SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN
HUKUKİ NİTELİĞİ
Av. Fazilet Nurel ARGUN (*)
GtRtŞ
Çalışmamızın temel amacı sendikal hk ve özgürlüklerin hukuki niteliğinin incelenmejidir. Konuyu açık bir şekildi ortaya
koymak için; sendikal hak ve özgürlüklerin mevzuattaki yeri belirlenmeye çalışılmış, sonraki aşamada hukuki niteli ği tartışılmış ve sonuçların değerlendirilmesine gidilmi ştir. Bu çerçevede
sendikal hak ve özgürlüklerin muhtevası kısaca incelenmiştir.
Üçüncü ve son bölümde sendikal hak ve özgürlüklerin sınırlanna yer verilmi ştir.
Sendika, işçilerin veyü işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak, ekonomik - ve sosyal hak ve menfaatlerini konimak ve geliştirmek için serbestçe, Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara uygun olarak kurulan ve faaliyette bulunan bağımsız, özel hukuk tüzel ki şisidir (1).
Sendikalar. günümüzde, —müesseseler rejimi (2) olarak da tanımlanan— demokrasi hayatında diğer çıkar gruplanmn temsilcileri olan kuruluşlarla birlikte rol oynayan, siyasi karar organlannı etkilenede ve yönlendirmede etkili olalı ve oldukça geniş bir
kesimin çalışma ve yaşama koşullarıfıın düzönlenmüinde söz sahibi kuruluşlardır (3). .
.
..
(9 Hukuk Damşmanı, T.B.M.M. Kanunlar Krarlar Müdürlüğü.
(1) TUÖ, Adnan, Sendikalar Hukuka, 2. Bask ı, Ankara 1992, S. 2.
(2) Söz konusu ifade için Bkz. Rüçhan, Sendika Hakkı Tanınması ve Kanuni
Srnırlan, Ankara 1962, S. 1.
(3) Bkz. AKÇAYLI Nurhan, Sendika Teorisi, Bursa 1983, S. 1.
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Birey toplum halinde yaş ayan, problemlerini biraraya gelerek,
örgütleşerek dile getiren' ve çözüm aryan bir varliktir. Sendikalarda çalışan kesimin çıkarlarım korumaya yönelik olarak kurulan; çalişma koşullannın düzenlenmesinde etkili kurulu şlar olarak toplum hayatında yerini almış'tır.
Sendika kurma hakkı temelde örgütlenme hakk ına dayanan ve 1982 Anayasası nın 51. maddesinde teminat alt ına alınmış bir haktır. Söz konusu maddede sendikalann
kuruluşüna, sendikal hak ve özgürlüklere ve s ınırlarına
ilişkin düzenlemeler yer almaktad ır.,
Bu çalış mada sözkonusu hüküm çerçevesinde demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak yer alan sendikal hak ve özğürlüklerin'hukuki niteli ği incelenmeye çalışılacaktır.
T. SENIiİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE
GENEL BAKIŞ

1.1. Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Mevzuattaki
Yeri

1.11. Uluslararası Sözleşmeler
Sendika özgürlüğünü güvence altına alan 87 sayılı sözleşme
sendikal özgürlüklerin uluslararas ı çerçevesini belirleyen
ILO sözleşmelerinin ilki ve en önemlisidir (4). Söz konusu
sözleş menin ikinci maddesinde "Çalışanlar ve i şverenler, herhanım yapılmaksızın önceden izin almadan istedikleri kugi bir ayr
ı kurmak ve yalnı z bu kuruluşlrın tüzüklerine uymak
ruluşlar
koşuluyla bunlara üye olmak hakkına sahiptirler" hükmü yer
alır. Ayrıca üçüncü maddesinde tl Çalışanların ve i şverenlerin
örgütleri, tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini
serbestçe seçmek; yönetim ve etkinliklerini düzej ılemek ve 'i ş
programlannı belirlemek hakkına sahiptirler.
ı, bu hakkı sını rlayacak veya bu haldun
2. Kamu makamlar
yasaya uygun şekilde kullanı lmasma engel olacak nitelikte her
türlü müdahalelerden sakınmalıdı rlar" düzenlemesi yer almakta(4) TBMM, Sıra Sayısı 143, S. 1.
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dır(5). Bu hükümler hem sendika kurma, hem de. sendikaya üye
olma özgürlüğünü ihtiva etmektedir.
87 sayılı sözleşme ILO tarafindan 1948 yılında kabul edilmiş
olup; Türkiye Cumhuriyeti tarafindan 25.2.1993 tarih ve 21507
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 93/3967 karar sayısı ile kabul
edilmiştir. Bu sözleş me ile örgütlenme hakkı tüm çalışanlara tanııun iştir.
ı örgütlenme ve Toplu Pazarlık ilkelerinin uy98 sayıl
gulanmasına ilişkin Uluslararası sözleşme 1. TEMMUZ
1949'da kabul edilmiştir. Ozellikle sendika özgürlüğünün koılı sözleşme 8.8.1951 tarih ve 5834
runmasım düzenleyen 98 say
sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti taraftndan da onaylan ımştır
(6). 87 sayılı sözleşmenin tamamlayıcısı durumundadır. 98 sayılı
sözleşmenin 1. maddesinde ....Çalıştırılına konusunda işçiler,
sendika hak -ve özgürlüğünü ihlal edecek nitelikteki ayrınılara
karşı uygun şekilde korunacaktır...ifadesiyle sendika özgürlüğünün korunmasına yer verilmiştir (7).Bu iki sözleşmenin yamsı ra 10 ARALIK 1948'de kabul edilen
insan hakldrı evrensel .beyannamesinin 23/4. maddesinde "herkesin çİkarlarınm korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır" hükmündeş 3 KASIM 1953'de yuru
lüğe giren Avrupa İnsan Haldan Sözleşmesi'nde 11 ve 14. maddelerinde sendika- kurma ve sendikaya girPıe haklanna yer verilmiş tir. 18 EKIM 1961 tarihinde imzalanan Avrupa Sosyal
Haklar Sözlüşmesinde, de sendikal hak ve özgürlükler konusunda önemli prensipler yer almaktadır (8).
1.12. Anayasal Düzenlemeler
1961-Anayasası'nm 46. maddesinde " İşçiler ve işverenler, önceden izin almaksızı n, sendikalar ve sendika birlikleri kurma,
bunlara serbetçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahip(5) TBMM, S. Sayısı : 143, S. 8, AKER Önder, Sendika Özgürlüğü, Ankar
- 1981,S.13.
(6) TIJĞ, a.g.e., S. 17.
(7) AKER, a.g.e., S. 38.
(8) TUĞ, a.g.e, S. 20.
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tirler" hükmünde bireysel ve kollektif sendika özgürlü ğünü teminat altına almaktadır. Ayrıca sendika kurmada serbesti i1ksine
yer vermektedir.
Halen yürürlükte olan 1982' Anayasası'nın Temel Haklar ve
Odevleri düzenleyen ikinci kısmın
ın, sosyal ve ekonomik haklar
ye ödevler başlığın taşıyan üçüncü bölümünün 51. maddesinin
başlığı "Sendika Kurma Hakkı"dır. Söz konusu maddenin 1. fıkr?smda 'işçiler ve işverenler, üyelerinin ğalışma ilişkilerinde, ekonomik, ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak
ve geliştirmek için önceden izin alnıaksüm sendikalar ve
üst kuruluşlar kurmak hakkına sahiptirler" lıÜknıü yer
almaktadü. Bu sendika 'kurma özgürlüğünün düzenleni şidir.
2. ve 3. fikralarda ise "sendikalara üye olmak 've üyeliktn ay
nlmak serbesttir.
Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten aynimaya zorlanamaz" ifadeleriyle bireysel sendika özgürlü ğüne
yer verilmiştir.
Bu hükümler Anayasa madde 2'de ifadesini bulan "Sosyal
Devletin somutla şmasma yardıma olmaktadır (9).
1.1.3. 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun
Düzenlenmesi
Türk Sendikacıliğında "işkolu" esasına göre sendikalaşmayı
getiren 2, 821 sayılı Sendikalar Kanunu 2. maddede sendikayı "işçilbrin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve
sosyal hk ve menfaatlerini korumak ve geli ştirmek için meydana getirdikleri tüzel ki şiliğe sahip kuruluşlar" olarak tanımlamaktadır. ŞK. 6/1 maddede i şçiler ve işverenlerin önceden izin
almaksızın sendikalar kurabileceklerini ve üye olabilecekleri belirtilmektedir..

(9). EYRENCI Öner, Sendikalar Hukuku, Banksis Yayınları, No: 3, Istanbul
1984,S.40.
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1.2. Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Muhtevas ı
1.2.1.' Bireysel Sendika Özgürlü ğü:

Bireysel sendika özgürlü ğü olumlu ve olumsuz sendika özgürlüğü şeklinde ikiye ayr ı larak incelenebiir.
A. Olumlu Sendika Özgürlü ğü Bu özgürlük Sendika Kurma ve Sendikaya üye olma özgürlü ğünü içermektedir. Bu özgürlük ayr
ı ca birden çok sendikadan diledi ğini seçebilme özgürlü ğünü de ifade etmektedir (10). Anayasm ı n 51. maddesinde yer alan
işçiler ve i ş verenler ...... önceden izin almaks ızın sendikalar....
kurma hakkuı a sahiptirler; Sendikalara üye olmak ......serbesttir. Hiç kimse üyelikten aynimaya zorlanamaz; herhangi bir i şyerinde çal ışabilmek i şçi sendikasma üjre .... olmamak şartına
bağlı tutulamaz" ifadele ı4 olumlu sendika özgürlü ğünün dayanağını teşkil etmektedir. Sendikanın iç ve dış faaliyetlerine
katı labihne olumlü sendika özgürlü ğünün bir parçasıdır.
B. Olumsuz Sendika, Özgürlü ğü : Bireyin girmiş olduğu
sendikadan çı kma ya da sendikalara gitmeme serbestisini ifade
eder. A ı ayasanm 51; maddeside bunu teyid eder hükümler getirerek hiç kimsenin sendikaya üye olmaya, üye kalmaya zorlanamayacağını ifade etmektedir (11). Söz konusu hükme göre herhangi bir i şyerinde çal ışabilme iş çi sendikasına üye olma şartına
bağlı tutulamaz.
1.22. Kollektif Sendika Özgürlü ğü:

- Anayasa sendika özgürlü ğü ve bireysel özgürlüklerin yan ısıra
işçi ve i şverenlerin kurduklar ı sendikalğrın varlıklarinı ve faaliyetlerini de teminat altına almaktadı r. Anayasanı n 51. maddesinde serbestçe kurulnı a, üst kuruluş lar kurabilme, kendi
aralannda birle şme serbestileri hükme ba ğlanarak teminat altına alınmıştır/Sendikaları n çalışma hayatındaki fonksiyonlar
ın
ı yerine getirebilmeleri için "içe dönük özerkli ğe" sahip
(10) ÇELIK Nuri, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmi ş 10. Bası, Istanbul 1990, s.
269.
(11) AHLM{AN Fevi Sendika1S Hukuku, İstanbul 1986, s. 35, ÇEL İK,
a.g.e., s. 269 : 274.
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olmaları gerekir (12). Bu nedenle bu özgürlü ğün d ış müdahalelere karşı korunması gerekmektedir. Bu özgürlüğün en büyük
güvenceleri idari yoldan kapat ılinamaları ve faaliyetleriniit durdurulamamasıdır.
Bireysel özgürlük; kollektif özgürlükle birlikte ele al ındığında
bir anlam ifade eder ve Anayasan ın .öngördüğü koruma amacı
gerçekleşebilir (13).
2. SENDİ KAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN HUKUKİ
NİTELİÖİ
.2.1. Hak ve Özgürlük Kavram ı :
Hak ve özgürlük kavram ı sik sık birbiri yerine kullan ılmakla
birlikte eş kavramlar de ğildir. Ozgürlük daha geni ş kapsamh ve
soyut; hak bunun özelle ştirilmiş ve somutlaştınlmış bir ifadesiör (14).
Bu anlayış a göre özgürlük bir ş eyi yapa veya yapmama,
belli biçimde davranma veya davranmaina erkidir. Hak kavramı daha geniş bir anlamı kapsar. Hak, "yapma" biçimindeki
bütün yetilere uygulanabildi ği ölçüde özgürlük kavram ını
içine alır. Fakat herhangi bir şeyi devletten veya onun aac ılı ğıyla kimi t özel kişilerden "isteme yetkisi" olarak dü şünüldüğü
zaman onu a şar (15). Ban kiş ilere göre hürriyet hsr şeyden önce
bağımsızlık, her türlü zorlamadan, kay ıtlamad.an ve d ış
baskı dan uzak olarak insanın kendi kaderine hakim olmas ı
demektir. Bazısı isé onun özellik ve gizlilik ifade eden yönüne
önem verir (16). Bir kısmı içinse en ba şta imkan eşitliği ya da
sadece e şitlik anlamı taşır (17). Montesquieu'nün ünlü tari(12) EYRENCI, a.g.e, s. 44, TUÖ, a.g.e, s. 10, Ş AHL.ANAN, a.g.e., t 36.
(13) Bu göiü ş için bkz. ŞAHLANAN, a.g.e., t 37.
(14) Tuğ, a.g.e., S. 7, KABO ĞLU mrahinı 0., Kollektif Özgürlükler, Diyarbak ır
1989,S.15.
(15) Kaboğhı, a.g.e., S. 14.
Munci,
Kamu
Hürriyetleri,
1970,8. 3.
(16) KAPAN İ
(17) Kapani, a.g.e, S. 4.
'ISI
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öne göre hürriyet, kanunlar ı n müsaade etti ği herşeyi yapabilmek hakk ıdır (18).
Başka bir anlayış a göre geniş bir açıdan bakıldığrnda her
hak, hemen hemen bir özgürlü ğe denk . düş er. Hak ve hürriyet
.tek bir hukuki- gerçe ğin iki yönü olmaktadı r. Hürriyet bir
haktı r Ve hak hürriyetle gerçekle ş ir. -Hak hürriyetin temeli ve
konusu; hürriyet.hakkı n gerçekleş me vasıtasıdır (19).
• Demokratik toplumlarda ki şilere tan ı nan hürriyeter Jellinek'in klasikleş en ve genellikle benimsenen tasnifi ile negatif
statü haklan, pozitif statü haklar ı ve aktif statü hakları olarak
üç kategoriye aynhr. Bu kategoriye dahil haklar, hürriyetin birbirleriyle s ık sıkıya bağlı olan yönlerini olu şturur. Negatif statü hakları ; kiş inin devlet tarafindan a şilamayacak ve dokunulanı ayacak özel alanının s ınırlar
ını çizer. Pozitif statü haklar ı;
vatandaş a devletten olumlu 'bir davram ş , hizmet, yardı m isteme
• imkaıılanııı tanı r ve devlete ödevlör' yükler. Aktif statü hakları vatandaş a toplum idaresinde söz sahibi olma ve kararlara katı lma yetkisi veren siyasi kararlar olmaktad ır (20).
Temel Hak ve Özgürlükler Kavramı 1982 Anayasası'nda yer
alan bir kavram olup kamu özgürlükleri veya insan haklar ı yerine kullanılmaktadı r (21). .'TemeF' ifadesiyle bir, hak ve özgürlüğün bir ba şkasına bağh olmaması anlatılmak isteair. Bir 'diğ er belirleme ternelözgürlük, insan' do ğasmın ayrıcalıkları arası nda yer alan özgürlüktür. R. ARON aç ıklama, dini
kanaat ve seçimlerle kamusal ya şama kat ı lma özgürlüklerini temel olarak ifade, eder (22). Temel hak ve özgürlükleri kesin olarak aynmak ve tan ımlamak için geçerli bir ölçüt' bulunamam ıştır.
Sanayi devrimiyle birlikte ortaya ç ıkan s ınıfları n çalişma
şartlar
ı son derece zor ve pröblemleri fazlayd ı . Klasik hak ve öz-

(18) Çeşitli hürriyet tanmı lan için bkz. Rapani, a.g.e., S. 3, 5.
(19) Çeşitli anlayışlann kar şılaştınimagı için bkz. Kaboğlu, a.g.e., S. 16.
(20). Bu üç kategori hakk ı nda aynntılı bilgi için bkz. Kapani, ege., S. 6 vd.
(21) Kaboğlu, a.g.e., S. 17, Kapani, a.g.e., 9. 14.
(22) Kaboğlu, a.g.., S. 17.
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gürlüklerin insan haklannı yaş ama geçirme konusunda yeterli
olamaması yeni h•aklan gündeme getirdi. Bu haklar ekonomik,
sosyal ve siyasal ban talepleri içermekteydi. Ekonomik ve sosyal talepler öncelikle çal ışma ko şullşnnın düzeltilmesi,
kadın ve çocuk işçi çah ştınhnasımn belli esaslara ba ğlanması, sendika, toplu pazarlık ve grev, hakkının tarnnnıası
gibi konulan kapsamaktayd ı . Bu yönde yap ılan mücadeleler
sonucu ortaya 'Sosyal Haklar" demeti ç ıktı (23). Sosyal haklar mücadelesinde ilk elde edilen haklardan biri sendika .hakk ıydı .. Sendikalar daha sonraki sosyal haklann kazan ılması , korıknmas' ve geliş tirilmesi yolunda mücadele ettiler. .11. Dünya Sava şı
sonrasında çe şitli sosyal haklar genellikle toplumsal s ınıflar arasında dengeyi yans ıtan çe şitli ülke anayasalar ında yer almaya
başladı (24). Sava ş tan sonra ekonomik ve toplumsal problemler
devletin iktisaden güçsüz kesim löhine sosyal alana müdahalesini zorunlu kıldı ve sonuçta sosyal devlet ilkesi geliş tirildi. Bu kavram 1982 Anayas ı 'nda da devletin bir niteli ği
olarak yerini aldı.
Bireysel hak;. Kollektif hak kavra ınlan kullanış biçimine
göre sını flama. anlamma gelmektedir. Kullaml ış biçimine göre
yapılan ayrı mda bireysel özgürlükler, herkesin ki şisel olarak iradesi do ğrultusunda uygulamaya koyabildi ği haklardı r. Kollektif
özgürlükler ancak bfrden ok ki şiıiin belli bir yönde irade uyu şıiıası sağlamaları siıretiylekullamlabilmektedir (25).
Özneleri bak ımından s ınıflamaya gidersek öznesi birey
olan haklar bireysel hakla±çhr. Kollektif özgürlüklerin özneleri ise bireylerin yanısıra birey toplu ğıklan geçici ya da sürekli ve örgütlü ki ş i 'gruplaşmalarıdır (26).
Hak ve özgürlüklerin tarihsel geli şim süreci incelendi ğinde bireysel özgürlüklerin kollektif özgürlüklerden önce geliştiğini görmekteyiz; Amerikan Hak Bildirileri ile 1789 Frans ız İnsan ve
(23) PEKİ N, Faruk, Demokrasi, Sendika Özgürlü ğü ve' Sosyal Haklar, S. 39,
.
.
41).
(24) Pekin, a.g.e.,.S. 45.
(25) Kaboğlu, a.g.e., S. 35.
.
(26) Kahoğlu, a.g.e., S. 56.
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Yurttaş Haklan Bildirisinde bireysel özgürlükler ye haklar yer
almakta ve bu hakların doğal, devredilmez, kutsal, evrensel, soyut ve sadece bireysel olduklar
ı belirtilmektdir (27). Kollektif
özgürlüklerin do ğuşu, birey topluluklanmn hak öznesi
olarak tan ınması , hak ve özgürlükler alanı ndaki evrime
paralel olarak gerçekleşmiş tir. ,Sanayi Devrimiyle birlikte
sosyal ve ekonomik yapıdaki değişim başlamış , siyasal ve sosyal
haklar için yapı lan mücadeleler sonucu kollektif haklar kabul
-görmüş ve yerİşmiş tir (28). Kollektif özgürlükler zaman içinde
kapsam olarak genişlemiş ve bazı bireysel özgürlükler kollektif
niteliğe dönüşmüştür..
Kısaca belirttiğimiz gibi çeşitli kı staslar gözönüne alınarak bireysel hak ve özgürlükler aynlmaya çali şılsa da aslmda bunlar
bir bütünün aynlmaz iki yönüdür. Bireysel özgürlüklerin öznesi olan birey sonuçta kollektif özgürlüklerin de öznesi
olmaktadı r. Sosyal haklan gündeme getiren kollektif özgürlükler kullanım açısından daha geniş kitlelere bu imkanı getirmektedir.
2.2. Sendika Özgürlüğü Kavramı :
Prof. Kutal Sendika Hürriyetinin dar ve geni ş manalanolduğı.ından bahisle, dar manada sendika hürriyetinin üyn ı mesleğe mensup kimselerin kendi meslek menfaatlerini korumak maksadıyla cemiyetler kurma hakk ına sahip olmalan, geniş manada sendika hürriyetinin ise ayn ı mesleğe mensup kimselerin sadece sendikalanm serbestçe kurabilmelerini
d ğil, gerek üyelerin sendika kar şısında gerekse sendikanın devlet' karşısı nda serbestliğini ifade ettiğini beliflmektedir (29).
• Iş çi hak ve özgürlüklerinin temelini i şçilerin yüzyıllar süren
mücadelesinin ürünü olan örgütlenme özgürlü ğü oluşturmakta(27) Söz konusu bildiriler hakkinda aynntı li bilgi için bkz. Xaboğlu, a.g.e., S.
36, 38, Kapani, a.g.e., S.41.
(28) Bkz. Kaboğlu, a.g.e., S.
(29) Bu konuda afrıntılı bilgi için bkz. KUTAL Metin, Sendika Hürriyeti, Sosyal
Siyaset Konferanslan 13. Kitap, İ.Ü. Neşriyatı , No: 941, Istanbul 1962, S.
100.
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ın hak ve çıkarlarmı korumak ve geli ştirebilmek
dır. Çalışanlar
içni örgüt kurabilıne, diledikleri örgütlere üye olabilme özgürlüğü aym zamanda temel insan haklarındandır (30).
Bir baş ka ifadeyle sendika hürriyeti tek ba şlarına iktisaı n ortak ekonomik,
den zayı f durumda bulunan çal ışanlar
sosyal ve kültürel menfütlerini korumak ve geli ştirmek
amacıyla serbest bir ş ekilde sendika kurma, sendikalara
girme ve sendikadan ayrılma hakk!d ır (31). Temel çalışanların işverenlere karşı menf'aatlerini korumak için birle şmeleri olayına dayanı r. Ancak sendika özgürlüğünün en önemli yönü sendikaları n, devlet karşısı nda sahip olduklan hukuki statüdür.
Sendikalar kurulu ş, çalışma, yönetim, denetim, tasfiye, üst örgütler kurma ve uluslararas ı örgütlere katilma alü ında tam bir
özgürlüğe sahip ölmalidı r. Bu özgürlüklerin anlam ta şıyabilmesi için sendika ile devlet ili şkisinde sendikalara bak ımii hale getirebilecek düzenlemelerden kaç ınılması gereklidir (32). Sendika hürriyetinin olumlu ve olumsuz anlamlar ı önceki bölümde sendikal hak ve özgürlüklerin muhtevas ı kısmında
incelendiğinden burada de ğinilmemiştir.
Sendika hürriyeti ülkemizde A ıı ayasada güvence altına alınmıştır. Ayrıca ILO'da yukarıda incelediğimiz sözleşmelerle sendika hürriyeti ve i şçi—işveren ili şkilerinin çe şitli yönlerine yönelik
bazı uluslararası kararları kabul etmiş tir (33).
23. Sendikal Hak ve Özgürlüklerin Hukuki Niteli ği
- Sendikal hak ve özgürlüklerin mevzuatt.aki yefini ortaya koyup muhtevasını belirledikten sonra inceledi ğimiz hak ve özgürlük, sndika1 hak ve özgürlük (freedom of association) kavramlanndan hareketle hukuki niteli ğini belirlemeye çalışacağı z. Amacımız çeşitli kı staslara göre ortaya koydu ğumuz hak ve özgürlükleriı yerini tartışabilmek olacak.
(30) Aker, a.g.e., S.9.
(31) ÇUBUK Ali, Sosyal Politika ve Sosyal. Güvenlik, Ankara 1983, S. 120.
(32) Konunun 87 sayılı sözleş mede düzenleni şiyle ilgili olarak bkz. Sendikal
ını , Ankara 1986, S. 26.
Haklar, BASS Yay
(33) TAŞÇİOĞLU Muharı em, Sendika Hürriyeti ye İşçi—İşveren Ili şkileri S. 3,
12.
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Sendika özgürlüğü 1982 Anayasasının Temel Hak ve Özgürlükleri düzenleyen ikinci kısmını n üçüncü bölümünde "sosyal ve
iktisadi haklar ve ödevler" ba şlığı altında yer almı'ş tır. Bu dilzenleniş şeklindeü yola çıkarak sendika özgürlüğü bir sosyal hak
mıdır? Yoksa klasik temel bir hak m ıdır konusunda bir sonuca
ulaşmak mümkün değildir (34). Bu konuda kesin bir ayr ım yapmak son derece -güçtür. Bir temel hakk ın niteliğini belirleyen
onun klasik hak ya da sosyal hak sayılması m sağlayan "doğuş
.dinamikleri" açı smdan konuya yaklaşıldığı
nda "sosyal bir hak"
sayilması doğru olacaktı r (35). Çünkü sendika için mesleki amaç
ön planda yer ahr. Dernekten farklı bir işleve sahip olan sendika sosyal haklar
ı gerçekleştirmede en etkili araçtı r (36). Amacı
işveren karşısında zayıf durumda olan i şçilerin örgütlenerek
güçlenmesini sa ğlamaktı r. Bu yolla sosyal devletin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadı rlar. 'Toplumsal devlet, güçsüzleri
güçlüler karşısı nda koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal
adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sa ğlamakla yükümlü devlet demektir(37). Bu hak 1982 Anayasas ı tarafından ayrım yapılmaksızın hem işçilere hem de işverenlere tanınmıştır.
Ancak işverenler içinde sosyal hak niteliği .taşıdığını söylemek
zordur. Tersi düşünce, sosyal e şitsizliklere karşı bir koruma getirmeyi amaçlayan sosyal hak kavrarn ıyla çeliş ir. Bu nedenle
sendika özgürlüğü temel hakkı işverenler açısından ekonomik
bir hak olarak kabul edilmelidir. Nitekim Anayasada Sendika
Ozgürlüğü temel hakkı ekonomik ve sosyal haklar ve ödevler
başlığını taşıyan bölümde yer almaktadır.
Hak ve özgürlükler konusunda tarihsel evrime göre yap ılacak
bir suıı flamada haklar üç kategoriye ayr
ılır; birinci kuşak insan .hakları,ilcinci kuşak haklar, üçüncü ku şak haklar ve
ya özgürlükler. Kişi haldan ve siyasal haklar birinci ku şakta
yer alır. Üçüncü kuş ak yeni insan haklan veya dayan ışma özgürlükleri dönen hakları kapsar. Ikinci kuşak haklar; ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan olü şur. Sendika özgür(34) TUÖ, a.g.e., s. 7, ŞAHLANAN, a.g.e., s. 33.
(35)EYRENCİ, a.g.e., s. 40, TUÖ a.g.e., s. 7, ŞAHLANAN; a.g.e., s. 33.

(36)KAB6éLU, a.g.e., t 60.
(37)SÜZEK Sarper, İş. Güv. s. 17.
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lüğü grev hakkı da bu grup içinde de ğerlendirilmektedir
(38). Bu ayrıının eksik yönleri tabiiki mevcuttur. Her şeyden önce ayrı m ölçütleri kesinlik ta şımaz. Devlet müdahalesinin gerekip, gerekmediğine göre küllanılan ölçüt kesin. de ğildir. Ozellikle
sendika özgürlü ğünün kullanılmasına devletin kan şması.. sakıncandır. Sayın huan AKIN sendika ve grev hakk ı m 'Devletin sa:
dece Lamması yeterlidir" derken, A. 007£ sendika özgürlü ğünü
• devlete borç yüklemeyen haklar aras ında sayıyor. E. OZBUn sendika kurma, grev gibi bir bölümünü
DUN sosyal haklar ı
tıpkı klasik haklar gibi devlete olumlu edim de ğil, olumsuz edim
yükleyen negatif statü haklar ı olarak de ğerlendiriyor. Düvarger ise ekonomik özgürlükler ba şlıklı dördüncü bir kategöri olu şturarak sendika özgürlü ğünü bu başlıkta inceliyor ve bütünsel bir yaklaşı m çiziyor (39).
1982 Anayasasını ü 51. maddesinin yanlış biçiminden hareketle sendika özgürlü ğünün s6syal bir hak olrnas ınm yanısıra
klasik temel hak olarak da nitelendirilmesi . gerektiği ileri
sürülmektedir (40). Bu bir çeli şki değil iki niteiğin bir bütün
içinde birle şmesidir. Hükmün liberal yap ısı sendika özgürlüğünün biçimini olu ş turmakta; sosyal devlet ilkesi bu özgürlü ğün
içeriği ve kapsamını belirlemektedir (41); Anayasa Mahkemesi
19.10.1972 tarihli Resmi Gazete'de . yayınlanan 8'9.2.1972 tarih
E. 1970/48; K 1972/3 ve 1431 No.lu kararı nda bu ikili karakteri
ş öyle belirtir: "Sendika kurma özgürlü ğü bir yandan demokrasiye
dayalı düzeni oluşturan ki şiliğe bağlı hak ve ödevlerdendir; öte,
• yandan da toplumsal ya şantıyı çağdaş uygarlı k düzeyine eri ştirme amacı m güden ve iktisadi hak ve ödevlerdendir" (42).
Anayasanın 51. madde 1. fikras ıda 'i şçiler ve i şvereıılerüyeleı-inin çalışma iliş kilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geli ş tirmek için önceden izin almaks ızı n ve sendikalar ve üst kurulu şlai kurma hakkına sahiptirler" hükmü yer
alm.ktadrn Bu hüküm sendika . özgürlüğünün "irade özeili ğine"
(38)KABOĞLU, a.g.e., s. 26.
(39)KABOĞ LU, a.g.e:, s. 27.
(40)TUĞ, a.g.e, s. 8.
(41)ŞAHLANAN,a.g.e., s. 34, EYRENCI, a.g.e., s. 40.
(42)TUÖ, a.g.e., s. 8. .
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dayanan yönünü ortaya koyar (43). Ancak temel haklar sadece
devlet müdahalelerine kar şı ve diğer kanunlarda yer almazlar.
Temel haklar Anayasalarda, söz konusu temel haldarla güvence
altına ahna.n özgürlüklerin sornutlaştınlı ası , gerçek hayata aktanIması amacı ile düzenlenmiş tir (44). Bu amaçla bireyin devletin yanısıra diğer baskı odaklanna karşı da korunması gereklidir. Temel haklar bireyin yalmzca devlete kar şı korunmuş
özgürlük alanlanm de ğil, onuü özgürce ve kendi sorumlu1 luğunda ya şamını düzenleyebilınesi ve toplum ya şüıına
katılınası ndalcj statjilerjnj de düzenler (45).
• Bir di ğer nokta sendikal hak ve' özgürlü ğün bireysel mi, kollektif mi olduğu konusudur. Bir sendika ancak sendika kurmak amacıyla ortak mesleki ç ıkarlarla biraraya gelen belli sayıda kiş i olduğu sürece vardır. Sendika özgürlüğü hak
sahipleri aç ısından bireysel nitelik ta şısa da sendikal eylem tek
bir olğuyla; birden çok ki şinin birleş mesiyle varolabilir (46).
Alman Hukuku bu hakkın sadece bireylerfe ilgili bir , temel
hak olmadığını , bireylerin olu şturduklan kurulu şlrm 'varlığım
vebunlarm belirtilen amaçla ilgili - bütün faaliyetlerini -yapabilmelerini yani kollektif sendika özgürlü ğ
ünü de sağlayan bir temel hak oldu ğunu kabul etmektedir (47). Buna paralel 'olarak
1982 Anayasası 51. maddesi sadece i şçiler ve i şverenlerin bireysel sadece işçiler ve i şverenleiin bireysel sendika özgürlüklerini
güvence altına almakla kalmam ış ; sendikalann varlık ve faaliyetlerini güvence ilt ı na alan kollektif sendika özgürlüğünü de kapsamıştı r. Bu durum sendika özgürlü ğünün "çifte
temel hak" niteli ğini ta şıması ile ifade edilir (48).
Anayasanın 51 ve 52. Tİ S ve grev haklun ı düzenleyen 53 ve
54. maddeleri birlikte de ğerlendirildiğinde işçilerin devletin do ğrudan müdahalesi olmaks ızın sendikala2 aracıliğı ile "bizzat ken(43) EYRENCI, a.g.e., s. 40.
(44) EYRENCİ, a:g.e., S. 41.
(45) EYRENCI, a.ge., S. 41
(46) KABOÖLU, a.g.e., S. 33-34.
(47) ÇELİK, a.g.e., s. 268.
(48) EYRENCI, a.g.e., s.41; TU Ğ, s.8.
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di kendine yardı m" ilkesinin sonucu olarak çal ışma şartlanm
kollektif düzeyde tespit etmelerinin güvence alt ına alındığı görülecektir (49).
ı nda bu nedenle bireysel sendika özgürlüGünümüz toplumlar
ğü ancak kollektif sendika özgürlü ğü ile birlikte bir anlam ta şımaktadır.
Sendikaların faaliyetlerini müdahae olmaks ızı n kendilerinin
düzenleyebilmesi sendikaların özerkliğinin kabulü anlamına da
gelmektedir.

3. SENDİ KAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İN SINRILARI:
3.1. Anayasal Sımrlama
1982 Anayasasında çeşitli s ınırlamalar yer almaktadır. Sendika özgürlüğü öncelikle amacı yönünden sm ırlandınl
mıştı r. Anayasa madde 51'de sendika kurma hakk ının "Çalışma
ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfa'atleri korumakye
geliştirmek için" söz koiıusu olabileceği hükme ba ğlanmıştır.
Maddenin gerekçesinde sendikal faaliyetin Anayasa'da Mesleki
Menfaatleri korumak ve geli ştirmek için düzenlendi ği ve serbestliğinin korunduğu belirtilmektedir (50). Anayasan ın 52. maddesinde ise siyaset yasa ğına ili şkin srnı rlama yer almaktaır. Bu madde hükmüne göre; sendikalar siyasi partilerden desd
tek göremezler ve onlara destek olamazlar; den ıeklerle, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlari ve vakıflarla bu amaçlarla ortak hareket edemezler. Anayasanin gerekçesinde sen-1
dika üyelerinin siyasi bir hareket içinde birle ş ip toplum
içinde kopukluğa sebep olmalar ı yolunun kapat ıhnasımn
amaçlandığı , aksine düşüncelerin esnaflann, memurlann
ve başka grupların da başli başma siyasi birle şmelerine
yol açabilece ği belirtilinektedir (50). Yine ayn ı maddenin IV.
fıkrasmda sendikaları n gelirlerini amaçları dışında kullananıa(49) TUÖ, s. 8.
(50) Bkı . Ş AHLANAN, a.g.., s. 37, TUÖ, a.g.e., s. 11.
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yacaklan ve tüm gelirlerini 4evlet bankalanndü muhafaza • edebekleri yer almaktad ır. Gerekçede sendikalar
ı n, tüzüklerinde
• grev ve lokavt fonlann ı n oranını göstereceklerini, bu fonlarm
milli bankalarda muhafaza edilece ğini ve özellikle iş çi sendikalanmn grev ve lokavt halinde i ş çilerine bu fondan yardı m yapacaklarını grev ve lokavt s ırası
nda i ş çilerin sendikaları
n yardımı ndan yoksun kalmalann ı önlemenin ancak bu şekilde mümkün olacağının belirtildiğini görmekteyiz.
Anayasan
ın 34. maddesinin son fikras ı nda da kı saca sendikaların kendi amaçları dışı nda toplantı ve yürüyüş düzenleyemeyeceği hükmü yer amaktad ı r. Anayasanın 52. madde 3. ükrada
'Sendikalar üzerinde devletin idari ve mali denetimi ile gelir ve
giderleri, üye aidat ının sendikaya ödenme şekli kanunla gösterilif' hükmü yer al ınaktadır: Gerekçede bu denetimin amac ını n sendikaların faaliyetiıiin s ınırlanması anlamında değil, kaynaklannın israfını n önlenmesi ve özellikle amaç
dışı alanlarda kullaml ınası rnn engellenmesi ve faaliyetin.
amaç sm ırlarmı.n dışına ta şmarnasını sağlanıa..k olduğu
helirtilmektedir.
Anayasanı n bahsi geçen maddelerinde, yer alan özel s ınırlama
halleri dışı nda bir de genel s ı mrlama söz konusudur. Bu da
Anayasamn temel hak ve özgürlükleri s ınırlayan . 13. maddede say ılan sebeplerle ve kanunla s ımrlanabilme halidir. Temel hak ve özgürlüklerin s ınırlaııiası başliğını taşıyan 13.
maddeye göre 'Temel hak ve hürriyetler devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütüniü ğ-ü, milli egemenli ğini,
Cumhuriyetin, milli güvenli ğin, kamu düzeninin genel
aayiş in,. kamu yarar ımn, genel ahlakı n ve genel sağlığın
korunması amacı ile ve • aynca Anayasanın ilgili maddesinde ön ğörtilen özel sebeplerle, Anayasan ı n sözüne ve.
ruhuna uygun olarak s ımrlanabjlir.
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel vè özel s ınırlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk ırı olamaz;
Ongörüldükleri amaç d ışı nda kullanılamaz.
(51) Gerekçeli Anyasa metni için bkz. BERKSLJN .Abdullü, E ŞMELIOĞLJU Ibrahim, Açıklamalı , Gerekçeli Içtihatl ı Sendikalar Kanunu, s. 1449.
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Bu • maddede yer alan genel s ınırlanı a sebepl4ri temel hak ve
hürriyetlerin tümü için geçerlidir. 1982 Anayasas ı .1961 .Aıiayasası'ndaki her hak ve özgürlü ğe göre yarlanmış ve a şamalandınlm ş sınırlama sistemi yani farkl ılaşmış kademeli sistem yerine haklar ve ö ğürlükler için geçerli bir sm ırlama, sistemi getirmiştir (52£
.
3± S ınırlaınanın S ınırlan; (53)
İ ster genel, isterse özel sebeplerle kanun .yolu ile getirilecek..
olan s ı mriamalar, Anayasanin 13/2 maddesinde yer alan demokratilc toplum düzeninin gereklerine aykın olamaz ve
öngörüldükleri amaç d ışı nda kullanılamaz. Bu ifadelerle
ır getirilmektedir. Demokratik
yapılabilecek s ınırlamalara s ın
toplum düzeyiniıi gereklerinden ne anla şılmalıdı r? Onclikle bu
rejim genellikle kabul gören demokratik rejimdir. Aynca bu kavram 1961 Anayasas ında yer alan "öze dokunmama' ölçütüne göre daha belirgin ve üygulanmas ı daha kolay bir kı stas olarak değerlendirilmektedir (54). Anayasa Komisyonu gerekçesinde "ge-,
nellikle kabul gören demokratik rejim anlayışı "ndan hareketle,
deyimin çağdaş özgürlükçü demokrasinin genel ve evrensel niteliklerini ifadé ettiğini ,göiınekteyiz. Bu kavram ın geliştirilmesi
ve açıklığ a kavuşturulması gerekecektir ve kavram Anayasa
Mahkemesi için özgürlüklerin güvencesi bakımından yegane denetim ölçütüdür (55). Tartış maya yer vermeyen tek konu, de-'
mokratik toplumun bireysel ve kollektif olmak üzere bütün hak
ve özgürlükleri içerdi ği, özgürlükler tanı nmadan demokrasinin
var olamayacağıdı r. 13. madde gerekçesinde genel ve özel nedenlerin belli amaçlara yönelik bulundu ğu; öngörülen aaaçlar yahut nedenler bahane edilerek, baş ka bir amaca ulaşmak için hak
ve hürriyetlerin ,sınırlanaüayacağı , yahut me şrü amaç güdülerek sımrlannuş olsalar bile, getirilen sınırlamamn bu amacın zoruhlu yahut gerekli k ıldğından fazla olamayaca ğı , amaç ve sımrlama orant ısının korunacağı ifade edilmektedir. Burada vur(52)KABOĞLU, a.g.e., s. 220-221.
(53)Bu ifade bkz. KABO ĞLU, a.g.e,
(54)KABOĞLU, a.g.e., s. 272.
(55)KABOĞLU, a.g.e., s. 273.
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gulanmak istenen ölçülülük hak ve özgürlüklerin, ancak
duruinım gerektirdiği ölçüde sınırlanabilmesi ve bu s ınırların demokratik toplum gereklerine ters dü şmemesi demektir (56).
Bu kurallardan çı kan sonuç; ister olağan ister ola ğanüstü durumlarda olsun s ını rlamanm ya da durdurmamn öngörülen
amaç dışı nda kullanılması Anayasa'ya aylun bir durum yaratmaktadır.
Söz konusu haller sendikal hak ve özgürlüklerin s ımrianmasını n da çerçevesini belirlemektedir.

SONUÇ:

-

Hak ve özgürlükler demokratik toplumun vazgeçilmez olmazsa olmaz bir parçasıdır. Hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinde
ülkenin toplumsal ve iktisadi geli şmesi son derece önemlidir ve
düzenlenme biçimi siyasi sistemle ilgili bir konudur. Sendikal
hak ve özgürlükler içinde ayn ı şey sözkonusudur.
Ülkemiz açısı ndan sendikal hak ve özgürlüklerin Anayasa'da
teminat altına alındığııı görmekteyiz. 1982 Anayasas ı sendika
özgürlüğünü 51 ve 52. maddeler olmak üzere iki maddede ayr ıntı lanyla düzenlenmiş tir. Sendikalar demokratik rejimin bütünleyici bir ögesi olarak toplum hayatında yerini almış sie gerken
önemi görmü ştür.
Anayasamı zdaki kurallan Sendikalar Kanununda getirilen
düzenlemelerle birlikte de ğerlendirdiğimizde sendikal özgürlüğün çalışma iliş kilerini düzenleme amac ından hareketle sosyal
bir hak olduğü ve Anayasamı zda temel hak ve özgürlükler arasmda yer aldığı m saptamış bulunmaktayız.
• Sendikal özgürlük içinde hem bireysel sendika özgürlü ğünün
hem • de kollektif sendika özgürlü ğünün birleştiğini görüyoruz.
Bu iki özgürlük birbirini bütünlemekte ve tamamlamaktad ır. Sa(56) KABOĞLU, a.g.e., s. 284.
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yin KABOÖLU'nun ifadesiyle sendika özgürlü ğü" insanlığın haklan"ndan biri olmaktad ır.
İncelemelerimiz göstermi ştir ki diğer hak ve özgürlüklerde oldiığu gibi sendikal hak ve özgürlükler açısı ndan getirilen s ınırla-.
maların çerçevesi ve güvencelerin derecesi son derece önem ta şımaktadır. Demokratik toplumun geli şmesi ve istikrarı için gerekli olan hak ve özgürlüklerin yeterli güvenceye kavu şturulması ve sınırları n özenle belirlenmesi önemlidir. Hak ve özgürlükler
insan içindir. Ancak birey ve topluluklar ı n hak ve özgürlükleri
kullanırken sorumlulük duygu ve bilinci ile hareket etmeleri gereklidir. Sendikal hak ve özgürlükler insan içindir. Ancak birey
ve toplulukları n hak ve özgürlükleri kullan ırken sorumluluk
duygu ve bilinci ile hareket etmeleri gereklidir.. Sendikal hak ve'
özgürlüklerin kullan ılması nda da bu çizgidş hareket edilmesi i şçi ve işveren kesimleriyle devletin menfaati icab ıdır.
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