uygun hale getirmekle mümkün olabileceğini
ifade etmektedir. Ancak bu konuda, yeterli bir gelişmenin olmadığını, sendikal örgütlenme ve
sendikaların fonksiyonlarını yerine getirmekten alıkoyan engellerin (kayıt dışı istihdam,
Anayasa ve kanunlardan kaynaklanan) kaldırılması gerektiğini dile getirmiştir.39
1952’de kurulan Türk-iş, milli seviyede ilk sendikal örgütlenme olmanın bütün
sancılarını hem bir organizasyon olarak kendi içinde hem de toplumsal hayatta çalışma
hayatının problemlerini göğüslemek zorunda kalarak yaşamıştır. Kuruluş arefesinde pek de
bağımsız olamayan Türk-iş kurulduktan sonra da siyasal çekişmelerin arenası olmuştur. 19501960 yılları arasında -özellikle 1957 sonrasında- muhalefetteki CHP ve iktidardaki DP’nin
Türk-iş’in merkez yönetimini ele geçirme mücadelesi konfederasyonun etkin bir yönetim
oluşturmasını engellemiştir. 1960 İhtilali sonrası sonrasında Türk-iş, bu sefer, içeride bir başka
siyasal mücadeleye sahne olmuştur: Türk-iş içindeki Türkiye İşçi Parti’li (TİP) sendikacılar.
Bir grup sendikacı tarafından TİP’in kurulması ve Türk-iş’in akamete uğrayan “Çalışanlar
Partisi” teşebbüsü ile başlayan konfederasyonun siyasal konumuyla ilgili tartışmalar 1964’de
yapılan 5. Genel Kurulda son bulmuş ve bugüne kadar takip edilecek politikanın da tüzükte
belirlenerek açıklığa kavuşturulmasına yol açmıştır: “Partiler üstü” olma ilkesi. Şüphesiz bu
tercihte Türk-iş’in oluşum sürecinde rol oynayan Amerikan sendikacılık anlayışının etkisi
olmuştur. Ancak, konfederasyon içinde mücadele hemen sona ermemiş, devam etmiştir. 1966
yılında yapılan 6. Genel Kurulda TİP’li delegelerin sınıf sendikacılığı talepleri reddedilmiş ve
sonuçta bu delegeler Türk-iş’ten ayrılmışlardır. Partiler üstü politikanın bir yansıması olarak
1969 seçimlerinde Türk-iş yönetimindeki 9 sendikacı CHP ve AP listelerinden Meclise
girmiştir. Çalışanlar Partisi teşebbüsünün akim kalması siyasal temsilin önemine inanan Türkiş yönetimini bu yolla mecliste söz sahibi olma yönüne itmiştir.
Partiler üstü politikayı bir çeşit güçlüden yana olmak, siyasal otoritelerle çatışmadan
kaçınmak şeklinde uygulayan Türk-iş, 12 Mart muhtırasını ve 12 Eylül askeri darbesini
desteklemiş, genel sekreteri Sadık Şide’yi de 12 Eylül sonrasında kurulan Askeri Hükümete
bakan olarak vermiştir. Çalışma hayatı açısından önemli bir dönüm noktasını ifade eden 24
Ocak 1980 kararlarını da eleştirmekten öteye gitmeyen Türk-iş’in bu tavırları çalışanlar
arasında müspet karşılanmamıştır. ANAP iktidarının uygulamalarına muhalefet eden
Konfederasyon, 1987 yılında yapılan siyasi yasakların kaldırılmasına yönelik referandumda
“evet” kampanyası ve “yasaksız demokrasi” kampanyalarını yürütmüştür. 1990 sonrasında
Türk-iş, endüstri ilişkilerini etkileyen yeni gelişmeleri –özelleştirme, taşeronlaştırma, kaçak işçi
38
39

Bayram Meral, “Değişim ve Uzlaşma”, Mercek, Yıl: 7, S. 25, s. 44.
Bayram Meral, “Çağdaş Çalışma Mevzuatı Nasıl Olmalıdır?”, Mercek, Yıl: 5, S. 20, s. 46-48.
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çalıştırma, yeni çalışma şekilleri gibi- değerlendirerek bu yeni çalışma şekillerini sermayenin
sendikacılığa karşı bir saldırısı olarak nitelendirmiştir. Bu sebeple, sadece “toplu
sözleşmecilik”le sınırlı kalan bir sendikacılığın bu saldırıları önleyemeyeceği, sendikacılık
anlayışında yenilikler yapılarak bu problemlerle mücadele edilebileceğini kabul etmiştir. Bu
yaklaşım değişikliği ve 1990’lı yıllardaki siyasal problemler -özellikle terörün tırmanmasısürecinde giderek daha fazla milli ve toplumsal konularda aktif hale gelen Türk-iş, demokrasi,
laiklik, terör meselesi gibi konularda faaliyetlerini artırmış, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliğine, ortak eylemlere girişmiş ve çalışanlar dışında kalan diğer toplum kesimlerinin
problemlerine de sahip çıkmaya yönelmiştir.40

Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, “TÜRK-İŞ”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi C. III, Kültür
Bakanlığı ve Tarih Vakfı, İstanbul, 1996, s. 330-348.
40
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1980 sonrası endüstri ilişkileri yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılandırmada ana
belirleyici faktörler 24 Ocak 1980 kararları (ihracata dayalı kalkınma politikalarına geçiş), 1982
Anayasası ile 1983 tarihli 2821 Sendikalar Yasası ve 2822 TİSGLK ile bunların yerine kabul
edilen 2012 tarihli 6356 sayılı yasalardır. Bu dönemde siyasal olarak sendikaların kapatılması
da sendikaların yeniden yapılanmaları ve anlayışlarının değişmesi üzerinde önemli etkileri
olmuştur. Yine bu dönemde işverenler endüstri ilişkilerinde kalkınma politikalarıyla uyumlu
olmasını talep etmişlerdir. Bu dönemde Türk endüstri ilişkileri ekonomik eksenli olarak
yapılanmış ve bu çerçevede gelişmiştir. İşçi sendikaları geçen 30 yıl içinde 1980’li yıllarda
demokrasi mücadelesi vermiş, 1990’larda diyalog arayışlarının geliştirmiş, 2000’li yıllarda ise
birbiriyle rekabet eden politikalar izlemişlerdir. Günümüzde rekabet daha da artacak gibi
görünmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

1980 sonrası işverenlerin aşağıdakilerden hangisine yönelik bir talepleri olmamıştır?
Sanayi ihracatına yönelinmesine
Çalışma normlarının esnekleştirilmesine
Devlet, işçi ve işveren üçlüsünün katılımcı bir yaklaşımla birlikte hareket etmelerine
Devletin çalışma hayatının düzenlemesinde daha fazla müdahil olmasına
Uyuşmazlıkların asgariye indirilmesine

2) “Teorik çalışmalarda mahalli sendikaların daha çok ….. ve ….. eksenli olarak toplu
pazarlık konularına yaklaştıkları, milli seviyeye çıktıkça bu eksenin ….. nitelik kazandığı
belirtilmektedir.”
Yukarıda verilen cümledeki boşluklara yer alması gereken ifadeler sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal, Siyasal, Ekonomik
Siyasal, Sosyal, Ekonomik
Ekonomik, Sosyal, Siyasal
Siyasal, Ekonomik, Sosyal
Ekonomik, Siyasal, Sosyal

3) İşverenler, iş güvencesi için işin güvence altına alınmasının gerektiğini savunmakta ve
bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. İşverenlerin
bu yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi iş güvencesinin sağlanabilmesi için gereken
şartlardan biri kesinlikle değildir?
a) Girişimcilerin önündeki engellerin kaldırılması
b) Sosyal yüklerin azaltılması
c) Çalışma mevzuatının esnekleştirilmesi
d) Ekonomi ile endüstri ilişkilerinin uyumunun sağlanması
e) Toplu sözleşmelerde tarafların iradelerini sınırlayan düzenlemelerin korunması
4) Özelleştirilecek işletmelerin çalışanlara da satılabileceğini savunarak Et ve Balık
Kurumu ile Karabük Demir Çelik işletmelerinin özelleştirilmesinde bu politikanın hayata
geçirilmesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) TÜRK-İŞ
b) DİSK
c) HAK-İŞ
d) TİSK
e) MİSK
5) 1980 öncesi dönemde sendikalaşmanın ve dolayısıyla toplu sözleşme kapsamındaki
işçilerin daha çok kamuda olması sendikaları hangi alanda faaliyet göstererek
problemlerini çözmeye itmiştir?
a) Siyasal alanda
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b)
c)
d)
e)

Yasal alanda
Ekonomik alanda
Kamuoyunda
Uluslararası alanda

6) 1980 sonrası işverenlerin talepleri incelendiğinde işverenlerin sosyal yüklerin
fazlalığından şikâyetçi olduğu görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu
şikâyetin sebebi olamaz?
a) Sosyal yüklerin işverenleri yatırımdan soğutması
b)
c)
d)
e)

Sosyal yüklerin işverenlerin rekabet gücünün azaltması
Sosyal yüklerin istihdamı artırması
Sosyal yüklerin işsizliği artırması
Sosyal yüklerin işverenlerin kârına etki etmesi

7)
a)
b)
c)
d)
e)

1980 sonrasında varlığını sürdüremeyen ve kapanan işçi konfederasyonu hangisidir?
DİSK
HAK-İŞ
MİSK
TÜRK-İŞ
HÜR-İŞ

8) 1980 sonrası Türk endüstri ilişkileri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi
söylenebilir?
a) Türkiye’de çalışanların milli seviyede konfederasyonlarca temsil edilmesi örgütlenme
yapısının tabiatı gereği ekonomik seviyede çalışma problemlerini çözmelerini
gerektirmektedir.
b) Toplu sözleşme yapma hakkı olmayan konfederasyonların üye sendikaların toplu
sözleşmeleri koordine etme, yönlendirme siyasal ve hukuki şartları çalışanlar lehine
çevirme ana faaliyetleri olmaktadır.
c) MİSK ve DİSK’in kısa, faaliyetleri ise HAK-İŞ’in uzun bir süre durdurulmuştur.
d) Özel sektörde yapılan toplu sözleşmelerin kamu kesiminde yapılan toplu sözleşmeleri
etkilemekten öte belirlemesi kaçınılmaz bir sonuç olmuştur.
e) Kamuda sendikalaşmanın üçte ikisi gibi bir oranın Hak-iş’te olması adeta Hak-iş’i
kamuda tekelleştirmiştir.
9) Ekonomi politikalarındaki değişimin işçilerin ekonomik ve sosyal hayatlarını nasıl
etkilemektedir? Türkiye’deki ithalata dayalı kalkınma politikalarından ihracata dayalı
kalkınma politikalarına geçiş sürecini dikkate alarak değerlendiriniz.
10) İşçi sendikaları neden “partiler üstü” politika tercihinde bulunmaktadırlar? Hangi
faktörler sendikaları bu yönde politika izlemeye sevk etmektedir?

Cevaplar
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1)d, 2)c, 3)e, 4)c, 5)a, 6)c, 7)c, 8)b.
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4. 1980 SONRASI SENDİKALAR ARASI SOSYAL DİYALOG VE
SENDİKALARIN SİYASAL HAYATLA İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sendikalar Arasında Diyalogu Geliştirme Çalışmaları
4.2. Sendikalar ve Siyasal Hayat
4.2.1. Sendikaların Demokrasi Talepleri
4.2.2. Sendikaların Siyasal Parti Kurma Girişimleri
4.2.3. Siyasal Konjonktürler ve Sendikaların tutumları
4.3. Sendikal Harekette Yeni Arayışlar: Sendikal Güç Birliği Platformu Örneği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sendikalar kendi aralarında neden diyolog kuramıyorlar?
Siyasal hayatın niteliği sendikalar için neden önemlidir?
Sendikalar siyasi partilerle neden ilgilenirler?
Sendikaların siyasal parti kurmaları sendikacılıkla bağdaşır mı?
Türkiye’de işçi sendikaları neden farklı siyasal konjonktürlerde birbirinden ayrı
politikalar takip etmektedirler?
6- Beşli inisiyatif nedir ve sendikaların tutumları açısından neden önemlidir?
7- 28 Şubat 1997 olayları sendikal hareket açısından ne özellik taşır?

12345-
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sendikalar arası diyalog

Kurumsal diyalogların
önemi ve sndikal harekete
katkısı
Demokratik yapıların
sendikaların
fonksiyonlarının ifası
açısından değeri ve sağladığı
imkânlar
Türkiye’de sendikaların
demokrasi taleplerinde
bulunmalarının farklı
gerekçelerinin kaynakları
Türkiye’de sendikalar ile
siyasal partiler arasındaki
ilişkilerin niteliğinin
kavranması
Türkiye’de sendikaların
siyasal kamplaşma halinde
izledikleri tutumlar
Türkiye’de sendikaların güç
kaybetmelerine karşı öne
çıkan girişimler, ilkeler ve
politikaları

Siyasal hayatın
demokratikleşmesi ve
sendikalar açısından önemi
Sendikaların demokrasi
talepleri
Sendikaların siyasal parti
ilişkileri
Siyasal kamplaşmalar ve
sendikaların tutumları
Türkiye’de sendikal
harekette yeni arayışlar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Anlatım ve örneklendirme
ile gelişmelerin kavratılması
Anlatım ve tarihsel
örnekleme ile endüstri
ilişkileri uygulamaları ile
ilişki kurulması
Anlatım ve örneklendirme
ile gelişmelerin kavratılması
Anlatım ile gelişmelerin
kavratılması ve
öğrenilmesiyle
Anlatım ve gelişmelerin
kavratılması ve
öğrenilmesiyle
Anlatım ve gelişmelerin
kavratılması ve
öğrenilmesiyle
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Anahtar Kavramlar











Sendikalar arası diyalog
Emek Zirvesi
Emek Platformu
Demokrasi
Siyaset yasağı
Siyasi partiler
Beşli insiyatif
Sendikal Güç Birliği
Postmodern darbe
28 Şubat
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4.1. Sendikalar Arasında Diyalogu Geliştirme Çalışmaları
İşçi sendikalarının 1980 sonrasında aralarında diyalogu geliştirme ve işbirliği yapma
çalışmalarına girmişlerdir. Başlangıçta 1 Mayıslarda bir araya gelme ve bildiriler açıklama
şeklinde ortaya çıkan birlikte hareket etme eğilimi zamanla gelişmiş hem işbirliği yapılan
konular çeşitlenmiş hem de işbirliğine katılan sendika ve kuruluşların sayısı artmıştır. 2000’li
yılların başlarından itibaren ise, işbirliği ve diyalog çalışmaları ortak platformlara taşınmış ve
kurumsallaştırılmaya çalışılmıştır.
Önce Hak-iş ve Türk-iş arasında başlayan işbirliği daha sonra DİSK’in faaliyete
başlamasıyla üçlü olarak devam etmiştir. Kamu sendikalarının da bu işbirliğine katılmasıyla
diyalog süreci güç kazanmıştır. Daha çok ortak tavır belirleme amacını güden işbirliği her
zaman bütün konfederasyonların katılımı ile gerçekleşmemiştir. İşbirliği konfederasyonların
değişik kombinasyonları şeklinde ortaya çıkmıştır. Örneğin, 1998’de Cenevre’de yapılan 86.
UÇÖ Yıllık Konferansı münasebetiyle Boğazlarla ilgili yapılan ortak açıklamada olduğu gibi
işçi konfederasyonlarına ilaveten işveren konfederasyonun işbirliğine katılması gibi veya
ekonomik ve sosyal konseyin hayata geçirilmesi ve etkin olarak çalışması konusunda işçi
konfederasyonlarının yanı sıra TİSK, TOBB, TESK ve TZOB’nin katılımında olduğu gibi daha
geniş katılımlı olmuştur. Esasen sendikaların işbirliğinde belirli bir amaca yönelik olarak
üzerinde uzlaştıkları konularda bir araya gelmeleri söz konusudur. Dış politika ve milli
konularda sendikaların beraber hareket etme eğiliminin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Çalışanların kendi içlerindeki diyalogun artması şüphesiz gerek kamuoyu gerekse
siyasal iktidarlar ve karar alma süreçleri üzerindeki etkilerini de artırmıştır. Bu çerçevede daha
önce sadece birlikte yapılan ortak açıklamalar ötesinde sendikalar (Türk-iş, Hak-iş, DİSK,
KESK, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen) diyalogu kurumsallaştırmak amacıyla Ocak
1999’da “Emek Zirvesi” adı altında bir araya gelmişler ve bu birlikteliğe dokuz sivil toplum
kuruluşunun da katılmasıyla Temmuz 1999’da “Emek Platformu”nu oluşturmuşlardır.
Sendikalar, ortak açıklamalarında, oluşturdukları zirve ve platformlarda çalışma hayatına
yönelik konular kadar ülkenin genel problemleriyle ilgili konuları da gündeme taşımış ve
tekliflerde bulunmuşlardır.41

4.2. Sendikalar ve Siyasal Hayat
4.2.1. Sendikaların Demokrasi Talepleri
1980 sonrası konfederasyonların üzerinde sıklıkla durdukları konuların başında hiç
şüphesiz yeni yasal düzenlemeler ve siyasal iktidarların çalışanlar, sendikalar ve sendikaların
faaliyetleri ilgili düzenlemeleri gelmektedir. 12 Eylül askeri darbesinin ülkeyi yeniden
yapılandırmasından en fazla etkilenen kurumlardan olan sendikaların siyasal alanda en çok
gündeme getirdikleri konuların başında demokrasi talepleri gelmektedir. Sendikalar bu yönde
Konfederasyonlar arasında diyalog girişimleri ve gelişmeleri bkz. HAK-İŞ, Çalışma Hayatında
Diyalog ve İşbirliği, HAK-İŞ Eğitim Yayınları 42, Ankara, 1999.
41
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yeni düzeni sürekli eleştirmişlerdir. Sendikalara siyasal faaliyet yasağının sürdüğü 1995 yılına
kadar daha şiddetli olmak üzere bu konu sürekli gündemde tutulmuştur.
Demokrasi konusunu sıkça gündeme taşıyan Hak-iş ve DİSK 12 Eylül Askeri darbesine
köklü eleştiriler getirmişlerdir. DİSK’in genel başkanı Rıdvan Budak, 12 Eylül sonrasında
toplumun korkutulduğunu, ürkütüldüğünü ve depolitize edildiğini, insanların işsiz bırakıldığını,
ülkenin siyasal dengelerinin bozulduğunu belirterek, bunların bir sonucu olarak da toplumda
siyasal, sendikal ve sivil örgütlenmelere ilginin yok olduğundan yakınmış, bu durumun bir
sanayileşme sorunu olduğunu ve demokrasinin içinin de ancak sanayileşmenin
gerçekleştirilmesiyle doldurulabileceğini ileri sürmüştür.42
Siyasal sistemin işleyişi ve demokrasi konusunda daha sert ve köklü eleştiriler Hak-iş
tarafından yapılmıştır. Hak-iş’in Salim Uslu başkanlığında daha da artan bir sivil söyleme sahip
olduğunu görüyoruz. Salim Uslu, ülkede esasen bir rejim krizinin olmadığını, sistem sorunu
olduğunu, bu problemin de idari yapıdan ve ülke yönetimine hâkim olan asker-sivil-bürokrasi
egemenliğinin sahip olduğu vesayetçi anlayıştan kaynaklandığını ileri sürmektedir. Uslu’ya
göre, ülkenin siyasi kaderini elinde tutan, tarihsel statü ve çıkarlarını korumak isteyen bu kesim
otoriter yönetim anlayışına sahiptir. Bunlar, halka güvenmemekte, demokrasinin
kurumsallaşmasını önlemekte, farklılıklara tahammül edememekte, yasakçı ve buyurgan bir
anlayışa sahip olup her şeyi kontrol etmek istemekte, toplumu ilgilendiren her alanda doğru ve
yanlışı belirlemek istemekte, kontrol dışındaki hiçbir gelişmeye izin vermemektedirler. Bu
vesayetçi anlayış, tabular, korkular yaratarak demokrasinin bir bütün olarak işlemesine engel
olmaktadır. Bu amaçla, korku ve vehimlere dayalı tezler üretmekte, siyasal güç elde etmekte ve
bu tezleri kullanılarak siyasal ve sivil alana müdahale etmektedirler.43
Bu vesayetçi anlayış sendikal hayata da aynı şekilde yaklaşmaktadır. Bir bütün olarak
konuyu değerlendiren Uslu, açık olarak bu anlayışı her şeyden sorumlu tutmaktadır: “Sorunun
temelinde Türkiye’de 70 yıldır uygulanan sistemin ‘vesayetçi’ anlayışı yatmaktadır. ... siyasal,
sosyal ve hukuk alanında... doğrulara ve yanlışlara karar verme yetkisini ve imtiyazını kendinde
gören, yurttaşlarını potansiyel suçlu gibi gören asker-sivil-bürokrasi egemenliğinin sorunların
oluşumunda, birikiminde ve içinden çıkılmaz hale getirilmesindeki payını görmezlikten
gelemeyiz. Bu kafadır ki, ...her türlü gelişmeyi, yeniliği, jakoben bir anlayışla tepeden tabana
doğru uygulamaya kalkışmıştır. Sistemin sivil-asker-bürokrat aydınların egemenliğindeki
tepeden inmeci anlayıştır ki, sendikaları bürokrasinin bir birimi gibi düşünmüş ve anayasadan
başlayarak 2821 ve 2822 sayılı sendikal yasalarla ilgili mevzuatı bu anlayışa göre
düzenlemiştir. ...Türkiye’de asker, sivil, bürokrat aydın ittifakı hiç bir zaman egemenlik
haklarını halka ve halkın sivil toplum örgütleriyle paylaşmayı içine sindirememiştir.”44

Rıdvan Budak, “Açış Konuşmaları”, Demokratikleşme Endüstriyel İlişkiler ve Sendikalar, Birleşik
Metal-İş Yayınları,97/2, by.y., 1997, s. 10.
43
Salim Uslu, “Açış Konuşmaları”, Demokratikleşme Endüstriyel İlişkiler ve Sendikalar, Birleşik
Metal-İş Yayınları,97/2, by.y., 1997, s. 14-15.
44
Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, “HAK-İŞ”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi C.1, Kültür
Bakanlığı ve Tarih Vakfı, İstanbul, 1996, s. 533.
42
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Sendikacılar, sendikalara getirilen siyaset yasağının siyasal karar alma süreçleri
üzerinde sendikaların denetim imkânını ortadan kaldırdığı, baskı grubu olmaktan uzaklaştırdığı
ve sendikaları 1947’lere geri götürdüğünü savunmuşlardır.45 Ara rejimi takip eden yıllarda
iktidara gelen partilerin çalışanların haklarına yeterli ve gerekli ilgiyi göstermemeleri karşısında
sendikalar, taleplerini siyasal karar alma süreçlerine taşımak için alternatifler aramaya
başlamışlardır. Üç alternatifin öne çıktığı görülmektedir: Doğrudan siyasal parti kurmak, bir
baskı grubu olarak hareket etmek ve sosyal diyalogu geliştirmek.

4.2.2. Sendikaların Siyasal Parti Kurma Girişimleri
Sendikalar açık veya kapalı bir baskı grubu rolünü sürekli oynamıştır. Bu amaçla sosyal
diyalog kısmında belirttiğimiz üzere, son yıllarda, kendi aralarında diyalog kurarak iş ve güç
birliği yaparak bunu kurumsallaştırma yoluna gitmişlerdir. Ancak, sendikalar sadece bir baskı
grubu olmayı yeterli görmemişler ve siyasal süreçte doğrudan yer almak üzere siyasal parti
kurma teşebbüsünde bulunulmuştur. Bu konudaki girişimlerin öncülüğü Türk-iş tarafından
yapılmıştır.
Konfederasyonların çalışanlar adına hareket edecek bir siyasal parti kurma teşebbüsleri
1961 yılına kadar geri gitmektedir. 1961’de sendikacılar tarafından kurulan Türkiye İşçi
Partisi’nin (TİP) başarısızlığı ve 1962’de Mehmet Ali Aybar’ın liderliğinde TİP’in sendikacılar
partisi olmaktan çıkarak sosyalist bir partiye dönüşmesi o dönemin milli düzeydeki tek
konfederasyonu olan Türk-İş’in “Çalışanlar Partisi”ni kurma girişimine sebep olmuştur. 1964
yılında Türk-İş’in partiler üstü politika tercihiyle partileşme çalışmaları son bulmuştur. Türkİş’in partiler üstü politika anlayışına daha sonraki yıllarda giderek güçlenerek yönelmesinde:
İşçilerin büyük bir kısmının ihtilalle devrilen Demokrat Parti’yi desteklemeleri; DİSK’in
deneyiminden hareketle sendikaların işçilerin siyasal tavır alma yönündeki etkisizliği; işçilerin
farklı siyasal eğilimlere sahip olmaları, sınıf şuurunun olmaması ve partiler üstü politika ile
bütün siyasal iktidarlar üzerinde etkili olunabileceği ümidi etkin olmuştur. Türk-iş partiler üstü
politikayı benimsemiş olmakla birlikte baskı grubu olarak rol oynamayı da elden bırakmamıştır.
Amerikan sendikacılığının benimsediği “dostlarını destekle muhaliflerini cezalandır” anlayışı
gibi seçim dönemlerinde milletvekili adaylarını seçilmelerini destekleme veya önleme ve
hükümetleri abluka altına alma yönünde çalışmalarda bulunmuştur.
1980 sonrasında, 1982’den itibaren parti kurulması düşüncesi Türk-İş’in gündeminde
tekrar yer almıştır. Partileşme konusu, 1982’de Türk-iş yönetim kurulunda görüşülmüş, 1987
yılında Türk-İş’in üyesi olan Türk Metal Sendikası’nın başkanı Mustafa Özbek tarafından
canlandırılmış, 1992’de ise Türk-iş genel kurulunda tekrar tartışılmıştır. 1996 yılına dek
gündemde tutulan partileşme konusu başkanlık düzeyinde her fırsatta dile getirilmiştir.
Partileşme eğilimine gerekçe olarak ülke ve çalışanların problemlerinin temel çözüm yerinin
parlamento olduğu, çalışma hayatını ilgilendiren problemlerin ve sendikal hareketin karşılaştığı
Orhan Balta, “Türk Endüstri İlişkilerinde Son Gelişmeler”, Avrupa ve Türkiye’de Endüstri
İlişkilerinde Son gelişmeler, Türk Endüstri İlişkileri Derneği I. Ulusal Endüstri İlişkileri Kongresi 9 Kasım
1990, (Yayına Haz. Nusret Ekin, Mustafa Delican), Kamu-iş, Ankara, 1994, s. 13.
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yeni problem ve saldırıların sadece “toplu sözleşmecilikle sınırlı bir sendikacılıkla”
çözülemeyeceği; siyasal temsilin gerekli olduğu; siyasal partilerin çalışanların taleplerini
dikkate almadıkları ve güven kaybına uğradıkları ileri sürülmüştür. Türk-iş bir yandan
partileşmeyi gündemde tutarken diğer yandan da partiler ve hükümetler üzerinde baskı kurmaya
devam etmiştir. 1994 seçimlerinde tüm sendikacıların SHP ve DYP’den istifa etmeleri açıkça
istenmiş, 1995 seçimlerinde ise iktidardaki koalisyonu oluşturan DYP ve CHP’ye oy
verilmemesi çağrısında bulunmuştur46.
Türk-İş’in partileşme girişimleri bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Bununla birlikte,
sendikal hareket için siyasal temsilin önemini ortaya koyması ve partilerin sürekli olarak
sendikaların taleplerini dikkate almalarını, en azından alıyor görünmelerini sağlaması açısından
önem taşımaktadır. Partileşme çalışmalarının etkisinin, 1960’larda daha fazla; 1980 sonrası ise
gerek yeni yapılandırma sonucu partiler ve sendikalar arasındaki ideolojik bağların erimesi,
gerekse ekonomik ve sosyal değişimlerden dolayı sendikal hareketin içinde girdiği olumsuz
şartlar ve güven kaybı sebebiyle daha az ve sınırlı olduğu söylenebilir. Genelde seçim
dönemlerine tekabül eden partileşme söyleminin ciddi bir girişimden çok siyasal iktidar veya
partilerden taviz koparmak için yapılan manevralar olarak nitelemek mümkündür.

4.2.3. Siyasal Konjonktürler ve Sendikaların tutumları
Türkiye’de sendikaların iktidarlar karşısında aldığı tavırların olağan ve olağan üstü
dönemlerde farklılık arz ettiği görülmektedir. Olağan dönemlerde siyasal iktidarlardan
çalışanlar için daha fazla taviz koparmak amacına yönelik baskı yapan sendikaların olağan üstü
dönemlerde farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Türk siyasal hayatında kırılmalara yol açan 12
Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat süreçlerinde sendikalar farklı politikalar takip etmişlerdir. Türk-iş
üç müdahaleyi de desteklemiştir. DİSK ise, 12 Mart ve 28 Şubat’ı desteklemiş, kendine karşı
açık bir cephe alan12 Eylül’ü ise desteklememiştir. Kuruluşu 12 Mart sonrası olan Hak-iş ise,
12 Eylül’ü eleştirmiş, 28 Şubat sürecine ise destek vermemiştir.
Siyasal ilişkiler açısından Konfederasyonların tutumlarına bakıldığında Türk-İş’in
partiler üstü politikasında bir değişiklik olmamasına karşılık Hak-iş ve DİSK’in tutumlarında
önemli değişiklilerin meydana geldiği görülmektedir. Hak-iş kuruluşunda Milli Selamet Partisi
ile olan yakınlığını 12 Eylül ile birlikte zorunlu olarak koparmış daha sonra ise politik bir
tercihle ideolojik olarak kendine yakın olan partilerle ilişkilerine mesafe koymak (payanda
olmamak ilkesi) daha sonrada bu yöndeki ilişkileri -özellikle Salim Uslu Başkanlığındaki
dönemde- tamamen terk etme ve partilere daha mesafeli bir siyaset izleme eğilimine girmiştir.
Hak-iş gibi Disk de benzer bir değişim geçirmiştir. DİSK’in başlangıçta siyasal
partilerle olan açık ve yakın ilişkisi 12 Eylül sonrası değişen siyasal yapı, DİSK’in uzun süre
kapalı kalması ve DİSK’in sosyalist bir harekete kaynaklık edecek bir kitlenin ülkede mevcut
olmadığı yönündeki geçmişe yönelik değerlendirmeleri sendika olarak ana yaklaşımını
Yıldırım Koç, “Türk-iş ve Siyasal Partilerle İlişkiler (Dünden Yarına)”, Türk-iş Yıllığı ’97, 1990’ların
Bilançosu (Değerlendirme Yazıları) Cilt 2, Türk-iş, Ankara, s. 510-536.
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değiştirmeden, ancak dünyada ve Türkiye’deki siyasal, ekonomik ve sosyal dönüşümleri
dikkate alan bir politika izlemesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Bu dönüşümün siyasal çevre şartlarının değişmesiyle bir paralellik arz ettiği
görülmektedir. 1980 öncesi siyasallaşan, toplumsal bölünmelerin yoğun olarak yaşandığı
ülkemizde, ortak ideoloji veya dünya görüşüne sahip sendikalar ve partiler arasındaki ilişki
olağan bir süreç olarak işlemiştir. 12 Eylül sonrası başlatılan toplumu depolitizasyon süreci
bireylerde olduğu gibi kurumlarda da yansımasını bulmuş, sendikalar da benzer bir eğilim içine
girerek partilerle organik ya da inorganik ilişkiler içine girmekten kaçınmışlar ve sonuçta
partilere mesafeli bir ilişki içine girmişlerdir.
Olağan dönem içindeki bu politik tercihlere karşılık ideolojik kamplaşma eğiliminin
ortaya çıktığı durumlarda sendikaların tutumlarının değiştiği de bir gerçektir. 1980 sonrası en
önemli siyasal gerilimin yaşandığı 28 Şubat 1997’de başlayan süreçte sendikaların ideolojik
tortuları ortaya çıkmış, sendikalar, olağan sendikal faaliyetleri aşarak siyasal muhalefet
fonksiyonu görmüşlerdir. Bu süreçte, gerek sürecin gelişme seyri, gerek sendikaların hükümete
karşı tavırlarındaki bölünme (Hak-İş’in bu sürece katılmaması gibi) ve gerekse Türk-İş ve
DİSK ile birlikte Türkiye İşveren Sendikası (TİSK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’nun (TESK) “Beşli İnsiyatif” adı altında
birlikte hareket etmesi bu muhalefetin ideolojik bir nitelik taşıdığının açık bir göstergesidir.
Nitekim Beşli İnsiyatif adına yapılan açıklamalarda da “Refah-Yol” iktidarının değişmesine
yönelik taleplerde çalışma hayatına yönelik gerekçeler değil, siyasal sistemin niteliklerinin
tehlike altında olduğu yönünde gerekçeler ileri sürülmüştür.47

4.3. Sendikal Harekette Yeni Arayışlar: Sendikal Güç Birliği
Platformu Örneği48
1 Temmuz 2011 tarihinde “Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP)” adı altında Türkİş’e bağlı 10 sendika (Basın iş Sendikası, Belediye İş Sendikası, Deri iş Sendikası, Hava İş
Sendikası, Kristal İş Sendikası, Petrol İş Sendikası, Tek Gıda İş Sendikası, Tez Koop İş
Sendikası, Tümtis Sendikası, Türkiye Gazeteciler Sendikası) bir araya gelmiştir. Platformunun
yayınladığı bildirge Türk sendikal hareketinin sadece üst örgütlenme düzeyinde değil taban
örgütlenme düzeyinde başlayan yeni yaklaşımları gün yüzüne çıkarmıştır.
Platformun bildirgesi ve izlediği politikalar, 2000’li yıllarda görülen iç ve dış ekonomik,
siyasal ve sosyal gelişmelerin izlerini taşımaktadır. Temel olarak neo-liberal ve anti demokratik
gelişmelere karşı bir hareketi temsil ettiğini ileri süren Platform Türk-İş’in konfederasyon
olarak politikalarını eleştirmektedir. Türk-İş’in geleneksel partiler üstü politikasını eleştirmekte
ancak konfederasyondan kopmayı düşünmemekte ve/fakat konfederasyonun yaklaşım ve
politikalarını değiştirmesini ve daha aktif bir sendikacılık yapmasını talep etmektedir.
TİSK, XX. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu 5-6 Aralık 1998, TİSK Yayın No. 181, Ankara,
t.y., s. 88, 288.
48
Sendikal Güç Birliği Platformu için bkz. www.sendikalgucbirligi.org
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Platformun politikaları sadece platform üyelerinin bağlı bulunduğu Türk-İş yönetimine yönelik
değildir. Platform, konfederasyonlarının gerekli çıkışları yapmadıklarına inandıkları konularda
da kamuoyu oluşturmak, kitlelere ulaşmak, siyasal alanda da sesini duyurmak çabası içindedir.
Platformun niteliği kuruluş bildirgesinde açık ve detaylı bir şekilde belirtilmiştir.
Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP) yayınladığı bildirgenin ilk cümlelerinde kuruluş
amaçlarını şu cümlelerle ortaya koymaktadırlar: “Biz sendikal mücadele hedefleri ve yolları
bağlamında anlayış birliği içinde olan, Türk-İş’e üye sendikalar olarak; demokratik ve sınıf
mücadelesi perspektifine sahip güçlü yeni bir sendikal hareket yaratmak üzere yola çıktık.”
Bildirgenin hemen ikinci paragrafında “Türkiye sendikal hareketinin; kan kaybı, güçsüzleşme
ve güven yitimi ile kendisini gösteren gerileme evresinin artık sona erdirilmesi için kararlı bir
müdahaleyi gerekli görmekteyiz. Sendikal hareket baştan aşağıya kendisini yenilemeden ve
yeni bir enerjiyle mücadeleye girmeden bu evrenin aşılması mümkün olamaz. Geçici, günü
birlik, kişilere bağlı çözüm arayışlarının vakti geçmiştir. Esaslı, yapısal bir müdahaleye ihtiyaç
vardır. Türkiye sendikal hareketinin bu dönüşümü gerçekleştirecek birikime ve deneyime sahip
olduğuna inanıyoruz.” ifadeleri yer almaktadır. Bu yaklaşımda Platformun Türkiye’de
sendikaların güç kaybettiklerini, bunun durdurulması gerektiğini, bu amaç için mücadele
edilmesi gerektiği, mücadelenin köklü bir mücadele olması gerektiği, yapısal bir müdahale
gerektiği ve Türk sendikal hareketinin bu tecrübeye sahip olduğuna inanıldığı kamuoyuna ilan
edilmiş bulunulmaktadır. Dile getirilen düşünceler ve izlenecek politikalarda “demokratik ve
sınıf mücadelesi perspektiflerine” göre yapılması ve yapılacak olması esas dikkate alınması
gereken niteliklerdir. Daha önce sendikal hareketlerin anlayışından söz ederken özellikle Türkİş’in partiler üstü politikasında bir değişiklik olmadığı vurgulanmış, sınıf sendikacılığı
anlayışını ise kuruluşundan beri benimsemediği belirtilmişti. Bu nedenledir ki, 1967 yılında
yine Türk-İş’ten kopan bir grup sendika DİSK’i kurmuştu. Platformu oluşturan sendikalar, bu
tarihi tecrübeden hareketle Türk-İş’ten kopmak yerine O’nu sınıfsal bir yaklaşıma sahip sendika
haline getirmeyi amaçladıkları anlaşılmaktadır. Platform ilke ve hedeflerini 12 madde halinde
dile getirmektedir. Bildirgede üç hedef öne çıkartılmaktadır:
1- Neo-liberalizme karşı sınıfın birliği ve dayanışması
2- Ülkede, işyerinde ve sendikada demokrasi
3- Emek odağı oluşturmak ve güçlü bir temsil sağlamak
Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla Platformun kabul ettiği ilke ve politikalar ise
bildirgede ayrı ayrı yer almaktadır.

- “Neo-liberalizme karşı sınıfın birliği ve dayanışması” hedefini
gerçekleştirmek üzere:
1.“ … sermayenin küreselleşmesi karşısında; “rekabet üstünlüğü” adı altında emek
gücünün ucuzlatılması, daha fazla sömürülmesi ve katma değerden giderek daha düşük pay
almasına yol açan neo-liberal politikaları reddetmek…”
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2. “Güvencesiz istihdam, kuralsızlaştırma, esnek çalışma biçimleri, temel hizmet
alanlarının ticarileştirilmesi ve özelleştirme politikaları emeğin hak ve kazanımlarına yönelik
en ciddi saldırılardır. Bu politikalara karşı aktif bir mücadele geliştirmek…”
3. “… sadece çalışanların hakları ve özgürlükleri için değil, işsizliğin yok edilmesi,
işsizlik fonunun amaçlarına uygun şekilde kullanılması, yeni istihdam alanlarının yaratılması
için de mücadele [vermek]...”.
- “Ülkede, işyerinde ve sendikada demokrasi” hedefini gerçekleştirmek
için:
4. “Örgütlü yapının güçlendirilmesi ve sendikalaşmanın önündeki engellerin
kaldırılması [için] … Anayasa ve çalışma yasalarının emeğin temel hak ve özgürlüklerini
güvence altına alan bir şekilde yeniden düzenlenmesi…”.
5. “Güç birliğimiz(Platformumuz) temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukukun
üstünlüğüne dayalı, şeffaf, hesap verebilir, hesap sorulabilir, katılımcı, çoğunlukçu değil
çoğulcu ve her türlü inanç ve düşüncenin özgürce üretilip, paylaşılabildiği bir demokratik
düzenin savunucusudur. Laiklik ve sosyal devlet vazgeçilmez ilkelerdir.”
6. “Güç birliğimiz,(Platformumuz) özgür ve bağımsız sendikal harekete inanmaktadır.
Siyasal iktidarlarca yürütülen bağımlı ve güdümlü sendikal yapı oluşturma girişimlerini
şiddetle reddetmektedir ve emek örgütlerinin siyasi otoritenin denetimi altına alınması
yönündeki her türlü baskı, tehdit, manipülasyon ve saldırılara birlikte karşı koyma
kararlılığındadır.”
7. “… sendikalarda demokratik bir yapının oluşması için gerekli önermeleri
geliştirme[k] … Sendika içi demokrasiyi ortak bir norm haline getirmek … [için] Katılımcı,
demokratik, şeffaf ; üyelerin söz ve karar sahibi olduğu bir sendikal yapı temel hedef[tir]. …
Sendikal örgütlerin iç yapı ve işleyişlerinin demokratik esaslara uygun kurallar çerçevesinde
yürütülmesi …, denetim mekanizmasının etkin çalışması, açık, şeffaf ve hesap verebilir bir mali
yapıya
oturtulması
en
önem
verilen
hususlardan
biridir.”
8. “… kimliklerin dışlanmadığı, ayrımcılığın yapılmadığı, eşitlik temelinde hak ve
özgürlüklere saygı gösterildiği, barışın hakim olduğu, doğanın metalaştırılmadığı, cinsiyet
ayrımcılığının son bulduğu, gençlerin geleceksizleştirilmediği ve kendilerine söz hakkı tanınan
özgür ve demokratik bir Türkiye… Bu taleplerle yola çıkan sosyal kesimlerle yol arkadaşlığı
yapmayı ve dayanışma içinde olma….” (Bu madde www.sendikalgucbirligi.org adresinde
bulunan broşürde yer almamaktadır.)
için:

- “Emek odağı oluşturmak ve güçlü bir temsil sağlamak” hedefini gerçekleştirmek

9- “…[Sendikal Güç Birliği Platformu] küresel ve yerel düzeyde egemen olan
sermayenin siyasi karar mekanizmasını da kontrol ettiği gerçeğinden yola çıkarak; emek eksenli
bir
siyasal
harekete
ivme
kazandırılmasının
gereğine
inanmaktadır.
Güç
birliğimiz(Platformumuz) bölünmüşlük, parçalanmışlık ve ayrımcılığı mutlaka aşmayı
amaçlamakta, ortak paydamız olan “sınıfsal çıkarlar” ekseninde birleşmeyi hedeflemektedir.
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Partiler üstü, siyasetten uzak bir sendikal hareket bugün her zamankinden daha imkânsızdır.
Biz siyasi partilerin ve hükümetlerin güdümünde olmayan ama siyasete müdahale eden, siyasi
alanı sermaye temsilcisi odaklara terk etmeyen bir sendikal hattın gerekli olduğunu
düşünüyoruz.”
10. Sendikal hareketin yaşamakta …[olduğu] değişimin sendikaların izledikleri
politikaları, stratejileri, yöntem ve araçları kapsayan bir bütünlük içinde ele alınması
gerektiği… Bu hedefe ulaşmak için … üniversiteler, akademisyenler, aydınlar ve emek hareketi
adına söyleyecek sözü olan her kesimle ortak proje yürütme[k] …”
11. “…sınıfsal-sosyal dayanışmanın alanını sadece işçi sendikaları ile de sınırlı
[değildir]. Kamu çalışanı sendikaları, meslek odaları ve emeğin hakkı için mücadele veren tüm
oluşumlarla [memur işçi ayrımı yapmaksızın, yerel sendikal birliklerle] dayanışma ve ortak
mücadele içinde bulunma[k], işçi sınıfının genişleyen ve katmanlaşan sosyal yapısını kavramak
ve
örgütlemek
için
bir
zorunluluk
[tur]…
12. “Neoliberal ekonomik politikalar ve ona eşlik eden sermayenin küreselleşmesi
günümüz dünyasında gelişmiş ülke emekçilerini de benzer bir tehditle karşı karşıya
bırakmaktadır. Güç birliğimiz(Platformumuz), sermayeye karşı emeğin küresel düzeyde
işbirliği sağlamasının mutlak önemine ve gerekliliğine inanmaktadır. Bu çerçevede uluslararası
alanda emek örgütleri ile dayanışma güçlendirilecek ve ortak mücadele perspektifini taşıyan
etkin işbirlikleri geliştirilecektir.”
“Cesur, öncü ve mücadeleci bir sendikal hareket için değişim” sloganıyla hareket eden
Sendikal Güç Birliği Platformun kamuoyu ile paylaştığı amaç ve ilkeler Türk sendikal
hareketinin son yıllardaki yönelimleri hakkında önemli ipuçları vermektedir. Uzun süre
bastırılan, çevre şartlarının elverişsizliği nedeniyle sendikalarca dile getirilemeyen düşünceler
dile gelmeye başlamış görünmektedir. Ülkenin genel olarak demokratikleşmesiyle birlikte
siyasal baskıların ve yasal sınırlamaların gevşemesiyle birlikte sendikalarda, 1980 sonrasında
görülen ekonomik sendikacılığa doğru yönelime eğilimi siyasal sendikacılığa doğru bir evrilme
içerisinde olduğu gözlenmektedir. DİSK’in sınıf ve kitle sendikacılığı geleneği yanı sıra, Hakİş ve Memur-Sen’in 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi ile olan
ilişkilerindeki yakınlık, Türk-İş içinde oluşan Platformun Türk-İş’in ekonomik sendikacılık ve
geleneksel partiler üstü politikasına aykırı olarak Türk-İş’i sınıf sendikacılığına çekme çabaları
ve Sendikal Güç Birliği Platformu’nun yukarıda belirtilen ilke ve hedefleri Türk sendikal
hareketindeki sözü edilen evrilme çizgisini ortaya koymaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk siyasal hayatındaki değişmler ve işçi sendiaklarının tutumları
arasındaki ilişkiler ile sendikal hareket içindeki yeni arayışlar üzerinde durulmuştur. 12 Eylül
askeri darbesi ile başlayan süreçte siyasal ortamın sendikalar için demokratik bir ortam
sağlamadığı, sendikaların temsilinde ve faaliyetlerinde problemler yaşanmıştır. Sendiakların
temsil problemlerini çözmek amacıyla doğrudan siyasal parti kurma girişimleirinde
bulunulmakla birlikte gerçekleştirilmediği bu girişimlerin siyasal partilerden destek sağlamak
amaçlı olmuşlardır. Bu bölümde sendikalar içinde yeni eğilimlerin de doğduğu ve yeni sendikal
anlayışaların geliştirilmesi için sendikal güç platformu gibi girişimlerde bulunulmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) “….. yılların başlarından itibaren sendikaların işbirliği ve diyalog çalışmaları ortak
platformlara taşınmış ve ….. çalışılmıştır.”
Yukarıdaki cümleyi en uygun şekilde tamamlayan ifadeler aşağıdakilerden hangisinde
sırasıyla verilmiştir?
a) 1980’li ; resmileştirilmeye
b) 1990’lı ; resmileştirilmeye
c) 2000’li ; birleştirilmeye
d) 2000’li ; kurumsallaştırmaya
e) 1990’lı ; kabul ettirilmeye

2)
a)
b)
c)
d)
e)

1980’den sonra sendikalara yönelik siyasal faaliyet yasağı hangi yıl kaldırılmıştır?
1982
1983
1995
1998
2000

3) Türkiye’de bir rejim krizinin olmadığını, sistem sorunu olduğunu ve bu problemin de
idari yapıdan ve ülke yönetimine hâkim olan asker-sivil-bürokrasi egemenliğinin
sahip olduğu vesayetçi anlayıştan kaynaklandığını ileri süren işçi konfederasyonu
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

TİSK
MİSK
TÜRK-İŞ
DİSK
HAK-İŞ

4) “Güvencesiz istihdam, kuralsızlaştırma, esnek çalışma biçimleri, temel hizmet
alanlarının ticarileştirilmesi ve özelleştirme politikaları emeğin hak ve kazanımlarına
yönelik en ciddi saldırılardır. Bu politikalara karşı aktif bir mücadele geliştirmek…”
Yukarıdaki paragrafta yer alan hususlar Sendikal Güç Birliği Platformu’nun
hangi hedeflerini gerçekleştirmek üzere söylenmiştir?
a) Neo liberalizme karşı sınıfın birliği ve dayanışması
b) Ülkede demokrasiyi tesis etmek
c) İşverenleri sosyal yüklerden kurtarmak
d) İşsizliği azaltmak
e) Güçlü bir temsil sağlamak
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5) İşçi sendikalar için siyasal hayatın demokratik nitelikte olması niçin önem taşımaktadır?
6) Türkiye’de işçi sendikaları kendi aralarında neden güçlü bir diyalog
geliştirmemektedirler?
7) Türkiye’de siyasal iktidara gelen partilerin kimlikleri işçi sendikalarının politikalarını
nasıl etkiletmedir?
8) Türkiye’de baskı grubu olarak işçi sendikalarının faaliyetlerini yeterli görüyor
musunuz?
9) Çevrenizde işçi sendikası var mı? Hayatınızda herhangi bir sendikayı ziyaret ettiniz mi?
10) Sendikalara karşı tutumunuz nedir? Tutumunuz üzerinde düşündünüz mü, tutumunuzu
sorguladınız mı?

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) e, 4) a.
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5. 1960-1980 DÖNEMİNDE İŞÇİ SENDİKALARI: YAPILAR VE
GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Türkiye’de sendikalaşma oranları
5.1.1. Ekonomik gelişme ve işgücünün yapısındaki gelişmeler
5.1.2. Sendikalaşmayı olumsuz etkileyen gelişmeler
5.2.Sendikalı İşçilerin İşkollarına Göre Dağılımı
5.3.Sendikalı İşçilerin örgütlenmelerinin kamu sektöründe yoğunlaşması
5.4. Sendikaların örgütlenme modelleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- 1960-1980 yılları arasında Türkiye’de işçi sendikalaşma oranları neden düşüktür?
2- Ekonomik gelişme ile sendikalaşma arasında nasıl bir ilşki vardır?
3- Türkiye’de sendikalaşmaya niçin olumsuz bakılmaktadır?
4- İşkollarının/ekonomik sektörlerin yapısı sendikalaşmayı nasıl etkiler?
5- İşçiler en çok hangi işkollarında sendikalaşmayı tercih etmektedir?
6- Türkiye’de sendikalaşma oranı nasıl hesaplanmaktadır?
7- Türkiye’de sendikal istatistikler kim tarafından yayınlanmaktadır?
8- Türkiye’de işçi sendikalarının taban ve üst sendikal örgütlenme modelleri nedir?
9- Kamu ve özel sektör açısından işçilerin sendikalaşma oranları neden farklıdır?
10- Türkiye tipi sendika arayışı hangi nedenlerden kaynaklanmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sendikalaşma oranı

Sendikalaşma oranlarının
gerçekliğinin sorgulanması
Türkiye’de ekonomik
gelişme seviyesi ve
sendikalaşma arasındaki
ilişki
Türkiye’de işgücünün
sektörel dağılımı ve
sendikalaşma arasındaki
ilişkiler
Sendikalaşmanın iş kanunu
kapsamı ile
sınırlandırılmasının
sonuçları
İşçi sendikalarının gerçek
dışı üyelikler nedeniyle
karşılaştığı olumsuz
gelişmeler
Türkiye’de sendikaların
kamu sektöründe
yoğunlaşmasının anlamı ve
doğurduğu sonuçlar.

Ekonomik gelişme ve
işgücünün yapısı
İşgücünün sektörel dağılımı
ve sendikalaşma oranları
İş Kanunu kapsamı ile
sendikalaşma oranı
arasındaki ilişki
Gerçek dışı sendika
üyeliklerinin sonuçları
Sendikalaşmanın kamu
sektöründe yoğunlaşması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Anlatım ve örneklendirme
ile gelişmelerin kavratılması
Anlatım ve tarihsel
örnekleme ile sendikalaşma
arasında ilişki kurulmasıyla
Anlatım ve örneklendirme
ile gelişmelerin
kavratılmasıyla
Anlatım ile konunun
kavratılması ve
öğrenilmesiyle
Anlatım ve gelişmelerin
kavratılması ve
öğrenilmesiyle
Anlatım ve gelişmelerin
kavratılması ve
öğrenilmesiyle
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Anahtar Kavramlar








1960-1980 Döneminde
Sendikalaşma oranları
Kamu sektörü
İşgücünün sektörel dağılımı
Sendikalaşma kapsamı
Gerçek dışı üyelik
Sendikalar arası rekabet
İşçi sendikalarının taban ve üst örgütlenmeleri
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5.1. Türkiye’de sendikalaşma oranları
Bu dönemde sendikalı sayısı eskiye oranla giderek artmıştır. Ancak bu artışın yeterli
oranda olduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi ne kadar olduğu konusu hakkında kesin bir
bilgi de yoktur. Bu dönem için mevcut verilerin sağlıklı olmamaları döneme ilişkin
değerlendirmeleri zorlaştırmaktadır.

5.1.1. Ekonomik gelişme ve işgücünün yapısındaki gelişmeler
Sendikalaşma oranını artışı başta ekonomik gelişme olmak üzere pek çok faktöre
bağlıdır. Bu dönem Türkiye’de ekonomik gelişmenin hızlandığı görülmektedir. Ekonomik
gelişme bağımlı çalışan işgücü oranını artırmaktadır. Bu artış sendikalaşma potansiyelini de
artırmaktadır. İşçi sendikalarının üye kazanımı bağımlı çalışanlar arasından olmaktadır. Tablo
1’de işgücünün meslekteki mevkiine/statüsüne göre dağılımına bakıldığında dönem boyunca
işverenlerin oranının sabit, kendi hesabına çalışanların ise %27’den %26’ya düştüğü,
ücretlilerin ise %13’den %28’e çıktığı görülmektedir. Ücretsiz aile yardımcılarının ise en fazla
değişime uğrayan grup olduğu, işveren ve kendi hesabına çalışanların oranlarında büyük
değişiklik olmadığı dikkate alınırsa 1960-1980 yılları arasında ücretlilerin oranının artması 11
puan azalan aile yardımcılarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Tablo 1: İstihdam edilenlerin işteki durumuna (meslekteki mevkii/statüsü)
göre dağılımı (%):
1960

1970

1980

İşverenler

1

1

1

Kendi Hesabına Çalışanlar

27

28

26

Ücretliler

13

23

28

Ücretsiz Aile Yardımcıları

55

47

44

Bilinmeyen

4

1

1

Tokol, s.79 Tablo 42’den seçilmiş veriler.
Türkiye’de sanayileşmenin oldukça yetersiz bir gelişme gösterdiğinin bir diğer delili de
1960-1980 yılları arasında sektörlerin GSMH içindeki paylarının dağılımıdır. Bu dönemde
tarımın payı %37,5dan %24,2’ye düşerken (yaklaşık 13 puan); sanayi sektöründe yaklaşık 5
puan artarak %15,7’den %20,5’e çıkmıştır. Hizmetler kesimi ise 8,6 puanlık bir artışla
%46,8’den %55,4’e çıkmıştır. Hizmetler kesimindeki gelişmenin sanayi sektöründen daha
yüksek olmuştur.
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Tablo2: 1960-1980 Döneminde Sektörlerin GSMH İçindeki Payları (%)
Ekonomik Sektörler

1960

1970

1980

Tarım

37.5

30.7

24.2

Sanayi

15.7

17.5

20.5

Hizmet

46.8

51.7

55.4

Bununla birlikte bağımlı çalışan her işçinin sendika üyesi olmayacağı da bilinmelidir.
Bugün sendikasızlaştırma politikaları bağılı statüde çalışan ve sendikalaşma potansiyeli olan
işgücünü sendikalardan uzak tutmak için pek çok yeni yöntem geliştirmektedir. Sendikadan
uzak tutma, sendikayı işyerine sokmama gibi sendikasızlaştırma politikalarının bu dönemde
yaygın olarak var olduğunu görüyoruz. Ekonomik gelişme veya sanayileşme tek başına işçilerin
sendikalaşması için yeterli olmamaktadır. Sendikalaşmanın objektif şartları yanı sıra subjektif
bazı şartların da mevcut olması gerekmektedir.

5.1.2. Sendikalaşmayı olumsuz etkileyen gelişmeler
Bu dönemde sendikalaşmayı olumsuz olarak etkiyen objektif şartlardan öne çıkan bazı
faktörler arasında
-

Tarımın istihdamda ağırlığını devam ettirmesi

-

Sanayi sektöründe istihdamın sınırlı olarak gerçekleşmesi,

-

Sanayi sektöründe küçük işletmelerin yaygınlığı

-

Kayıt dışı istihdamın yaygınlığı

-

Yasal sınırlamalar

-

İşverenlerin sendikalara karşı olumsuz yaklaşmaları gibi faktörler yer

almaktadır.49
Gerçekten bu döneme bakıldığında Türkiye’de işgücünün sektörel dağılımında tarım
sektörü baskın olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tablodan (Tablo3) da izleneceği üzere 1927
yılında ile 1960 yılı karşılaştırıldığında tarım sektöründe 6 puanlık bir azalışa karşılık sanayi
sektöründe yaklaşık 5 puanlık bir artış, bunlara karşılık hizmet sektöründe ise 2,5 puanlık bir
azalış olmuştur. İşgücünün sektörel dağılımında tarımda istikrarlı bir azalış, sanayi sektöründe
istikrarlı bir artış olmasına karşılık, hizmet sektöründeki azalışın dalgalanmalı bir nitelik
görülmektedir.
Yine sendikalaşmanın gelişmesinin kaynağı olan sanayi sektörünün gelişmesinin de bu
dönemde çok yeterince olmadığı anlaşılmaktadır. Tablo3 verilerine göre 1960-1980 yılları
arasında sanayi sektöründe istihdam sadece 2 puan artmış, hesaplama farklına göre 2 puan ile
49

Aysen Tokol, Türk Endüstri İlişkileri Sistemi, s. 103
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4 puan arasında bir olumlu artış gerçekleşmiştir. Sanayide istihdamın artış hızının çok düşük
olduğu bir diğer ifadeyle sanayileşme hızının çok yetersiz olduğu verilerin 1927 yılı ile
karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim 1927 yılında sanayi sektöründe
çalışanların oranı %6,0 iken bu oran 53 yıl sonra,1980 yılına geldiğinde sadece %11,6
olabilmiştir. Buna karşılık aynı yıllar için tarım kesiminden 21,6 puanlık bir işgücü azalması
olmuş, hizmetler kesiminde ise 15,8 puanlık bir artış gerçekleşmiştir. Veriler üç sektör kanunun
(yani tarımdan açığa çıkan işgücünün sırasıyla önce sanayi de sonra ise hizmetler kesiminde
istihdam edilmesi kuralı) Türkiye’de işlemediğini göstermektedir.

Tablo3: İşgüncün Sektörel Dağılımı (%)
1
927

935

945

950

955

Tarım
1,8

0,3

3,7

970

60*

980

7.7
8

,0

,2

,3

,3

,24,

Hizmetle
0,0

2,3

,0

,42

Tarif dışı
,95

1
.3

1.6

10

,22(17)
5

0

9,

76 (7,5)
8

2,8

6

7,39

Sanayi

kalanlar

1

774,94
1,6

r

19

2
3.1

8.6

5,

08

* Bu yıl için farkı veriler parantez içinde gösterilmiştir.
Turan Yazgan, Şehirleşme Açısından Türkiye’de İşgücünün Demografik ve Sosyoekonomik Bünyesi, İ.Ü. yayını, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1968, s.91 X Tablo ve s.92 XI
nolu Tablo verileri.

Sosyal Sigortalar sisteminin yeni kuruluş olması, sigorta sisteminin çalışanlar tarafından
yeterince tanınmaması ve bilinmemesi nedenleriyle sigortalılaşma oranının düşük kalmasına
yol açmıştır. Buna ilaveten kayıt dışı çalışmanın da yaygın olması 1960-1970’li yıllarda
sendikalaşma oranının düşük olmasına yol açmıştır.

Tablo 4 : 1960-1980 Arasında İş Kanunu Kapsamındaki İşçi Sayısı ve Sendikalı
İşçi Sayısı
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Yıllar

İş Kanunu Kapsamına Giren İşçi Sayısı

Sendikalı İşçi Sayısı

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

824.881
868.954
903.817
975.570
999.569
1.082.507
1.142.912
1.336.945
1.327.215
1.365.936
1.406100
1.448.108
1.562.580
1.612.579
1.718.551
1.819.456
1.580.000
1.970.000
2.205.056
2.152.411
2.204.807

282.967
298.000
307.000
259.710
338.769
360.285
374.058
834.680
1.057.928
1.193.908
2.088.219
2.362.787
2.672.857
2.658.393
2.878.624
3.328.633
3.269.356
3 807.577
3.897.290
5.465.109
5.721.074

Kaynak: Tokol, s. 105.
Toplam işgücüne oranla tespit edebileceğimiz düşük sendikalaşma oranı, Türkiye’de
sendikalaşma oranın sendikalı işçi sayısının sosyal sigorta kapsamındaki işçi sayısına
oranlanarak elde edilmesi ve istatistiklerin de buna göre tutulması rakamsal olarak yüksek bir
sendikalaşma oranı vermektedir. Ancak bu verilere ne kadar güvenilebileceği tartışılması
gerekmektedir. Çünkü bu dönemde zaman zaman sendikalı işçi sayısı sigortalı işçi sayısının
üstüne çıkabilmektedir. Bu nedenle sendikalılaşmayla ilgili verilerin (istatistiklerin) güvenli
olmadıkları dile getirilmektedir. Bu durum 1960-1980 arasında iş kanunu kapsamına giren işçi
sayısı ile sendikalı işçilere ilişkin verilerine ait Tablo 4’deki (Tokol s.105) verilerin
karşılaştırmasından anlaşılacaktır.
Tablo4’e göre, 1960 yılında iş kanunu kapsamına giren işçi sayısı 824.881 kişi,
sendikalı işçi sayısı ise 282.967 kişidir. Zaman içinde her iki veride artış gözlenmektedir. 1969
yılında sırasıyla 1.365.936 ve 1.193.908 olan sigortalı ve sendikalı işçi sayısı 1970 yılında iş
kanunu kapsamında işçi sayısı makul bir artışla 1.406.100 kişi olmasına karşılık sendikalı işçi
sayısı hemen hemen %100 oranında bir artışla 2.088.219 kişi olmuştur. Bu tarihten sonrada
sendikalı işçi sayısı 1980 yılına kadar sürekli iş kanunu kapsamındaki işçilerden fazla olmuştur.
Bir diğer ifadeyle sendikalaşma oranı sendikalaşabilir işgücünün 2,5 katına ulaşmıştır.1980
yılına gelindiğinde iş kanunu kapsamına giren işçi sayısı 2.204.807 kişi, sendikalı işçi sayısı ise
5.721.074 kişi olarak görülmektedir. Bu veriler, bu dönemde, üye kayıtlarının mükerrer
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tutulduğunu ve sendikalı işçi sayısı ile ilgili verilere/istatistiklere güvenilemeyeceğini
göstermektedir.
1969 yılı ile 1970 yılı arasındaki sıçramayı 1970 yılına kadar sendikaların üye sayılarını
bildirme zorunluluğu olmamasıyla açıklayabiliriz.
Buna karşılık 1970 sonrası durumda ise 275 sayılı TİSGLK gereği sendikaların yetki
alabilmek için;
-

Gerçek dışı olarak yüksek sayıda üyelik bildirmeleri,

-

İşsizlik durumunda üyeliğin devam etmesi ve

-

birden fazla sendikaya üyelik
uygulamalarının yaygınlığından kaynaklandığını söyleyebiliriz.

1970 yılında sigortalı işçi sayısının 279.000; 1979 yılında ise yaklaşık 2.310.00 olduğu
ve göz önüne alınırsa veriler arasındaki çarpıklık açıkça görülecektir, Yine 1980 yılında toplam
ücretlilerin 6.190.040 buna karşılık sendikalı işçilerin sayısının 5.721.074 kişi olduğu da
dikkate alınırsa verilerin güvenilir olmadığı bir defa daha ortaya çıkar.50
Sendikalar arasındaki rekabetin artması, sendikalaşma yarışı, üst örgütlenmelerin,
özellikle konfederasyonların, sayısının artışı 1960-1980 arasında sendika sayısının da hızla
artmasına yol açmış ve 1960 yılında 432 olan sendika sayısı, 1966 yılında 700’ü aşmış, 1978
yılında ise 879 sendika ile dönemin en üst seviyesine ulaşmıştır. Bu tarihten sonra düşüşe geçen
sendika sayısı 1980 yılında 733 olmuştur.
Tablo 5 : 1960-1980 Yılları Arasında Sendika Sayısı
Yıllar

Sendika
Sayısı
432
511
543
565
595
668
704
798
755
797
737

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Yıllar
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Sendika
Sayısı
631
642
637
675
781
787
863
879
750
733

Kaynak:Tokol, s. 107.

50

Tokol, s.104
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5.2. Sendikalı İşçilerin İşkollarına Göre Dağılımı
Verilerin sağlıklı olmamakla birlikte sendikalaşma oranı sektörlere göre farlılık arz
etmiştir. 1960-1980 döneminde işkollarına göre sendikalaşma oranlarının genel olarak
-

Maden, Kimya , Şeker, Cam, Kağıt, Petrol, Enerji, Metal, Gemi Yapımı, Deniz

Hava Demiryolu Taşımacığı, Antrepo, Haberleşme Gazetecilik, Sağlık, Milli Savunma, Genel
Hizmetler işkollarında yüksek;
-

Gıda, tekstil, basın yayın, Lastik Plastik, Çimento Tuğla İnşaat, Büro, Banka,

Eğitim, Ticaret, Eğlence işkollarında orta ve
-

Tarım, Orman Ağaç, Karayolu Taşıma, Güzel Sanatlar işkollarında ise düşük

seviyede olmuştur.

5.3. Sendikalı
yoğunlaşması

İşçilerin

örgütlenmelerinin

kamu

sektöründe

Sendikaların örgütlenmelerine sektörler itibariyle bakıldığında ise örgütlenmenin
daha çok görüldüğü işkolları kamu kuruluşlarının faaliyette bulunduğu alanlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kamu sektöründe dört önemli faktör sendikalaşmanın burada
yoğunlaşmasına imkan vermiştir. Bu faktörler:
1.

Kamu sektöründeki işletmelerin sendikalaşma için uygun ölçekte olmaları,

2.

Kamu sektöründeki işletmelerin sendikalaşma için uygun vasıfta olmaları yani

büyük ve modern işlemeler olmaları,
3.

İşveren olarak devletin, özel sektördeki gibi, sendikalara karşı olumsuz bit

tutuma sahip olmaması,
4.

Bir diğer faktör ise daha önceki derslerde belirttiğimiz gibi, 1960 ve 1970’li

yıllardaki soğuk savaş konsepti içerisinde siyasal olarak sendikaların kontrol edilebilmesinin
bir yolu olarak sendikaların kamu tarafından desteklenmesidir.

5.4. Sendikaların örgütlenme modelleri
1960-1980 alt döneminde sendikaların nasıl örgütlendiği de ayrı bir problem alanı
olmuştur. Bu dönemde işçi sendikalarının
1- Taban örgütlenmeleri:
İ- işyeri,
ii- işkolu,
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iii- yerel ve
iv- bölgesel düzeyde;
2- Üst örgütlenmeleri ise;
i- birlik,
ii- federasyon ve
iii- konfederasyon
olarak gerçekleşmiştir.
Örgütsel çeşitlilik zaman içinde ortadan kalkmıştır. Taban örgütlenmelerde işkolu
seviyesinde örgütlenme eğilimi ağır basmış, diğer örgütleme şekilleri etkin olmamıştır.
Bununla birlikte işkolu sendikalarının işkolu sendikacılığını gerçekleştirecek bir nitelikte
olmadıkları da ifade edilmelidir. Üst örgütlenmeler içinde ise önce birlikler tarih sahnesinden
çekilmişlerdir. Zayıf mali yapılara sahip olmaları ve yapılarının heterojen olmaları nedeniyle
etkin olamayan birlikler örgütlenme modeli olarak ilgi görmemiştir. Buna ilaveten TÜRK-İŞ
bölge temsilcilikleri kurarak birliklere olan ihtiyacı azaltarak birliklerin önemlerinin
kaybolmasına neden olmuştur. 1970 yılında ise çıkarılan 1317 sayılı yasa ile birlikler hukuki
olarak ortadan kaldırılmıştır. Birliklerin 1963 ile 1970 yılları arsında ortalama sayıları 6
olmuştur.
Birliklere karşılık federasyonlar dönem sonun kadar yaşamış ve etkin olmuşlardır.
Bununla beraber federasyonlar da birlikler gibi etkin bir sendikacılık anlayışı geliştirememişler
çok az sayıda işçiyi üye sahibi olan, aralarında dayanışma bağı zayıf ve güçsüz bir sendikacılık
örneği sergilemişlerdir. Sendikaların bağlarının zayıflığı birliklerin çoğunlukla şekli olarak bir
birlik olmalarına yol açmıştır. Federasyonlar içinde çoğu sendika ayrı tüzel kişiliğe sahip,
heterojen, farklı düşünce ve politikalara sahip olmuştur. 1963 ile 1980 yılları arasında
federasyon sayısı yıllık 12 ile 22 arasında değişmiştir.
Federasyonların bir kısmı 1960 sonrasında kurulmasına karşılık bir kısmı ise 1950’li
yıllarda kurulmuşlardır. Federasyonların bir kısmı 1960 yıllarda TÜRK-İŞ’in Türkiye Tipi
Sendika modeline uyum sağlamak için kendilerini feshetmişlerdir. TÜRK-İŞ’in Türkiye Tipi
Sendika modeli Alman DGB (Alman Sendikalar Birliği) örnek alınarak “kafa ve kasa birliği”ni
gerçekleştirmek üzere kurulmaya çalışılan “Türkiye Tipi Sendikalar” veya “milli sendikalar”
modeli ile güçlü işkolu sendikacılığının kurulması arzu edilmişti. Ancak bu amaç
gerçekleştirilememiştir. Sonucun olumsuz olmasında etkin olan faktörler arasında TÜRKİŞ’in;
-

Üyelerini birleşmeye zorlayacak gücünün olmaması,

-

Gerektiği kadar çaba sarf etmemesi,

-

“Türkiye Tipi Sendikalar”ın nitelikleriyle ilgili kamuoyunda oluşan endişeleri

yeterince giderememesi ile
-

Sendika liderlerinin muhalefeti ve
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-

1967 yılında kurulan DİSK’in rekabeti. yer almaktadır.

Benzer şekilde DİSK de, TÜRK-İŞ gibi işkolu sendikacılığını benimsemiş ve her iş
kolunda tek sendika ilkesini savunmuştur. Ancak, konfederasyonlar arası rekabet TÜRK-İŞ
gibi DİSK’in de başarılı olmasını önlemiştir.51

51

Tokol, 106-108
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1960-1980 yılları arasında Türkiye’de endüstri ilişkileri 1961 Anayasası ile ilk defa
bütün kurumları ile uygumla imkânı bulmuştur. Ancak Türkiye bu dönemde hala tipik bir tarım
ülkesi özellikleri taşıdığı için modern anlamda bir endüstri ilişkileri ortaya çıkmamıştır.
Özellikle tarımın istihdamda ağırlığını devam ettirmesi, sanayi sektöründe istihdamın sınırlı
olarak gerçekleşmesi, sanayi sektöründe küçük işletmelerin yaygınlığı, kayıt dışı istihdamın
yaygınlığı, yasal sınırlamalar ve işverenlerin sendikalara karşı olumsuz yaklaşmaları gibi bir
dizi faktör sendikalaşmayı olumsuz etkilemiştir. Yine bu dönemde her ne kadar dönemin
istatistiklerinde sendikalaşma oranı dönemin sonunda sendikalaşabilir işçi sayısının 2,5 katına
çıkmış görünse de üyelik konusunda sağlıklı veriler elimizde yoktur. Bu dönemde sendikalar
toplu pazarlıkta yetki alabilmek için gerçek dışı üye kaydı yoluna gitmiştir. Yine bu dönemde
üst düzey örgüt sayısı artmış TÜRK-İŞ yanı ısıra DİSK, MİSK VE HAK-İŞ de endüstri ilişkileri
alanında yerlerini almıştır. Dönemin sonlarına doğru sendikal rekabet yoğunlaşmış sendikalar
arasındaki çatışmalar artmıştır. Sendikaların daha güçlü hale gelmesi için milli sendika arayışı
da bu dönemin önemli özelliklerindendir.
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Bölüm Soruları
1)

1960-1980 Döneminde İstihdam Edilenlerin İşteki Durumuna
(Meslekteki Mevkii/Statüsü) Göre Dağılımı (%) :
İşteki Durum
(meslekteki
mevkii/statüsü)
İşverenler
Kendi
Hesabına
Çalışanlar
Ücretliler
Ücretsiz
Aile
Yardımcıları
Bilinmeyen

1960

1970

1980

1
27

1
28

1
26

13
55

23
47

28
44

4

1

1

Yukarıdaki tablo Türkiye’de 1960-1980 döneminde istihdamın işteki durumuna
(meslekteki mevkii/statüsü) göre dağılımını % olarak ortaya koymaktadır. Buna bilgilere göre
aşağıdaki hükümlerden hangisi çıkartılamaz?
a) Ücretsiz aile yardımcılarının ciddi bir düşüşe uğramıştır.
b) Kendi hesabına çalışanların oranı yaklaşık olarak dörtte bir şeklinde kalmıştır.
c) Ekonomik gelişme bağımlı çalışan işgücü oranını artırmıştır.
d) Ücretlilerin oranının artması azalan ücretsiz aile yardımcılarından kaynaklanmıştır.
e) Ücretsiz aile yardımcılarının oranının azalması tamamen Türkiye’nin sanayileşmesinin bir
sonucudur.
2)
I.
II.
III.

1960-1980 dönemi sonunda sendikalaşma oranı açısından
Sendikalaşma oranı sendikalaşabilir işgücünün 2,5 katına ulaşmıştır.
İşkolu sendikaları işkolu sendikacılığını gerçekleştirecek niteliktedirler.
Türkiye’de sanayileşmenin oldukça yetersiz bir gelişme göstermiştir.

1960-1980
dönemi için yukarıda söylenenler için aşağıdakilerden hangisi en doğru ifadedir?
a) Yalnız I doğru.
b) Yalnız II doğru.
c) I ve III yanlış.
d) II ve III yanlış.
e) Sadece II yanlış.

3) Aşağıdakilerden hangisi TÜRK-İŞ’in “Türkiye Tipi Sendika”
gerçekleştirilememesinde etkin olan faktörler arasında yer almaz?
a) TÜRK-İŞ’in üye sendikalarını birleşmeye zorlayacak gücünün olmaması

modelinin
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b) TÜRK-İŞ’in amacını gerçekleştirmek için gerektiği kadar çaba sarf etmemesi
c) TÜRK-İŞ’in, “Türkiye Tipi Sendika” modeli hakkında kamuoyunda oluşan endişeleri
yeterince giderememesi
d) TÜRK-İŞ’e karşı taban sendika liderlerinin muhalefeti
e) TÜRK-İŞ diğer işçi konfederasyonlarından destek bulamaması
4) “1960-80 arası dönem incelendiğinde Türkiye’de işgücünün sektörel dağılımında ..X..
sektörü baskın olduğu, ..Y.. gelişmesinin kaynağı olan ..Z.. sektörünün gelişmesinin de
yeterince çok olmadığı görülmektedir.”
Yukarıda cümlede X, Y ve Z yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi geldiğinde cümle
doğru ve anlamlı bir bütünlük kazanacaktır?
a) Sanayi, sendikalaşma, tarım
b) Tarım, sendikalaşma, sanayi
c) Tarım, sanayileşme, hizmet
d) Özel, sanayileşme, kamu
e) Kamu, sendikalaşma, özel

5) Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 döneminde sendikalaşmayı olumsuz olarak etkiyen
faktörler arasında yer almaz?
a) İşgücünün ağrılıklı olarak tarımında istihdamının devam etmesi
b) Sanayi sektöründe istihdamın sınırlı olarak gerçekleşmesi,
c) Sanayi sektöründe küçük işletmelerin yaygınlığı
d) Sigortalı işçi sayısınının artması
e) İşverenlerin sendikalara karşı olumsuz yaklaşmaları
6) 1960-1980 döneminde taban örgütlenme itibariyle işçi sendikaları hangi sayının altına
düşmemiştir?
a) 261
b) 432
c) 119
d) 565
e) 879
7) 1980 yılına gelindiğinde Türkiye’de İş Kanunu Kapsamına giren işçi sayısı 2.204.807 kişi,
sendikalı işçi sayısı ise 5.721.074 kişi olmuştur. Türkiye’de sendikalaşma yoğunluğunun
hesaplanma yöntemi dikkate alındığında aşağıdaki hükümlerden hangisi tutarsızdır?
a) Verilere göre Türkiye’deki sendikalaşma oranının %250dir.
b) Sendikalaşabilir işgücü sayısı daha yüksektir.
c) Birden fazla sendikaya üyelik serbesttir
d) İş Kanununun kapsamı sendikalaşabilir işgücünün tamamını kapsamamaktadır.
e) Birden fazla sendikaya üyelik söz konusudur.

102

8)
1960-1980 arası dönemde sektörlerin GSMH içindeki paylarına % olarak bakıldığında
sanayi sektörünün en düşük oranlara sahip olduğu görülmektedir.
II.
1960-1980 arası dönemde tarımın istihdamda ağırlığını devam ettirmesi sendikalaşmayı
olumsuz şekilde etkilemiştir.
III.
1963 ile 1980 yılları arasında federasyon sayısı yıllık 12 ile 22 arasında değişmiştir.
I.

a)
b)
c)
d)
e)

Yukarıda ifadeler için aşağıdakilerden hangisi en doğru seçenektir?
Yalnız I doğru.
Yalnız II doğru.
I ve III yanlış.
II ve III yanlış.
Hepsi doğru.

9) 1980 öncesi dönemde yaygın olan gerçek dışı sendika üyeliğinin çalışanlar ve hukuk
sistemi açısından ahlaki sonuçlarını değerlendiriniz.
10) 1980 öncesi dönemde gerçek dışı sendika üyeliğin yaygınlaşması Türk endüstri ilişkileri
sisteminin rasyonelleşmesi açısından nasıl değerlendirilebilir?

Cevaplar
1) e, 2) e, 3)e, 4)b, 5)d, 6)b, 7) d, 8) e.
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6. 1980 SONRASI İŞÇİ SENDİKALARI: YAPILAR VE GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.İşçi Sendikalarına Yönelik Düzenlemeler ve Sendikalaşma Oranları
6.2. Sendika Üyelik İşlemleri ile İlgili e-Devlet uygulaması
6.3. Sendikalaşma oranlarının seyri ve kırılma noktaları
6.4. Sendikaların üye kayıplarının nedenleri
6.4.1. Sosyo-ekonomik faktörler
6.4.2. Yasal Düzenlemeler
6.4.3. Sendikalara Alternatif Dayanışma Örgütlenme örnekleri
6.4.4. Sendikasız Endüstri İlişkileri Modellerine Yönelme
6.4.5. Sendikalara karşı güven eksikliği
6.4.6. İşverenlerin Sendikasızlaştırma Politikaları
6.4.7. Sendikalaşmayı Olumsuz Etkileyen Diğer Nedenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’de işçi sendikalarının sendikalaşma oranları neden problemli olmuştur?
Türkiye’de işçi sendikalarının sendikalaşma oranları nasıl hesaplanmaktadır?
Sendika üyelikleriyle ilgili istatisitkleri kim, neden yayınlamaktadır?
E-devlet uygulamsı ile sendikalaşma oranları arasında nasıl bir ilşki vardır?
Türkiye’de işçi sendikalarının sendikalaşma oranlarının değişimine hangi faktörler yol
açmıştır?
6- Hangi sosyo-ekonomik faktörler sendikalaşma oranlarını olumsuz etkilemektedir?
7- Sendikasız endüstri ilişkileri modeli nedir?
8- Sendikalar neden halkın güvenini kazanmakta problem yaşamaktadır?
9- İşverenler neden sendikasızlaştırma politikaları takip etmek istemektedir?
10- İşverenlerin sendikasılaştırma amacıyla başvurdukları yöntemler nelerdir?
11- Yasal düzenlemeler işçi sendikalrının üye miktarları üzerinde nasıl bir rol
oynamaktadır?
12345-
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sendikalaşma oranı

Sendikalşma oranlarının
gerçekliğinin sorgulanması
Sendika üyeliklerinin
tespitinde e-devlet
uygulaması ve sonuçlarının
anlaşılması
Türkiye’de sendikalara
güven kaybının nedenleri ve
doğurduğu sonuçların
anlaşılması
Sendikasızlaştırma
politikalarının Türkiye’de
uygulamaları ve sonuçlarının
anlaşılması
Türkiye’de sendikasız
endüstri ilişkileri modelinin
yaygınlaştırma çabaları,
gelişmeler ve sonuçlarının
anlaşılması
Değişen kamu politikaları ile
yasal düzenlemelerin neden
ve sonuçları ile etkilerinin
anlaşılması

E-devlet üzerinden sendika
üyeliği düzenlemesi ve
sonuçları
Sendikalar ve güven

Sendikasızlaştırma
politikaları
Sendikasız endüstri ilişkileri
modeli

Sendikalara yönelik kamu
politikalarındaki değişim ve
yasal düzenlemeler

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması
Anlatım ve uygulama
sonuçlarının gösterilmesiyle
Anlatım ve örneklendirme
yoluyla gelişmelerin
kavratılması
Anlatım ve örneklendirme
yoluyla gelişmelerin
kavratılması
Anlatım ve örneklendirme
yoluyla gelişmelerin
kavratılması
Anlatım ve örneklendirme
yoluyla gelişmelerin
kavratılması
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Anahtar Kavramlar








Sendikalaşma oranları
Üyelik kaydında E-devlet uygulaması
Sendikal güven
Sendikasızlaştırma
Sendikasız endüstri ilişkileri
Kamu politikaları
Sendika üye istatistikleri
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6.1. İşçi Sendikalarına Yönelik Düzenlemeler ve Sendikalaşma
Oranları
1982 Anayasasının kabulünü müteakip 1983 yılında çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu’nda 1960–1980 döneminde yaşanan sorunlar dikkate alınarak sendikalarla ilgili
ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Anayasalar ve yasalar hafızalı sistemlerdir. Geleceğe yönelik
tasavvurlar kadar, geçmiş uygulamalar da yasal düzenlemelerin hareket noktalarıdır. Gerçekten
bu döneme ilişkin değerlendirmelerden de hatırlanacağı üzere 1960-1980 döneminde sendika
üye sayılarının gerçekle bir ilişkisi yoktur. Bu durum özellikle toplu sözleşme yetkisinin
belirlenmesinde önemli sorunlar ortaya çıkarmıştır.
Yapılan yeni düzenlemelerle;
- Sendikalara üye olma ve üyelikten ayrılma noter onayına bağlanmıştır
- Sendikalar üye olanları, noterler üyelikten istifa edenleri ve işverenlere de işe aldıkları
ve çıkardıkları işçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na (ÇSGB) ve Bölge Çalışma
Müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Yasa ayrıca, işkollarında mevcut işçi sayısı, sendikalı işçi sayısı ve sendikalaşma
oranlarına ilişkin istatistikleri yılda iki defa, Ocak ve Temmuz aylarında, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığınca (ÇSGB) (ÇSGB ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları 09 Temmuz
2018 tarihli 703 sayılı KHK ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı adı altında tek
bakanlığa dönüştürülmüştür.) yayınlanmasını hüküm altına almıştır. İstatistikler 1984 yılından
itibaren Resmi Gazetede yayımlanmaya başlamıştır.
Bu düzenlemeler sendikalar arasındaki yetki tartışmalarının önemli oranda azaltılmasını
sağlamakla birlikte problemi kesin olarak ortadan kaldıramamıştır. İstatistiklerin güvenilirliği
hususundaki problemler devam etmiştir. Bunun sebepleri arasında yer alan temel neden 2821
sayılı Kanun’da yapılan düzenlemelerde Kanunun yayımından önceki üyeliklerin noter
onayından geçirilmesini istememesi, bu nedenle de Bakanlığa gönderilen listelerdeki tüm
üyeliklerin doğru olarak kabul edilmesidir. Bu durumda sendika üyeliği konusunda sendika
beyanları esas alınmış ve 1963–1980 dönemindeki sahte üyelikler resmileştirilmiştir. Bu
nedenle sendikalı işçi sayısının gerçeğe aykırı olarak yüksek çıkmasına neden olmuştur
Bu durumun yetki tespitinde sorunlara yol açması üzerine 1988 yılında “3449 sayılı
Kanun” ile 2821 sayılı Kanun’a göre yapılan bildirimlerin yenilenmesi ve noterden tasdiki
istenmiştir. Noter tasdiki yani gerçek kişilerce üyeliğin teyit edilmesi üye sayılarının gerçeğe
yaklaşmasının sağlamıştır. Nitekim, bu uygulamalar sonucunda (ekte yer alan Tablo 6.1’de
görüldüğü gibi) 1989 yılında sendikalı işçi sayısında azalma ortaya çıkmıştır. 1988 yılı Temmuz
ayında 2.227.029 olarak görülen sendikalı işçi sayısı 1989 yılında 1.834.969’a düşmüş, oran
olarak da yaklaşık 12 puanlık bir düşüşle %63,9’dan % 51,5’a gerilemiştir. Kanun koyucu 1995
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yılında “4101 sayılı Kanun’la” problemleri ortadan kaldırmak üzere sendikalarda mevcut
üyelerinin, işverenlerden ise çalıştırdıkları mevcut işçilere ilişkin verileri Bakanlığa ve Bölge
müdürlüklerine bildirmeleri hüküm altına alınmışsa da sendikaların tepkileri ve yükümlülükleri
yerine getirmedikleri için istenen sonuç elde edilememiştir.52
Sağlıklı istatistiklerin oluşturulmasını imkansız kılan ve istatistiklerin güvenilirliğini
azaltan diğer faktörler de şunlardır:
- 2821 sayılı Kanun'a göre istifa, ölümü emeklilik ve işkolunu değiştirme sendika
üyeliğini sona erdirmesine rağmen bu durumun ÇSGB'na ve Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne
bildirilmemesi.
- Geçici süre işsiz kalma, toplu iş sözleşmesinden yararlanamama, işyerinde sendikal
faaliyetin olmaması veya sendikaya aidat ödememe hallerinde de sendika üyeliği sona
ermediğinden bu durum bakanlık kayıtlarına yansımamıştır.
- Noter kanalı ile istifa maddi yük getirdiğinden işçi tarafından zorunlu olmadıkça tercih
edilmemektedir.
Bu nedenle sendika üye sayısı sadece yeni üyeliklerin bakanlık kayıtlarına işlenmesi
nedeniyle sürekli artmakta, gerçek rakamları göstermemektedir.
ÇSGB sendikalaşma oranını, sendikalı işçi sayısını sigortalı işçi sayısına oranlayarak
tespit etmektedir. Bu hesaplamada sendikaya üye olsa bile sigortalı olmayan işçiler dikkate
alınmadığı gibi bakanlık istatistiklerinde yer alan sigortalı sayısı ile SGK'na kayıtlı sigortalı işçi
sayısı arasında da farklılıklar olmuştur. Sendikalaşma oranının hesaplanmasında Bakanlığın
kullandığı kriterlere, ILO’nun sendikalaşma oranını hesaplamada kabul ettiği kritere (sendikalı
işçi sayısının toplam ücretlilere (ücret ve maaş geliri elde edenler) oranı veya sendikalı işçi
sayısının toplu iş sözleşmesinden yararlanan veya kapsamındaki işçi sayısına oranın)
uymadığından ILO, ÇSGB istatistiklerini uluslararası sendikalaşma istatistiklerinde
kullanmamaktadır.53 Sendikalaşma oranının hesaplanmasında bazı sendikalar ve sosyal
bilimciler farklı yöntemler kullanmaktadır. Bu nedenle sendikalaşma oranını hususundaki
değerlendirmelerde kullanılan kriterlere dikkat edilmeli ve ancak ortak kriterlere göre
hesaplanmış oranlar değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır. Bu metinde, aksi belirtilmedikçe,
ÇSGB’nın kriterleri esas olarak alınmış ve değerlendirmeler buna göre yapılmıştır.
Sendikalaşma oranına ilişkin ÇSGB verileri dışındaki tüm verilerde sendikalaşma oranı düşük
çıkmaktadır. Bununla beraber bilinmelidir ki sendikalaşma oranı nasıl hesaplanırsa hesaplansın
sendikalaşma oranında düşme eğilimi görülmektedir.
2822 sayılı Kanun’a göre bir işyeri veya işletmede toplu iş sözleşmesi yapılabilmesi için
toplu sözleşmeye taraf olacak sendikanın iş kolunda çalışan işçilerin %10’unu ve işyeri ve
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işletme düzeyinde de %50+1’ini örgütlemesi gerekmektedir. Bu kural, istatistiklerin siyasal
iktidarlar ve endüstri ilişkilerinin sosyal taraflarınca manüpüle edilmesine yol açmaktadır.
Bu durumun görülmesi istatistiklere olan güveni de sarsmaktadır. Nitekim, 1984
yılından beri Bakanlıkça yayınlanan istatistikler 2009 yılında kesintiye uğramış ve 2013 yılına
kadar yayınlanmamıştır. Bunun nedeni sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi ve 2822
sayılı yasada yapılan değişiklikle Bakanlığın sendikalaşma oranının tespitinde esas aldığı
Sosyal Sigortalar Kurumunun verileri yerine sosyal güvenlik kurumlarının (SSK, Bağ-Kur ve
Emekli Sandığı) birleşmesiyle oluşan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerini esas almasıdır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kayıtlı sigortalı çalışan işçi sayısı ile SSK verileri arasındaki fark
nedeniyle pek çok sendika yetki konusunda sıkıntıya girmiştir. Bunun üzerine bir yasa ile (6236
sayılı yasa) 2822 sayılı yasada değişiklik yapılmış ve istatistiklerin yayınlanması en son
yayınlanan istatistiklerin yani 2009 yılı istatistiklerinin yetki tespitinde geçerli kabul edilerek
ertelenmiştir. Burada istatistiklerin yayınlanmamasının nedeni pek çok sendikanın toplu iş
sözleşmesi yapmak için gerekli işkolu barajını aşamayacağı yolundaki tespit önemli bir rol
oynamıştır. İstatistiklerin yayınlanması her ne kadar 2011 yılı sonuna dek ertelenmiş olmakla
birlikte istatistiklerin yayınlanması 2012 tarihli yeni 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun kabulünü takiben 2013 yılı Ocak ayından itibaren tekrar yayınlanmaya
başlamıştır. Bu süreç yetki tespitinde gerekli olan %10 işkolu barajının siyasal ve sosyal
taraflarca değerlendirildiğini göstermektedir.

6.2. Sendika Üyelik İşlemleri ile İlgili e-Devlet uygulaması
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 17 maddenin 5. fıkrasında
üyeliğin kazanılması konusundaki düzenlemesini şu şekilde yapmıştır: “Sendikaya üyelik,
Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik
başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet
kapısı üzerinden kazanılır….” Yasa açık bir hükümle üyelik işlemlerinin üye tarafından
doğrudan e-Devlet üzerinden yapılmasını öngörmüştür. Yani hem üye olma ve hem de
üyelikten çekilme elektronik ortamda e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir. Sendikalar da
üyelik başvurusunu e-Devlet üzerinden değerlendirecek, kabul ve retlerini de buradan
vereceklerdir.
E-Devlet üzerinden sendikalara üyelik başvuruları 7 Kasım 2013 itibariyle başlamış
bulunmaktadır. İşçilerin sendikalara üyelik işlemlerinde SGK'daki mevcut güncel çalışma
kayıtları kullanılmaktadır. SGK'dan alınan güncel çalışma bilgileri ile açılan e-Devlet
sisteminde çalışma kayıtları iş koluna göre listelenmekte, iş kolunda kurulu bulunan
sendikalardan biri seçilerek üyelik başvurusu yapılabilmektedir. Üyelik sendikanın e-Devlet
üzerinden gerçekleştireceği onay ile geçerlilik kazanır. Onaylanan üyelikler için yine sistem
üzerinden üyelikten çekilme işlemi yapılabilir.54

54
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Üyelik başvurusu ve üyelikten çekilmenin e-Devlet üzerinden, elektronik ortamda,
yapılması ve üyelik başvurusunda üye adayına ilişkin çalışma kayıtlarında Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndaki verilerin kulllanılması uzun yıllardan beri en büyük problem alanını oluşturan
“sahte üyelik” probleminin ortadan kalkmasında büyük bir rol oynayacaktır. e-Devlet
uygulamasıyla sahte üyelik işlemleri ortadan kalkacak, üye sayıları da gerçek sayıları
gösterecektir. Bu uygulama elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden işçi ve sendikaları noter
masrafı gibi hem ekonomik hem de zaman kaybına yol açan bir yükten de kurtaracaktır.

6.3. Sendikalaşma oranlarının seyri ve kırılma noktaları:
Türkiye’de 1983-2013 yılları arasında sendikalaşma oranlarına ilişkin istatistikler
incelendiğinde aşağıdaki özellikler karşımıza çıkmaktadır:
1-

1984 yılı sendikalaşma oranı ortalama %54.87 ile en düşük olduğu yıldır.

2-

En yüksek sendikalaşma oranına ise %69,33 ile Temmuz 1999 ‘da ulaşılmıştır.

3-

Sendikalaşma oranları 2983-2009 yılları arasında %55 ile %69 bandında

gerçekleşmiştir.
4-

Sendikalaşma oranının Ocak -Temmuz 1989’da %64,60’dan %51,48’e düştüğü

görülmektedir. 6 aylık bir zaman diliminde gerçekleşen bu düşüş sosyo-ekonomik veya siyasi
nedenlerden dolayı değil yukarıda da değinildiği üzere 1988 yılında verilerin sağlıklı tutulması
için “3449 sayılı Kanun” ile 2821 sayılı Kanun’a göre yapılan bildirimlerin yenilenmesi ve
noterden tasdikinin istenmesidir. Bu uygulamalar sonucunda sendikalaşma oranında13 puanlık
bir düşüş gerçekleşmiştir. Bir başka ifade ile bu düzletme ile birlikte sendikalaşma oranına
ilişkin verilerde %20 oranında bir düzeltme gerçekleştirilmiştir.
5-

Bir başka kırılmanın Ocak-Temmuz 2000 tarihlerinde olduğu görülmektedir.

Burada da 6 aylık dönemde sendikalaşma oranı %68,45’den %54,60’a düşmüştür.
Sendikalaşma oranında 14 puanlık bir azalma olmuştur. 1999 yılında başlayan ekonomik krizin
bankacılık sektörü başta olmak üzere hızla artan işten çıkarmalarla ilgilidir.
6-

2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait istatistiki veriler mevcut değildir. Bu husus yukarıda

değinildiği üzere sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi sonrasında ortaya çıkan veri
farklılklarının yetki konusunda ortaya çıkardığı sorunlarla alakalıdır.
7-

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerinden hareketle yapılan hesaplamalarda

sendikalaşma oranı 2013 yılı itibariyle ortalama % 9.04 olmuştur. Burada ÇSGB’nın hesaplama
yöntemini değiştirmemiştir. Ancak, 2009 ile 2013 yılları karşılaştırıldığında Temmuz 2009

112

yılında 5.398.296 olan toplam işçi sayısının temmuz 2013’de iki katına 11,628,806’ya çıktığı
buna karşılık sendikalı işçi sayısı ise sırasıyla 3.232.679’dan 1,032,166’ya düşmüştür. Bu Türk
işçi tarihindeki en düşük sendikalaşma oranıdır. Sigortalı işçiler yerine tüm ücretlilerin hesaba
katılması durumunda Türkiye’de sendikalaşma oranının daha da aşağı düşeceği kuşkusuzdur.
Örneğin TÜİK’e göre 2013 Temmuzunda ücretlilerin sayısı 15.898.000 kişidir. Buna göre
sendikalaşma oranı %6,25 olmaktadır. Ücretlilere yardımcı aile üyeleri de katılacak olursa
(16.498.000+3.556.000=20.054.000) sendikalaşma oranı %5,14 olmuştur.
8-

Sendikalşama oranı 2013 yılından sonra sürekli olarak artmaktadır. Bununla birlikte

bağımlı işgücü ve özellikle ücretlilerin sayısındaki artış dikakte alındığında sendikalaşma
oranındaki artış sayısal artıştaki orandan düşük kalmaktadır. TÜİK verilerine göre 2018 yılı
Ocak ayı itbariyle sigortalı işçi sayısı 13.844.196, sendika üyesi işçi sayısı 1.714.397,
sendikalaşma oranı ise %12,38 olmuştur. Aynı yıl için toplam ücretlilerin sayısı ise 19.109.000
dur. Tüm ücretlileri sendikalşabilir işgücü oalrak kabul edilmesi halinde sendikalaşma oranı
%9 gibi daha düşük bir orana karşılık gelmektedir. Ücretlilere yardımcı aile üyeleri de katılacak
olursa (19.109.000 +3.418.560=22.527.560) sendikalaşma oranı %7,6 olmaktadır.
Bu veriler küçük de olsa Türkiye’de sendikaların üye sayılarında artış olduğunu
göstermektedir. Gerçek dışı üye sayılarının hakim olduğu hayal alemindeki varsayımsal
sendikacılıktan gerçek verilerle hareket eden bir sendikacılığa geçilmiştir. Varsayımsal gerçek
dışı yani olgusal karşılığı olmayan sendikal hareketin sanal gücü yerine olgusal karşılığı olan
bir sendikal hareketin daha rasyonel davranması ve gerçekleşebilir politikalar üretmesi
beklenir. Ahlaki ve hukuki açıdan olduğu kadar sosyo-ekonomik politikaların belirlenmesi
açısından da gerçeğe dayanmak sendikaları daha güçlü kılacaktır. Benzer şekilde gerçek verileri
dikkate alarak oluşturulan rasyonel esaslara dayandırılmış kamu politikalarının hem genel
ekonomi ve hem de çalışanlar için etkinliğinin ve uygulanabilirliğini mümkün kılacaktır.

6.4. Sendikaların üye kayıplarının nedenleri
Yukarıdaki tablo ve yorumlardan anlaşıldığı üzere sendikaların üye sayılarında düşme
eğilimi uzun yıllardır gözlenen bir gelişmedir. Sendikalaşma oranlarının düşmesi sadece
Türkiye’de değil bütün dünyada gözlenen bir olgudur. Bu nedenle üye kaybının nedenlerinden
bir kısmı bütün dünyada ortaktır. Diğer bir kısmı ise ülkelerin kendi sosyo-ekonomik, siyasal,
hukuki, kültürel vb. özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Burada özellikle küreselleşmeden
kaynaklanan makro faktörlerdeki değişmeler ile bu faktörleri ve küreselleşmenin doğurduğu
fırsatları stratejik olarak değerlendirme yoluna giden endüstri ilişkileri aktörlerinin politikaları
dikkate alınması gerekmektedir.
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Üye kaybına yol açan faktörler sosyo-ekonomik faktörler, hukuki düzenlemeler,
sendikalara alternatif dayanışma örgütlenmeleri, sendikasız endüstri ilişkileri modellerine
yönelme başlıkları altında toplanabilir. Her biri ayrı ayrı incelenmesi gereken faktörleri
gruplandırarak birer liste halinde burada vermekle yetineceğiz.55

6.4.1. Sosyo-ekonomik faktörler
 Küreselleşme
 Neo-liberal politikalar
 Kriz ve özelleştirmeye bağlı olarak işsiz sayısının artması
 İşsiz kalma korkusuyla sendikaya üye olmama
 Kayıtdışı istihdamın artması
 Çırak ve stajyer öğrenci kullanımının artması
 Sendikaların yapısı ve özellikleri
 İşletmelerin küçülmesi
 Hizmet sektörünün büyümesi (sendikalaşma eğilimi düşük)
 Artan kaçak yabancı işçi çalıştırma
 Sözleşmeli personel uygulamaları
 Taşeronlaşma
 Kısmi süreli çalışma
 Evde çalışma

6.4.2. Yasal Düzenlemeler
Sendikaların gücünü azaltacak yasal düzenlemeler sendikalaşmayı azaltan en önemli
faktörler içinde yer almaktadır. Örneğin 2821 ve 2822 ile 6356 sayılı yasalar sendikaların
kuruluş, üye ve yönetimine getirdiği sınırlamalarla sendikal fonksiyonlar ve üye kazanımları
hususlarının olumsuz olarak etkilemiştir. Toplu iş yasaları yanı sıra, 4857 sayılı İş Yasası gibi
bireysel iş hukuku alanında yapılan yasal düzenlemelerde, işverenlere esneklik ve yeni üretim

55
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ve yönetim tekniklerinin uygulanmasına yönelik hakların tanınması da üye kaybına yol açan
faktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır.

6.4.3. Sendikalara Alternatif Dayanışma Örgütlenme Örnekleri
Kendi kendine yardım mekanizmasını işleterek içinde bulundukları olumsuzlukları
gidermeye çalışan işçiler farklı örgütlenme modelleri geliştirme yoluna gitmişlerdir. Örneğin
hangi işkolu tanımına girdikleri husususundaki problemlerden dolayı “Çağrı Merkezi
Çalışanları”; işçilerin örgütlenmesinde dayanışma araçlarının kullanılması gerektiğine inanan
“Anadolu Yaşam Kooperatifi”; “İşsiz ve Güvencesizler Sendikası Girişimi” adı altında
“güvencesizleri merkezi bir sendikada toplama önerisi”; Taşeron işçi dernekleri, Halkevleri,
Dayanışma Evleri vb. örgütlenme modelleri gibi yeni tip örgütlenmelere gitmektedirler.

6.4.4. Sendikasız Endüstri İlişkileri Modellerine Yönelme:
İnsan kaynakları yönetimi (İKY) anlayışı, endüstri ilişkileri yaklaşımına alternatif bir
“sendikasız yönetim modeli” olarak kabul görmüş ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.
Ülkemizde faaliyet gösteren, Shell, Toyoto gibi bazı Çok Uluslu İşletmeler ve yerli işletmeler
insan kaynakları modeli uygulamalarına yönelmişlerdir.

6.4.5. Sendikalara karşı güven eksikliği
Sendikalaşma oranını etkileyen nedenlerden biri de sendikalara karşı güven eksikliğidir.
Güven bunalımı doğuran sebepler arasında;


Ülkede cari olan ideolojik ve siyasi yapı



Demokratik sistemde yaşanan sorunlar



Sendikalara ilişkin yozlaşma algısı



Sendikaların dar çıkar örgütü haline gelmeleri



Sendika içi demokrasinin işlememesi yer almaktadır.

6.4.6. İşverenlerin Sendikasızlaştırma Politikaları
Özel sektör işverenleri1994 sonrası giderek artan bir şekilde sendikasızlaştırma
politikaları izlemektedirler. Sendikasızlaştırma politikaları sadece özel sektör işverenleri
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tarafından değil kamu işverenleri tarafından da gerçekleştirilmektedir. İşverenlerin
sendikasızlaştırma politikaları çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Bu araştırmalardan biri
olan “Türkiye’de Sendikalaşma ve Özel Sektörde Sendikal Örgütlenme Raporu” Liman-İş
Sendikası tarafından hazırlanmıştır. Bu raporda son yıllarda işverenler tarafından başvurulan
sendikasızlaştırmaya yönelik teknikler yer almaktadır. Özel sektörde işverenlerin
sendikalaşmayı engellemek için çeşitli yöntemlere başvurduğunu ifade edilen raporda bu
yöntemlerin çoğunluğunun hukuk ihlali, bir kısmının ise endüstriyel ahlaka aykırı
davranışlardan ibaret olduğu belirtilmektedir. İşverenlerin sendikalara karşı politikaları
çerçevesinde izledikleri yöntemeler 41 madde halinde ortaya konmuştur. Bu maddelerin bir
kısmı aşağıdadır. (bütün maddeler için bakınız OKUMA 1)
Sendikal nedenlerle işten çıkarılan ve işe iade davasını kazanan işçileri geri almama,



veya alırsa çeşitli yıldırma politikaları ile istifa etmelerini sağlama
Etnik ayırım, akrabalık, hemşerilik gibi geleneksel ilişkileri kullanarak,



sendikalaşmanın işverene ihanet anlamına geldiğini öne sürme


İşyerine noter getirerek işçilerin sendikadan istifa etmelerini sağlamak



Ücretlerden kesintilerle reel ücretlerini düşürme



Kadın işçilere sendikadan ayrılmaları için eşleri ve aileleri aracılığıyla baskı yapma



Daha zor ve mesleki bilgi ve yeterliliği dışındaki işleri yapmaya zorlama



Fazla mesaiye bırakmama



Sendikaya üye olan işçileri yıldırmak için görev yerini değiştirme



Örgütlenmenin başının çeken işçileri veya sendikaya üye olan tüm işçileri veya
onların bir bölümünü işten çıkarma



İşçiler arasına muhbirler sokma ve işçiler arasında güvensizlik yaratma



Yerel gazeteler aracılığı ile kamuoyunda sendikaları karalama kampanyası

6.4.7. Sendikalaşmayı Olumsuz Etkileyen Diğer Nedenler


Artan kapsam dışı personel uygulaması



Toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları Yargıtay onayına bağlı kapsam dışı

personel
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İşveren tarafından sendikalı olamayan işçilere toplu iş sözleşmesinin üzerinde

haklar sağlanması


Sendikaların değişen koşullara uygun örgütlenme stratejisi geliştirememeleri

EK TABLOLAR:
Tablo 6.1 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Göre Sendikalaşma Oranları
YAYIM DÖNEMİ

TOPLAM İŞÇİ

Ocak/1984
Temmuz/1984
Ocak/1985
Temmuz/1985
Ocak/1986
Temmuz/1986
Ocak/1987
Temmuz/1987
Ocak/1988
Temmuz/1988
Ocak/1989
Temmuz/1989
Ocak/1990
Temmuz/1990
Ocak/1991
Temmuz/1991
Ocak/1992
Temmuz/1992
Ocak/1993
Temmuz/1993
Ocak/1994
Temmuz/1994
Ocak/1995
Temmuz/1995
Ocak/1996
Temmuz/1996
Ocak/1997
Temmuz/1997
Ocak/1998
Temmuz/1998
Ocak/1999
Temmuz/1999
Ocak/2000

2.317.016
2.553.384
2.590.978
2.819.517
3.038.619
3.075.343
3.145.652
3.268.030
3.354.718
3.483.212
3.525.956
3.564.214
3.495.087
3.563.527
3.573.426
3.513.064
3.606.170
3.596.469
3.683.426
3.742.380
3.837.910
3.815.261
3.834.193
3.905.118
3.973.306
4.051.295
4.111.200
4.215.375
4.266.097
4.327.156
4.350.016
4.381.039
4.508.529

SENDİKALI
İŞÇİ
1.247.744
1.427.271
1.594.577
1.828.471
1.937.120
1.953.892
1.977.066
2.044.797
2.120.667
2.227.029
2.277.898
1.834.969
1.921.441
1.997.564
2.076.679
2.130.811
2.192.792
2.254.271
2.341.979
2.485.681
2.609.969
2.644.417
2.660.624
2.667.014
2.695.627
2.708.784
2.713.839
2.774.622
2.856.330
2.923.546
2.987.975
3.037.172
3.086.302

SEND.ORANI (%)
53.85
55.89
61.54
64.85
63.75
63.53
62.85
62.56
63.21
63.93
64.60
51.48
54.97
56.05
58.11
60.65
60.80
62.68
63.58
66.41
68.00
69,31
69.39
68.29
67.84
66.86
66.01
65.82
66.95
67.56
68.69
69.33
68.45
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Temmuz/2000
4.521.081
2.468.591
Ocak/2001
4.537.544
2.580.927
Temmuz/2001
4.562.454
2.609.672
Ocak/2002
4.564.164
2.648.847
Temmuz/2002
4.572.841
2.680.966
Ocak/2003
4.686.618
2.717.326
Temmuz/2003
4.781.958
2.751.670
Ocak/2004
4.87.792
2.806.927
Temmuz/2004
4.916.421
2.854.059
Ocak/2005
4.970.784
2.901.943
Temmuz/2005
5.022.584
2.945.929
Ocak/2006
5.088.515
2.987.431
Temmuz/2006
5.154.948
3.001.027
Ocak/2007
5.210.046
3.043.732
Temmuz/2007
5.292.796
3.091.042
Ocak/2008
5.349.828
3.137.819
Temmuz/2008
5.414.423
3.179.510
Ocak/2009
5.434.433
3.205.662
Temmuz/2009
5.398.296
3.232.679
İstatistiklerin
yayınlanmadığı
dönem
Ocak 2013
10,881,618
1,001,671
Temmuz 2013
11,628,806
1,032,166
Temmuz 2014
12.287.238
1.189.481
Temmuz 2015
12.744.685
1.429.056
Ocak 2016
12.663.783
1.514.053
Ocak 2017
12.699.769
1.546.565
Ocak 2018
13.822.196
1.714.397
Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri

54.60
56.87
57.20
58.03
58.62
57.98
57.54
57.78
58.05
58.37
58.65
58.70
58.21
58,42
58,40
58,65
58,72
58,98
59,88
9.21
8.88
9,68
11,21
11,96
12,18
12,38
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OKUMA1: İşverenlerin Sendikalaşmayı Engellemek İçin Başvurduğu
Yöntemler56
Özel sektörde işverenlerin sendikalaşmayı engellemek için oldukça çeşitli yöntemlere
başvurmaktadır. Bu yöntemlerin çoğunluğu hukuk ihlali, bir kısmı ise endüstriyel ahlaka
aykırı davranışlardır. Bu yöntemlere ilişkin aşağıda sunulan liste, abartılı değildir; listenin
eksiği vardır; fazlası yoktur. Listede yer alan yöntemlerin her biri en az bir işyerindeki
örgütlenme sürecinde yaşanmıştır:
İşçileri sendikalardan uzak tutmak için sendikaları ve sendikalaşmayı

1)

karalayan ideolojik söylemlere başvurma
Akrabalık, hemşerilik gibi geleneksel ilişkileri kullanarak sendikalaşmanın

2)

işverene ihanet anlamına geldiğini öne sürerek, işçileri psikolojik olarak baskı altında tutma.
Sendikalaşma durumunda işten çıkarma ya da işyerini kapatma tehdidiyle

3)

işçilerin “iş güvencesi”ni baskı altında tutma.
Sendikalaşma faaliyetini önceden haber alıp engellemek için işçiler arasında

4)

muhbirler oluşturma ve işçiler arasında güvensizlik yaratma.
İşçiler arasındaki siyasi görüş, inanç, etnik köken ve benzeri ayrımları

5)

kışkırtarak işçileri birbirine düşürme ve işçilerin ortak hareket etmesini engelleme.
İşçileri sendikalaşmadan vazgeçirmek için işçilere maaş dışı maddi yardım ve

6)

ödeme teklif etme.
İşçilere sendikaya üye olmamaları durumunda yüksek maaş artışı

7)

sağlanacağını vaat etme ve/veya bu artışı gerçekleştirme
İşe giriş sırasında -hukuksal olarak hiçbir geçerliliği olmamasına rağmen-

8)

işçilere “sendikaya üye olmayacağım” yazılı kağıt imzalatma ya da işçilerden senet alma.
Kayıt dışı istihdama başvurarak işçilerin sendikalaşma ihtimalini tamamen

9)

ortadan kaldırma.
10)

Sendikalaşmaya öncülük eden işçileri işten çıkarma.

11)

Sendikalaşmaya öncülük eden işçileri “ödünç iş ilişkisi” ile başka işyerlerine

gönderme.

56
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12)

Sendikalaşmaya öncülük eden işçilere ve sendikacılara, fiili şiddet uygulama,

silah çekme ve adam kaçırma.
13)

Sendikaya üye olan işçileri tümüyle ya da kısmen işten çıkarma.

14)

Sendikalı işçileri işten çıkardıktan sonra yeni işçi alarak sendikanın yetkisini

düşürme.
15)

Sendikaya üye olan işçileri “fazla mesaiye bırakmama” ve işçilerin

“ücretlerinde keyfi kesintiye gitme” yoluyla işçilerin reel ücretlerini düşürme ve işçileri
sendika üyeliğinden istifaya yöneltme.
16)

İşyerine noter getirerek ya da işçileri işyeri servisleriyle notere götürerek

işçilerin sendikadan istifa etmesini sağlama.
17)

Sendikaya üye olan işçileri yıldırmak için işçinin görev yerini değiştirme,

işçiye daha zor iş verme ve işçiyi mesleki bilgisi ve yeterliliği dışındaki işleri yapmaya
zorlama.
18)

Taşeronlaştırmaya giderek sendikal örgütlülüğü dağıtma.

19)

İşçiler arasında suni ayrımlar ve ücret farklılıkları yaratarak işçilerin birlikte

hareket etmesini engelleme
20)

Kağıt üzerinde işyerinin adını değiştirerek ya da işyerini kapatıp yeni bir işyeri

açarak sendikanın yetki almasını engelleme.
21)

İşçileri baskı, tehdit ve zor yöntemleriyle sendikadan istifaya zorlama.

22)

Bizzat işveren tarafından kurdurulan sendikalara işçileri üye yaparak, işçilerin

sendika seçme özgürlüğünü engelleme.
23)

İşçileri üye oldukları sendikadan, işverenlerle birlikte hareket eden işveren

güdümlü sendikalara geçirme yoluyla işçilerin sendika seçme özgürlüğünü engelleme.
24)

Sendikalaşma sürecinde direnişe geçen işçilerin direnişini polis, jandarma

aracılığıyla veya adam tutarak kırma.
25)

Kasıtlı olarak işkolu ve yetki itirazı yaparak sendikalaşma sürecini uzatma ve

işçileri yıldırmaya çalışma.
26)

Çoğunluk tespiti sırasında hukuk dışı uygulamalara başvurma.
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27)

Sendikalaştığı için işten atılan ve işe iade davasını kazanan işçilere işbaşı

yaptırmama.
28)

Sendikalaşan kadın işçilere kocaları ya da aileleri yoluyla sendikadan istifa

etmeleri için baskı yapma.
29)

Mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini kullanarak, “kadının sendikayla işi

olmaz” gibi söylemlerle, kadın işçileri sendikadan uzak tutmaya çalışma.
30)

Hamile ya da çocuklu kadın işçileri, sendikadan istifa etmeleri için zorla

mesaiye bırakma, çalışma saatlerini uzatma.
31)

Sendikalaşan kadın işçilere fiziksel veya sözlü cinsel tacizde bulunma.

32)

Özellikle organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve serbest bölgelerde

işverenlerin birlikte hareket etmesi ve sendikalaşan ya da sendikalaşmaya meyilli olan işçiler
hakkında “kara listeler” oluşturarak bu işçilerin aynı bölgedeki farklı işletmelerde iş
bulmasını engelleme.
33)

Sendika yöneticisi ya da işyeri temsilcileri hakkında asılsız suçlamalarda

bulunma veya çeşitli yollarla sendikacıların gözaltına alınmasını ya da tutuklanmasını
sağlama.
34)

Özellikle yerel gazeteleri kullanarak, basın aracılığıyla sendikalaşan işçiler ve

sendikalar arasında asılsız iddiaları gündeme getirme ve kamuoyu nezrinde karalama
kampanyası yürütme.
35)

Sendikaya üye olan işçilerin memur olduğunu iddia etme ve işçilerin işçi

sendikalarına üye olamayacağını savunma.
36)

Sendikalaşma sürecinin yaşandığı işyerlerinde, çalışma saatlerini uzatma,

ücretleri geciktirme, molaları kısaltma, molada verilen çayı kaldırma, servisleri kaldırma,
öğle yemeği çıkarmama.
37)

İşçilerin gittiği camilerde, imamları devreye sokarak, sendikalaşmayı

engellemek için vaaz verdirme ve telkinde bulundurma.
38)

İşçilerin işyerinde kendi aralarında konuşmalarını yasaklama.

39)

Sendikalaşma sürecinde sendikalı işçileri tek vardiyada toplayarak, sendikalı

işçilerin diğer işçilerle temasa girmesini engelleme.
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40)

Sendikalaşan işçileri, eşleri ya da çocuklarına zarar verme ile tehdit etme.

41)

Toplusözleşme hükümlerini uygulamama, işçileri greve çıkmaya zorlayarak

grev sürecinde işçileri zorla çalıştırma ya da dışarıdan işçi getirme, işçilerin sendikal
haklarını kullanmalarını engelleme ve benzeri hukuk dışı uygulamalarla sendikayı işlevsiz
hale getirerek, sendikal örgütlülüğü dağıtma.
İşverenler, yukarıda yer verilenler de dahil olmak üzere işçilerin sendikalaşmasını
engellemek ya da sendikal örgütlülüğü yok etmek için çok çeşitli yöntemlere başvurmaktadır.
Bu yöntemlerden en sık gerçekleştirileni, sendikalaşan işçilerin hepsini ya da bir kısmını işten
atmaktır. Daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi bir yaşam için sendikalaşan işçileri işten atan
işverenler, işçileri işsizliğe ve yoksulluğa sürüklemekte, adeta işçilerin yaşamını çalmaktadır.
Türk-İş’in hazırladığı “Türkiye’de Sendikal Örgütlenmenin Bedeli: İşten Atılmak” başlıklı
rapora göre, 2003- 2005 yıllarını arasında 15 bin 531 işçi, sendikal örgütlenmelere katıldığı
için işten atılmıştır57. 2005 yılı sonrasına ilişkin net veriler olmadığı için, 2003- 2005 yılı
verileri esas alındığı takdirde, Türk-İş’e bağlı sendikalara üye olduğu için yılda ortalama
5 bin 177 işçi işten atıldığı söylenebilir. 2003- 2008 yılları arasında DİSK’e bağlı
sendikalara üye olduğu için 30 bin civarında işçi işten atılmıştır58. Yani DİSK’e bağlı
sendikalara üye olduğu için yılda ortalama 5 bin işçi işten atılmaktadır. Sonuç itibariyle,
her yıl ortalama 10 binden fazla işçi, Anayasal haklarını kullanarak Türk-İş ve DİSK’e
bağlı sendikalara üye oldukları için işten atılmaktadır.

57

http://www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/docs/file/Sendikal_Orgutlenmelere_Katilmal
ari_Dolayisiyla_Isten_Atilan_Isci_Sayilari.pdf
58
Bu veri DİSK Genel Sekreteri Tayfun GÖRGÜN’den edinilmiştir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

124

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 1980 sonrası dönemde sendikacılıktaki gelişme ve değişimler üzerinde
durulmuştur. Sendikaların yetki tespitinde önemli sorun alanlarında bir olan gerçek dışı üyelik
ve yol açtığı sorunları önlemek üzere önce üyelik işlemlerinde noter usulü hayata geçirilmiş
ancak yine de problemler giderilememiştir. 2012 yılında üyelik işlemlerinin e-devlet üzerinden
yapılması sağlıklı istatistiklerin ve üye kayıtlarının tutulmasına imkân vermiştir. E-devlet
uygulaması ile gerçek üye sayılarını çok düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yasal
düzenlemeler, sosyo-ekonomik faktörler, sendikasız endüstri ilişkileri uygulamaları, alternatif
örgütleme modelleri, işverenlerin ve kamu politikalarının sendika karşıtı tutumları gibi
toplumsal değişimler ve izlenen neo-liberal politikalardan kaynaklanan sebeplerden dolayı tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işçi sendikaları üye kaybına ve buna bağlı olarak güven ve
güç kaybına uğramıştır.
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Bölüm Soruları
1) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işçi sendikalarına
üyelikten çekilme nasıl gerçekleştirilmektedir?
a) Sendikaya telefonla bildirerek
b) Noterden müracaat ederek
c) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na (eski adı ÇSGB) e-posta atarak
d) E-Devlet üzerinden çekilme bildiriminde bulunarak
e) İşyeri veya işletme yetkilisine haber vererek
2) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işçi sendikalarına üyelik
nasıl gerçekleştirilmektedir?
a) Sendikaya üye olmak isteyen işçi adına işçi sendikalarının bakanlığa müracaatı ile
b) Üye olmak isteyen işçiyi işverenin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile
Bakanlığına(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) bildirimi ile
c) İşçinin kendisinin noter vasıtası ile Bakanlığa başvurması
d) İşçinin işletme veya işyeri yönetimine başvurmasıyla
e) Sendikaya üye olmak isteyen işçinin e-Devlet üzerinden başvurusu ile
3) 1983-2013 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren sendikaların sayısının en düşük
ve en yüksek olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir?
a) 80-118
b) 75-90
c) 90-100
d) 80-95
e) 90-130
4) Türkiye’de 1983-2013 yılları arasında sendikalaşma oranlarına ilişkin istatistikler
incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a) Sendikalaşma oranları1983-2009 yılları arasında %55 ile % 69 bandında
gerçekleşmiştir.
b) 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait istatistiki veriler sağlıklı olarak tutulmuştur.
c) Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerinden hareketle yapılan hesaplamalarda
sendikalaşma oranı 2013 yılı itibariyle ortalama % 9.04 olmuştur.
d) En yüksek sendikalaşma oranına ise %69,33 ile Temmuz 1999’da ulaşılmıştır.
e) Ocak-Temmuz 2000 tarihleri arasında yaşanan yaklaşık 14 puanlık azalma 1999 yılında
başlayan ekonomik krizin etkisiyle gerçekleşmiştir.
5)
a)
b)
c)
d)
e)

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?
2009
2010
2011
2012
2013

6)
a)
b)
c)

2013 Temmuz itibariyle Türkiye’de sendikalı işçi sayısı yaklaşık olarak nedir?
600.000
1.000.000
1.500.000
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d) 2.900.000
e) 3.200.000
7) Türkiye’de sendikaların üye kaybetmelerinin nedenlerinden biri de bazı işletmelerin
İKY uygulamalarını ile sendikaların fonksiyonlarını ikame etme politikalarıdır?
a) Doğru
b) Yanlış
8) “Çağrı Merkezi Çalışanları”, “Anadolu Yaşam Kooperatifi” veya “İşsiz ve
Güvencesizler Sendikası Girişimi”, “Taşeron işçi dernekleri” gibi dayanışma örgütlerinin
yaygınlaşması sendikaların değerinin anlaşılmasını ve sendikalara üye kazandırmaya
hizmet etmişlerdir.
a) Doğru
b) Yanlış

9) İşveren tarafından sendikalı olamayan işçilere toplu iş sözleşmesinin üzerinde haklar
sağlanması sendikalarda üye kaybına yol açan bir faktördür.
a) Doğru
b) Yanlış
10)
Türkiye’de sendikalaşma oranının hesabında sigortalı işçiler sendikalaşabilir
işçiler oalrak alınmaktadır ve Ocak 2018 itibariyle bu oran % 12.38’dir. Sendikalaşabilir
işgücü hesabında sigortalı işçiler yerine tüm ücretlilerin hesaba katılması halinde
sendikalaşma oranı yaklaşık % kaç olacaktır?
a) % 18
b) % 3
c) % 9
d) % 12.38
e) % 5

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)a, 4)b, 5)d, 6) b, 7) a, 8) b, 9) a, 10) c.
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7. 1980 SONRASI İŞÇİ SENDİKALARI: SENDİKAL
ÖRGÜTLENMENİN ÖZELLİKLERİ:
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Sendikaların Sayılarında Azalma
7.2. Sendikaların Konfederasyonlara Göre Dağılımı
7.3. Bağımsız sendikalar
7.4. Sendikalı İşçilerin İşkollarına Göre Dağılımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- 1980 sonrası Türkiye’de işçi sendikalarının sayıları önceki döneme göre neden
azalmıştır?
2- Türkiye’de işçi sendikalarının sayısı 1980’den bugüne hangi aralıkta seyretmiştir?
3- 1980 sonrası Türkiye’de işçi sendikalarının üst örgütlenme modeli nedir?
4- 1980 sonrası dönemde Türkiye’de hangi işçi konfederasyonu en çok üyeye sahiptir?
5- Hangi yıllar arasında işçi sendikalarının üye sayıları ile ilgili istatistikler
yayınlanmamıştır?
6- Bazı işçi sendikaları üst örgüte, konfederasyona üye olmak yerine bağımsız kalmayı
tercih etmelerinin hangi nedenlerden kaynaklşanmaktadır?
7- Türkiye’de sendikaların sayısı ve dikkate alındığında işkolları itibariyle sendika
çokluğundan mı, sendika tekliğinden mi söz edilebilir?
8- İşçi sendikalarının konfederasyonlar itibariyle dağılımı ne gibi özellikler taşımaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sendikaların güç kaybetmesi

Sendikaların üye kaybı ve
sendikalaşma oranlarının
azalmasının anlaşılması
Toplu iş sözleşmesinde yetki
tespitinin izlenen yöntemin
neden bir sorun olduğunun
anlaşılması
Konfederasyonların değişen
şartlar altında izledikleri
politikalar ve tutumları

Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması

İşçi sendikalarının
konfederasyonlara üye
olamamalarının nedenleri ve
doğurduğu sonuçların
anlaşılması
Sendikalaşmanın neden bazı
işkollarında düşük ve bazı
işkollarında yüksek
olduğunun kavranılması

Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması

Toplu iş sözleşmesinde
yetkili işçi sendikasının
tespitinde çifte baraj
uygulaması
İşçi sendikaları
konfederasyonlarının
etkinlikleri
Bağımsız sendikalar

İşkollarının sendikalaşma
oranları

Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması
Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması

Anlatım ve örneklendirme
yoluyla farklılıkların
algılanmasının
sağlanmasıyla
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Anahtar Kavramlar







Çifte baraj
Konfederasyonlar
Bağımsız sendika
Sendikalı işçilerin işkollarına göre dağılımı
Sendika çokluğu
Konfederasyon üyeliği
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7.1. Sendikaların Sayılarında Azalma
2822 sayılı TİSGLK’nda toplu iş sözleşmelerinde yetkili sendikanın tespitinde getirilen
çifte baraj (işkolunda %10 ve işyeri/işletmede %50+1 üyeye sahip olma koşulu) sendikaların
örgütlenmelerini derinden etkilemiştir. Bu düzenleme sonucudur ki sendika sayısı sınırlı
kalmıştır. Esasen, 1980 öncesi mevcut olan dağınık sendikacılığın önüne geçilmesi ve güçlü bir
sendikacılık için örgütlenmede işkolu esas alınması ve yetki barajları da bunu amaçlamıştır. Bir
başka açıdan sendika sayısının sınırlı olması sendikaların kontrol edilmesi için de bir imkân
oluşturmuştur. 1980 öncesi 879 sendikaya kadar çıkan sayı 1983 sonrasında 1984 yılında 138
olmuş (ki, bu dönemdeki en yüksek sendika sayısı), sonra 1988 yılına kadar azalarak 80 sayısına
kadar inmiştir. Daha sonraki dönemde ise sendika sayısı giderek artmış ve sayı 118’e kadar
yükselmiş ve sendika sayısı 2009 yılına kadar 91 ile 118 bandında seyretmiştir.
Tablo 6.2: ÇSGB Verilerine Göre 1984-2018 Yılları Arasında İşçi Sendika ve
Konfederasyonlarının Sayısı
Yıllar

Sendika
KonfederasYıllar
Sendika
KonfederasSayısı
yon Sayısı
Sayısı
yon Sayısı
1984
138
3
2001
94
4
1985
99
3
2002
93
4
1986
97
3
2003
91
3
1987
91
3
2004
93
3
1988
80
3
2005
96
3
1989
82
3
2006
96
3
1990
81
3
2007
94
3
1991
98
4
2008
93
3
1992
106
3
2009
93
3
1993
116
3
2011
118
3
1994
118
4
2013
103
3
1995
109
4
2014
1996
114
4
2015
162
5
1997
110
4
2016
1998
112
4
20174
1999
107
4
2018
169
5
2000
106
4
Kaynak: ÇSGB, 2004 (1):103; ÇSGB, 2011; 113. ÇSGB 2014-2018 istatistikleri; Tokol,
s. 229.
Yukarıda yer alan Tablo 7.1’in verileri incelendiğinde sendikaların sayılarının 19841991 yılları arasında 80 ile 99; 1992-2000 yılları arasında 106 ile 118 arasında; ve 2000-2009
yılları arasında ise 91 ile 96 arasında dalgalandığı görülecektir. Bir başka ifade ile 1980 sonrası
yeniden yapılanma sonrasında sendikaların sayısı üç on yılda üç seyir takip etmiştir: Düşüş –
yükseliş – düşüş. 2009 sonrası yeni istatistik döneminde 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise
sendika sayısı 103 olarak gerçekleşmiştir.
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Bu dönemde mevzuat sendikaların üst örgütlenme modeli olarak da sadece
konfederasyon şeklinde örgütlenme modelini yasal kabul etmiştir. 1984-2009 yılları arasında
konfederasyonların sayısı 3 ile 4 arasında değişmiştir. İstikrarlı olarak 3 işçi sendikası
konfederasyonu TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ bugüne kadar aralıksız varlıklarını sürdürmüştür.
Bunlara karşılık 1980 öncesi dördüncü etkin konfederasyon olarak faaliyet gösteren MİSK,
1980 sonrası etkin olamamış, ancak 2002 yılına kadar faaliyet göstermeye devam etmiştir.
Bugün Misk dışındaki üç işçi konfederasyonu (TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ) etkin olarak
devam etmekte, faaliyet göstermektedir. Bunlara ilave olarak 2015 sonrasında işçi
sendikalarının sayılarında ve üst örgütlenme konfederasyon sayılarında artış görülmektedir.
Konfederasyon sayısı 5’e yükselmekle beraber etkinlikleri zayıftır.

7.2. Sendikaların Konfederasyonlara Göre Dağılımı
İşçi sendikalarının konfederasyonlara üyelikleri açısından değerlendirildiğinde 20052009 yıllarında işçi sendikalarının 33’ü TÜRK-İŞ, 17’si DİSK, 7’si HAK-İŞ’e üye iken ve 33
ile 37 arasında değişen sayıdaki de bağımsız olarak faaliyet göstermektedir (Tablo 7.2). Toplam
sahip olunan üye açısından bakıldığında 2009 yılı Temmuz ayı itibariyle TÜRK-İŞ’in
22.399.341, HAK-İŞ’in 4.315.550 ve DİSK’in 426.232 üyeye sahip olduğu görülmektedir.
Ancak bu sayıların 2013 yılı itibariyle 1.032.000 sendikalı işçinin var olduğu dikkate alınırsa
konfederasyonların üye sayılarında da oldukça önemli düşüşler söz konusudur. Ancak daha
öncede belirtildiği üzere bu istatistikler eskiye oranla daha fazla gerçeğe yakın verileri
içermektedir. Bu nedenle, bu durum, sendikaların dolayısıyla konfederasyonların üye
sayılarının rasyonelleşmesinden başka bir şey değildir. 2011 ve 2013 yıllar itibariyle ÇSGB’na
üye bildiren sendikalardan 66 sendikadan 32’si Türk-İş’e, 18’i DİSK’e, 16’sı Hak-İş’e üyedir.
Buna karşılık 2011 yılında 52, 2013 yılında ise 45 sendika bağımsız olarak faaliyet yürütmüştür.
2013’den günümüze sürekli olarak sendiakalı işçi sayısı ve sendika sayısı artmıştır.
Tablo 7.2’de bu değişim eğilimi izlenebilir. Bugünkü duruma bakıldığında, 2018 Temmuz ayı
verilerine göre toplam sendiakalı işçi sayısı 1.802.155; toplam sendiak sayısı 169’dur.
Konfederasyonların üye sayıları da değişmiş ve TÜRK-İŞ 958.618, DİSK 160.568 ve HAK-İŞ
ise 654.722 üyeye ulaşmıştır. 2013 yılı baz alındığında en yüksek üye artışının HAK-İŞ’de
olduğu görülür. Nitekim 2013-2018 arasında TÜRK- İŞ %27,9, DİSK %45,6 ve HAK-İŞ ise
%327 üye artışına sahip olmuştur. HAK-İŞ’in üye sayısının üç kattan fazla artırması ile
bağımsız ve konfederasyonlara üye sendikaların sayıslarının artması işçi konfederasyonları
arasında yeni bir rekabet dalgasının işareti olarak değerlendirilmelidir.

Tablo 7.2: Yıllara ve Yayım Dönemlerine Göre Sendika ve Üye Sayılarının
Konfederasyonlara Göre Dağılımı
Yayım

KONFEDERASYONLAR
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Yıllar

Dönemi TÜ R K-İŞ

2005 Ocak

D İS K

H AK-İ S

BAĞIMSIZ

Sendi Üye İşçi
ka
Sayısı
Sayısı

Sendi Üye İşçi
ka
Sayısı
Sayısı

33

96

2.901.943

Temmuz 33

Sendi Üye İşçi Sendi Üye
Send Üye İşçi
ka
Sayısı ka
İşçi
ika Sayısı
Sayısı
Sayısı Sayısı Sayı
sı
2.041.161 19
393.312 7
362.471 37 104.999

TOPLAM

2.067.684 19

399.676 7

369.136 37

109.233 96

2.945.929

33

2.092.694 19

404.047 7

376.095 37

112.595 96

2.967.431

Temmuz 33

2.001.367 19

400.903 7

306.144 35

114533 94

3.001.027

34

2 141319

19

412 143 6

372.700 35

117 490 94

3.043.732

Temmuz 33

2.153272

19

416.569 7

394.757 33

124.444 92

3.091.042

33

2.164.665 19

419.634 7

402.054 35

131.747 94

3.136.120

Temmuz 33

2.216.625 17

419.021 7

410.074 36

133.590 93

3.179.510

33

2.2 30.015 17

422,7B5 7

418.424 36

134.433 93

3.205.662

Temmuz 33

2.239.341 17

426.232 7

431.SS0 37

135.556 94

3.232.679

2006 Ocak

2007 Ocak

2008 Ocak

2009 Ocak

İstatisitklerin yayınlanmadığı yıllar 2010,2011 ve 2012

2011

32

-

18

-

2013 Ocak

32

709.162

18

100.202 16

166.553 45

25.754 108

1001.671

726.350

103.156

176.696

25.964

1.032.166

770.441

107.858

191.587

26.664

1.096.540

788.388

112.393

251.232

37.468

1.189.481

820.893

122.547

300.630

53.394

1.297.464

143.233 20

385.065 76

55.405 162

1.429.056

877.587

141.723

436.542

55.633

1.514.053

882.496

141.930

447.930

27.504

1.499.870

889.509

141.729

488.723

26.604

1.546.565

907.328

145.988

544.566

25.756

1.623.638

925.039

149.187

615.301

24.870

1.714.397

160.568 21

654.722 94

28247 169

1.802.155

Temmuz
2014 Ocak
Temmuz
2015 Ocak
Temmuz 33
2016 Ocak
Temmuz
2017 Ocak
Temmuz
2018 Ocak
Temmuz 33

842.322

958.618

20

21

16

-

52

-

118

-
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NOT : 05.02.2010 tarih ve 274B4 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlara Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4, maddesinde "Bakanlık; yetkili
sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, 01.08.2010 tarihinden İtibaren kendisine
gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerini esas alır. Bu
tarihe kadar Bakanlıkça yayımlanmış bulunan en son işçi ve üye istatistikleri geçerlidir, hükmü yer almaktadır.

7.3. Bağımsız sendikalar
Türkiye’de herhangi bir üst kuruluşa üye olmadan faaliyet gösteren sendikalar da
mevcuttur. Esas itibariyle sendikaların örgütlenmesi taban örgütlenme olarak
gerçekleşmektedir. Yasal olarak 1983 sonrası 2821 sayılı yasa ile sadece tek tip işkolu
seviyesinde örgütlenme zorunluluğu olan taban örgütlenme modeli benimsenmiştir. 1983
sonrası yani 2821 sayılı Sendikalar yasası ile getirilen ve 2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu iş Sözleşmesi Kanunu ile işkolu esaslı örgütlenme yasal zorunluluktan çok sendikal
faaliyetleri yerine getirmek için yapılna düzenlemelerin örneğin çifte barajın devam
ettirilemesiyle ortaya çıkan bir sonuç olarak devam eden taban örgütlenme modeli işkolu
sendikacılığıdır. Taban örgütlenmeleri sendikal faaliyet göstermek için zorunlu bir
örgütlenmedir. Buna karşılık konfederasyonlara üye olmak taban örgütlenmesini gerçekleştiren
sendikaların kendi tercihlerine bırakılmış bir konudur. Üst örgütlere yani konfederasyonlara
üyelik sendikalara güç kazandıran ve faaliyetlerinde daha etkin olmalarını sağlayan bir unsur
olmakla beraber bazı sendikalar bağımsız olarak faaliyet göstermeyi tercih etmektedirler.
Geçmişi 1950’lere kadar uzanan bağımsız sendikacılık güçlü bir sendikacılık örneği
göstermemiştir.
Türkiye’de 2011 yılı itibariyle ÇSGB’na üye bildiren sendikalardan 66’sı
konfederasyonlar üye olan sendikalardır. Sendikaların 32’si Türk-İş’e, 18’i DİSK’e, 16’sı Hakİş’e üye olarak görülmektedir. Buna karşılık 52 sendika herhangi bir üst kuruluşa üye olmadan
bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. Bu durumda 118 sendikadan 52 tanesi (toplam
sendikaların % 44’ü) bağımsız olarak faaliyette bulunmaktadır. Bu veri sendikal hareketin
dağınıklığının bir başka ifadesi olarak ortaya çıkmaktadır. ÇSGB’nın 2013 yılı Temmuz
istatistiklerine göre ise, faaliyette olan sendika sayısı 108 olup Konfederasyonlara bağlı
sendikaların sayılarında bir değişiklik yoktur. Bağımsız sendikaların sayısı ise 45 olmuştur.
Buna göre 2012’den 2013’e yani iki yılda sendika sayısı 118’den 108’e düşmüştür. Faaliyetten
çekilen ya da üye bildirmediği için istatistiklerde yer almayan 10 sendika da bağımsız
sendikalardır.
2003-2009 döneminde 1984 yılında 48 sayısı ile dönemin en yüksek sayıda bağımsız
sendikası faaliyet göstermiştir. Bu tarihten itibaren giderek azalan bağımsız sendikaların sayısı
1996 yılında 25’e kadar düşmüştür. 1997 yılından itibaren ise bağımsız sendikaların sayısı
tekrar yükselme eğilimine girmiş ve 2009 yılında 37’ye ulaşmıştır. Bağımsız sendikaların sayısı
yakın dönemde 2000-2009 yılları arasında 30 ile 37 arasında değişmiştir. Bağımsız sendikaların
üye sayısı 2009 yılı itibariyle 135.556’dir.
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Tarihsel olarak, konfederasyonların kuruluş tarihleri itibariyle 1980 öncesi DİSK’in
TÜRK-İŞ’e, sonra MİSK’in TÜRK-İŞ ile DİSK’e ve daha sonrada HAK-İŞ’in TÜRK-İŞ,
DİSK ve MİSK’e rakip olması bu sendikalar ve konfederasyonlar arasındaki rekabeti
artırmıştır. Benzer bir gelişme 1983 yılı sonrasında da görülmüştür. 1983 sonrası dönemde,
1992 yılında DİSK’in tekrar faaliyete geçmesi ile TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile DİSK
Konfederasyonu arasında tekrar mücadele başlamış, HAK-İŞ sendikaları da bazı işkollarında
bu mücadeleye katılmışlardır
6356 sayılı Kanun ile yeni bir döneme giren Türk Sendikal hayatına ilişkin 2011 tarihli
ilk verilere göre ise yukarıda da belirtildiği üzere 52 sendika bağımsız olarak faaliyet
göstermektedir. 2009 ile 2011 yılı arasında istatistikler yayınlanmamıştır. Bu nedenle, 2009 ile
2011 tarihleri arasında hangi nedenlerden dolayı hem genel olarak sendikaların sayısının 94’den
118 çıktığı (24 yeni sendika) ve hem de bunlar içinde bağımsız sendikaların sayısının ise 37’den
52’ye (15 yeni sendika) çıktığına ilişkin henüz bir açıklama yoktur. Bununla birlikte Türk-iş’e
üye sendika sayılarında bir artış olmamasına karşılık son yıllarda DİSK’e ve HAK-İŞ’e bağlı
sendika sayısı artmıştır. Artış neticasinde DİSK’in ve, HAK-İŞ’in 21’er sendika üyesi olmuştur.
Sendika sayının artması konfederasyonlar arasında yeni bir rekabetin habercisidir. Ayrıca
bağımsız sendikaların da sayısı artmıştır. 2018 yılında toplam sendika saysısı da 169’a
yükselirken bunlar içinde bağımsız sendikaların sayısı 94’e ulaşmıştır. Buna karşılık bağımsız
sendikaların üye sayısı azalmıştır.
Sendikaların bağımsız faaliyet göstermelerinin nedenleri arasında üç önemli faktörün
rol oynadığı ileri sürülmektedir59:
1- İşyerinde örgütlenmenin ve işverenlerle geliştirilen ilişkilerin daha esnek ve
avantajlı olarak görülmesi
2- Daha önce üye olunmuş olan konfederasyonların yönetimleriyle anlaşamama
nedeniyle konfederasyonlardan ayrılma ve bağımsız kalma kararı
3- Konfederasyonlara duyulan ideolojik veya stratejik tepkiler

Sendikalar ve konfederasyonlar arasındaki ilişkilerde yoğun bir rekabet var olduğu
dikkat çekmektedir. Sendika ve konfederasyonlar sendikalaşabilir üye işgücü sayısı artmasında
karşılık sendikalar Türkiye’de sendikacılığın geleneksel üye tabanının oluşturan büyük sanayi
kuruluşları ve kamu işyerlerinde örgütlemeyi tercih edegelmişlerdir. Bu durum ise sendika ve
konfederasyonlar arasında rekabeti yoğunlaştıran bir sonuç doğurmuştur. Rekabet sadece
bağımsız veya farklı konfederasyonlara üye sendikalar arasında değil zaman zaman aynı
konfederasyona üye sendikalar arasında da meydana gelmektedir. İşçi sendikalarının
birbirleriyle mücadele içinde olmaları işverenlerin bu durumdan yarar sağlama imkanı
vermektedir. Bazı işverenler bu sayede, sendikanın örgütlenmelerini engelleme veya örgütlü

59

Nurcan Özkaplan, “Bağımsız Sendikalar”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, C.1, s.102. Tokol, s.

237.
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olanların gücünün zayıflatılma ve potansiyel üyelerde sendikalara karşı güvensizlik yaratılma
hususlarında başarılı olabilmektedirler.

7.4. Sendikalı İşçilerin İşkollarına Göre Dağılımı
2821 sayılı Sendiakalar Kanunun’da 28 olan sendikaların örgütlenebilecekleri işkolu
sayısı 2012 yılında çıkarılan 6356 sayılı yasa ile 20 olarak belirlenmiştir. Bu işkolların isimleri
ve bu işkollarındaki sendikalaşma oranları ile her bir işkolunda faaliyet gösteren sendikaların
sayısı Tablo 7.3, 7.4 ve 7.5’de gösterilmiştir. Tablodaki ÇSGB’nın Ocak 2013 ve 2018 yılı
istatistiklerine göre sendikalaşma oranı %20 üzerinde olan işkolları, %10-19 arasında olan
işkolları ve %10 altında bulunan işkolları yer almaktadır. Sendikalşama oranı sürekli
değiştiğinden bu sıralamalar sabit değildir. Ancak eğilimler hakkında bize fikir vermktedir.

Tablo 7.3: Sendika Yoğunluğunun %20 üzerinde olan işkolları, sendikalaşma oranı
ve sendika sayıları (Ocak 2013 ve Temmuz 2018 Karşılaştırması)
İşkolu
Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve
Ormancılık
İletişim
Banka, Finans ve Sigorta
Savunma ve Güvenlik
Enerji
Genel İşler

Ocak 2013
Sendikalaşma
Oranı
27,97

Temmuz 2018
Sendikalaşma
Oranı
22,37

23,69
22.82
--------20,45

20,9
34.37
41,11
27,43
43,46
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Tablo 7.4: Sendika Yoğunluğunun %10-20 arasında olan işkolları, sendikalaşma
oranı ve sendika sayıları (Ocak 2013 ve Temmuz 2018 Karşılaştırması)
İşkolu
Enerji
Madencilik ve Taş Ocakları
Çimento, Toprak ve Cam
Metal
Gıda Sanayii
Savunma ve Güvenlik
Gıda Sanayii
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç
Taşımacılık
Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Ocak 2013
Sendikalaşma
Oranı
19,81
19,23
16.74
15,09
13,36
12,15
-------------

Temmuz 2018
Sendikalaşma
Oranı
----17,20
19,82
18,16
12,30
----11,12
10,44
11,98

Tablo 7.5: Sendika Yoğunluğunun %10’dan düşük olan işkolları, sendikalaşma
oranı ve sendika sayıları (Ocak 2013 ve Temmuz 2018 Karşılaştırması)
İşkolu
Dokuma, Hazır Giyim ve Deri
Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç
Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı,
Ardiye ve Antrepoculuk
Ağaç ve Kağıt
Taşımacılık
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel
Sanatlar
Konaklama ve Eğlence İşleri
Basın, Yayın ve Gazetecilik
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
İnşaat

Ocak 2013
Sendikalaşma
Oranı
8,60

Temmuz 2018
Sendikalaşma
Oranı
9,02

7,52

------

6.99
6,47
5,70

9,12
8,98
12,30

4,26
4,42
3,57
2,54
2.35

5,20
3,41
7,21
10,44
3,07

Yukarıdaki tablolardan Ocak 2013 itibariyle, 4 iş kolunda 3’er, 8 iş kolunda 4’er, 3 iş
kolunda 6’şar sendika faaliyet göstermekte bunlar dışında kalan iş kollarının her birinde ise 1,
5, 7, 8 ve 9’ar sendika faaliyet göstermektedir. Bu veriler ışığında Türkiye’de “sendika
çokluğu”nun mevcut olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü 1 işkolu (iletişim işkolu) hariç diğer 19
iş kolunda en az 3 en fazla ise 9 sendika rekabet etmektedir. İletişim işkolunda ise “sendika
tekeli” vardır. Temmuz 2013 itibariyle iletişim işkolunda ikinci bir sendikanın da –her ne kadar
0 (sıfır) üye bildirmekle beraber- faaliyete geçtiği istatistiklerde yer almaktadır. Bu durum, bu
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gün, tüm işkollarında “sendika çokluğu” ilkesinin Türk endüstri ilişkilerinde hayata
geçirildiğini göstermektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 1980 sonrası dönemde sendikacılıktaki gelişme ve değişimler üyelikler
esas alınarak incelenmiştir. Üyelik tespitinde karşılaşılan sorunlar yanı sıra yetkili işçi
sendikasının tespiti için başvurulan çifte baraj (işkolu ve işletme veya işyeri) sendikaların
örgütlenmesini zorlaştırmıştır. Bu dönemde sendikalar üye ve güç kaybına uğramıştır.
Sendikalar üst kuruluşlara üye oldukları gibi önemli sayıda işçi sendikası da bağımsız olarak
faaliyetlerini yürütmeyi tercih etmiştir. Konfederasyon sayısı her ne kadar zaman zaman
artmışsa da güçlü ve temsil kabiliyeti olan konfederasyon sayısı MİSK’in kapanmasıyla birlikte
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK olmak üzere üç ile sınırlı kalmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

MİSK 1980’den sonra etkin olmamasına rağmen hangi yıla kadar faaliyet göstermiştir?
1987
1992
1997
2002
2007

2) 2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre sendikaların örgütlenebilecekleri işkolu sayısı
kaçtır?
a) 20
b) 24
c) 28
d) 32
e) 36
3) Türkiye’de hangi işçi konfederasyonu kurulduğu günden bugüne en çok işçi üyeye sahip
olmuştur?
a) HAK-İŞ
b) DİSK
c) TÜRK-İŞ
d) MİSK
e) MEMUR-SEN
4) 1980 sonrası dönemde hangi işçi konfederasyonu en fazla üye sendikaya sahip
olmuştur?
a) HAK-İŞ
b) DİSK
c) MİSK
d) TÜRK-İŞ
e) KAMU-SEN
5) 1984 yılından bugüne aralıksız olarak varlığını devam ettiren kaç işçi konfederasyonu
vardır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

6) 1980 sonrası yeniden yapılanma sonrasında sendikaların sayısı 1980’ler, 1990’lar ve
2000’lerde nasıl bir seyir takip etmiştir?
a) Yükseliş - düşüş – düşüş
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b)
c)
d)
e)

Düşüş – yükseliş – düşüş
Düşüş – düşüş – yükseliş
Yükseliş – sabit- düşüş
Düşüş – yükseliş – sabit

7) Türkiye’de sendikalar arası rekabet son yıllarda artmaktadır?
a) Doğru
b) Yanlış
8) İşçi sendikaları konfederasyonlarına üye sendika sayısında son yıllarda biz azalış

vardır?
a) Doğru
b) Yanlış

9) 2009-2011 yılları
yayınlanmamıştır?

arasında

sendika

üyeliklerine

ilişkin

istatistikler

neden

10) 2009 ile 2013 yıllarındaki sendikalı işçi sayısı arasındaki fark nasıl açıklanabilir?

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)c, 4d, 5)c, 6)b, 7) a, 8) b.
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8. TÜRKİYE'DE İŞVEREN SENDİKACILIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Özel Sektör İşveren Sendikaları
8.1.1. 1923-1930 Dönemi
8.1.2. 1960-1980 Dönemi
8.1.3. 1980 Sonrası Dönem
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşverenler neden sendika kurma ihtiyacı duyarlar?
Türkiye’de işveren sendikaları neden geç gelişmiştir?
Türkiye’de işveren sendikaları ne zaman kurulmuştur?
Türkiye’de işveren sendikaları ne zaman yasal olarak kurulma hakkı tanınmıştır?
Ticaret ve Sanayi Odaları ile işveren sendikalarının kuruluşları arasında nasıl bir ilişki
vardır?
6- Türkiye’de ilk işveren sendikaları konfederasyonu hangi tarihre kurulmuştur?
7- Türk Hür Teşebbüs Konseyi’nin kurulmasına neden gerek duyulmuştur?
8- Türkiye’de işveren sendikaları neden işkolu esasına göre örgütlenme modelini
benimsemiştir?
9- Türkiye’de işveren sendikalarının sayısı neden düşük seviyede kalmıştır?
10- Türkiye’de işverenler neden sendika üyesi olmaktan kaçınmakatadırlar?
11- İşveren sendikalarının çok sayıda olması neden olumsuz bir durum olarak
değerlendirilmektedir?
12- TİSK’in ülke içinde ve dışında ne gibi temsil fonksiyonları vardır?

12345-
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İşveren sendikalarının
örgütlenme modelleri

İşveren sendikalarının
örgütlenme modelleri ve
Türkiye’deki tercihin
nedenlerinin anlaşılması
İşveren sendikalarının
kurulmasını güvence altına
alan yasal düzenlemelerin
öğrenilmesi
İşveren sendikaları
konfederasyonlarını değişen
şartlar altında izledikleri
politikalar ve tutumları
İşveren sendikalarının
konfederasyonlara üye
olamamalarının nedenleri ve
doğurduğu sonuçların
anlaşılması
İşveren sendikalarının bazı
işkollarında az, bazı
işkollarında ise çok
olmasının doğurduğu
sonuçların kavranılması

Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması

İşveren sendikalarının
kurulmasına dair yasal
düzenlemeler
İşveren sendikaları
konfederasyonlarının
etkinlikleri
Bağımsız işveren sendikaları

İşkollarının göre işveren
sendikaları

Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması
Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması
Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması

Anlatım ve örneklendirme
yoluyla farklılıkların
algılanmasının
sağlanmasıyla
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Anahtar Kavramlar








İşveren sendikaları
İşveren konfederasyonları
TİSK- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Bağımsız işveren sendikaları
Bölünmüş sendikacılık
Sendikal tekelcilik
Sendikal çoğulculuk
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8.1. Özel Sektör İşveren Sendikaları:
Türkiye'de işveren sendikacılığını gelişme seyri Türk ekonomisinin gelişme seyrine
paralellik arzetmektedir. Daha önce işçi sendikalarının gelişmesine yönelik yapılan
değerlendirmelerin işveren sendikaları için de yapılması mümkündür. Türk işçi sendikalarının
yeterince gelişmemesinin nedeni Türkiye’nin sanayileşmesinde yeterli gelişmenin
sağlanamamış olmasıdır. Esasen ister işçi, ister işveren sendikası olsun ortaya çıkmaları ve
gelişmelerinin ilk koşulu ülkedeki ekonomik kalkınmışlık seviyesidir. Bu nedenle, Türkiye’de
sanayileşmenin geç başlaması, uzun bir sürece yayılması ve halen gelişmekte olan bir ülke
konumundan kurtulamamış olması işçi sendikaları gibi işveren sendikalarının da geç
gelişmesine yol açmıştır.

8.1.1. 1923-1930 Dönemi
Türkiye’de her ne kadar özel sektörün teşvik edilmesi uzun bir tarihi geçmişe sahip ise
de özel sektörün yeterince gelişmemiş olması sanayinin gelişmesinde devleti öncü bir rol
oynamaya itmiştir. Nitekim, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi ile işveren talepleri
doğrultusunda özel teşebbüsün ve sanayinin teşvik edilmesi kararlaştırılmış bu kararlara bağlı
olarak da takip eden yıllarda Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu çıkarılmış, İş bankası,
Sümerbank kurulmuş, Sanayi Teşvik Kanunu hayata geçirilmiştir. 1930’lu yıllardan itibaren ise
“devletçilik” politikasıyla planlı kalkınma çabalarının başlaması, bir süre kesintiye uğramakla
birlikte 1960 sonrası tekrar planlı kalkınma modelinin hakim olması kamu yatırımlarının ve
dolayısıyla kamu işletmelerinin ekonomideki hakimiyetlerinin artması sonucunu doğurmuştur.
Bu nedenle de Türk endüstri ilişkilerinde işveren olarak kamunun özel bir yeri olmuştur.
Tarihsel olarak işveren sendikalarının erken kurulamamasının bir başka nedeni de yasal
düzenlemelerin işverenlerin sendika adı altında örgütlenmelerinin mümkün olmamasıdır.
Nitekim, 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu’nda örgütlenme konusunda herhangi bir hüküm yer
almamıştır. İşveren sendikalarının örgütlenmeleri de işçi örgütlenmelerine imkan veren ilk
yasal düzenlemenin sınıf esasına dayalı dernek kurmayı yasaklayan 1938 tarihli Cemiyetler
Kanununun 1946 yılında kaldırılmasıdır. Bununla birlikte doğrudan sendikal örgütlenmeyi
yasal güvence altına alan 1947 tarihli "İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri
Hakkında Kanun" veya kısaca “Sendikalar Kanunu”dur. Bu dönemde kurulan ilk işveren
sendikası 1949 yılında tekstil sanayii işverenlerince kurulmuştur.
Ancak, işverenlerin ekonomik sorunlarını çözmek üzere kanunla kurulmuş ve sanayici
ve tüccarların girmeleri zorunlu olan "Ticaret Odaları, Sanayi Odaları" gibi kuruluşların mevcut
olması nedeniyle ilk işveren sendikalarının faaliyetleri sadece işverenler arası ekonomik
çıkarlar alanıyla sınırlı kalmıştır. Bu yüzden de işveren sendikaları gelişme olanağını
bulamamışlardır. Esasen, işverenlerin sınai, ticari ve ekonomik sorunlarını çözümlemek için
çeşitli mesleki kuruluşlar oluşturma imkanına sahip olmaları -sadece Türkiye’de değil gelişmiş
ülkeler de dahil diğer ülkelerde de- işveren sendikalarının kuruluşunu geciktiren bir faktör
olmuştur.
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8.1.2. 1960-1980 Dönemi
1960 yılında başlayan bu dönemin devlet işletmeciliği ile özel girişimi birlikte
değerlendiren, başka bir deyişle, karma ekonomiyi esas alan planlı bir dönem olması
neticesinde 1960 yılında Başbakanlığa bağlı olmak üzere "Devlet Planlama Teşkilatı"
kurulmuş, 1961 yılında da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kabul edilmiştir. Ancak, 1961
Anayasasında işçilerin işverenler karşısında toplu sözleşme ve grev hakkını düzenlerken, lokavt
hakkından bahsetmemesi tartışmalara sebep olmuştur.
Anayasa sonrasında 1963 yılında 274 sayılı sendikalar kanunu ile 275 sayılı Toplu İş
sözleşmesi Grev ve Lokavt kanununun yürürlüğe girmesi sonucu sendikal faaliyetlerde bir
canlılık gözlenmiştir. İşveren sendikaları açısından da gerçek anlamda örgütlenmenin bu
dönemden sonra başladığını söyleyebiliriz. Bu tarihten itibaren sayıları ve fonksiyonları hızla
artan işveren sendikaları, endüstri ilişkiler sistemi içindeki üçlü yapıda yerlerini almaya
başlamışlardır. Özellikle İstanbul’da, işçi sendikalarının yoğun olduğu işkollarında işveren
sendikaları kurulmuştur.
1963 yılı içinde kabul edilen kanunlar sonrasında başlayan toplu müzakerelerde artık
tek işverenin karşısına grev silahı ile donatılarak etkinlik kazanmış ve büyük sayılara ulaşmış
bir işçi teşkilatının çıkması, işverenin de taraflar arasında dengenin sağlanması için bir araya
gelerek örgütlenmelerini gerekli kılmıştır.
Bu dönemde taban ve üst örgütlenmede işçi sendikaları gibi işveren sendikaları içinde
çeşitlilik söz konusudur. Yasal olarak, işveren sendikalarının da birlik, federasyon ve
konfederasyon şeklinde üst örgütlenmeye gitmeleri mümkün olduğundan işverenler
federasyon, birlik ve konfederasyon kurma yoluna gitmişlerdir. Kurulduğu günden bugüne tek
işveren konfederasyonu olan TİSK bu yapılanmaya tipik bir örnektir. Bu dönemde kurulan
federasyon sayısı ise 2 ile sınırlı kalmıştır.
15 Ekim 1961 tarihinde, İstanbul Sanayi Odasının desteğiyle önceden kururlmuş olan
Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası ile 1961 sonrasında kurulan İstanbul Tahta Sanayii
İşverenleri Sendikası, İstanbul Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul Matbaacılık
Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası, İstanbul Cam
Sanayii İşverenleri Sendikası bir araya gelerek İstanbul İşveren Sendikaları Birliği’ni
kurmuşlardır.
Birliğin 20.12.1962 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurulda, kapsamlarını İstanbul
düzeyinden, Türkiye düzeyine genişletmeleri ile ismi de Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) şeklinde değiştirilmiştir. İstanbul'da olan genel merkezi ise 05.08.1965
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tarihinde Ankara'ya taşınmıştır. 03.06.1963 tarihinde de Milletlerarası İşverenler Teşkilatına60
kabul edilmiştir.
1971 yılı içerisinde "Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği"nin kurulması, 12 Mart
Muhtırası, Anayasa değişikliğine gidilmesi işveren kesimini etkileyen önemli olaylar arasında
sayılabilir. Bu dönemde işveren sendikalarının teşkilatlanmaları açısından 1968 yılında
Fransa'da öğrenciler tarafından başlatılarak diğer ülkelere sıçrayan ve Türkiye'de de % 95’i
DİSK üyesi sendikalar tarafından gerçekleştirilen hareketler, işçi sendikaları arasında ideolojik
kamplaşmaya sebep olacağı ve sendikalar arası çekişmelerle olayların daha da artacağı endişesi
ile işveren kesiminin ciddi tepkisiyle karşılaşmıştır. Ortaya çıkan olumsuz gidişi durdurmak
amacı ile işveren nitelikli tüm sendikalar, odalar ile gönüllü dernekler bir araya gelerek 1976
yılında "Türk Hür Teşebbüs Konseyi"ni kurmuşlardır.
Danışma ve dayanışma organı olarak kurulan “Türk Hür Teşebbüs Konseyi’ni” Türkiye
Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonları, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği ve TİSK
oluşturmuştur. Türk Hür Teşebbüs Konseyi’nin kurulması TİSK’in etkinliğinin artmasında
önemli rol oynamıştır.
TİSK, işverenlerin istek ve taleplerini dile getirerek siyasi iktidar üzerinde bir baskı
grubu olarak işlevini sürdürmüş, 931 sayılı İş Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesinde ve
1971 yılında 1475 sayılı İş Kanunun çıkarılmasında etkin rol oynamıştır. 12 Eylül 1980 askeri
darbesi sonrasında ise eskiye kıyasla daha çok aktif olarak çalışma hayatı ve ekonomi üzerinde
etkin hale gelecektir. Daha önceki derslerde de işaret edildiği üzere ihracata dayalı ekonomik
kalkınma modelinin benimsendiği ve hala devam eden bu dönemde neo-liberal politikaların
uygulanması ve bu çerçevede ekonominin yeniden yapılandırılması işverenlerin ekonomi ve
toplumsal hayattaki etkinliklerini daha da arttıracaktı.
TİSK örgütlenme modelini oluştururken güçlü sendikacılık anlayışını benimsemiş bu
nedenle de işkolu sendikacılığı ve merkezi olarak güçlü sendikacılığı temsil eden “İsveç İşveren
Sendikaları Konfederasyonu” modeli ile yine işkolu esasını benimseyen ve Türkiye’de işçi
sendikalarının da güçlü olması için Türk-iş tarafından ortaya atılan “Türkiye tipi sendikal
örgütlenme modelini” benimsemiştir. Bu tercihte, 1963 sonrası yasal olarak sendikal taban ve
üst örgütlenme modellerinin çeşitliliği ve bu çeşitliliğin ortaya çıkardığı zayıf sendikal
hareketler belirleyici bir etken olmuştur. 1970’li yıllara kadar oluşum ve gelişim devresini
yaşayan TİSK, 1970’li yılların başında örgütlenmesini tamamlamış ve 34 işkolundan 17’sinde
örgütlenmiştir. 1970 yılında 241.000 işçi çalıştıran 1.140 işyerinin üye olduğu, 20 sendikayı
bünyesinde barındırmayı başarmıştır. 1980 yılına gelindiğinde TİSK, 28 işkolundan 13
Milletlerarası İşverenler Teşkilatı: 1919 yılında Milletlerarası Sanayi İşverenleri Teşkilatı adı altında
kurulmuş, 1948 de bütün işveren kuruluşlarının ortak çıkarlarım temsil etmesi gerekçesiyle Milletlerarası İşveren
Teşkilatı adım almıştır. 1964 yılında Brüksel'de olan teşkilat merkezi, Cenevre'ye nakledilmiştir. Teşkilat dünya
işverenlerinin üst kuruluşlarını bir araya getiren bir kuruluştur.
60
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işkolunda örgütlenmiş ve 200.000 işçi çalıştıran 1.000 işyerinin üye olduğu 14 sendikayı temsil
etmiştir. (Tablo 8.1.)
1970 sonrası dönem Kamu ve Özel sektör işveren sendikalarının birbirlerinden
ayrılmaları için yoğun çalışmaların geçtiği yıllar olmuştur. Mevcut sendikalar kanunu, Kamu
ve Özel sektör işverenlerinin bir arada örgütlenmelerine izin vermekle beraber Kamu
Kuruluşlarının kendi aralarında örgütlenerek sendika kurmalarını da engellememiştir.

8.1.3. 1980 Sonrası Dönem
8.1.3.1. Gelişmeler
12 Eylül 1980 Askeri müdahalesi ile sendikal faaliyetler durdurulmuş, toplu pazarlık,
grev ve lokavtlar askıya alınmıştır. Süresi sona eren veya erecek toplu iş sözleşmelerinin
yeniden düzenlenmesi ve yürürlüğe konması 2364 sayılı yasa ile Yüksek Hakem Kurulu'na
bırakılmıştır.
1982 yılında kabul edilen ve sendika, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hakkı ile ilgili
düzenlemeler getiren Anayasanın akabinde 1983 yılında kabul edilen 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu geçmişteki yasalara göre
daha ayrıntılı ve yeni düzenlemelere yer vermiştir. 2821 sayılı yasada, işveren sendikalarının
işkolu esasına göre ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak üzere işkolundaki işverenler
tarafından kurulabileceği, kamu işveren sendikalarında ise bu koşulun aranmayacağı hükmüne
yer verilmiştir. 2821 ile 2822 sayılı yasaların yerine 2012 tarihinde çıkarılan ve 6356 sayılı
“Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu” da benzer düzenlemeye yer verilmiştir. Bu yasada
da örgütlenme taban örgütlenme modeli işkolu ve üst örgütlenme modeli de konfederasyon
olarak belirlenmiştir. Kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu işverenleri
tarafından kurulması ve faaliyette bulunması şartı aranmayacağı da yeni yasada yer almıştır.
6356 sayılı yasa uygulamaya yeni geçtiğinden burada yapılan değerlendirmeler önceki yasal
düzenlemelerin olduğu dönemleri kapsamaktadır.
2822 sayılı Kanunun ile 275 sayılı kanundan farkı olarak toplu iş sözleşmesi imzalama
yetkisi işverenin üyesi bulunduğu işveren sendikasına verilmiş, sendikanın izni olmadan
yapılacak toplu iş sözleşmesi geçerli kabul edilmemiştir.
Yeni dönemde işveren sendikaları kamuoyu yaratma, çalışma yaşamında ve politik
alanda temsil faaliyetleri gibi geleneksel fonksiyonlarının yanında, kendilerini yeni alanlarda
geliştirmek veya daha önceleri de yerine getirdiği bazı faaliyetlere daha fazla önem vermek
zorundadırlar. ABD Çalışma Bakanlığının yaptığı araştırma bu konuda yol gösterebilir.
Araştırmaya göre işverenler gerek kendileri ve gerekse personelleri bakımından "Öğrenmeyi
öğrenme; okuma, yazma ve hesap yapma yeteneklerinin arttırılması; iletişim yetenekleri (etkin
konuşma ve dinleme); uyum yetenekleri (problem çözme ve yaratıcı düşünme); geliştirme
yetenekleri (profesyonel büyüme ve personeli yönetme); grup etkinliği (kişilerarası ilişkiler,
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grup çalışması ve uzlaştırma becerileri); güce ilişkin yetenekler (etkinlik ve liderlik)" gibi
konularda eğitimi gerekli görmektedirler.
İşveren sendikaları, günümüzde yaşanan hızlı, sosyal iktisadi ve hukuki değişikliklere
daha kolay adapte olabilmek amacıyla eğitim faaliyetlerine ve bilgilendirme hizmetlerine
ağırlık vermelidir. Özellikle Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci çerçevesinde çıkarılan uyum
yasaları, 2003 yılında kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu gibi hukuksal değişiklikler bu
konulara yönelik yapılacak çalışmaları daha da zorunlu hale getirmektedir.
Türkiye'de 2011 itibari ile toplam 47 işveren sendikası bulunmaktadır. Bu sendikalardan
22'si işveren sendikalarının tek üst örgütü olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na
üyedir. Ayrıca TİSK üyesi sendikalar arasında 2 kamu işveren sendikası, 2 de yerel yönetim
işveren sendikası bulunmaktadır.

8.1.3.2. 1980 Sonrası Özel Sektör İşveren Sendikalarının öne çıkan bazı
özellikleri:
Bu dönemde özel sektör işveren sendikalarının öne çıkan bazı özellikleri şu alt başlıklar
halinde özetlenebilir:

i- Örgütlenme açısından:
- Özel kesim işveren sendikalarında 1984 yılından sonra düzenli bir gelişme
sağlanamamış, sendika ve üye sayısı azalmıştır.
- Küçük işletmelerin yoğun olduğu bir ekonomik yapıda, çalıştırdıkları işçilerin
örgütlenmelerine sıcak bakmayan işverenler 1984 sonrasında da örgütlenmeden uzak kalmayı
sürdürmüşlerdir.
- Halen özel sektörde işveren sendikaları sanayide ve büyük işletmelerde kurulmaktadır.

ii- İşverenlerin sendikalara üye olmaktan kaçınmalarının sebepleri:
- Toplu pazarlık sırasında daha esnek hareket edebilmek,
- Aidat ödememek,
- Devletin ve işçi sendikalarının işletmeler üzerindeki baskısını azaltmak,
- İşçi sendikalarının üye sayısının azalması.
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iii- Bölünmüş Yapı
Yasal olarak mümkün olan üst sendikal örgütlenme modeli konfederasyon şeklindeki
örgütlenmedir. İşveren sendikalarında konfederasyon düzeyinde bölünme görülmemiştir. 1984
sonrasında da daha önceki dönemde görülen TİSK’e üyelik konusundaki eğilimler
değişmemiştir. Nitekim TİSK 22 işveren sendikasını örgütlemektedir. Bu sendikalardan 4’ü
(TÜHİS, KAMU-İŞ, MİKSEN –Mahalli İdareler Kamu İşveren sendikası- ve MİS - Mahalli
İdareler İşverenler sendikası) kamu işveren sendikalarıdır. Bununla birlikte bağımsız işveren
örgütlerinin sayısının yüksek olduğu görülmektedir.
Buna karşılık işveren sendikalarının taban örgütlenmesinde, işçi sendikalarında görülen
bölünmüş yapı işveren sendikalarında da görülmektedir.
Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere 2012 yılı itibariyle toplam 47 sendikadan işveren
sendikaları en fazla gıda sektöründe bölünmüştür. 11 işkolunda ise hiç sendika
bulunmamaktadır. Geri kalan 36 işkolunda ise 1 ile 3 sendika faaliyette bulunmaktadır (Tablo
8.1.).

İşkolu
Gıda
İnşaat
Çimento, toprak ve cam
Petrol kimya lastik
Genel işler

İşveren Sendikası Sayısı
8
5
4
4
4

8.1.3.3. TİSK’in Temsil Fonksiyonları
TİSK Ulusal ve Uluslararası alanlarda üyelerini ve Türkiye’yi temsil etmektedir.
i- TİSK, uluslararası düzeyde aşağıdaki kurumlarda temsil
bulunmaktadır:

görevinde

1. Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)
Tisk, ILO'nun Genel Kurul niteliğindeki en üst karar organı olan ve her yıl Haziran
ayında Cenevre'de toplanan Uluslararası Çalışma Konferanslarına ve ayrıca üçlü yapıdaki
Sanayi Komisyonlarına ve belirli dönemlerde düzenlenen Uzmanlar Üçlü Teknik
Toplantılarına katılmaktadır.
2. Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)
3. Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE)
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TİSK, 01.01.1988 tarihinde üye olduğu bu kuruluş aracılığıyla Türkiye’yi Avrupa
Komisyonu, dolayısıyla AB içinde temsil etme görevini üstlenmiştir.
4. OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi (BIAC)
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)'nin bir ihtisas kuruluşu olan BIAC'a
TİSK, 01.01.1989 tarihinde üye olmuştur.
5. Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED)
Türkiye, Cezayir, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Malta, Fas, Filistin,
Suriye ve Tunus'u temsil eden işveren örgütleri tarafından kurulan BUSINESSMED'in kurucu
üyeleri arasında yer almaktadır.

6. Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi (KİK)
16 Kasım 1995 tarihinde Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması'nın 27. maddesi çerçevesinde
oluşturulan KİK, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi üyeleri ile Türkiye'deki sosyal
tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmektedir.

7. Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları
Uluslararası
Birliği
(UBCCE)
Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgesi ülkelerindeki iş dünyasının sesi olma misyonuyla,
bölgedeki mevcut ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi için işbirliği ve diyalog platformu
yaratmayı amaçlayan Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları
Uluslararası Birliği (UBCCE), 27 Kasım 2006 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Kurucu
Genel Kurul ile oluşturulmuştur. TİSK, 2007 tarihi itibariyle UBCCE'nin kurucu üyeleri
arasında yer almaktadır.

ii- Ulusal Düzeyde Temsil
Türk işverenlerini endüstri ilişkileri alanında yasal olarak temsile yetkili tek üst kuruluş
olan TİSK’in temsil fonksiyonunu çok boyutlu olup soysal diyalog niteliğindeki Ekonomik ve
Sosyal Konsey Çalışma Meclisi Yüksek Hakem Kurulu, Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret
Tespit Komisyonu gibi üçlü (işçi-işveren ve devlet) yapılar yanı sıra uzmanlık ve toplumsal
sorumluluk içeren bir dizi kurum ve kuruluşta temsil edilmektedir. TİSK’in temsil görevinde
bulunduğu yurtiçi kuruluşların bir kısmı için ekteki tablo 8.4’e bakınız.
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EK: TABLOLAR
Tablo 8.1. : 1960-1980 Yılları Arasında
Kamu ve Özel Sektör İşveren Sendika ve
Üyelerinin Sayısal Gelişimi

Tablo
8.2.
:
ÇSGB
Verilerine Göre 1984-2011 Yılları
Arasında İşveren Sendika ve
Konfederasyonlarının Sayısı

Yıllar
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Yıllar

Sendika Sayısı
33
35
47
78
92
95
104
108
104
110
120
109
98
104
101
107
106
118
116
104
106

Kaynak: ÇSGB

Üye Sayısı
1.150
1.706
1.820
1.605
1.769
1.927
2.213
3.560
6.414
7.262
10.760
10.007
9.385
9.842
9.647
8.943
9.774
12.514
10.112
8.875
9.154

Sendika
Sayısı
1984
60
1985
48
1986
46
1987
48
1988
49
1989
49
1990
49
1991
52
1992
51
1993
54
1994
54
1995
54
1996
55
1997
53
1998
53
1999
53
2000
52
2001
49
2002
49
2003
50
2004
51
2005
51
2006
52
2007
52
2008
47
2009
48
2010
47
2011
47
Kaynak: ÇSGB

Konfederasyon
Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tablo 8.3. İşkollarına ve konfederasyonlara göre işveren sendikalarının* dağılımı
İŞKOLU
1
2

2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

Tarım ve ormancılık, avcılık
ve balıkçılık
Madencilik

3

Petrol, kimya ve lastik

4

4

4

4

4

Gıda sanayi

8

8

8

8

5

Şeker

1

1

1

1

6

Dokuma

3

3

3

3

7

Deri

1

1

1

1

8

Ağaç

1

1

1

1

9

Kağıt

1

1

1

1

10

Basın ve yayın

0

0

0

0

11

Banka ve sigorta/

0

0

0

0

12

Çimento,toprak ve cam

4

4

4

4

13

Metal

3

3

3

3

0

0

0

0

14

Gemi

15

İnşaat

5

5

5

5

16

Enerji

0

0

0

0

2

2

2

2

3

2

2

2

0

0

0

0

17
18
19

Ticaret, büro, eğitim ve güzel
sanatlar
Kara taşımacılığı
Demiryolu taşımacılığı

20

Deniz Taşımacılığı

1

1

1

1

21

Hava Taşımacılığı

0

0

0

0

22

Konaklama ve antrepoculuk

0

0

0

0

23

Haberleşme

0

0

0

0

24

Sağlık

2

2

2

2

25

Konaklama ve eğlence yerleri

2

2

2

2

26

Milli savunma

0

0

0

0

27

Gazetecilik

1

1

1

1

28

Genel işler

4

4

4

4

Toplam

48

47

47

47
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* 2821 sayılı Kanunun 3'üncü maddesine göre; birden fazla işkolunda faaliyet gösterebilen 2
Kamu işveren Sendikası (Kamu-iş ve TÜHİS) sadece toplama ilave edilmiştir.
Kaynak: ÇSGB

Tablo.8.4. TİSK’in Yurtiçi Temsil Görevinde bulunduğu Kurum ve Kuruluşlar
• Ekonomik ve Sosyal Konsey
• Çalışma Meclisi
• TBMM'nin ilgili Komisyonları
• Yüksek Hakem Kurulu
• Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu
• Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
• Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
• Türkiye İş Kurumu Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu
• Türkiye İş Kurumu İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulları
• İl Koordinasyon Kurulları
• Tüketici Konseyi
• Üçlü Danışma Kurulu
• Asgari Ücret Tespit Komisyonu
• Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
• Özürlüler Yüksek Kurulu
• Mesleki Yeterlilik Kurumu
• Mesleki Yeterlilik Kurumu İtiraz
Değerlendirme Kurulu
• Mesleki Eğitim Kurulu
• Meslek Danışma Komisyonu
• Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas
Komisyonları
• İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu
• Ulusal Şuralar (Sanayi, Milli Eğitim,
Çevre, Özürlüler vs.)
• MEKSA Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
• İaşe Bedeli Tespit Kurulu
• İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen
Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul
• Sakat ve Eski Hükümlü İstihdam Etmeyen
İşverenlerden Kesilen Para Cezalarını
Değerlendirme Kurulu
• Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan
İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları
Kullanmaya Yetkili Komisyon

• Resmi Arabulucu Seçici Kurulu
• Asgari İşçilik Tespit Komisyonları
• Vergi Konseyi
• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
• Tozla Mücadele Komisyonu
• İklim Değişikliği Teknik Çalışma
Komisyonu
• Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu
• Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Vakfı (TESEV) Genel Kurulu
• İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu
• Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü
(TÜSSİDE) Danışma Kurulu
• Ambalaj Komisyonu
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı REACH
Tüzüğü Danışma Grubu
• TOBB Bünyesindeki İş Konseyleri
• Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
• Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları
Danışma Kurulu
• Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam
Teknik Komitesi
• Kent Konseyleri
• Yunus Emre Vakfı Kanunu ile Oluşturulan
Danışma Kurulu
• Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve
Koordinasyon Kurulu
• İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin
Güçlendirilmesi Eylem Planı İzleme ve
Değerlendirme Kurulu
• Sanayi Stratejisi İzleme ve Yönlendirme
Komitesi
• ÇSGB Psikolojik Tacizle Mücadele
Kurulu

Kaynak: TİSK, “Temsil Fonksiyonu”, http://tisk.org.tr/tr/Tisk-Temsil-Fonksiyonu (25
Kasım 2013)
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır

.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’de işveren sendikalarının gelişimi işlenmiştir. İşveren sendikaları
da işçi sendikaları gibi geç gelişmiştir. Türkiye’nin henüz yeterince sanayileşememesi bu
sonucu doğuran en önemli faktördür. İlk defa işverenlere sendika adı altında örgütlenme hakkı
işçiler gibi 1949 yılında çıkarılan Sendikalar Kanunu ile verilmiştir. İlk ve tek işveren
konfederasyonu ise TİSK-Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 1962 yılında
kurulmuştur. İşveren sendikalarının gelişmesi 1961 Anayasasında toplu iş sözleşmesi yapma
hakkına güvence sağlanması ile yakından ilişkilidir. İşveren tarafı olarak birden çok
işyeri/işletme ile yapılan grup toplu iş sözleşmeleri işverenlerin sendikal örgütlenme ihtiyacını
artırmıştır. Bugün özel sektör işveren sendikalarını temsil eden sadece bir üst örgütlenme olan
TİSK vardır.
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Bölüm Soruları
1) İşverenlerin örgütlenmelerinin ilk yasal dayanağını oluşturan 5018 sayılı Sendikalar
Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?
a) 1936
b) 1938
c) 1946
d) 1947
e) 1949
2) 1961 Anayasası’na dayanarak çıkarılan 274 ve 275 sayılı kanunlara göre işveren
sendikaları …X…, …Y… ve …Z… olmak üzere üç şekilde üst örgütlenme yoluna
gidebilirler.
Yukarıdaki cümlede boşluklara küçükten büyüğe doğru olmak şartıyla
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) X: Birlik, Y: Konfederasyon, Z: Federasyon
b) X: Konfederasyon, Y: Federasyon, Z: Birlik
c) X: Birlik, Y: Federasyon, Z: Konfederasyon
d) X: Federasyon, Y: Konfederasyon, Z: Birlik
e) X: Federasyon, Y: Birlik:, Z: Konfederasyon
3) TİSK hangi tip sendikal örgütlenme modelini benimsemiştir?
a) İşyeri
b) İşletme
c) İşkolu
d) Bölge
e) Genel
4) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Türkiye’de işçi sendikalarının yeterince gelişmemesinin nedeni Türkiye’nin
hizmet sektöründe yeterli gelişmeyi sağlamamış olmasıdır.
b) Türkiye'de işveren sendikacılığının gelişme seyri Türk ekonomisinin gelişme
seyrine paralellik arzetmektedir.
c) Sanayileşmenin uzun bir sürece yayılması işveren sendikacılığın sağlam
temellere dayanarak hızlıca gelişip yerleşmesine imkân vermiştir.
d) Türkiye’de işçi sendikalarının gelişmesine yönelik yapılan değerlendirmelerin
işveren sendikaları için de yapılması yanlıştır.
e) Türkiye’de sanayileşmenin geç başlamasının sendikacılık üzerine bir etkisinin
olduğunu söylemek mümkün değildir.
5) 1961 Anayasası’nda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir hüküm yoktur?
a) Toplu Sözleşme hakkı
b) Grev hakkı
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c) Lokavt hakkı
d) Sosyal güvenlik hakkı
e) Sendika kurma hakkı
6) Türk Hür Teşebbüs Konseyi kaç yılında kurulmuştur?
a) 1982
b) 1963
c) 1971
d) 1992
e) 1976

7) Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün her yıl yapılan Konferanslarında işveren kesimini
Türkiye adına aşağıdakilerden hangisi temsil eder?
a) TÜSİAD
b) MÜSİAD
c) TİSK
d) TÜRK İŞ ADAMLARI KONSEYİ
e) TÜRK HÜR TEŞEBBÜS KONSEYİ
8) Türkiye’de toplu pazarlıklarda işverenleri temsile yetkili sendika TİSK’tir.
a) Doğru
b) Yanlış
9) Türkiye’de işverenler toplu pazarlıkda daha esnek hareket edebilmek için sendikalara
üye olmaktan kaçınmaktadırlar.
a) Doğru
b) Yanlış
10) Türkiye’de işverenlerin sendikal faaliyetleri yeterli midir? Endüstri ilişkilerinin
gelişmesi açısından değerlendiriniz.

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)c, 4)b, 5)c, 6)e, 7)c, 8) b, 9) a.
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9. TÜRKİYE'DE KAMU İŞVEREN SENDİKACILIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. 1923-1960 Arası Dönem
9.2. 1960-1980 Arası Dönem
9.3. Özel ve Kamu Sektör İşverenlerinin Birlikte Örgütlenmesi
9.4. 1980 Sonrası Dönem
9.5. Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)
9.6. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İşverenler neden sendika kurma ihtiyacı duyarlar?
Türkiye’de kamu işverenleri neden sendikalaşma ihtiyacı duymuştur?
Türkiye’de kamu işveren sendikaları ne zaman kurulmuştur?
Türkiye’de kamu işveren sendikalarına ne zaman yasal olarak kurulma hakkı
tanınmıştır?
5- Ticaret ve Sanayi Odaları ile işveren sendikalarının kuruluşları arasında nasıl bir ilişki
vardır?
6- Türkiye’de kamu işveren sendikaları konfederasyonu kurulmuş mudur?
7- Türkiye’de kamu işveren sendikalarının kurulmasında neden özel sektör
işverenlerinden farklı kriterler konulmuştur?
8- KİTlerin gelişmesi ile kamu işveren sendikalarının gelişmesi arasında nasıl bir ilişki
vardır?
9- Özel ve Kamu Sektör İşverenlerinin Birlikte Örgütlenmesi ne anlam ifade etmektedir?
10- Günümüzde kaç tane kamu işveren sendikası vardır?

1234-
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kamu işveren sendikalarının
örgütlenme modelleri

Kamu işveren endikalarının
örgütlenme modelleri ve
Türkiye’deki tercihin
nedenlerinin anlaşılması
Kamu işveren sendikalarının
kurulmasını güvence altına
alan yasal düzenlemelerin
öğrenilmesi
Kamu işveren sendikalarının
konfederasyonlara üye
olmamalarının nedenleri ve
doğurduğu sonuçların
anlaşılması
Kamu işveren sendikalarının
bazı işkollarında az, bazı
işkollarında ise çok
olmasının anlamının
kavranılması

Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması

Kamu işveren sendikalarının
kurulmasına dair yasal
düzenlemeler
Bağımsız kamu işveren
sendikaları

İşkollarının göre kamu
işveren sendikaları

Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması
Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması

Anlatım ve örneklendirme
yoluyla farklılıkların
algılanmasının
sağlanmasıyla
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Anahtar Kavramlar







Kamu işverenleri sendikası
KAMU-İŞ
TÜHİS
TÜRK KAMU SEN
Bağımsız kamu işveren sendikaları
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
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9.1. 1923-1960 Arası Dönem
1923-1932 yılları arası liberal dönemde ekonomik kalkınmanın özel kesim aracılığıyla
gerçekleştirilmesi düşüncesinin istenilen başarıyı sağlayamaması ile devlet müdahalede
bulunmaya yönelmiştir. Böylece 1925 yılında ilk devlet kuruluşu olan Türkiye Sanayi ve
Maden Bankası kurulmuştur. Ayrıca bu düşünce paralelinde 1927 yılında çıkarılan Teşvik-i
Sanayi Kanunu ile yabancıların elinde olan Demiryolları ve Liman İşletmeleri satın alınıp,
Devlet ve Liman Müdürlükleri kurulmuştur.
Devletin bizzat kendi sanayisini kurması, temel altyapı yatırımlarına bizzat girişmesi
şeklinde gerçekleşen devletçilik döneminin en önemli yasalarından biri Devlet Sanayi Ofisi
Kuruluş yasasıdır. Bu yasa ile devletin, doğrudan işletmeler kurarak ekonomiye müdahalesi
başlamıştır. Ayrıca, devletçilik ilkesi doğrultusunda kamu yararına faaliyet gösterecek
işletmelerin devlet eliyle kurulup işletilmesini, özel işletmelerin de devletin yol göstericiliği
altında faaliyette bulunmalarını öngören 5 yıllık sanayi planları hazırlanmaya başlanmıştır.
1932 yılında sanayi gelişimini sağlaması amacıyla kurulan Devlet Sanayi Ofisi ile
Sanayi Bankası, bu konuda başarı gösteremeyince 1933 yılında Sümerbank çatısında
birleştirilmişlerdir. 1935 yılında da ikinci devlet işletmesi olarak Etibank kurulmuştur.
1947 tarihli 5018 sayılı Sendikalar Kanununda kamu işverenlerinin sendikalaşmalarına
ilişkin ayrı bir hüküm yer almamış, her iki sektör işverenleri de aynı hüküm içinde "işveren"
deyimi ile ifade edilmiştir. Kanun sonrasında özellikle işçi kesiminde artan örgütlenme
hareketlerine karşın kamu sektöründe kurulan bir işveren sendikası olmamıştır.
1950-1960 yılları arasında benimsenen liberal politika ile kamu kesiminin daraltılması
ve uygun olanların özel teşebbüse devredilmesi amaçlanmıştır. Ancak, özel sektörün
güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen ayrıcalıklı uygulamaların gerekli gelişmeyi
sağlayamaması üzerine bu konuda ortaya çıkan boşluklar devlet işletmeciliği aracılığıyla
doldurulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye
Çimento Sanayi Şirketi, Türkiye Şeker Fabrikaları, Yem Sanayi gibi çok sayıda karma nitelikte
kurumlar oluşturulmuştur.

9.2. 1960-1980 Arası Dönem
1961 Anayasasının "sosyal devlet" ilkesi doğrultusunda şekillenmesi, hem devletin
ekonomik hayata müdahalesi için gerekli ortam hazırlanmış, hem de 1960 sonrası dönemlerde
uygulanacak ekonomi politikalarının temeli oluşturulmuştur.
1947 tarihli yasa gibi 274 sayılı Sendikalar Kanununda da Kamu İşveren Sendikaları ile
ilgili herhangi bir hüküm yer almamıştır. Kamu kesimi işverenleri, 274 sayılı yasanın çıkışından
sonra ya özel sektör sendikalarına üye olmuş, ya özel sektörle birlikte örgütlenmiş ya da birkaç
kamu kuruluşu bir araya gelerek kamu işveren sendikaları kurmuşlardır.
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Öte yandan kamu kesiminin büyük bir bölümünü oluşturan belediyeler, genel ve katma
bütçeye bağlı kurumlar, döner sermayeli kurumlar ve özel yasa ile kurulmuş kurumlar, işveren
sendikalarına üye olmamışlardır. Bunlar toplu sözleşmelerini, oluşturdukları işçi-işveren
birimleri ile bizzat kendileri yürütmüşlerdir.
İlk kamu işveren sendikası 05.09.1963 tarihinde kurulan "Etibank Maden İşletmeleri
İşverenleri Sendikasıdır. Bunu 23.10.1963 tarihinde "Çimento Sanayi İşverenleri Sendikası",
10.06.1965 tarihinde "Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu İşverenleri Sendikası", 06.08.1965
tarihinde "Türkiye Petrol İşverenleri Sendikası" izlemiştir.
1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı tarafından oluşturulan III. Beş Yıllık
Kalkınma Planı'yla kamu kesiminde merkezi bir "Kamu Kesimi Endüstriyel İlişkiler Birimi"
kurulması öngörülmüştür. Ancak söz konusu birim kurulamamıştır. Bunun özerine 1977 Yılı
Programı İcra Planı'yla bu birimin kurulmasından vazgeçilmiş, birimin fonksiyonlarını görmek
üzere, Çalışma Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan "İşveren-İşçi İlişkileri Dairesi"
görevlendirilmiştir. Ancak söz konusu daire de etkin bir biçimde faaliyete geçirilememiştir.
1978 yılında dönemin hükümeti ile Türk-İş arasında imzalanan Toplumsal Anlaşma ile
kamu kesimindeki örgütlenmeye yeni bir boyut getirilmiştir. Bu anlaşmada kamu kesimindeki
kuruluşların bağlı bulundukları özel kuruluşlarla ilişkilerini kesmeleri gerektiği yönündeki
hükmün yer alması ve bu hükmün Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında daha kesin bir
şekilde belirtilmesi ve ayrıca 1979 yılı icra planında da KİT'lerin kendi ortak örgütlerini
oluşturmaları konusunda yapılan düzenleme üzerine TİSK üyesi 5 kamu işveren sendikasından
4'ü, anlaşma hükümleri uyarınca üyelikten ayrılmış, Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri
Sendikası ise TİSK üyeliğini devam ettirmiştir.
Kamu Sektörü İşverenlerinin Örgütlenmesinin 1960’lı yıllarda başlamış, ancak başarılı
olmadığı anlaşılmaktadır. Başarısızlığın nedenleri olarak:
- 5018 ve 274 sayılı Kanunlarda hüküm bulunmaması
- İş kollarında kamu kuruluşlarının sayılarının az olmasının ortaya çıkardığı
örgütlenme problemi
- 1980 yılına kadar KİT bünyesinde sadece 9 kamu işveren sendikası kurulmuştur.
- Kurulmuş olan sendikalardan çok az sayıda sendika bazı profesyonel eleman
çalıştırmışlar.

9.3. Özel ve Kamu Sektör İşverenlerinin Birlikte Örgütlenmesi
Özel ve Kamu Sektör İşverenlerinin Birlikte Örgütlenmesi bu dönemde gündeme
gelmiştir. TİSK bu konuda önderlik etmiştir. Birlikte örgütlenmeyi destekleyen TİSK’in ileri
sürdüğü görüşler
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- Ücret, sosyal yardımlar ve çalışma koşullarında uyum
- İletişim, bilgi, araştırma kolaylığı,
- İşverenlerin yurt içi ve yurtdışında temsil imkanının sağlanması.
1978 yılına kadar 10 kamu işveren sendikasından 5 tanesi TİSK’e üye olmuş, daha sonra
ayrılmışlardır. Üye olan kamu işveren sendikalardan sadece Şeker İşverenleri Sendikası
üyeliğini devam ettirmiştir
İşveren sendikalarının 1960-1980 yılları arasında üye sayılarındaki gelişmelere
bakıldığında işveren sendikalarının sayısında bir artış görülmektedir. Bununla birlikte kamu ve
özel sektörde sendikalaşmanın paralel gelişmediği görülmektedir. Bu dönemde kamu
sektöründe artış sınırlı kalmış, özel sektör işverenleri arasında ise artmıştır.
İşçi sendikalarında olduğu gibi işveren tarafında da çok sayıda sendika kurulmuştur.
Ancak sendika üye sayıları yetersiz kalmıştır ki bunun da nedenleri arasında
- İşverenlerin ticaret ve tarım sektörlerinden sanayiye geçmeleri,
- Bireyci davranışlarını ve geleneksel anlayışlarını korumaya devam etmeleri,
- Kendi sorunlarını kendileri çözmeye çalışmaları
ana etkenler olarak ortaya çıkmaktadır.

9.4. 1980 Sonrası Dönem
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, kamu işveren sendikalarının kurulması konusuna
yer verilmiş "Kamu kesiminde işçi işveren ilişkilerini ahenkli ve düzenli bir şekilde yürütmek
üzere, Kamu Kesimi İşveren Sendikaları kurulacaktır" denilmiştir.
05.03.1980 tarihinde Kamu kuruluşlarının toplu sözleşmelerde karşılaştıkları güçlükleri
gidermek, kendi aralarında bilgi akımını sağlamak, toplu pazarlıkları bir elden yürütmek ve
kamu kesimi toplu sözleşmelerinde belli bazı standartları oluşturmak amacıyla oluşturulan
"Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu", 12 Eylül 1980 tarihine kadar kamu kesimi için toplu
sözleşmeler yapmıştır.
"Kamu İşverenleri Sendikası" deyimi mevzuata ilk kez 2821 sayılı Sendikalar Kanunu
ile girmiştir. Kanunda ayrıca kamu işverenlerinin niteliğine ve Kamu İşveren sendikalarının
kuruluşuna ilişkin açık ve kesin hükümler de yer almıştır. Kanunda tüzel kişiliği olmayan kamu
kuruluşlarına da işveren tanımı içinde yer verilerek, bu kuruluşların işveren sıfatıyla birleşip
kamu işveren sendikası kurabilmeleri, işveren sendikalarına üye olabilmeleri ve toplu sözleşme
ehliyetine sahip olmaları sağlanmıştır.
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Kanunun 3. maddesinde "kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu
işverenleri tarafından kurulması ve aynı işkolunda faaliyette bulunması şartı aranmaz"
hükmünün yazılması ile, sendika kurmak için en az 7 işverenin bir araya gelmesi zorunluluğu
dikkate alınarak her işkolunda yeterli sayıda kamu işvereninin bir araya gelerek
örgütlenmesinin mümkün olmadığı gerekçesinden hareketle kamu işveren sendikalarının
kurulması kolaylaştırılırken, aynı zamanda sayılarının azaltılarak, güçlü sendikaların
oluşturulmasına çalışılmıştır.
Yasanın kamu işveren sendikalarına ayrı bir düzenlenme getirmesi konusuna yöneltilen
en önemli eleştiri, böyle bir ayrımın işkolu esasına göre sendikalaşma ilkesine uygun
olmayacağı ve sendika ile konfederasyonun yapısal koşulları arasındaki nitelik farkını da
ortadan kaldıracağı yönündedir. Yapılan eleştiri ile bu ayrımın kamu işveren sendikalarına
konfedere bir nitelik vereceği sonucu çıkarılmaktadır. Bu konuyla ilgili bir diğer önemli eleştiri
ise; değişik işkollarında faaliyet gösteren işverenlerin üye oldukları bir kuruluşta, üyelerin ortak
mesleki çıkar ilişkilerinden söz edilemeyeceği iddiasıdır.
Özel kesim işverenlerinin yasadaki bu düzenleme ile ilgili görüşü ise böyle bir ayrımın
işçi sendikalarında yapılmadığı gibi işveren sendikalarında da yapılmaması gerektiği yönünde
olmuştur.
Ancak, kamu işletmelerinin sermaye yoğun nitelikteki büyük işletmeler olması ve daha
çok hizmet amaçlı kuruluşlar olmaları gibi birtakım nedenlerle kamu işverenlerinin özel sektör
işverenlerinden ayrı olarak ve bu konularda ayrıca uzmanlaşmış bir sendika çatısı altında bir
araya gelmelerinin daha yararlı olacağı görüşü ileri sürülmektedir.
2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 3. maddesinin 2. fıkrasının sağlamış olduğu imkânla
kurulmuş olan kamu işverenleri sendikalarına yönelik, 06.02.1986, 14.02.1986 ve 05.05.1986
tarihli Başbakanlık Genelgeleri ile bu sendikaların örgütlenme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
ve mevcut Kamu İşveren Sendikalarının sayısının üçe indirilmesi yönünde düzenlemeler
getirilmiştir. Ancak Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. bu genelgelere uymayarak Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikasının özellik durumunu
belirten bir rapor göndermiştir. Gönderilen raporda öne sürülen hususlar Bakanlıkça kabul
edilmiş ve Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası'nın tüzel kişiliğinin devam ettirilmesi
uygun görülmüştür. Genelgelerle getirilen düzenlemeler doğrultusunda
- Kamu-İş,
- TÜHİS ve
- Türk Kamu-Sen adlı üç kamu işveren sendikası oluşturulmuş ve ayrıca
- Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası'nın da faaliyetlerine devam etmesi ile
toplam kamu işveren sendikaları sayısı 4'e düşmüştür.
Sayılarının üçe indirilmesiyle toplu sözleşmelerde 1989-1991 yılları hariç oldukça
başarılı olan Kamu İşveren Sendikalarının aralarında büyük bir koordinasyon kolaylığı
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sağlanması, kamu işverenlerinin tek bir sendikada toplanması konusunu gündeme getirmiştir.
1995 yılında Devlet Bakanı, kamu işveren sendikalarından Türk Kamu-Sen ve TÜHİS'e; kamu
işletmelerinin üç kamu işveren sendikası arasında bölünmesinin sendikalar arası koordinasyonu
zorlaştırdığını, zaman kaybına sebep olduğunu ve uygulamada birliktelik, zaman, ekipman,
bina ve personel tasarrufu sağlanması amacıyla Kamu-İş'e katılmalarının gerektiğini belirten
bir yazı göndermiştir. Alınan bu yazı sonrasında Türk Kamu-Sen, gerçekleştirdiği genel kurulda
oybirliğiyle Kamu-İş'e katılmayı kabul etmiş, TÜHİS genel kurulu ise, oyçokluğuyla katılma
kararını reddetmiştir. Böylece, 11 Kasım 1995 tarihinden itibaren iki kamu işveren sendikası
kalmıştır.
Öte yandan 1980 yılına kadar kamu işveren sendikalarına üye olmayan genel ve katma
bütçeye bağlı kuruluşlarla döner sermayeli kuruluşların da bu dönemde kamu işveren
sendikalarına katılmalarıyla, devlet ilk defa Kamu İktisadi Teşebbüsleri dışında da
örgütlenmeye başlamıştır. Daha sonraki yıllarda yerel idareler alanında veya tek bir iş kolunda
bazı işveren sendikaları kurulmuştur. Bunlardan ilki ulusal düzeyde Belediye İşverenleri
Sendikası – BİS’dir.
Uluslararası normlar bakımından kamu işveren sendikalarının durumuna baktığımızda
ise özel sektör-kamu sektörü işvereni gibi bir ayrım olmamakla birlikte özellikle 87 sayılı ILO
Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı da dahil olmak üzere, sendika hakkının işveren statüsüne
girmiş kamu kuruluşlarına yasaklandığı yönünde herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır.
25.06.2001 tarihinde çıkarılan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun
21. maddesinde oluşturulacak olan "Yüksek İdari Kurul"un bünyesinde kamu işveren
sendikalarının da bulunacağı belirtilmiş ve 29. maddede de toplu görüşmenin tarafları arasında
sayılmıştır. Böylece kamu işveren sendikaları, kazanmış olduğu birikimi memur sendikacılığı
alanında da kamu yararına uygun şekilde kullanabilme imkanına kavuşmuştur.

9.5. Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)
Üyelerinin mevzuat ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hak ve menfaatlerini korumak,
işyerlerinde iş ve çalışma şartlan ile ilgili verimliliği artırıcı tedbirlerin alınmasını ve
geliştirilmesini sağlamak, üyeleri adına toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma hayatının taraflar
arasında iyi münasebetler ve karşılıklı işbirliğini temin etmek ve üyelerini mevzuat
çerçevesinde temsil etmek amaçları ile 1971 yılında "Sümerbank Tekstil Sanayi İşverenleri
Sendikası" adı ile tekstil işkolunda faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur. Sendikanın ismi,
1985 yılında "Sümerbank İşverenleri Sendikası"; Kasım 1985 yılında ise "Kamu İşletmeleri
İşverenler Sendikası" olarak değiştirilmiştir. Kamu-İş 1986 yılında TİSK'e üye olmuştur.
Kamu-İş'in 2010 yılı itibari ile toplam 85 kamu işvereni üyesi bulunmaktadır.
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9.6. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası
(TÜHİS)
1968 yılında "Türk Taşıt İşverenleri Sendikası" (TÜTİS) adıyla kurulmuş olan bu
sendika, sadece kamuya hizmet vermesi nedeni ile 1978 yılında ismini "Türk Taşıt Kamu
İşverenleri Sendikası" (TÜTİS) olarak değiştirmiştir. 2821 sayılı yasada belirtilen yeni
düzenlemeye dayanarak 1984 yılında ismi "Türk Ulaştırma Kamu İşverenleri Sendikası"
(TÜTİS) olarak değiştirilmiştir. 1985 yılında da Demir Çelik Sanayi Kamu İşverenleri
Sendikası ile Makine Kimya Kamu İşverenleri Sendikasının katılmasıyla adı "Türk Ağır
Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası" (TÜHİS) olmuştur. 1986 yılında
TİSK'e üye olmuştur. Bugün 17 işkolunda faaliyette bulunan toplam 108 üye işvereni için 22
işçi sendikasına taraf olarak hizmetini sürdürmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’de kamu işveren sendikalarının gelişimi işlenmiştir. Kamu işveren
sendikalarının gelişmesi bir önceki ünitede özel sektör işverenlerinin örgütlenmeleri ile
paralellik arz etmektedir. Kamu işveren sendikalarının gelişmesi KİT’lerin etkinliğinin ve
yaygınlaşmasının bir sonucu olduğu kadar 1961 Anayasasında toplu iş sözleşmesi yapma
hakkına güvence sağlanması ile yakından ilişkilidir. İthal ikamesine dayalı kalkınma modelinin
tercih edildiği 1980 öncesi dönemde kamu işveren sendikaları çok sayıda işçi çalıştırmaları
nedeniyle oldukça etkin olmalarına karşılık 1980 sonrası yapılan özelleştirmeler nedeniyle
kamu işverenlerinin etkinlikleri giderek azalmıştır. 1980 öncesi ve sonrası özel sektör ile kamu
sektörü işverenlerinin sendikalaşmaları karşılaştırıldığında 1980 öncesi daha çok kamu işveren
sendikalarının etkin olmasına karşılık 1980 sonrasında özel sektör işverenleri daha baskın hale
gelmiştir. Bugün için sadece iki kamu işveren sendikası mevcuttur: KAMU-İŞ ve TÜHİS.
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Bölüm Soruları
1) Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) hangi yıl
kurulmuştur?
a) 1968
b) 1969
c) 1970
d) 1971
e) 1972
2) Bünyelerinde oluşturdukları işçi-işveren birimleri ile toplu sözleşmelerini, bizzat
kendileri yürüten kamu işverenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Belediyeler
b) Genel ve katma bütçeye bağlı kurumlar
c) İşçi sayısı çok fazla olan ağır sanayii işletmeleri
d) Döner sermayeli kurumlar
e) Özel yasa ile kurulmuş kurumlar
3) Özel ve kamu sektör işverenlerinin birlikte örgütlenmesi hangi dönemde gündeme
gelmiştir?
a) 1930-1940
b) 1940-1950
c) 1950-1960
d) 1960-1980
e) 1980 sonrası
4) 1960-1980 arası dönemde işveren tarafında çok sayıda sendika kurulmuş ancak sendika
üye sayıları yetersiz kalmıştır. Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
a) İşverenlerin ticaret ve tarım sektörlerinden sanayiye geçmeleri
b) Bireyci davranışları daha faydalı görmeleri
c) Geleneksel anlayışlarını korumaya devam etmeleri
d) Kendi sorunlarını kendileri çözmeye çalışmaları
e) Sendika aidatlarının yüksek olması
5) "Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu” hangi tarihe kadar kamu kesimi için toplu
sözleşmeler yapmıştır?
a) 28 Şubat 1997
b) 18 Ekim 2012
c) 27 Mayıs 1960
d) 12 Eylül 1980
e) 12 Mart 1971

180

6) Kamu sektörü işverenlerinin örgütlenmesini hangi yıllara kadar geri götürmek
mümkündür?
a) 1930’lar
b) 1940’lar
c) 1950’ler
d) 1960’lar
e) 1970’ler
7) Yasal olarak “kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu işverenleri
tarafından kurulması ve aynı işkolunda faaliyette bulunması şartı aranmaması"nın
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kamuda bürokratik örgütlenmenin kamu işletmeelrine bir yansıması
b) Her işkolunda yeteri kadar kamu işvereni olmaması
c) Toplu pazarlıklarda kamu sektörüne avantaj sağlanması
d) Siyasi otoritelerin kamu kurumlarını daha kolay kontrol etme arzusu
e) TİSK’in kamu –özel işveren sendikaları arasındaki dengeyi sayısal olarak sağlama
husudndaki talepleri
8) Devlet kamu işveren sendikalarının yaygınlaşmasını desteklememiştir?
a) Doğru
b) Yanlış
9) Neo liberal ekonomi anlayışı ile hayata geçirilen özelleştirme politikalarının kamu
işverenleri üzerinde nasıl bir sonuç doğurması beklenir? Değerlendiriniz.
10) İşverenlerin kamu ve özel sektör olarak ayrı ayrı sendikalaşmasında belirleyici olan
husus nedir? Tartışınız.

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)e, 5)d, 6)d, 7)b, 8) b
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10. TOPLU PAZARLIK VE UYGULAMALARI: 1960 – 1980 DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kapsam Açısından Toplu Pazarlık
10.2. Yetki Mücadelesi
10.3.Toplu Pazarlığın Düzeyi
10.4. Toplu Sözleşmelerin İçeriği
10.5. Toplumsal Anlaşma Tecrübesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- 1960-1980 döneminde toplu iş sözleşmelerinin kapsamı neden dar olmuştur?
2- 1960-1980 döneminde toplu iş sözleşmelerinden yararlananlar neden daha çok kamu
sektöründe çalışan işçiler olmuştur?
3- 1960-1980 döneminde toplu iş sözleşmele sayısı neden daha çok özel sektörde yüksek
olmuştur?
4- 1960-1980 döneminde toplu iş sözleşmesi yapmada yetkili işçi sendikalarının tespiti
neden problem olmuştur?
5- 1960-1980 döneminde toplu pazarlıklar daha çok hangi düzeyde yapılmıştır?
6- 1960-1980 döneminde toplu iş sözleşmelerinde neden kamu sektöründe ücret düzeyi ve
sosyal haklar özel sektörden daha yüksek olmuştur?
7- Toplu iş sözleşmelerinde neden sosyal yardımlar çıplak ücretten fazla olmuştur?
8- Toplu iş sözleşmelerinde neden yönetime katılma konusu yer almamıştır?
9- 1960-1980 döneminde memur statüsünde çalışanlar mı, işçi statüsünde çalışan sendikalı
işçiler mi daha yüksek ücret elde etmişlerdir?
10- Toplumsal anlaşma ne zaman yapılmıştır? Neden başarısız olmuştur?

184

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

1960-1980 döneminde
yapılan toplu iş
sözleşmelerinin kapsamı

Kazanım

Toplu iş sözleşmelerinin
kapsamına etki eden
faktörler ve kapsamdaki işçi
sayısını belirleyen unsurların
anlaşılması
Toplu pazarlıklarda yetki
Toplu iş sözleşmesine taraf
mücadelesi
olacak işçi sendikalarının
tespitinde ortaya çıkan
sorunlar ve gelişmelerin
anlaşılması
Toplu pazarlığın düzeyi
Toplu pazarlık düzeyi ile
ilgili düzenlemeler ve
uygulama tercihleri
neticesinde ortaya çıkan
sonuçların anlaşılmasının
sağlanması
Toplu pazarlığın içeriğindeki Toplu iş sözleşmelerinde
gelişmeler
müzakere edilen pazarlık
konularının nicelik ve nitelik
olarak değişiminin
anlaşılması
Toplumsal anlaşma tecrübesi Milli seviyede toplu pazarlık
girişimine örnek olarak
Türkiye’de
gerçekleştirilmeye çalışılan
tek uygulamanın nitelikleri
ve başarısızlığının
anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Anlatım ve istatistiki veriler
ile öğretme ve kavratılması

Anlatım ile öğretme ve
kavratılması

Anlatım ve örneklendirme
ile öğretme ve kavratılması

Anlatım ve örneklendirme
yoluyla ile öğretme ve
kavratılması
Anlatım ve örneklendirme
yoluyla ile öğretme ve
kavratılması
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Anahtar Kavramlar












274 ve 275 sayılı Kanunlar
Toplu iş sözleşmesi kapsamı
Toplu iş sözleşmelerinde yetki tartışmaları
Toplu pazarlık düzeyleri
Seyyanen ücret
Kademeli ücret
Sosyal haklar
Ücretin maliyet ve gelir özelliği
Sosyal yardımlar
Yan ödemeler
Toplumsal anlaşma
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Giriş
Türkiye’de endüstri ilişkilerinin tüm kurum ve kuruluşlaruyla birlikte kurulması 1961
Anayasası ve buna dayanarak 1963 yılında çıkarılan 274 ve 275 sayılı yasalarla
gerçekleştirilmiştir. 1947 tarihinde yasal güvence altına alınan sendikalaşma hakkının 274
sayılı Sendikalar Yasası ile daha geniş bir muhtevaya kavuşmuştur. 275 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası ile de endüstri ilişkileri sisiteminin toplu pazarlık ve
uyuşmazlık çözme kurumları yasal güvence altına alınmıştır. Her ne kadar işveren sendikaları
konusu işlenirken örneklendirildiği üzere bazı konularda (Ör: kamu işverenlerinin örgütlenmesi
hususunda olduğu gibi) yasalarda boşluklar olmuşsa da bu dönemdeki düzenlemeler o
tarihlerde Türkiye’nin sahip olduğu sosyo-ekonomik kalkınmışlık seviyesinin oldukça üzerinde
bir anlayışla gerçekleştirilmiştir.
1963 tarihinden sonra Türk endüstri ilişkileri sisteminde yer alan toplu pazarlık
uygulamalarının çalışanlar tarafından benimsendiğini ve bu yeni kurumun hızla geliştiği
görülmektedir. Yeni bir sosyal ve ekonomik kurum olarak toplu pazarlığın kamu tarafından
teşvik edilmesi şüphesiz bu kurumun kabul edilmesi ve yaygınlaşmasında önemli bir rol
oynamıştır. Bununla birlikte ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasal koşullarına bağlı olarak toplu
pazarlık sistemi uygulamalarında yetersizilikler ya da sistemden beklenen sonuçların elde
edilmediği ortaya çıkmıştır. 1961 anayasası ile 1963 yılında yukarıda belirtilen yasal
düzenlemelerle oluşturulan endüstri ilişkileri sistemi 1982 Anayasası ve buna dyaynarak 1983
yılında çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar Yasası ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Yasası ile ikame edilinceye kadar gerçekleştirilen toplu pazarlık sistemindeki gelşmeler
ve ortaya çıkan ayırt edici özellikleri aşağıdaki başlıklar altında incelemek mümkündür.
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10.1. Kapsam Açısından Toplu Pazarlık
Bilindiği üzere yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmelerinden esas olarak toplu iş
sözleşmeye taraf olan sendikaya sendika üye olan işçiler yararlanır. Bunlara ilave olarak toplu
iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu yerlerde çalışanlardan yasanın izin vermesi halinde
yararlanabilmektedir. Toplu iş sözleşmelerinden doğrudan ya da dolaylı olarak yararlananlar
toplu iş sözleşmesinin kapsamını belirlemektedir.
Bu dönemde Toplu iş sözleşmelerinin kapsadığı işçi sayısının tespitinde problemler
vardır. İşçi sendikalarında üyelik ve sendikalaşma oranları konusu incelendiğinde belirtilen
istatistiklerdeki problemler hatırlanmalıdır. Bu dönemde sendika üye sayılarının gerçeği
yansıtmadığı, zamanla %250’lere varan bir sendikalaşma oranına ulaşıldığı dikkate alınırsa bu
dönemde toplu iş söleşmelerinden yararlanan işçi sayılarına ilişkin verilerin de sağlıklı
olamayacağı kendiliğinden anlaşılacaktır. Bununla birlikte burada problemi tespit etmekle
yetineceğimizi ve resmi olarak yayınlanan verilere göre toplu iş sözleşmelerinin kapsamını
değerlendireceğimizi belirtelim. Bu veriler ekte 10.1. ve 10.2. tablolarda gösterilmiştir.
Bu dönemde sözleşme kapsamındaki işçi sayısının sınırlı kaldığı ortaya çıkmaktadır.
Toplu sözleşmelerden yararlanan işçilerin sayısının en yüksek olduğu yılın 1974 yılı olduğu
görülmektedir. 1974 yılında (1973 yılı da dahil) toplam 1045069 işçi toplu iş sözleşmesinden
yararlanmıştır. Örneğin 1979 yılında SSK kapsamında yer alan 2.152.411 işçiden 798000 kişi
toplu sözleşme kapsamında yer almıştır. Oran olarak ise bu yaklaşık %37’ye karşılık
gelmektedir. SSK kapsamı dışında çalışan yani kayıtsız olarak çalışanları da bu hesaba katarsak
toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi sayısının oranı daha da düşecektir.
Tablo 10.1’in verilerine göre, 1963 – 1980 dönemi boyunca 81.820 işyerinde 34.790
toplu iş sözleşmesi yapılmıştır. İşyerlerinin %41’i kamu %59’u ise özel sektörde yer almıştır.
Tablo 10.2’nin verilerinden ise dönem boyunca toplam 6.652.450 işçinin toplu sözleşmelerden
yararlandığı anlaşılmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinden yararlanan işçilerin sektörel dağılımı
ise %59’u kamu, %41’i de özel sektörde çalışan işçiler oluşturmuştur.
Özel sektör işyeri ve çalışan işçi sayısının kamu sektöründen daha fazla olmasına karşın,
işletmelerin küçük ölçekli olması, geçici işçi çalıştırması, teşmil uygulamalarının yaygın
olmaması ve kapsam dışı personel uygulamalrının yaygın olması nedeniyle özel sektör
çalışanları toplu sözleşmelerden yeterince yararlanamamışlardır. Kamu sektörü dönem boyunca
daha fazla işçiyi toplu pazarlık düzeninden yararlandırmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında
toplu iş sözleşmelerinden yararlanma açısından bu dönemdeki toplu pazarlıkların dar kapsamlı
olduğu, oldukça sınırlı bir çalılşan kitlesine hitap ettiği ortaya çıkmaktadır.

10.2. Yetki Mücadelesi
Dönem boyunca toplu pazarlık yetkisi elde edebilmek için sendikalar arasında yoğun
bir rekabet yaşanmıştır. 1968 yılında özel sektörde 1970 yılından itibaren de kamuda başlayan
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rekabet, kanundaki boşluklar, yürütme ve yargı organlarının tutumları, işverenlerin güçlü
sendikalar yerine fazla sorun çıkarmayan sendikalarla toplu pazarlık yapma eğilimleri yetki
tespitinde tıkanmalara yol açmıştır. Sahte üye fişleri ve okunmayan gazetelere verilen ilanlarla
yetki alabilen sendikalara rastlanmıştır. İşçilerin çoğunluğunu temsil eden sendikalar bile sahte
fişlere başvurma yoluna gitmişlerdir.
Yetki mücadelesi sürerken işletmelerde de verim düşmüş, kanun dışı eylemler
görülmüştür. Sorunlu çözmek için referandum, durum saptaması ve irade beyanı gibi
yöntemlere başvurulmuştur.

10.3.Toplu Pazarlığın Düzeyi
Sendikalar toplu pazarlık otonomisini üst örgütlere vermekten kaçınmış, toplu pazarlık
alt düzeyde kalmıştır. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir:
1. Hukuki düzenlemelerin yetersiz kalması
2. İşçi sendikalarının izlediği taktikler
3. Konfederasyonların ve işkolu sendikalarının işkolunda çoğunluğu temsil
edememeleri
4. Toplu pazarlığa yetkili işveren sendikasının bulunmaması
Böylece işkolu düzeyinde toplu pazarlık yaygınlaşamamış, genellikle işyeri düzeyinde
gerçekleşmiştir.
Özel sektörde az sayıda işçiyi çok sayıda işletmeyi kapsayan işyeri sözleşmesi
niteliğinde toplu sözleşmeler yapılmış, kamuda ise çok sayıda işçiyi kapsayan işkolu sözleşmesi
niteliğinde toplu sözleşmeler yapılmıştır.
Kanunda işkolu ve işletme sözleşmeleri açıkça düzenlenmediğinden aynı dönem için bir
işletmede birden fazla toplu sözleşme imzalanmış, buna bağlı sorunlar ortaya çıkmıştır.
Kanunda toplu sözleşmenin birden fazla işyerini kapsayabileceği ibaresine bağlı olarak
bazı işkollarında grup sözleşmeleri imzalanmıştır. Türk-İş ve DİSK in karşı çıkmalarına
rağmen, 1970 yılından itibaren grup toplu iş sözleşmeleri özel sektörde yaygınlaşmıştır.

10.4. Toplu Sözleşmelerin İçeriği
Toplu sözleşmelerde tabandan gelen baskılarla ücret ve sosyal yardımlar konularında
ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Ücret artışlarında ücret yapısının vasıf farkı yönünden
bozulmasına neden olan “seyyanen ücret zammı” uygulaması yaygınlık kazanmıştır. Değişken
ücret sistemi (eşel mobil sistemi) ise fazla yer bulmamış, geçinme endeksindeki rakamlara
güvensizliğin de etkisiyle işçi sendikaları kademeli ücret sistemini tercih etmişlerdir.
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Ücret zamları, verim, üretkenlik ilkeleri yerine 1963 yılından itibaren İstanbul Geçinme
Endeksi’ndeki artışları telafi edecek şekilde belirlenmiştir. I., II. ve III. Beş Yıllık Kalkınma
Planlarında ücretlerin verimlilik artışı oranında yükselmesi konusundaki ilkeye sendikalar
şiddetle karşı çıkmışlardır.
Kamu sektöründe ücret düzeyi ve sosyal haklar özel sektörden daha yüksek olmuştur.
Nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
1.

Devletin paternalist yaklaşımı,

2.

İşçi hareketlerine önderlik etme eğilimi,

3.

Kamu işletmelerinin büyük işletmeler oluşu,

4.

Siyasi ilktidarların popülist politikalar,

5.

Kamu işverenlerinin siyasi ve sendikal baskılara fazla direnmemesi.

6.

Kamunun ücret artışlarını bir maliyet unsuru olarak değil gelir unsuru olarak
görmesi.

Bunların yanısıra özel sektör ile kamu sektöründeki ücret farklılaşmasının iki nedeni
daha vardur. Bunlardan birincisi, özel sektörde ödenen ücretlerin prim tavanını geçen
bölümünün istatistiklerde yer almamasıdır. İkincisi ise yine özel sektörde ücretlerin gerçek
düzeyinden daha az bildirilmesidir.
Dönem boyunca toplu sözleşmelerde aile yardımı, yakacak, izin, doğum, ölüm,
evlenme, bayram, eğitim, konut, yemek yardımı gibi çok sayıda sosyal yardıma yer verilmiştir.
Bu sosyal yardımlar işçilerin refahını arttırıcı özelliklerinden dolayı işverenleri bazı parasal
yükümlülüklerden kurtarmıştır. 1977 yılından sonra sosyal yardımlar çıplak ücretin değerini
aşmaya başlamışlardır.
Memur statüsünde çalışanların hakları ise işçiler kadar yüksek olmamış bu durum
huzursuzluklara yol açmıştır. 1970’lerin sonunda ise ücret ve sosyal yardımların yüksek
maliyetinden işverenler şikayetçi olmaya başlamışlar, sendikalar enflasyonun yükselmesinden
sorumlu tutulmuşlardır.
Bu dönemde ayrıca ücret ve yan ödemeler dışında sendikalar toplu sözleşmelerle kıdem
tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin süreleri vb. konularda yasalarda
düzenlenen alt sınırlardan daha fazla haklar elde etmişlerdir. Örneğin yıllık izin ve kıdem
tazminatın konularında genel olarak yasadaki düzenlemelerin bir buçuk katı kadar haklar elde
etmişlerdir.
Bu dönemde çokça gündeme gelen yönetime katılma talepleri ise gerektiği şekilde bir
yankı bulmamıştır. Yönetime katılma iş organizasyonalrındaki fonksiyonlarından daha çok
siyasal nitelikleri ile gündeme getirildiğinden şiddetli karşı çıkışlar olmuştur. Kamu sektöründe
konuya sıcak bakılması söz konusu olmakla beraber işverenlerin de karşı çıkması ile toplu
sözleşmelerde fazla yer almamıştır. Sadece işyeri ile ilgili kararların alınmasında işçilere de
hareket alanı veren, “barış kurulu”, “işletme komitesi” gibi bazı kurullar kurulmuştur.
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10.5. Toplumsal Anlaşma Tecrübesi
Dönem boyunca üçlü ve ikili pazarlık süreci gerçekleştirilememiştir. Bu alanda
imzalanan ilk ve tek anlaşma ise 20.7.1978 tarihinde CHP hükümeti ile Türk-İş arasında
imzalanan “Toplumsal Anlaşma” olmuştur. Anlaşmada, endüstri ilişkileri konusunda KİT’lerde
ortaya çıkan sorunların giderilmesi, işsizlikle mücadele, gelir dağılımında adaletin sağlanması,
toplu sözleşmeler, verimliliğin arttırılması, toplumsal adaletin yaygınlaştırılması, işçi-memur
ayrımı, tarım iş kanununun çıkarılması, sağlıklı bir işçi- işveren ilişkisinin düzenlenmesi, gibi
genel ekonomik ve sosyal sorunlar ile ilgili hükümlere yer verilmiştir.
Anlaşma kamu sektöründe toplu pazarlıkta izlenecek ortak politikaların esaslarını
belirlemiştir. Bu esaslar şu şekilde sıralanabilir:
1. Birbirinden farklı içerikte toplu sözleşmelerin önlenmesi amacıyla KİT’ler arası bilgi
akımını sağlayacak teknik birim kurulması,
2. Sosyal yardımların toplam gelir içinde hesaplanması ve bütünlük sağlanması,
3. Aynı dönemde aynı işyerinde iki toplu sözleşmenin önlenmesi,
4. Seyyanen ücret zammının yerine mesleki bilgi ve beceriye göre zam yapılması,
5. Zamların satın alma gücünün en yüksek olduğu 1976 yılına göre yapılması,
6. Ekonomik ve sosyal yardımların sendika üst kuruluşlarının ve hükümetin oluşturduğu
teknik komite tarafından belirlenmesi.
7. Yönetime katılma ilke olarak benimsenmiş, bu alanda bir model bulunması kabul
edilmiş,
8. İş Kanunu’nun 13., 17. ve 24.üncü maddeleri değiştirilerek iş güvencesi sağlanması
amaçlanmış,
9. Yetkili sendikanın belirlenmesi için (ihtilaflı durumlarda) işçilerin oyuna başvurulması
(referandum) kabul edilmiş,
10. Toplu pazarlık ve grev hakkının Anayasa’da daha demokratik şekilde düzenlenmesi
öngörülmüştür.

“Toplumsal Anlaşma” girişimi başarılı olmamış ve gerçekleştirilmesi arzu edilen
amaçalara ulaşılamamıştır. Gerçekleştirilemesi arzu edilen,
1. Toplu pazarlıklarda eşgüdüm sağlayacak teknik birimler kurulamamış,
2. Sosyal yardımların toplam ücret içinde hesaplanmasına geçilememiş,
3. Yönetime katılma sağlanamamış,
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4. Tarım İş Kanunu’nun çıkarılması gerçekleşememiştir.
“Toplumsal Anlaşma” girişiminin başarısız olmasının çok sayıda nedeni vardır. Bu
nedenler arasında ön çıkan ana faktörler şunlardır:
1. Hükümetin kısa ömürlü olması,
2. Türk-İş’in anlaşmaya sahip çıkacak güç ve bilince sahip olmaması,
3. Toplu pazarlığın parçalı ve merkezi olmayan bir yapıya sahip olması,
4. Danışma ve üst düzeyde yönetime katılma mekanizmalarının bulunmamasıdır.
Ayrıca, Toplumsal Anlaşma işveren kesimi ile diğer işçi örgütlerini devre dışı
bırakmıştır. MİSK ve DİSK anlaşmaya dahil edilmemişlerdir. Bu nedenle DİSK, anlaşmayı sarı
sendikacılık olarak tanımlamıştır. MİSK güdümlü devlet sendikacılığı olarak görmüş ve karşı
çıkmıştır.
Anlaşma işçi örgütlerinin tümünü kapsamadığı gibi işverenleri de devre dışı bırakmıştır.
Bu durum işverenlerin konuya sıcak bakmalarını ortadan kaldırmıştır. Nitekim, işverenler
“Toplumsal Anlaşma’nın,
1.

Kamu ve özel sektör işverenlerinin birlikte örgütlenmesini engellediğini,

2.

Yüksek ücret zamları getirdiğini,

3.

Yönetime katılma ile ilgili içerik taşıdığını,

4. İşveren konfederasyonunu devre dışı bıraktığını,
ileri sürmüş ve bu durumu kendilerine karşı siyasi tavır alma olarak değerlendirerek
anlaşmaya karşı çıkmıştır.
Anlaşma, imzalandıktan 14 ay sonra tamamen işlemez hale gelmiş ve askıya alınmıştır.
İşveren örgütlerini dışlamış, kamu kesimi ile sınırlı olmuş, ikili yapıya dayanmış, bağlayıcı
olamamış, gönüllüğe dayanmıştır.
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Tablo 10. 1: 1963-1980 Yılları Arasında Yapılan
Toplu İş Sözleşmeleri
Yıllar

Toplu Sözleşme
Sayısıı

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
Toplam

96 1
1.078
1. 872
1.152
2.339
1.332
1.429
1.516
1.443
1.603
1.921
1.724
1.893
2.408
2.173
2.225
2.914
1.813
34.790
Kaynak: Tokol, s.127
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Yıllar

Özel

Kamu
İşyeri İşçi

Toplam

İşyeri

İşçi

İşyeri

İşçi

3.394

127

5.968

156

9.462

1964 1.435

263.856

2.483

172.926

3.918

4.36762

1965 1.114

121.750

1.741

50.109

2.855

171.859

1966 1.000

159.375

1.595

175.013

2.595

334.388

1967 1.124

110.041

2.506

78.724

3.630

188.765

1968 1.440

254.600

1.531

163.696

2.971

418.297

1969 1.261

98.105

1.614

136.381

2.875

234.486

1970 2.309

334.708

2.727

215.243

5.036

549.951

1971

188.583

3.564

153.967

4.542

342.550

1972 1.789

278.017

1.879

148.478

3.668

426.445

1973 4.211

249.901

2.098

193.389

6.309

443.290

1974 1.880

427.300

2.443

174.479

4 323

601.779

1975 1.051

91.316

3.877

209.202

4.928

300.318

1976 2.757

221.000

2.419

255.000

5.176

476.000

1977 2.498

369.324

3.681

220.774

6.179

590.098

1978 1.530

280.000

3.787

204.000

5.317

484.000

1979 4.781

266.000

8.496

48.000

13.277

314.000

1980 2.578

237.000

1.488

93.000

4.066

330.000

2.698.349

81.821

6.652.450

1963

29

978

Toplam 33.765

3.954.270 48.056

Tablo 10.2. 1963-1980 Yılları Arası Toplu Sözleşmelerin
Kamu ve Özel Sektöre Göre Dağılımı
Kaynak: Tokol, s.128
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’de ilk defa anayasal ve yasal seviyede düzenlenmiş ve uygulamaya
konulmuş olan toplu pazarlık uygulamaları incelenmiştir. Yasal düzenlemelerin hayata
geçirilmesinde başta yetkili işçi sendikalarının tespiti olmak üzere pek çok husus tartışma
konusu olmuştur. Toplu iş sözleşmelerinde ücret konusu öne çıkmış, işverenlerin performansa
dayalı ücreti tercih etmelerine karşılık işçi sendikalarının seyyanen ücret zamları tercihi baskın
gelmiştir. Ücretlerin tespitinde enflasyonun olumsuz etkilerinin giderilmesi amaçlanmış ve
kademeli ücret sistemi benimsenmiştir. Enflasyon baskısının artması zamanla toplu iş
sözleşmelerinde nakdi ödemelerden (çıplak ücret) çok ayni ödemelerin (sosyal yardımların)
daha fazla olmasına yol açmıştır. Çalışma hayatında toplumsal barışı sağlamaya yönelik 1979
tarihindeki toplumsal anlaşma girişimi ise başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi 1978 tarihinde CHP hükümeti ile Türk-İş arasında imzalanan
Toplumsal Anlaşma’nın olumsuzluklarından biridir?
a) Yüksek ücret zammı getirmesi
b) Hükümetin kısa süreli olması
c) Türk-İş’in yeterli güce sahip olmaması
d) Toplu pazarlıkta eşgüdüm sağlayacak teknik birimlerin kurulamaması
e) Türk-İş dışındaki işçi örgütlerini ve işveren örgütlerini dikkate almaması

2) 1960-1980 arası dönem incelendiğinde toplu iş sözleşmelerinden yararlanan işçilerin
sayısının en yüksek olduğu yılın hangisi olduğu görülecektir?
a) 1963
b) 1967
c) 1969
d) 1974
e) 1980
3) Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 döneminde toplu iş sözleşmelerinde verilen sosyal
yardımlar arasında yer almamaktadır?
a) Aile yardımı
b) Doğum parası
c) Asgari geçim indirimi yardımı
d) Bayram ikramiyesi
e) Yemek yardımı
4) Aşağıdakilerden hangisi işverenler Toplumsal Anlaşma’ya karşı çıkarken ileri sürdükleri
hususlar arasında yer almamaktadır?
a) Kamu ve özel sektör işverenlerinin birlikte örgütlenmesini engellemesi
b) Yüksek ücret zamları getirmesi
c) Yönetime katılma ile ilgili içerik taşıması
d) İşveren konfederasyonunu devre dışı bırakması
e) İşçi sendikalarının tamamını muhatap alması
5) 1960-1980 döneminde toplu sözleşmelerde karşılık bulamayan işçi sendikalarının
“yönetime katılma” talepleri daha çok hangi niteliği öne çıktığı için karşı çıkılmıştır?
a) Hukuki niteliği
b) Siyasal niteliği
c) Ekonomik niteliği
d) Sosyal niteliği
e) Ahlaki niteliği
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6) Aynı dönemde aynı işyerinde iki toplu sözleşmenin önlenmesi Toplumsal Anlaşmanın
amaçlarından biridir.
a) Doğru
b) Yanlış
7) 1960-1980 döneminde kamu sektöründe yapılan toplu pazarlıklarda kamu işverenlerinin
siyasi ve sendikal baskılara karşı dirençsiz oluşu çalışanlar arasındaki ücret düzeyini özel
sektör işçileri lehine bozmuştur.
a) Doğru
b) Yanlış
8) 1963 – 1980 döneminde işçi konfederasyonları ve işkolu sendikalarının işkolunda
çoğunluğu temsil edememeleri toplu pazarlıkların alt düzeyde kalmasına yol açmıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
9) 1963 – 1980 döneminde özel sektörde çalışan işçi sayısı kamu sektöründe çalışan işçi
sayısından fazla olmakla beraber yapılan toplu iş sözleşmelerinden yararlanan işçilerin
%59’u kamu, %41’i de özel sektörde çalışan işçiler oluşturmuştur. Veriler dikkate
alındığında bir çelişki görüyor musunuz? Varsa bu çelişki nasıl açıklanabilir?
10) Başarısız olmakla beraber “Toplumsal Anlaşma” neden değer taşımaktadır? Tartışınız.

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)c, 4)e, 5)b, 6) a, 7) b, 8) a.
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11. TOPLU PAZARLIK VE UYGULAMALARI: 1980 SONRASI
GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Toplu Pazarlık Kapsamındaki İşçi, İşyeri Sayısı ve Sektörlere Göre Dağılımı
11.2. Alt Düzeyde Sözleşme Modeli
11.3. Kamu Toplu Pazarlık Politikasında Değişim
11.4. Toplu Pazarlıkta Sağlanan Haklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- 1980 sonrası döneminde toplu iş sözleşmelerinin kapsamımda azalmanın kaynakaları
nelerdir?
2- 1980 sonrası döneminde kamu ve özel sektörde toplu iş sözleşmelerinden yararlananlar
arasında bir fark var mıdır?
3- İşveren sendikaları hangi tip toplu iş sözleşmelrinin yapılmasına çalışmışlardır?
4- Tek işverenli toplu iş sözleşmeleri öncelikli olarak hangi tip işletmelerin gündemine
girmiştir?
5- Neden işletme ve işyeri seviyesinde toplu iş sözleşmesine yönelme yoğunlaşmıştır?
6- Devletin/kamunun kamu çalışanlarına yönelik toplu pazarlık politikalarını neden
değiştirmiştir?
7- Kamu toplu pazarlık politikalarının değişmesi ne gibi sonuçlar doğurmuştur?
8- Kamunun toplu pazarlık politikalarını değiştirmesine karşılık işçi sendikaları ne gibi
karşı politika geliştirmişlerdir?
9- Ücret düzeyinin belirlenmesinde hangi ölçütler kullanılmıştır?
10- Ekonomik krizler Türk çalışma hayatını nasıl etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

1980 sonrasında yapılan
toplu iş sözleşmelerinin
kapsamı

Kazanım

Toplu iş sözleşmelerinin
kapsamına etki eden
faktörler ve kapsamdaki işçi
sayısını belirleyen unsurların
anlaşılması
Ücret ve ücret
Uluslararası rekabete açılan
politiklarındeki gelişmeler
Türkiye’de ücret
politikalarının değişiminin
anlaşılması
Toplu pazarlıklarda çıplak
Toplu iş sözleşmelerinde
ve sosyal yardımlara yönelik kök ücret ve sosyal
tartışmalar
yardımlar konusu üzerindeki
tartışmalrın anlaşılması
Toplu pazarlığın
Toplu pazarlık düzeyi ile
düzeyindeki değişmeler ve
ilgili düzenlemeler ve kamu,
arayışlar
özel sektör uygulama
tercihleri ile neticede ortaya
çıkan sonuçların
anlaşılmasının sağlanması
Toplu pazarlığın içeriğindeki Toplu iş sözleşmelerinde
gelişmeler
müzakere edilen pazarlık
konularının nicelik ve nitelik
olarak değişiminin
anlaşılması
Kamu toplu pazarlık
Kamunun/devletin kamu
politikalarının değişmesi
çalışanı işçilere yönelik
politika değişiminin nende
ve sonuçlarının anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Anlatım ile öğretme ve
kavratılması

Anlatım ile öğretme ve
kavratılması
Anlatım ile öğretme ve
kavratılması
Anlatım, karşılaştırma ve
örneklendirme ile öğretme
ve kavratılması

Anlatım ve örneklendirme
yoluyla ile öğretme ve
kavratılması
Anlatım ve örneklendirme
yoluyla ile öğretme ve
kavratılması
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Anahtar Kavramlar













İşletme düzeyinde toplu pazarlık
İşyeri düzeyinde toplu pazarlık
Grup toplu pazarlığı
Ücret ekleri
Performansa dayalı ücret
Kamu Toplu Pazarlık Politikası
Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Komisyonu
Çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi
Fon uygulamaları
Taşeronlaşma
Ekonomik krizler
Bahar Eylemleri
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11.1. Toplu Pazarlık Kapsamındaki İşçi, İşyeri Sayısı ve Sektörlere
Göre Dağılımı
Koşullar değişmesine rağmen 1983’den sonra da sendikaların hem özel sektörde hem
kamuda temel faaliyet alanını toplu pazarlık oluşturmuş, “toplu pazarlık sendikacılığı/ ücret
sendikacılığı” anlayışı devam etmiştir. Bu dönemde de sendikalar dar bir çıkar örgütlenmesi
özelliği göstermişlerdir.
Kanuni engel olmayan alanlarda bile sendikalar toplu pazarlık dışında etkin faaliyet
gösterememişler, işçilerin kimliğini yansıtacak bir temsil kapasitesi geliştirmemişlerdir. Farklı
işkollarındaki işçiler arasındaki dayanışmayı sağlayamadıkları gibi ortak amaçları paylaşan
geniş tabanlı bir sosyal hareketi gerçekleştirememişlerdir.
1984–2015 yılları arasında toplam 72.188 toplu iş sözleşmesi bağıtlanmış, bunların
31.400’ü %43’ü kamu sektöründe 40.788’i %57’si ise özel sektörde gerçekleşmiştir. Toplu
pazarlık bağıtlanan işyeri sayısı kamuda sınırlı kalmış, özel sektörde işletme ölçeğine bağlı
olarak daha fazla olmuştur.
Toplu pazarlık kapsamındaki işçi sayısı da ÇSGB verilerine göre sınırlıdır. 1960-1980
döneminde olduğu gibi 1983 den sonra da toplu pazarlıktan yararlanan işçi sayısı kamuda özel
sektöre göre daha fazla olmuştur.
Toplu pazarlık kapsamındaki işçi sayısı ÇSGB verilerinden, sendikaların işyeri veya
işletme düzeyindeki üye sayılarını belirten çoğunluk tespit belgelerinde yer alan üye sayılarına
göre belirlenmektedir. Uygulamada bu sayılarla gerçek durum arasında çelişkili verilere
rastlanabilmektedir.
Bu durum dikkate alınarak ve toplu sözleşmelerin süresi ile bağlantılı olarak ikişer yıllık
dönemler itibari ile veriler incelendiğinde; kamu ve özel sektörde toplu sözleşme kapsamındaki
işçi sayısındaki değişim farklıllık göstermektedir. 1984 ve 1985 yıllarında yürürlükte olan toplu
iş sözleşmelerinden yararalanan kamu ve özel toplam işçi sayısı 1.259.905 iken bu sayı 2009
ve 2010 yıllarında toplam 843.467 olmuştur. Bu verilere göre dönemin başlangıcına göre 2010
yılına gelindiğinde toplu iş sözleşemsinden yararlanlan işçi sayısı %34 azalmıştır. 2014 ve 2015
yılları esas alındığında toplu iş sözleşmesinden yararlanlan işçi sayısı 1.009.149’ a yükselmiştir.
Bir diğer ifade ile 1984 yılından sonra sürekli azalma eğiliminde olan toplu iş sözleşemsinden
yararalanan işçi sayısı son yıllarda artış göstermektedir. TİS yararlanla işçi sayısı artış
göstermekle beraber hala 1980’li yıllardaki rakamların çok altındadır.
TİS yararalanan işçi sayısının kamu ve özel sektör açısından değerlendirilmesi de
dönemin özellikleriyle uyumlu sonuçlar vermektedir. Ekonominin liberalaleştirilmesi ile
gerçekleştirilen özelleştirmeleri neticesinde kamu kesimi küçülmüş, özel sektör ise
büyümüştür. Bu politikalrın bir sonucu olarak kamu kesiminde toplu sözleşme kapsamı içindeki
işçi sayısı azalma, buna karşılık özel sektörde ise artma eğlimi açıkca ortaya çıkmıştır. Ancak,
bu eğilimin tersine dönmesi ihtimali söz konusudur. Şöyleki, “Kamu kurum ve
kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında
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çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi
statüsüne geçirilmesine dair” 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile 2018 yılında uygulamaya geçirilen taşeron işçilerinin kadroya alınması başlamış
bulunmaktadır. Bu nedenle, hhukuki olarak hakları olmakla beraber fiilen örgütlenme problemi
yaşayan, sendikalaşamadıkları için de TİS’lerinden yararlanlamayan taşeron işçilerinin kadroya
alınmasıyla 2019 yılından itibaren kamu kesiminde TİS kapsamındaki işçi sayısında bir sıçrama
beklenilmelidir. Taşeron işçilerin istihdamı kamu kesiminde olacağı için kamu sektöründe TİS
yararlanan işçi saysının özel sektöre göre artma potansiyeli beliritilmesi gereken güncel bir
eğilimdir. Eğilimdeki bu değişim olumlu olmakla beraber artan işgücü, kayıt altında çalışma ve
toplumsal gelişme dikkate alındığında yeterli bir artışı ifade etmemektedir.

Tablo 11.1: Toplu İş Sözleşmesi Kapsamındaki İşyeri ve İşçi Sayısı

Yıllar
1984
1985
Ara Toplam
2009
2010
Ara Toplam
2014
2015
Ara Toplam

Kamu Sektörü
İşyeri
İşçi
Sayısı
Sayısı
1.499
147.163
9.619
647.582
11118
794.745
8.912
288.531
4.528
166.294
13.440
454.825
6.478
102.332
11.262
213.804
17.740
316136

Özel Sektör
İşyeri
Sayısı
2.759
3.083
5.842
2.632
4.506
7.138
5.964
5.650
11614

İşçi
Sayısı
192.932
272.228
465.160
216.265
172.377
388.642
261.832
431.181
693.013

Toplu sözleşme kapsamındaki işçi sayısı sendikalı işçi sayısı ile karşılaştırıldığında
toplu sözleşme kapsamındaki işçi sayısı sendikalı işçi sayısına göre daha düşüktür.
Bunun nedenleri (geçmişteki nedenlere ek olarak) :


2821 sayılı Kanun’da yer alan çifte baraj sisteminin birçok sendikanın yetki almasını
engellemesi



Yetki alan sendikaların, rakip sendikaların veya işverenin yetkiye itirazı halinde bu
itirazların mahkemede sonuçlanmasının 1-2 yıl gibi uzun bir zaman alması sonucu bu
dönemde işyerindeki sendikalı işçilerin işten çıkarılması toplu sözleşme bağıtlama
olanağından yoksun kalması



ÇSGB’nın sendikalı üye sayısı ile ilgili verilerinin yukarıda belirtildiği gibi gerçeği
göstermekten uzak kalması
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Özellikle Avrupa Birliği ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği anlaşmasından sonra
küresel rekabetle birlikte gerekli teknoloji ve organizasyon değişimine gidemeyen
işyerlerinin verimliliği ve rekabet güçlerini arttırmak amacıyla ucuz ve kayıt dışı
istihdam uygulaması



Yeni yönetim ve üretim modelleri uygulayan işletmelerin toplu pazarlığa alternatif
olarak insan kaynakları yönetimini kullanmaları



Türkiye’de 100 ve özellikle 50 işçi altında çalıştıran işyerleri toplu pazarlık süreci
dışında kalmaya çalışmaktadır.



İşyerlerinin büyük bir bölümü taşeronlaşma, ve diğer standart dışı çalışma şekillerinin
yaygın kullanımı, işyerlerinin küçültülmesi, kapsam dışı personel uygulaması, çırak
stajyer öğrenci istihdamı, yüksek oranda işçi devri, özelleştirme sonucu endüstri
ilişkilerinin dışına çıkmıştır.



İşyerlerinin bir bölümü de sendikanın toplu iş sözleşme yetkisini düşürme, toplu iş
sözleşmesi görüşmelerinden kaçınma, arabuluculuk kurumunu ve grevi etkisizleştirme
gibi yöntemlerle toplu pazarlık sisteminin etkilerini zayıflatmaya çalışmıştır.



Toplu sözleşme uygulayan ve sendikal sistem içinde kalan işyerleri ile sendikal
ilişkilerden uzak ve kayıtdışı faaliyet gösteren işyerleri arasında ise ciddi bir haksız
rekabet yaşanmaktadır.

11.2. Alt Düzeyde Sözleşme Modeli
Toplu Sözleşmeler 2822 sayılı kanun gereği işyeri ve işletme düzeyinde yapılmaktadır.
Özel sektörde grup toplu iş sözleşmeleri kanalıyla toplu sözleşmenin uygulama alanı
genişletilmiştir. TİSK ve bazı işveren sendikaları 1980’lerin sonunda birçok işkolunda grup
pazarlığını desteklemiş, bazı işkollarında birleştirilmiş toplu pazarlık birimleri ortaya çıkmıştır.
1994 krizinden sonra özel sektörde gerileme sürecine girildiğinden, rekabet nedeniyle birçok
işyeri küçülmeye ve taşeronlaşmaya başladığından, grup sözleşmelerinden tek işverenli
pazarlığa geçilmeye başlanmıştır. Çok uluslu şirketler de giderek grup sözleşmesinden tek
işverenli pazarlığa yönelmeye başlamışlardır. Örneğin BRİSSA, KİPLAS’ın toplu pazarlık
stratejisini merkezi ve katı bulduğundan sendikadan ayrılmıştır. Öte yandan 2822 sayılı Kanun
sonrası bağıtlanan işyeri sözleşmesi işletme sözleşmesinden fazla olmuş, özel sektörde işyeri,
kamu sektöründe işletme sözleşmeleri ağırlıklı olmuştur.

207

11.3. Kamu Toplu Pazarlık Politikasında Değişim
1983 sonrası serbest toplu pazarlık sistemine geçilmiş ancak 1983 kanunlarının
sınırlayıcı hükümleri, istikrar politikaları ve ücret politikaları, rasyonel işletmecilik ilkelerinin
benimsenmesi, kamu işletmelerini kâra geçirme çabaları, 1980 öncesinden farklı bir toplu
pazarlık politikası uygulanmasına neden olmuştur.
1980 sonrasında uygulamaya konulan düşük ücret politikasının sürdürülmesi amacıyla
toplu pazarlığa merkezi bir yapı kazandırılmıştır. Sendika yönetici ve temsilcilerine kanunda
tanınanlar dışında yeni haklar verilmemesi, kıdem tazminatı ile ilgili sürelerin arttırılmaması,
sosyal yardımlarda yeni kalemlerin kabul edilmemesi, sözleşmelerde yönetime müdahale hakkı
tanınmaması, tatil sürelerinin arttırılmaması, ücretlerin tespitinde genel ekonomik durum ile
işkolunun ve işyerinin durumunun da dikkate alınması, iş değerlendirmesi, liyakat sisteminin
uygulanması, seyyanen zam uygulanmasından vazgeçilmesi gibi bazı kararlar benimsenmiştir.
Siyasi iktidarın Koordinasyon Kurulu aracılığıyla toplu pazarlığa müdahalesi sonucu
TİSK ile YHK uygulamaları arasında benzerlik ortaya çıkmış, kurulun toplu pazarlık
özerkliğini zedeleyip zedelemediği tartışma konusu olmuştur. Bu kararlara karşılık Türk-İş
tarafından “Toplu İş Sözleşmesi Komitesi” oluşturulmuş, bağlayıcı ilkeler belirlenmiş, ancak
bu ilkeler Koordinasyon Kurulu’nun kararları karşısında uygulama alanı bulamamıştır,
özellikle ücret maddeleri aşılamamıştır.
Tepkiler karşısında 1986 yılında Kurul’un işlevlerini kamu işverenler sendikası almıştır.
Kamu işveren sendikaları işletmelerin özelliklerini dikkate almadan siyasi iktidar tarafından
belirlenen tahmini enflasyon oranlarına ve ilan edilen ilkelere göre toplu pazarlıklar
yapmışlardır. Kamu sektörü toplu pazarlıkları genellikle siyasi iktidarlar tarafından
sonuçlandırılmıştır.
1989 başında 600.000 kamu işçisinin sözleşmesinin yenilenmesi aşamasında Türk-İş
tarafından toplu iş görüşmelerini ortak yürütmek ve ortak tavır almak amacıyla kamuda örgütlü
26 sendika ile “Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Komisyonu”
oluşturulmuştur. Yine de üç kamu işveren sendikası ile görüşmelerde ilerleme sağlanamaması
üzerine 1989 Mart, Nisan, Mayıs aylarında “Bahar Eylemleri” devam etmiş, eylemler işçiler
tarafından başlatılmış, sendikaların rolü sınırlı kalmıştır.
Bu dönemde daha önce uygulanan eylemler yanında yeni ilginç ve yaratıcı eylem türleri
uygulanmış. Bahar eylemlerinin etkisiyle 1989 toplu iş görüşmeleri sonucunda kamu işçi
ücretlerinde son iki senenin enflasyon kayıpları karşılanmak üzere % 140’lık bir ücret artışı
yapılmıştır. Özel sektör sözleşmeleri de olumlu etkilenmiştir.
1991 yılında hükümet değiştiği halde ekonomik politikalar değişmemiş 1999 yılına
kadar ücretlere enflasyon altında zam yapılmış, mücadele ve grevler (1995’de 550,000 işçi
yürüyüşü) sonuç vermemiştir. Fazla mesainin ücretli izinle telafisi ve esneklik uygulamaları
gündeme gelmiştir. 1999’a kadar hükümetin tavrı değişmemiştir. Sendikalar arasında kopukluk
başlamış, çalışma tarihinin en kapsamlı grevleri yapılmasına rağmen bağıtlanan sözleşmelerin
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başarısızlığı hayal kırıklığı yaratmış, ortak hedef ve birlikte mücadele gerçekleşememiştir. 1997
yılında Asya krizi ile başlayan kriz etkisi istihdam eğilimini de düşürmeye başlamıştır. 2000’li
yıllarda ise AKP’nin toplu görüşmelerde ki tavrı değişmemiş ancak yoğun mücadeleler
yaşanmamıştır.

11.4. Toplu Pazarlıkta Sağlanan Haklar
1983 – 1990’lı yılların ortalarına kadar toplu pazarlıkların temel konusu hem kamuda
hem özel sektörde ücret ve ücret ekleri olmuştur. Ücret düzeyinin belirlenmesinde ise enflasyon
en önemli etken olmuştur. 1980’lerin sonundan itibaren altı aylık dilimlerde (enflasyonun
yüksek olduğu yıllarda) ücret artışı yapılmış, artışlarda TÜFE dikkate alınmış, 2001 krizi
sonrasında ise altı aylık dönem sonunda somut bir zam oranı verilmeden otomatik TÜFE’ye
bağlanmıştır.
Vasıfları, sorumlulukları, üretime katkıları farklı kişilere aynı ücret zammının
verilmesini öngören seyyanen ücret sistemi devam ettirilmiş, seyyanen ücretin maktu, yüzdeli,
yüzdeli ve maktu modelleri hem ücret hem de ücret ekleri için uygulanmıştır. Seyyanen zam
uygulamaları ücretlerde iş, liyakat, verim ve kıdem ilişkisinin kurulmasını engellemiştir.
Özel sektörün daha yüksek işçi devrine sahip olması nedeniyle kıdemden kaynaklanan
ücret farklılaşması kamu sektörüne göre bu sektörde daha sınırlı kalmıştır.
Ücretliler enflasyona karşı adil bir şekilde korunamamıştır. 2001 krizi sonrası enflasyon
artışı üzerinde refah payı elde edecek şekilde pazarlık yapılmamış, bazı sözleşmelerde reel ücret
artışı enflasyon altında kalmıştır.
Performansa dayalı ücret sistemi büyük işletmelerde işverenlerce sürekli gündeme
getirilmiştir. Sendikalar bu sisteme ücreti bireyselleştirdiği, toplu pazarlıkla belirlenen ücret
standartlarından uzaklaşıldığı için karşı çıkmışlardır. Ancak sonunda sistemi kendileri için
kabul edilebilir hale getirmeye çalışmaktadırlar. Sistemin ücret artışı konusunda işverene fazla
esneklik sağlaması ve sendikaların rolünün azalması sendikaları tedirgin etmektedir. Sendikalar
bireysel performansa dayalı ücret yerine organizasyon yapısında uygulanan kar paylaşımı ve
kazanç paylaşımı gibi planlara sıcak bakmaktadırlar.
Ücret düzeyinin belirlenmesinde yüksek vergi oranları ve sigorta prim yükü; sosyal
güvenlik primlerinde az da olsa indirim sağlanması, Asgari Geçim İndirimi sisteminin Özel
Gider İndirimine oranla daha fazla vergi indirimi sağlamasına rağmen; halen geçerliliğini
korumaktadır. Ücretliler üzerinde vergi yükü ağırdır, ulusal gelirden aldıkları paya oranla çok
yüksek vergi ödemeleri sorun ve gerginlik yaratmaktadır. Ayrıca işçi ve işverenlerin ödedikleri
sigorta prim oranları da halen çok yüksektir.
1986 yılında uygulanmaya başlayan fonlar üretimle ilgisi olmamasına karşın işçilik
maliyetlerini arttırmış, işçi ve işverenlerin tepkisiyle karşılaşmış, çeşitli tarihlerde son
verilmiştir.
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Kesintiler fazla olduğundan çalışma barışı bozulmaktadır. İşçiler ellerine geçen ücretten
şikayet ederken işverenler işçi için ödediği toplam giderleri dikkate almaktadır.
Toplu pazarlıkta dönem boyunca ücret düzeyindeki ve haftalık çalışma saatlerinde
başarısızlık bir yana, yıllık ikramiye, tatiller, bayramlar, fazla çalışma ücretleri ve gece
çalışmalarında belli düzeyde haklar elde edilmiştir.
1983 - 2012 yılları arasında toplu sözleşmelerde 1963 -1980 döneminde olduğu gibi,
sosyal yardımlar ayrıntılı düzenlenmiştir. 1983 yılındaki TİSK’in “toplu sözleşmelere yeni
sosyal yardım kalemlerinin alınmaması” ilke kararına rağmen günümüze kadar sosyal
yardımlar sayı ve miktar olarak artmıştır.
Bazı durumlarda kök ücretler asgari ücrete kadar gerilemiş, sosyal yardımlar, özellikle
ikramiye ödemeleri kök ücretin üzerine çıkmıştır.
Çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi için hükümler konmuştur.
İş sağlığı ve güvenliği açısından toplu pazarlıklarda İş Kanunu’nun gereklerinin yerine
getirilmesi talep edilmiştir.
“Taşeron uygulaması” ve “Haklı ve yeterli sebep olmaksızın işten çıkarma” başlıkları
toplu sözleşme tekliflerine alınmış ancak sınırlı kalmış ve başarılı olmamıştır. Aynı şekilde
kısmi çalışma ve geçici çalışmayı engelleyici hükümler koymaya çalışılmış, ancak başarılı
olmamıştır.
1996 sonrası yoğun toplu işten çıkarmalar gündeme geldiğinde iş güvencesi toplu
pazarlıklarda önem kazanmaya başlamıştır. Kriz dönemlerinde taraflar tavizler vererek iş
güvencesi elde etmeye çalışmışlardır. İhbar önellerinin kanundaki sürelerin üzerine çıkarılması,
işverenin fesih hakkının sınırlandırılması, kıdem tazminatı tutarının yükseltilmesi toplu işten
çıkarmaların belirli esaslara bağlanması, gibi hükümlere sık sık rastlanmaktadır. Bazı
sözleşmelerde işletmelerin küresel rekabette ayakta kalması ve istihdamın sürdürülebilmesi için
işveren ve sendikalar ortak eğitim programları düzenlemeleri toplu sözleşmelerde yer almakta,
ikili işbirliği organları oluşturulmaktadır.
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Tablo 11.2: 1984 – 2015 Yılları Arası Yapılan Toplu İş Sözleşmeleri

YILLAR

SEKTÖR

YEARS

SECTOR

1984

1.499

147.163

Özel

Private

794

2.759

192.932

1.185

4.258

340.095

Kamu

Public

635

9.619

647.582

Özel

Private

2.086

3.083

272.228

2.721

12.702

919.810

Kamu

Public

752

7.956

348.626

Özel

Private

1.915

3.813

358.604

2.667

11.769

707.230

Kamu

Public

460

4.895

641.244

Özel

Private

1.883

2.728

281.849

2.343

7.623

923.093

TOPLAM TOTAL

1988

Kamu

Public

705

7.000

248.177

Özel

Private

1.749

3.576

381.126

2.454

10.576

629.303

TOPLAM TOTAL

1989

Kamu

Public

566

7.706

631.197

Özel

Private

2.159

2.623

198.144

2.725

10.329

829.341

TOPLAM TOTAL
Kamu

Public

881

7.799

278.590

Private

1.073

3.600

205.262

1.954

11.399

483.852

7.485

630.844

1990
TOPLAM TOTAL
1991

NUMBER OF
WORKERS
COMPRISED

391

TOPLAM TOTAL

1987

WORK-PLACES
COMPRISED

Public

TOPLAM TOTAL

1986

NUMBER OF
AGREEMENTS

KAPSADIĞI
İŞÇİ SAYISI
(*)

Kamu

TOPLAM TOTAL

1985

TOPLU İŞ
KAPSADIĞI
SÖZLEŞMESİ İŞYERİ SAYISI
NUMBER OF
SAYISI

Kamu

Public

782

211

Özel

Private

TOPLAM TOTAL

1992

Özel

Private

976

3.649

180.968

1.783

9.537

450.906

12.340

733.832

Kamu

Public

879

Özel

Private

2.930

4.359

334.457

3.809

16.699

1.068.289

Kamu

Public

675

3.682

85.937

Özel

Private

838

3.088

141.943

1.513

6.770

227.880

Kamu

Public

969

8.480

508.696

Özel

Private

1.388

2.794

257.232

2.357

11.274

765.928

Kamu

Public

861

6.971

281.190

Özel

Private

1.010

3.319

234.650

1.871

10.290

515.840

Kamu

Public

1.010

10.778

625.670

Özel

Private

1.046

2.188

215.848

2.056

12.966

841.518

TOPLAM TOTAL

1998

Kamu

Public

943

4.290

94.871

Özel

Private

924

2.757

124.563

1.867

7.047

219.434

TOPLAM TOTAL

1999

1.089.549
269.938

TOPLAM TOTAL

1997

13.169
5.888

TOPLAM TOTAL

1996

5.030
807

TOPLAM TOTAL

1995

458.705

Public

TOPLAM TOTAL

1994

5.684

Kamu

TOPLAM TOTAL

1993

4.248

Kamu

Public

1.137

9.638

544.995

Özel

Private

1.149

2.735

283.463

2.286

12.373

828.458

TOPLAM TOTAL
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2000

Kamu

Public

985

2.173

103.124

Özel

Private

661

4.671

105.471

1.646

6.844

208.595

TOPLAM TOTAL

2001

Kamu

Public

1.193

9.578

473.845

Özel

Private

3.261

4.633

301.633

4.454

14.211

775.478

TOPLAM TOTAL

2002

Kamu

Public

1.113

4.741

131.852

Özel

Private

660

2.712

123.207

1.773

7.453

255.059

TOPLAM TOTAL

2003

Kamu

Public

793

5.800

391.526

Özel

Private

814

2.006

237.714

1.607

7.806

629.240

TOPLAM TOTAL

2004

Kamu

Public

849

3.093

122.018

Özel

Private

633

4.829

203.368

1.482

7.922

325.386

TOPLAM TOTAL

2005

Kamu

Public

1.176

10.302

382.992

Özel

Private

2.801

4.086

204.464

3.977

14.388

587.456

TOPLAM TOTAL

2006

Kamu

Public

1.133

3.309

117.377

Özel

Private

571

2.147

187.015

1.704

5.456

304.392

TOPLAM TOTAL

2007

Kamu

Public

1.430

1.430

122.031

Özel

Private

545

8.308

344.398

1.975

9.738

466.429

TOPLAM TOTAL

2008

Kamu

Public

1.190

3.328

107.258

Özel

Private

514

6.295

155.528
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TOPLAM TOTAL

2009

1.417

8.912

288.531

Özel

Private

578

2.632

216.265

1.995

11.544

504.796

1.219

4.528

166.294

443

4.505

172.377

1.662

9.033

338.671

1.313

8.524

194.322

821

7.654

308.609

2.134

16.178

502.931

1.172

5.137

100.416

331

1.528

127.256

1.503

6.665

227.672

1.810

12.165

227.340

834

5.140

433.446

2.644

17.305

660.786

1.159

6.478

102.332

516

5.964

261.832

1.675

12.442

364.164

Kamu

Public

Özel

Private

Kamu

Public

Özel

Private

TOPLAM TOTAL

2012

Kamu

Public

Özel

Private

TOPLAM TOTAL

2013

Kamu

Public

Özel

Private

TOPLAM TOTAL

2014

Kamu

Public

Özel

Private

TOPLAM TOTAL

2015

262.786

Public

TOPLAM TOTAL

2011

9.623

Kamu

TOPLAM TOTAL

2010

1.704

Kamu

Public

872

11.262

213.804

Özel

Private

760

5.650

431.181

1.632

16.912

644.985

TOPLAM TOTAL
(*): İşyerinde çalışan toplam işçi sayısıdır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 1980 den itibaren değişen ekonomik ve kamu politikaları çerçevesinde
toplu pazarlıktaki değişiklikler incelenmiştir. Ekonomik büyüme ve işgücündeki artışa karşılık
toplu pazarlık alanı ve toplu iş sözleşmelerinin kapsamının oransal olarak daralmış olması bu
toplu iş ilişkilerinin zayıflatıcı politikalarının başarılı olduğunu göstermektedir. İthal ikamesi
yerine ihracata dayalı kalkınma politikalarına yönelinmesi endüstri ilişkilerinin de buna uygun
olarak yeniden yapılandırılması değişimin ana nedenidir. Olumsuz kamu politikaları yanı sıra
ülkede ve dünyada ortaya çıkan ekonomik krizler toplu pazarlıkları olumsuz etkilemiştir.
Bununla birlikte ücrete merkezli toplu iş sözleşmesi anlayışından uzaklaşılamamış, toplu iş
sözleşmeleri içerik olarak zenginleştirilememiştir.
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Bölüm Soruları
1) Toplu iş sözleşmesinden yararalanan işçi sayısı son yıllarda artış eğilimimne girmiştir. Bu
süreçte 2017 yılındaki hangi olay artışta bir sıçrama beklenmesine yol açmıtır?
a) 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçim kararı
b) 16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halkoylamasına sunulması
c) Taşeron işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınmasına ilişkin KHK’ın
çıkarılması
d) Ekonomik istikrara yönelik alınan hükümet kararları
e) Kamuda öğretmenlerin isithdamına yönelik olumlu gelişmeler.
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası sendikaların gösterdiği özelliklerden biri değildir?
Ücret sendikacılığı anlayışını devam ettirmişlerdir
Sınıfsal mücadeleyi öne çıkaran davranışlar geliştirmişlerdir.
Farklı işkollarında işçiler arasında dayanışmayı sağlayamamışlardır.
Toplu pazarlık dışında etkin faaliyet gösterememişlerdir.
Geniş tabanlı bir sosyal hareket geliştirememişlerdir.

3)
a)
b)
c)
d)
e)

Toplu İş Sözleşmesi Komitesi aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?
TÜRK-İŞ
TİSK
Hükümet
DİSK
Yüksek Hakem Kurulu

4) Kamu kesiminde 1980 sonrasında uygulamaya konulan düşük ücret politikasının
sürdürülmesi amacı toplu pazarlık üzerinde nasıl bir etki yapmıştır?
a) Sendikalar toplu pazarlık sürecini terk etmişlerdir.
b) Toplu pazarlığa merkezi bir yapı kazandırılmıştır.
c) Ücretler asgari ücret düzeyine çekilmiştir.
d) İşverenler süreci lokavtlarla yönetmeye çalışmışlardır.
e) Çoğu kez arabulucluk uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur.
5) 1983 sonrasında koşullar değişmesine karşılık sendikalar geleneksel eski tutumlarını
devam ettrimişerdir. Aşağıdakilerden hangisi devam ettirilen tutumlar içinde yer almaz?
a) Sendikaların temel faaliyet alanının toplu pazarlık olarak devam etmesi
b) Ücret sendikacılığı anlayışına devam edilmesi
c) Sendikaların dar bir çıkar grubu örgütlenmesi özelliğini devam ettirmemeleri
d) Toplu pazarlık dışında etkin faaliyet gösterememeleri
e) Farklı işkollarındaki işçiler arasındaki dayanışmayı sağlayamamaları
6) Performansa dayalı ücret sisteminin ücret artışı konusunda işverene fazla esneklik
sağlaması ve sendikaların rolünün azaltacağı düşüşncesi sendikaları tedirgin etmektedir.
a) Doğru
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b) Yanlış
7) 1980 öncesinde olduğu gibi 1984–2015 yılları arasında yapılan toplu iş sözleşmelerinin
sayısı kamu sektöründe özel sektöre göre daha az olmuştur.
a) Doğru
b) Yanlış
8) 1983sonrasında siyasi iktidarın Koordinasyon Kurulu aracılığıyla toplu pazarlığa
müdahalesi sonucu TİSK ile YHK uygulamaları arasında benzerlik ortaya çıkmıası Kurulun
toplu pazarlığın özerkliğini zedelediği hususunda endişe doğurmuştur.
a) Doğru
b) Yanlış
9) 1980 sonrası dönemde hem kamu hem de işverenler tarafından toplu iş sözleşmelerinde
sosyal yardımların azaltılmasına yönelik politikalar izlenmesi kararları alınmasına karşılık
beklenen sonuç elde edilememesi nasıl değerlendirilebilir?
10) Önceki dönemden farklı olarak 1980 sonrası dönemde devlet ve işverenlerce ücretin bir
maliyet unsuru olarak görülmesinin toplu pazarlık açısından doğurduğu sonuçları tartışınız.

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)a, 4)b, 5)c, 6) a, 7) b, 8) a.
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12. GREV VE LOKAVT UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.1960-1980 Dönemi
12.1.1. Grev ve Lokavt Uygulamaları
12.1.2. Grev ve Lokavtı Etkileyen Faktörler
12.2. 1980 Sonrası
12.2.1. Grevler: Gelişmeler, Özellikler ve Nedenler
12.2.2. Lokavt: Gelişmeler, Özellikler ve Nedenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’de grev ve lokavt ne zmandan itibaren yasal güvence kazanmıştır?
1980 öncesinde lokavt uygulamaları neden sınırlı sayıda gerçekleşmiştir?
1960-1980 döneminde hangi faktörler lokavt uygulamasına yol açmıştır?
Çatışmacı çözüm yollarına başvurulmadan önce barışçı çözüm
başvurulmasının amacı nedir?
5- Barışçıl çözüm yolları neden etkin olarak kullanılmamıştır?
6- Mücadeleci çözüm yollarının sayısı neden hızla azalmıştır?

1234-

yollarına
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Uyuşmazlıklara sosyal
tarafların yaklaşımları

Toplu iş uyuşmazlıklarına
soysal tarafların
yaklaşımının anlaşılması
Mücadeleci ve barışçı
çözüm yollarına başvurmada
yasada izlenen yol ve
uygulamadaki sonuçların
anlaşılması
Toplu iş uyuşmazlıklarına
devletin yaklaşımının
anlaşılması
Meydana gelen grev
uygulamalarının
niteliklerinin anlaşılması
Meydana gelen lokavt
uygulamalarının
niteliklerinin anlaşılması
Meydana gelen grevlerin
nedenlerinin anlaşılması

Anlatım ile öğretme ve
kavratılması

Mücadeleci ve barışçı
çözüm yolları

Toplu iş uyuşmazlıklarına
yönelik kamu politikaları
Grevlerin nitelikleri
Lokavtların nitelikleri
Grevlerin nedenleri

Anlatım ile öğretme ve
kavratılması

Anlatım ile öğretme ve
kavratılması
Anlatım ile öğretme ve
kavratılması
Anlatım yoluyla ile öğretme
ve kavratılması
Anlatım ve örneklendirme
yoluyla ile öğretme ve
kavratılması
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Anahtar Kavramlar









Grev
Lokavt
Kanun dışı grev
Kamuoyu
Ara rejim
Uzlaştırma
Barışçı çözüm yolları
Mücadeleci çözüm yolları
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12.1.Grev ve Lokavt Uygulamaları
1963 – 1980 döneminde 275 sayılı kanuna göre grev, toplu iş uyuşmazlıklarının
çözümünde en son başvurulacak yol olarak kabul edilmiş, grev öncesinde uzlaştırma sistemine
başvurulması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak uygulamada uzlaştırma fazla başarılı olmamış,
taraflar için zorunlu ancak gerekli olmayan bir süreç olarak görülmüştür. Uzlaştırma sürecinin
başarısız olmasında ekonomik koşulların yanı sıra endüstri ilişkileri sisteminin çatışmacı yapısı
da etkili olmuştur. Gönüllü hakem sistemi de hak uyuşmazlıklarında sınırlı olarak
kullanılmıştır.

12.1.1. Grev Uygulamaları
Grev hakkının anayasa ile teminat altına alınmasından sonra 1961-1963 yılları arasında
çok sayıda grev ve benzeri hareketler gündeme gelmiş, hükümet tarafından hoşgörü ile
karşılanmıştır.
274 – 275 sayılı kanunların çıkarılmasından sonra ilk kanuni grev 1963 yılında Bursa’da
belediye otobüs işçileri tarafından başlatılmış, 1980 Askeri Darbesine kadar 1440 kanuni grev
yapılmıştır. Kanuni grev dışında işi bırakma, işyeri işgali, oturma eylemi, direniş gibi işçi
eylemleri zaman zaman hak ve çıkar grevlerinin yerini almıştır. 1974 yılına kadar grevler
nispeten sınırlı kalmıştır ki bunun nedenleri şu şekilde sıralanabilir: talebin canlı olması ve
işverenlerin yüksek ücret artışlarını fiyatlara yansıtabilmesi, 1970 yılına kadar sağlanan
ekonomik büyümeye bağlı kamu ve özel sektörün sendikaların taleplerini karşılayacak
kaynaklara sahip olması, sendikaların bir tehdit unsuru olarak görülmemesi, Türk-İş’in
uzlaşmacı tutumu, işveren sendikalarının üye sayılarının sınırlı olması. 1971 – 1973 yılları
arasında 12 Mart Muhtırası ile baskıcı ara rejim nedeniyle grev sayısı azalmış, ara rejimin sona
ermesiyle grev sayısı artmış ve dönem sonunda patlama yaşanmıştır. Grevlerin yaklaşık yarısı
İstanbul, İzmit gibi sanayi merkezlerinde yaşanmış, en az grev sanayileşme ve işgücünün düşük
olduğu Doğu ve Güneydoğu’da yaşanmıştır. 1978-1980 arasında DİSK sendikaları daha fazla
grev yapmışlardır. Hak-İş’e bağlı sendikalar ise 1980 yılına kadar hiç grev
gerçekleştirmemişlerdir. 1963 – 1980 döneminde Kamuoyu ve basının etkisiyle lokavt
uygulamaları sınırlı kalmıştır.

12.1.2. Grev ve Lokavtı Etkileyen Faktörler
1960 – 1980 döneminde grevlerin artışında ekonomik nedenler önemli rol oynamış,
özellikle 1974 sonrasında dünya konjonktüründeki değişim, enflasyon, para politikasındaki
istikrarsızlık, devalüasyon, enflasyonist eğilimleri arttırmış, sanayi üretimi azalmış, arz-talep
dengesi bozulmuş, ve bunların sonucu satın alma gücü azalınca sendikalar yüksek ücret zammı
talep etmeye başlamışlardır.
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1980 askeri darbesiyle birlikte tüm grevler yasaklanmıştır.
Birbiriyle uyumsuz koalisyon hükümetleri, sendikalar arasında ideolojik bölünmüşlük
ve rekabet, grev ve kanun dışı eylemler lokavtlara yol açmıştır. Kamu işyerlerinin siyasileşmesi
sonucu gerginlikler yaşanmış, sık hükümet değişiklikleri ve her hükümetin kendi yöneticilerini
ataması, her yeni yöneticinin kendi ideolojisiyle uyumlu işçi örgütlerini desteklemesi, kamu
sektörüne politize olmuş kişilerin işe alınması uyuşmazlıkları arttırmıştır.

12.2. 1980 Sonrası
1984 – 2015 yılları arasında lokavt uygulamaları grevlere oranla sınırlı kalmıştır. 1987
yılına kadar grevlerin sınırlı olmasıyla lokavt sayısı da sınırlı kalmış, 1987 yılında en üst düzeye
çıkmıştır (221 lokavt). Lokavtların biri dışında tümü özel sektörde gerçekleştirilmiştir. Sonraki
yıllarda lokavt sayısı giderek azalmış; 1991 yılında 25 olmuş, sonra 2’ye ve 1’e inmiş ve hatta
bazı yıllar lokavt görülmemiştir.
Lokavtların sektörlere göre dağılımına bakacak olursak, 1984 – 2015 yılları arasında
kamu sektöründe az sayıda lokavt olduğunu ancak daha fazla işçinin lokavta uğradığını ve
işgünü kayıplarının daha fazla olduğunu görürüz.

12.2.1. Grevler: Gelişmeler, Özellikler ve Nedenler
1982 Anayasası’nda “grev hakkı ve lokavt” başlığı altında grev ve lokavt konuları
düzenlenmiştir. Anayasal düzenleme çerçevesinde önce 2822 ve sonra da 6356 sayılı yasalarda
grev ve lokavt uygulamalarıyla ilgili düzenlemelere oldukça uzun yer verilmiştir. Anayasada
ve yasalarda grev hakkı, “çıkar grevi” ile sınırlandırılmış diğer bütün grev çeşitleri yasa dışı
sayılmıştır. Hak uyuşmazlıklarının da yargı yoluyla giderilmesi benimsenmiştir. 12 Eylül 1980
Askeri darbesi ile grev ve lokavt uygulamaları durdurulmuş ve ancak 2822 sayılı yasanın 1983
yılında kabulü ile tekrar uygulanabilmesi söz konusu olmuştur. Yasal olarak güvenceye alınmış
olmakla beraber hem grev hakkı hem de lokavt 1987 yılına kadar sınırlı olarak kullanılmıştır.
Bunda dönemin şartları yani DİSK’in ve MİSK’in kapalı olması, HAK-İŞ’in TÜRK_İŞ’in
izlediği politikalar ki dönemin özelliğini dikkate alarak çatışmadan çok uyumu gözeten tutumu
rol oynamıştır. 1986 yılında gerçekleştirilen NETAŞ grevi sendikaların grev yapma konusunda
cesaretlerini artırmıştır. Çünkü her ne kadar normal yönetime geçilse de henüz 12 Eylül’ün
gölgesi siyasi ve sosyal hayat üzerindeki etkileri devam etmekte ve tedirginlikler
yaşanmaktadır.
1980 sonrasında grevlerin seyrine bakıldığında grev sayısı, greve katılan işçi sayısı ve
grevlerde kaybolan gün sayısı açısından 1980’li yılların ikici yarısı grev sayısı, greve katılan
işçi sayısı ve grevde kaybolan işgünü sayısı itibariyle en fazla olduğu yıllardır. 1980’lerin ikinci
yarısında başlayan bu grev dalgası 1992 yılına kadar sürmüştür.1990 yılında 458 grevle en fazla
greve gidilen yıl olmuştur. Grevlerin en yoğun olduğu dönem 1987-1992 yılları arasındadır. Bu

226

yıllar arasında grev sayıları toplam 1588 grev olmuş, 492.689 işçi katılmış ve bu dönemde
kaybedilen toplam gün sayısı 15.195.484 olmuştur.
Grevlerin nedenleri olarak şu faktörlerin rol oynamıştır:
1- Toplu sözleşmelerde ücret artışlarının gerçekleştirilmesine rağmen ücretlerin reel
olarak artmaması, enflasyonun altında kalması. Burada gerçekleşen yerine
öngörülen enflasyon artışlarının ücret artışlarında esas alınması önemli rol
oynamıştır. Gerçekleşen enflasyon sürekli olarak öngörülenden fazla olması reel
ücretlerin enflasyonun gerisinde kalmasına yol açmıştır.
2- Özellikle 1980’li yıllarda ihracata dayalı kalkınma politikalarına yönelme ücretleri
baskılanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu nedenle reel kayıplar artmıştır. Bu kayıpların
bir iki toplu sözleşmede hızla geri alma çabası grevlerin artışına yol açmıştır.
1980’lerin sonları ve 1991, 1992 yıllarında grevlerin yoğunlaşması bu yaklaşımın
bir sonucudur.
3- Daha önceki derslerde belirtildiği üzere devlet, 1980 öncesinde sendikacılığı ve
endüstri ilişkilerini destekleyici politikalar izlemiştir. Ancak 1980 sonrasında
izlenen neo-liberal politikalar ile devletin kalkınma politikasındaki değişiklikler
nedeniyle devletin tutum değişikliği ile
4- Bu çerçevede devletin kamu sektöründe toplu pazarlıklarda sertleşmeyi beraberinde
getiren düşük ücret politikasını amaçlayan toplu pazarlık ilkelerini hayata geçirmeye
çalışması da grevlerin bir başka kaynağı olmuştur.
5- Kamu ve özel sektör işverenlerinin daha güçlü şekilde örgütlenmeleri onları toplu
pazarlıklarda mücadeleci olmalarının sağlamıştır.
6- İşletme yöneticilerinin endüstri ilişkileri de dâhil olmak üzere her alanda tecrübe ve
birikimlerinin artması, yeni yasal ve rekabetçi ekonomik çevre şartlarında oyun
kurucu olamaya çalışmaları işçi sendikalarının taleplerine karşı daha etkin mücadele
vermeye sevk etmiştir.
7- Bazı işveren sendikalarının (MESS, KİPLAS gibi), işçi sendikalarının karşı
çıktıkları iş değerlendirme ve grup toplu sözleşmesi gibi konularda taleplerini
sürdürmeleri bir başka nedendir.
8- Siyasal muhalefetin 1995 kamu grevlerinde olduğu gibi iktidara karşı grevleri
desteklemeleri işçi sendikalarının daha mücadeleci olmalarına yol açmıştır.
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9- İşçi sendikalarının aralarındaki rekabetten dolayı gerçekçi olmayan yüksek ücret
talepleri de uyuşmazlıkları artmıştır.61
1992 tarihinden sonra genel eğilim hem grev ve greve katılan işçi sayısı hem de
kaybolan gün sayısı itibari ile 1995 ve 2007 gibi kriz yılları haricinde sürekli bir azalış eğilimine
girilmiştir. 1994 yılında ortaya çıkan ekonomik krizi takiben 1995 yılında 120 grev olmuş
199.857 işçi bu grevlere katılmış ve 4.838.241 işgünü de kaybolmuştur. İkinci önemli artış 2007
yılında yapılan Türk Telekom Grevi’dir. Bu yıl toplam sadece 15 grev olmuş, 25940 işçi greve
katılmış ve 1.353.558 iş günü kaybolmuştur. Ancak bu grevlerde belirleyici rol oynayan Türk
Telekom Grevi’dir. Çünkü greve katılan işçilerin 25.400’ü Türk Telekom işçisidir. Toplam 43
gün süren Telekom grevinde kaybolan işgünü sayısı ise 1.117.600’dür. Yani Telekom dışında
greve giden diğer 14 grevde sadece 500 işçi yer almış ve toplam 235.958 gün kaybı olmuştur.
Bu verilerden Telekom dışındaki diğer grevlerin çok daha uzun sürdüğü anlaşılmaktadır.
Grevlerin düşüş eğiliminde rol oynayan çok farklı nedenler vardır. Bunlar arasında
aşağıdaki faktörler rol oynamıştır:
1- Sıklaşan krizler ve buna bağlı olarak işten çıkarmaların artması
2- Taşeronlaşmanın artması
3- Sendikaların toplu pazarlıklarda daha uzlaşmacı tavır takınmaları
4- Sendikalaşma oranlarında düşüşler
5- Kamuda özelleştirmeler yoluyla işçi sayısının ve toplu pazarlık kapsamını
daraltılması
6- Grev ertelemesine başvurudaki artışlar.62

Grev dışı eylemler:
Yasal olarak greve sadece çıkar uyuşmazlıklarında gidilebilmesi, grev yasaklarının (yer
ve işler olarak) geniş tutulması, grev sürecinin uzun zaman alması gibi nedenler grevlerin yanı
sıra grev dışı eylemelere de başvurulmasına yol açmıştır. İşçileri ilgilendiren konular tüm
çalışma hayatının ve toplumsal hayatı ilgilendiren konulardır. Bu nedenle gerek işyeri, işletme
gerekse yasalar ve kamu politikaları ile idarenin aldığı kararlar çalışanları yakından ilgilendirir.
Bu alanlardaki gelişmelere karşı greve gitmek yasal olarak mümkün değildir. Bu nedenle sözü
edilen alanlardaki gelişmelere karşı yapılan eylemler daha çok protesto, dikkat çekme ve
kamuoyu oluşturma amacı taşımıştır. Eylem tarzları ise konuya ve kuruma göre değişiklik
göstermektedir. Bu eylemlerden bazıları aşağıda açıklanmaktadır.
Bu eylemlerin bir kısmı çalışma hayatının doğrudan ilgilendiren ve daha çok ekonomik
niteliklidir. 1980’li yılların sonlarında ortaya çıkan ve daha çok ücret kayıplarından
61
62

Tokol, s.330-333.
Tokol, s. 333.
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kaynaklanan eylemler yemek boykotu ve 1989-1991 arasında gerçekleşen oldukça uzun süren
“bahar eylemleri”dir. Toplu işten çıkarmalara, sendikasızlaştırmalara, 1995 deki gibi alınan
ekonomik kararlara, yine 1995 yılı bütçesi tasarısında işçileri olumsuz olarak ilgilendiren
düzenlemelere, TBMM sosyal güvenlik yasa tasarılarındaki gelişmelere karşı eylemler
gerçekleştirilmiştir.
Grev dışı eylemlerin bir diğer kısmı ise siyasi ve ideolojik niteliktedir. Bunların önemli
bir kısmı iç ve dış politik gelişmelerle ilgilidir. Örneğin, Dünya Bankası ve IMF karşıtı
eylemler, laiklik karşıtı ve ABD’nin Irak’ı işgaline karşı protestolar, 2001 tarihli Küreselleşme
ve onun getirdiği olumsuzluklara karşı yapılan eylemler, 2003 yılında Irak savaşı için
TBMM’de Türkiye’de Amerikan askerlerinin konuşlanmasını ve Irak’a saldırının Türkiye
üzerinden yapılmasını öngören tezkereye karşı yapılan protestolar, 2004 yılındaki “Yerel
Yönetimler Temel Kanun Tasarısı”na karşı, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun
Tasarısına karşı, kamuda 4c statüsünde çalışanlarla, öğretmenlerle vs ilgili pek çok alanda işçi
sendikalarının yaptıkları eylemler. İktidarlara karşı çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen “iş
bırakma” “genel uyarı” eylemleri de yapılmıştır. Bu tip eylemler daha çok geniş kamuoyunu
ilgilendiren konulardır. Bu nedenle de işçi sendikaları, konfederasyonlar, kamu görevlileri
sendikaları, sivil toplum kuruluşları ve bazılarını işçi sendikalarının birlikte oluşturdukları
“emek platformu” gibi çeşitli platformlar birlikte hareket etmişlerdir.
Grevlerle ilgili olarak dikkati çeken bazı özellikler şu şekilde özetlenebilir:
1- Kamu ve özel sektör karşılaştırıldığında
a. Sayı olarak grevler özel sektörde daha fazla olmuştur.
b. Greve katılan ve grevde kaybolan işgünü açısından ise kamu kesiminde daha
fazla olmuştur.
c. İşletme işyeri ayrımı açısından ise kamuda daha çok işletme seviyesinde,
özel sektörde ise daha çok işyeri seviyesinde grev olmuştur.
2- İşkolları açısından bakıldığında ise sendikaların rekabet içinde olduğu işkollarında
daha fazla grev olmuştur.

12.2.2. Lokavt: Gelişmeler, Özellikler ve Nedenler
Lokavt uygulaması açısından gelişmeler:
Lokavta gidilmesi yasal düzenleme gereği ancak işçilerin greve gitmesi ile mümkündür.
Bu nedenle lokavta gitmek için greve gitmek bir ön şart olmaktadır. Bu sebeple lokavtların en
çok yoğunlaştığı yıllar grevlerin de en çok yoğunlaştığı yıllarda, 1987-1992 arasında olmuştur.
Tablo 12.5 ‘de de görüldüğü üzere, daha sonraki yıllarda ise lokavt uygulamaları çoğu yıllar
tek haneli rakamlara düşmüş pek çok yıllarda ise lokavt olmamıştır. Kamu ve özel sektör
karşılaştırıldığında ise lokavta özel sektörde gidilmiş kamu sektöründe ise çok sınırlı ve az
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sayıda gerçekleşmiştir. Kamu kesiminde 1998-2015 yıllarında ise lokavt uygulaması
olmamıştır.

TABLOLOAR :
GREV VE LOKAVT UYGULAMALARI
Tablo12.1: 1984-2015 Yılları Arasında Grev Sayısı, Greve Katılan İşçi Sayısı, Kaybolan
İşgünü Sayısı
Yıllar
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Grev Sayısı
4
21
21
307
156
171
458
398
98
49
36
120
38
37
44
34
52
35
27
23
30
34
26
15
15
13
11
9
8
19
12
27

Katılan İşçi Kaybolan
İşgün
Sayısı
ü
Sayısı
561
4.947
2.410
194.296
7.926
234.940
29.734
1.961.940
30.057
1.892.655
39.435
2.911.407
166.306
3.466.550
164.968
3.809.354
62.189
1.153.578
6.908
574.741
4.782
242.589
199.867
4.838.241
5.461
274.322
7.045
181.913
11.482
282.638
3.263
229.825
18.705
268.475
9.911
286.015
4.618
43.885
1.535
144.772
3.557
93.161
3.529
176.824
2.061
165.666
25.920
1.353.558
5.040
145.725
3.101
209.913
808
37762
557
13273
768
36073
16632
307894
6880
365.411
7940
128.801
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Tablo 12.2: 1984-2015 Yılları Arasında Özel Sektörde Grev Sayısı,
Greve Katılan İşçi Sayısı, Kaybolan İşgünü Sayısı
Kaybolan
Yıllar
Grev Sayısı
Katılan
İşgünü
İşçi Sayısı
Sayısı
1984
1
35
2.695
1985
21
2.410
194.296
1986
21
7.928
234.940
1987
304
23.227
1.636.233
1988
147
17.207
838.566
1989
164
9.282
652.774
1990
438
107.690
2.102.700
1991
376
102.440
2.619.926
1992
50
4.725
391.949
1993
40
4.719
499.273
1994
24
2.064
212.036
1995
50
21.328
588.321
1996
31
2.027
196.071
1997
34
3.683
121.852
1998
37
7.371
222.603
1999
32
3.196
227.908
2000
33
6.826
235.485
2001
31
9.174
267.398
2002
19
1.883
28.435
2003
21
1.527
144.588
2004
29
3,274
91.180
2005
33
3.092
175.950
2006
22
1.113
163.272
2007
13
25.652
1.349.312
2008
14
4.430
145.115
2009
13
3.101
209.913
2010
10
402
35732
2011
9
557
13273
2012
8
2013
17
16446
298594
2014
11
6880
365411
2015
24
7640
125593
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Tablo 12.3.: 1984-2015 Yılları Arasında Lokavt Sayısı, Lokavta
Uğrayan İşçi Sayısı, Kaybolan İşgünü Sayısı
Yıllar
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Lokavt Sayısı Lokavta Dahil
İşçi Sayısı
3
221
112
7
41
25
11
9
4
5
3
4
2
4
2
2
1
1
1
1
1
1

184
10.384
13.729
10,770
58.439
60.936
2.284
1.437
552
4.047
3.761
4 083
500
931
2.483
888
801
118
66
1.256
205
42

Kaybolan
İşgünü
Sayısı
13.695
484.572
1.055.057
190.755
1.188.719
1.188.719
158.545
286.789
104.869
162.512
160.368
62.236
5.284
76.470
32.760
110.415
20.826
590
3.894
16.328
25420
168
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Tablo 12.4: 1984-2015 Yılları Arasında Kamu sektöründe Lokavt
Sayısı, Lokavta Uğrayan İşçi Sayısı, Kaybolan İşgünü Sayısı
Yıllar
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Lokavt Sayısı Lokavta Dahil
İşçi Sayısı
_
_
_
1
2
2
5
7
1
_
_
1
1
1

_
_
_
6.019
10.064
10.558
48.904
58.074
370
_
_
2.191
3.101
3,101

Kaybolan
İşgünü
Sayısı
_
_
_
282.893
925.461
174.183
964.578
1.045.740
1.850
_
_
52.584
37.212
52.717

1998-2015 yıları arasında
kamu kesiminde lokavt olmamıştır.
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Tablo 12.5: 1984-2015 Yılları Arasında Özel Sektörde Lokavt Sayısı,
Lokavta Uğrayan İşçi Sayısı, Kaybolan İşgünü Sayısı
Yıllar
Grev Sayısı Katılan
İşçi Kaybolan
İşgünü
Sayısı
Sayısı
1984
1985
3
184
13.695
1986
1987
220
4.365
201.679
1988
110
3,665
159.596
1989
5
212
16.372
1990
36
9.535
223.513
1991
18
2.862
142.979
1992
10
1.914
156.695
1993
9
1.437
286.789
1994
4
552
104.869
1995
4
1.856
109.928
1996
2
660
123.156
1997
3
982
9,519
1998
2
500
5.284
1999
4
931
76.470
2000
2
2.482
32.760
2001
2002
2003
2
888
110.415
2004
1
801
20.826
2005
1
118
590
2006
1
66
3.894
2007
2008
1
1.256
16.328
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
205
25420
2015
1
42
168

Uygulamalar
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Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü konusundaki gelişmeler incelenmiştir.
Mücadeleci çözüm yollarından grev ve lokavt 1961 Anayasası ile Türk endüstri ilişkileri
sistemine girmiş ve 1982 Anayasasında da düzenlenmiştir. 275, 2822 sayılı Toplu Sözleşme ve
grev ve Lokavt Kanunları ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Kanununda grev ve
lokavt yasal olarak da düzenlenmiştir. Uygulamada grev hakkına lokavttan daha fazla
başvurulduğu, kamuoyu ve basının etkisiyle lokavt uygulamaları sınırlı kalmıştır. Kamu
sektöründe işletme yöneticileirnin siyasallaşması uyuşmazlıkları artıran bir fakör olmuştur.
1984 – 2010 yılları arasında kamu sektöründe az sayıda lokavt olmuş ancak daha fazla işçi
lokavta uğramıştır. Grev ve lokavta gitmeden yasının öngördüğü barışçı çözüm yollarına
başvurma etkin olarak kullanılmamış, barışçıl yollara başvurma yasal bir sürecin şeklen
tamamlanması şeklinde görülmüştür. Son on yıllarda grev ve lokavt sayısı çokça azalmış ve tek
haneli sayılarda kalmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi 1983-1995 yılları arasında grevlerin artış nedenleri içerisinde yer
almaz?

a)

Devletin kamu sektöründe düşük ücret politikasını amaçlayan toplu pazarlık ilkelerini

hayata geçirmeye çalışması
b) Bazı işveren sendikalarının iş değerlendirme ve grup toplu sözleşmesi gibi konularda
taleplerini sürdürmeleri
c)

Siyasal muhalefetin iktidara karşı grevleri desteklemeleri

d) Artan uluslararası rekabetten dolayı işyerlerinin kapanmasına sendikaların tepkisi
e)

İşçi sendikalarının sendikalar arası rekabetten dolayı gerçekçi olmayan yüksek ücret

talepleri

2) Aşağıdakilerden hangisi 1995 sonrası grevlerin düşüş eğiliminde rol oynayan nedenlerden
biri değildir?
a)

Sendikalaşma oranlarında düşüşler

b)

İktidarların grevlere doğrudan müdahale etmeleri

c)

Sıklaşan ekonomik krizler ve buna bağlı olarak işten çıkarmaların artması

d)

Sendikaların toplu pazarlıklarda daha uzlaşmacı tavır takınmaları

e)

Kamuda özelleştirmeler nedeniyle toplu pazarlık kapsamının daraltılması

3) Türk hukuk sisteminde kanuni grev uyuşmazlık çözümünde en son başvurulacak yol olarak
kabul edilmiş ve grev öncesinde mutlaka barışçı çözüm yollarının bitirilmesi gerektiği kayıt
altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi başvurulması zorunlu olan barışçı çözüm yoludur?
a) Arabuluculuk
b) Uzlaştırma
c) Tahkim
d) Hakem
e) Konsorsiyum
4)
a)
b)
c)
d)
e)

1984 – 2010 arası dönem düşünüldüğünde en fazla lokavt hangi yıl olmuştur?
1985
1987
1992
1997
2002

5) Kamu kesiminde 1998-2015 yıllarında ise lokavt uygulaması olmamıştır.
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a)

Doğru

b) Yanlış
6) Toplu pazarlık sürecinde işverenle uyuşmazlık çıkması halinde işçi sendikası
doğrudan grev kararı alabilir ve greve gidebilir.
a) Doğru
b) Yanlış
7) Toplu pazarlık sürecinde uyuşmazlık çıkması halinde işveren doğrudan lokavt kararı
alabilir ve lokavta gidebilir.
a) Doğru
b) Yanlış
8)
a)
b)
c)
d)
e)

1960-1980 döneminde hangi faktörler lokavt uygulamasına yol açmıştır denilemez?
Birbiriyle uyumsuz siyasi iktidarlar
Sendikalar arasında rekabet
İşverenler arası işbirlikleri
Grevler
Kanun dışı eylemler

9) 1960-1980 döneminde yapılan kanuni grev sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
1040
a) 1240
b) 1340
c) 1440
d) 1540
10) Türkiye’de grevler etkin bir mücadele aracı olarak kullanılabiliyor mu? Değerlendiriniz.

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)b, 5)a, 6)b, 7)b, 8)c, 9)d.
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13. KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. 1960-1980 Dönemi
13.1.1. 624 Sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu
13.1.2. Kamu Görevlileri Sendikaları
13.2. 1980 Sonrası Dönem
13.1. Kamu Görevlileri Sendikaları
13.2. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
13.3. Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayıları ve Sendikalaşma Oranı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Türkiye’de ilk defa ne zaman kamu görevlileri sendikası kurulması yasal olarak
düzenlenmiştir?
2- Kamu görevlilerinin sendikalaşmasına neden karşı çıkılmıştır?
3- Kamu görevlilerinin sendikalaşması hakkında 1982 Anayasası hükümlerinde ne gibi
değişiklikler yapılmıştır?
4- 1980 öncesi ve sonrasında kamu sendikalarının taban ve üst örgütlenmeleri nasıl
düzenlenmiştir?
5- Kamu görevlileri sendikalarının greve gitme hakkı var mıdır?
6- Kamu görevlilerinin işvereni olarak devlet lokavta gidebilir mi?
7- Kamu görevlilerinde sendikalaşma oranları neden yüksek oranlarda seyretmektedir?
8- Toplu pazarlıkta yetkili kamu görevlileri sendikalarının tespiti nasıl olmaktadır?
9- Kamu görevlileri ile devlet arasında gerçekleştirilen toplu pazarlık sürecinde
uyuşmazlık çıkması halinde uyuşmazlık nasıl giderilmektedir?
10- Kamu görevlileri toplu pazarlık süreci sonunda imzalanan metnin adı niçin toplu iş
sözleşmesi değilde toplu sözleşme olarak adlandırılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye’de kamu
sendikacılığı

Türkiye’de kamu görevlileri
sendikalarının gelişmesinin
öğrenilmesi ve
değerlendirilmesi
Kamu görevlilerinin
sendikalaşma hakkı
konusunda lehte ve aleyhteki
görüşlerin tartışılması
Toplu iş sözleşmesi ve toplu
sözleşme arasındaki fark ve
benzerliklerin anlaşılması
Hizmet kollarının niteliği ve
tespiti ile sendikalaşma
oranlarının öğrenilmesi
Kamu görevlileri
sendikalarının taban ve üst
örgütlenme modellerin
öğrenilmesi
Toplu sözleşmede kamu
görevlilerini temsil edecek
yetkili kamu görevlileri
sendikalarının tespit
sürecinin anlaşılması

Anlatım ve öğretme yoluyla
kavratılması

Kamu görevlilerinin
sendikalaşması üzerine
tartışmalar
Toplu sözleşme
Hizmet kolları
Kamu görevlileri
sendikalarının örgütlenme
modeli
Kamu görevlileri
sendikalarının yetki alma
süreci

Anlatım, karşılaştırma ve
öğretme ile kavratılması
Anlatım, karşılaştırma ve
öğretme ile kavratılması
Anlatım ve öğretme yoluyla
kavratılması
Anlatım ve öğretme yoluyla
kavratılması
Anlatım ve örneklendirme
yoluyla ile öğretme ve
kavratılması

243

Anahtar Kavramlar














Kamu personeli
Kamu görevlileri
Kamu görevlileri sendikası
624 sayılı Devlet Personeli Sendikalar Kanunu
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
Hizmet kolu
Toplu görüşme
Toplu sözleşme
Kamu görevlileri grev yasağı
KGHK- Kamu Görevlileir Hakem Kurulu
TÜRKİYE KAMU SEN - Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
MEMUR SEN - Memur Sendikaları Konfederasyonu
KESK -Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
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13.1. 1960-1980 Dönemi:
13.1.1. 624 Sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu
Kamu görevlilerinin sendika kurma ve örgütlenme hakkı 1965 tarih ve “624 sayılı
Devlet Personeli Sendikalar Kanunu” ile düzenlenmiştir. Bu kanun kamu sendikalarının
gelişimini kısıtlayıcı etki göstermiş, devlet ve kamu görevlileri arasında çıkar çatışması
bulunmadığı görüşüne dayanmış, geleneksel katı, ihtiyatlı tutumu sürdürmüştür. Ayrıca,
kuruluş ilkeleri, üyelik, faaliyet, gelir, ve mallar gibi konuları sistematikten ve hukuk
tekniğinden uzak olarak düzenlemiştir.
Kamu görevlileri sendikalarının ekonomik ve sosyal menfaatleri korumaları esası kabul
edilmiş ancak mücadele örgütleri olduğu benimsenmemiştir. Geniş bir kamu görevlisi kitlesi
sendikaya üye olamayacakların arasında gösterilmiştir.
Kanun sendikaların bir kurumun bütününü kapsayabileceği gibi, sadece bir bölümünü,
bir uzmanlık kolunu da kapsayabileceğini ifade etmiş, ancak böylece bölünmeye ve sendika
enflasyonuna yol açmıştır. 34 ayrı türde kamu görevlileri sendikası kurulmuştur. Kanun
federasyon ve konfederasyon kurulması için ilkeler de getirmiştir.
Kanun, bireysel sendika özgürlüğünü olumlu ve olumsuz yönleriyle güvence altına
almıştır. Sendika kurucularının en az beş yıl kamu hizmeti görmüş olmalarını gerektirmiştir.
Kanun sendikaların faaliyet alanlarını sınırlamış ve siyasi faaliyeti yasaklamıştır.
Sendikalara ayrıca grev yasağı, çalışma saatleri dışında da olsa toplantı ve gösteri yürüyüşü
yasağı, dini faaliyet ve ticaret yasağı da getirmiştir. Sendikaların uluslararası kuruluşlara
Bakanlar Kurulu izni olmadan üye olmaları yasaklamıştır.
Kamu görevlileri sendikalarının faaliyet alanları önemli ölçüde daraltılmıştır. Kanun
sendika yöneticileri için güvence getirmemiştir. Sendika gelirleri konusunda ise 274 sayılı
kanuna paralel hükümler getirmiş, aidatların serbestçe belirlenmesine olanak tanımış, aidatın
kaynaktan kesilmesi konusunda kurumlara sorumluluk getirmiştir. Böylece sendikaların
düzenli gelir elde etmesini mümkün hale getirmiştir.
Kamu görevlilerinin sendikalaşma hakkı 14.7.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu Kanun, sendika hakkı ancak 624 sayılı kanunda belirtilen
çerçevede kullanılabileceğinden, sendikalaşma konusunda daha ileri bir düzey getirmemiştir.
20.9.1971 tarihli 1488 sayılı Kanun ile kamu görevlileri için sendika kurma hakkı kaldırılmıştır.

13.1.2. Kamu Görevlileri Sendikaları
Hukuki düzenlemelerin yetersizliğine rağmen kamu görevlileri sendikal haklardan
yararlanma konusunda istekli davranmışlardır.
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Kanunun yürürlüğe girmesinden 6 ay içinde 200’e yakın sendika kurulmuş ancak daha
sonra tempo yavaşlamıştır.
İşçi işveren sendikalarında görülen bölünmüşlük, hem alt hem üst düzeyde kamu
görevlileri sendikalarında da ortaya çıkmıştır. Dönem içinde 600’den fazla sendika, 18
federasyon, 3 konfederasyon kurulmuştur. İlk konfederasyon 15.4.1966 tarihinde kurulan
“Türkiye Devlet Personeli Sendikaları Konfederasyonu” dur. Bu konfederasyon 1968 yılında
“Türkiye Kamu Personeli Sendikaları Konfederasyonu” ile birleşmiştir. 1968 yılında da
“Türkiye İktisadi Devlet Teşekkül ve Teşebbüsleri Personel Sendikaları Konfederasyonu”
kurulmuştur.
Sendikalar büyük ölçüde 3 büyük kentte toplanmış, işyeri sendikaları şeklinde
kurulmuştur. Üye sayıları yetersiz kalmıştır. 1965-1971 yılları arasında kurulan sendikalar
küçük ve güçsüz kalmış, kamu görevlilerini güçlü bir şekilde temsil edememişlerdir.
1965 – 1971 yılları arasında kamu sendikalarının faaliyetleri arasında yardımlaşma
sandıklarının kurulması, kamp, doğum, evlenme hastalık yardımları, sosyal içerikli faaliyetler
görülmüştür. Sendikaların baskı grubu olarak boykot, yürüyüş gibi eylemleri hoş
karşılanmamıştır. Yönetim ile sendikalar arasındaki işbirliği gerçekleştirilmemiştir.
Memurların sendika kurmasının yasaklanması ile 1971 Eylül ayından itibaren kamu
görevlileri sendika ve konfederasyonları yapı değiştirerek dernek adı altında örgütlenmeyi
sürdürmüşlerdir. 1971-1980 döneminde çok sayıda memur derneği oluşmuştur. Dernekler
arasında da bölünmüşlük devam etmiş rekabet oluşmuştur. Dernekler üyelerinin ekonomik,
sosyal ve kültürel çıkarları ile ilgilenmiş, sendikalara oranla daha kitlesel nitelik taşıyan
eylemlere yönelmişlerdir.

13.2. 1980 Sonrası Dönem
13.1. Kamu Görevlileri Sendikaları
1983 sonrası kamu görevlileri sendikalarının kurulması ile uzun, çetin bir süreçten
geçilmiş, tabanın direnmesiyle ilk defa kanuni düzenleme yapılmadan kamu görevlilerinin
sendikalaşması sağlanmıştır. 1982 Anayasa’sının sendikalaşma hakkını sadece işçilere
tanımasından dolayı bir yandan kamu görevlilerinin sendikalaşmasının Anayasa’ya aykırı
olduğu düşünülürken, diğer yanda Anayasa’nın sendikalaşmayı hiçbir maddesinde
yasaklamadığı görüşleri öne sürülmüştür. Bu görüşü savunanlar, sosyal devlet ilkesine ve 90.
maddede yer alan “milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir, Anayasa’ya aykırılık iddiası
ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz” hükmüne dayanmışlar ve 98 sayılı ILO Sözleşmesi,
“Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Sözleşmesi” ve “İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi”nin kamu görevlilerinin sendika hakkını güvence altına aldığını ifade etmişlerdir.
Yine de sendikalaşmanın Anayasa’ya aykırı olduğu görüşü ağır basmış, 1990’lı yıllarda yeni
çatışmalar ortaya çıkmıştır.
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1986 yılında görevden ayrılan öğretmenler ortaklık kurarak bir dergi yayınlayarak 1988
yılına kadar örgütlenme konusunu savunmuş, düşünsel bir alt yapı oluşturmaya çalışmıştır.
“Sendika Yürütme Komisyonları – SYK” oluşturarak çeşitli eylemler ve toplantılar
düzenlenmiştir. 12 Eylül yasaklar psikolojisi kırılmaya başlarken “Kamu Çalışanları Platformu
– KÇP” kurulmuş, 1990 yılında ilk kamu görevlileri sendikası “Eğitim İşkolu Kamu Görevlileri
Sendikası – Eğitim-İş” kurulmuştur. Sendikaların kurulması ile birlikte SYK’ların yerine Kamu
Çalışanları Sendikaları Platformu (KÇSP) oluşturulmuştur. Ancak Anayasa’ya aykırılık ve
sendikalara karşı baskı tekrar gündeme gelmiştir.
20.10.1991 genel seçiminde bütün siyasi partiler kamu çalışanlarına sendika kurma
hakkı tanıyacaklarını belirtmişlerdir. 1992 yılında 87 ve 151 numaralı ILO Sözleşmelerinin
kabulü ile ilgili Kanun yürürlüğe girmiştir. 1994 yılında bu sözleşmelerin hükümlerini yerine
getirme yükümlüğü doğunca 4121 sayılı Kanun, Anayasa’nın 53.Maddesinin 2. ve 3. Fıkraları,
4275 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanunlardaki düzenlemelerle kamu görevlilerinin
sendikalaşma hakkı güvenceye bağlanmıştır. Ancak toplu sözleşme ve grev hakkı halen
tanınmamıştır.

13.2. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Kanunu 25.6.2001 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun
sendika ve toplu görüşme hakkını ayrıntılı biçimde düzenlemiştir. Örgütlenme modeli olarak
hizmet kolu sendikacılığı benimsenmiş, 11 hizmet kolu belirlenmiştir. Sendika ve
konfederasyonlar için serbest kuruluş ilkesi benimsenmiş, birden çok sendikaya üyelik
yasaklanmıştır. 2821 sayılı Kanundan farklı olarak noter koşulu istenmemiştir. Sadece tek
konfederasyona üyelik serbest hale getirilmiş. Yabancı kuruluşların temsilcilerini davet etme
ve yurtdışında toplantılara temsilci gönderme hakkı tanınmıştır. Kanun sözleşmeli personeli de
kapsamına almış ancak sendikaya üye olamayacakların listesini çok geniş tutmuştur. Üyeliği
yasaklanan grup temelde kamu erkini kullanma durumunda olan üst düzey kamu görevlileri ile
güvenlik ve asayiş birimlerinden oluşmuştur.
624 sayılı Kanunla karşılaştırıldığında sendikaya üye olamayacak üst düzey kamu
görevlilerinin kapsamı genişletilmiştir. Buna karşılık din ve ibadet işlerinde çalışanlara sendika
hakkı tanınmıştır. Kanun sendikal faaliyetleri ve yasaklanan faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde
düzenlemiştir. Yasaklar arasında cumhuriyetin niteliklerine aykırı faaliyetler vardır. Kamu
makamları ve siyasi partilerden yardım almaları ve vermeleri, siyasi parti kuruluşu içinde yer
almaları yasaktır. Ticaret yasağı getirilmiştir. Grev ile ilgili düzenleme yapılmamış, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 27. Maddesindeki hüküm ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu
hükümleri ile sürdürülmüştür.
Sendikaların gelir kaynakları aidat, faaliyet gelirleri, bağış ve yardım, mal varlığından
elde edilecek gelir olarak sıralanmıştır. Kendilerinin ve devletin üye olduğu kuruluşlar dışında
dış kaynaklardan yardım almaları izine bağlanmıştır. Aidatlar için kaynaktan kesme
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benimsenmiş, gelirlerinin en az %10’’unu üyelerinin mesleki bilgileri arttırmak için
kullanılması öngörülmüştür.
Kanunda toplu görüşme hakkı düzenlenmiştir. Her hizmet kolunda kurulu en çok üyeye
sahip sendika ile bağlı bulunduğu konfederasyon toplu sözleşmede temsil hakkını almıştır.
Kanun toplu görüşmelere katılacak sendika sayısını sınırlandırmıştır.
Toplu görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanması durumunda mutabakat metni Bakanlar
Kurulu’na sunulacak ve ilgili yasal düzenlemeler yapılacaktır. Tam anlaşma sağlanmaması
durumunda YHK Başkanı Başkanlığında Uzlaştırma Kurulu’na başvurulacaktır.
12.09.2010 Referandumu ile 1982 Anayasa’sının 53. Maddesinde değişiklik yapılarak
toplu görüşme sistemi kaldırılmış, “toplu sözleşmesi hakkı” getirilmiştir. Bununla birlikte
Anayasa’daki düzenlemelerde uluslar arası normlara uzak kalınmıştır.
4.4.2012 tarih ve “6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu’nda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. Bu yeni kanunla 4688 sayılı Kanun’un adı “Kamu
Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” olarak değiştirilmiştir. Maddelerde yapılan
değişikliklerle ilk defa toplu pazarlık sistemi düzenlenmiştir.
4688 sayılı Kanun’da öne çıkan değişiklikler şöyle sıralanabilir: kurucu olmak için en
az iki yıl kamu görevlisi olma şartının kaldırılması, zorunlu organlar dışında organlar
kurulabilmesi, işyeri temsilcisi seçme hakkı, il ve ilçe temsilcisi kurulması, yönetime katılma
ifadesi, sosyal diyaloğun geliştirilmesi, Kamu Personeli Danışma Kurulu oluşturulması.
Kanun ile toplu sözleşme sistemi de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Toplu sözleşme
hükümlerinin uygulanmasında üye olan ve olmayan ayrımı yapılmaması karara bağlanmış,
toplu sözleşmelerin iki yıl geçerli olması kabul edilmiştir. Bu kanun ve Anayasa değişikliği ile
uluslar arası sözleşmelere aykırı, tüm kamu görevlilerine grev hakkı olmayan bir toplu pazarlık
sistemi getirmiştir. Ayrıca yetkiler sendika özgürlüğü ve çokluğu ilkesine aykırı şekilde en fazla
üyeye sahip konfederasyona verilmiş, diğerlerinin toplu pazarlıktaki rolü kaldırılmıştır. Toplu
pazarlıkta konfederasyonun sendika heyeti başkanı ile birlikte 2 üye ile temsil edilmesi, tüm
yetkilerin heyet başkanına verilmesi, KGHK (Kamu Görevlileir Hakem Kurulu) 11 üyesinden
7’sinin ilgili Bakan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi kanundaki önemli
olumsuzluklardır.

13.3. Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayıları ve Sendikalaşma
Oranı
4688 sayılı Kanun’a 2004 yılına kadar göre üye sayıları ile ilgili bilgiler sendikaların ve
kurumların beyanına dayalı olarak ÇSGB tarafından yayınlandığından önemli yetki sorunları
ortaya çıkmıştır.
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Kamu sendikaları istatistiklerinde ortaya çıkan ihtilaflar nedeniyle 24.6.2004 tarih ve
5198 sayılı Kanun ile yetkinin belirlenmesinde yeni yönteme geçilmiştir. Yetkili sendika ve
konfederasyon belirlenmesinde aidat ödeyen üye sayısı esas alınmaya başlanmıştır.
Sendikalaşma oranına gelince, toplam kamu görevlilerinin sayısının tespiti hala önemli
sorun olarak kalmaktadır. Çünkü hizmet kolunda çalışan toplam kamu görevlilerinin sayısının
düşük bildirilmesi sendikalaşma oranını yüksek göstermektedir. Ayrıca 4688 sayılı Kanun’un
15. Maddesi uyarınca sendikaya üye olması yasaklanan kamu görevlileri toplam kamu görevlisi
sayısı içine dahil edilmemektedir. Bu durum sendikalaşma oranlarını gerçek dışı olarak
arttırmaktadır. 2011 yılı için % 63.75 olarak görülen kamu sendikalaşma oranı bu sorunlar
dikkate alınarak incelenmelidir. Gerçek rakamlarla toplam kamu görevlileri arasında
sendikalaşma oranı ise oldukça sınırlı kalmaktadır. Bunun nedenleri ise önceki yıllarda yaşanan
sendikaların kanuni olup olmadığı hakkında tereddütler, memurların bilinç düzeyinin düşük
olması, sendikaların üye ilişkilerine çok boyutta yaklaşamamaları, siyasi olarak bölünmüşlük
ve kanun ile getirilen kısıtlamalar olarak sayılabilir. Ayrıca yine kanun gereği, sendikaların
toplu sözleşme ile elde ettiği tüm haklardan üye olmayan tüm memurların da yararlanabilmeleri
üye olmanın önünde bir engeldir.
ÇSGB 2010 verilerine göre kamu görevlilerinin sendikalaşma oranlarının en yüksek
olduğu hizmet kolları şunlardır.

Tablo 13.1: Yüksek Sendikalaşma Oranına Sahip Hizmet Kolları (2010)

YIL

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2017

Hizmet Kolları
Yerel Yönetim Hizmetleri
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
KESK
TÜRKİYE MEMURKAMU
SEN
SEN
297114 343921
137937
264060 316038
159154
234336 327329
203851
231987 350727
249725
223460 357841
314701
224413 375990
376355
219195 369600
392171
232083 394497
515378
240304 418991
650328
237180 444935
707652
167403 395250
997089

Oran
%76.85
%74.17
% 72.41
%69.19
DİĞER
BAĞIMSIZ- TOPLAM
SENDİKALAR
LAR*
5573
3535
787.882
4778
3487
747616
4822
9061
779399
17232
5792
855463
5748
28647
930397
23709
11629
1017072
31308
11088
1023362
37694
15450
1195102
45148
20890
1375661
59879
18375
1468021
83646
40935
1684323

249

Tablo13.2: Kamu Sendikaları Konfederasyonları ve Üye Sayıları 2004-2013
Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2004-1013 istatistiklerinden derlenmiştir)
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=sendikauye (16.12.2013)
Tablo13.3: 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu gereğince
kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2013 temmuz
istatistikleri hakkında tebliğ
Toplam Kamu Görevlileri
Bağlı Olduğu
Kamu
Sendikasının Unvanı
Konfederasyon
Görevlile
ri Sayısı
BES
KESK
(Büro Emekçileri Sendikası)
TÜRK BÜRO - SEN
TÜRKİYE
(Türkiye Büro Çalışanları
KAMU SEN
Sendikası)
BÜRO MEMUR - SEN
MEMUR-SEN
(Büro Memurları Sendikası)
BÜRO HAK-SEN
HAK-SEN
(Büro Çalışanları Hak
Sendikası)
BÜRO-İŞ
BİRLEŞİK
(Büro Hizmet Kolu Kamu
KAMU-İŞ
Çalışanları Sendikası)
Büro,
210.858 BAĞIMSIZ BÜRO-SEN
BASK
(Bağımsız Büro Hizmet Kolu
Bankacılı
Sendikası)
k ve
Sigortacı
MES
BAĞIMSIZ
(Müstakil Emekçiler
lık
Sendikası)
Hizmetle
ri
DEMOKRATİK OFİS-SEN DESK
(Türkiye Demokratik Ofis
Çalışanları Sendikası)
ADALET BÜRO-SEN
BAĞIMSIZ
(Türkiye 1 Nolu Hizmetleri
Kolu Çalışanları Sendikası)
HÜRSEN (Hür Kamu
BAĞIMSIZ
Çalışanları Sendikası)
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro TÜM
Çalışanları Sendikası)
MEMUR-SEN
SÖZ BÜRO-SEN (Büro
BAĞIMSIZ
Çalışanları Sözcüsü Sendikası)
TÜRK EĞİTİM-SEN
TÜRKİYE
(Türkiye Eğitim ve Öğretim KAMU SEN
Bilim Hizmetleri Kolu Kamu
Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM - SEN
KESK
(Eğitim ve Bilim Emekçileri
Sendikası)
EĞİTİM - BİR - SEN
MEMUR-SEN
(Eğitimciler Birliği Sendikası )
TEM - SEN
BAĞIMSIZ
(Tüm Eğitimciler ve Eğitim
Müfettişleri Sendikası)

Hizmet Hizmet
Kolu Kolunun
Sıra
Adı
No

1

Sendik
a
Dosya
No
32

Toplam Sendikalaşm
Üye
a Oranı (%)
Sayısı
20.259

9,61

36

44.649

21,17

63

48.112

22,82

89

1.300

0,62

124

1.226

0,58

127

516

0,24

144

68

0,03

157

326

0,1 5

158

2.1 13

1, 00

181

34

0,02

185

111

0,05

197

54

0,03

12

225.250

22,35

14

124.380

12,34

28

251.110

24,92

43

1.554

0,15
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ÖZGÜR EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ
(Özgür Eğitim ve Bilim
Çalışanları Sendikası)
ANADOLU EĞİTİM-SEN BAĞIMSIZ
(Anadolu Eğitim Öğretim ve
Bilim Hizmetleri Sendikası)
ATA-SEN (Ata Eğitim ve
BAĞIMSIZ
Bilim Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM-İŞ
BİRLEŞİK
(Eğitim ve Bilim İşgörenleri KAMU-İŞ
Sendikası)
TEÇ-SEN (Tüm Eğitim
BAĞIMSIZ
Çalışanları Sendikası)
KUVAYI EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ
( Kuvayı Milliye Eğitim
Sendikası)
EĞİTİM HAK-SEN
HAK-SEN
(Eğitim, Öğretim ve Bilim
Çalışanları Hak Sendikası)
AND-SEN
BAĞIMSIZ
( Anadolu Eğitim Çalışanları
Birliği Sendikası)
TÜM EĞİTİM BİR-SEN
BAĞIMSIZ
(Tüm Eğitimciler Birliği
Sendikası)
BEÇ-SEN
BAĞIMSIZ
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve
Bilim Hizmet Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası)
Eğitim, 1.007.865 DES
BAĞIMSIZ
(Demokrat Eğitimciler
Öğretim
Sendikası)
ve Bilim
Hizmetle
BİRLİK EĞİTİM-SEN
TÜM
ri
(Eğitim, Öğretim ve Bilim
MEMUR-SEN
Hizmetleri Çalışanları
Sendikası)
BİLGEÇ
BAĞIMSIZ
(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim
Çalışanları Sendikası)
EĞİTİM SÖZ-SEN
(Eğitim ve Bilim
BAĞIMSIZ
Çalışanlarının Sözü Sendikası)
MEÇ-SEN
BAĞIMSIZ
(Milli Eğitim ve Bilim
Hizmetleri Çalışanları
Sendikası)
TEG-SEN (Tüm Eğitim
BAĞIMSIZ
Gönüllüleri Sendikası)
DEMOKRATİK EĞİTİM DESK
SEN
(Demokratik Eğitim
Çalışanları Sendikası)
METESEN
BAĞIMSIZ
(Mesleki ve Teknik Eğitim,
Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu
Kamu Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN BASK
(Bağımsız Eğitim Öğretim ve
Bilim Hizmet Kolu Kamu

106

953

0,09

112

725

0,07

116

85

0,01

120

34.912

3,46

125

7.572

0,75

126

26

0,00

132

831

0,08

138

451

0,04

154

64

0,01

156

133

0,01

161

409

0,04

163

527

0,05

168

130

0,01

170

128

0,01

172

34

0,00

173

203

0,02

180

15

0,00

182

524

0,05

186

124

0,01
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Sağlık ve 449.981
Sosyal
Hizmetle
r

EĞİT BİL-SEN
BAĞIMSIZ
(Eğitim ve Bilim Çalışanları
Sendikası)
SÖZ EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ
(Eğitim Çalışanları Sözcüsü
Sendikası)
YENİ-SEN
BAĞIMSIZ
(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim
Çalışanları Sendikası)
EKSEN EĞİTİM-SEN
BAĞIMSIZ
(Eğitimci Kamu Çalışanları
Sendikası)
İLKE-SEN
BAĞIMSIZ
(İlkeli Eğitim ve Bilim
Çalışanları Dayanışma
Sendikası)
SAY-SEN
BAĞIMSIZ
(Eğitim ve Saymanlık
Çalışanları Sendikası)
YURT AY-SEN (Yetiştirme BAĞIMSIZ
Yurtlarından Ayrılanlar Eğitim
Çalışanları Sendikası)
TÜRK SAĞLIK - SEN
TÜRKİYE
(Türkiye Sağlık ve Sosyal
KAMU SEN
Hizmetler Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası)
SES
KESK
(Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası)
SAĞLIK - SEN
MEMUR-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Sendikası)
BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ
BAĞIMSIZ
(Birleşik Sağlık ve Sosyal
Hizmet Kolu Kamu Çalışanları
Sendikası)
BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN BASK
(Bağımsız Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Kamu Görevlileri
Sendikası)
SAĞLIK HAK-SEN
HAK-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Hak Sendikası)
TÜM SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Sendikası)
SÖZ-SEN
BAĞIMSIZ
(Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanlarının Sözü Sendikası)
HİZMET SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
(Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Hizmet Sendikası)
BİRLİK SAĞLIK-SEN
BAĞIMSIZ
(Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Çalışanları Birliği Sendikası)
SAĞLIK SÖZ-SEN
BAĞIMSIZ
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu
Çalışanlarının Sözü Sendikası)

187

154

0,02

190

28

0,00

193

100

0,01

196

562

0,06

198

74

0,01

199

44

0,00

201

132

0,01

5

91.966

20,44

16

39.627

8,81

30

193.612

43,03

39

96

0,02

87

743

0,17

133

546

0,12

145

556

0,12

147

158

0,04

152

100

0,02

155

23

0,01

159

360

0,08
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Yerel
ıı8.546
Yönetim
Hizmetle
ri

GENEL SAĞLIK-İŞ (Genel
Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu
Kamu Çalışanları Sendikası)
DEMOKRATİK SAĞLIKSEN
(Demokratik Sağlık Sosyal
Hizmet Çalışanları Sendikası)
BEYAZ-SEN (Beyaz Önlük
Sağlık ve Sosyal Hizmet
Sendikası)
ANADOLU SAĞLIK-SEN
(Anadolu Sağlık ve Sosyal
Hizmet Çalışanları Sendikası)
TIP-SEN
(Tıp Çalışanları Sendikası)
SÖZ SAĞLIK-SEN
(Sağlık Çalışanları Sözcüsü
Sendikası)
SAĞLIK TEK-SEN
(Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Tek Sendikası)
AKTİF SAĞLIK-SEN
(Sağlık Hizmetleri Sınıfi ve
Sosyal Hizmet Çalışanları
Sendikası)
TÜM BEL - SEN
(Tüm Belediye ve Yerel
Yönetim Hizmetleri
Emekçileri Sendikası)
TÜRK YEREL HİZMET SEN
(Türkiye Yerel Yönetim
Hizmetleri Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası )
BEM - BİR - SEN
(Belediye ve Özel İdare
Çalışanları Birliği Sendikası)
YEREL - İŞ
(Yerel Yönetim Hizmeti Kolu
Kamu İşgörenleri Sendikası)

BİRLEŞİK
KAMU-İŞ

169

966

0,21

TÜM
174
MEMUR-SEN

580

0,13

BAĞIMSIZ

175

17

0,00

DESK

179

389

0,09

BAĞIMSIZ

189

8

0,00

BAĞIMSIZ

ı9ı

25

0,01

BAĞIMSIZ

ı94

55

0,01

BAĞIMSIZ

ı95

231

0,05

KESK

ı0

31.099

26,23

TÜRKİYE
KAMU SEN

ı5

16.001

13,50

MEMUR-SEN 5ı

57.100

48,17

BİRLEŞİK
KAMU-İŞ

ı3ı

1.595

1,35

ı36

372

0,31

ı40

153

0,13

ı84

105

0,09

192

61

0,05

6

11.258

30,96

YEREL HAK-SEN
HAK-SEN
(Yerel Yönetim Çalışanları
Hak Sendikası)
BAĞIMSIZ YEREL
BASK
HİZMET-SEN
(Bağımsız Yerel Yönetimler
Çalışanları Sendikası)
BELBİR-SEN
DESK
(Demokratik Belediye ve Özel
İdare Çalışanları Birliği
Sendikası)
TÜM YEREL MEMUR-SEN TÜM
(Tüm Yerel Memurlar
MEMUR-SEN
Sendikası)
TÜRK HABER - SEN
TÜRKİYE
(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve KAMU SEN
Basın-Yayın Hizmet Kolu
Kamu Çalışanları Sendikası )
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Basın,
36.36ı
Yayın ve
İletişim
Hizmetle
ri

Kültür
ve Sanat
Hizmetle ı6.340
ri

Bayındırl 35.6ı3
ık, İnşaat
ve Köy
Hizmetle
ri

HABER- SEN
KESK
(Basın, Yayın, İletişim ve
Posta Emekçileri Sendikası)
BİRLİK HABER - SEN
MEMUR-SEN
( Birlik Haberleşme ve İletişim
Çalışanları Sendikası )
BAĞIMSIZ HABER - SEN BASK
(Bağımsız Haberleşme ve
Basın-Yayın Hizmet Kolu
Kamu Görevlileri Sendikası)
HABER HAK- SEN
HAK-SEN
(Basın, Yayın ve İletişim
Çalışanları Hak Sendikası )
DEMOKRAT HABER-SEN DESK
(Türkiye Demokrat
Haberleşme Çalışanları
Sendikası )
TÜRK KÜLTÜR SANAT - TÜRKİYE
SEN (Türkiye Kültür ve Sanat KAMU SEN
Hizmetleri Kamu Görevlileri
Sendikası)
KÜLTÜR SANAT - SEN
KESK
(Kültür ve Sanat Emekçileri
Sendikası)
KÜLTÜR MEMUR - SEN MEMUR-SEN
(Kültür, Turizm ve Sanat
Çalışanları Sendikası)
BAĞIMSIZ KÜLTÜR
BASK
SANAT-SEN (Bağımsız
Kültür ve Sanat Çalışanları
Sendikası)
KÜLTÜR SANAT-İŞ
BİRLEŞİK
(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu KAMU-İŞ
Kamu İşgörenleri Sendikası)
KÜLTÜR HAK-SEN
HAK-SEN
(Kültür, Sanat ve Turizm
Çalışanları Hak Sendikası)
TÜRK İMAR - SEN
TÜRKİYE
(Türkiye İmar ve İnşa
KAMU SEN
Hizmetleri Kamu Görevlileri
Sendikası)
YAPI YOL - SEN
KESK
(Yol, Yapı, Altyapı,
Bayındırlık ve Tapu Kadastro
Kamu Emekçileri Sendikası)
BAYINDIR MEMUR - SEN MEMUR-SEN
(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı,
Tapu ve Kadastro Çalışanları
Birliği Sendikası)

19

3.799

10,45

53

13.003

35,76

102

620

1,71

134

16

0,04

162

23

0,06

8

2.618

16,02

10

4.307

26,36

84

4.044

24,75

117

57

0,35

135

270

1,65

178

18

0,11

22

5.680

15,95

29

3.639

10,22

55

11.052

31,03

BAĞIMSIZ YAPI İMAR SEN
(Bağımsız Yapı ve İmar
Çalışanları Sendikası)
İMAR HAK - SEN
( İmar Çalışanları Hak
Sendikası)

BASK

86

289

0,81

HAK-SEN

139

578

1,62
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Ulaştırm 28.545
a
Hizmetle
ri

Tarım ve 72.822
Ormancı
lık
Hizmetle
ri

TÜRK ULAŞIM - SEN
TÜRKİYE
(Türkiye Ulaştırma Hizmet
KAMU SEN
Kolu Kamu Görevlileri
Sendikası)
BTS
KESK
(Birleşik Taşımacılık
Çalışanları Sendikası)
ULAŞTIRMA MEMUR MEMUR-SEN
SEN (Ulaştırma Çalışanları
Memur Sendikası)
BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN BASK
(Bağımsız Ulaştırma
Hizmetleri Kamu Çalışanları
Sendikası)
ULAŞTIRMA FAAL - SEN DESK
(Ulaştırma Faal Memur
Sendikası)
ULAŞIM HAK - SEN
BAĞIMSIZ
(Ulaştırma Çalışanları Hak
Sendikası)
UDEM HAK - SEN
HAK-SEN
(Ulaştırma ve Demiryolu
Çalışanları Hak Sendikası)
ULAŞIM-İŞ
BİRLEŞİK
(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu KAMU-İŞ
Emekçileri Sendikası)
TARIM ORKAM - SEN
KESK
(Tarım, Orman ve Hayvancılık
Hizmet Kolu Kamu Emekçileri
Sendikası)

11

7.504

26,29

21

2.727

9,55

85

9.534

33,40

104

27

0,09

122

31

0,11

129

150

0,53

146

58

0,20

176

94

0,33

4

3.055

4,20

TÜRK TARIM ORMAN - TÜRKİYE
SEN (Türkiye Tarım - Orman KAMU SEN
ve Gıda Hizmet Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası)
TOÇ BİR - SEN
MEMUR-SEN
(Tarım - Orman Çalışanları
Birliği Sendikası)
BATOÇ-SEN (Bağımsız
BASK
Tarım - Orman ve Çevre
Sendikası)
TOÇ HAK - SEN
HAK-SEN
(Tarım - Orman ve Çevre Hak
S endikası)
BİRLİK TARIM ORMAN - TÜM
SEN
MEMUR-SEN
(Birlik, Gıda, Tarım, Orman ve
Çevre Çalışanları Sendikası)
TARIM ORMAN-İŞ
BİRLEŞİK
(Tarım, Orman, Hayvancılık KAMU-İŞ
ve Çevre Hizmet Kolu Kamu
Emekçileri Sendikası)
DEM -TOÇ-SEN
DESK
(Demokratik Tarım, Orman ve
Çevre Çalışanları Sendikası)

24

11.657

16,01

34

36.836

50,58

90

156

0,21

128

304

0,42

160

25

0,03

164

978

1,34

171

112

0,15
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10

Enerji, 38.905
Sanayi ve
Madencil
ik
Hizmetle
ri

TÜRK ENERJİ - SEN
TÜRKİYE
(Türkiye Enerji, Sanayi ve
KAMU SEN
Madencilik Hizmet Kolu
Kamu Çalışanları Sendikası )

7

6.818

17,52

ESM
(Enerji, Sanayi ve Maden
Kamu Emekçileri Sendikası)
ENERJİ BİR - SEN
( Enerji, Sanayi ve Madencilik
Hizmetleri Çalışanları Birliği
Sendikası)
BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN
(Bağımsız, Enerji, Sanayi ve
Madencilik Hizmet Kolu
Kamu Görevlileri Sendikası)
ENERJİ HAK - SEN
(Enerji, Sanayi ve Madencilik
Çalışanları Hak Sendikası)
TÜM ENERJİ - SEN
(Tüm Enerji, Sanayi ve
Madencilik Çalışanları
Sendikası)

27

3.659

9,40

MEMUR-SEN 35

16.683

42,88

BASK

91

92

0,24

HAK-SEN

130

49

0,13

BAĞIMSIZ

204

4

0,01

KESK
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Dosya No KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ TOPLAM
ÜNVANI
ÜYE SAYISI
17

KESK
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

237.180

26

TÜRKİYE KAMU-SEN
(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

444.935

52

MEMUR-SEN
(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

707.652

92

BASK
(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

3.020

141

BİRLEŞİK KAMU-İŞ
(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

40.041

142

HAK-SEN
(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

4.072

165

DESK
(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)

4.699

203

TÜM MEMUR-SEN
(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

8.047

BAĞIMSIZ SENDİKALAR

18.375

GENEL TOPLAM

1.468.021

1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu
istatistikte yer verilmemiştir.
2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve
kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.
Kaynak:
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/csgb/dosyal
ar/istatistikler/4688_istatistik_2013 (16.12.2013)
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’de kamu görevlilerinin örgütlenmesi ve faaliyet konuları ile
gelişmeler incelenmiştir. 1965-1971 yılları arasındaki ilk kamu görevlileri sendikalarını yasal
olarak faaliyet göstermesinden sonra 1982 Anayasasının hayata geçmesiyle kamu görevlilerinin
sendikalaşma hakkı tartışma konusu olmuştur. Uzun yıllar süren tartışmalar ve fiili
örgütlenmeler ve mücadeleler sonucu önce Başbakanlık genelgeleriyle düzenlenen örgütlenme
hakkı 2001 yılında çıkarılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Kanunu ile yasal düzenleme
yapılmıştır. 2012 yılında 4688 Sayılı yasanın adı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
Sözleşme Kanunu olarak değiştiirlmiştir. Yasa ile hizmet kolları esalı örgütlenme,
konfederasyon kurma ve toplu sözleşme hakkı tanınmıştır. Grev hakkı ise yasada
belitilmemiştir. Ancak 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’da kamu görevllerinin grev yasağı
söz konusudur.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Memurların sendika kurmasının yasaklanması hangi yıl olmuştur?
1970
1971
1972
1973
1974

2) 2018 yılı itibariyle aşağıdaki kamu görevlileri konfederasyonlarından hangisinin üye sayısı
diğerlerine göre oldukça fazladır?
a) TÜRKİYE KAMU-SEN
b) BASK
c) MEMUR-SEN
d) KESK
e) BİRLEŞİK KAMU-İŞ
3) Toplam kamu görevlileri arasında sendikalaşma oranının düşük olmasının sebepleri
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Önceki yıllarda yaşanan sendikaların kanuni olup olmadığı hakkında tereddütler
b) Memurların bilinç düzeyinin düşük olması
c) Sendikaların üye ilişkilerine çok boyutta yaklaşamamaları
d) Ücretin devlet tarafından belirlenmesi
e) Kanun ile getirilen kısıtlamalar
4) Kamu görevlileri ile devlet arasında yapılan toplu sözleşmeler kaç yılda bir yapılmaktadır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
5) 1983 sonrası kamu görevlileri sendikal hareketiyle ilgili hangi ifade yanlıştır?
a) Tabanın direnmesiyle ilk defa kanuni düzenleme yapılmadan kamu görevlilerinin
sendikalaşması sağlanmıştır.
b) Kamu Çalışanları Platformu (KÇP) bu dönemde kurulmuştur.
1990 yılında ilk kamu görevlileri sendikası “Eğitim İşkolu Kamu Görevlileri Sendikası
(Eğitim-İş)” kurulmuştur.
d) 1982 Anayasa’sının sendikalaşma hakkını sadece işçilere tanımasından dolayı kamu
görevlilerinin sendikalaşması yasaklanmıştır.
e) 1992 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 87 ve 151 No.lu Sözleşmelerinin kabulü
kamu görevlilerinin sendikalaşması açısından dönüm noktası olmuştur.

c)
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6) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kamu görevlilerinin
kaç hizmet kolu altında örgütlenebileceğini düzenlenmiştir?
a) 6
b) 9
c) 11
d) 13
e) 20

7) 624 sayılı Devlet Personeli Sendikalar Kanunu üst örgütlenme olarak sadece
konfedeasyona izin vermektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
8) 2004 yılından itibaren yetkili sendika ve konfederasyon belirlenmesinde aidat ödeyen üye
sayısı esas alınmaya başlanmıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
9) Kamu görevlileri toplu pazarlık süreci sonunda imzalanan metnin adı neden “toplu iş
sözleşmesi” değilde “toplu sözleşme” olarak adlandırılmaktadır? Tartışınız.
10) 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun ilk halinde yer
alan “toplu görüşme” ile 2010 yılında yapılan Anayasa değişiklikle kabul edilen “toplu
sözleşme” arasındaki farkları doğurdukalrı sonuçlar itibariyle değerlendiriniz.

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) d, 4) b, 5) d, 6) c, 7) b, 8) a.
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14. SENDİKACILIK VE TOPLU PAZARLIKTA SORUN ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. 1960- 1980 Döneminde
14.2. ILO ile İlişkilerde Ortaya Çıkan Sorunlar
14.3. Gelir Dağılımı ve Ücretlilerin Payı
14.4. Esneklik Uygulaması
14.5. Taşeronlaşma Sorunu
14.6. Özelleştirme
14.7. Sözleşmeli Personel Sorunu
14.8. Sosyal Diyalog
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Türkiye’nin 1980 sonrasında Uluslarası Çalışma Teşkilatı ile ilgili sorunlar yaşamasına
Türkiye’deki hangi gelişme yol açmıştır?
2- Türkiye’de toplu pazarlık kapsamının genişlemesi bağımlı çalışanlar açısından gelir
dağılımını olumlu mu, olumsuz mu etkilemiştir?
3- İşçi sendikaları çalışma hayatında esneklik uygulmalarına hangi gerekçeler ile karşı
çıkmaktadırlar?
4- Ulusal İstihdam Stratejisi’nde esneklik uygulamalarına nasıl yaklaşılmaktadır?
5- Taşeronlaşmanın niteliksiz işler yanısıra nitelikli işler ve temel üretim birimlerinde de
yaygınlaşmasının nedeni nedir?
6- Sendikalaşma ve toplu pazarlık haklarına sahip olmak açısından taşeron işçisi olup
olmamak bir farklılık oluşturmakta mıdır?
7- Taşeronlaşma işçi sendikaları için neden bir tehdit olarak değerlendirilmektedir?
8- Taşeron işçi dernekleri endüstri ilişkileri açısından bir anlam ifade eder mi?
9- Özelleştirmeler hangi ekonomik politikanın bir sonucudur?
10- Özelleştirme çalışanların örgütlenmesi ve toplu pazarlık açısından ne gibi açılımları
beraberinde getirmektedir?
11- Bazı işçi sendikalarının özelleştirmeye karşı çıkmaları nasıl açıklanabilir?
12- Kamu sektöründe sözleşmeli personel istihdamının yaygınlaşması hangi nedenlerden
kaynaklanmaktadır?
13- Sözleşmeli personel uygulamaları ücret ve çalışma şartları açısından çalışanlar
arasında ne gibi farklılıklar oluşturmuştur?
14- Sosyal diyalog kurumlarının Türkiye’de gelişememesinin temel nedeni nedir?
15- Ekonomik ve Sosyal Konsey’in etkin olarak kullanılmaması hangi gerekçe ile
açıklanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Türkiye endüstri ilişkilerinin
sorun alanlarının yapısal
özellikleri

Kazanım

Endüstri ilişkileri alanında
ortaya çıkan sorunlara
kaynaklık eden sosyoekonomik, hukuki ve siyasal
gelişmelerin ve izlenen
politikaların anlaşılması
Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Çalışma Örgütü
ile ortaya çıkan sorunlar
ile ortaya çıkan sorunların
nedenleri ve endüstri
ilişkilerinde doğurduğu
sonuçların anlaşılmasının
sağlanması
Gelir dağılımı sorunu
Gelir dağılımı bozukluğunun
nedenleri ve endüstri
ilişkilerinde doğurdğu
sonuçların anlaşılmasının
sağlanması
Esneklik uygulamalarının
Esneklik uygulamalarının
doğurduğu sorunlar
nedenleri ile endüstri
ilişkilerinde ortaya çıkardığı
sonuçların anlaşılmasının
sağlanması
Taşeronlaşma
Taşeronlaşma
uygulamalarının doğurduğu uygulamalarının nedenleri
sorunlar
ile endüstri ilişkilerinde
ortaya çıkardığı sonuçların
anlaşılmasının sağlanması
Özeleştirme uygulamalarının Özelleştirme politikalarının
doğurduğu sorunlar
nedenleri ile endüstri
ilişkilerinde ortaya çıkardığı
sonuçların anlaşılmasının
sağlanması
Sözleşmeli personel
Sözleşmeli personel
uygulamalarının doğurduğu uygulamalarının nedenleri
sorunlar
ile endüstri ilişkilerinde
ortaya çıkardığı sonuçların
anlaşılmasının sağlanması
Yetersiz sosyal diyalog
Sosyal diyalog konusundaki
uygulamalarının doğurduğu yetersiz gelişmelerin
sorunlar
nedenleri ile endüstri
ilişkilerinde ortaya çıkardığı
sonuçların anlaşılmasının
sağlanması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Anlatım ve öğretme yoluyla
konunun kavratılması

Anlatım ve öğretme yoluyla
konunun kavratılması

Anlatım ve öğretme yoluyla
konunun kavratılması

Anlatım ve öğretme yoluyla
konunun kavratılması

Anlatım ve öğretme yoluyla
konunun kavratılması

Anlatım ve öğretme yoluyla
konunun kavratılması

Anlatım ve öğretme yoluyla
konunun kavratılması

Anlatım ve öğretme yoluyla
konunun kavratılması
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Anahtar Kavramlar













İşçi-memur ayrımı
Ücretin rasyonelleştirilmesi
UÇÖ Sendika özgürlüğü komitesi
UÇÖ Aplikasyon komitesi
UÇÖ özel paragrafa alınma
Gelir dağılımı adaletsiliği
Esneklik
Taşeronlaşma
Özelleştirme
Sözleşmeli personel
Sosyal diyalog
Ekonomik ve Sosyal Konsey
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14.1. 1960- 1980 Döneminde
Bireysel iş ilişkileri alanında İş Kanunu’nun kapsamının dar tutulması, tarım kesimi
için yeni iş kanunu çıkarılmaması, işçi memur ayrımının çözüme kavuşturulmaması, asgari
ücret rasyonel kriterlerinin getirilememesi, kıdem tazminatı uygulamasındaki aksaklıklar,
kıdem tazminatının vergilendirilmesi, istihdam güvencesi ile ilgili düzenlemeler, sakat ve eski
hükümlü çalıştırmada belirsizlikler, iş hayatına etkin düzenlemelerin yapılmaması, önemli
sorunlardan bazılarını oluşturmuştur.
Toplu iş ilişkileri ile ilgili sorunlar ise sendikaların denetimindeki yetersizlik,
aidatların işverence bordrodan kesilmesindeki aksaklıklar, üye olma ve ayrılmada sorunlar,
işyerinde sendika temsilcilerinin ve fonksiyonlarının belirlenememesi, sendikaların
kooperatifçilik ve yatırım faaliyetlerinin yetersizliği, toplu sözleşmeden yararlanma ve
kapsamının belirlenmesindeki sorunlar, toplu sözleşmenin yenilenmesindeki sorunlar olmuştur.
Toplu pazarlık safhasının uzama eğilimi, grev ve lokavt yasakları, Bakanlar Kurulu’nun
grev ve lokavtı erteleme yetkisi, grev sözcülerinin yetkileri, greve katılmayan işçinin durumu,
grev halinde sosyal yardımların ve diğer kanuni hakların durumu önemli sorunlar olmuştur.

14.2. ILO ile İlişkilerde Ortaya Çıkan Sorunlar
Türkiye 1960-1980 döneminde ILO ile 15 yeni sözleşme onaylamıştır. Bunlar 95, 11,
94, 105, 100, 111, 116, 119, 115, 102, 118, 127, 26 ve 122 sayılı sözleşmelerdir. Ancak özellikle
1970 sonrası Türkiye ILO gündeminde sürekli yer almaya başlamıştır. 1967 - 1980 arası
sendikalar ve uluslararası kuruluşların yaptığı şikayetlerle Türkiye 7 kez ILO Sendika
Özgürlüğü Komitesi gündemine gelmiştir. Ayrıca birçok sözleşme ihlalleri iddiaları ile
incelemeye alınmıştır. 1974 yılında 105 sayılı sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesi ile özel
paragrafa alınma tehlikesi yaşamış ancak 1975 yılında gerekli değişiklikleri yaptığı için özel
paragrafa alınmamıştır.1978-1979 yılında işçi ve işveren gruplarının ortak kararları ile özel
paragrafa alınmıştır. 1980 yılında da yine özel paragrafa alınmıştır.
Türkiye, 12 Eylül 1980 sonrasında sürekli ILO gündeminde yer almıştır. Ulusal ve
uluslararası işçi ve memur sendikalarının Türkiye’de sendika özgürlüğünün ihlali ile ilgili
olarak yapılan birçok şikayet Sendika Özgürlüğü Komitesi’nin gündemine alınmıştır. Türkiye
Aplikasyon Komitesi tarafından hemen her yıl incelemeye alınmıştır. 1983 sonrası Türkiye
30’a yakın sözleşme onaylamıştır.

14.3. Gelir Dağılımı ve Ücretlilerin Payı
1973 yılında DPT tarafından yapılan gelir dağılımı araştırmasına göre;
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Hane halkının %16.5’i faiz, kar ve rant geliri adı altında milli gelirin %41.2’sini, hane
halkının %35.4’ünü oluşturan ücretliler milli gelirin %28.3’ünü almaktaydı. Hane halkının geri
kalanı olan küçük üreticilerin milli gelirden aldıkları pay ise %30.5 olmuştur. Diğer taraftan
ücretliler gelirlerinin yaklaşık %25’ini, küçük üreticiler ise %23.5’ini kendi gelirleri dışında
elde etmektedirler.
Maaş ve ücretlerin toplam gelir içindeki payı 1963– 1980 döneminde %21 den %31 e
yükselmiştir. 1977 yılında bu kesimin payı %36.8 olmuştur. 1980 yılında ise %26.5’e
gerilemiştir. Faiz, rant, kâr grubunun milli gelirden aldığı pay 1963 yılında %37.3 iken, 1980
yılında %49.4 e yükselmiştir.
Ücretlilerin payının artmasında 1963 yılından itibaren toplu sözleşme sisteminin
uygulanmaya başlanması önemli rol oynamıştır. 1963 – 67 arasında ücretler verimlilik artışının
üzerinde artmıştır. Planlı dönemdeki hızlı kalkınma ile talebin canlı oluşu artan ücretlerin
fiyatlara yansıtılmasına olanak sağlamıştır.
1963 – 67 yılları arasında ücretlilerin faktör gelirlerindeki payı %21.50 den %28.51’e
yükselmiştir. 1967 yılından sonra ise işverenlerin uyum sağlamaları ve Ortak Pazar’a girerek
rekabetle karşı karşıya kalmaları sonucu, kamuda rahat karşılanan ücret artışları, özel sektörde
işverenlerde baskı oluşturmuştur. Ücret fiyat yarışı ile enflasyon artmaya başlamıştır. 1970
yılındaki petrol fiyatlarındaki artış 1977’ye kadar toplu sözleşmelerin etkisiyle kadar ücretlere
yansımamıştır. 1977 sonrasında da ücretlerde düşüş başlamıştır. Faiz politikasının da etkisiyle
sermayenin payı artmıştır. Özellikle üretici kesim düşük maliyetli kredi ile toplam gelir içindeki
payını yükseltmiştir. KİT fiyatlarının sabit tutulması ve gerçekçi olmayan kur politikası ile
1970’li yıllarda rant gelir grubuna önemli transferler yapılmıştır.
1980 sonrası fonksiyonel gelir dağılımı ele alındığında, ücret ve maaş geliri elde
edenlerin gelirinde artış, karşılıksız gelirler dışında diğer gelirlerde azalma ortaya çıkmıştır.
Ancak geliri paylaşan grupların istihdamdaki oranlarına göre milli gelirden aldıkları pay
incelendiğinde 1991 – 2004 yılları arasında işçilerin istihdamdaki oranları yükselirken, milli
gelirden aldıkları pay gerilemiştir.

14.4. Esneklik Uygulaması
1970’li yılların sonlarında küresel gelişmeler ve neo-liberal politikalar sonucu batı
ülkelerinde esneklik uygulamaları gündeme gelmiş, standart dışı çalışma şekilleri
yaygınlaştırılmıştır. Ayrıca ücretin esnekleştirilmesi için ücretin performansa göre
belirlenmesi, sosyal ödemelerin kaldırılması, ücretin kısıtlanması veya ertelenmesi gibi
uygulamalar gündeme gelmiştir. Esneklik uygulamaları 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de
de uygulanmaya başlamıştır. Gümrük Birliği ve ekonomik krizler de esneklik uygulamalarının
süreklilik kazanmasına yol açmıştır. 4857 sayılı Kanun ile esneklik uygulamaları konularında
düzenlemeler yapılmıştır.
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İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi ile ilgili geleceğe yönelik düzenlemeler “Ulusal
İstihdam Stratejisinde” (2012–2023) yer bulmuştur. Türkiye’de esneklik uygulamaları
geçmişten bu yana işverenler tarafından teşvik edilmekte ancak sendikalar tarafından olumlu
karşılanmamaktadır. Sendikalar sendikacılığın ve toplu pazarlık sisteminin etkinliğini
kaybetmesinden, çalışanların korumasız bırakılmasından endişe etmektedirler. Uygulamalar ise
sendikaların endişelerini haklı çıkarmakta ve tepkilerine neden olmaktadır.

14.5. Taşeronlaşma Sorunu
Taşeronlaşma sendikaların en önemli sorunlarından biridir. Türk hukukunda “altişveren” kavramı ile ilgili düzenlemeler ilk olarak 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu’nda yer
almıştır. Kanun’da “İşçiler üçüncü şahıslarla sözleşme imzalamış olsalar bile bu sözleşme
şartlarından asıl işveren sorumludur,” şeklinde düzenleme yapılmış ve asıl işverenlerin sorumlu
oldukları miktarları alt işverenlerin hak edişlerinden kesmelerine yönelik bir düzenleme
yapılmıştır. 1950 yılında madde yeniden düzenlenerek, “asıl işverenin alt işverenle birlikte
sorumluluk taşıdığı açıkça vurgulanmıştır.”
Sonra sırasıyla 1964 yılında 506 sayılı sosyal Sigortalar Kanun’unda, 1967’de 931 sayılı
İş Kanun’unda ve bu Kanun’un iptali üzerine 1475 sayılı İş Kanun’unda alt işverenle ilgili
düzenlemelere yer verilmiştir. Öte yandan 1960 yılında “Sözleşmelere Konulacak Çalışma
Şartlarına Müteallik” 94 sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmıştır.
Başlarda daha çok inşaat, tekstil, taşıma ve genel olarak düşük nitelikli işlerle sınırlı
kalan taşeronlaşma, 1980’lerden itibaren tüm işkollarında, imalat sanayinin ve hizmet
sektörünün tamamında yaygınlaşmaya başlamıştır. Uzmanlık gerektiren işler yanında temel
üretim birimleri de taşerona devredilmeye başlanmıştır. İşgücü maliyetlerinin azaltılması,
kanuni yükümlülükten kaçınma, işçilerin sendikalaşmasını engelleme gibi nedenler işverenleri
taşeronlaşmaya yöneltmiştir.
1980’lerin sonunda özellikle belediyeler olmak üzere kamuda da taşeronlaşma
başlamıştır. 2821, 2822 sayılı Kanunlarda taşeron uygulaması özel olarak düzenlenmemiş,
ancak sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakkı konusunda sınırlama da getirilmemiştir. Bu
nedenle, taşeron işçilerin yetki tespitinde, grev oylamasında dikkate alınıp alınmayacakları,
greve katılıp katılmayacakları, bu işçilerin toplu sözleşmeye taraf olup olamayacakları,
dayanışma aidatı ile sözleşmeden yararlanıp yararlanmayacakları gibi konularda karmaşık
durumlar sorunlar çıkmıştır. 1987 yılında işçilerin istismar edilmemeleri ve kazanılmış
haklarının ellerinden alınmamaları gerekçelerine dayanarak taşeron işçilerin asıl işverenin
işyeri için yapılan toplu sözleşmeden, taraf sendikaya üyelik koşulu ile yararlanabilecekleri
yönünde karar vermiştir.
2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenleme yapılmış ve taşeron uygulamasına
sınırlama getirilmeye çalışılmıştır. Asıl işveren – alt işveren ilişkisi tanımlanmış, alt işverene
verilebilecek işler sınırlandırılmıştır. Asıl işlerin işverence yapılması gereği, ancak uzmanlık
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gerektiren işlerin alt işverene verilebileceği özellikle kamu da sıkıntılara yol açmıştır. Buna
dayanarak Yargıtay temizlik işlerinin belediyenin asıl işi olduğunu ve alt-işverene
verilemeyeceğine karar vermiştir. Ancak daha sonra belediye Kanunu’nda değişiklik yapılarak
temizlik işlerinin ihale yoluyla verileceği belirtilince Yargıtay temizlik işlerinin ihale yoluyla
verilebileceğine ancak bu nedenle asıl işveren – alt işveren ilişkisinin geçersiz
sayılamayacağına hükmetmiştir.
4857 sayılı Kanun’da 2006 tarihinde koruyucu düzenlemeler yapılmış ancak cezai
yaptırım belirtilmemesi nedeniyle uygulamada etkisiz kalmıştır. Tuzla tersanelerindeki taşeron
işçilerin uğradıkları iş kazaları kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmiştir.
2008 tarihinde 5763 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. Maddesi
değiştirilmiş, alt işverenlik sözleşmesi, işyeri tescili zorunlu kılınarak, gerektiğinde işyeri
müfettişlerince inceleneceği belirtilmiştir. Ancak, denetimin “gerektiğinde” yapılacağının
belirtilmesi ile uygulamada çoğu zaman denetim yapılmamakta ve önlemlerin bir anlamı
kalmamaktadır.
Taşeronlaşma ve alt-işveren uygulaması hem kamu hem özel sektörde sendikalar için
önemli bir tehdit unsurudur. Özellikle sendikaların yoğun örgütlendikleri kamu işyerlerinde
tüm yardımcı işler taşeron şirketlere verilmekte, alt işveren bünyesinde istihdam edilen işçiler
asıl işlerde de çalıştırılmakta, personel açığı ve iş yükü taşeron şirketlerde çalışan işçilerle
karşılanmaktadır. Bunun sonucu kamuda %50’lere bazen %80’lere varan alt işveren
uygulaması görülmektedir. Bu durumda bir yandan sosyal politika olarak alt işveren
uygulamasını sınırlamaya dönük mevzuat geliştirirken diğer yanda alt işveren işçiliğinin
artması gibi bir tezat ortaya çıkmaktadır.
DİSK-AR’ın araştırmasına göre kamuda; belediyelerde, eğitim ve sağlık
hizmetlerinde taşeronlaşma yaygın olarak kullanılmaktadır. Üniversite hastaneleri ile birlikte
kamu sağlık kurumlarında çalışan taşeron sağlık işçisi sayısı 150 bine yaklaşmakta, toplam
istihdamın %85’ini taşeron işçiler oluşturmaktadır. Belediye çalışanlarının %22’si taşeron
işletmelerde çalışmaktadır. Özel sektörde ise özellikle inşaat, maden, gemi inşaat gibi
sektörlerde taşeronlaşma yaygındır. Gemi inşaat sektöründe çalışanların %71.4’ünü taşeronlar
istihdam etmektedir. İnşaat sektörü büyük ölçüde taşeronlarla yürümektedir. TUİK Hanehalkı
İşgücü Eylül ayı (2012) verilerine göre inşaat sektöründe 1 milyon 520 bin kişi çalışmaktadır.
Temizlik, yemek, güvenlik, ulaştırma, depolama ve haberleşme gibi birçok hizmet sektörü
taşeronlaşmıştır.
Türkiye’de taşeronlaşma sendika, toplu pazarlıklara ve işçi haklarına karşı ve
sendikasızlaştırma aracı olarak kullanılmaktadır. Tersanelerde ve göçük altında ölen işçilerin
taşeron işçi olmasının da gösterdiği gibi, taşeronluk sistemiyle, iş güvenliği ve güvencesi
olmayan, örgütlenemeyen, ücretinin düzensiz veya eksik alan, kıdemi eritilen bir kesim
oluşmuştur. Bu kesimin yaygınlaşması iş güvencesini, sendika üye sayısını, toplu pazarlık ve
grevin etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
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1990’lı yıllardan itibaren bazı sendikalar taşeronlaşmaya karşı mücadeleye girişmiş,
toplu sözleşmelere önleyici maddeler koymaya çalışmışlardır. Ancak bu maddeler taşeron
işçileri yeterince koruyamamış, taşeronlaşmayı engelleyememiştir. 1990’lı ve 2000’li yıllarda
bazı sendikaların taşeron işçileri örgütlemeye yönelik girişimleri, bir bölümü başarısız olsa da
taşeron işçilerin örgütlenebileceklerinin kanıtı olmuştur. Ancak girişimler yetersiz kalmaktadır.
2001 yılında kurulan ve sigortasız işçi çalıştıran işyerlerini ihbar ederek denetimler yapılmasını
ve çok sayıda işçinin sigorta hakkını elde etmesini sağlayan Birleşik İşçi Sendikası (BİS) sözü
edilen girişimlere örnektir ancak bu oluşum 2003 yılında kapatılmıştır.
Sendikalar dışında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde taşeron işçi dernekleri kurulmuştur.
Sendikaların yeterli örgütlenme mücadelesi vermediğinden şikayet eden bu dernekler taşeron
işçilerinin ortak bir platformda sektör ayrımı olmadan örgütlenmesinin önünün açılması
gerektiğini savunmaktadırlar.

14.6. Özelleştirme
KİT’lerin özelleştirilmesi çeşitli tarihlerde gündeme gelse de ancak 1980 sonrası izlenen
neo-liberal politikalar sonucu önem kazanmıştır.
Özelleştirme programına yönelik ilk hukuki düzenleme 29.2.1984 tarihli “2983 sayılı
Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun” ile
yapılmıştır. 1986 tarihli ve 3291 sayılı KİT’lerin özelleştirilmesi hakkında Kanun ile ve daha
sonraki 414 ve 473 sayılı KHK’ler ile uygulamadaki gereksinimlere cevap verilecek sağlam
hukuki yapı oluşturulamamıştır. Kanunlarda değişiklikler yapılmış ancak yine de
özelleştirmelerin sonucuna bağlı sosyal ekonomik ve hukuki sorunların çözümü için yeni
düzenlemeler yapılması gerekmiştir. 1994 tarihli 3987 sayılı hükümetlere düzenleme yetkisi
veren Yetki Kanunu ile 530, 531, 532, 533, 546 sayılı KHK’ler çıkarılmış, ancak önce 3987
sayılı Yetki Kanunu daha sonra da bu Kanun’a dayanarak çıkarılan 5 KHK Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.
24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile “Özelleştirme Yüksek Kurulu” ve
“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı” kurulmuş, özelleştirmenin kapsamı genişletilmiştir. Ayrıca
“Özelleştirme Fonu” oluşturularak, özelleştirme sırasında veya sonrasında işini kaybedenlere,
ek bir “iş kaybı tazminatı” ödenmesi öngörülmüş, erken emekliliğin teşviki amacıyla
ikramiyelerinin %30 fazlası ile ödenmesi hükme bağlanmıştır. Özelleştirme kapsamındaki
kuruluşların özelleştirme uygulamaları sonucu kamu payının %15’in altına düşmesinden veya
tasfiyesinden veya kapatılmasından önce sosyal yardım zammına, sosyal yardım ödenemediği
durumlarda sosyal yardımın hazinece karşılanmasına, kadrosu iptal edilen memur ve sözleşmeli
çalışanların diğer kamu kuruluşlarındaki boş kadrolara atanmalarına, ilişkin düzenlemeler
getirilmiştir. Özelleştirmelerden elde edilecek gelirlerin genel bütçe harcama ve yatırımlarda
kullanılmaması, stratejik kuruluşlarda imtiyazlı hisse bulundurulması öngörülmüştür. 4046
sayılı kanunda çeşitli tarihlerde düzenlemeler yapılmıştır.

272

Özelleştirme ile ilgili çalışmalar 1984 yılında başlamasına karşın 2002 yılına kadar
başarılı bir özelleştirme yapılamamıştır. Partiler arası görüş farklılıkları, kamuoyunun,
sendikaların ve işçilerin tepkileri, siyasi iktidarların kararlı tutum sergileyememeleri, kurumsal
ve hukuki düzenlemelerin yetersizliği, Anayasa Mahkemesine açılan davalar, siyasi ve
ekonomik istikrarsızlık, sermaye piyasasının ve özel sektörün yeterince gelişememesi gibi
nedenler bu durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır.
İşverenler, TİSK ve TİSK’e bağlı sendikalar özelleştirmeden yana tavır alırken, işçi
konfederasyonları değişik tavırlar sergilemişlerdir. Türk-İş ilke olarak özelleştirmeye karşı
olduğunu ancak zorunlu özelleştirmelerde hükümet ile anlaşabileceğini ortaya koymuştur.
Özelleştirme sonucunda ortaya çıkacak işsizliğe çözüm bulunması gerektiğini belirtmiştir. Hakİş sürekli özelleştirme gerçeğini kabul etmek gerektiğini belirtmektedir. DİSK ise
özelleştirmeye karşı katı bir tutum içerisindedir.
Sendikaların da bir bölümü özelleştirmeyi ideolojik, siyasi ve ekonomik yönleri ile
değerlendirerek karşı çıkmışlardır. Özelleştirme ile ekonomik düzelmenin sağlanamayacağı
belirtilmiş, bu durumun hakim ekonomik görüşün bir sonucu olduğu görülmüştür. Bazı
sendikalar ancak bazı koşulların yerine getirilmesi ile kabul edilebileceğini öne sürerken,
bazıları karşı çıkmamıştır. Zaman içinde sendikaların tavırları değişmiştir.
Sendikaların bir bölümü işyerlerinin kapatılmasını önlemek için KİT’lere talip
olmuşlardır. Özçelik-İş Sendikası Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kapanmasını önlemek
için işletmeye talip olmuştur. Özelleştirme kapsamına alınan işletme sendika öncülüğünde
Türkiye’de ilk defa görülen bir uygulama olarak %35 oranında kuruluş çalışanları ve yöre halkı
tarafından kurulan “Kardemir Anonim Şirketi”ne devredilmiştir. Özellikle Hak-İş’e üye
sendikalarının KİT’lere talip olması tartışmalara yol açmıştır.
Sendikaların özelleştirme konusundaki ortak endişeleri; işçi hareketlerini zayıflatması,
işçilerin işten çıkarılmaları, üye sayılarının ve pazarlık güçlerinin azalması ve sosyal devlet
anlayışından uzaklaşılması olmuştur. Özelleştirmeden etkilenen sendikalar eylemler
gerçekleştirmişlerdir. Özellikle Petrol-İş, Selülöz-İş, Tekgıda-İş eylemler ve iptal davaları ile
özelleştirmeye karşı büyük mücadele vermişlerdir. Özelleştirmenin başladığı 1984 yılından beri
KİT’lerde istihdam azalmış, statüleri değişmiş, işçi sayısı azalmıştır. 1984de yarım milyona
yakın olan işçi sayısı yirmi yıl sonra çeyrek milyona inmiştir.
İşçi sayısının azalması ile sendika üye sayısı da azalmıştır. Bu durum bazı sendikaların
toplu pazarlık yetkisini kaybetmelerine neden olmuştur. Toplu pazarlık kapsamındaki işçi
sayısının azalması, toplu pazarlık yapısının değişmesine, toplu pazarlıkta edinilen hakların
kısıtlanmasına, grevin etkinliğinin ve sendikaların siyasi güçlerinin zayıflamasına yol açmıştır.

14.7. Sözleşmeli Personel Sorunu
6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” yürürlüğe konulmuştur.
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2005 yılından itibaren çeşitli Kanun ve değişiklerle her alanda sözleşmeli personel
istihdam edilmeye başlanmıştır. Kamuda sözleşmeli personel uygulamaları istisnai olmaktan
çıkmış, genel bir uygulamaya dönüşmüştür. Hukuki olarak sağlanan kolaylıklar sözleşmeli
personel çalıştırılmasına ve yaygınlaştırılmasına yol açmıştır. Bu uygulama bir yandan personel
sistemini farklılaştırırken, bir yanda aynı hizmeti yürüten memur kadroları aleyhine ayrıcalık
yaratmıştır.
2012 itibari ile 262.000’i merkez kamu kuruluşlarında, 17.000’i yerel yönetimlerde
olmak üzere 280.000 civarı kamu personeli sözleşmeli olarak çalışmaktadır.
1980’li yıllara kadar sınırlı sayıda sözleşmeli personel KİT’lerde istihdam edilmiştir.
8.6.1984 tarihli “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair 233
sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile sözleşmeli personel KİT’lerde önemli bir istihdam
türü haline gelmiştir. Bu istihdam türü ile KİT’lerde verimliliği ve karlılığı arttırmanın
amaçlandığı belirtilmiş ancak asıl neden 1980 sonrası uygulanan ekonomik politika
doğrultusunda KİT’lerin özelleşmesini kolaylaştırmak ve kamuda sendikaların gücünü
azaltmak olmuştur.
233 sayılı KHK ile sözleşmeli personel temel istihdam türlerinden biri olmuştur.
Sözleşmeli personelin ikramiye alamayacağı, sadece prim alabileceği, toplu iş sözleşmesi
kapsamında tutulacağı, ancak siyasal faaliyet yasağı konusunda kadrolu personel ile ortak
hükümlere tabi tutulmuştur.
233 sayılı KHK yoğun eleştirilerle karşılaşmıştır. Yargıtay sözleşmeli personelin işçi
sayılması ve toplu sözleşmeden yararlanması gerektiğine karar vermiştir. 5.1.1988 tarih ve 308
sayılı KHK ile 233’te değişikliğe gidilmiştir. 308 ile sözleşmeli personelin, toplu sözleşme
kapsamına alınmaları ve toplu sözleşmeler emsal gösterilerek menfaat sağlamaları
yasaklanmıştır. Kısmi süreli istihdam edilebilecekleri belirtilmiş, siyasi faaliyette bulunmaları
ve partiye üye olmaları yasaklanmış, kıdem tazminatı yerine bunun dörtte biri iş sonu tazminatı
verilmesi kararlaştırılmıştır. Tüm memur kadroları sözleşmeli personele dönüştürülmüştür. 308
ile 233’ ün birçok maddesi iptal edilmiştir. İptal edilen maddeler arasında toplu sözleşme
yasağı, siyaset yasağı ve iş sonu tazminatı ile ilgili maddeler de yer almıştır.
22.1.1990 tarih ve 399 sayılı KHK ile KİT Personel Rejimi yeniden düzenlenmiştir.
Sözleşmeli personelin belli sürelerde istihdam edilebileceği belirtilmiş, memur statüsünde
olanların da sözleşmeli çalışmasına olanak tanınmıştır. Yine toplu sözleşme kapsamına
alınması ve emsale dayalı menfaat sağlanması yasaklanmış, sendikaya üye olması, grev
yapması, propaganda yapması, partilere üye olması, toplu eylemde bulunması yasaklanmıştır.
399’da getirilen düzenleme 1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Kanun’da aynen benimsenmiştir.
399, 308’in Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine karşılık çıkarılmasına rağmen 308
ile olan benzerlikleri eleştirilere maruz kalmıştır. Anayasa Mahkemesi yine 399’un birçok
maddesini iptal etmiştir. Mahkeme sözleşmeli personelin hukuka uygun bir statüye
kavuşturulması için 6 aylık süre tanımıştır.
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399 sayılı KHK’nin önemli maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali
ardından 453 sayılı KHK yürürlüğe girmiştir.
1992 yılında 3771 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. 3771’in getirdiği yeni anlayışa göre
KİT’lerde asli ve sürekli görevlerde sözleşmeli personel istihdam edilemeyecektir. Diğer
düzenlemeler ise 308 ve 399’dan farklı olmamıştır.
KİT’lerde sözleşmeli personel istihdamında yürürlükte olan diğer mevzuat ise 3291 ve
4046 sayılı kanunlar çerçevesinde özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışanlardır. 399
sayılı KHK ile sözleşmeli personel istihdamı ile 3291 ve 4046 sayılı kanunlar çerçevesinde
istihdam edilenler arasındaki fark istihdam şeklinden değil, özelleştirme kapsamına alınma ile
değişen KİT statüsünden kaynaklanmaktadır.
KİT’lerdeki toplam istihdam içindeki sözleşmeli personel oranı 1985 yılında %0.6 iken
1990 yılında %28.7, 1995 yılında %33.3, 2000 yılında %32.8, 2005 yılında %35.53, 2011
yılında %41.9 olmuştur.
KİT’lerde memur yanında işçi statüsündeki çok sayıda çalışan sözleşmeli statüsüne
geçtiği için sözleşmeli personel sayısındaki artış sendikalar için önemli boyutta üye kaybına
neden olmuştur.
5620 ile 4688 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik sonucu 4B’li sözleşmeli personel
sendika üyesi olabilmektedir.
4.4.2012 tarih ve 6289 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kanun’da yapılan düzenleme ile
aday memurlara, 399’a tabi kurumlarda çalışanlara ve 6 aylık deneme süresini tamamlamamış
sözleşmeli personele sendikalara üye olma olanağı sağlanmıştır.

14.8. Sosyal Diyalog
Türkiye’de üç sosyal taraf arasındaki ilişkiler yeterince gelişip kurumsallaşamamıştır.
Kanun gereği, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Yüksek Hakem Kurulu, Çalışma Meclisi, Üçlü
Danışma Kurulu, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi gibi kurullarda işçi, işveren ve
hükümet temsilcileri birlikte yer alır. Karar verme niteliğinde olan kurumlarda sayısal eşitliğin
olmaması işbirliği şansını azaltmaktadır. Ortak kurullarda üçlü yapıya rağmen devletin
belirleyici rolü sürmektedir.
1970’lerin sonlarından itibaren endüstri ilişkileri alanında yaşanan sorunların konseyler
aracılığıyla çözülmesi işveren çevrelerince gündeme getirilmiştir. TİSK’in bu konuda istekleri
Danışma Meclisi tarafından oluşturulan 1982 Anayasa Tasarısı 148. maddede somutlaşmıştır.
TİSK “İşçi-İşveren İlişkileri Yüksek Kurulu” ile “Ekonomik Sosyal Konsey” (ESK)
kurulmasını önermiştir. Sendikalar ESK’i düzenleyen 148. maddeye toplu pazarlık sisteminde
müdahaleye neden olacağı ve güdümlü bir sistem oluşturulacağı, bu durumun sosyal barışı
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zedeleyeceği, sendikaları gereksiz kılacağı, gibi düşüncelerle karşı çıkmış, MGK bu
düzenlemeyi kaldırmıştır.
TÜSİAD konsey modelini benimsemiştir. Türk-İş ise sosyal diyaloğun gerçekleşmesini
istemiş, geniş biçimde her kesimin temsilinin, toplu pazarlık ve grev sistemine müdahale
edilmemesi, tüm sınıf ve kesimlerin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm üretmek amacıyla
öneri geliştirmekten ibaret olması şartıyla kurulabileceğini öne sürmüştür. Hak-İş ve DİSK de
benzer görüşü benimsemiştir.
1993 yılında Uluslararası Çalışma Normlarının Uygulanması ve Geliştirilmesinde Üçlü
Danışma Hakkında 144 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin Onaylanması, 1995 yılında Gümrük Birliği
Anlaşması’nın imzalanması ile AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi’ne karşılık gelen ve ilişkileri
yürütecek olan resmi bir kuruma gereksinim duyulması, sendikalar arası çatışmanın azalması,
sivil toplum örgütlerinin önem kazanması, artan uluslar arası rekabetin işçi ve işveren tarafları
arasında diyalog gereksinimini arttırması gibi nedenlerle 1990’lı yıllarda Ekonomik ve Sosyal
Konsey’in kurulması zorunlu hale gelmiş, ve ESK 17.3.1995 tarihli Başbakanlık Genelgesi
ile kurulmuştur. Daha sonra birçok başbakanlık genelgesi ile konseyin yapısı düzenlenmiştir.
11.2.2001 tarih ve “4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konsey” ile ilgili Kanunla Konsey yeni
yapısına kavuşmuştur.
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in görevleri:
Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin ekonomik ve sosyal politikaların
oluşturulmasına katkılarını sağlamak, hükümet ve toplumsal kesimlerin birbiri arasında
uzlaşma ve işbirliğini güçlendirmek, öneri ve rapor hazırlayıp ilgili yerlere sunmak, toplantılara
temsilci yollamak, kanun tasarıları ve yıllık programların hazırlanmasında görüş bildirmek gibi
fonksiyonları vardır. Ancak konsey etkin şekilde faaliyet gösterememiştir. Hükümetlerin
ekonomik sosyal politikalarına destek sağlamak için topladıkları bir kurum olmuştur. 2005
yılından beri istikrarlı olarak toplanamayan ve tamamen sembolik bir kurum olan konsey
gelişmiş ülkelerdeki işlevselliğe ulaşamamıştır.
İşçi ve işveren konfederasyonları arasındaki ilişkilerde ise zaman zaman olumlu
gelişmeler sağlanmış ancak bu gelişmeler yeterli olmamıştır. 1994 yılında işçi ve işveren
tarafını temsil eden 4 konfederasyon düzenli olarak toplanarak, vergi yükü ve sosyal güvenlik
konularında hükümete öneri sunmuşlar, 2001 krizi sonrasında da bu toplantılara devam
etmişlerdir. TİSK ile Türk-İş arasında SSK’nın yeniden yapılandırılması, meslek standartları
kurumunun kurulması, özelleştirme sonucu işsiz kalan işçilerin işe yerleştirilmesi gibi
çalışmalar yürütülmüştür.
Ayrıca bazı işkollarında ikili işbirliği örneklerine de rastlanmaktadır. Tekstil işkolunda
işçi ve işveren sendikalarının sorunlarının birlikte Cumhurbaşkanı’na iletilmesi MESS’in işçi
sendikaları ile gerçekleştirdiği ortak eğitim programları sayılabilir. Aynı işbirliğine AB üyeliği
için yürütülen çalışmalar sırasında da rastlanmaktadır. Ancak örgüt içi sorunlar, sendikalar arası
rekabet ve siyasi nedenlerle sosyal taraflar arasındaki ilişkiler zaman zaman zayıflamaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’de çalışma hayatının endüstri ilişkilerini ilgilendiren bazı konular
incelenmiştir. Problemlerin kaynağında ekonomik kalkınmayı gerçekleştirilmemiş olması
sosyo-ekonomik yapının gelişişmiş bir endüstri ilişkilerinin oluşması için yeterli zemini
sağlayamaması yatmaktadır. Sosyo-ekonomik problemlere kalkınma ile cevap
üretilemediğinden tutarlı ve süreklilik arz eden politikalar da geliştirilememiştir. Bu nedenle
izlenen pek çok politika (sözleşmeli personel, taşeronlaşma gibi) zamanla çözümden çok
problem üretmiştir. Politikaların oluşturulmasında sosyal diyalog eksikliği de olumsuz
sonuçların ortaya çıkmasında önemli bir yere sahiptir. ILO ve özelleştirme ile ilgili problemler
önemli oranda giderilmesine karşılık gelir dağılımı, esneklik, taşeronlaşma, sözleşmeli personel
ve sosyal diyalog konularındaki sorunlar çözüm beklemektedir.
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Bölüm Soruları
1) Türk endüstri ilişkilerinde ücret ve gelir dağılımı alanındaki gelişmeler dikkate alındığında
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 1963 – 1967 arasında ücretler verimlilik artışının altında artmıştır.
b) 1967 yılından sonra işverenlerin uyum sağlamaları ve Ortak Pazar’a girerek rekabetle karşı
karşıya kalmaları sonucu, kamuda rahat karşılanan ücret artışları, özel sektörde de aynı şekilde
karşılanmıştır.
c) 1970 yılında petrol fiyatlarında gerçekleşen artış 1977’ye kadar ücretlere yansımıştır.
d) Milli gelirde ücretlilerin payının artmasında 1963 yılından itibaren toplu sözleşme
sisteminin uygulanmaya başlanması önemli rol oynamıştır.
e) Geliri paylaşan grupların istihdamdaki oranlarına göre milli gelirden aldıkları pay
incelendiğinde 1991 – 2004 yılları arasında işçilerin istihdamdaki oranları yükselirken, milli
gelirden aldıkları pay da yükselmiştir.
2) Özelleştirme ile ilgili olarak sosyal taraflar farklı tutumlara sahip olmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi tarafların tutumlarından biri değildir?
a) TİSK ve TİSK’e bağlı sendikalar özelleştirmeden yana tavır almışlardır.
b) Kamu işveren sendikaları özelleştirmeye karşı ortak tavır sergilemişlerdir.
c) Türk-İş ilke olarak özelleştirmeye karşı olduğunu ancak zorunlu özelleştirmelerde hükümet
ile anlaşmayı tercih etmiştir.
d) Hak-İş özelleştirmenin bir gerçek olduğundan hareketle olumsuz sonuçlarının
giderilmesine yönelik politikalar üretilemsi gerektiğini savunmuştur.
e) DİSK özelleştirmeye karşı katı bir tutum sergilemiştir.

3) Hangi yıllardan itibaren küresel gelişmeler ve neo-liberal politikalar sonucu batı
ülkelerinde esneklik uygulamaları gündeme gelmiş ve yaygınlaşmıştır?
a) 1950’ler
b) 1960’lar
c) 1970’ler
d) 1980’ler
e) 1990’lar
4) Türkiye’deki esneklik uygulamaları ile aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Eneklik, Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
b) Gümrük Birliği esneklik uygulamalarının süreklilik kazanmasına yol açmıştır.
c) İşçi kesimi gibi işveren kesimi de bu uygulamalara karşı çıkmaktadır.
d) Ekonomik krizler esneklik uygulamalarını önemli ölçüde etkilemiştir.
e) İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi ile ilgili geleceğe yönelik düzenlemeler “Ulusal
İstihdam Stratejisinde” (2012–2023) yer bulmuştur.
5) 1982 Anayasa tasarısında yer alan “Ekonomik ve Sosyal Konsey” neden tasarıdan
çıkartılmıştır?
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a)
b)
c)
d)
e)

Milli Güvenlik Konseyinin veto etmesi nedeniyle
Danışma Meclisin çoğunluk kararı ile
TÜSİAD’ın talebi ile
İşveren sendikalarının talebi ile
İşçi sendikalarının talebi ile

6) Aşağıdakilerden hangisinde kanun gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcileri birlikte yer
almaz?
a) Asgari Ücret Tespit Komisyonunda
b) Yüksek Hakem Kurulunda
c) Çalışma Meclisinde
d) İş mahkemelerinde
e) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinde
7) Taşeron işçi dernekleri toplu iş sözleşmelerinde taşeron işçilerinin haklarını sendikalardan
daha başarılı şekilde savunmuşlardır.
a) Doğru
b) Yanlış

8) Uluslar arası Çalışma Örgütünün “Uluslar arası Çalışma Normlarının Uygulanması ve
Geliştirilmesinde Üçlü Danışma Hakkında ki144 Sayılı Sözleşmesi’nin 1993 yılında Türkiye
tarafından onaylanması ekonomik ve sosyal konseyin kurulması için önemli bir destek
sağlamıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
9)
Özelleştirme politikalarının sonuçlarını Türk endüstri ilişkileri sistemi üzerindeki
ekonomik ve sosyal etkilerini tartışınız.
10)
Kamu personel rejiminde sözleşmeli personel uygulamasına gidilmesi kamu
yönetiminin endüstri ilişkilerine bakışı açısından ne anlam ifade etmektedir? Tartışınız.

Cevaplar
1) d, 2)b, 3)c, 4)c 5)e, 6)d, 7)b, 8)a.
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