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SUNUŞ

Merhaba,
KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi 12.sayısına erişti, 4. yaşını bitirdi. Bu 

bizi mutlu ediyor. Ümit ediyoruz ki siz okurlarımız da KARATAHTA’dan 
hoşnutsunuzdur.

Bu sayımızda 3 makale var. Birincisi Prof. Dr. Alpay Hekimler’e ait. Ri-
camızı kırmayarak “Avrupa İş Konseylerine İlişkin Direktifin Genel Hü-
kümleri ve Güncel Gelişmeler” başlıklı makalesini yazdı. Türk Endüstri 
İlişkileri Sisteminin bilmesi ve Türkiye’de uygulanabilirliğini konuşması 
gereken çok önemli bir konu. İlgi çekeceğini düşünüyoruz.

İkinci makale Dr. Şerefettin Güler’e ait. “Sendikanın Üye Kaybı Sebe-
biyle Yasal Grevin Mahkemece Sona Erdirilmesinin Yetki Belgesine Etki-
si” konulu makale, Yargıtay’ın bu konuda verdiği karara rağmen Güler’in 
görüşünden dönmediğini gösteriyor. Biz de Güler ve birçok iş hukukçusu 
gibi Yargıtay’ın Yüksek Hakem Kurulu yolunu açması gerektiğini, sendi-
kanın yetkisinin düşmesi sonucunun çok ağır olduğunu düşünüyoruz. 

Üçüncü makale, Dr. Öğretim Üyesi Kerem Gökten’e ait. “Yükselen 
Çin’in Akdeniz Ekonomisi Üzerine Etkileri: İmkân ve Kısıtlar” başlığını ta-
şıyor. Çin’de olup bitenler (Devlet Kapitalizmi) bütün dünyayı olduğu gibi 
bizi de çok ilgilendiriyor. 

Her zaman olduğu gibi dergimizin ortasında bir söyleşi var. Bu söyleşi, 
Dr. Güven Savul ile Prof. Dr. Heinz Kurz arasında.

Davet yazıları bölümünde Prof. Dr. Fevzi Demir’in Prof. Dr. Banu Uçkan 
Hekimler’in editörlüğünü yaptığı “Türkiye’de Sosyal Politikanın Çınarları” 
başlıklı kitabı üzerine bir değerlendirme ve kendi hatırladıklarını ilave et-
tiği yazısı var. Anılara daha fazla özen göstererek; Türk Endüstri İlişkileri 
Sistemine vefamızı göstermek şansını bulduğumuz gibi yaşanmış geliş-
melerin analizini daha sağlıklı yapabilmek olanağına da erişebiliriz.

İş Yaşamı ile ilgili belge olarak, bu sayımızda Ordinaryüs Prof. Dr. Ali 
Fuat Başgil’e ait bir konferans metni ve kitap var. Bunları okuduğunuzda 
Türkiye’nin ilk İş Hukuku Hocasının Ali Fuat Başgil olduğunu görecek ve 
1936 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanunumuzun önemini daha 
iyi kavrayacaksınız.

Gelecek sayımızda buluşmak üzere…
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ÖZ
Avrupa İş Konseyleri (Avrupa 

Çalışma Konseyleri) neredeyse 
çeyrek asırdan beri Avrupa en-
düstri ilişkiler sistemi içerisinde 
son derece önemli bir rol üstlenmiş 
durumdadır. Bugün sayıları 1.500 
civarında olan bu konseyler, ço-
kuluslu şirketlerde istihdam edilen 
işçilerin katılım haklarını Avrupa 
Birliği ölçütünde teminat altına al-
maktadır.

Bu çalışmada ilk olarak Avrupa 
İş Konseylerinin ortaya çıkış süreci 
ve gelişimleri genel hatlarıyla or-
taya konduktan sonra, yürürlükte 
olan 2009/38/EG sayılı Direktif-
lerin hükümleri doğrultusunda 
bu konseylerin kuruluşları, görev 
ve yetkileri, faaliyet alanları in-
celenecektir. Uygulamaya ilişkin 
verilere de yer verilmek suretiyle 
etkinlikleri analiz edilerek Avrupa 
Birliği’ne aday olan Türkiye için de 
bir perspektif ortaya konmaya ça-
lışılacaktır. 

Anahtar Kelimler: İş Konseyi, 
Avrupa İş Konseyi, Yönetime Katıl-
ma, Federal Almanya, Alman Katı-
lım Modeli, Fransız Katılım Modeli 

GENERAL PROVISIONS OF THE 
EUROPEAN WORKS COUNCIL 
DIRECTIVE AND RECENT 
DEVELOPMENTS

ABSTRACT
European Business Councils 

(European Works Councils) have 
played an important role in the 
European industrial relations 
system for almost a quarter of a 
century. Today, these councils, 
which are around 1.500, guarantee 
the participation rights of workers 
employed in multinational 
companies in the European Union.

In this paper, firstly, after the 
emergence and development of 
the European Business Councils 
are explained in general terms, 
the organizations, duties and 
powers and activities of these 
councils will be examined in 
accordance with the provisions 
of Directive 2009/38/EG in force. 
The activities of the Council will be 
analyzed by considering data on 
implementation and a perspective 
will be attempted to present. for 
Turkey is the candidates to the 
European Union

(**) Alpay HEKİMLER
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Council, Codetermination, 
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Codetermination Model

GİRİŞ
Avrupa İş Konseylerinin(1) nere-

deyse çeyrek asırdan beri faaliyet-
lerini yürütmekte ve çok önemli 
başarıların altına imza atmış ol-
dukları baştan ifade edilmelidir. 
Ancak bu model kapsamında he-
men hemen her ülkede işçilerin 
yönetime katılım uygulamalarının, 
özellikle de çalışma ve yönetim 
kültürlerinin farklılaşması nede-
niyle sorunsuz bir biçimde işle-
diğini iddia edebilmek mümkün 
değildir. Nitekim bazı üye ülkeler-
de, örneğin başta Almanya olmak 
üzere, Avusturya, Fransa gibi ül-
kelerde yönetime katılım kültürü 
önemli bir geçmişe sahip iken ve 
de bu kültürün Avrupa Birliği dü-
zeyinde yerleşmesine öncülük et-
miş olmalarına karşın, bazı ülkeler 
bu sistemle adeta Birliğe adaylık 
süreçlerinde tanışmışlardır. 

Bu çalışmada, Avrupa İş Kon-
seyleri ile ilgili yasal çerçeve Av-
rupa iş hukuku boyutunda genel 
hatlarıyla ortaya koymaya çalışı-
lacaktır. Bu bağlamda ilkin kısaca 

Avrupa İş Konseylerinin ortaya 
çıkış süreci üzerinde durulduk-
tan sonra, yürürlükteki Direktif 
hükümlerine göre bu konseyle-
rin kuruluş ve işleyişleri ele alınıp, 
uygulamaya ilişkin güncel verilere 
yer verilecektir. 

1. AVRUPA İŞ KONSEYLERİN 
ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ 
Avrupa Birliği ölçütünde Avru-

pa İş Konseyleri günümüzde tar-
tışmasız bir biçimde işçilerin en 
önemli yönetime katılım yöntem-
lerini oluşturmaktadırlar. Bilindiği 
üzere yönetime katılım düşünce-
sinin ortaya çıkışı bir anlamda işçi 
hareketleri ile birlikte gelişmeye 
başlamışsa da ilk ciddi fikirler ve 
tartışmalar 19.yy başlarında gün-
deme gelmeye başlamıştır. Ancak 
yönetime katılım fikrini işçi hare-
ketinden farklılaştıran en önemli 
nokta, bu yöndeki taleplerin doğ-
rudan işçilerden değil, özellikle Hı-
ristiyan ve liberal düşünce akım-
larımdan etkilenen bilim çevrele-
rinden gelmiş olmasıdır (Hekimler, 
2005: 19). Bilindiği üzere yönetime 
katılım uygulamasının ilk örnekle-
ri Almanya’da ortaya çıkmış (Teu-
teburg, 1961)ve böylelikle bu ülke 
endüstriyel demokrasi kavramının 
gelişmesine öncülük etmiştir. Ha-
len de bu alandaki öncülüğünü ko-
rumaktadır. 

Avrupa Birliği iş hukukunun 
gelişim süreci incelendiğinde, baş-
langıçta hedef eşit rekabet ko-

1  Bu çalışmada Avrupa Çalışma Konseyi kavramı ye-
rine, son yıllarda daha fazla kullanılmakta olan ve bir 
kavram kargaşasının önüne geçmek adına Avrupa 
İş Konseyi kavramının kullanılması tercih edilmiştir. 
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şullarının yaratılması olmuş ve 
bu doğrultuda, bilindiği üzere, ilk 
düzenlemeler bireysel iş hukuku 
alanında ortaya çıkmıştır. İlerleyen 
yıllar içerisinde ise kolektif konu-
lar ve buna bağlı olarak işçilerin 
yönetime katılım hakları konusu 
da gündemde gelmeye başlamıştır 
(Schiek, 2018; Krimpohve, 2001). Eş 
anlatımla, yönetime katılım hak-
kının düzenlenmesi meselesi, bi-
reysel haklardan çok daha sonra 
ortaya çıkmıştır. 

Avrupa Birliği’ne katılan ülke-
lerin farklı katılım sistemlerine 
sahip olmaları ancak Birliğin eko-
nomik bir birlikten siyasal bir bir-
liğe doğru yapılanması sürecinde 
sosyal politikanın bir gereksinimi 
olarak katılım sistemlerinin ya-
kınlaştırılması, en azından Avrupa 
Birliği çatısı altında faaliyet göste-
ren çokuluslu şirketlerde istihdam 
edilen işçilere asgari katılım hak-
larının garanti edilmesi gerekliliği 
sıklıkla telaffuz edilmeye başlan-
mıştır (Hekimler, 2005: 43).

Bu süreçte, işçilerin hakları-
nın korunması ve geliştirilmesi 
amacıyla Avrupa Sendikalar Bir-
liği (EGB - Europäischer Gewerk-
schaftsbund) başta olmak üzere 
birçok güçlü sendika, Avrupa ölçü-
tünde işçilerin katılım haklarının 
teminat altına alınması yönünde-
ki taleplerini artırmışlardır. Böy-
lelikle, işçilerin yönetime katılım 
hakları konusundaki tartışmalar 
ulusal ölçekten Avrupa ölçeğine 

çekilerek çokuluslu şirketlerin fa-
aliyetlerine bağlı olarak, işçilerin 
haklarının korunması gerektiğine 
ilişkin tartışmalar daha ciddi an-
lamda gündeme gelmeye başla-
mıştır. Siyasi açıdan Paris Zirve-
sinde alınan kararlar da(2) bu alan-
da bir dönüşüm sürecinin başlan-
gıcı olmuştur.  

Bu noktada ifade edilmesi ge-
reken bir husus da, katılım hak-
larının uluslararası seviyede tayin 
edilmesi ve Avrupa ölçütünde as-
gari normların getirilmesi özellikle 
Almanya tarafından istenirken İn-
giltere’nin bu yöndeki bir politika-
ya karşı çıkmış olmasıdır. Bununla 
birlikte önemli sayıda çokuluslu 
şirketin bu yönde bir düzenlemeye 
gidilmesine karşı çıktıklarını ve bu 
bağlamda ciddi lobi çalışması yü-
rüttüğünü belirtmeye herhalde hiç 
gerek yoktur.  

Avrupa İş Konseyleri ile ilgili bir 
direktifin kabul edilmesine yöne-
lik olarak hiç şüphesiz en önemli 
itici güç, Avrupa ölçütünde “ulus-
lararası nitelikte bir şirket tipinin” 
oluşturulması yönündeki çabalar 
olmuştur. Nitekim sonradan “Av-
rupa Anonim Şirketi” adını alacak 

2   1972 tarihli Paris Zirvesinin sonuç bildirgesinde, eko-
nomik ve parasal birliğin gerçekleşmesi amacının ne 
denli önemli ise, sosyal politikanın da aynı derecede 
öneme sahip olduğu vurgulanmış, topluluğun sadece 
ekonomik bir topluluk değil, bunun ötesinde sosyal bir 
birlik olduğu Zirvede ilan edilmiştir.  Zirve sonrasında 
hazırlanan “Sosyal Politikaya İlişkin Aksiyon Progra-
mı” 21 Ocak 1974 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından 
yayınlanmış ve işçilerin ve onların temsilcilerin işletme 
ve işyeri seviyesinde katılımlarının kademeli olarak 
sağlanması hedefi tanımlanmıştır. 
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olan ve 2004 tarihinde itibaren uy-
gulamaya alınan bu yeni şirket ti-
pine ilişkin hazırlanan 1970 tarihli 
tasarıda ilk defa açık bir biçimde 
“Avrupa İş Konseyi” kavramı kul-
lanılmıştır. Ancak yıllar içerisinde 
hazırlanan taslaklar ve yürütülen 
çalışmalar, özetle; işçilerin Avrupa 
düzeyindeki katılım haklarının dü-
zenlenmesi sadece Avrupa Ano-
nim Şirketi ile sınırlı kalmaması ve 
daha geniş bir işçi kesimine hitap 
etmesi gerektiği görüşünün ağır-
lık kazanması yönünde katkı sağ-
lamıştır. 

Doğrudan Avrupa İş Konseyle-
rinin kurulmasını öngören ve bu 
konudaki düzenlemelere yer veren 
ilk ciddi taslak 1980 yılında “Verde-
ling Direktifi” tasarısı olarak kayıt-
lara geçen tasarı olmuştur. Ancak 
bu tasarı özetle kapsam alanının 
çok geniş tutulmuş olduğu gerek-
çesiyle işveren kanadı tarafından 
şiddetle reddedilmiştir (Sand-
mann, 1996: 17). 

Oldukça çetin geçen bir sürecin 
ardından, işçi ve işveren kanatla-
rının kabul edebildikleri ilk temel 
düzenleme 94/45/EG sayılı Di-
rektif(3) olmuştur. Bu Direktif uzun 
yıllar boyunca, Avrupa ölçütünde 
işçilerin yönetime katılım hakları-
nın genel çerçevesini oluşturmuş 

ve de üye ülkeler tarafından ulu-
sal mevzuatlarına dönüştürülmek 
suretiyle, her bir üye ülke için dü-
zenleyici olmuştur. Direktifin ka-
bulünün ardından 1000’e yakın ve 
toplamda 15 milyon işçiyi temsil 
eden bir yapı ihdas edilmiştir.(4) 

Ancak zaman içerisinde ortaya 
çıkan gelişmeler paralelinde, anı-
lan Direktif tarafların ihtiyaçlarını 
gidermekten uzak kalmıştır (Go-
hde, 2004). Özellikle, Avrupa hu-
kuku alanında kat edilen mesafe 
ve de ekonomik ve sosyal alan-
da meydana gelen gelişmeler, bu 
alanda yeni bir düzenlemeye gidil-
mesi gerekliliğini ortaya çıkarmış-
tır. 

Nitekim 94/45/EG sayılı Direk-
tifinin 15. maddesi hükmü, en geç 
22 Eylül 1999 tarihine kadar, Av-
rupa Komisyonuna üye ülkelerin 
ve sosyal taraflarında görüşlerini 
almak suretiyle, Direktifte yer ve-
rilen ve sonradan üzerinde dura-
cağımız işçi sayıları ile ilgili belir-
lenmiş olan eşik değerlerin etkin-
liğini analiz etme ve bu kapsamda 
öneriler getirme yükümlülüğünü 
yüklemiştir.  

Bu noktada ancak Avrupa Sen-
dikalar Birliği ve işverenleri temsil 
eden Businesseurope (Avrupa Sa-
nayi ve İşverenler Birliği) arasında 
son derece çetin geçen müzakere-3  Richtlinie 94/45/EG des Rates vom 22. September 

1994 über die Einsetzung eines Europäischen Bet-
riebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und 
Unternehmensgruppen Amtsblatt Nr. L 254 vom 
30/09/1994 S. 0064 – 0072.

4  file:///C:/Users/ccc/AppData/Local/Packages/
Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempS-
tate/ Downloads/EUL14162_EuropeanWorksCoun-
cils_DE_110315_web%20(1).pdf Erişim 27.09.2018
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lerin yaşandığını belirtmemiz ge-
rekir. Hatta bu süreç içinde işveren 
kanadının süreci bloke ettiğini ve 
bundan dolayı da sosyal diyalog 
kapsamında Direktifin güncel-
lenmesinin mümkün olmadığını, 
bundan dolayı Avrupa Komisyo-
nun yasa koyucu olarak yetkisi-
ni kullanmak suretiyle inisiyatifi 
üzerine aldığını belirtmemiz gere-
kir (Greif, 2009).     

Avrupa Komisyonu hazırlamış 
olduğu taslak metin ile Avrupa İş 
Konseylerine taraf olan gerek işçi, 
gerekse işverenlerin hukuksal gü-
vencelerini güçlendirmeyi amaç-
lamış, işçilerin katılım haklarını 
güçlendirmek suretiyle konseyle-
rin etkinliğini artırmak istemiş ve 
direktifin pratikte uygulanabilir-
liğini genişletmek suretiyle daha 
fazla konseyin kurulmasının teş-
vik edilmesini temel hedef olarak 
belirlemiştir (Greif, 2009).

Nihayetinde, sosyal tarafların 
görüşleri alındıktan sonra, Avrupa 
Komisyonu yeni bir Direktif tasa-
rısı hazırlamış ve tasarıda taraflar-
dan gelen görüşler doğrultusunda 
bazı değişikliklere gidilmek sure-
tiyle, 2009 yılında Avrupa Komis-
yonu ve Avrupa Parlamentosu ta-
rafından 2009/38/EG sayılı Direk-
tif kabul edilerek yeni bir döneme 
girilmiştir.       

Bugün Birliğe üye tüm ülkeler 
anılan Direktifi ulusal mevzuatla-
rına dönüştürmüş durumdadır. Bu 
bakımdan günümüzde, Avrupa İş 

Konseyleri ile ilgili yasal çerçeveyi 
esas itibariyle, 2009/38/EG sayı-
lı Direktifin hükümleri ve bu hü-
kümler doğrultusunda düzenleme 
bulan ulusal mevzuatlar oluştur-
maktadır. Şüphesiz olarak Avrupa 
Adalet Divanının yıllar içerisinde 
vermiş olduğu farklı kararlar da 
bu çerçevenin oluşmasında önemli 
bir rol oynamıştır.(5) Ancak Avrupa 
Adalet Divanının vermiş olduğu 
kararları genel hatlarıyla dahi olsa 
değerlendirmek bu çalışmanın 
boyutunu aşacağından kapsam-
lı olarak başka bir çalışmada ele 
alınması uygun görülmüştür. 

2. 2009/38/EG SAYILI DİREKTİF 
HÜKÜMLERİNE GÖRE AVRUPA 
İŞ KONSEYİNİN KURULUŞU VE 
İŞLEYİŞİ 
Bu noktada ifade etmemiz ge-

reken en önemli husus, esas iti-
bariyle 94/45/EG sayılı Direktif ile 
getirilmiş olan temel sistematiğin 
korunmuş olduğudur. Ancak son 
düzenleme ile Avrupa Komisyonun 
amaçladığı ve Avrupa Sendika-
lar Birliği’nin talep ettiği biçimiyle 
yönetime katılım haklarının daha 
etkin kullanımı adına çok önemli 
iyileştirmeler yapılmıştır. 

2.1. Direktifin Kapsam Alanı 
Avrupa İş Konseylerinin ku-

5  Avrupa Adalet Divanın Avrupa İş Konseyleri ile ilgi 
temel kararları için örneğin Bkz.: https://www.ewc-a-
cademy.eu/de/dokumente/gerichtsverfahren.html 
Erişim 9.11.2018. 
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ruluşları ve çalışma esaslarına 
değinmeden önce, Direktifin kap-
sam alanı üzerinde kısaca durmak 
yararlı olacaktır. Bilindiği üzere 
Avrupa Birliği’nin üye yapısı yıllar 
itibariyle değişiklik göstermiş ve 
bu doğrultuda Direktifin uygula-
ma alanı da yeniden belirlenmiştir. 
Öyle ki bugünkü Direktifin öncü-
sü olarak kabul ettiğimiz 94/45/
EG sayılı Direktifin kabul edildiği 
dönemden günümüze Birliğin ge-
nişleme politikası paralelinde (We-
idenfeld ve Wessels, 2018; Ludwig, 
2011) üye sayısında önemli deği-
şikler olmuştur. Özellikle 2004 yıl-
lında Birliğin Orta ve Doğu Avrupa 
genişlemesi politikası kapsamın-
da (Jerabek, 2011) on yeni ülkenin 
üye olarak kabul edilmesi, önemli 
bir değişim ve dönüşüm sürecinin 
başlamasına neden oldu. 

Günümüzde her ne kadar fark-
lı boyutlarda etkinliği konusunda 
tartışmalara konu olsa da, 2018 yılı 
itibariyle Avrupa Birliği 28 üyeli bir 
Birlik olup, ilgili Direktif tüm üye 
ülkeler için bağlayıcı niteliktedir. 
Bununla birlikte, Direktif hüküm-
lerinin Avrupa Ekonomik Alanını 
kapsaması nedeniyle, birliğe üye 
olmayan Norveç, İzlanda ve Lich-
tenstein’i de kapsaması sebebiyle, 
halen 31 üye ülke için doğrudan 
uygulama alanı bulmaktadır (Alt-
meyer, 2014: 1). Ancak bir şirketin 
merkezinin belirtilen bu 31 ülke-
nin dışında olması halinde, örneğin 
ABD’de veya Japonya’da ya da Tür-

kiye’de olması durumunda Direk-
tifin hükümlerinin uygulanması 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 
Aday ülke konumunda olan ve 50 
yılı aşkın Avrupa Birliği macerası 
devam eden Türkiye’nin bir gün 
tam üye olarak kabul edilmesi du-
rumunda, anılan Direktif doğrudan 
Türkiye için de bağlayıcı hale gele-
cektir. 

Bu alanda şüphesiz en önem-
li gelişme İngiltere’nin birlikten 
ayrılması durumunda ortaya çı-
kacaktır (Gribel ve Winkelman, 
2018). Bu noktada İngiltere’nin 
1961 yılında Birliğe üye olmasına 
karşın, 94/45/EG sayılı Direkti-
fin uygulama alanına zamanında 
Sosyal Şartı imzalamamış olması 
nedeniyle daha sonradan alındığı-
nı hatırlatmamız gerekir. Nitekim 
Komisyon konuyu çözüme bağla-
mak adına 15 Aralık 1997 tarihinde 
İngiltere’nin de uygulama alanına 
alınmasını kararlaştıran 97/74/EG 
sayılı Direktifi(6) kabul ederek, Av-
rupa İş Konseyleri ile ilgili uygula-
ma alanını o dönemde genişletmiş 
oldu. 

Yürürlükte olan 2009/38/EG 
sayılı Direktif tüm üye ülkeler ve 
Avrupa Ekonomik Alanına dâhil 

6  Richtlinie 97/74/EG des Rates vom 15. Dezember 
1997 zur Ausdehnung der Richtlinie 94/45/EG über 
die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder 
die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit 
operierenden Unternehmen und Unternehmensgrup-
pen auf das Vereinigte Königreich ,Amtsblatt Nr. L 010 
vom 16/01/1998 S. 0022 – 0023.
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olan ülkeleri kapsamakla birlikte, 
doğrudan tüm işletmelerde Avru-
pa İş Konseyinin kuruluşunu ön-
görememektedir. 

Direktifin 1. maddesinin 1. fık-
rası hükmünde, Direktif ile toplu-
luk bünyesinde faaliyet gösteren 
şirket ve şirket topluluklarında 
çalışan işçilerin bilgilendirme (Un-
terrichtung) ve dinlenilme (Anhö-
rung) haklarının güçlendirilme-
sinin amaçlandığı ifade edilmek-
tedir. Buradan açıkça görüldüğü 
üzere, her ne kadar “bilgilendirme” 
ve “dinlenilme” hakları yöneti-
me katılım haklarının bir unsuru 
olsa da, doğrudan “karara katılım” 
hakkı söz konusu olmadığından, 
Avrupa İş Konseyleri, örneğin Al-
manya’daki İşyeri Teşkilat Kanu-
nu (Betriebsverfassungsgesetz) 
(7) kapsamında oluşturulan işyeri 
konseylerinden ayrışmaktadırlar 
(Altmeyer, 2014:1). 

Kapsam alanını açık bir biçimde 
tayin etmek adına, Direktifte han-
gi şirketlerin topluluk bünyesinde 
faaliyet gösteren şirket ve şirket 
grupları olarak tanımlanacağı hü-
küm altına alınmıştır. Buna göre; 
en azından 1.000 işçi çalıştıran ve 
bu işçilerden en azından 150 işçi-
sini farklı iki üye ülkede istihdam 
eden şirket, topluluk bünyesinde 
faaliyet gösteren şirket olarak ka-
bul edilmektedir. Böylelikle Av-

rupa yasa koyucusunun temelde 
iki eşik değer belirlemiş olduğunu 
görmekteyiz. 

Topluluk bünyesinde faaliyet 
gösteren şirket topluluğu ise; ana 
bir şirket  (herschendes Unter-
nehmen) bağlı şirketlerden oluşan 
bir organizasyon olarak tanım-
landıktan sonra, üye ülkelerde en 
azından 1.000 işçi istihdam eden 
ve farklı üye ülkelerde en azından 
şirket grubuna dâhil iki şirketi bu-
lunan ve her birinde en azından 
150 işçi çalıştıran şirket olarak, ta-
nımlanmıştır.(8) Bu noktada yürür-
lükteki olan hükmün eski Direktif 
hükmünden farklılaşmadığını ifa-
de etmemiz gerekir. Eş anlatımla 
Avrupa yasa koyucusu eşik de-
ğerler bağlamında bir değişikliğe 
gitmemiştir. 

2.2. Avrupa İş Konseyinin 
Kuruluşu
Daha baştan, ne eski ne de yeni 

Direktifte “Avrupa İş Konseyi” 
kavramının doğrudan bir tanım-
lamasının yapılmamış olduğunu 
ifade etmemiz gerekir. Bu çalışma 
kapsamında incelediğimiz ulu-
sal mevzuatlarda da doğrudan bir 
tanımlamaya rastlanmamıştır.(9) 
Muhtemelen bunun altında yatan 
neden üye ülkelerin ortak bir ta-

7  Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 
2518), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2509) geändert worden is.

8  Bkz.: Direktifin 2. maddesinin c. fıkrası hükmüne. 
9  Örneğin Avusturya’daki uygulama yasası için Bkz.: 
Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973 betreffend die 
Arbeitsverfassung (Arbeitsverfassungsgesetz – Arb-
VG) StF: BGBl. Nr. 22/1974 (NR: GP XIII RV 840 AB 993 
S. 94. BR: S. 327.).
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nım üzerinde uzlaşmalarının ol-
dukça güç olmasıdır. Direktifte, bu 
konseylerin nasıl oluşturulacağı 
ve hangi alanlarda faaliyet göste-
recekleri konusunda dolaylı bir ta-
nımlamaya yer verilmiş olduğunu 
görmekteyiz.   

Yürürlükte olan hükümlerine 
göre, bir şirket ya da şirket toplulu-
ğu Direktifin kapsam alanına girse 
dahi, mutlak anlamda bir Avrupa 
İş Konseyinin kurulması zorunlu 
değildir. Diğer bir ifadeyle şartlar 
oluşsa dahi bu yönde bir iradenin 
ortaya konulması gerekmektedir. 
Bu yönde bir talebin doğrudan iş-
veren kanadından gelebileceği gibi 
işçi kanadından da gelmesi müm-
kündür. Nitekim Direktif’te, şirket 
merkezinin kendisinden veya şir-
ketin istihdam ettiği 100 işçiden 
gelen yazılı talebi olmalı ve bu iş-
çilerin en azından iki farklı üye ül-
kenin farklı iki şirketinde istihdam 
ediliyor olmaları gerekmektedir. 
Bu durumda, Avrupa İş Konseyinin 
kuruluşuna ilişkin müzakerelere 
başlamak ve bu amaç doğrultu-
sunda “Özel Müzakere Komisyo-
nu” (Besonderes Verhandlungsg-
remium) oluşturulmak zorunda-
dır.    

Özel Müzakere Komisyonu-
nun esas amacı, şirket merkezi 
ile birlikte, işçilerin bilgilendirme 
ve dinlenme haklarını düzenle-
mek üzere bir anlaşma sağlamak-
tır.  Komisyonun yapılandırılması 
ve yetkileri konusundaki esaslar 

yine Direktifte tanımlanmıştır.(10)                        
Buna göre, komisyonda görev ala-
cak olan işçileri temsil edecek olan 
kişilerin hangi esaslara göre be-
lirleneceği konusu üye ülkelerin 
yasa koyucularına bırakılmıştır. 
Üye ülkelerin temsilcileri belirler-
ken, seçilmeleri veya atanmaları 
konusunda düzelemeye gitmeleri 
mümkündür. Dolayısıyla mutlak 
anlamda işçiler arasında seçim 
yapılması zorunlu olmayıp, atama 
yoluyla da temsilcilerin belirlen-
mesi olanağı bulunmaktadır. 

Her ne kadar bu alanda üye 
ülkelere serbesti tanınmış olsa 
da, işyerlerinde işçileri temsilen 
bir yapının oluşturulmadığı du-
rumlarda, daha açık bir ifadeyle iş 
konseyleri veya benzer bir yapının 
bulunmadığı durumlarda, kapsam 
alanına giren işyerleri veya işlet-
medeki işçilerin temsilinin sağ-
lanması konusunda gerekli tedbir-
leri almakla yükümlü tutmuştur. 
Böylelikle Avrupa yasa koyucusu, 
hangi nedenden kaynaklanırsa 
kaynaklansın, çalışanları temsil 
eden bir yapının oluşturulmadığı 
ancak Direktifin uygulama alanı-
na giren işyerlerinin süreç dışında 
tutulmasına son derece isabetli bir 
biçimde engel olmuştur.   

Üye ülkeler uygulama yasaları 
ile bu konudaki yasal çerçeveleri-
ni, kendi çalışma kültürlerine bağlı 
olarak belirlemişlerdir. Örneğin, 

10  Bkz.: Direktifin 5. maddesinin 2. fıkrası hükmüne. 
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Almanya’da, Avrupa İş Konseyleri 
Kanunu’nun(11) 11. maddesi hükmü 
uyarınca, topluluk bünyesinde faa-
liyet gösteren bir şirket kapsamına 
giren işyerindeki işçileri temsil et-
mek üzere temsilci/temsilcilerin 
Genel İş Konseyi (Gesamtbetriebs-
rat) kurulmuşsa bu organ tarafın-
dan, Genel İş Konseyinin bulunma-
ması halinde İş Konseyi (Betrieb-
srat) tarafından atandığını, eğer 
topluluk bünyesinde faaliyet gös-
teren şirketler topluluğu söz ko-
nusu ise, temsilcinin/temsilcilerin 
Holding İş Konseyi (Konzernbet-
riebsrat) tarafından belirlendiğini 
ifade etmemiz uygun olacaktır.      

Komisyonun bir anlamda etkin 
biçimde faaliyetlerini yürütebil-
mesi için burada yer alacak olan 
üye sayısı konusunda bir sınır-
lamaya gidilmiştir. Eski Direktif 
döneminde üye sayısının 3’ten az, 
17’den fazla olamayacağı hüküm 
altına alınmıştı. Yürürlükte olan 
Direktifte ise, doğrudan bir sınırla-
ma getirmek yerine daha farklı bir 
biçimde eşik değerin tayin edilme-
si uygun görülmüştür. 

Buna göre, komisyonda görev 
alacak olan temsilcilerin sayısının 
belirlenmesinde kapsama giren 
şirketlerde çalışan işçilerin sayıları 
dikkate alınmaktadır ve en azın-
dan kapsama giren her bir işlet-

menin bir temsilci belirleme hakkı 
bulunmaktadır. Bunun ötesinde 
şirket ya da şirket topluluğunun 
tümünde istihdam edilen işçi sa-
yısı dikkate alınarak her yüzde 10 
oranına karşılık bir temsilci belir-
lenmektedir. Böylelikle örneğin 
toplam çalışanların yüzde 20’sini 
temsil eden işletme 2, yüzde 30 
temsil eden 3, yüzde 40 temsil 
eden 4 biçiminde kademeli olarak 
artış gösteren temsilci belirlen-
mektedir. 

Bu noktada, yeni Direktif ta-
sarısı hazırlanırken yine eski sis-
temde olduğu üzere eşik değerle-
rin öngörülmesinin, nispeten daha 
küçük olan işletmelerin bu sürecin 
dışında tutulması sonucunu or-
taya çıkardığını ve Avrupa Parla-
mentosundan gelen siyasi baskılar 
sonucunda bu uygulamadan vaz-
geçildiğini ifade etmeliyiz. Bu ise 
tartışmaların o dönemlerde hangi 
boyutlarda yürütülmüş olduğunu 
ortaya koymak açısından ilginç bir 
örnek olarak karşımızda durmak-
tadır (Greif, 2009: 170-181).    

Daha önceden Özel Müzakere 
Komisyonu’nun, görüşmelerin ne 
zaman başlayacağını Avrupa dü-
zeyinde yetkili olan işçi ve işveren 
kuruluşlarına hazır etmek gibi bir 
yükümlüğü bulunmazken, yeni 
Direktif ile bu yönde isabetli bir 
biçimde bilgi verme yükümlülü-
ğü getirilmiştir (Greif, 2009: 177).(12)                                        11  Europäische Betriebsräte-Gesetz in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2650), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2509) geändert worden ist. 12  Bkz.: Direktifin 5. maddesinin 2c fıkrasına.
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Dolayısıyla yeni Direktif ile, Avru-
pa düzeyindeki üst kuruluşların 
da doğrudan sürece dâhil edilmesi 
öngörülmüştür. 

Özel Müzakere Komisyonun 
özetle temel görevi ve amacı, iş-
letme yönetimi ile bir Avrupa İş 
Konseyinin kuruluşuna ilişkin 
yazılı bir mutabakata varmak ve 
bu kapsamda, Konseyin yapısını, 
yetkilerini, yetki alanını ve de gö-
rev süresini tayin etmektir.(13) Bu 
doğrultuda Özel Müzakere Komis-
yonu ile görüşmelere başlanılması, 
şirket merkezinin çağırısı üzerine 
başlamaktadır.

2009/38/EG sayılı Direktif ile 
bu alanda getirilmiş olan önem-
li bir değişiklik de Komisyonun, 
şirket merkezi ile gerçekleştirdiği 
her görüşme öncesi ve sonrasın-
da, şirket merkezinin temsilcileri 
olmadan bir araya gelip toplantılar 
düzenlemesine olanak vermesi-
dir. Bu yönde bir hüküm getirilmiş 
olması ilk başta pek anlamlı gel-
meyebilir. Ancak bu toplantılara 
katılan üyelerin farklı ülkelerden 
gelmeleri, ortaya çıkan maliyet-
lerin azımsanmayacak bir boyuta 
ulaşmasına neden olmaktadır. 

Özel Müzakere Komisyonunun, 
işveren ile gerçekleştireceği gö-
rüşmelerde ayrıca uzman bilirki-
şilerden destek alması ve bunların 
toplantıya katılmasını sağlaması 
mümkündür. Bu yönde bir hüküm 

eski Direktifte de yer almasına 
rağmen yeni Direktifte aynı za-
manda birlik bünyesinde faaliyet 
gösteren sendikal kuruluşların 
temsilcilerinden de destek alınabi-
leceği hükmü getirilmiştir. Bu doğ-
rultuda Komisyon bilirkişi tayini 
konusunda özgür olmakla birlikte, 
uygulamada daha çok sendikala-
rın genel sekreterlerinin bu görevi 
üstlendikleri görülmektedir. 

Uygulamaya baktığımız zaman 
müzakere sürecinin çok farklı bi-
çimlerde gelişme gösterdiğini söy-
lemek mümkündür. Öyle ki, bazı 
işletmelerde taraflar bir araya gel-
dikleri ilk toplantı sonrasında bir 
metin üzerinde uzlaşabilirken, ba-
zen sonuca ulaşılması yıllar alabil-
mektedir. Diğer bir ifadeyle, Direk-
tifte öngörülen azami 3 yıllık süre, 
sonuna kadar kullanılabilmekte-
dir. Bununla birlikte, satın almalar, 
birleşmeler, yeniden yapılanma 
gibi şirketlerin organizasyon yapı-
larında meydana gelen gelişmele-
rin de bu sürecin uzamasına neden 
olduğu ifade edilmektedir (Altme-
yer, 2014: 6).

Özel müzakere komisyonu, as-
gari üyelerin üçte iki oy çoğunlu-
ğu ile görüşmelerin başlamasına 
veya başlamış olan görüşmelerin 
sonuçlandırılmasına karar verebi-
lir. Bu yönde bir kararın alınması 
durumunda Avrupa İş Konseyinin 
kuruluşuna ilişkin süreç sonlandı-
rılmış olur ve en erken sürecin ye-
niden başlatılması için iki yıllık bir 13  Bkz.: Direktifin 5. maddesinin 2c fıkrasına. 
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sürenin geçmesi gerekir.(14)

Avrupa yasa koyucusu, tarafla-
rın aralarında anlaşmak suretiyle 
kuracakları Avrupa İş Konseyi ile 
ilgili esasları serbestçe belirlen-
mesi konusunda bir irade ortaya 
koymuş olsa da, yine de bu alanda 
asgari normlar getirmiştir. Bunlar 
Direktifin 6. maddesinde kapsamlı 
bir biçimde düzenleme bulmuştur. 

Özetle, anılan maddede şir-
ket ya da şirket topluluğuna bağlı 
olarak faaliyet gösteren kapsam 
alanına alınan işletmeler; Avru-
pa İş Konseyinin üye sayısına, üye 
sayısının dağılımına ki bu dağılımı 
belirlerken mümkün olduğu öl-
çüde işçilerin faaliyet alanlarına, 
sınıflarına ve de cinsiyetlerine dik-
kat etmeleri gerekmektedir. Taraf-
ların aralarında bağıtlayacakları 
anlaşmada Konseyin, bilgilenme 
ve dinlenme haklarının kapsamını, 
toplantı yeri, sıklığı ve sürelerini, 
idare kurulun yapısını, hazır edile-
cek olan mali kaynaklar ve mater-
yalleri ve nihayetinde anlaşmanın 
yürürlüğe gireceği tarihi, yürürlük 
süresini, değişikliğe gidilmek veya 
feshedilmek istenmesi halinde iz-
lenecek yolu asgari olarak düzen-
leme zorunluluğu bulunmaktadır.  

Her ne kadar Türkiye doğru-
dan Direktifin uygulama alanına 
girmese de tarafların aralarında 
vardıkları anlaşma yoluyla Türki-
ye’den temsilcilerin görev almaları 

yönünde karar verebilirler. Nite-
kim uygulamada bu alanda önemli 
örnekler bulunmaktadır. Bizim iz-
leyebildiğimiz kadarıyla en güncel 
örnek, otomotiv yan sanayiinde 
faaliyet gösteren, merkezi Köln’de 
olan Japon Yazaki firmasının Ocak 
2018 de imzalamış olduğu anlaş-
madır. Bu anlaşmada Avrupa İş 
Konseyinin yılda iki defa toplan-
ması ve yılda bir sefer olmak üzere 
Birlik üyesi olmayan altı ülkeden, 
ki bunlar arasında Türkiye de bu-
lunmaktadır, delegelerin katılımı 
öngörülmüştür.(15)

Tarafların aralarında varacak-
ları anlaşma kapsamında, Avru-
pa İş Konseyi’nin yapısı belirle-
nirken, üye ülkelerden gelen işçi 
temsilcilerinin uygulama yasaları 
kapsamında özel bir güvenceden 
(ayrımcılık, feshe karşı koruma) 
yararlanmaları söz konusu iken, 
diğer ülkelerden gelen gözlemci 
sıfatındaki temsilcilerin doğrudan 
bu güvence kapsamında olmadık-
larının dikkate alınması gerekir. 
Bu nedenle örneğin İsviçre, Türki-
ye, Japonya, Rusya gibi ülkelerden 
gelen temsilcilere güvence sağlan-
ması bağlamında, Avrupa İş Kon-
seylerinin kuruluş anlaşmalarında 
bu yönde hükümlere yer verilme-
si kanaatimizce isabetli olacaktır 
(Jaeger, 2011: 25).

Yeni Direktif ile getirilen önemli 
bir düzenleme de, Konseylerin ça-

14  Bkz.: Direktifin 5. maddesinin 3. fıkrasına.

15 Ayrıntılar için Bkz.: http://www.ebr-news-
de/022018.pdf Erişim 21.10..2018
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lışmalarını daha etkin hale getire-
bilmek için, idare kurulu (engeren 
Ausschuss) adlandırılabilecek bir 
organın oluşturulması zorunlulu-
ğunun getirilmesidir.(16)

Şüphesiz olarak, ele aldığımız 
konu bağlamında en önemli soru, 
tarafların müzakere süreci sonu-
cunda bir uzlaşmaya varamama-
ları durumunda ne olacağıdır. Yine, 
Direktifin 5. maddesinin 1. fıkrası 
hükmü uyarınca, işçilerden gelen 
talep doğrultusunda işveren tara-
fından altı ay içerisinde müzake-
re başlatılmasa ne olacağı sorusu 
da önemlidir. Bu yönde bir durum 
ortaya çıkması halinde Direktifin 
7. maddesinde düzenleme bulmuş 
olan hükümler işlemeye başla-
maktadır. 

İlgili madde özetle, Direktifin 
ekinde yer alan ikinci derece ya 
da tali olarak adlandırabileceğimiz 
hükümlerin uygulamaya alınma-
sını öngörmektedir.  Bu hükmün, 
esas itibariyle, bir Avrupa İş Kon-
seyinin üyelerinin nasıl belirlene-
ceği, organizasyon yapısı, görev 
ve yetkileri ile toplanma zamanı 
gibi hususlara ilişkin düzenleme-
ler içermekle birlikte, üye ülkelere 
de bu bağlamda kendi sistemleri 
ile uyumlu olan ancak Direktif hü-
kümleri ile çatışmayacak düzeyde 
düzenlemelere gitme yetkisinin 
tanınmış olduğunu ifade etmemiz 
yerinde olacaktır. Özetle, taraflar 

aralarında uzlaşmaya varamaz ya 
da uzlaşamazlarsa, ilgili hüküm-
ler yürürlüğe girmektedir (Jaeger, 
2011: 27).

Bu noktada belki son olarak ifa-
de edilmesi gereken husus, komis-
yonun gerektiği biçimde işini ifa 
edebilmesi için, bu bağlamda or-
taya çıkan tüm masrafların şirket 
merkezi tarafından karşılanması 
zorunluluğunun bulunmasıdır. Bu-
rada özellikle tercümanlık, ulaşım 
konaklama, bilirkişi gibi maliyet-
ler dikkate alındığında önemli bir 
rakamın ortaya çıktığını belirtmek 
gerekir.(17) Ancak bu genel kura-
lın dışına çıkmamak kaydıyla üye 
ülkelere, ulusal mevzuatlarında 
masrafların karşılanması, özellik-
lede bilirkişi ile ilgili olanlarda farklı 
düzenlemelere gidilmesi yolu açık 
bırakılmıştır.(18)

2.3. Avrupa İş Konseylerinin 
Yönetime Katılım Hakları 
Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, 

Avrupa İş Konseylerini örneğin Al-
man hukuku kapsamında kurulup 
faaliyet gösteren İş Konseyleri ile 
eş tutabilmemiz mümkün değildir 
(Düwell, 2018; Däubler ve Kittner, 
2018; Löwisch ve Kaiser, 2018; He-
kimler, 4/2004: 89-142). Benzer 
durum Avusturya için de söz ko-
nusudur (Löschnigg, 2017; Jaorne-
gg ve Resch ve Födermayer, 2017; 

 16  Direktifin 6. maddesinin 2e fıkrası. 

17  Bkz.: Direktifin 6. maddesinin 1. fıkrasına.
18  Bkz.: Direktifin 6. maddesinin 2. fıkrasına.
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Felten, 2015; Marold ve Friedrich, 
2012). Çünkü bu ülkedeki sisteme 
göre, bu konseylerin belirli du-
rumlarda doğrudan karara katı-
lım hakları bulunmaktadır. Her ne 
kadar bu konseylerin yapılandırıl-
ması ve tanınacak hakların kap-
samı müzakere süreci sonucunda 
bağıtlanan bir anlaşma ile belir-
lense de, bizim tespit edebildiğimiz 
kadarıyla uygulamada günümü-
ze kadar doğrudan karara katılım 
hakkı tanıyan bir düzenlemeye gi-
dilmemiştir. 

Avrupa İş Konseylerine tanı-
nan “bilgilendirme” ve “dinlen-
me” hakları kavramlarından tam 
olarak ne anlaşılması gerektiği 
konusu Direktifin 2. maddesinin 
(f) ve (g) fıkraları ile hüküm altına 
alınmıştır. Burada işaret etmemiz 
gereken önemli bir nokta Avru-
pa yasa koyucunun konuyu daha 
netleştirmiş olduğudur. Nitekim 
eski Direktifte sadece “dinlenme” 
kavramına açıklık getirilmişken,(19) 
yürürlükte olan belgede, her iki 
kavram açıklanmıştır. 

Buna göre “bilgilendirme” kav-
ramı; işveren tarafından işçi tem-
silcilerine ele alınan konu kapsa-
mında bilgi sahibi olmaları ama-
cıyla, gerekli bilgileri hazır etmeleri 
anlaşılmaktadır. Bu bilgilendirme-
nin ise, ele alınan konu kapsamın-
da görüşlerini oluşturabilecekleri 
zamanı tanıyacak bir şekilde hazır 

edilmesi gerektiği gibi, bu görüş-
lerini oluşturabilecek düzeyde ye-
terli olması gerekmektedir. İşvere-
nin ise kararı aldıktan sonra veya 
bu kararı uygulamaya geçtiği an-
dan itibaren değil, kararını henüz 
almadan önce gerekli bilgileri hazır 
etmesi gerekmektedir (Greif, 2009: 
178). Buradan görüldüğü üzere, 
özetle işveren, işçi temsilcilerini 
zamanında ve yeterli düzeyde bil-
gilendirmesi gerekmektedir.    

Çok fazla teknik ayrıntılara 
girmek istememekle birlikte ko-
nunun uygulamada çok farklı bo-
yutlarda şekillenebileceğini ortaya 
koymak gerekir. Direktif ve uy-
gulama yasalarında bilgilendirme 
yükümlülüğüne yer verilmekle 
birlikte, doğal olarak detaylara gi-
rilmemiştir. Bu bakımdan etkin bir 
bilgilendirme hakkının sağlana-
bilmesi için, tarafların varacakları 
anlaşmada, işverenin hazır etmek 
durumunda olduğu bilgi ve bu bil-
gilendirme kapsamında sunacağı 
belgelerin hangi format ve dilde 
olacağının belirlenmesi uygun ola-
caktır.    

“Dinlenme” kavramını ise, ta-
raflar arasında bir diyalogun ku-
rulması ve görüş alışverişinde 
bulunma imkânının sağlanması 
biçiminde tanımlayabilmek müm-
kündür. Bir başka deyişle, bilgilen-
dirilen işçi temsilcilerinin uygun 
bir zaman dilimi içinde bilgilen-
dirmenin konusu olan tedbirler ile 
ilgili görüşlerini ortaya koyma sü-

19  Bkz.: 94/45/EG sayılı Direktifin 2.maddesinin f 
fıkrasına. 
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recini kapsamaktadır.  
Böylelikle, dinlenme hakkı-

nı aslında bilgi edinme hakkının 
devamı olarak algılamak gerek-
mektedir. Nitekim konu hakkında 
yeterince bilgi sahibi olmadan, bir 
görüş oluşturup bunu açıklama 
imkânı da olmayacaktır. Ancak 
burada önemli olan husus, her bilgi 
edinme hakkının doğrudan din-
lenme hakkını da beraberinde ge-
tirmediğidir. Nitekim uygulamada 
da bazı konularda işverenin, işçi 
temsilcilerine alacağı karar hak-
kında bilgi verme yükümlülüğü 
bulunmakta, ancak kararla ilgili 
karşı tarafın yani işçi temsilcileri-
nin görüşlerini dinleme konusun-
da bir zorunluluğu bulunmamak-
tadır. 

Nihayetinde Direktif hükümle-
ri, Avrupa İş Konseyine, şirket yö-
netimi ile doğrudan bir iletişim ka-
nalı kurmak suretiyle, işçilerin on-
ları doğrudan ilgilendiren kararlar 
alınmadan önce bilgi edinmelerini 
ve bu bağlamda görüşlerini ortaya 
koyma imkânını sağlamaktadır. 
Bu açıdan çalışma koşullarını tayin 
eden bir organ olmamakla birlikte 
sadece sınır aşan konular kapsa-
mında kendilerine katılım hakkı 
tanınmıştır. Eş anlatımla, Konsey-
lerin sadece bir üye ülkedeki işye-
rini etkileyen kararlar konusunda 
yetkisi bulunmamaktadır. Zira bu 
konuda zaten ulusal düzeyde iş-
çileri temsil eden organlar yetkili 
durumdadırlar. Ancak bu konuda 

kesin bir sınır da çizmek çok ko-
lay değildir. Örneğin bir ülkedeki 
üretime son verilmesi çoğu zaman 
üretimin başka bir ülkeye kaydı-
rılması anlamına geleceğinden, 
sadece tek bir ülkeyi ilgilendiriyor-
muş gibi görünen bir konu, sınır 
aşan bir konuya dönüşebilmekte-
dir. 

2.4. Avrupa İş Konseyinin 
Çalışma Esasları 
Avrupa İş Konseylerinin yapı-

landırılması ile ilgili temel esaslar 
tarafların aralarında vardıkları an-
laşma ile belirlenmektedir. Ancak 
ifade ettiğimiz üzere bu anlaşmada 
Direktif hükümleri doğrultusunda 
asgari normların dikkate alınması 
gerekmektedir. 

Avrupa Yasa koyucusu, Direk-
tifte tanımlanan amaçlara ulaş-
mak hedefiyle, işletme yönetimi 
ile konsey arasında nasıl bir çalış-
ma ilişkisinin kurulması gerekti-
ğinin genel çerçevesini 9. madde 
ile hüküm altına almıştır. Bu nok-
tada Direktifte son derece genel 
bir hükme yer verilmiş olduğunu 
belirtmemiz gerekir. Öyle ki, ilgili 
maddede “işletme yönetimi ve Av-
rupa İş Konseyi, karşılıklı sorum-
luluk ve haklarını dikkate almak 
suretiyle anlaşmak üzere çalış-
malarını sürdürürler” ifadesine yer 
vermiştir.  

Bunun ötesinde bir hükme za-
ten yer verilmiş olsaydı, görüşü-
müze göre 6.  maddenin 2. fıkrasın-
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da açıkça belirtilmiş olan tarafların 
“özerklik” haklarına müdahale 
edilmiş olurdu. Nitekim taraflar za-
ten aralarında vardıkları/varacak-
ları anlaşmada çalışma esaslarını 
tayin etmekte veya bir uzlaşmaya 
varamamaları halinde Direktifin 
ek maddeleri yürürlüğe girmekte-
dir. 

3. UYGULAMAYA İLİŞKİN 
SEÇİLMİŞ TEMEL VERİLER 
Avrupa İş Konseylerinin geli-

şim süreçleri incelendiğinde esas 
itibariyle üç dönemden söz edebil-
mek mümkündür. Birinci dönemi 
94/45/EG sayılı Direktifin kabu-
lünden önce oluşturulmuş olan 
yapıları kapsamaktadır. Bu dönem 
1985–1994 yılları arasını kapsa-
makta olup, aynı zamanda pilot 
uygulamalar dönemi olarak da ta-
nımlanabilmektedir. 

Bu dönem içerisinde ilk uygula-
manın Fransız kökenli bir Holding 
olan “Thomson Grand Public” adlı 
işletmede 1985 yılında başladığını, 
Almanya’daki ilk uygulamanın ise 
1990 yılında Volkswagen’de ku-
rulduğunu ve bu dönem içerisinde 
elliye yakın konseyin kurulduğu-
nu ifade etmek yerinde olacaktır 
(Hekimler, 2005: 98). 

İkinci dönemi ise 1994-1996 
yılları arasını kapsamaktadır. Di-
rektifin kabul edilmesinden sonra 
kapsam alanına giren işletmeler, 
Avrupa ölçeğinde işçi temsilcileri-
ne bir yapılanmaya gitmek zorun-

da kalmaları nedeniyle o dönemde 
ön görülen iki yıllık geçiş süreci 
içerisinde Direktif hükümlerine 
bağlı kalınmadan bir yapılanmaya 
gidilmesine cevaz vermiştir (Sand-
mann, 1996: 415-421). Bu hükmün 
düzenlendiği 13. maddeden adını 
alan, 13. Madde Anlaşmaları olarak 
anılan yapılanmaların sayısı 415’e 
ulaşmıştır. İşin çarpıcı yanı bu bağ-
lamda, tam iki yıllık geçiş süresinin 
dolmasına çok yakın bir zamanda, 
birçok işletmede bu yönde kon-
seylerin kurulmuş olmasıdır.    

Üçüncü dönem ise 1996 yılın-
dan, tam olarak 22 Eylül 1996 ta-
rihinden günümüze kadar devam 
eden ve içinde bulunduğumuz 
dönemi kapsamaktadır ki, ortaya 
koyduğumuz üzere, koşullar oluş-
tuğunda işverenler, işçi kanadın-
dan bu yönde gelen taleplere cevap 
vermek durumundadır.   

Direktifin uygulama alanına gi-
ren şirketlerin yapılarında sürekli 
meydana gelen değişiklikler sebe-
biyle tam olarak an itibariyle kaç 
Avrupa İş Konseyinin kurulmuş 
ve faaliyet göstermekte olduğunu 
tespit edebilmek oldukça güçtür. 

Bu alanda bize en güvenilir ve-
rileri ETUİ (European Trade Union 
Institute - Avrupa Sendikalar Ens-
titüsü) sunmaktadır. Bu kurum ta-
rafından yayımlanmış olan güncel 
verilere göre şuana kadar toplam 
1.544 Avrupa İş Konseyi kurulmuş 
olup, halen 1.133 konsey aktif ola-
rak faaliyet göstermektedir. 314 



16

çokuluslu şirket ise daha önceden 
bir konsey oluşturmuşken, birleş-
me veya faaliyetlerini durdurma 
sebebiyle varlıkları sona ermiştir. 
(20)  

Sektörler itibariye baktığımız 
zaman metal işkolunun 350’yi aş-
kın konsey ile öncü konumda ol-
duğunu açıkça görmekteyiz. Bu 
sektörü ise, hizmet ve kimya iş-
kolları izlemektedir. 

Merkezin bulunduğu ülke iti-
bariyle Konseylere baktığımızda, 
ABD kökenli şirketlerin açık ara 
farkla öncü olduklarını izlemek-
teyiz. ABD’den sonra ikinci sırada 
beklenileceği üzere yönetime ka-
tılımın ana vatanı olarak tanımla-
dığımız Federal Almanya gelmekte 
olup bu ülkeyi Fransa ve İngiltere 
izlemektedir.   

Kuruluş şekillerine göre incele-
diğimizde ise günümüzde faaliyet 
gösteren Avrupa İş Konseylerinin 
ağırlıklı olarak Direktifin 6. madde 
hükmüne göre, yani Özel Müzake-
re Komisyonu ile yapılan çalışma-
lar sonucunda oluşturulduklarını 
izlemekteyiz ki bunların sayısı 
579’dur. Eski Direktifin 13. madde-
si kapsamında halen faaliyetlerini 
sürdüren konsey sayısı 294 dür. 

İfade ettiğimiz üzere, Avrupa 
Birliği’ne üye olan ülkelerin yö-
netime katılım kültürleri önem-
li farklılıklar göstermektedir. Bu 
farklılıklar büyük ölçekte Avrupa 

İş Konseylerinin yapılanması bo-
yutunda da kendisini göstermek-
tedir. Ancak tüm farklılıklara rağ-
men bu Konseyler sadece işçi tem-
sillerinden oluşan bir yapı olabildiği 
gibi ki buna kısaca Alman modeli 
adı verilmektedir, işçi temsilcileri 
ile işverenlerin birlikte yer aldıkları 
bir yapı da oluşturabilmektedir. Bu 
uygulamaya ise Fransız modelli adı 
verilmektedir. Şuan halen faali-
yet göstermekte olan konseylerin 
yaklaşık üçte ikisi, özellikle ABD, 
İngiliz ve Japon şirketlerin bu yön-
de tercihlerini belirlemiş olmasın-
dan dolayı Fransız modeli esasına 
göre yapılandırılmıştır (Altmeyer, 
2014: 10). 

Avrupa İş Konseyleri çalış-
malarına dâhil edilmiş olan Tür-
kiye’deki işletme temsilcilerinin 
sayısı ve faaliyetlere katılım biçi-
mi hakkında maalesef elimizde 
net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu 
alanda kanaatimizce mutlak ola-
rak ciddi bir bilimsel çalışmanın 
yapılıp bu eksikliğin giderilmesi 
gerekmektedir. 

SONUÇ
1990’lı yıllar sonrasında ya-

şanan gelişmeler paralelinde, 
özellikle ortak pazarın kurulma-
sı, parasal birliğin oluşturulması 
çokuluslu şirketlerin daha rahat 
hareket etmesine ulusal mevzu-
atlarda öngörülmüş olan katılım 
haklarının yetersiz kalmasına ne-
den olmuştur. Avrupa İş Konseyle-

20  http://www.ewcdb.eu/stats-and-graphs Erişim 
19.10.2018.



17KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

rinin kuruluşuna ilişkin Direktif ve 
üye ülkeler tarafından kabul edilen 
uygulama yasaları, uluslararası öl-
çekte işçileri temsil eden organla-
rın bir araya getirilmesine olanak 
sağlamıştır. Bu açıdan değerlen-
dirildiğinde Avrupa İş Konseyleri, 
nispeten kısa sayılabilecek bir za-
man dilimi içerisinde, sendikaların 
sağladıkları katkılar sayesinde, 
uluslararası ölçekte dayanışma ve 
destek bağlamında işbirliğinin te-
melini oluşturan kurumsal bir ya-
pıya da bürünmüşlerdir. 

Ortaya koymaya çalıştığımız 
üzere, bir anlamda uzun bir gelişim 
evresinden sonra günümüzde yü-
rürlükte olan Avrupa İş Konseyleri 
ile ilgili Direktif, çalışanların Av-
rupa ölçütünde katılım haklarını 
düzenlemekte ve bu yol ile çalış-
ma barışının tesisinde çok önemli 
bir fonksiyon üstelenmektedir. Bu 
konseyler, bilgi akışını sağlayabil-
diklerinden dolayı aynı zamanda 
uluslararası işçi dayanışmasının 
sağlanması yolunda da çok önemli 
katkılar sağlamaktadır. 

Ancak tüm bunlara rağmen, 
konseylerin karara katılım hakları 
bulunmadığından, doğrudan şir-
ket kararlarına müdahale etme-
leri söz konusu olmamaktadır. Bu 
bakımdan nihai karar yine işletme 
yönetimine ait olmaktadır. Ancak 
bu süreçte işletme yönetimi belirli 
süreçleri, yani bilgilendirme ve da-
nışılma haklarını yerine getirmek 
durumundadır ve bu olgu, işlet-

melerin karar alma sürecinin uza-
masına, aynı zamanda çalışanlar 
tarafından kabulü yönünde önemli 
katkılar sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere ülkemiz yarım 
asrı aşkın bir süreden beri Avru-
pa Birliği’nin üyesi olma yolunda 
çalışmaktadır. Karşılıklı olarak bu 
süreçte yıllar içerisinde sürekli iniş 
çıkışlar yaşansa da, halen Türki-
ye’nin öncelikli politik hedeflerinin 
başında Avrupa Birliği’ne tam üye 
olmak gelmektedir. Nitekim son 
günlerde bu yöndeki hedef siya-
setçiler tarafından yeniden daha 
da belirgin bir biçimde ortaya kon-
maya başladı. Ancak, bu yöndeki 
hedefe ulaşılabilmesi için şüphe-
siz olarak Birlik müktesebatının 
ulusal mevzuata dönüştürülmesi 
gerekir. Önceki yıllarda bu alanda 
çok ciddi çalışmalar gerçekleşti-
rilmiş olmasına karşın, ülkede ya-
şanmış olan gelişmeler sonucunda 
olağanüstü halin ilan edilmiş ol-
ması ve önceliklerin doğal olarak 
farklı alanlara kayması sebebiyle 
adaylık sürecinden uzaklaşılmış-
tır. Ancak olağanüstü halin son-
lanmış olması ve normalleşme sü-
recine girilmesiyle birlikte Avrupa 
Birliği’ne tam üye olmak yolundaki 
çalışmaların hızlandırılması ge-
rekliliği kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Ülkemiz halen burada genel 
hatlarıyla ortaya koymaya çalış-
tığımız uygulamanın çok uzağın-
da kalmaktadır. Az sayıda işletme 
olsa da, Türkiye’nin de bu sürece 
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dâhil olması, her ne kadar ağırlıklı 
olarak uluslararası alanda çalışan-
ların dayanışmasının sonucun-
da gerçekleşse de, sendikaların 
yönetiminin ilerici bakış acısının 
etkisi göz ardı edilmemelidir. An-
cak bununla bilirlikte, ülkemizde 
çoğunlukla sendikaların, işçilerin 
iş konseyleri aracılığıyla yöneti-
me katılım hakkının tanınmasına 
sıcak bakmadıkları da bir gerçek-
tir. Bunun altında yatan en önemli 
neden ise, adeta iş konseylerinin 
kendi alanlarına müdahale et-
mesinden ve bir anlamda rakip 

bir yapının yaratılmasından çe-
kinmeleridir. Bu görüşün revize 
edilmesi için ise, İş Konseylerinin 
görev ve yetkilerini ve sendikalar 
ile aralarındaki ilişkileri ortaya ko-
yan geniş kapsamlı çalışmaların 
yürütülmesine kanaatimizce ciddi 
bir ihtiyaç bulunmaktadır. Nitekim 
uluslararası tecrübeler bize açıkça, 
İş Konseylerinin sendikal hare-
kete çok ciddi destek verdikleri-
ni, birbirlerinin rakipleri değil tam 
tersine birbirlerini tamamlayan ve 
destekleyen iki kurumsal yapı ol-
duğunu ortaya koymuştur. 



19KARATAHTA / Is Yazıları Dergisi

KAYNAKÇA

Altmeyer, Werner (Nisan 2014), Europäischer Betriebsrat, Wirtschaftswissen. 
Däubler, Wolfgang ve Kittner Michael (2018), BetrVG -Betriebsverfassungsgesetz 

Kommentar für die Praxis mit Wahlordnung und EBR-Gesetz, Bund Verlag, Frankfurt 
am Main. 

Düwell, Franz Josef (2018), Betriebsverfassungsgesetz, Nomos, Baden Baden.
Felten, Elias (2015), Koalitionsfreiheit und Arbeitsverfassungsgesetz, Manz, Wien.
Gohde, Helmut (2004), Europäische Betriebsräte-Analyse und Handlungsemp-

fehlungen, Bund Verlag, Frankfurt am Main. 
Greif, Wolfgang (Mart 2009), Die neu gefasste Richtlinie zum Europäischen Bet-

riebsrat in Fragen und Antworten, GPA-djp/Österreich.
Greif, Wolfgang (2/2009), Die Neu Gefasste Richtlinie zum Europäischen Betrieb-

srat, WISO, Linz, ss.170-181. 
Greif, Wolfgang (2009), Der Europäische Betreibsrat – ein gewerkschaftliches 

Handbuch, Wien. 
Gribel, Tim ve Winkelmann, Thorsten (Hrsg. (2018), Der Brexit und die Krise der 

europäischen Integration, Nomos, Baden Baden.
Hekimler, Alpay (2005), Avrupa Birliği ve Birlik Üyesi Ülkelerde Yönetime Katılım, 

Legal, İstanbul.
Hekimler, Alpay (4/2004), 2001 Yılı Reformu Işığında Federal Almanya’da İşyeri 

Seviyesinde Yönetime Katılım Sisteminin Temel Esasları, Çalışma ve Toplum Dergisi, 
ss.89-142.                        

Işığıçok, Özlem (2018), Yönetime Katılma, 2.Baskı, Bursa, Dora. 
Jabornegg, Peter ve Resch, Reinhard ve Födermayer, Barbara (2017), Arbeitsrecht, 

6. Auflage, Manz, Wien.
Jaeger, Rolf (Aralık 2011), Europäischer Betriebsrat – Was man wissen sollte, Hans 

Böckler Stiftung.
Jerabek, Martin (2011), Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen 

Union, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2.Auflage, Berlin. 
Krimpove, Dieter (2001), Europäisches Arbeitsrecht, Beck Verlag, München, 2. 

Auflage.
Löschnigg, Günther (2017), Arbeitsrecht, 13.Auflage, ÖGB Verlag, Wien.
Löwisch, Mafred ve Kaiser, Dagmar (2018), BetrVG-Betreibsverfassungsgesetz 

Kommentar, Recht der Wirtschaft, Heidelberg.
Ludwig, Katharina (2011), Die Rechtsstaatlichkeit in der Erweiterungs-, Entwick-

lungs- und Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union, Nomos, Baden Baden.
Marold, Franz ve Friedrich, Michael (2012), Österreichisches Arbeitsrecht, Sprin-

ger, New York/Wien.
Sandmann, Berd (1996), Die Euro-Betriebsratsrichtline 94/45/EG – Europäischer 

Betriebsrat und alternative verrfahren zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeit-
nehmer in transnationale Unternehmen. C.F. Müller, Heidelberg.

Sandmann, Bernd (1996), Freiwillige Vereinbarungen nach Art.13 Euro-Betriebs-
rat Richtlinie, WiB, ss. 415- 421

Schiek, Dagmar (2018), Europäisches Arbeitsrecht, 4. Auflage, Nomos, Baden Ba-
den, 2018.

Teuteburg, Hans Jürgen (1961), Geschichte der Industriellen Mitbestimmung in 
Deutschland, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen.



20

Uçkan, Banu (2006), AB’de Sosyal Diyalog: Danışma Komitelerinden Çerçeve An-
laşmalarına, Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan, İstanbul. 

Uçkan, Banu, (2006), Avrupa Düzeyinde Toplu Pazarlık, İstanbul, Legal.
Weidenfeld, Werner ve Wessels, Wolfgang (Hrsg.) (2018), Jahrbuch der Europäisc-

hen Integration 2018, Nomos, Baden Baden.



(*) Makalenin Geliş Tarihi / 24.10.2018 - Makale Kabul Tarihi / 22.11.2018
(**) Dr. / TÜHİS TİS Müşaviri, sguler12@yahoo.com

ÖZ
Bu çalışmada 6356 sayılı Sendi-

kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu’nun 75/6’ıncı maddesine göre 
mahkeme kararından sonra işçi 
sendikasının yetki belgesinin ne 
olacağı konusu incelenmiştir. 6356 
sayılı Kanunda hangi hallerde yetki 
belgesinin düşeceği tek tek sayıl-
mıştır. Ancak, 6356 sayılı kanunun 
75. maddesinin son fıkrasında yetki 
belgesinin düşeceğine dair bir dü-
zenleme yapılmamıştır. Dolayısıy-
la burada kanun koyucu tarafından 
düzenlenmesi unutulmuş açık bir 
boşluk bulunmaktadır. Bu durum-
da işçi sendikasının yetki belgesinin 
düşüp düşmeyeceği yahut ne kadar 
süre ile devam edeceği konusunun 
belirlenmesi gerekmektedir. Hukuk 
Genel Kurulu, incelediğimiz bu ka-
rarında işçi sendikasının yetkisinin 
düşeceğine karar vermiştir. Ancak, 
kanaatimizce 6356 sayılı Kanunun 
75. maddesinin son fıkrasına göre 
yetki tespit başvuru tarihindeki 
üyelerinin dörtte üçünü kaybettiği 
tespit edilen sendikanın uygulama-
ya koyduğu grevin sona erdirilme-
sine mahkemece karar verilmesi 

(**) Şerefettin GÜLER

ile yetki belgesi düşmeyecektir. Bu 
inceleme neticesinde kanun koyu-
cu tarafından düzenlenmesi unu-
tulmuş bu açık boşluğun nasıl çö-
zülmesi gerektiği de gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yetkili İşçi 
Sendikası, Grev, Yetki Belgesi, Toplu 
İş Sözleşmesi.

THE EFFECT OF COURT 
DECISION FOR THE 
TERMINATION OF LEGAL 
STRIKE ON THE BASIS 
OF DECLINE OF THE 
UNION MEMBERS TO THE 
CERTIFICATE OF COMPETENCE

ABSTRACT 
In this study, the legal status 

of trade union’s certificate of 
competence following the court 
decision according to article 75/6 
of the Trade Unions and Collective 
Labor Agreements Act no 6356 
was examined. The Law no. 6356 
has specified the conditions in a 
case by case manner where the 
certificate of competence shall 
be deemed void. However, no 
provision to clarify the status of 
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this certificate as null and void has 
been made in the last paragraph 
of Article 75 of the Law no.6356. 
Therefore, there is a clear regulatory 
gap which is presumably forgotten 
by the legislator. In this case, it is 
necessary to determine whether 
the trade union’s certificate of 
competence will annul or how long 
it will continue its existence. In 
the decision which we examined, 
the General Law Chamber of the 
Court of Appeals decided that the 
competence of the trade union 
will be annulled. However, in our 
opinion, in accordance with the 
last paragraph of article 75 of 
the Law No. 6356, losing its three 
quarters of its members at the 
date of the application for the 
determination of the competence 
and the annulment of the strike 
by the court decision, shall 
not automatically lead to the 
nullification of the certificate of 
competence. As a result of this 
examination, it was also shown 
how this explicit regulatory gap 
should be solved by the legislator.

Keywords: Representative 
Trade Union, Strike, Certificate 
of Competence, Collective Labor 
Agreement. 

GİRİŞ(***)

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu’nun 75/6’ıncı 
maddesinde yetki tespit başvuru 
tarihindeki üyelerinin dörtte üçünü 

kaybettiği tespit edilen sendikanın 
uygulamaya koyduğu grevin sona 
erdirilmesine mahkemece karar ve-
rileceği hüküm altına alınmıştır. An-
cak Kanun maddesinde bu durumda 
yani yetki tespit başvuru tarihindeki 
üyelerinin dörtte üçünü kaybeden, 
bu nedenle uygulamaya koyduğu 
grev, mahkeme kararı ile sonlandı-
rılan sendikanın yetkisinin devam 
edip etmeyeceği, yetki belgesinin 
hükümsüz hâle gelip gelmeyeceği 
konusunda bir düzenleme yapılma-
mıştır. 6356 sayılı Kanunun çeşitli 
hükümlerinde işçi sendikasının yet-
kisinin hangi hallerde düşeceğine 
veya yetki belgesinin hükümsüz 
kalacağına dair düzenlemeler ya-
pıldığı görülmektedir.   

Bu durumda Kanunun 75/6’ıncı 
maddesinde bu yönde bir düzenleme 
yapılmamış olmasının kanun koyu-
cunun “bilinçli susması” mı olduğu 
yoksa ortada kanun koyucu tara-
fından düzenlenmesi unutulmuş 
bir “açık boşluk” mu bulunduğu 
hususunun açıklığa kavuşturul-
ması gerekir. 

Bilinçli boşluk bulunduğunun 
kabulü hâlinde sendikanın yetki 
belgesinin hükümden düşmeye-
ceği başka bir anlatımla yetkisinin 
devam edeceği benimsenmelidir. 
Ancak yetkinin devam edeceğinin 
kabulü durumunda bundan son-
raki aşamada ne yapılacağını, yet-
kinin daha ne kadar süre devam 

(***)  T.C.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, Esas No. 
2017/9-2783, Karar No. 2017/1427, Tarihi: 22.11.2017
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edeceğini Kanunun sistematiğine 
bakarak belirlemek olanaklı değil-
dir. 

Kanunun 75’inci maddesinin 
gerekçesinde de “Maddede grev ve 
lokavtın sona erdirilmesi düzen-
lenmiştir. Ancak grevin sona erdi-
rilmesinin lokavtı sona erdirmeye-
ceği hükmü getirilmiştir. Lokavtın 
devam edebilmesi imkânı, lokavtı 
saldırı lokavtına dönüştürmeye-
cektir. Çünkü menfaat uyuşmaz-
lığı çıkarılmadan ve işçi sendika-
sının grev kararı alması koşuluna 
bağlı olarak kullanılan bu hakkın, 
grevi sona erdirilmesine rağmen 
devam etmesini haklı kılan olgu, 
menfaat uyuşmazlığı bitmemiş ol-
masıdır. 

İşçi sendikasının veya işveren 
sendikasının tüzel kişiliğinin sona 
ermesi, grev ve lokavtı da sona er-
direcek ve yetki belgesi hüküm-
süz kalacaktır. Ayrıca yetki tespi-
ti tarihindeki üye işçilerin dörtte 
üçünün sendika üyeliğinden ay-
rılmaları hâlinde iş mahkemesinin 
tespit kararı ile grev sona erecek-
tir.” şeklinde açıklamalara yer ve-
rilmiştir.  

Şu hâlde maddenin gerekçesin-
den yola çıkarak bir sonuca ulaş-
mak mümkün değildir.  

Sendikanın yetkisinin daha 
ne kadar süre devam edeceğini 
ve böyle bir durumda ne yapıl-
ması gerektiğini mevcut hüküm-
ler uyarınca belirlemek mümkün 
olmadığına göre, burada kanun 

koyucu tarafından düzenlemesi 
unutulmuş açık bir kanun boşluğu 
olduğunu kabul etmek zorunlu-
dur. Nitekim sendikanın yetkisinin 
devam edeceğini belirten dokt-
rindeki görüşler dahi bu durumda 
kanunda bir boşluk bulunduğunu 
kabul etmekte ancak kanuni bir 
düzenleme yapılması gerektiği-
ne dikkat çekmektedir. Başka bir 
anlatımla doktrin görüşleri de-
ğerlendirildiğinde, kanunda dü-
zenleme olmaması nedeni ile işçi 
sendikasının yetkisinin düşme-
mesi gerektiğini belirten görüşler 
de grevin mahkeme kararı ile sona 
erdirilmesi hâlinde yetkinin de 
düşmesi gerektiğini, ancak bunun 
için kanuni düzenleme yapılması-
na ihtiyaç olduğunu belirtmekte-
dirler. 

O hâlde ortada bir açık kanun 
boşluğu bulunduğu ve bunun dol-
durulması gerektiğine göre Kanu-
nun sistematiği ile benzer hukuki 
durum ve olguların düzenlendiği 
hükümlerden yararlanılmalı başka 
bir deyişle kıyas yapılmalıdır.  

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanununun siste-
matiğine bakıldığında Kanunun 
esas itibari ile sendikanın yetkisi-
nin düşeceği hâlleri ikili bir ayrım 
içinde düzenlediği görülmektedir.  

Birinci gruptaki yetkinin düşe-
ceği veya yetki belgesinin hüküm-
süz kalacağı kabul edilen hâller 
toplu görüşme aşamasına ilişkin 
olup sendikanın Kanunda öngörü-
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len belirli süreler içinde belirlenen 
yükümlülükleri yerine getirme-
mesinin sonucu olarak öngörül-
müştür. Bunlar sendikanın belir-
lenen süreler içinde işvereni ya da 
işveren sendikasını toplu görüş-
meye çağırmaması, ilk toplantıya 
katılmaması, uyuşmazlığı görevli 
makama bildirilmemesi hâlleridir.  
İkinci gruptaki hâller ise, grev ya-
saklarında; grev oylaması sonucu 
grev yapılmaması yönünde karar 
çıkması ya da Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile grevin ertelenmesi durum-
larında Kanunda öngörülen süreler 
içerisinde Yüksek Hakem Kurulu-
na başvurulmaması, süresinde 
grev kararı alınmaması, süresinde 
alınan grevin bildirilen tarihte uy-
gulamaya konulmaması hallerini 
kapsamaktadır.  

İkinci gruptaki yetkinin dü-
şeceği ya da yetki belgesinin hü-
kümsüz sayılacağı hâllere ba-
kıldığında; esas itibari ile grevin 
yapılamaması ya da yapılamaz 
hâle gelmesine bağlanan sonuç ol-
duğu açıktır. Yetkili sendika işve-
reni ya da işverenin üyesi olduğu 
sendikayı toplu görüşme masası-
na oturmaya zorlayacak elindeki 
tek ve en etkin aracı başka bir de-
yişle silahı kaybettiğine göre artık 
yetkisinin devamında fayda kal-
madığını öngören kanun koyucu 
bu durumlarda sendikanın yetki-
sinin düşeceğini, yetki belgesinin 
hükümsüz kalacağını, geçerliğini 
yitireceğini kabul etmiştir.  

Belirtmek gerekir ki, iş yerinde 
grev uygulaması sonucu dörtte üç 
oranında üyesini yitiren sendika-
nın işçiler adına hareket gücü or-
tadan kalkar. Kanun işçilerin hak-
larına bir an önce ulaşabilmelerini 
sağlamak üzere, yetki belgesi alan 
sendikanın toplu iş sözleşme-
si yapmak üzere gerekli işlemleri 
bir an önce yapması zorunluluğu 
getirmiş, aksi takdirde yetki bel-
gesinin geçersiz sayılmasını ön-
görmüştür. Kısaca, kanunda yetki 
belgesinin hükümden düşmesine, 
grevin uygulanamaz hâle gelme-
sinin zorunlu bir sonucu olarak yer 
verilmiştir. 

Görüldüğü üzere ikinci grupta 
sayılan ve işçi sendikasının yetki-
sinin düşmesi ya da yetki belgesi-
nin hükümsüz kalması sonucunu 
doğuran hâllere ilişkin kanun hü-
kümlerinin düzenlediği olay ve hu-
kuki durum yetki tespit başvuru 
tarihinde sahip olduğu üyelerinin 
dörtte üçünü kaybettiği için uy-
guladığı grev mahkeme kararı ile 
sonlandırılan başka bir anlatımla 
grev yapamaz hâle gelen sendi-
kanın hukuki durumu ile benzer-
lik göstermektedir. Bu nedenle bu 
hükümlerin kıyasen uygulanması 
sureti ile yetki tespit başvuru ta-
rihinde sahip olduğu üyelerinin 
dörtte üçünü kaybeden, artık işçi-
lerin çoğunluğunu temsil gücünü 
yitiren, tabanı kalmayan işçi sen-
dikasının uyguladığı grev mahke-
me kararı ile sonlandırıldığına göre 
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yetki belgesinin hükmünün de 
kalmayacağını, yetkisinin düşece-
ğini kabul etmek gerekir. 

Aksi durum yeni bir sendikanın 
örgütlenerek sağladığı çoğunlukla 
işçileri temsil etmesi, işçilerin sos-
yal ve ekonomik durumları düzelt-
mek için işverenle toplu pazarlık 
masasına oturarak toplu iş sözleş-
mesi yapmasını giderek işçilerin 
Anayasa ve uluslararası sözleşme-
lerle güvence altına alınan ve ko-
runan sendikal hak ve özgürlükle-
rini kullanmasını engelleyecektir.  

Aynı zamanda uyguladığı grev, 
mahkeme kararı ile sonlandırılan 
sendikanın yetkisinin daha ne za-
mana kadar devam edeceği konu-
su askıda kalacağından bu durum 
toplu iş sözleşmesi düzeninin tı-
kanmasına, işleyemez hâle gelme-
sine yol açacaktır. 

1. DAVA
Taraflar arasındaki “grevin 

sona erdirilmesi ve yetki belgesi-
nin geçersizliğinin tespiti” dava-
sından dolayı yapılan yargılama 
sonunda Kocaeli 6. İş Mahkeme-
since davanın kabulüne dair ve-
rilen 14.06.2016 gün ve 2016/594 
E.2016/734 K. sayılı kararın tem-
yiz incelenmesi davalı Türk Me-
tal Sendikası vekili tarafından 
istenilmesi üzerine Yargıtay 9.Hu-
kuk Dairesinin 22.09.2016 gün ve 
2016/26723 E.- 2016/16531 K. sayılı 
kararı ile;  

1.1. Davacı İsteminin Özeti 
Davacı vekili dava dilekçesinde; 

davalı sendika üyesi işçilerin 3/4 
ünün sendikadan istifa ettiklerini 
iddia ederek grev kararının dur-
durulmasını ve davalı sendikanın 
yetki belgesinin geçersizliğine 
karar verilmesini talep ve dava et-
miştir. 

1.2. Davalı Cevabının Özeti
Davalı taraf davacı işverenin 

sendikal hakları engellemek iste-
diğini ve sendikaya üye işçi sayısı-
nın 3/4 oranında eksilmesi halinde 
dahi sendikanın yetkisinin düş-
meyeceğini bu nedenle davanın 
usulden ve esastan reddi gerekti-
ğini savunmuştur. 

1.3. Yerel Mahkeme Kararının 
Özeti
Mahkemenin önceki kara-

rı Dairemizin 29.03.2016 Gün, 
2016/9772 Esas, 2016/7725 Karar 
sayılı kararıyla dava dilekçesinin 
davalı tarafa tebliği ile ön incele-
me prosedürü işletilip duruşma 
açılarak tarafların açıklamaları 
dinlendikten sonra iddia ve savun-
maları çerçevesinde deliller topla-
nıp bilirkişi raporu taraflara tebliğ 
edilerek taraflara rapora karşı iti-
razlarını sunma hakkı verildikten 
sonra oluşacak sonuca göre karar 
verilmesi gerektiği gerekçesiyle 
sair temyiz itirazları incelenmek-
sizin bozulmuş, mahkemece boz-
maya uyularak yapılan yargılama 
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sonucunda yetki başvuru tarihi 
itibariyle işyerinde 614 işçi bulun-
duğu bunlardan 457’sinin davalı 
sendika üyesi olduğu, grevin uy-
gulamaya konduğu 04.12.2015 ta-
rihinde ise üyelerin dörtte üçünün 
davalı sendikadan ayrıldıklarının 
tespit edildiği gerekçesiyle dava-
nın kabulü ile grevin 10.02.2016 
tarihi itibariyle sonlandırılmasına 
davalı sendikanın yetki belgesinin 
geçersizliğine karar verilmiştir. 

1.4. Temyiz
Kararı davalı vekili temyiz et-

miştir.

1.5. Gerekçe 
1. Dosyadaki yazılara toplanan 

delillerle kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre, dava-
lının aşağıdaki bentlerin kapsamı 
dışında kalan temyiz itirazları ye-
rinde değildir. 

2. Dava dilekçesinde, davalı 
sendikanın yetki belgesinin ge-
çersizliğine karar verilmesi de ta-
lep edilmiştir. 

6356 sayılı Kanunda, hangi du-
rumlarda işçi sendikasının yetki-
sinin hükümsüz olacağı, sınırlı bir 
şekilde sayılmıştır. Ancak 6356 
sayılı Kanun’un 75. maddesinin 
son fıkrasında ¾ oranında üye 
kaybı olması halinde yetkinin dü-
şeceğine dair herhangi bir hüküm 
getirilmemiştir. Bu nedenle yetki 
belgesinin bu sebeple düşeceği-
ni kabul etmek mümkün değil-

dir. Mahkemece yetki belgesinin 
geçersizliğine ilişkin talebin reddi 
gerekirken yetki belgesinin geçer-
sizliğine karar verilmesi hatalıdır. 

3. Hükmün ilk fıkrasında grevin 
10.02.2016 itibariyle sonlandırılma-
sı yönünde hüküm kurulduktan 
sonra ikinci fıkrasında 25.06.2016 
tarihinde grevin sona ermesine 
şeklinde grevin sona ereceği tarih 
itibariyle çelişkili hüküm kurul-
ması isabetsizdir. 

 4. Gerekçeli karar başlığında 
dava tarihinin 22.12.2015 yerine 
02.05.2016 olarak gösterilmesi de 
hatalı olup, bozmayı gerektirmiş-
tir...” gerekçesiyle oyçokluğu ile 
bozularak dosya yerine geri çev-
rilmekle yeniden yapılan yargıla-
ma sonunda mahkemece önceki 
kararda direnilmiştir.  

2. HUKUK GENEL KURULU 
KARARI
Hukuk Genel Kurulunca ince-

lenerek direnme kararının süre-
sinde temyiz edildiği anlaşıldıktan 
ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan 
sonra gereği görüşüldü: 

Dava grevin sona erdirilmesi 
ve yetki belgesinin geçersizliğinin 
tespiti istemine ilişkindir.  

Davacı şirket vekili davalı sen-
dikanın başvurusu üzerine Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın-
ca yetki tespit başvuru tarihi itibari 
ile işyerinde çalışan 614 (altıyü-
zondört) işçiden 457 (dörtyüzelli-
yedi) işçiyi üye kaydederek Kanu-
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nun aradığı çoğunluğu sağlayan 
davalı sendika lehine yetki tespiti 
yapıldığını, yetki tespitinin itiraz 
edilmeksizin kesinleşmesi üzerine 
davalı sendikaya yetki belgesi ve-
rildiğini, toplu iş sözleşmesine iliş-
kin yasal prosedürü tamamlayan 
davalı sendikanın 04.05.2015 tari-
hinde aldığı grev kararını uygula-
maya koyduğunu, ancak başvu-
ru tarihinde 457 (dörtyüzelliyedi) 
olan üye sayısının grevin uygula-
maya konulduğu 04.12.2015 tari-
hinde 6 (altı)’ya düştüğünü, greve 
sadece 5 (beş) işçinin katıldığını, 
bu nedenle yetki tespit başvuru 
tarihindeki üye sayısının 3/4’ünü 
kaybeden davalı sendikanın uygu-
lamaya koyduğu grevin 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme-
si Kanunu’nun 75/6’ncı maddesi 
hükmü uyarınca kaldırılmasına ve 
davalı sendikanın yetkisini kay-
bettiğinin tespitine karar verilme-
sini talep etmiştir. 

Davalı Türk Metal Sendikası 
vekili davalı sendikanın aldığı ve 
kesinleşen yetki uyarınca dava-
cı şirketi toplu iş sözleşmesi gö-
rüşmelerine davet ettiğini ancak 
davacı işverenin sendika ile gö-
rüşmek yerine davalı sendikanın 
gücünü kırmaya ve toplu iş söz-
leşmesi görüşmelerini akamete 
uğratma çabası içine girdiğini, bazı 
işçilerin işveren ve yandaşlarının 
baskılarına dayanamayarak sen-
dikadan istifa ettiğini, baskılara 
direnen işçilerin ise greve katıldı-

ğını, davacı işverenin kendisine ve 
üretimine hiçbir engeli olmayan 
grevin kaldırılmasını talep ederek 
hakkını kötüye kullandığını ayrı-
ca 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu’nda hüküm 
bulunmadığından davalı sendika-
nın yetkisini kaybettiğinin tespiti-
ne karar verilemeyeceğini belirte-
rek davanın reddini talep etmiştir. 

İkinci bozma kararı sonrasında 
davacı yanında davaya ferî müda-
hil olarak katılan Çelik-İş Sendi-
kası vekili davanın reddini talep 
etmiştir. 

Mahkemece bilirkişi incelemesi 
yaptırıldıktan sonra gün tayin edi-
lip ön inceleme duruşması yapıl-
madan dosya üzerinden davanın 
kabulüne, davalı sendika tarafın-
dan davacı iş yerinde alınan grevin 
10.02.2016 tarihi itibari ile sonlan-
dırılmasına ve davalı sendikanın 
yetki belgesinin geçersizliğine dair 
verilen karar, davalı sendika veki-
linin temyizi üzerine Özel Dairece 
dava dilekçesinin davalı tarafa teb-
liği ile ön inceleme prosedürü işle-
tilip duruşma açılarak tarafların 
açıklamaları dinlendikten, iddia ve 
savunmaları çerçevesinde delilleri 
toplandıktan ayrıca bilirkişi raporu 
taraflara tebliğ edilerek taraflara 
bilirkişi raporuna karşı itirazları-
nı sunma hakkı verildikten sonra 
oluşacak sonuca göre karar veril-
mesi gerekirken, tarafların huku-
ki dinlenilme hakkını ihlal edecek 
biçimde dosya üzerinden yapılan 
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inceleme ile karar verilmesinin 
hatalı olduğu belirtilerek bozma 
sebebine göre sair temyiz itirazları 
incelenmeksizin kararın bozulma-
sına karar verilmiştir.

Mahkeme bozma kararına 
uymuş, bilirkişi raporunu dava-
lı sendikaya tebliğ edip rapora ve 
davanın esasına ilişkin beyanda 
bulunması için bir haftalık süre 
verdikten sonra davalı sendikanın 
yetki tespit başvuru tarihinde 457 
(dörtyüzelliyedi) olan üye sayısı-
nın grevin uygulamaya konulduğu 
04.12.2015 tarihinde 33 (otüzüç)’e 
düştüğü, 424 (dörtyüzyirmidört) 
işçinin sendika üyeliğinden ay-
rıldığı, grev yapan sendikanın 
yetki tespit başvuru tarihindeki 
üye sayısının 3/4’ünü (343 üye) 
kaybettiği yönünde tespit yapıldı-
ğından 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 
75/6’ncı maddesine göre davacı iş 
yerinde uygulanmakta olan gre-
vin 10.02.2016 tarihi itibari ile son-
landırılmasına, davalı sendikanın 
yetki belgesinin geçersizliğine dair 
verdiği karar, davalı sendika veki-
linin temyizi üzerine Özel Dairece 
yukarıda başlık bölümünde açık-
lanan nedenlerle oy çokluğu ile 
bozulmuştur. 

Mahkemece bozma kararının 3 
ve 4 numaralı bentlerine uyulmuş, 
2 numaralı bozma nedenine yet-
ki belgesinin hükümsüz kalacağı 
hâllerin 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 

46/2, 47/2, 51/1, 59/4, 60/1 ve 
61/3’üncü maddelerinde düzen-
lendiği, Kanunun 75/6’ncı mad-
desinde grevin mahkeme kararı 
ile sona erdirilmesi konusu kurala 
bağlanırken sendikanın nasıl iş-
lem yapacağı ve yetki belgesinin 
akıbeti hakkında olumlu ya da 
olumsuz bir düzenlemeye yer ve-
rilmediği, aynı durumun 2822 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu’nda da söz konusu olduğu, 
burada açık bir boşluk olup, bunun 
bilinçli bir boşluk olup olmadığının 
kanun gerekçesinden anlaşılama-
dığı, konunun doktrinde de tar-
tışmalı olduğu, grevin mahkeme 
kararı ile sona erdirilmesi hâlin-
de sendikanın yetkisinin bir süre 
daha devam edeceği yönünde gö-
rüşler olduğu gibi, yetki belgesinin 
hükümsüz kalacağı yönünde de 
görüşler bulunduğu, gerek 2822, 
gerek 6356 sayılı Kanunlarda gre-
vin mahkeme kararı ile sona erdi-
rilmesi hâlinde sendikanın yetki 
belgesinin hükümsüzlüğü ya da 
yetkinin ne kadar devam edece-
ği konusunda açık boşluk bulun-
duğundan, kanunun gerekçesine, 
benzer hükümlere bakmak ve kı-
yas yolu ile yorum yapmak sureti 
ile boşluğun doldurulması gerekti-
ği, Kanunda benzer düzenlemelere 
bakıldığında grev oylaması sonu-
cunda grev yapılmaması yönün-
deki kararın kesinleşmesinden 
itibaren altı iş günü içinde Yüksek 
Hakem Kuruluna başvurulmama-
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sının, süresi içinde grev kararının 
uygulamaya konulmamasının, 
grev kararının uyuşmazlık tuta-
nağının tebliği tarihinden itibaren 
altmış gün içinde alınmaması ve 
bu süre içinde altı iş günü önceden 
karşı tarafa bildirilmemesinin ve 
grev oylaması sonucunda grevin 
yapılmaması kararının verilmesi 
ve grev kararının uygulanmaması 
üzerine altmış gün içinde anlaşma 
sağlanmamasının veya altı iş günü 
içinde Yüksek Hakem Kuruluna 
başvurulmamasının yetki belge-
sini hükümsüz kılan haller olarak 
düzenlendiği, bu düzenlemelerde 
yetki belgesinin geçersizliğinin 
çoğunluğu kaybetmeden sendi-
kanın iradi bir davranışına bağlan-
dığı, yetki belgesi alan sendikanın 
toplu iş sözleşmesi yapmak üzere 
gerekli işlemleri bir an önce yap-
ması zorunluluğu getirildiği, aksi 
takdirde yetki belgesinin geçersiz 
sayılacağının öngörüldüğü, kısa-
ca kanunda yetki belgesinin hü-
kümden düşmesine, grevin uygu-
lanamaz hâle gelmesinin zorunlu 
bir sonucu olarak yer verildiğini, 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu’nun 75/6’ncı 
maddesinde sendikanın 3/4 ço-
ğunluğu kaybetmesi hâlinde gre-
vin sonlandırılmasının mahkeme 
kararına bağlandığı, sendikanın 
iradi bir davranışına yer verilme-
diği, toplu iş sözleşmesi imzala-
mak için en büyük silahı olan gre-
vi uygulama şansını ve olanağını 

yitiren bir işçi sendikasının yetki 
belgesinin geçerliliğini hâlâ sür-
dürmesinde kanun koyucunun bir 
yarar görmediği, kanundaki dü-
zenlemeler ve kanun koyucunun 
getirdiği sistem dikkate alındığın-
da 6356 sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 75/
son maddesi uyarınca iş yerinde 
grev uygulaması sonucu 3/4 ora-
nında üyesini yitiren sendikanın 
uygulamaya koyduğu grevin son-
landırılması yanında işçiler adına 
hareket gücü ortadan kalkan sen-
dikanın yetkisinin de hükümsüz 
sayılmasının yerinde olacağına 
ilişkin karşı oy yazısındaki görü-
şe aynen yer verilip, Anayasanın 
54 ve 90’ıncı maddeleri hükümleri 
ile bu husustaki uluslararası dü-
zenlemelere ve Anayasa Mahke-
mesinin 2013/8463 sayılı kararın-
daki uluslararası sözleşmelerin iç 
hukukta doğrudan uygulanacağı, 
sendikal hakların güvencesinin 
Anayasa ve sendika hakkı ile ilgili 
uluslararası sözleşmeler birlikte 
ele alınarak saptanmasının ana-
yasal bir zorunluluk olduğu, yine 
sendika hakkının kapsamı belir-
lenirken uluslararası sözleşmelere 
göre kurulan denetim organlarının 
yorumlarının da dikkate alınması 
gerektiği şeklindeki tespitine de 
dikkat çekilerek 6356 sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu’nun 75/son maddesi uyarınca 
uygulamaya koyduğu greve mah-
keme kararı ile son verilen sendi-
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kanın yetkisinin ne olacağı konu-
sundaki boşluk nedeni ile hâkimin 
davayı reddedemeyeceği, işçi hak-
larının korunması, işçilerin sendi-
ka seçme özgürlüğü, uluslararası 
anlaşmalar, Anayasa Mahkeme-
sinin 2013/8463 sayılı kararı, grev 
gücü olmayan sendikanın yetkisi-
nin devam etmesinin işçiye zarar 
vereceği gerekçesi de eklenerek 
önceki kararda direnilmiştir. 

Direnme kararı davalı Türk 
Metal Sendikası vekili tarafından 
temyiz edilmiştir. 

Direnme yolu ile Hukuk Genel 
Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, 
somut olay bakımından yetki tes-
pit başvuru tarihinde sahip olduğu 
üyelerinin 3/4’ünü kaybettiği için 
mahkeme kararı ile uygulamaya 
koyduğu grevin sona erdirilmesine 
karar verilen sendikanın yetki bel-
gesinin bu nedenle geçersiz hâle 
gelip gelmeyeceği noktasında top-
lanmaktadır. 

Hukuk Genel Kurulundaki gö-
rüşmeler sırasında işin esasına 
geçilmeden önce, mahkemenin bi-
rinci bozma kararına uyarak ver-
diği 16.06.2016 tarih ve 2016/594 
E.-2016/734 K. sayılı kararında 
“5-Davacı tarafından bozmadan 
önce sarfedilen 27,70-TL peşin 
harç gideri, 4,10-TL vekalet har-
cı gideri, 44,10-TL çeşitli posta ve 
tebligat gideri, 300,00-TL bilirkişi 
ücreti toplam 375,90-TL ile boz-
madan sonra sarfedilen 75,00-
TL çeşitli posta ve tebligat gideri, 

300,00-TL bilirkişi ücreti olmak 
üzere toplam 750,00-TL yargılama 
giderinin davalıdan alınıp davacıya 
verilmesine,..” şeklinde karar ver-
miş iken, bozma sonrası kurduğu 
direnme hükmünde “5-Davacı ta-
rafından sarfedilen 27,70-TL peşin 
harç gideri, 4,10-TL vekalet harcı 
gideri, bozmadan önce 87,40-TL ve 
bozmadan sonra 22,00-TL çeşitli 
posta ve tebligat gideri, 300,00-TL 
bilirkişi ücreti toplam 141,20-TL 
yargılama giderinin davalıdan alı-
nıp davacıya verilmesine,..” karar 
vermesinin, davacı şirket temyi-
zinin olmadığı dikkate alındığında 
usuli bir sorun teşkil edip etmediği 
ön sorun olarak tartışılıp değer-
lendirilmiştir. 

Hukuk Genel Kurulunca mah-
kemenin birinci bozma kararı son-
rası verdiği kararın hüküm fıkra-
sının yargılama giderlerine ilişkin 
“5” numaralı bendi ile direnme ka-
rarının aynı konunun yer aldığı “5” 
numaralı bendi arasındaki farklılı-
ğın maddi hataya dayalı olduğu ay-
rıca davacı şirket vekilinin temyi-
zinin olmadığı dikkate alındığında 
usuli bir sorun teşkil etmediği ve 
ön sorun bulunmadığı oy birliği ile 
kabul edilerek işin esasının ince-
lenmesine geçilmiştir. 

Öncelikle 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu›n-
daki yetki tespiti ve yetki tespiti-
nin kesinleşmesi ile yetkinin düşe-
ceği ve yetki belgesinin hükümsüz 
kalacağı hâller ve ayrıca greve iliş-
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kin düzenlemeler üzerinde kısaca 
durmakta fayda vardır. 

2.1. Yetki Tespiti ve 
Kesinleşmesi, Yetki Belgesi  
Toplu iş hukukunun asıl süjele-

ri sendikalardır. Birer özel hukuk 
tüzel kişisi olan sendikalar, üyele-
rinin çalışma koşullarını iyileştir-
mek, mevcut olanları korumak ve 
mensuplarının ortak menfaatleri-
ni savunmak amacıyla kurulmuş 
dernek niteliğindeki kuruluşlardır. 
Nitekim 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 
2/1-ğ maddesinde tüzel kişiliğe 
sahip kuruluşlar olarak tanımla-
nan sendikaların amacı, yine aynı 
maddede, üyelerinin ortak ekono-
mik ve sosyal hak ve çıkarlarını 
korumak olarak ifade edilmiştir. 
Şüphesiz, sendikaların belirtilen 
amacı gerçekleştirebilecekleri en 
iyi araç, serbest toplu pazarlık 
hakkı çerçevesinde bağıtlanacak 
bir toplu iş sözleşmesidir. 

Toplu iş sözleşmesi ise işçi ku-
ruluşları ile işveren kuruluşları 
veya işveren arasında hizmet (iş) 
sözleşmelerine uygulanabilecek 
çalışma şartlarını belirleyen ya da 
düzenleyen sözleşmelerdir.

Toplu iş sözleşmesi işçilerle 
işverenler arasındaki iş ilişkisi-
ni değil, sadece bir veya birçok iş 
yerinde, işletmede yahut da bir iş 
kolunda uygulanabilecek çalış-
ma/çalıştırma şartlarını düzenle-
mekte; bu konuda genel, objektif 

ve emredici kurallar öngörmek 
(koymak) suretiyle tarafların üye-
leri arasındaki ilişkilerin de tabi 
olacağı bir statü yaratmaktadır. 
Öte yandan, aynı zamanda ve do-
ğal olarak toplu iş sözleşmesi onu 
bağıtlayanlar, akit taraflar arasın-
da da hukuki ilişkiler doğurmak-
tadır (Narmanlıoğlu, Ü.: İş Hukuku 
II, Toplu İş İlişkileri, Yeni Mevzuata 
Göre Yazılmış 2. Baskı, s.292). 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu’nun 33’üncü 
maddesinde bu husus, “(1) Toplu iş 
sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapıl-
ması, içeriği ve sona ermesine iliş-
kin hükümleri içerir.  

(2) Toplu iş sözleşmesi, taraf-
ların karşılıklı hak ve borçları ile 
sözleşmenin uygulanması ve de-
netimini ve uyuşmazlıkların çözü-
mü için başvurulacak yolları dü-
zenleyen hükümleri de içerebilir.” 
şeklinde ifade edilmiştir. 

O hâlde toplu iş sözleşmesi, 
kanunen ehliyetli (ve yetkili) işçi 
sendikası ile işveren sendikası 
veya sendika üyesi olmayan işve-
ren arasında, kanunun belirlediği 
usule (prosedüre) göre kurulan, 
tarafların hak ve borçları dışında 
taraf üyelerinin de iş ilişkilerine 
uygulanabilecek çalışma şartla-
rını düzenleyen ve yazılı şekilde 
yapılması gereken bir sözleşmedir 
(Narmanlıoğlu, age. s.295). 

Görüldüğü üzere bir işçi sen-
dikasının işveren sendikası ya da 
sendika üyesi olmayan işveren ile 



32

Kanunun düzenlediği biçimi ile bir 
“toplu iş sözleşmesi” yapabilmesi 
için kanunen ehliyetli ve yetkili işçi 
sendikası olması şarttır. 

Toplu iş sözleşmesi ehliyetine 
işçi sendikaları ile işveren ya da iş-
verenin üyesi olduğu işveren sen-
dikası sahiptir.  

Toplu iş sözleşmesi yetkisi ise 
toplu iş sözleşmesi ehliyetine sa-
hip kuruluş veya kişinin belli bir 
toplu iş sözleşmesi yapabilmesi 
için Kanunun aradığı niteliğe sahip 
olmasını gösterir (Günay, C. İlhan: 
İş Hukuku, Yeni İş Yasaları, Ankara, 
2013, s. 942). 

Başka bir anlatımla, toplu iş 
sözleşmesinin yer bakımından ko-
nusunu oluşturacak işyeri, iş yer-
leri ya da işletmede hangi sendi-
kanın iş kolu temsil gücü ve iş yeri 
çoğunluğuna sahip olduğunun be-
lirlenmesine “yetki tespiti” denir. 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu’nun “Yetki” 
başlıklı 41’inci maddesinin birinci 
fıkrasına göre, kurulu bulunduğu iş 
kolunda çalışan işçilerin en az yüz-
de birinin üyesi bulunması şartıyla 
işçi sendikası, toplu iş sözleşmesi-
nin kapsamına girecek iş yerinde 
başvuru tarihinde çalışan işçilerin 
yarıdan fazlasının, işletmede ise 
yüzde kırkının kendi üyesi bulun-
ması hâlinde bu işyeri veya işletme 
için toplu iş sözleşmesi yapmaya 
yetkilidir. 

Bu durumda toplu iş sözleşmesi 
yapma ehliyetine sahip işçi sen-

dikasının işveren ya da işverenin 
üyesi olduğu işveren sendikası ile 
toplu iş sözleşmesi yapabilmesi 
için kurulu bulunduğu iş kolunda 
çalışan işçilerin en az yüzde biri-
ni üye kaydetmesi gerektiği gibi, 
başvuru tarihi itibari ile toplu iş 
sözleşmesinin kapsamına girecek 
iş yerindeki işçilerin yarısından 
fazlasını; işletmede ise yüzde kır-
kını temsil etmesi gereklidir. 

Toplu iş sözleşmesi yetkisi için 
gerekli şartları taşıdığını düşünen 
ve bu nedenle toplu iş sözleşmesi 
yapmak isteyen işçi sendikası Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğına başvurarak yetkili olduğunun 
tespitini isteyebilir. İşveren sendi-
kası veya sendika üyesi olmayan 
işverenin de Bakanlığa başvurarak 
yetkili işçi sendikasının tespitini 
istemesi mümkündür. Bakanlık, 
kayıtlarına göre başvuru tarihi iti-
barıyla bir işçi sendikasının yetkili 
olduğunu tespit ettiğinde, başvu-
ruyu, iş yeri veya işletmedeki işçi 
ve üye sayısını, o iş kolunda kuru-
lu işçi sendikaları ile taraf olacak 
işveren sendikası veya sendika 
üyesi olmayan işverene altı iş günü 
içinde bildirir (6356 sayılı Kanun’un 
42’nci maddesi).  

6356 sayılı Kanunun 43’üncü 
maddesine göre ise; 
(1) Kendilerine 42’inci mad-
de uyarınca gönderilen tespit 
yazısını alan işçi veya işveren 
sendikaları veya sendika üye-
si olmayan işveren; taraflardan 
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birinin veya her ikisinin yetki 
şartlarına sahip olmadığı veya 
kendisinin bu şartları taşıdığı 
yolundaki itirazını, nedenlerini 
de göstererek yazının kendile-
rine tebliğ edildiği tarihten iti-
baren altı iş günü içinde mah-
kemeye yapabilir. 
(2) İtiraz dilekçesi görevli ma-
kama kayıt ettirildikten son-
ra mahkemeye verilir. Kurulu 
bulunduğu iş kolunda çalışan 
işçilerin yüzde birinden daha 
az üyesi bulunan işçi sendikası, 
yetki itirazında bulunamaz.  
(3) İtiraz dilekçesinde veya 
ekinde somut delillerin yer al-
maması hâlinde itiraz incelen-
meksizin reddedilir. İşçi ve üye 
sayılarının tespitinde maddi 
hata ve süreye ilişkin itirazla-
rı mahkeme altı iş günü içinde 
duruşma yapmaksızın kesin 
olarak karara bağlar. Bunların 
dışındaki itirazlar için mahke-
me, duruşma yaparak karar 
verir ve karar temyiz edildiği 
takdirde Yargıtay tarafından on 
beş gün içinde kesin olarak ka-
rara bağlanır. 
(4) 42’inci maddenin üçüncü 
fıkrası uyarınca kendisine yetki 
şartlarına sahip olmadığı bildi-
rilen işçi sendikası, altı iş günü 
içinde yetkili olup olmadığının 
tespiti için dava açabilir. Mah-
keme açılan davayı o iş kolun-
da çalışan işçilerin en az yüzde 
birini üye kaydeden işçi sendi-

kaları ile işveren sendikası veya 
sendika üyesi olmayan işvere-
ne de bildirir. Mahkeme davayı 
iki ay içinde sonuçlandırır.  
(5) İtiraz, karar kesinleşinceye 
kadar yetki işlemlerini durdu-
rur.”  
12.10.2017 tarih ve 30221 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan 7036 
sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 
34’üncü maddesi ile 43’üncü mad-
denin üçüncü fıkrasında yapılan 
değişiklikle yetki tespitine itirazlar 
hakkında verilecek kararlar hak-
kında istinaf yoluna başvurulması 
hâlinde bölge adliye mahkemesi-
nin bir ay içinde karar vereceği; bu 
karara karşı temyiz yoluna baş-
vurulması hâlinde ise Yargıtay’ın 
bir ay içinde kesin olarak temyiz 
incelemesini hükme bağlayacağı 
düzenlemesi yapılmıştır.  

Bu şekilde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından bir 
işyerinde ya da işletmede toplu iş 
sözleşmesi yapmaya yetkili oldu-
ğu tespit edilen işçi sendikasının 
yetkisi Kanunun 43’üncü maddesi 
hükmü uyarınca açılan yetki tes-
pitine itiraz davasının reddedil-
mesi ya da 6 iş günü içinde yetki 
tespitine itiraz edilmemesi halinde 
kesinleşecektir. Bakanlıkça ken-
disine yetki şartlarına sahip olma-
dığı bildirilen sendikanın yetkisi 
ise olumsuz yetki tespitine itirazı 
sonucunda yetki şartlarına sahip 
olduğunu tespit eden mahkeme 
kararının kesinleşmesi ile kesinle-



34

şecektir. 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 

İş Sözleşmesi Kanunu’nun 44’üncü 
maddesine göre ise tespit yazısı-
na süresi içinde itiraz edilmemiş-
se sürenin bitimini takip eden altı 
iş günü içinde; yapılan itiraz red-
dedilmişse ya da kendisine yetki 
şartlarına sahip olmadığı bildirilen 
sendikanın itirazı sonucunda yet-
ki şartlarına sahip olduğunu tespit 
eden kesinleşmiş mahkeme kara-
rının tebliğ edildiği tarihten itiba-
ren altı iş günü içinde; ilgili sendi-
kaya, Bakanlıkça bir yetki belgesi 
verilir. 

2.2. 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’nda Düzenlenen 
Yetkinin Düşeceği veya Yetki 
Belgesinin Hükümsüz Kalacağı 
Hâller  
Yetkisi kesinleşen ve Bakanlık 

tarafından kendisine yetki bel-
gesi verilen işçi sendikasının bu 
aşamadan sonra toplu görüşmeye 
başlaması şarttır. 6356 sayılı Ka-
nunun 46’ncı maddesinin birin-
ci fıkrasına göre taraflardan biri, 
yetki belgesinin alındığı tarihten 
itibaren on beş gün içinde karşı ta-
rafı toplu görüşmeye çağırır. Çağrı 
tarihi, çağrıyı yapan tarafça der-
hâl görevli makama bildirilir; aynı 
maddenin ikinci fıkrasına göre ise 
bu süre içerisinde çağrı yapılmaz-
sa, yetki belgesinin hükmü kal-
maz. 

6356 sayılı Kanunun 47’nci 
maddesinde ise; 
“(1) Çağrının karşı tarafa tebliğ 
edildiği tarihten itibaren altı iş 
günü içinde taraflar toplu gö-
rüşmenin yer, gün ve saatini 
aralarında anlaşarak belirler ve 
bunu görevli makama yazı ile 
bildirir. Anlaşmaya varılamaz-
sa, taraflardan birinin başvuru-
su üzerine, yapılacak ilk toplan-
tının yeri, günü ve saati görevli 
makamca derhâl belirlenir ve 
taraflara bildirilir. 
(2) İşçi sendikası, çağrı tarihin-
den itibaren otuz gün içinde ya-
pılacak olan ilk toplantıya gel-
mez veya aynı süre içinde toplu 
görüşmeye başlamazsa yetkisi 
düşer. 
(3) Toplu görüşmenin süresi, 
ilk toplantı tarihinden itibaren 
altmış gündür.”  hükmü bulun-
maktadır.  
Bunun gibi 6356 sayılı Kanunun 

49’uncu maddesine göre, “(1)Top-
lu görüşme için kararlaştırılan ilk 
toplantıya taraflardan biri gelmez 
veya geldiği hâlde görüşmeye baş-
lamazsa, toplu görüşmeye baş-
ladıktan sonra toplantıya devam 
etmezse veya taraflar toplu gö-
rüşme süresi içerisinde anlaşama-
dıklarını bir tutanakla tespit eder-
lerse ya da toplu görüşme süresi 
anlaşma olmaksızın sona ererse, 
taraflardan biri uyuşmazlığı altı iş 
günü içinde görevli makama bildi-
rir. Aksi takdirde işçi sendikasının 
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yetkisi düşer.” 
Öte yandan 6356 sayılı Sendi-

kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu›nun 50›nci maddesi hükmü 
uyarınca işçi sendikası ile işvere-
nin üyesi olduğu işveren sendi-
kası ya da sendika üyesi olmayan 
işveren arasındaki toplu görüşme 
toplantılarının anlaşmazlıkla so-
nuçlanması ve uyuşmazlığın altı 
iş günü içinde görevli makama 
bildirilmesi hâlinde, uyuşmazlık 
yazısını alan görevli makam altı iş 
günü içinde taraflardan en az biri-
nin katılımı ile veya katılım olmaz-
sa resen, resmî listeden bir arabu-
lucu görevlendirecektir. Şüphesiz 
ki, tarafların resmî arabulucu liste-
sinde ismi yazılı bir arabulucu üze-
rinde anlaşmaları hâlinde üzerinde 
anlaşılan bu kişi resmî arabulucu 
olarak görevlendirilecektir. Resmî 
arabulucu tarafların anlaşmaya 
varması için her türlü çabayı har-
cayacak ve gerektiğinde onlara 
önerilerde bulunabilecektir. Görevi 
bildirim tarihinden itibaren on beş 
gün sürecek olan resmî arabulu-
cunun görev süresi tarafların an-
laşması hâlinde en çok altı iş günü 
daha uzatılabilecektir. Resmî ara-
buluculuk aşamasında tarafların 
anlaşması hâlinde taraflar arasın-
da toplu iş sözleşmesi imzalanacak 
ve işyeri ya da işletmede ilan edi-
lecektir.  

Taraflar arasında anlaşma sağ-
lanamaması durumunda resmî 
arabuluculuk aşamasının anlaş-

mazlıkla sonuçlandığını belirleyen 
ve üç iş günü içinde arabulucu ta-
rafından görevli makama bildiri-
lecek tutanağın görevli makamca 
en geç üç iş günü içinde taraflara 
tebliği üzerine işçi sendikası Ka-
nun’un 60’ıncı maddesinin birinci 
fıkrası hükmü gereği altmış gün 
içinde grev kararı alabilir ve bu 
süre içerisinde altı iş günü önce-
den karşı tarafa bildirilecek tarihte 
uygulamaya koyabilir. Bu süre içe-
risinde, grev kararının alınmaması 
veya uygulanacağı tarihin karşı 
tarafa bildirilmemesi hâlinde toplu 
iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer. 

Uyuşmazlığın tarafı olan işve-
ren sendikası veya sendika üyesi 
olmayan işveren de 60’ıncı mad-
desinin ikinci fıkrasına göre grev 
kararının kendisine tebliğinden 
itibaren altmış gün içinde lokavt 
kararı alabilir ve bu süre içerisin-
de altı iş günü önceden karşı tara-
fa bildirilecek tarihte uygulamaya 
koyabilir. 

İşçi sendikasının birinci fık-
rada belirlenen süre içinde aldığı 
grev kararını, karşı tarafa bildirdi-
ği tarihte uygulamaya koymaması 
hâlinde grev hakkı; işveren veya 
işveren sendikasının da aldığı lo-
kavt kararını karşı tarafa bildirdiği 
tarihte uygulamaya koymaması 
durumunda lokavt düşecektir. 

İşçi sendikasının süresi içinde 
aldığı grev kararını uygulamaya 
koymaması hâlinde, alınmış bir 
lokavt kararı yoksa veya lokavt da 
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süresi içinde uygulamaya konul-
mamışsa yetki belgesinin hükmü 
kalmayacaktır. 

6356 sayılı Kanunun “Grev oy-
laması” başlıklı 61’inci madde-
sinde;  
“(1) Grev kararının işyerinde 
ilan edildiği tarihte o işyerin-
de çalışan işçilerin en az dörtte 
birinin ilan tarihinden itibaren 
altı iş günü içinde işyerinin bağlı 
bulunduğu görevli makama ya-
zılı başvurusu üzerine, görevli 
makamca talebin yapılmasın-
dan başlayarak altı iş günü için-
de grev oylaması yapılır. 
(2) Oylamaya ilişkin itirazlar, 
oylama gününden başlayarak 
üç iş günü içinde mahkemeye 
yapılır. İtiraz, mahkemece üç iş 
günü içinde kesin olarak karara 
bağlanır. 
(3) Oylamada grev ilanının ya-
pıldığı tarihte işyerinde çalışan 
işçilerden oylamaya katılanla-
rın salt çoğunluğu grevin yapıl-
maması yönünde karar verirse, 
bu uyuşmazlıkta alınan grev 
kararı uygulanamaz. Bu du-
rumda 60’ıncı maddenin birin-
ci fıkrasında belirtilen sürenin 
sonuna kadar anlaşma sağla-
namazsa veya 51’inci maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen süre 
içerisinde işçi sendikası Yüksek 
Hakem Kuruluna başvurmazsa 
yetki belgesinin hükmü kal-
maz. 
(4) İşletme toplu iş sözleşmesi 

yapılmasına ilişkin uyuşmaz-
lıkta grev oylaması talebi, iş-
letmenin her bir iş yerinin bağlı 
bulunduğu görevli makama 
yapılır. Grev oylaması isteyen 
işçilerin sayısının yeterli orana 
ulaşıp ulaşmadığının tespiti ile 
grev oylamasının sonuçları iş-
letme merkezinin bağlı bulun-
duğu görevli makamda toplanır 
ve toplu sonuç orada belirlenir. 
(5) Grup toplu iş sözleşmesi ya-
pılmasına ilişkin uyuşmazlıkta 
grev oylaması talebi, grubun 
her bir işyerinin bağlı bulundu-
ğu görevli makama yapılır. Grev 
oylaması isteyen işçilerin sayı-
sının yeterli orana ulaşıp ulaş-
madığının tespiti ile grev oyla-
masının sonuçları her işyeri için 
ayrıca belirlenir.” düzenlemesi 
bulunmaktadır. 
Grev ve lokavt yasakları 6356 

sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu’nun 62’nci mad-
desinde düzenlenmiştir. Buna 
göre, can ve mal kurtarma işlerin-
de; cenaze işlerinde ve mezarlık-
larda; şehir şebeke suyu, elektrik, 
doğal gaz, petrol üretimi, tasfiye-
si ve dağıtımı ile nafta veya doğal 
gazdan başlayan petrokimya iş-
lerinde; Millî Savunma Bakanlığı 
ile Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 
doğrudan işletilen iş yerlerinde; 
kamu kuruluşlarınca yürütülen 
itfaiye ve hastanelerde grev ve lo-
kavt yapılamaz.  
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Bakanlar Kurulu, genel haya-
tı önemli ölçüde etkileyen doğa 
olaylarının gerçekleştiği yerler-
de bu durumun devamı süresince 
yürürlükte kalmak kaydıyla ge-
rekli gördüğü iş yerlerinde grev 
ve lokavtı yasaklayabilir. Yasağın 
kalkmasından itibaren altmış gün 
içinde altı iş günü önce karşı tarafa 
bildirilmek kaydıyla grev ve lokavt 
uygulamasına devam edilir.  

Başladığı yolculuğu yurt için-
deki varış yerlerinde bitirmemiş 
deniz, hava, demir ve kara ulaştır-
ma araçlarında grev ve lokavt ya-
pılamaz. 

Ayrıca Kanun’un 63’üncü mad-
desi uyarınca, 
“(1) Karar verilmiş veya baş-
lanmış olan kanuni bir grev 
veya lokavt; genel sağlığı veya 
millî güvenliği, büyükşehir be-
lediyelerinin şehir içi toplu ta-
şıma hizmetlerini, bankacılık 
hizmetlerinde ekonomik veya 
finansal istikrarı bozucu ni-
telikte ise Bakanlar Kurulu bu 
uyuşmazlıkta grev ve lokavtı 
altmış gün süre ile erteleyebilir. 
Erteleme süresi, kararın yayımı 
tarihinde başlar. 
(2) Erteleme kararının yürür-
lüğe girmesi üzerine, 60’ıncı 
maddenin yedinci fıkrası-
na göre belirlenen arabulucu, 
uyuşmazlığın çözümü için erte-
leme süresince her türlü çabayı 
gösterir. Erteleme süresi içeri-
sinde taraflar aralarında anla-

şarak uyuşmazlığı özel hakeme 
de götürebilir. 
(3) Erteleme süresinin sonunda 
anlaşma sağlanamazsa, altı iş 
günü içinde taraflardan birinin 
başvurusu üzerine uyuşmazlık 
Yüksek Hakem Kurulunca çö-
zülür. Aksi takdirde işçi sendi-
kasının yetkisi düşer.” 
Yargıtay’ın bu Kanundan do-

ğan uyuşmazlıklara bakmakla gö-
revli dairelerinin başkanlarından 
başkanlık süresi en fazla olanın 
başkanlığında Kanunun 54’üncü 
maddesinde belirlenen kurum ve 
kuruluşlardan Kanunun öngör-
düğü usule göre seçilen üyelerden 
oluşan Yüksek Hakem Kurulu, Ka-
nunun 55 ve 56’ıncı maddelerinde 
yönetim yapısı ve çalışma esasları 
düzenlenen Anayasal bir kurum 
olup Kanun’da belirlenen prose-
düre uygun olarak önüne getirilen 
toplu iş uyuşmazlıkları hakkında 
karar verir.  

Kanunun 61’inci maddesi gere-
ğince grev oylamasında işçi sendi-
kasının aldığı grevin yapılmama-
sı yönünde karar çıktığı takdirde 
60’ıncı maddenin birinci fıkrasında 
yazılı süre içinde anlaşma sağla-
namaması durumunda veya işçi 
sendikası grev oylaması sonucun-
da grev yapılmaması yönündeki 
kararın kesinleşmesinden itibaren 
altı iş günü içinde Yüksek Hakem 
Kuruluna başvurmadığı takdirde 
yetkisi düşecektir.  

Yine Kanunun 51’inci maddesi-



38

nin ikinci fıkrası uyarınca grev ve 
lokavtın yasak olduğu uyuşmaz-
lıklarda 50’nci maddenin beşinci 
fıkrasında belirtilen tutanağın teb-
liğinden ya da erteleme süresinin 
uyuşmazlıkla sonuçlanması hâ-
linde sürenin bitiminden itibaren 
taraflardan biri altı iş günü içinde 
Yüksek Hakem Kuruluna başvu-
rabilir. Aksi takdirde işçi sendika-
sının yetkisi düşer. 

Bundan başka 6356 sayılı Ka-
nunun 75’inci maddesinin dördün-
cü fıkrası gereğince grevi uygu-
layan işçi sendikasının herhangi 
bir nedenle kapatılması, feshedil-
mesi veya infisah etmesi hâllerin-
de grev ve alınmış bir karar varsa 
lokavt kendiliğinden sona erer ve 
yetki belgesi hükümsüz olur. 

Yukarıda belirtilen norma-
tif düzenlemelerden 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’nun 46/2, 47/2, 49’uncu 
maddelerindeki hükümlere göre 
taraflar arasındaki toplu görüşme 
aşamasında sözü edilen madde-
lerde belirlenen sürelerde belirli iş-
lemlerin yapılmaması hâlinde işçi 
sendikasının yetkisi düşeceği gibi; 
toplu görüşmelerin anlaşmazlık-
la sonuçlanmasından sonra resmî 
arabuluculuk aşamasında da an-
laşma sağlanamaması hâlinde işçi 
sendikasının Kanunda belirlenen 
süre içinde grev kararı almaması 
veya grev kararını süresinde al-
masına rağmen Kanunda belir-
lenen süre içinde karşı tarafa bil-

dirmemesi ya da bildirilen tarihte 
greve başlanmaması (bu son hâlde 
alınmış lokavt kararının olmaması 
ya da lokavtın düşmüş olması şar-
tı ile) işçi sendikasının yetkisinin 
hükümsüz kalmasına yol açacak-
tır.  

Ayrıca grev ve lokavtın yasak 
olduğu iş ve iş yerleri bakımın-
dan resmî arabulucunun uyuş-
mazlığın çözümlenemediğine dair 
tutanağının tebliğinden, grev ve 
lokavt yasağı olmamakla birlikte 
Bakanlar Kurulu kararı ile grev ve 
lokavtın ertelenmesi hâlinde ise 
erteleme süresinin uyuşmazlık-
la sonuçlanması üzerine erteleme 
sürenin bitiminden itibaren altı 
iş günü içinde taraflardan birinin 
Yüksek Hakem Kuruluna başvur-
maması durumunda işçi sendika-
sının yetkisi düşecektir.  

Bunun gibi grevi uygulayan işçi 
sendikasının herhangi bir neden-
le kapatılması, feshedilmesi veya 
infisah etmesi hâllerinde grev ve 
alınmış bir karar varsa lokavt ken-
diliğinden sona erer ve yetki bel-
gesi hükümsüz olur.  

2.3. Grev ve Kanuni 
Düzenlemeler  
Literatürde bazen “savaşa” 

benzetilen grev, gerçekten bir 
baskı aracıdır. 

Savaşta olduğu gibi, grevde de 
mücadeleyi haklı olan değil, en 
güçlü ve dirençli olan taraf kazanır. 
İşin durdurulması kimi daha çok 
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etkilerse, taleplere o taraf boyun 
eğmek zorunda kalacaktır. Sonuç 
tümü ile tarafların direnme gücüne 
bağlıdır (Sur, M.: İş Hukuku Toplu 
İlişkiler, Güncelleştirilmiş 7. Bası, 
Ankara 2017, s. 399). 

Hukukumuz açısından grev 
hakkı dayanağını Anayasa’da bu-
lan temel ve sosyal ekonomik bir 
haktır. Sendika, toplu iş sözleş-
mesi gibi haklarla beraber grev 
hakkının da içinde bulunduğu sos-
yal hakların karakteristik özel-
likleri; bunların sosyal adaletin 
sağlanması, sosyal eşitsizliklerin 
azaltılması, ekonomik yönden 
güçsüzlerin korunması amacını 
taşımalarıdır. Bu itibarla grev işçi-
lere özgü ekonomik bir baskı ara-
cıdır. Mevcut çalışma şartlarını 
beğenmeyen ve bunları düzeltme-
yi amaçlayan işçiler işverenin bu 
talepleri ret etmesi durumunda 
toplu hâde işi bırakarak işvereni 
isteklerini kabule zorlarlar (Tun-
cay, A.Can/Kutsal Savaş, B.: Toplu 
İş Hukuku, 5. Bası, İstanbul Kasım 
2016, s. 373). 

Grev esas itibariyle işçiler ile iş-
verenler arasında bir güç mücade-
lesidir. Ücretlerinden ve bazı işçilik 
alacaklarından bir süre mahrum 
kalmayı göze alan işçiler, üreti-
min durması nedeni ile sermayesi 
atıl kalan, kârı azalan, buna karşı-
lık masraf yapmaya devam eden, 
müşteri çevresini ve itibarını kay-
betme riski ile karşı karşıya kalan 
işverenin pes ederek isteklerine 

boğun eğmesini ve onları kabul 
etmesini amaçlamaktadırlar. Gö-
rülüyor ki, grev bir amaç olmayıp 
toplu iş uyuşmazlığı aşamasında 
başvurulan ve işverene zarar ver-
diği oranda etkili olan işçilerin ve 
dolayısıyla işçi sendikasının tek 
etkin aracıdır.  

Önceleri şiddet olgusu olarak 
kabul edilip hor görülen, hoş kar-
şılanmayan grev, zaman içerisin-
de gelişim göstererek demokratik 
toplumlarda mesleki yararların 
korunması noktasında bir denge 
unsuru olarak kollektif olarak kul-
lanılan, özünde “başkasına zarar 
verme amacı” bulunan bir özgür-
lük ve hak şekline bürünmüştür.  

Nitekim Anayasa’nın 54’üncü 
maddesinde “Toplu iş sözleşme-
sinin yapılması sırasında, uyuş-
mazlık çıkması hâlinde işçiler grev 
hakkına sahiptirler. Bu hakkın 
kullanılmasının ve işverenin lo-
kavta başvurmasının usul ve şart-
ları ile kapsam ve istisnaları ka-
nunla düzenlenir. 

Grev hakkı ve lokavt iyi niyet 
kurallarına aykırı tarzda, toplum 
zararına ve milli serveti tahrip 
edecek şekilde kullanılamaz. 

Grev ve lokavtın yasaklanabi-
leceği veya ertelenebileceği hâller 
ve işyerleri kanunla düzenlenir.” 
hükmüne yer verilerek grev hak-
kı düzenlenmiş, bu çerçeve içinde 
grev hakkı hem devlete hem de 
işverenlere karşı Anayasa ile ko-
ruma altına alınmıştır. 



40

Kullanılma şartları ve kapsamı-
nın kanunla düzenlenmesi Anaya-
sa ile öngörülen grev hakkını dü-
zenleyen 6356 sayılı Kanun hangi 
hâllerde greve başvurulabileceğini 
düzenlemiştir. Gerçekten de 6356 
sayılı Kanunun 58’inci maddesine 
göre, 

“(1) İşçilerin, topluca çalışma-
mak suretiyle iş yerinde fa-
aliyeti durdurmak veya işin 
niteliğine göre önemli ölçüde 
aksatmak amacıyla, aralarında 
anlaşarak veya bir kuruluşun 
aynı amaçla topluca çalışma-
maları için verdiği karara uya-
rak işi bırakmalarına grev denir. 
(2) Toplu iş sözleşmesinin ya-
pılması sırasında uyuşmazlık 
çıkması hâlinde, işçilerin eko-
nomik ve sosyal durumları ile 
çalışma şartlarını korumak 
veya geliştirmek amacıyla, bu 
Kanun hükümlerine uygun ola-
rak yapılan greve kanuni grev 
denir. 
(3) Kanuni grev için aranan 
şartlar gerçekleşmeden yapı-
lan grev kanun dışıdır.” 
Görüldüğü üzere kanuni bir 

grevden söz edilebilmesi için toplu 
iş sözleşmesinin yapılması sıra-
sında uyuşmazlık çıkması hâlinde 
kollektif olarak kullanılması ge-
rekir. Kanuna uygun grev kararı, 
yetkili işçi sendikası ile işveren 
sendikası ya da sendika üyesi ol-
mayan işveren arasında sürdürü-
len toplu görüşmelerde uzlaşmaya 

varılamamış ve resmî arabulucu-
luk aşamasında da sonuç alınama-
mış olması durumunda mümkün-
dür. Tarafların resmî arabuluculuk 
aşamasında da anlaşamadıklarını 
belirleyen resmî arabulucu tuta-
nağının görevli makam tarafından 
taraflara tebliğinden sonra yetkili 
işçi sendikasının grev kararı alma 
yetkisi doğar.  

Grev hakkı da işçiler tarafından 
bu çerçevede ancak yetkili sendi-
ka tarafından kanundaki prosedü-
re uygun olarak alınan grev kararı-
na istinaden kullanabilir. 

2.4. Sendikal Hak ve 
Özgürlükler 
Modern (çağdaş) demokrasi-

yi kendisine şiar edinmiş devlet 
sistemlerinde, işçilerle işverenler 
arasında daha geniş bir anlatımla 
bağımlı çalışanlarla onları çalıştı-
ranlar arasındaki iş ilişkileri örgüt-
sel bağlamda söz konusu olmakta; 
işçiler ve işverenler iş ilişkilerinde 
örgütlerini (sendikalarını) ön pla-
na çıkaran bir düzenleme eğilimi 
göstermektedirler. Gerçekten de, 
“evrensel demokrasilerde işçi-iş-
veren ilişkilerinin en önemli özel-
liği bu ilişkilerin kişiler arasında 
olmaktan çok örgütler arasında 
düzenlenmesi” noktasında ken-
dini göstermekte, “ bu durum işçi 
ve işverenleri serbestçe sendika 
kurma, sendikalara serbestçe üye 
olabilme, toplu pazarlık ve grev 
haklarını gündeme getirmektedir 
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(Narmanlıoğlu, age. s.8). 
Sendikal hak veya sendika 

hakkı olarak adlandırılabilecek 
olan bu hak birbiri içine geçmiş, bi-
reysel ve kollektif yönü olan birçok 
haktan oluşan bir haklar bütünü-
dür. Öyle ki, birden çok sendikanın 
ilgililerin isteğine bağlı olarak ku-
rulabilmesini, sendikaların başta 
devlet olmak üzere diğer kişi ve 
kuruluşlara karşı bağımsız olma-
larını ve temsil ettikleri grubun 
hak ve menfaatlerini korumak ve 
geliştirmek için serbestçe faali-
yette bulunabilmelerini esas alan 
yönü bakımından kollektif olan 
sendika hakkı, bireyin sendikaya 
üye olup olmama, dilediği sendi-
kaya üye olma ve istediği zaman 
sendika üyeliğinden çıkmayı temi-
nat altına alan yönü bakımından 
ise bireyseldir. 

Toplu iş sözleşmesi hakkı ise iş-
çiler ve işverenlere karşılıklı olarak 
ekonomik ve sosyal durumlarını 
ve çalışma şartlarını düzenlemek 
amacı ile tanınmış bir haktır. 

Nitekim Anayasa’nın 51’inci 
maddesine göre, “Çalışanlar ve iş-
verenler, üyelerinin çalışma ilişki-
lerinde, ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştir-
mek için önceden izin almaksızın 
sendikalar ve üst kuruluşlar kur-
ma, bunlara serbestçe üye olma ve 
üyelikten serbestçe çekilme hak-
larına sahiptir. Hiç kimse bir sen-
dikaya üye olmaya ya da üyelikten 
ayrılmaya zorlanamaz.” 

Bunun gibi Anayasa’nın 
53’üncü maddesinde, “İşçiler ve 
işverenler, karşılıklı olarak ekono-
mik ve sosyal durumlarını ve ça-
lışma şartlarını düzenlemek ama-
cıyla toplu iş sözleşmesi yapma 
hakkına sahiptirler.” hükümlerine 
yer verilerek, “sendika hakkı” ve 
“toplu iş sözleşmesi hakkı” düzen-
lenmiş ve Anayasal temele oturtu-
larak en üst düzeyde koruma altı-
na alınmıştır. 

Hemen belirtelim ki Türki-
ye, Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’nün 87 sayılı Sendika Özgür-
lüğü ve Sendikalaşma Hakkının 
Korunması Sözleşmesi ile 98 sayılı 
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hak-
kı Sözleşmelerini kabul etmiştir. 

3 Eylül 1953 tarihinde yürür-
lüğe konulan ve ülkemiz tarafın-
dan 1954 yılında onaylanan İnsan 
Haklarının ve Temel Özgürlükleri-
nin Korunmasına İlişkin Sözleşme 
(Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si)’nin 11/1’inci maddesinde “Her-
kesin barışçıl amaçlarla toplanma 
ve başkalarıyla dernek kurma 
özgürlüğü hakkı vardır. Bu hak, 
yine herkesin çıkarlarını korumak 
amacı ile sendika kurma ve sendi-
kaya üye olma hakkını da içerir.” 

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sos-
yal Şartı ise 5 ve 6’ıncı maddelerine 
çekince konulmak sureti ile imza-
lanmış ve iç hukuka dâhil edilmiş-
tir. 

Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin 
son fıkrası uyarınca, “Usulüne göre 
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yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
andlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasaya aykı-
rılık iddiası ile Anayasa Mahkeme-
sine başvurulamaz. Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerara-
sı andlaşmalarla kanunların aynı 
konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmaz-
lıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümleri esas alınır.” hükmüne 
yer verilmiştir. 

2.5. Somut Uyuşmazlıkla İlgili 
Düzenlemeler 
6356 sayılı Kanunun 75’inci 

maddesinin altıncı fıkrasında 
“Grevi uygulayan sendikanın, yet-
ki tespiti için başvurduğu tarihte 
işyerindeki üyesi işçilerin dörtte 
üçünün sendika üyeliğinden ayrıl-
dıklarının tespiti hâlinde, ilgililer-
den biri grevin sona erdirilmesi için 
mahkemeye başvurabilir. Mahke-
mece belirlenecek tarihte grevin 
sona ereceği ikinci fıkradaki usule 
göre ilan edilir.” hükmü ile, yetki 
tespit başvuru tarihinde sahip ol-
duğu üyelerinin 3/4’ünü kaybeden 
işçi sendikasının aldığı ve uygu-
lamaya koyduğu grevin mahke-
me kararı ile sona erdirilmesi dü-
zenlenmiş olup, bu durumda işçi 
sendikasının yetkisinin devam 
edip etmeyeceği, başka bir deyişle 
yetki belgesinin hükümden düşüp 
düşmeyeceği konusunda bir hük-

me yer verilmemiştir. 
6356 sayılı Kanunun 81’inci 

maddesi ile yürürlükten kaldırı-
lan 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunu’nun aynı 
konuyu düzenleyen 51’inci mad-
desinin son fıkrasında da “Grevi 
uygulayan sendikanın, bu grevin 
uygulandığı işyerindeki üyesi işçi-
lerin dörtte üçünün sendika üye-
liğinden ayrıldıklarının tespiti ha-
linde, ilgililerden biri grevin sona 
erdirilmesi için 15’inci maddeye 
göre yetkili mahkemeye başvu-
rabilir. Mahkemece belirlenecek 
tarihte grevin sona ereceği birinci 
fıkradaki usul uyarınca ilan edi-
lir.” hükmü bulunmasına rağmen, 
grevi uygulayan sendikanın üye-
si işçilerin dörtte üçünün sendika 
üyeliğinden ayrılması nedeni ile 
uygulamakta olduğu grevin mah-
keme kararı ile sona erdirilmesi 
durumunda sendikanın yetkisinin 
akıbeti hakkında düzenleme ya-
pılmamıştır. 

Gerek hâlen yürürlükte bulu-
nan 6356 sayılı Kanunun 75/6, ge-
rekse mülga 2822 sayılı Kanunun 
51/son fıkrası hükümlerinde dört-
te üç oranında üye çoğunluğunu 
kaybettiği için uyguladığı grevin 
mahkeme kararı ile sonlandırıl-
masına karar verilen işçi sendika-
sının yetki belgesinin akıbeti ile 
ilgili doktrinde farklı görüşler ileri 
sürülmüştür.  
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2.6. Doktrindeki Görüşler 
Yetkinin düşmesi gerektiğini 

savunan ilk görüşe göre, her ne 
kadar 6356 sayılı Kanunda yet-
ki belgesinin hükümsüz sayıla-
cağı hâller belirtilirken örneğin 
yetki belgesi alındıktan sonra on 
beş gün içinde çağrı yapılmaması 
(madde 46); çağrı tarihinden iti-
baren işçi sendikasının otuz gün 
içinde toplantıya gelmemesi (mad-
de 48); uyuşmazlığın altı iş günü 
içerisinde görevli makama bildiril-
memesi (madde 49); grev yasak-
larında; grev oylamasında greve 
hayır çıkması hâlinde, Bakanlar 
Kurulu’nun grevi ertelemesi so-
nunda 6 işgünü içerisinde Yüksek 
Hakem Kuruluna başvurulmamış 
olması (madde 51); süresinde grev 
kararının alınmamış ve bildiri-
len tarihte grevin başlatılmaması 
(madde 60/7,4) hâllerinde olduğu 
gibi dörtte üç üye kaybı nedeniy-
le grevin mahkeme kararı ile kal-
dırılması durumunda sendikanın 
yetkisinin düşeceğine ilişkin açık 
bir yasa hükmü mevcut değil ise 
de bu konuda yasal sistemin da-
yandığı esaslardan yola çıkılarak 
bir sonuca varmak gerektiği, sü-
resinde grev kararı almayan ve uy-
gulamayan sendikanın yetkisinin 
düşeceğinin kabul edildiği bir sis-
temde, üstelik de mahkeme kararı 
ile iş yerinde üye tabanı kalmadığı 
için grev uygulaması kaldırılan bir 
sendikanın yetkisinin düşeceğinin 
evleviyetle söylenebilmesi gerek-

tiği, kaldı ki aksine yorumun toplu 
iş sözleşme sisteminin tıkanma-
sına yol açacak sonuçlar da do-
ğurabileceği, gerçekten iş yerinde 
yetki belgesine sahip bir sendika 
varken Bakanlığın bir başka işçi 
sendikasının yetki başvurusu-
nu işleme koyması ve bir başka 
işçi sendikasına yetki vermesinin 
mümkün olmadığı, iş yerinde ça-
lışanların büyük çoğunluğunun 
üye olarak kalmak istemedikleri 
uyguladığı greve de katılmadıkları 
bir durumda, hâlâ sendikanın yet-
kisinin devam ettiğini ileri sürme-
nin, işyerinde yeni ve belki de daha 
etkili olabilecek başka bir sendikal 
örgütlenmenin önünün tıkanması 
ve işyerinin etkili bir sendikal dü-
zenin dışında tutulması sonucunu 
doğuracağı, bunun ise Anayasa’nın 
sendikal örgütlenmeyi bir hak ola-
rak tanıdığı bir sistem içerisinde 
böyle bir sonucun kabul edilme-
sinin isabetli bir yorum tarzı ol-
madığı, ayrıca böyle bir yorumda, 
toplu iş sözleşmesi yetkisinin daha 
ne kadar süre geçerliliğini devam 
ettireceği sorusunun cevapsız ka-
lacağı belirtilmiştir (Şahlanan, F.: 
Türkiye Tesktil Sanayii İşverenle-
ri Sendikası Aylık Dergisi, Tekstil 
İşveren Hukuk 115, sayı 431, Tem-
muz-Ağustos 2017, s. 1-5.). 

Aynı yönde diğer bir görüş ise, 
grevi uygulayan sendikanın dörtte 
üç oranında üye kaybı nedeniyle 
grevin mahkeme kararı ile orta-
dan kaldırılmasının yetki belgesi-



44

nin geçerliliğine etkisi konusunda 
2822 sayılı Kanunda bir hüküm 
bulunmadığı, bu konuda tüm sis-
temin dayandığı esaslar göz önün-
de bulundurularak bir sonuca 
varılması gerektiği, üyeliğe bağlı 
ve sendikanın temsil gücü esası-
na dayalı bir sistemi benimseyen 
2822 sayılı Kanunun hiçbir yerin-
de sendikanın üye kaybının yetki 
belgesinin geçerliliği üzerinde ve 
toplu iş sözleşmesi prosedürünün 
yürütülmesi konusunda olumsuz 
bir etkisi olacağı düzenlenmemiş 
iken, 51’inci maddede dörtte üç gibi 
yüksek bir oranda üye kaybının 
grevin sürdürülmesine engel oldu-
ğunun hükme bağlandığı, zira bu 
olasılıkta üye kaybı o denli fazladır 
ki, Kanun bu durumda işyerinde 
tabanı kalmayan ve artık iş ye-
rindeki işçiler adına hareket etme 
gücünü yitiren bir sendikanın grev 
gibi önemli bir hakkı sürdürmesine 
izin vermediği, buradan hareketle 
işçileri temsil yeteneğini yitirdiği 
için grevi sürdürmesi mahkeme 
kararı ile engellenen bir işçi sen-
dikasının hâlâ işçiler için toplu iş 
sözleşmesi imzalayabilmesini ve 
onlar için kural koyabilmesini ka-
bul etmenin evleviyetle mümkün 
olmadığı, bu yorumu Kanunun 
sisteminde de yerini bulduğunu, 
Kanunda yetki belgesinin geçer-
liliğini yitirmesinin iki temel hâlde 
kabul edildiği, bunlardan ilkinde, 
üzerine düşen yükümlülükleri-
ni yerine getirmeyerek süresinde 

çağrıda bulunmayan, süresinde 
toplu görüşmeye gelmeyen, işçi-
lerin “greve hayır” kararına rağ-
men süresinde Yüksek Hakem 
Kuruluna başvurmayan işçi sen-
dikasının yetkisini yitireceğinin 
düzenlendiği; ikincisinde süresin-
de grev kararı almadığı için gre-
vi uygulayamayan, grev kararını 
süresinde uygulamaya koymadığı 
için artık greve gitmesi mümkün 
olmayan işçi sendikasının yetki 
belgesinin de geçerliliğini yitirece-
ğinin hükme bağlandığı, başka bir 
anlatımla Kanunda yetki belgesi-
nin hükümden düşmesine, grevin 
uygulanamaz hâle gelmesinin zo-
runlu sonucu olarak yer verildiği, 
bu düzenlemesiyle Kanunun toplu 
iş sözleşmesi imzalayabilmesi için 
en büyük silahı olan grevi uygula-
ma şansını ve olanağını yitiren bir 
işçi sendikasının yetki belgesinin 
geçerliliğini hâlâ sürdürmesin-
de bir yarar görmediği, üye kaybı 
olmaksızın salt sürelere uymadı-
ğı için grevi uygulama olanağını 
yitiren bir işçi sendikasının yetki 
belgesinin geçerliliğini devam et-
tirmesine izin verilmeyen bir yasal 
sistem içerisinde, yüksek oranda 
üye kaybı ve işçiler adına hare-
ket etme gücünü yitirmesi nedeni 
ile grevi sürdürme olanağını hem 
de mahkeme kararı ile yitiren işçi 
sendikasının yetki belgesinin ge-
çerliliğini devam ettirmesine izin 
verilmesinin düşünülemeyece-
ği, aksine yorumun toplu sözleş-
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me sisteminin tıkanmasına yol 
açacak sonuçlar doğurabileceği, 
iş yerinde yetki belgesine sahip 
sendika varken Bakanlığın baş-
ka bir sendikaya yetki vermesinin 
mümkün olmadığı, iş yerinde ça-
lışanların üye olarak kalmak iste-
medikleri ve böyle bir sendikanın 
uyguladığı greve de katılmadık-
ları bir durumda hâlâ sendika-
nın yetkisinin devam ettiğini ileri 
sürmenin, iş yerinde yeni ve belki 
de daha etkili bir sendikal örgüt-
lenmenin önünün tıkanması ve iş 
yerinin etkili bir sendikal düzenin 
dışında tutulması sonucunu do-
ğuracağını, Anayasa’nın sendikal 
örgütlenmeyi bir hak olarak tanı-
dığı bir sistem içerisinde böyle bir 
sonucun kabul edilmesinin düşü-
nülemeyeceğini, yetkinin devam 
edeceğinin kâbulü hâlinde toplu iş 
sözleşmesi yetkisinin daha ne ka-
dar süre geçerliliğini devam ettire-
ceği sorusunu da yanıtsız bıraktığı, 
bu nedenle 51›inci maddede iş ye-
rinde grev uygulayan bir sendika-
nın dörtte üç oranında üye kaybına 
uğraması ve işçiler adına hareket 
etme gücünü yitirmesi nedeniyle 
grevin mahkeme kararı ile ortadan 
kaldırılmış olmasının sendikanın 
toplu sözleşme yetkisinin de sona 
erdiğinin yargı kararı ile tespiti 
anlamına geleceği görüşü ileri sü-
rülmüştür ( Ekmekçi, Ö.: Legal YKİ 
2006/2 242-244). 

Kanunda açık düzenleme ol-
maması nedeni ile yetki belgesinin 

geçersiz olmayacağı yönündeki 
görüşte ise sendikanın üye sayısı-
nın dörtte üçünü kaybetmesi ha-
linde yetki belgesinin hükmünün 
ne olacağı konusunun da oldukça 
önemli olduğu, burada bir boşluk 
bulunduğu, ancak yetki belgesinin 
düşeceğini savunmanın müm-
kün olmadığı, her ne kadar bu ka-
dar çok işçinin ayrılmış olması bir 
taban yokluğuna, sendikanın iş 
yerindeki destekten yoksun kal-
masına ve grev gibi önemli bir 
mücadele aracının elinden alın-
ması sonucunu doğuruyorsa da 
yetkinin yine de düşmeyeceği, 
zira 2822 sayılı Kanunda yetkinin 
hangi hâllerde düşeceğinin tek tek 
sayıldığı, böyle bir düzenlemeye bu 
maddede yer verilmediği, kaldı ki 
kanun koyucu grev gibi önemli bir 
mücadele aracının işçi sendikası-
nın elinden alınmasını bir noksan-
lık olarak değerlendirseydi, grev 
oylamasında “hayır” çıkması du-
rumunda da yetkinin hükümsüz 
kalacağını belirteceği, tam aksine 
grev oylamasında “hayır” çıkması 
durumunda yetki belgesinin düş-
mediği, belli bir süre müzakere ve 
en nihayet anlaşma olmazsa toplu 
iş sözleşmesinin Yüksek Hakem 
Kurulunca çözülmesinin öngö-
rüldüğü, bu hâlde yetki belgesinin 
akıbeti hakkında kanun koyucu-
nun bir düzenlemeye gitmesi ge-
rektiği savunulmuştur (Güler, Ş.: 
Sendikanın Üye Kaybı Sebebiyle 
Yasal Grevin Sona Erdirilmesi, Ça-
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lışma ve Toplu Dergisi, sayı 30, s. 
291-306). 

Bu yönde başka bir görüşte 
ise grevin kaldırılmasının yet-
ki belgesini etkilemeyeceği, zira 
farklı olsaydı yasada belirtilmesi 
gerektiği, sendikanın yetkisinin 
düşeceği hâllerin 2822 sayılı Top-
lu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu’nun çeşitli hükümlerinde 
yer aldığı, esas itibariyle gecik-
meden toplu görüşme çağrısında 
bulunmak (m.17/ I-II), toplantıya 
katılmak (m.19/III), grev oylaması 
sonucu Yüksek Hakem Kuruluna 
başvurmak (m.36/III); grev ka-
rarı almak (m.27/II) ve grevi uy-
gulamaya koymak (m.37/II) için 
öngörülen sürelerden birinin ge-
çirilmesi durumlarında yetki düş-
tüğü, öğretide sendikanın dört-
te üç gibi yüksek bir oranda üye 
kaybı durumunda, mahkeme ka-
rarıyla grevin düşmesi ile birlikte 
sendikanın yetkisinin de düşmesi 
gerektiği, zira bu durumda “işçileri 
temsil yeteneğini yitirdiği için gre-
vi sürdürmesi mahkeme kararıyla 
engellenen bir işçi sendikasının 
halâ işçiler için toplu iş sözleşmesi 
imzalayabilmesi ve onlar için ku-
ral koyabilmesini kabul etmenin 
evleviyetle mümkün olmadığının 
ileri sürülmesine rağmen siste-
min şekilci olduğu kadar güven ve 
istikrarı da gözettiği, toplu sözleş-
me bağıtlama yetkisi bakımından 
başvuru tarihindeki şartlar esas 
alınarak sonraki değişikliklerin 

dikkate alınmamasının tercih edil-
diği, buna karşılık grev uygulama-
sının farklı olduğu, grevin önemli 
sosyal ve ekonomik sonuçları ile 
getirdiği sorumluluk dikkate alına-
rak, temsil gücünü önemli ölçüde 
yitiren bir örgütün kararlaştırdığı 
eylemin mahkeme kararıyla sona 
erdirilmesinin öngörüldüğü, bu 
durumun toplu iş sözleşmesi yet-
kisinden farklı olduğu, toplu söz-
leşme yetkisinin de yitirilmesinin 
düşünülebileceği ancak bunun için 
bir yasa değişikliği gerektiği, örne-
ğin yasaya eklenen bir hükümle 
sendikanın grev esnasında dörtte 
üç oranında üye kaybı durumunda 
yetkinin de düşeceği öngörülebi-
leceği ileri sürülmüştür (Sur, M: 
Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Ka-
rarlarının Değerlendirilmesi 2006, 
Toplu İş İlişkileri, Ankara, TİSK, Ya-
yın No:299, s.241-243). 

Keza bu konuda son görü-
şe göre ise “Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanununun 75/3. 
maddesine göre, “Grevin uygu-
lanmasına son verilmesi lokavtın, 
lokavtın uygulanmasına son veril-
mesi grevin kaldırılmasını gerek-
tirmez.”. Yine aynı Kanunun 60/4. 
maddesine göre, “Bildirilen tarihte 
başlamayan grev hakkı veya lo-
kavt düşer. Süresi içinde grev ka-
rarı uygulamaya konulmamışsa ve 
alınmış bir lokavt kararı da yoksa 
veya lokavt da süresi içinde uygu-
lamaya konulmamışsa yetki bel-
gesinin hükmü kalmaz.”. O hâlde 
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mahkeme kararı ile grevin sona 
erdirildiği olayda kanuni bir lokav-
tın bulunup bulunmaması önem 
ifade eder. Eğer alınmış bir lokavt 
kararı yoksa veya lokavt da süresi 
içinde uygulamaya konulmamışsa 
mahkemenin grevi sona erdirme 
kararı ile birlikte sendikanın yet-
kisi de düşmelidir. Alınmış bir lo-
kavt kararı varsa ve lokavt süresi 
içerisinde uygulamaya konulmuş 
ise, mahkemenin grevi sona erdir-
me kararı vermesi sendikanın yet-
kisini düşürmez. İşçi sendikası lo-
kavt uygulayan işveren karşısında 
yetkili bir sendika olarak konumu-
nu korur (Sümer, H.Hadi: Toplu İş 
İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 2016 
Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi. 
Yayınlanmamış Tebliğ). 

2.7. Kanun Hükümlerinin 
Yorumlanması, Kanun 
Boşluğu ve Kanun Boşluğunun 
Doldurulması
Türk Medeni Kanununun 1’inci 

maddesi uyarınca “ Kanun, sözüyle 
ve özüyle değindiği bütün konular-
da uygulanır.” Bu hüküm gereğin-
ce kanunun sözünden çıkan anlam 
ile özünden çıkan anlam birbirine 
uygun değilse, bu durumda kanu-
nun özüne uygun anlamın tespit 
edilmesi gerekir. Kanunun özüne 
uygun anlamın tespiti bakımından 
ise, onun amacının belirlenmesi 
şarttır. Yargıtay İçtihadı Birleştir-
me Kurulunun 22.02.1997 gün ve 
1996/1 E., 1997/1 K. sayılı kararın-

da da «...Kanunun yorumu, kanun 
metninin anlamı ve ruhudur. Bu 
ruh, kanun kuralının izlediği ga-
yeden çıkarılır. Buna gai (amaçsal) 
yorum ve kanun kuralının ama-
cına göre yorumu denilir. Bir ka-
nun hükmünün, kanunun konuluş 
amacına aykırı bir sonuç doğura-
cak şekilde yorumlanması, hukuk 
ilkelerine ve kanunun hem sözü 
ile hem de özü ile uygulanmasını 
öngören Medeni Kanun’un 1. mad-
desine uygun düşmez.” şeklinde 
kanunun özüne (amacına) uygun 
yorumlanması gerektiği belir-
tilmiştir. Hukuk Genel Kurulu da 
15.12.2004 gün ve 2004/13-664 E.-
2004/719 K. sayılı kararında aynı 
ilkeleri benimsemiştir. 

Türk Medeni Kanunu, kanunun 
ruhunun (özünün) da dikkate alı-
narak kanunun yorumlanmasını 
ve uygulanmasını emretmekte ise 
de, kanunun özünden ne anlaşıl-
ması gerektiği ve kanunun özünün 
nasıl tespit edileceği konusunda 
bir açıklığa yer vermemiştir. 

Doktrinde de kabul edildiği üze-
re kanunun sözü ve özü ile birlikte 
yorumlanması ve anlamının tespit 
edilerek uygulanması aşamasında 
kanunun sistematiği başka bir de-
yişle kanun hükmünün bulundu-
ğu yer ve diğer hükümlerle ilişkisi 
göz önünde tutulmalıdır. Zira ka-
nun tesadüfen bir araya getirilmiş 
parça parça hükümlerden ibaret 
olmayıp anlamlı bir bütündür. Ka-
nunun özünün tespitinde gerekçe, 
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tasarıların gelişimi, komisyon ve 
meclis görüşmeleri gibi kanunun 
hazırlık çalışmaları, hükmün ko-
nuluş amacı ve yorumun yapıldığı 
zamandaki şartlar ve ihtiyaçlar da 
önem arzedip bunların da dikkate 
alınması gerekir.  

Kanun hükümlerinin yorum-
lanması sonucunda hukuksal so-
runa cevap veren, eş anlatımla 
olaya uygulanabilir bir hüküm bu-
lunamazsa bu konuda bir kanun 
boşluğundan bahsedilir.  

Kanun boşluğundan bahsede-
bilmek için, öncelikle ortada hukuk 
düzeni tarafından düzenlenmesi 
gereken bir konunun bulunması 
şarttır. Münhasıran görgü, ahlâk 
veya din alanına giren bir konuda 
kanunda hüküm bulunmaması, 
o noktada bir kanun boşluğu bu-
lunduğunu göstermez. Çünkü bu 
alanlar hukukun dışındaki birta-
kım kurallara tabidir; bunlar için 
bir hukuk kuralı bulunması gerek-
mez; hâl böyle olunca da böyle bir 
konuda kanunda hüküm bulun-
maması, ortada bir “kanun boşlu-
ğu” olduğu anlamına gelmez. 

Kanunda uygulanabilir hüküm 
bulunmadığını kabul edebilmek 
için, bir olayın, sadece düz anlam 
itibariyle hiçbir hükmün kapsa-
mına girmemesi gerekir. Diğer 
bir ifade ile kanun koyucu hükmü 
koyarken, hükmün düz anlamı 
dışında kalan unsurları kanunun 
himayesi dışında bırakmışsa, düz 
anlamın dışında kalan unsurlar 

için kanun boşluğu bulunduğu 
söylenemez. “Bilinçli susma” ola-
rak adlandırılan bu hâllerde ka-
nun, bir meseleyi olumsuz şekilde 
çözmüştür. Bu durumda ortada bir 
kanun boşluğu bulunmadığından, 
hâkim tarafından boşluk doldurma 
faaliyeti değil, anılan kanun hük-
münün zıt anlamı itibariyle uygu-
lanması (argmentum a contrario) 
söz konusu olacaktır (Oğuzman/
Barlas, Medeni Hukuk, Giriş Kay-
naklar Temel Kavramlar 22.Bası, 
İstanbul 2016, s. 98-99).  

Kanun koyucu, bir kanun boş-
luğunu bilerek ve isteyerek bı-
rakmışsa ortada “bilinçli boşluk” 
mevcuttur. Buna karşılık, kanun 
koyucu özen eksikliğinden dolayı, 
aslında düzenlemesi gereken bir 
hususta hüküm getirmeyi ihmal 
etmişse veya boşluk, değişen du-
rumlar sebebiyle ortaya çıkmış-
sa “bilinçsiz boşluk” konusu olur 
(Oğuzman/Barlas, age. s. 100).  

Başka bir açıdan kanundaki 
boşluklar “açık boşluk” ve “örtülü 
boşluk” olarak sınıflandırılmakta-
dır. 

Hukuken çözüme varılması 
gerekli olan ve bu yüzden de ka-
nun tarafından düzenlenmesi icap 
eden bir konuda kanunda ne lafzî, 
ne de yorumla belirlenen içeriği iti-
bariyle uygulanabilir hiçbir hüküm 
yoksa “açık boşluk” (offene Lücke, 
Lacune ouverte) söz konusu olur.  

Buna karşılık, kanunda somut 
olayda çözümlenmesi gereken 
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soruna ilişkin bir hüküm bulun-
masına rağmen, bu hükmün lafzî 
ile ruhunun bağdaştırılmasının 
mümkün olmadığı hâllerde veya 
mevcut hükmün aynı değerde 
başka bir hükümle çatıştığı du-
rumlarda ya da hükmün lafzî ve 
ruhu itibariyle tespit edilen anlam-
da uygulanmasının dürüstlük ku-
ralı ile bağdaşmadığı hâllerde yine 
de kanun uygulanabilir bir hüküm 
bulunmadığı sonucuna varılır. Bu 
hâllerde “örtülü (gizli) kanun boş-
luğu”ndan (verdeckte Lücke, lacu-
ne occulte) bahsedilir (Oğuzman/
Barlas, age. s.104). 

Ortada bir hukuki düzenleme 
eksikliğinin mi (kanun boşluğu), 
yoksa yasa koyucunun bilinçli bir 
susmasının mı bulunduğunun be-
lirlenmesi önem taşımaktadır.  

Hukuk düzeninin bir kuralın 
varlığını gerektirmesine karşın, 
kanun bunu düzenlememiş ise bir 
kanun boşluğundan söz edilmeli-
dir. 

Hukukun görevi toplumsal ya-
şamı düzenlemek ve ilişkilerden 
doğacak sorunları gidermektir. 
Yasanın bir düzenleme öngörme-
diği davranış biçiminin çözümsüz 
bırakılması düşünülemez.  

Türk Medeni Kanun’un 1’inci 
maddesinin ikinci fıkrasında ka-
nun boşluğu bulunması halinde 
hâkimin yapması gereken göste-
rilmiştir. Buna göre böyle bir du-
rumda yani kanun boşluğu bulun-
ması hâlinde hâkim diğer hukuk 

kaynaklarına başvuracaktır. Hâ-
kim önce örf ve adet hukukunda 
bir kural bulunup bulunmadığını 
araştıracaktır. Örf ve adet huku-
kunda somut olaya uygulanabile-
cek bir kural mevcut ise boşluğun 
örf ve adet hukukunun sözü edi-
len kuralı ile doldurularak çözü-
me gidilmesi gerekecektir. Örf ve 
adet hukukunda da kural yok ise, 
hâkim kendisi bir hukuk kura-
lı koyacak ve koyduğu bu kurala 
göre hüküm verecektir. Başka bir 
anlatımla hâkimin kanun boşlu-
ğunu doldururken takip edeceği 
yol; Türk Medeni Kanunu’nun 1’inci 
maddesinde açıklandığı üzere ka-
nun koyucu gibi hareket etmek-
ten ibarettir. Bu aşamada hâkim, 
kanun koyucunun yapacağı gibi, 
tarafların karşılıklı menfaatlerini 
tespit ederek, bunları adalet süz-
gecinden geçirip hayat ihtiyaçla-
rını karşılayan ve aynı zamanda 
mevcut hukuk düzeni ve hukuki 
güvenlikle bağdaşan bir kural bu-
lacaktır (HGK’nun 27.02.2008 gün 
ve 2008/21140 E.-2008/205 K. sa-
yılı kararı).  

Hâkimin kanun boşluğunu dol-
durması onun için bir yetki olduğu 
kadar aynı zamanda bir görevdir. 
Zira Anayasa’nın 36’ıncı maddesi 
uyarınca hiçbir mahkeme görev ve 
yetkisi içindeki davaya bakmak-
tan kaçınamaz. Başka bir anlatım-
la somut olaya uygulanabilecek bir 
kural yok diye uyuşmazlığı çöz-
mekten imtina edemez. 
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Kanun boşluklarının doldurul-
masında en önemli araç kıyastır. 
Boşlukların kıyas yoluyla doldu-
rulması, adaletin bir gereği olan 
eşitlik ilkesi, benzer olana benzer 
şekilde davranma ilkesinin de bir 
gereğidir.  

Kıyas ise, belli bir olay, olgu 
veya durum için konulmuş olan 
kuraldaki ilkenin hakkında açık 
düzenleme bulunmayan bir olay 
için uygulanmasına denilir. Bir 
normun kıyas yolu ile uygulana-
bilmesi için o normun düzenlediği 
olay ya da hukuki ilişkideki çıkar 
uyuşmazlığı ile hakkında kural 
öngörülmemiş olay ya da hukuki 
ilişkideki çıkar uyuşmazlığı ara-
sında az çok benzerlik bulunması 
gerekir, başka bir anlatımla kanun 
boşluğunu doldurmak için kıyasen 
uygulanacak kuralın buna elve-
rişli olması için aynı veya benzer 
bir çıkar uyuşmazlığını çözüme 
bağlamış olması ve ayrıca hakkın-
da düzenleme bulunmayan çıkar 
uyuşmazlığı için de uygun çözüm 
sağlaması gereklidir.  

2.8. Somut Olayın Kanun 
Boşluğu Bulunup Bulunmadığı 
Bakımından Değerlendirilmesi 
Davacı şirket vekili davalı sen-

dikanın aldığı grev kararını uygu-
lamaya başladığı tarihte mevcut 
üyelerinin dörtte üçünü (3/4’ünü) 
kaybettiği için uygulamaya ko-
nulan grevin mahkeme kararı ile 
sona erdirilmesini ve yetkisini 

kaybettiğinin tespitine karar veril-
mesini talep etmiştir. 

Davalı sendika vekili ise yetki 
belgesinin geçersiz olacağına dair 
kanunda bir hüküm bulunmadı-
ğından bu talebin reddi gerektiğini 
savunmuştur. 

Mahkemece davalı sendikanın 
yetki tespit başvuru tarihindeki 
üyelerinin dörtte üçünü kaybetti-
ği için uygulamaya konulan grevin 
sonlandırılmasına ve yetki belge-
sinin de geçersizliğinin tespitine 
karar verilmiştir. 

Özel Daire ile mahkeme arasın-
da grevin sona erdirilmesi gerekti-
ği konusunda uyuşmazlık bulun-
mamaktadır.  

Uyuşmazlık, yetki tespit baş-
vuru tarihindeki üyelerinin dört-
te üçünü kaybettiği için mah-
keme kararı ile uygulamaya 
başladığı grevin sona erdirilme-
sine karar verilen sendikanın bu 
nedenle yetki belgesinin geçersiz 
hâle gelip gelmeyeceği noktasında 
toplanmaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu’nun 75/6’ıncı 
maddesinde yetki tespit başvuru 
tarihindeki üyelerinin dörtte üçünü 
kaybettiği tespit edilen sendikanın 
uygulamaya koyduğu grevin sona 
erdirilmesine mahkemece karar 
verileceği hüküm altına alınmış-
tır. Ancak Kanun maddesinde bu 
durumda yani yetki tespit başvuru 
tarihindeki üyelerinin dörtte üçü-
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nü kaybeden, bu nedenle uygu-
lamaya koyduğu grev, mahkeme 
kararı ile sonlandırılan sendikanın 
yetkisinin devam edip etmeyece-
ği, yetki belgesinin hükümsüz hâle 
gelip gelmeyeceği konusunda bir 
düzenleme yapılmamıştır. 

6356 sayılı Kanunun çeşitli hü-
kümlerinde işçi sendikasının yet-
kisinin hangi hallerde düşeceğine 
veya yetki belgesinin hükümsüz 
kalacağına dair düzenlemeler ya-
pıldığı görülmektedir.   

Bu durumda Kanunun 75/6’ıncı 
maddesinde bu yönde bir düzenle-
me yapılmamış olmasının kanun 
koyucunun “bilinçli susması” mı 
olduğu yoksa ortada kanun ko-
yucu tarafından düzenlenmesi 
unutulmuş bir “açık boşluk” mu 
bulunduğu hususunun açıklığa 
kavuşturulması gerekir. 

Bilinçli boşluk bulunduğunun 
kabulü hâlinde sendikanın yetki 
belgesinin hükümden düşmeye-
ceği başka bir anlatımla yetkisinin 
devam edeceği benimsenmelidir. 
Ancak yetkinin devam edeceğinin 
kabulü durumunda bundan son-
raki aşamada ne yapılacağını, yet-
kinin daha ne kadar süre devam 
edeceğini Kanunun sistematiğine 
bakarak belirlemek olanaklı değil-
dir. 

Kanunun 75’inci maddesinin 
gerekçesinde de “Maddede grev ve 
lokavtın sona erdirilmesi düzen-
lenmiştir. Ancak grevin sona erdi-
rilmesinin lokavtı sona erdirmeye-

ceği hükmü getirilmiştir. Lokavtın 
devam edebilmesi imkânı, lokavtı 
saldırı lokavtına dönüştürmeye-
cektir. Çünkü menfaat uyuşmaz-
lığı çıkarılmadan ve işçi sendika-
sının grev kararı alması koşuluna 
bağlı olarak kullanılan bu hakkın, 
grevi sona erdirilmesine rağmen 
devam etmesini haklı kılan olgu, 
menfaat uyuşmazlığı bitmemiş ol-
masıdır. 

İşçi sendikasının veya işveren 
sendikasının tüzel kişiliğinin sona 
ermesi, grev ve lokavtıda sona er-
direcek ve yetki belgesi hüküm-
süz kalacaktır. Ayrıca yetki tespi-
ti tarihindeki üye işçilerin dörtte 
üçünün sendika üyeliğinden ay-
rılmaları hâlinde iş mahkemesinin 
tespit kararı ile grev sona erecek-
tir.” şeklinde açıklamalara yer ve-
rilmiştir.  

Şu hâlde maddenin gerekçesin-
den yola çıkarak bir sonuca ulaş-
mak mümkün değildir.  

Sendikanın yetkisinin daha 
ne kadar süre devam edeceğini 
ve böyle bir durumda ne yapıl-
ması gerektiğini mevcut hüküm-
ler uyarınca belirlemek mümkün 
olmadığına göre, burada kanun 
koyucu tarafından düzenlemesi 
unutulmuş açık bir kanun boşluğu 
olduğunu kabul etmek zorunlu-
dur. Nitekim sendikanın yetkisinin 
devam edeceğini belirten dokt-
rindeki görüşler dahi bu durumda 
kanunda bir boşluk bulunduğunu 
kabul etmekte ancak kanuni bir 
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düzenleme yapılması gerektiğine 
dikkat çekmektedir. 

Başka bir anlatımla doktrin 
görüşleri değerlendirildiğinde, ka-
nunda düzenleme olmaması ne-
deni ile işçi sendikasının yetkisinin 
düşmemesi gerektiğini belirten 
görüşler de grevin mahkeme ka-
rarı ile sona erdirilmesi hâlinde 
yetkinin de düşmesi gerektiğini, 
ancak bunun için kanuni düzenle-
me yapılmasına ihtiyaç olduğunu 
belirtmektedirler. 

O hâlde ortada bir açık kanun 
boşluğu bulunduğu ve bunun dol-
durulması gerektiğine göre Kanu-
nun sistematiği ile benzer hukuki 
durum ve olguların düzenlendiği 
hükümlerden yararlanılmalı başka 
bir deyişle kıyas yapılmalıdır.  

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanununun siste-
matiğine bakıldığında Kanunun 
esas itibari ile sendikanın yetkisi-
nin düşeceği hâlleri ikili bir ayrım 
içinde düzenlediği görülmektedir.  

Birinci gruptaki yetkinin düşe-
ceği veya yetki belgesinin hüküm-
süz kalacağı kabul edilen hâller 
toplu görüşme aşamasına ilişkin 
olup sendikanın Kanunda öngörü-
len belirli süreler içinde belirlenen 
yükümlülükleri yerine getirme-
mesinin sonucu olarak öngörül-
müştür. Bunlar sendikanın belir-
lenen süreler içinde işvereni ya da 
işveren sendikasını toplu görüş-
meye çağırmaması, ilk toplantıya 
katılmaması, uyuşmazlığı görevli 

makama bildirilmemesi hâlleridir.  
İkinci gruptaki hâller ise, grev 

yasaklarında; grev oylaması so-
nucu grev yapılmaması yönünde 
karar çıkması ya da Bakanlar Ku-
rulu kararı ile grevin ertelenmesi 
durumlarında Kanunda öngörülen 
süreler içerisinde Yüksek Hakem 
Kuruluna başvurulmaması, sü-
resinde grev kararı alınmaması, 
süresinde alınan grevin bildirilen 
tarihte uygulamaya konulmaması 
hallerini kapsamaktadır.

İkinci gruptaki yetkinin dü-
şeceği ya da yetki belgesinin hü-
kümsüz sayılacağı hâllere ba-
kıldığında; esas itibari ile grevin 
yapılamaması ya da yapılamaz 
hâle gelmesine bağlanan sonuç ol-
duğu açıktır. Yetkili sendika işve-
reni ya da işverenin üyesi olduğu 
sendikayı toplu görüşme masası-
na oturmaya zorlayacak elindeki 
tek ve en etkin aracı başka bir de-
yişle silahı kaybettiğine göre artık 
yetkisinin devamında fayda kal-
madığını öngören kanun koyucu 
bu durumlarda sendikanın yetki-
sinin düşeceğini, yetki belgesinin 
hükümsüz kalacağını, geçerliğini 
yitireceğini kabul etmiştir.  

Belirtmek gerekir ki, iş yerinde 
grev uygulaması sonucu dörtte üç 
oranında üyesini yitiren sendika-
nın işçiler adına hareket gücü or-
tadan kalkar. Kanun işçilerin hak-
larına bir an önce ulaşabilmelerini 
sağlamak üzere, yetki belgesi alan 
sendikanın toplu iş sözleşme-
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si yapmak üzere gerekli işlemleri 
bir an önce yapması zorunluluğu 
getirmiş, aksi takdirde yetki bel-
gesinin geçersiz sayılmasını ön-
görmüştür. Kısaca, kanunda yetki 
belgesinin hükümden düşmesine, 
grevin uygulanamaz hâle gelme-
sinin zorunlu bir sonucu olarak yer 
verilmiştir. 

Görüldüğü üzere ikinci grupta 
sayılan ve işçi sendikasının yetki-
sinin düşmesi ya da yetki belgesi-
nin hükümsüz kalması sonucunu 
doğuran hâllere ilişkin kanun hü-
kümlerinin düzenlediği olay ve hu-
kuki durum yetki tespit başvuru 
tarihinde sahip olduğu üyelerinin 
dörtte üçünü kaybettiği için uy-
guladığı grev mahkeme kararı ile 
sonlandırılan başka bir anlatımla 
grev yapamaz hâle gelen sendi-
kanın hukuki durumu ile benzer-
lik göstermektedir. Bu nedenle bu 
hükümlerin kıyasen uygulanması 
sureti ile yetki tespit başvuru ta-
rihinde sahip olduğu üyelerinin 
dörtte üçünü kaybeden, artık işçi-
lerin çoğunluğunu temsil gücünü 
yitiren, tabanı kalmayan işçi sen-
dikasının uyguladığı grev mahke-
me kararı ile sonlandırıldığına göre 
yetki belgesinin hükmünün de 
kalmayacağını, yetkisinin düşece-
ğini kabul etmek gerekir.  

Aksi durum yeni bir sendikanın 
örgütlenerek sağladığı çoğunlukla 
işçileri temsil etmesi, işçilerin sos-
yal ve ekonomik durumları düzelt-
mek için işverenle toplu pazarlık 

masasına oturarak toplu iş sözleş-
mesi yapmasını giderek işçilerin 
Anayasa ve uluslararası sözleşme-
lerle güvence altına alınan ve ko-
runan sendikal hak ve özgürlükle-
rini kullanmasını engelleyecektir.

Aynı zamanda uyguladığı grev, 
mahkeme kararı ile sonlandırılan 
sendikanın yetkisinin daha ne za-
mana kadar devam edeceği konu-
su askıda kalacağından bu durum 
toplu iş sözleşmesi düzeninin tı-
kanmasına, işleyemez hâle gelme-
sine yol açacaktır. 

Somut uyuşmazlığa tekrar 
dönecek olursak; davalı sendi-
kanın başvurusu üzerine Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığınca 21.05.2015 tarih ve 
74038328/103.02.-10348 sayılı yazı 
ile 14.05.2015 başvuru tarihi itibari 
ile davacı şirkete ait Gaziler Mah. 
Deniz Sok. No:11 Kartepe/KOCAELİ 
ve Gaziler Mah. Elem Cad. Karte-
pe/KOCAELİ adreslerinde kurulu 
1102414.041 ve 1122704.041 SGK 
sicil numaralı işyerlerinde çalışan 
614 (altıyüzondört) işçiden 457 
(dörtyüzelliyedisi)’sini üye kayde-
derek kanunun aradığı çoğunluğu 
sağladığı belirtilen davalı sendika 
lehine olumlu yetki tespiti yapıl-
mış; 10.06.2015 tarih ve 74038328-
103.03-E-12291 sayılı yazı ile de 
yetki tespitinin itiraz edilmeden 
kesinleşmesi nedeni ile davalı sen-
dikanın işletme toplu iş sözleşme-
si yapmaya yetkili olduğuna dair 
yetki belgesi verilmiştir. 
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Bu aşamadan sonra davalı sen-
dika yönetim kurulunun 11.11.2015 
tarih ve 68 sayılı kararı ile davacı 
şirkete ait Kartepe ilçesinde bulu-
nan iki adet iş yerinde toplu iş söz-
leşmesi müzakerelerinde anlaşma 
sağlanamaması nedeni ile 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu’nun 60’ıncı madde-
sinde öngörülen sürede grev kararı 
alınmasına, grevin 04.12.2015 tari-
hinde uygulanmasına, prosedürün 
ikmali konusunda Kocaeli Şube-
sinin yetkilendirilmesine karar 
verilmiş; davalı sendika 13.11.2015 
tarih ve 001528 yevmiye numaralı 
Ankara 43. Noterliğinden keşide 
ettiği ihtarname ile davacı şirkete 
ve Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğüne sendika yönetim 
kurulunun 11.11.2015 tarih ve 68 
sayılı kararı ile grev kararı alındığı 
ve grevin 04.12.2015 tarihinde uy-
gulanacağını bildirdiği, davacı iş-
verence alınmış veya uygulamaya 
konulmuş bir lokavt kararının ol-
madığı görülmüştür. 

Bununla birlikte Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
nın mahkemeye hitaben yazdığı 
11.01.2016 tarih ve 74038328-103-
E-697 sayılı yazıda ise 23.12.2015 
tarihinde iş yerinde 617 (altıyüzon-
yedi) işçinin çalıştığı, 16 (onaltı) iş-
çinin davalı sendikaya üye olduğu, 
04.12.2015 günü ve sonrasında ise 
toplam 622 (altıyüzyirmiiki) ça-
lışan işçiden 33 (otuzüç) işçinin 
davalı sendikaya üye olduğunun 

sistemdeki verilerden anlaşıldığı 
belirtilmiştir. 

Sonuç olarak yetki tespit baş-
vuru tarihinde sahip olduğu üye-
lerinin dörtte üçünü kaybeden ve 
bu nedenle uygulamaya başladığı 
grevin mahkeme kararı ile sona 
erdirilmesine karar verilen davalı 
sendikanın yetkisinin düştüğünü 
kabul etmek gerekir.  

Hâl böyle olunca, mahkemece 
davalı sendikanın yetki tespit baş-
vuru tarihinde sahip olduğu üyele-
rinin dörtte üçünü kaybettiği için 
04.12.2015 tarihinde uygulamaya 
koyduğu grevin sonlandırılmasına 
ve buna bağlı olarak yetki belgesi-
nin geçersizliğine karar verilmesi-
ne ilişkin direnme kararı yerinde-
dir.  

Bu nedenle direnme kararı 
onanmalıdır. 

2.9. Sonuç
Davalı sendika vekilinin tem-

yiz itirazlarının reddi ile direnme 
kararının ONANMASINA, gerekli 
temyiz ilam harcı peşin alınmış ol-
duğundan başkaca harç alınması-
na yer olmadığına, karar düzeltme 
yolu kapalı olmak üzere 22.11.2017 
gününde oy birliği ile karar verildi. 

3. KARARIN İNCELENMESİ
6356 sayılı Kanunun 58. mad-

desinin birinci fıkrasında “İşçilerin, 
topluca çalışmamak suretiyle iş-
yerinde faaliyeti durdurmak veya 
işin niteliğine göre önemli ölçü-
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de aksatmak amacıyla, araların-
da anlaşarak veya bir kuruluşun 
aynı amaçla topluca çalışmama-
ları için verdiği karara uyarak işi 
bırakmalarına grev denir” hükmü 
bulunmaktadır. Bu tanımdan da 
anlaşılacağı üzere grev geçici bir 
süre uygulanan amaç maddesi ile 
sınırlandırılmış bir uygulamadır. 
Keza grev işi durdurma özelliği 
taşır. Grev aynı zamanda toplu bir 
hareket ve en nihayet grev hesaplı 
bir iş durdurmadır (Makal, 1987: 9).

Grev aşamasına gelmiş bir sen-
dika yönetimi grev kararı alırken 
sorumlu ve rasyonel davranacağı 
kabul edilir. Esasen bu düşünce 
seçimle işbaşına gelen bütün ku-
rumların yöneticileri için geçer-
lidir. Ancak bazen işçi sendikası 
müzakere süresince yaşanan at-
mosferin de etkisi ile sağlıklı de-
ğerlendirme yapamayabilir. Hatta 
bazen toplu pazarlık masalarında 
gerilen sinirler, yükselen tansiyon 
restleşmelere dahi sebep olabilir. 
Bu durum masanın bittiği aşama-
da da kendini gösterebilir. Çünkü 
en başında gösterilen rijit tavırlar 
daha sonra taraflara manevra im-
kânı bırakmayabilir. Dolayısıyla 
işçi sendikası bazen istemese de 
grev kararı almak zorunda kala-
bilir. Keza talep listesi çok yük-
sek tutulduğu zaman bundan geri 
adım da atılamayınca süreç greve 
doğru gidebilir (Güler, 2011: 293). 

İşyerinde veya işletmede yet-
kili sendikaca grev kararı alınıp 

ilan edildikten sonra bu işyerinde 
çalışan işçilerce bir grev oylama-
sı talebi ve bu oylamanın sonucu 
ile işçi sendikasının almış olduğu 
grev kararına işçiler katılmakta 
veyahut karşı çıktıklarını ve ka-
bul etmediklerini oyları ile belli et-
mektedirler. Grev kararı akabinde 
uygulamaya geçilmeyi önlemek 
açısından grev oylaması bir fren 
görevi görmektedir. Bu bir bakıma 
işçi sendikasının üyeleri tarafın-
dan bir daha düşünmeye sevkedil-
mesi olarak da değerlendirilebilir. 
Ancak kanun koyucu bu düzen-
lemeden sonra dahi işçilerin 6356 
sayılı Kanunun 75. maddesinin son 
fıkrası ile uygulanmakta olan bir 
grevi dahi sonlandırabilmelerine 
olanak sağlamıştır. Ancak uygu-
lanmakta olan bu grevin sonlana-
bilmesi için bazı şartların yerine 
gelmesi ve buna uygun adımların 
atılması gerekmektedir. Bu incele-
memizde olayın teorik yönü irde-
lenmeksizin Hukuk Genel Kurulu 
kararı incelenerek; bu kararın ka-
tılıp katılmadığımız yönleri irdele-
necektir (Güler, 2011: 293-294). 

Sendikanın üye kaybı nedeniyle 
grevin sona erdirilmesi için; yetkili 
işçi sendikasınca alınmış yasal bir 
grev kararı bulunmalı, yasal grev 
uygulamaya taşınmış, belli sayıda 
işçi sendika üyeliğinden ayrılmış 
ve son olarak ilgililerden birinin 
Mahkemeye başvuru yapılmış ol-
ması gerekir.
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3.1. Grevin Mahkeme Kararıyla 
Kaldırılmasının Yetki Belgesine 
Etkisi 
İncelemekte olduğumuz Hukuk 

Genel Kurulu kararının dayanağı-
nı oluşturan 6356sayılı Kanun’un 
75. maddesinin son fıkrasında belli 
sayıda işçinin ayrılmasının greve 
etkisi düzenlenmiş olmakla bera-
ber sonrasında ne olacağına dair 
herhangi bir düzenleme bulunma-
maktadır. Grev kararının mahke-
me kararıyla sona erdirilmesinden 
sonra yetki belgesinin ne olacağı-
na dair herhangi bir düzenlemeye 
yer verilmediği gibi bu durumda 
yetki belgesinin ne kadar süre ile 
geçerli olacağı yahut toplu iş söz-
leşmesinin nasıl imzalanacağına 
dair de bir hüküm bulunmamakta-
dır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanununun siste-
matiğine bakıldığında Kanunun 
esas itibari ile sendikanın yetkisi-
nin düşeceği hâlleri ikili bir ayrım 
içinde düzenlediği görülmektedir. 
Birinci gruptaki yetkinin düşeceği 
veya yetki belgesinin hükümsüz 
kalacağı kabul edilen hâller toplu 
görüşme aşamasına ilişkin olup 
sendikanın Kanunda öngörülen 
belirli süreler içinde belirlenen yü-
kümlülükleri yerine getirmemesi-
nin sonucu olarak öngörülmüştür. 
Bunlar sendikanın belirlenen sü-
reler içinde işvereni ya da işveren 
sendikasını toplu görüşmeye ça-
ğırmaması, ilk toplantıya katılma-
ması, uyuşmazlığı görevli makama 

bildirilmemesi hâlleridir.  
İkinci gruptaki hâller ise, grev 

yasaklarında; grev oylaması so-
nucu grev yapılmaması yönünde 
karar çıkması ya da Bakanlar Ku-
rulu kararı ile grevin ertelenmesi 
durumlarında Kanunda öngörülen 
süreler içerisinde Yüksek Hakem 
Kuruluna başvurulmaması, sü-
resinde grev kararı alınmaması, 
süresinde alınan grevin bildirilen 
tarihte uygulamaya konulmaması 
hallerini kapsamaktadır. Esasında 
Kanun koyucu her iki grup için de 
işçi sendikasını yahut taraflardan 
birini süreci işletmeye yani toplu 
iş sözleşmesi ile neticelendirme-
ye çalışmaktadır. Bir başka ifade 
ile belirsizliğe mahal vermeksizin 
sürecin hızlı bir şekilde sonuçlan-
ması için düzenlemeler yapılmıştır. 
Nitekim 2822 sayılı kanun döne-
minde örneğin arabuluculuk için 
“…. görevli makam başvuru üzerine 
veya re’sen altı işgünü içinde 15 inci 
maddede öngörülen mahkemeye 
başvurmak suretiyle resmi liste-
den bir arabulucunun tayinini talep 
eder” düzenlemesine yer verilmiş-
ti. Ancak, altmış günün sonunda 
başvurulmazsa ya da başvurul-
sa dahi mahkemenin ne kadar 
süre içinde arabulucu atayacağına 
dair bir düzenleme yapılmamıştır. 
Öyle ki tarafların zaman kazan-
mak istemeleri halinde bu durum 
adeta amaca hizmet eden bir dü-
zenleme olarak kullanılabiliyordu. 
Ancak bu ve benzeri belirsizlik 
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durumlarına 6356 sayılı Kanun-
da yer verilmemiştir. Dolayısıyla 
bu düzenlemelerden de anlaşı-
labileceği gibi bir an önce toplu iş 
sözleşmesinin imzalanması temel 
hedef olarak ortaya konmuştur. 

Hukuk Genel Kurulu kararı-
na göre “ikinci gruptaki yetkinin 
düşeceği ya da yetki belgesinin 
hükümsüz sayılacağı hâllere ba-
kıldığında; esas itibari ile grevin 
yapılamaması ya da yapılamaz 
hâle gelmesine bağlanan sonuç ol-
duğu açıktır. Yetkili sendika işve-
reni ya da işverenin üyesi olduğu 
sendikayı toplu görüşme masası-
na oturmaya zorlayacak elindeki 
tek ve en etkin aracı başka bir de-
yişle silahı kaybettiğine göre artık 
yetkisinin devamında fayda kal-
madığını öngören kanun koyucu 
bu durumlarda sendikanın yetki-
sinin düşeceğini, yetki belgesinin 
hükümsüz kalacağını, geçerliğini 
yitireceğini kabul etmiştir.” Her ne 
kadar grev işçi sendikasının elin-
deki en önemli silahlardan biri olsa 
da bazen işçi sendikası kendi ini-
siyatifi ile veya perde arkasından 
yönlendirerek bu hakkından vaz-
geçmektedir. İşçi sendikası grev 
oylaması yolu ile üyelerini yön-
lendirerek hayır oyu çıkartmakta 
ve sürecin Yüksek Hakem kurulu 
kararı ile sonuçlanmasını sağla-
maktadır. Grev işçi sendikası için 
toplu iş sözleşmesine ulaşmaya 
çalışırken kullandığı silahlardan 
sadece biridir. Grev her zaman işçi 

sendikası için avantaj da olmaya-
bilir. Neticede her iki taraf da bir-
birini test edecek ve en dirençli 
olan taraf kazanacaktır. Bu taraf 
her zaman işçi sendikası ve üyeleri 
olmayabilir. Unutmamak gerekir 
İşçi elden ağıza yaşadığı için grev 
her şeyden önce eldekini alacak 
ve ağıza bir şey kalmayınca da sı-
kıntıyı işçi ve üyesi olduğu sendika 
çekecektir. İşçi işsiz kalması halin-
de sendikanın kısa bir zaman için 
kısıtlı olarak sunacağı yardımlar 
da bu riskin uzun süre göze alın-
masına imkân vermeyecektir. 

Yetki belgesinin düşmesi, hü-
kümsüz kalması demek işçi sen-
dikasının o zamana kadar yaptığı 
tüm çalışma ve emeklerin adeta 
boşa gitmesi anlamına gelir. Hiçbir 
işçi sendikası kolay kolay yetki-
sinin düşmesine müsaade etmez. 
Kaldı ki kanun koyucunun tek 
tek saydığı hallerde tüm sorum-
luluk işçi sendikasına yüklenmiş 
ve işçi sendikasını üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmeye 
zorlamıştır. Şu halde Kanun koyu-
cunun yetki düşer düzenlemesine 
yer vermediği halde yargı (adalet) 
eliyle yetkinin düşeceğini söyle-
mek oldukça zorlama bir çözüm 
yoludur.  

6356 sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 
75/6’ıncı maddesinde yetki tes-
pit başvuru tarihindeki üyeleri-
nin dörtte üçünü kaybettiği tespit 
edilen sendikanın uygulamaya 
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koyduğu grevin sona erdirilmesi-
ne mahkemece karar verileceği 
hüküm altına alınmıştır. Ancak 
Kanun maddesinde bu durumda 
yani yetki tespit başvuru tarihin-
deki üyelerinin dörtte üçünü kay-
beden, bu nedenle uygulamaya 
koyduğu grev, mahkeme kararı ile 
sonlandırılan sendikanın yetkisi-
nin devam edip etmeyeceği, yetki 
belgesinin hükümsüz hâle gelip 
gelmeyeceği konusunda bir dü-
zenleme yapılmamıştır. Bu yönde 
bir düzenleme yapılmamış olma-
sının kanun koyucunun “bilinçli 
susması” mı olduğu yoksa ortada 
kanun koyucu tarafından düzen-
lenmesi unutulmuş bir “açık boş-
luk” mu bulunduğu hususunun 
açıklığa kavuşturulması gerekir. 
Bilinçli boşluk bulunduğunun ka-
bulü hâlinde sendikanın yetki bel-
gesinin hükümden düşmeyece-
ği başka bir anlatımla yetkisinin 
devam edeceği benimsenmelidir. 
Ancak yetkinin devam edeceğinin 
kabulü durumunda bundan son-
raki aşamada ne yapılacağını, yet-
kinin daha ne kadar süre devam 
edeceğini Kanunun sistematiğine 
bakarak belirlemek olanaklı de-
ğildir. Hukuk düzeninin bir kuralın 
varlığını gerektirmesine karşın, 
kanun bunu düzenlememiş ise bir 
kanun boşluğundan söz edilme-
lidir. Hukukun görevi toplumsal 
yaşamı düzenlemek ve ilişkilerden 
doğacak sorunları gidermektir. 
Yasanın bir düzenleme öngörme-

diği davranış biçiminin çözümsüz 
bırakılması düşünülemez. Sen-
dikanın yetkisinin daha ne kadar 
süre devam edeceğini ve böyle bir 
durumda ne yapılması gerektiğini 
mevcut hükümler uyarınca belir-
lemek mümkün olmadığına göre, 
burada kanun koyucu tarafından 
düzenlemesi unutulmuş açık bir 
kanun boşluğu olduğunu kabul 
etmek zorunludur. Nitekim sendi-
kanın yetkisinin devam edeceğini 
belirten doktrindeki görüşler dahi 
bu durumda kanunda bir boşluk 
bulunduğunu kabul etmekte an-
cak kanuni bir düzenleme yapıl-
ması gerektiğine dikkat çekmek-
tedir. Hukuk Genel Kurulunun bu 
açıklamalarında isabetle belirttiği 
gibi 6356 sayılı Kanunun 75. mad-
desinde açık bir boşluk olduğu ve 
bu boşluğun kıyas yolu ile doldu-
rulması gerektiği yönündedir.

Hukuk Genel Kurulu kararında 
da belirtildiği üzere “Türk Medeni 
Kanun’un 1’inci maddesinin ikinci 
fıkrasında kanun boşluğu bulun-
ması halinde hâkimin yapması 
gereken gösterilmiştir. Buna göre 
böyle bir durumda yani kanun 
boşluğu bulunması hâlinde hâkim 
diğer hukuk kaynaklarına başvu-
racaktır. Hâkim önce örf ve âdet 
hukukunda bir kural bulunup bu-
lunmadığını araştıracaktır. Örf ve 
âdet hukukunda somut olaya uy-
gulanabilecek bir kural mevcut ise 
boşluğun örf ve âdet hukukunun 
sözü edilen kuralı ile doldurularak 
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çözüme gidilmesi gerekecektir. 
Örf ve âdet hukukunda da kural 
yok ise, hâkim kendisi bir hukuk 
kuralı koyacak ve koyduğu bu ku-
rala göre hüküm verecektir. Başka 
bir anlatımla hâkimin kanun boş-
luğunu doldururken takip edeceği 
yol; Türk Medeni Kanunu’nun 1’inci 
maddesinde açıklandığı üzere ka-
nun koyucu gibi hareket etmek-
ten ibarettir. Bu aşamada hâkim, 
kanun koyucunun yapacağı gibi, 
tarafların karşılıklı menfaatlerini 
tespit ederek, bunları adalet süz-
gecinden geçirip hayat ihtiyaçla-
rını karşılayan ve aynı zamanda 
mevcut hukuk düzeni ve hukuki 
güvenlikle bağdaşan bir kural bu-
lacaktır.” Buradan da anlaşılacağı 
üzere hukukun görevi toplumsal 
yaşamı düzenlemek ve ilişkilerden 
doğacak sorunları gidermektir. 
Kanun koyucunun bir düzenleme 
öngörmediği davranış biçiminin 
çözümsüz bırakmayacaktır. An-
cak hâkim bunu yaparken, kanun 
koyucunun yapacağı gibi, tarafla-
rın karşılıklı menfaatlerini tespit 
edip bu şekilde karar vermesi ge-
rekir. Ancak incelememize konu 
Hukuk Genel Kurulu kararında 
tarafların karşılıklı menfaatleri-
nin korunduğu ve buna göre karar 
verildiğini söylemek oldukça zor. 
Hatta denebilir ki işçi sendikasının 
yetki belgesinin düşeceğine karar 
vererek bir tarafın menfaati tama-
men ortadan kaldırılmıştır.  

Hukuk Genel Kurulu kararına 

göre “yetki tespit başvuru tarihin-
de sahip olduğu üyelerinin dörtte 
üçünü kaybeden, artık işçilerin 
çoğunluğunu temsil gücünü yiti-
ren, tabanı kalmayan işçi sendi-
kasının uyguladığı grev mahkeme 
kararı ile sonlandırıldığına göre 
yetki belgesinin hükmünün de 
kalmayacağını, yetkisinin düşe-
ceğini kabul etmek gerekir.” Oysa 
bu noktada kıyas yapılırken ben-
zer durumlar için kıyas yapmak 
daha yerinde bir yorum olacaktır. 
Nitekim Hukuk Genel Kurulu da bu 
kararında “Kıyas ise, belli bir olay, 
olgu veya durum için konulmuş 
olan kuraldaki ilkenin hakkında 
açık düzenleme bulunmayan bir 
olay için uygulanmasına denilir. 
Bir normun kıyas yolu ile uygula-
nabilmesi için o normun düzenle-
diği olay ya da hukuki ilişkideki çı-
kar uyuşmazlığı ile hakkında kural 
öngörülmemiş olay ya da hukuki 
ilişkideki çıkar uyuşmazlığı ara-
sında az çok benzerlik bulunması 
gerekir, başka bir anlatımla kanun 
boşluğunu doldurmak için kıyasen 
uygulanacak kuralın buna elve-
rişli olması için aynı veya benzer 
bir çıkar uyuşmazlığını çözüme 
bağlamış olması ve ayrıca hakkın-
da düzenleme bulunmayan çıkar 
uyuşmazlığı için de uygun çözüm 
sağlaması gereklidir.” Örneğin bi-
zim sistemimizde önce grev ka-
rarı alınıp sonra grev oylaması 
yapılmaktadır. Üstelik grev kararı 
yetkili işçi sendikasının organla-
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rı tarafından alınırken oylamaya 
tüm işçiler katılabilmektedir. Za-
man zaman oylamada çok yüksek 
oranlarda hayır oyu çıkmakta ve 
işçi sendikası grev yapma hak-
kını kaybetmektedir. Ancak, bu 
durumda dahi işçi sendikası için 
kanun koyucu bir yol önermiş ve 
uyuşmazlığın Yüksek Hakem Ku-
rulunca çözülebileceğini hüküm 
altına almıştır. Dolayısıyla grev 
hakkını kaybetme, taban gücünü 
yitirme yetki belgesinin düşmesi 
için yeterli kriterler oluşturmadığı 
kanaatindeyiz. Öte yandan kıya-
sın kanaatimizce grev oylaması 
yolu ile yapılması gerekirdi. Böyle-
ce grev yapma hakkını kaybeden 
sendika için önerilmiş olan Yüksek 
Hakem Kurulu yolu burada da uy-
gulanabilirdi. Hukuk Genel Kurulu 
kararında da belirtildiği üzere “Bu 
nedenle bu hükümlerin kıyasen 
uygulanması sureti ile yetki tespit 
başvuru tarihinde sahip olduğu 
üyelerinin dörtte üçünü kaybeden, 
artık işçilerin çoğunluğunu temsil 
gücünü yitiren, tabanı kalmayan 
işçi sendikasının uyguladığı grev 
mahkeme kararı ile sonlandırıldı-
ğına göre yetki belgesinin hükmü-
nün de kalmayacağını, yetkisinin 
düşeceğini kabul etmek gerekir.” 
Hukuk Genel Kurulunun kıyas için 
koyduğu ilke isabetli olmakla be-
raber yaptığı kıyas ve vardığı so-
nuç burada da isabetsiz olmuştur. 

Hukuk Genel Kurulu kararında “ 
… bir sendikanın örgütlenerek sağ-

ladığı çoğunlukla işçileri temsil et-
mesi, işçilerin sosyal ve ekonomik 
durumları düzeltmek için işverenle 
toplu pazarlık masasına oturarak 
toplu iş sözleşmesi yapmasını gi-
derek işçilerin Anayasa ve ulusla-
rarası sözleşmelerle güvence altı-
na alınan ve korunan sendikal hak 
ve özgürlüklerini kullanmasını en-
gelleyecektir” şeklinde karar ver-
miştir. Buna göre mahkeme kararı 
ile grev sona erdirilince işçi sendi-
kasının yetkisi düşecek böylece 
yeni bir sendikanın örgütlenme-
sinin önü açılacak ve böylece istifa 
eden işçiler yeni bir sendikaya üye 
olarak Anayasal ve uluslararası 
sözleşmelerle güvence altına alı-
nan ve korunan sendikal hak ve 
özgürlüklerine kavuşacaklardır. 
Esasen kendi içinde de problem-
li tespitlere yer veren bu cümle ile 
aslında sendikanın yetki belgesi-
nin düşmemesi gerektiği dile ge-
tirtilmiştir. 

Nitekim Hukuk Genel Kurulu 
kararı doğrultusunda Şahlanan da 
aynı konudaki bir incelemesinde 
şu tespitlere yer vermiştir: “Süre-
sinde grev kararı almayan ve uy-
gulamayan sendikanın yetkisinin 
düşeceğinin kabul edildiği bir sis-
temde, üstelikte mahkeme kararı 
ile işyerinde üye tabanı kalmadığı 
için grev uygulaması kaldırılan bir 
sendikanın yetkisinin düşeceği 
evveliyetle söylenebilmelidir. Kal-
dı ki aksine yorum toplu sözleşme 
sisteminin tıkanmasına yol açacak 
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sonuçlar da doğurabilecektir. Ger-
çekten; işyerinde yetki belgesine 
sahip bir sendika varken Bakanlı-
ğın bir başka işçi sendikasının yet-
ki başvurusunu işleme koyması 
ve bir başka sendikaya yetki ver-
mesi mümkün değildir. İşyerinde 
çalışanların büyük çoğunluğunun 
üye olarak kalmak istemedikleri 
uyguladığı greve de katılmadıkları 
bir durumda, hâlâ sendikanın yet-
kisinin devam ettiğini ileri sürmek, 
işyerinde yeni ve belki de daha et-
kili olabilecek başka bir sendikal 
örgütlenmenin önünün tıkanması 
ve işyerinin etkili bir sendikal dü-
zenin dışında tutulması sonucunu 
doğurur ki, Anayasa’nın sendikal 
örgütlenmeyi bir hak olarak tanı-
dığı bir sistem içerisinde böyle bir 
sonucun kabul edilmesi isabetli 
bir yorum tarzı değildir (Şahla-
nan, 2017: 2). Bir işyerinde örgüt-
lenme faaliyetini tamamlayan ve 
neredeyse tüm aşamaları geçen 
bir sendikanın başarılı olamaması 
üzerine yahut toplu iş sözleşme-
sine ulaşamaması üzerine dört-
te üç üyenin istifası ve mahkeme 
kararı ile söz konusu sendikanın 
yetkisinin düşeceğini söylemek 
ve böylece işyerinde yeni ve belki 
de daha etkili olabilecek başka bir 
sendikal örgütlenmenin önünün 
açılması ve işyerinin etkili bir sen-
dikal düzenin içine dahil edilmesi 
düşüncesi hayatın olağan akışına 
aykırıdır. Dolayısıyla yetkinin dü-
şeceği ve böylece yeni bir sendikal 

örgütlenmenin önünün açılacağı 
düşünülüyorsa bunun gerçek ha-
yatta bir karşılığının olmadığı ra-
hatlıkla söylenebilir. Bu açıdan da 
değerlendirildiğinde işçilerin toplu 
iş sözleşmesiz kalmamaları için 
yetkinin düşmesi yerine başka bir 
çözümün kıyasen bulunması daha 
mantıklı gözükmektedir.

Hukuk Genel Kurulu kararında 
önemli bir başka tespit daha yapıl-
mıştır. Buna göre “Aynı zamanda 
uyguladığı grev, mahkeme kararı 
ile sonlandırılan sendikanın yetki-
sinin daha ne zamana kadar devam 
edeceği konusu askıda kalacağın-
dan bu durum toplu iş sözleşmesi 
düzeninin tıkanmasına, işleyemez 
hâle gelmesine yol açacaktır.” Asıl 
sıkıntı sendikanın yetkisinin ne 
kadar devam edeceğinden ziyade 
bir çözüm yolu bulunacaksa yetki-
nin düşmesi gibi ağır bir sonuçtan 
ziyade benzeri durumlara kıya-
sen bir çözüm yolu üretmek gere-
kir. Aksi bir düşünceyi savunmak 
yetkinin süresiz devam edeceğini 
söylemek de rasyonel bir düşünce 
tarzı olmayacaktır. Bu durum sa-
dece işçi sendikasına da bırakıl-
maksızın bir çözüme kavuşturul-
ması gerekir. 

Bu durum için nasıl bir çözüm 
bulunacağı konusunda 275 sayılı 
Kanun dönemindeki grev oyla-
ması müessesesini baz alarak bir 
tahlil yapacak ve çözüm önerisi 
sunacağız. Bilindiği üzere 1963 yı-
lında kabul edilen 275 sayılı Toplu 
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İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Ka-
nunu’nun 22. maddesi “grev oy-
lamasını” düzenlemişti. 275 sayılı 
TİSGLK’nun yürürlükte olduğu 
dönemde grev oylamasında hayır 
çıkması durumunda ne olacağı ko-
nusunda doktrinde farklı görüşler 
ileri sürülmüştü. Çünkü bu dö-
nemde yürürlükte olan 275 sayılı 
TİSGLK’nda grev oylamasında “ha-
yır” çıkması durumunda ne olaca-
ğı konusunda herhangi bir düzen-
lemeye yer verilmemişti. Bundan 
dolayı doktrinde çoğunluk işçi 
sendikasının yetkisinin bir süre 
daha devam edeceğini belirtmiştir. 
Doktrinde bu görüşü savunanla-
ra göre “… grev oylaması ile grevin 
önlenmesine rağmen, tarafların 
toplu sözleşme yapma yetkisinin 
devam ettiğini, yani aralarında an-
laşarak bir sözleşme imzalama-
ları halinde, bunun bu kanun (275 
sayılı TİSGLK) anlamında bir toplu 
iş sözleşmesi olduğunun kabulü 
gerekir” (Reisoğlu, 1971:299). Aynı 
doğrultuda bir başka görüşe göre 
ise grev oylamasına katılan işçile-
rin çoğunluğu greve hayır demişse 
o işyerinde artık grev uygulan-
mayacak, alınmış olan grev kararı 
da ortadan kalkacaktır. Bu du-
rumda grev oylamasını kaybeden 
işçi sendikasının toplu sözleşme 
yapma yetkisinin devam edece-
ğini kabul etmek gerekir (Esener, 
1975: 563). Ancak doktrinde bir 
başka görüş ise işçi sendikasının 
grev oylamasını kaybetmesi yahut 

başka bir ifade ile grev oylama-
sında hayır çıkması durumunda 
yetki belgesinin hükmünün kal-
mayacağı yönündedir. Bu görüşü 
savunanlar 2822 sayılı Kanun ile 
getirilen düzenlemeyi dahi yeterli 
bulmamışlardır. Buna göre “2822 
sayılı Kanunla getirilen bu düzen-
leme ile eskiden mevcut olan boş-
luk doldurulmuş olmakla birlikte, 
bize göre yeterli bir çözüm sağ-
lanmış değildir. Kanımızca, grev 
oylamasında grevin yapılmama-
sına karar verilmesi halinde toplu 
sözleşme yapma yetkisinin derhal 
düşeceği yolunda bir hükmün ge-
tirilmesi daha uygun olurdu. Kanu-
nun öngördüğü çözüm, her şeyden 
önce, grev gücü kalmayan bir sen-
dikaya toplu sözleşme yetkisinin 
tanınması ve işçilerin ekonomik 
ve sosyal durumlarını tam olarak 
koruduğu kuşkulu olan bir toplu 
iş sözleşmesinin kabulü anlamın-
dadır ( Çelik, 2009: 625, Tunçomağ, 
1980: 291, Okur, 1975: 209).

Yargıtay ise 275 sayılı TİSGLK                        
döneminde grev oylamasında 
“hayır” çıkması durumunda işçi 
sendikasının yetkisinin “makul 
bir süre” daha devam edeceği yö-
nünde görüş ortaya koymuştur 
(Ünal, 1993: 63). Görüldüğü üzere 
275 sayılı Kanun döneminde grev 
oylamasında hayır çıkması duru-
munda ağırlıklı olarak işçi sendi-
kasının yetkisinin devem edeceği 
yönünde bir görüş ortaya çıkmış-
tır. Nitekim Yargıtay da “Makul 
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süre” ile işçi sendikasının yetkisi-
nin devam edeceğini kabul etmiş-
tir. 275 sayılı Kanun dönemindeki 
bu belirsizlik 2822 sayılı Kanun ile 
giderilmiştir. Buna göre grev oyla-
masında hayır çıkması durumun-
da işçi sendikasının önündeki en 
son çözüm yolu Yüksek Hakem 
Kuruludur. Böylece işçi sendikası-
nın elinden grev gücü alınmış olsa 
bile işçilerin toplu iş sözleşmesiz 
kalmaması için bir çözüm yolu bu-
lunmuştur. 6356 sayılı Kanunda da 
çeşitli farklılıklar olmakla beraber 
benzer düzenlemelere yer veril-
miş ve Yüksek hakem Kurulu yolu 
korunarak toplu iş sözleşmesinin 
çıkması sağlanmıştır (Güler, 2011: 
291-306).

Bu noktada bir paralellik kura-
rak önemli ölçüde üye kaybı ya-
şayan ve bir bakıma taban deste-
ğini yitiren bir sendikanın yetkisi 
düşmeli midir? Kanaatimizce tıp-
kı grev oylamasında olduğu gibi 
dörtte üç üyenin sendikadan ay-
rıldığının tespiti ve grevin sona er-
dirilmesi için Mahkeme kararının 
kesinleşmesinden sonra 6 (altı) iş-
günü içinde Yüksek Hakem Kuru-
luna başvurunun yapılması daha 
uygun bir çözüm olacaktır. 

SONUÇ 
İncelemeye çalıştığımız Hukuk 

Genel Kurulu kararında üzerin-
de durulması gereken çok önemli 
tespitler bulunmaktadır. 

1. Sendikanın yetkisinin daha 
ne kadar süre devam edece-
ğini ve böyle bir durumda ne 
yapılması gerektiğini mevcut 
hükümler uyarınca belirle-
mek mümkün olmadığına 
göre, burada kanun koyucu 
tarafından düzenlemesi unu-
tulmuş açık bir kanun boş-
luğu olduğunu kabul etmek 
gerekir. Ancak burada bir şe-
yin daha altını çizmek gere-
kir. Bu açık boşluk 2822 sayılı 
Kanun döneminde de vardı. 
Dolayısıyla 6356 sayılı Kanun 
hazırlanırken bu durumun 
göz önüne alınarak gerekli 
düzenlemenin yapılması ge-
rekirdi. Nitekim 2822 sayılı 
Kanun yürürlükte iken de 
bu konu ile ilgili karar incele-
meleri yapılmış ve doktrinde 
farklı görüşler olsa da çeşitli 
çözüm yolları önerilmiş idi. 
Kanunu hazırlayan ekip ve 
sonrasında kanun koyucu-
nun bu çalışmalardan mut-
laka istifade etmesi gerekir-
di. Hukuk Genel Kurulu açık 
bir kanun boşluğu olduğunu 
belirterek isabetli bir tespitte 
bulunmuştur.

2. Kanun boşluğu bulunması 
halinde hâkimin yapması ge-
reken diğer hukuk kaynak-
larına başvurmaktır. Hâkim 
önce örf ve âdet hukukunda 
bir kural bulunup bulunma-
dığını araştıracaktır. Örf ve 
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âdet hukukunda somut ola-
ya uygulanabilecek bir kural 
mevcut ise boşluğun örf ve 
âdet hukukunun sözü edilen 
kuralı ile doldurularak çözü-
me gidilmesi gerekecektir. 
Örf ve âdet hukukunda da 
kural yok ise, hâkim kendi-
si bir hukuk kuralı koyacak 
ve koyduğu bu kurala göre 
hüküm verecektir. Başka 
bir anlatımla hâkimin kanun 
boşluğunu doldururken ta-
kip edeceği yol; Türk Medeni 
Kanunu’nun 1’inci maddesin-
de açıklandığı üzere kanun 
koyucu gibi hareket etmek-
ten ibarettir. Hukuk Genel 
Kurulunun bu tespiti de isa-
betli olmuştur. En azından 
önceki dönemlerde olduğu 
gibi herhangi bir çözüm yolu 
önermeksizin ve de mevcut 
boşluğa rağmen eski düzenin 
devamına imkân verilme-
miştir.

3. Bu aşamada hâkim, kanun 
koyucunun yapacağı gibi, 
tarafların karşılıklı menfaat-
lerini tespit ederek, bunları 
adalet süzgecinden geçirip 
hayat ihtiyaçlarını karşıla-
yan ve aynı zamanda mev-
cut hukuk düzeni ve huku-
ki güvenlikle bağdaşan bir 
kural bulacaktır. Buradan 
da anlaşılacağı üzere huku-
kun görevi toplumsal yaşamı 
düzenlemek ve ilişkilerden 

doğacak sorunları gider-
mektir. Kanun koyucunun 
bir düzenleme öngörmediği 
davranış biçiminin çözümsüz 
bırakmayacaktır. Ancak hâ-
kim bunu yaparken, kanun 
koyucunun yapacağı gibi, 
tarafların karşılıklı menfaat-
lerini tespit edip bu şekilde 
karar vermesi gerekir. Ancak 
incelememize konu Hukuk 
Genel Kurulu kararında ta-
rafların karşılıklı menfaat-
lerinin korunduğu ve buna 
göre karar verildiğini söyle-
mek oldukça zor. Hatta dene-
bilir ki işçi sendikasının yetki 
belgesinin düşeceğine karar 
vererek bir tarafın menfaa-
ti tamamen ortadan kaldı-
rılmıştır. Bu yönüyle Hukuk 
Genel Kurulu kararı vardığı 
sonuç itibariyle isabetsiz ol-
muştur. 

4. Bir normun kıyas yolu ile uy-
gulanabilmesi için o normun 
düzenlediği olay ya da huku-
ki ilişkideki çıkar uyuşmaz-
lığı ile hakkında kural öngö-
rülmemiş olay ya da hukuki 
ilişkideki çıkar uyuşmazlığı 
arasında az çok benzerlik 
bulunması gerekir, başka bir 
anlatımla kanun boşluğunu 
doldurmak için kıyasen uy-
gulanacak kuralın buna el-
verişli olması için aynı veya 
benzer bir çıkar uyuşmazlı-
ğını çözüme bağlamış olması 
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ve ayrıca hakkında düzenle-
me bulunmayan çıkar uyuş-
mazlığı için de uygun çözüm 
sağlaması gereklidir. Dolayı-
sıyla grev hakkını kaybetme, 
taban gücünü yitirme gibi 
nedenler yetki belgesinin 
düşmesi için yeterli kriterler 
oluşturmadığı kanaatinde-
yiz. Öte yandan kıyasın ka-
naatimizce grev oylamasın-
da hayır çıkması sonucu ile 
yapılması gerekirdi. Böylece 
grev yapma hakkını kaybe-
den sendika için önerilmiş 
olan Yüksek Hakem Kurulu 
yolu burada da uygulanabi-
lirdi. Hukuk Genel Kurulunun 
kıyas için koyduğu ilke isa-
betli olmakla beraber vardı-
ğı sonuç burada da isabetsiz 
olmuştur. 

5. Bir işyerinde örgütlenme faa-
liyetini tamamlayan ve nere-
deyse tüm aşamaları geçen 
bir sendikanın başarılı ola-
maması üzerine yahut toplu 
iş sözleşmesine ulaşamama-
sı üzerine dörtte üç üyenin 
istifası ve mahkeme kararı ile 
söz konusu sendikanın yet-
kisinin düşeceğini söylemek 
ve böylece işyerinde yeni ve 
belki de daha etkili olabile-
cek başka bir sendikal örgüt-
lenmenin önünün açılması 
ve işyerinin etkili bir sendikal 
düzenin içine dahil edilme-
si düşüncesi hayatın olağan 

akışına aykırıdır. Dolayısıyla 
yetkinin düşeceği ve böyle-
ce yeni bir sendikal örgüt-
lenmenin önünün açılacağı 
düşünülüyorsa bunun ger-
çek hayatta bir karşılığının 
olmadığı rahatlıkla söylene-
bilir. Dolayısıyla bu noktada 
Hukuk Genel Kurulunun yeni 
bir sendikal örgütlenmenin 
önünü açmak amacıyla mev-
cut yetkinin düşeceğine dair 
yaptığı tespit ve vardığı so-
nuç isabetsiz olmuştur. 

6. Hukuk Genel Kurulu kara-
rında “Aynı zamanda uygu-
ladığı grev, mahkeme kararı 
ile sonlandırılan sendikanın 
yetkisinin daha ne zamana 
kadar devam edeceği konu-
su askıda kalacağından bu 
durum toplu iş sözleşmesi 
düzeninin tıkanmasına, iş-
leyemez hâle gelmesine yol 
açacaktır” tespiti isabetli 
olmuştur. Yetki belgesinin 
süresiz devam edeceği-
ni söylemek de rasyonel bir 
düşünce tarzı olmayacaktır. 
Tespit doğru olmakla beraber 
varılan sonuç burada da isa-
betsiz olmuştur 

7. Son olarak üzerinde durul-
ması gereken konu grev kal-
dırılmışsa ne olacak sorusu-
na bir çözüm yolu önermek 
olacaktır. Toplu müzakerenin 
her aşamasında amaç bir an 
önce toplu iş sözleşmesini 



66

imzalamaktır. Bu müzakere 
döneminde olabilir, arabulu-
cu döneminde olabilir, grev 
kararının alındığı bir dönem-
de olabilir yahut ta grev uy-
gulama aşamasında olabilir. 
Yahut duruma göre yani ka-
nuni şartlar oluşmuşsa Yük-
sek Hakem Kurulunca toplu 
iş sözleşmesi bağıtlanabilir. 
Her halükârda işçilerin top-
lu iş sözleşmesiz kalmama-
sı amaçlanmaktadır (Güler, 
2011: 291-306).  Bizim öneri-
miz; Mahkeme kararının ke-
sinleşmesinden sonra toplu 
iş sözleşmesinin Yüksek Ha-
kem Kurulunca bağıtlanma-
sıdır. Dolayısıyla 6356 sayılı 
Kanunun 75. maddesinin son 
fıkrasına bir cümle ekleme 
yapılarak tarafların karşılıklı 
hak menfaatleri korunacak-
tır.  Önerimiz:“ Grevi uygula-
yan sendikanın, yetki tespiti 
için başvurduğu tarihte işye-
rindeki üyesi işçilerin dörtte 
üçünün sendika üyeliğinden 

ayrıldıklarının tespiti hâlinde, 
ilgililerden biri grevin sona 
erdirilmesi için mahkeme-
ye başvurabilir. Mahkemece 
belirlenecek tarihte grevin 
sona ereceği ikinci fıkradaki 
usule göre ilan edilir. İlan ta-
rihinden itibaren altı iş günü 
içinde işçi sendikası; Yüksek 
Hakem Kuruluna başvurabi-
lir. Aksi takdirde işçi sendi-
kasının yetkisi düşer.” 

Sonuç olarak Hukuk Genel Ku-
rulu oldukça uzun ve zengin içeri-
ğe sahip bir karar vermiştir. Kara-
rın içinde çoğu isabetli ve önemli 
tespitlere de yer verilmiştir. An-
cak, gidiş yolu ve tespitlerin büyük 
bir kısmı isabetli olmakla beraber 
Hukuk Genel Kurulunun yetki tes-
pit başvuru tarihinde sahip olduğu 
üyelerinin dörtte üçünü kaybeden 
ve bu nedenle uygulamaya baş-
ladığı grevin mahkeme kararı ile 
sona erdirilmesine karar verilen 
davalı sendikanın yetkisinin düş-
tüğüne dair vardığı sonucun isa-
betsiz olduğu kanaatindeyiz. 
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ÖZ
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), 40 

yıla yayılan yüksek büyüme per-
formansı neticesinde küresel eko-
nomi içindeki ağırlığını her geçen 
yıl arttırmaktadır. Ülke son yıllar-
da dolaysız sermaye yatırımları ile 
de gündeme gelmektedir. Dolaysız 
sermaye atılımının mevcut aşa-
ması “Bir Kuşak, Bir Yol” girişimi-
dir. Bu çalışmada, söz konusu giri-
şimin Akdeniz dünyası üzerindeki 
mevcut ve olası etkileri üzerinde 
durulmaktadır. Buna ek olarak 
ÇHC-Akdeniz dış ticareti, fırsatlar 
ve kısıtlılıklar çerçevesinde ana-
liz edilmektedir. Bir Kuşak, Bir yol 
Girişimi’nin, başta Doğu Akdeniz 
ekonomisi olmak üzere, Akdeniz 
ülkeler grubu için önemli fırsatlar 
sunduğuna işaret edilmiştir. Ger-
çekleştirilecek dolaysız yatırım-
ların liman altyapısını geliştirici 
potansiyeline vurgu yapılmıştır. 
Buna ek olarak ÇHC-Akdeniz tica-
retindeki dengesiz yapı çalışmanın 
saptamaları arasındadır. Akdeniz 
ülkeler gurubu içinde Çin piyasa-
sında varlık gösterme imkânı bu-

lan ülke sayısının oldukça sınırlı 
olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bir Kuşak, 
Bir Yol girişimi; Çin Halk Cumhuri-
yeti, Akdeniz Dünyası

Jel Kodları: F21, F53.

RISING CHINA’S EFFECT 
ON THE MEDITERRANIAN 
ECONOMY: OPPORTUNITIES 
AND CONSTRAINTS

ABSTRACT
As a result of the high growth 

performance spreading over 40 
years, People’s Republic of China 
(PRC) is increasing its influence in 
the global economy every passing 
year. In recent years, the country 
has also come to the agenda with 
outward capital investments. The 
current stage of the direct capital 
leap is the “One Belt, One Road” 
initiative. This study focuses on the 
current and potential impacts of the 
“initiative” on the Mediterranean 
world. In addition, PRC-
Mediterranean trade is analyzed 
in terms of opportunities and 

(***) Kerem GÖKTEN 
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constraints. It has been pointed out 
that One Belt, One Road Initiative 
presents important opportunities 
for the Mediterranean countries 
group, especially the Eastern 
Mediterranean economy. 
Emphasis has been placed on the 
potential of direct investments to 
develop port infrastructures. In 
addition, the unbalanced structure 
in the PRC-Mediterranean trade is 
among the determinations of the 
study. Within the Mediterranean 
countries group, the number of 
countries having presence in the 
Chinese market is very limited.

Keywords: One Belt, One Road 
Initiative; People’s Republic of 
China, Mediterranean World.

Jel Codes: F21, F53.

GİRİŞ
Doğu Asya’nın artan ekono-

mik gücü ve küresel imalat üssü 
haline gelişi, 1990’ların sonuna 
kadar Japonya ve Asya Kaplanla-
rı’nın öncülük ettiği bir olguyken 
bu dönemden itibaren ÇHC’nin öne 
çıktığı görülmektedir. Çin ekono-
misi, son yıllarda kendisini dünya 
gündemine taşıyan üretim ve ih-
racat üssü olma görünümünden 
sıyrılmaktadır. Ülke artık dünya-
nın ikinci büyük ithalatçısı haline 
gelmiş ve 2016’dan itibaren net 
dolaysız sermaye yatırımcısı ha-
line gelmiştir.(1) ÇHC, periferisinde 

yer alan ülkeler ve Latin Amerika 
kadar olmamakla birlikte Avrupa 
ile olan iktisadi bağlarını da güç-
lendirmektedir. Xi Jinping liderli-
ğinde küresel serbest ticaretin en 
kararlı savunucusu haline gelen 
Çin Komünist Partisi (ÇKP) rejimi, 
Avrupa pazarlarına gerek ihracat 
gerek dolaysız sermaye yatırımları 
yolu ile nüfuz etmeye çalışmakta-
dır. ÇHC’nin Avrupa ile artan eko-
nomik bağları Akdeniz bölgesine 
yeniden önemli şeylerin olduğu/
gerçekleştiği bir yer olma fırsatı 
tanımaktadır. Bu fırsat, Akdeniz’e 
kıyısı olan Afrika ülkelerindeki 
iktisadi potansiyeller ile birlikte 
büyümektedir. Bu çalışmada Çin 
ekonomisinin genel görünümü ve 
küresel ekonomideki rolü hak-
kında özlü bir bilgi verilmeye ça-
lışılacak, ardından ÇHC-Akdeniz 
ticareti üzerinde durulacaktır. ÇHC 
öncülüğünde hayata geçirilmeye 
çalışılan “Bir Kuşak, Bir Yol” giri-
şiminin Akdeniz ülkeleri için sun-
duğu iktisadi fırsatlar ve fırsatların 
önündeki engeller çalışmada üze-
rinde durulan bir diğer konudur. 

1. ÇHC EKONOMİSİ’NİN GENEL 
GÖRÜNÜMÜ
ÇHC’nin iktisadi görünümüne 

ilişkin genel bir değerlendirme ile 

 1  Dolaysız sermaye yatırımı, ülke sınırları dışında bulu-
nan bireysel veya kurumsal yatırımcıların ilgili ülkeye 
yaptıkları finansal olmayan yatırımlardır. Bu yatırımlar 

yeni üretim tesisleri kurulması, temsilcilik açılması, 
taşınmaz edinilmesi biçiminde gerçekleşebilir (UNC-
TADstat, 2018). Bir şirketin % 10 oranında mülkiyetinin 
satın alınması ya da oy gücünün elde edilmesi, bir ya-
tırımın dolaysız sermaye yatırımı sayılması için yeterli 
ölçüttür. Çin’in dolaysız sermaye yatırımlarının tarihsel 
seyri için bkz. UNCTADstat http://unctadstat.unctad.
org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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başlandığında şu noktalar dikkat 
çekmektedir. 2010 yılı sabit dolar 
kuru üzerinden bir değerlendir-
me yapıldığında ÇHC’nin Gayri Safi 
Yurtiçi Hasılası (GSYH) “reform 
ve dışa açıklık” programının baş-
ladığı 1978’den 2016’ya 32 misli 
artmış görünmektedir. Kişi Başı 
Gelir (KBG) artışı ise 22 kat olarak 
gerçekleşmiştir. Ülkenin iktisadi 

büyüme başarımı öy le bir boyut-
tadır ki, gelişmiş olsun olmasın bir 
başka ülkenin bu zaman dilimin-
de ÇHC’ye yakın bir performans 
gerçekleştirip gerçekleştirmediği 
sorusunu sorma gereği bile du-
yulmamaktadır(2). İktisat tarihinin 
en büyük, en kesintisiz ve yüksek 
oranlı büyüme süreci ile karşı kar-
şıya bulunulmaktadır.

GSYH 11, 2 Trilyon ABD Doları (2016) (Nominal) GINI.(3)  42, 2 (2017)

GSYH 21, 4 Trilyon ABD Doları (2016) (SGP) İhracat 2, 2 Trilyon ABD Doları (2017)

KBG 8. 123 ABD Doları/USD (2016) (Nominal) İthalat 1, 8 Trilyon ABD Doları (2017)

KBG 15. 529 ABD Doları (2016) (SGP) İhracat + İthalat/GSYH.(4)  %  39 (2017)

İnsani Gelişmişlik Endeksi.(5)  0, 738 (90’ıncı) Enflasyon %  2 (2016)

Büyüme % 6, 7 (2016) İşsizlik % 4, 7 (2017)

Tablo 1. Çin’in Temel İktisadi Göstergeleri

Kaynak: NBSC, 2017, The World Bank, UNCTADstat, ILO, UNDP veri 
tabanları.

Tablo 1’de ÇHC’nin temel ikti-
sadi göstergeleri bir araya geti-
rilmiştir. Ülke 11, 2 trilyon dolar-
lık GSYH’si ile Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD)’nin ardından 
ikinci sıradadır. 1978’de ABD eko-
nomisi ÇHC’nin 11 misli büyüklü-
ğünde iken günümüzde bu ülke-

nin ABD’yi kaç yıl sonra geçeceği 
sorusuna yanıt aranmaktadır(6). 
Aslına bakılacak olursa, bir diğer 

2  ÇHC’nin GSYH büyüme performansı için http://
unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.
aspx. Yine de bazı örnekler vermek gerekirse aynı 
zaman diliminde ABD ekonomisinin büyüklüğü 2, 7 
katına, Almanya ekonomisininki 2 katına, Japonya 
ekonomisinin büyüklüğü 2,2 kat misline çıkmıştır. 
Akdeniz’den örnek vermek gerekirse İtalya ekono-
misi 0, 6 kat büyürken Türkiye ekonomisi 5 misline 
çıkmıştır (UNCTADstat).

3 İtalyan istatistikçi C. Gini tarafından geliştirilen 
katsayı bir ülkedeki gelir dağılımının ne ölçüde adil 
olduğunu ölçmeyi sağlar. Katsayı 0 ile 1 arası değerler 
alır. 1’e yaklaşıldıkça eşitsizlik artar. 
4  Ekonominin dışa açıklık göstergeleri arasında yer 
almaktadır. Çin’in son 10 yıl zarfında dışa açıklık oranı 
gerilemektedir. Ekonomi iç talep odaklı olarak yeniden 
yapılandırılmaya çalışılmaktadır.
5  İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) tarafından 189 ülke için hesaplanan;  
eğitim, sağlık, gelir vb. yaşam standartları unsurla-
rına ilişkin gelişmişliği temel boyutları ile ölçen bir 
endekstir.
6  İki ülkenin GSYH düzeyleri için bkz. http://uncta-
dstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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milli gelir hesaplama yöntemine 
(Satın Alma Gücü Paritesi (SGP)(7)

göre ÇHC 2013 yılında ABD’yi geri-
de bırakmış bulunmaktadır (Şekil 
1). Gösterdiği büyüme performansı 
sonucunda 1990’ların sonuna dek 

düşük gelirli ülkeler grubu içinde 
yer alan ÇHC, 1999-2009 arasın-
da düşük orta gelirli statüsünde 
değerlendirilmiştir. Ülke 2010’dan 
bu yana yüksek orta gelirli ülkeler 
arasında bulunmaktadır(8). 

KBG’ye gelince alınan yola kar-
şın büyü bir miktar bozulmaktadır. 
ÇHC’nin 2016 yılında 8. 123 ABD 
Doları olarak gerçekleşen KBG’si, 
ABD’nin yedide biri düzeyindedir. 
ÇHC, KBG açısından dünya 76.’sı-
dır. Ancak, ülkenin 1990’larda 120’li 
sıralarda olduğu gözden uzak tu-

tulmamalıdır. Çin mal ve hizmetle-
rin göreli ucuzluğu nedeniyle SGP 
açısından daha güçlü bir görünüm 
vermeyi KBG açısından da sürdür-
mektedir (15. 529 ABD Doları)(9). 

ÇHC’nin yere göğe sığdırılama-
yan iktisadi büyüme performansı 

7  SGP ülkelerin iktisadi olarak karşılaştırılmasında 
kullanılan alternatif bir ölçüttür. Belirli bir mal/hizmet 
sepetinin elde edilebilmesi için gerekli ulusal para mik-
tarlarının oranıdır. Böylece ülkeler arasındaki fiyat dü-
zeylerinin etkisi ortadan kaldırılmaktadır (TÜİK, 2008). 

8 ÇHC’nin ülke sınıflandırılması içindeki yerinin 
tarihsel evrimi için bkz. World Bank veri tabanı ht-
tps://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/
articles/906519-world-bank-country-and-lending-
groups
9  KBG rakamları için bkz. Dünya Bankası veri tabanı.

Şekil 1. ABD ve ÇHC’nin GSYH Düzeyleri (SGP) (Trilyon ABD Doları)

Kaynak: The World Bank veri tabanı.
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2008 mali krizi sonrasında sekteye 
uğramaya başlamıştır. Beş yıl üst 
üste yüzde 10’u aşan büyüme peri-
yotları artık geride kalmışa benze-
mektedir. ÇHC son on yılda sadece 
bir kez yüzde 10’un üzerinde bü-
yüyebilmiştir. Son birkaç yılda bü-
yüme hızı yüzde 6’lara düşmüştür. 
ÇKP liderliği -her ne kadar önemli 
bir toplumsal rahatsızlıkla karşı-
laşmasa da- reform politikalarının 
yarattığı bozuk gelir dağılımı so-
rununun yanında düşük büyüme 
hızı sorunu ile karşı karşıya bulun-
maktadır.(10)

Özetle karşımızda benzersiz 
büyüme performansı gösteren ve 
küresel kapitalizme kararlıkla an-
cak kontrolü pek elden bırakma-
dan eklemlenen bir devlet kapita-
lizmi örneği bulunmaktadır. Ancak 
Çin’in, birçok gösterge açısından, 
iktisadi gelişme yolunda alması 
gereken ciddi bir mesafe bulundu-
ğu göz ardı edilemez.

2. ÇHC-AKDENİZ DIŞ TİCARETİ
ÇHC 1980’lere kadar dünyanın 

kapitalizme en kapalı coğrafya-
larından biri iken reform ve dışa 
açıklık izlencesinin derinleşmesi 

10  ÇHC’nin büyüme oranları için bkz. https://data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?lo-
cations=CN&topics=4. 

ile birlikte önce ihracat üssü ardın-
dan artan enerji ve hammadde ih-
tiyacı nedeniyle önemli bir ithalatçı 
haline gelmiştir. ÇHC’nin ithalatı 
2017 yılında 18 trilyon ABD Dola-
rına ulaşmıştır. ÇHC korumacılık 
rüzgârlarının estiği 2018 yılında 
serbest ticaretin savunucusu, hat-
ta bir tür garantörü rolüne soyun-
muştur. Ülke ticaretinin GSYH’ye 
oranı son yıllarda yüzde 40 ila 50 
arasında seyretmektedir.(11) ÇHC 
her ne kadar dünyanın ikinci bü-
yük ithalatçısı haline gelmiş olsa 
da dış ticaret fazlası vermeyi sür-
dürmektedir. ÇHC’nin birçok böl-
ge ile olduğu gibi Akdeniz bölgesi 
ile arasındaki 200 milyar doları 
aşan dış ticaret eşitsiz bir görü-
nüm taşımaktadır. 2016 itibariyle 
Akdeniz ülkelerinin ÇHC’nin top-
lam ihracatı içindeki payı yüzde 6,4 
iken ÇHC’nin toplam ithalatı için-
de Akdeniz ülkelerinin payı yüzde 
3,5’tür. Akdeniz ekonomilerinin 
ÇHC ile yaptığı ticarette ihraca-
tın ithalatı karşılama oranı yüz-
de 40’tır(12). Akdeniz’in ithalatında 
ÇHC, Almanya’dan sonra ikinci sı-
rada iken; ÇHC Akdeniz’in beşinci 
büyük ihracat pazarı konumunda-
dır (MGI, 2017).

11  ÇHC’nin ithalat tutarı için bkz. UNCTAD, http://un-
ctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/ta1,3bleView.
aspx). Ticaret/GSYH oranları için bkz. The World Bank 
data base https://data.worldbank.org/indicator/
NE.TRD.GNFS.ZS?locations=CN

 12   Söz konusu oranlar (NBSC, 2017)’den yararlanılarak 
hesaplanmıştır.

Kaynak: The World Bank veri tabanı.
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Tablo 2 ÇHC’nin ihracatı ve it-
halatından en fazla pay alan 10 
Akdeniz ülkesini bir araya getir-
mektedir. Yunanistan ve Libya is-
tisnası dışında ihracat ve ithalat-
taki en önemli 10 ülke (sıralamalar 
değişebilmekle birlikte) aynı kal-
maktadır. En gelişmiş üç Akdeniz 
ülkesinin ÇHC’nin ihracatı içinde-
ki payının toplamı yüzde 57, 7’dir. 
ÇHC’nin Akdeniz ülkelerinden 
yaptığı ithalatta ise yoğunlaşma 
söz konusudur. ÇHC’nin bu bölge-
den ithalatından en yüksek payı 
yüzde 42, 9 ile Fransa almaktadır. 
En gelişmiş üç Akdeniz ülkesinin, 
ÇHC’nin bölgeden yaptığı ithalat-
taki payı yüzde 81, 2’dir. Diğer de-
yişle, Fransa ve İtalya dışındaki 
Akdeniz ülkelerinin Çin pazarında 
bir varlık gösteremedikleri rahat-

lıkla ileri sürülebilir. Yine de düşük 
nüfusuna karşın İsrail’in yüzde 
5’lik payının dikkat çektiği söyle-
nebilir. ÇHC’den yaptıkları ithalat 
hatırı sayılır düzeyde olan Türkiye 
ve Mısır gibi ülkelerin, sıra ihracata 
geldiğinde çok başarısız oldukları 
ileri sürülebilir. ÇHC’nin Akdeniz 
ülkeler grubundan yaptığı ithalat-
ta ilk onda yer alan Libya ve Ce-
zayir’den yapılan ithalatın tamamı 
mineral yakıt ve yağlardan oluş-
maktadır (MGI, 2017).

Akdeniz-ÇHC dış ticaretine mal 
grupları bazında bakıldığında ise 
şu hususlar göze çarpmaktadır:  
Akdeniz ülkelerinin ÇHC’ye ihra-
catında nükleer reaktör, makine 
ve mekanik cihazlar mal grubu 9 
milyar dolar ile ilk sıradadır. Uçak, 
uzay aracı ve parçaları 6,1 milyar 

İHRACAT Toplam içindeki 
pay (%) İTHALAT Toplam içindeki 

pay (%)

1 İtalya 21 Fransa 42, 9

2 Fransa 20, 2 İtalya 29, 3

3 İspanya 16, 5 İspanya 9, 7

4 Türkiye 14 Türkiye 5, 1

5 Mısır 9 İsrail 4, 9

6 İsrail 6, 5 Portekiz 2, 5

7 Cezayir 5, 7 Libya 1, 7

8 Yunanistan 2, 8 Mısır 1, 6

9 Fas 2, 2 Cezayir 1, 3

10 Portekiz 2, 2 Fas 0, 9

Tablo 2. ÇHC’nin Akdeniz ile İhracat ve İthalatında İlk On Ülke ve Pazar 
Payları (2015)

Kaynak: Ülkeler sıralaması ve ticaret payları NBSC, 2016 kullanılarak 
oluşturulmuş/hesaplanmıştır.
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dolar ile ikinci sıradadır. Bu mal 
gruplarını 5 milyar dolar civarın-
daki tutarları ile mineral yakıt, yağ 
ve bunların damıtılmasından elde 
edilen ürünler grubu ile elektrikli 
makine ve ekipmanlar grubu izle-
mektedir. ÇHC’nin Akdeniz ülkeler 
grubuna olan ihracatında ise ilk sı-
rayı 41, 2 milyar dolar ile elektrikli 
makine ve ekipmanlar grubu al-
maktadır. Nükleer reaktör, makine 
ve mekanik cihazlar mal grubu 33, 
8 milyar dolar ile ikinci sıradadır. İlk 
iki mal grubunun ÇHC’nin Akdeniz 
ülkeler grubuna yaptığı ihracatta-
ki payı yüzde 41, 2’dir. Diğer önemli 
mal grupları ise tekstil -konfeksi-
yon ile oyuncak ve spor gereçleri-
dir..(13) 

3. ÇHC’NİN DOLAYSIZ 
SERMAYE YATIRIMLARI VE 
AKDENİZ ÜLKELER GRUBU
ÇHC 2000’li yılların başına ka-

dar ihracat ve dolaysız sermaye 
yatırımlarına yaptığı ev sahipliği 
ile dikkatleri çekmiştir. Ancak son 
on yılda ülkenin iktisadi örüntü-
sünde bazı değişiklikler gerçek-
leşmeye başlamıştır. Ülke ucuz 
emeğe dayalı üretim yapısını de-
ğiştirmeye çalışmakta, istikrarlı 
bir iç talep oluşturacak orta sınıf 
inşasına çalışmaktadır. Ayrıca ÇHC 
elindeki sermaye fazlasına yeni 
değerleme alanları bulma uğraşı 

içindedir (Gökten, 2016, 52-53; Yao 
ve Wang, 2014: 40-41). Dolayısıyla 
ülke son yıllarda ithalat ve dolay-
sız sermeye ihracı ile anılır duruma 
gelmiştir. ÇHC 2016 itibariyle 183 
milyar dolar dolaysız sermaye ya-
tırımı gerçekleştirmiş ve tarihinde 
ilk kez net sermaye ihracatçısı bir 
ülke durumuna gelmiştir.(14) 

ÇHC menşeli dolaysız sermaye 
yatırımlarının en fazla yöneldiği 
ülkeler arasında Akdeniz ülke-
lerine fazla rastlanmamaktadır. 
2010 yılında Fransa üçüncü sıra-
da görülmektedir. 2017 yılında ise 
ilk yirmi ülke arasında yalnızca 
İsrail’in adına rastlanılmaktadır 
(MOFCOM, 2011: 80; The Economist 
Intelligence Unit, 2017: 3). Burada 
Akdeniz Avrupası’nın görece ka-
palı, merkantilist yapısına ayrıca 
vurgu yapmak gerekmektedir. 
Akdeniz Avrupası dolaysız serma-
ye yatırımı çekme konusunda Orta 
ve Kuzey Avrupa’dan daha fazla 
güçlük çekmektedir (Ying, 2014: 
55-56). Bunda kuşkusuz ÇHC’nin 
Avrupa ülkeleri ile arasında öte-
den beri var olan kurumsal uyum 
güçlüklerinin etkisi vardır. Çinli 
yatırımcılar otoriter olmayan hü-
kümetlere, sık değişen koalisyon-
lara, Avrupa mevzuatına uyum 
sağlamakta öteden beri güçlük 
çekmektedirler. Bu nedenle ÇHC, 
Avrupa kıtasında gerçekleştirdiği 
satın-alım ve birleşmelerde Latin 

13  Mal gruplarına ilişkin değerlendirmelerde ve ve-
rilen oranlarda (MGI, 2017) ve (UN, 2018)’deki veriler 
kullanılmıştır. Libya, Suriye, Filistin, Lübnan, Malta 
ve Fas dışındaki Akdeniz ülkeleri için 2017 yılı verileri 
kullanılmıştır.

14  Dolaysız sermaye yatırım tutarları için bkz. UNC-
TADstat (2018).
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Amerika ve Doğu Asya ve hatta 
ABD’ye kıyasla daha çok zorlan-
maktadır. 

ÇHC’nin Avrupa’ya yönelen do-
laysız sermaye yatırımları içinde 
Akdeniz ülkelerinden Fransa, İtal-
ya öne çıkmakta, onları İspanya 
ve Portekiz izlemektedir. Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerine yönelen do-
laysız yatırımlar içinde yatırımlar 
içinde bu ülkelerin oranı 2009-
2014 aralığında yüzde 40’tır (Ma ve 
Overbeek, 2015: 445). 

Ülkenin going out/dışarıya çı-
kış stratejisi sonucu yükselmekte 
olan dolaysız sermaye yatırım per-
formansı 2013 sonrasında başka 
bir boyuta taşınmıştır. Devlet baş-
kanı Xi’nin 2013 yılında açıkladığı,  
“Bir Kuşak, Bir Yol” ya da “Kuşak 
ve Yol” adlarıyla anılan yeni yatı-
rım hamlesi Güney Asya ve Gü-
neydoğu Asya için olduğu kadar 
Akdeniz dünyası içinde önemli fır-
satlar vaat etmektedir.

“Bir Kuşak, Bir Yol” girişimi, 
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. 
Yüzyıl Deniz İpek Yolu adı veri-
len iki temel üzerine kuruludur. 
Karada Kırgızistan’dan Rusya’ya 
oradan İtalya’ya, denizde yine İtal-
ya’dan Pire’ye oradan Sri Lanka’ya 
uzanan bir coğrafyayı kapsamak-
tadır. 20’nin üzerinde ülkeyi doğ-
rudan, 60 kadar ülkeyi dolaylı ola-
rak ilgilendiren bu inisiyatif ile hızlı 
tren, elektrik santralleri, liman ge-
nişletme, altyapı yatırımlarını içe-
ren 1 trilyon dolarlık bir yatırım 
planlanmaktadır (van der Putten, 

2016: 339; Gökten, 2018: 17).
Karada İpek Yolu Ekonomik Ku-

şağı ile Pekin yönetimi, ülkenin ge-
lişmemiş Batı bölgesini Orta Asya 
üzerinden Avrupa’ya bağlamayı 
planlamaktadır. ÇKP hükümeti ül-
kenin batısını görece gelişmiş doğu 
bölgesine bağlamakta çok zorlan-
makta, bu uğurda merkezi bütçe-
den çok kaynak aktarmaktadır. 
Hükümet, artık bir başka yöntem 
denemeyi, Batı Çin’i ulaştırma alt 
yapısı yoluyla sadece Avrupa’ya 
bağlamayı değil, oluşturacağı böl-
gesel üretim zinciri ve derinleşen 
iktisadi bütünleşme yoluyla Güney 
Asya’ya bağlamayı planlamakta-
dır (Cai, 2017: 7; Gökten, 2018: 18).

Xi’nin iddialı dış politika vizyo-
nunun ikinci ayağı, 21. Yüzyıl Deniz 
Yolu İpek Yolu kapsamında yaşa-
ma geçecektir. Hızlı büyüyen Gü-
neydoğu Asya, Hindiçini Koridoru 
vasıtasıyla ÇHC’nin güney eyalet-
lerine liman ve demiryolları üze-
rinden bağlanacaktır. Ayrıca Pers 
Körfezi’nin doğusunda ve Kızılde-
niz üzerinde kurulacak etkinlik 
ile Akdeniz’e açılınması hedeflen-
mektedir. Bu amaç doğrultusunda 
Pire, Nairobi, Kalküta, Jakarta li-
manları öne çıkmaktadır (Cai, 2017: 
2; Gökten, 2018: 17).

Ancak “Bir Kuşak, Bir Yol” gi-
rişiminde işlerin ağır yürüdüğünü 
söylemek gerekmektedir. Finans-
man sürecinde pürüzler çıkmaya, 
projelerin karlılığı ve yatırımların 
geri dönüş müddeti ile ilgili şüp-
heler uyanmaya başlamış, girişim 
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kapsamındaki bazı ülkelerle po-
litik güven sorunları baş göster-
miştir. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişimi, 
analistler ve stratejler tarafından, 
ÇKP liderliğinin arzuladığından 
farklı olarak, jeoekonomik yönün-
den ziyade jeopolitik yanıyla ele 
alınmaktadır.  Ülkenin, bu yatırım 
hamlesini dış politikada baskın 
olma, nüfuz alanını genişletme 
doğrultusunda kullandığı oldu-
ğu ileri sürülmektedir. 50 milyar 
dolarlık bir yatırımın öngörüldü-
ğü Pakistan Ekonomik Koridoru 
ile Gwadar limanı üzerinden Arap 
Denizi ve Pers Körfezi’ne inme ça-
bası, bu limanın gerektiğinde as-
keri hedefler için kullanılabilecek 
olması ve koridorun uluslararası 
hukukta anlaşmazlık kaynağı olan 
bölgelerden geçmesi Hindistan ve 
ABD’ye rahatsızlık vermektedir. 
Ancak jeoekonomiye gereğinden 
fazla yapılan vurgu Çin diplomasi-
sini rahatsız etmektedir (Cai, 2017: 
15; Akhtar, 2018: 34; ICG, 2018: 18).

Jeopolitika, jeostratejinin alter-
natif senaryolar yaratmaya uygun, 
heyecanlı sularından çıkıp mese-
lenin iktisadi boyutuna bakıldığın-
da başlıca şu amaçlar öne çıkmak-
tadır (Cai, 2017: 8-9):  

1. ÇKP rejimi yoğun altyapı in-
şası programı yoluyla iktisadi 
sinerji yaratmak ve komşu-
ları üzerinde iktisadi liderliği-
ni pekiştirmek istemektedir. 
ÇKP, çıplak güç kullanımı ve 
mevcut hegemonyaya mey-
dan okumak yerine iktisa-

di işbirliğini kullanarak etki 
alanını arttırmak, jeopolitik 
amaçlarına dolaylı yoldan 
ulaşmayı planlamaktadır.

2. ÇHC, “Bir Kuşak, Bir Yol”a 
özellikle demir-çelik ala-
nında baş gösteren aşırı ka-
pasite sorununu aşmak ve 
mali sermaye fazlasına yeni 
değerleme alanları yaratmak 
için de umut bağlamaktadır. 
Rejim, ekonomiyi hizmetler 
sektörü ve iç talep doğrultu-
sunda yeniden yapılandırır-
ken bir anlamda zaman ka-
zanmakta, sermaye birikim 
sürecini sekteye uğratma-
maya çalışmaktadır.

3. ÇHC, sınırlılıkların baş gös-
terdiği düşük katma değerli 
üretim yapısını terk etme-
ye çalışmakta, ekonomisini 
daha teknoloji yoğun doğ-
rultuda yapılandırmaktadır. 
Ülke bir yandan sanayisinin 
ve teknolojisinin nitel gelişi-
mini sağlamaya çalışırken, 
diğer yandan özellikle de-
miryolu endüstrisinde kendi 
standartlarını komşu ülke-
lere egemen kılmaya çalış-
maktadır. 

“Bir Kuşak, Bir Yol” girişimine 
ilişkin bu değerlendirmelerin ar-
dından, bu yatırım hamlesinin Ak-
deniz ülkeleri üzerinde yarattığı ve 
yaratması muhtemel etkileri üze-
rinde durmak gerekmektedir.

Akdeniz ülkeleri arasında Yu-
nanistan, Deniz İpekyolu için ki-
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lit terminal özelliği taşımaktadır. 
2008 yılında Pire limanının iki ter-
minali için Çin Okyanus Gemicilik 
Şirketi (COSCO) ile kira sözleşme-
si imzalanmış, 2016’da ise lima-
nın yüzde 67 hissesi COSCO’nun 
olmuştur. Geçen süre zarfında li-
manın kapasitesi, altyapısı ve ge-
liri Çin’in yatırımları ile gelişmiştir. 
Avrupa’nın ÇHC’den yaptığı ithalat 
liman sayesinde artmıştır. Lojistik 
manada zaman ve maliyet faydası 
sağlayan Pire limanı, diğer Avru-
pa limanlarına göre avantajları ile 
öne çıkmaktadır. Ayrıca 2017 yı-
lında açıklanan “Çin-Avrupa Ka-
ra-Deniz Hızlı Ulaştırma Rotası” 
adı verilen proje ile Pire’den baş-
layan demiryolunun modernizas-
yonu hedeflenmektedir. Böylelikle 
Çin mallarının Pire’de Balkanlar’a 
oradan Macaristan üzerinden Orta 
Avrupa’ya daha hızlı ve düşük 
maliyetli sevk edilmesi söz konu-
su olacaktır (van der Putten, 2016: 
342-343; English.gov.cn, 2017; Go-
dement, vd., 2017: 3). 

ÇHC’nin Akdeniz bölgesi ope-
rasyonlarında önemli bir yeri olan 
COSCO’nun diğer Akdeniz liman-
larına yönelik ciddi girişimleri söz 
konusudur. İtalya’nın Vado lima-
nındaki iki terminali işletecek fir-
mada yüzde 40 pay sahibi olmuş-
tur. Güney İspanya’da Algeciras 
limanını kiralama süreci henüz 
tümüyle netleşmese de devam 
etmektedir.  Çin firmalarının satın 
alım ve iyileştirmenin ötesine ge-
çen ve devlet destekli yürüyen bir 

stratejiyle başka Akdeniz liman-
larıyla ilgilendiği dikkat çekmek-
tedir. Akdeniz’in en büyük top-
tan ticaret merkezi Marsilya’daki 
uluslararası ticaret kenti projesi 
ÇHC’nin finansal öncülüğünde 
yürütülmektedir (Godement, vd., 
2017: 2-3). Çin özel ve devlet fir-
maları Cezayir’de El Hamdania ve 
Fas’ta Tanger Med liman proje-
lerinin üstlenicileri olmuş, ayrıca 
azınlık hisseleri elde etmişlerdir. 
Bu sürece Çin bankacılık sistemi 
etkin mali desteği ile katkıda bu-
lunmuştur (Ford, 2017). 

ÇHC’nin önderlik ettiği, ancak 
“Bir Kuşak, Bir Yol” inisiyatifi kadar 
ilgi çekmeyen bir başka girişim 
16+1’dir. ÇHC ve 16 Orta ve Doğu Av-
rupa ülkesini kapsayan bu girişim, 
11 AB üyesi ve 5 Balkan ülkesi ile 
ÇHC arasındaki işbirliğini geliştir-
meyi ve yoğunlaştırmayı hedefle-
mektedir. 2012 yılında Polonya’da 
temelleri atılan oluşum özellikle alt 
yapı, yeşil teknoloji ve ileri tekno-
loji alanlarına odaklanmıştır. Giri-
şimin en önemli bileşeni, kuzey ile 
güneyi birbirine bağlayacak olan 
“3 deniz liman işbirliği” projesidir. 
Baltık Denizi, Karadeniz ve Adri-
yatik Denizi arasındaki demiryo-
lu, karayolu ulaştırma altyapısını 
geliştirmek, limanların kapasite-
sini geliştirmek, sanayi kümele-
ri, parkları oluşturmak hedefiyle 
yola çıkan proje; ÇHC başbakanı Li 
Keqiang tarafından Çin ekipmanı 
ile Avrupa teknolojisini buluşturan 
üretken bir işbirliği projesi olarak 
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tanımlanır. Girişimin ne ölçüde yol 
alacağını zaman gösterecektir, sü-
reç iyi ilerlerse Adriyatik’e kıyısı 
olan beş Akdeniz ülkesi projenin 
doğrudan yararlanıcıları olacaktır. 
Ancak bu projenin önünde finansal 
kısıtlar bulunmaktadır. Ayrıca li-
manların küçük, nüfusun az oluşu, 
geri ödeme süresinin uzunluğu ve 
yatırım risklerinin yüksek olma-
sı gibi bir dizi engel de mevcuttur.  
Bunlara Avrupa Birliği’nin ÇHC’nin 
Avrupa’daki büyük ölçekli altyapı 
girişimlerine ve satın alımlarına 
şüphe ile yaklaşması da eklenme-
lidir (Godement, vd., 2017: 3).

4. AKDENİZ’DE AVRUPA-
ÇHC İŞBİRLİĞİ: İMKÂN VE 
SINIRLILIKLAR
Akdeniz coğrafyası, önümüz-

deki dönemde önemli gelişmelere, 
güç mücadelelerine gebe gözük-
mektedir. Dini, kültürel ve iktisadi 
gelişmişlik farklılıklarına karşın 
bu coğrafyanın etki alanı genişle-
mektedir. ÇHC son yıllarda, Kuzey 
Afrika’daki yeni doğal kaynak ke-
şiflerinden yararlanmış, agresif bir 
yatırım stratejisi izleyerek petrol 
ve gaz sahaları, madencilik, balık-
çılık ve tarım gibi sektörlerde söz 
sahibi olmuştur. Afrika, ÇHC için 
sadece büyük bir tedarikçi değil,  
büyüyen bir pazardır. Avrupa ül-
kelerinin de kıtanın özellikle kuze-
yi ile güçlü tarihsel, politik ve ikti-
sadi bağları bulunmaktadır. 

Bunlarla birlikte Akdeniz böl-
gesi ilk akla geldiği kadar rakipsiz 

sayılmaz. Kuzey Avrupa limanları, 
küresel ısınma nedeniyle kuzey 
kutbu üzerinden açılan ve açılması 
planlanan deniz ticaret yolları orta 
vadede daha çok gündeme gele-
cektir (Prodi, 2015: 2). Ayrıca ÇHC’yi 
Avrupa’ya bağlayan demiryolu 
projeleri (ör. Bakü-Tiflis-Kars) de 
henüz gerekli gelişkinlikte olma-
sa da yakın gelecekte bir alternatif 
olarak durmaktadır. 2014-2015 yıl-
larında Çin devlet firmalarının da 
aktif katılımı ile Süveyş Kanalı’nın 
arttırılan kapasitesi kuşkusuz bü-
yük avantajdır. Bu projenin hayata 
geçirilmesi ile Akdeniz’in önünü 
açılmış, başta Pire olmak üzere bir-
çok limanın performansı artmıştır 
(van der Putten, 2016: 343). Bunun-
la birlikte ultra-büyük konteynır 
gemileri için operasyonun karlılığı 
için birden fazla limana ihtiyaç var-
dır (Prodi, 2015: 2). Mevcut Akdeniz 
limanları arasından ölçek ekono-
misi gereklerine uygun yapılanan, 
modern lojistik altyapısına sahip, 
hızlı işleyen, gümrük formalitele-
ri az olan rekabetçi limanlar öne 
çıkacak, ülkelerinin ekonomileri-
nin kaderine doğrudan etki ede-
ceklerdir. Yukarıda değindiğimiz 
Pire bu alanda önemli yol almış bir 
merkezdir.

Deniz, kara ve demir yolları-
na yönelik altyapı yatırımları ge-
rek bölge ekonomileri gerekse Çin 
ekonomisi için önemlidir. Ancak, 
yatırımların yaşama geçirilme-
si ve beklenen iktisadi sonuçların 
gerçekleşmesi her şeyden evvel 
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yatırım ortamına bağlıdır. Arap 
devrimleri sürecinde Libya’da ka-
yıplara uğrayan ÇHC bu durumun 
fazlasıyla farkındadır. Yatırım için 
istikrarlı bir politik ortam gerekli 
görülmektedir. İstikrarlı bir politik 
ortamın inşası, hem ÇHC hem de 
AB ve AB dışı Avrupa ekonomileri 
için önemlidir. Çin’in yatırımlarını 
güvence altına alması ve malla-
rının yeni yeni girmeye başladığı 
pazarlarda tutunması için; AB’nin 
ise yoğun göçmen akımının azal-
ması için Akdeniz’e kıyısı olan Af-
rika ve Ortadoğu ülkelerinde istik-
rar önemlidir (Fardella, 2015: 16-17; 
Prodi, 2015: 2).

Özetle ekonomi ve politika ÇHC 
ile AB’yi birlikte davranmaya it-
mektedir. Ama aynı çıkarlar çö-
zümler konusunda bir uzlaşmayı 
beraberinde getirmemektedir. 
ÇHC’nin Afrika stratejisini AB’yi 
gözetmeksizin belirlemesi bazı 
noktalarda kayaya çarpmaktadır. 
ÇHC’ye karşı kültürel bir tepkinin 
yükseldiğinden söz edilmektedir 
(Prodi, 2015: 4). Ayrıca ÇHC serbest 
ticaret yanlısı resmi söylemine 
karşın, iki yanlı ticaret ve dolaysız 
sermaye yatırımları konusunda 
AB’nin kendisine sağladığı olanak-
ları Avrupa şirketlerine tanımakta 
süreci ağırdan almaktadır.

SONUÇ
Önemli iktisadi potansiyelleri 

bulunan Akdeniz coğrafyasında, 
iki büyük güç (AB-ÇHC) arasındaki 
güvensizlik, ticaret yöntemlerin-

deki ve yatırım prosedürlerindeki 
farklılıklar işbirliğini zedelemek-
te ve iktisadi fırsatların yeterince 
değerlendirilememesine neden 
olmaktadır. Güçlüklerin ne ölçüde 
aşılabileceği, dünya ekonomi-po-
litik konjonktürü ile yakından 
alakalıdır. ABD’nin yükselttiği ko-
rumacılık akımı geçici bir güç gös-
terisi ve dış politika mesajı olarak 
mı kalacak, yoksa dış ticaret ve ya-
tırım iklimini uzun süreli etkisi al-
tına mı alacaktır? ÇHC’nin ABD’ye 
yönelik misillemeleri, bu ülkenin 
geri adım atmasına yol açacak bir 
etki yaratabilecek midir? 2018 yı-
lının Eylül ayı sonunda karamsar-
laşan hava, G20 forumu sonucun-
da yerini temkinli bir iyimserliğe 
bırakmıştır. Ticaret savaşlarının 
dış politika manevralarının ötesi-
ne geçmesi ve uluslararası ticaret 
rejimini tehdit etmesi halinde bu 
gelişmeden tüm taraflar zarar gö-
recektir.

Buradaki önemli soru, en ge-
lişmiş Akdeniz ülkelerini bünye-
sinde toplayan AB’nin tutumunun 
ne olacağıdır. ABD’nin geleneksel 
müttefiklerini bile hedef almaktan 
sakınmayan korumacı dış ticaret 
politikaları, kendisi dışındaki ik-
tisadi işbirliği girişimlerini teşvik 
etmeye başlamıştır. Dış ticaret ve 
dolaysız sermaye yatırımları ala-
nındaki potansiyeli bir türlü yaşa-
ma geçiremeyen, iş yapma biçim-
leri ciddi ölçüde farklılaşan ÇHC 
ile AB birbirine yaklaşmaya baş-
lamıştır.  Gerginliğin tırmanma-
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sı durumunda, ABD’nin Akdeniz 
coğrafyasında güç yansıtması bu 
yakınlaşmayı en başından sona 
erdirebilir, Bir Kuşak, Bir Yol giri-
şimi - her ne kadar gerçekleşme 
olasılığı şu an için düşük olsa da- 
bu gelişmelerden ölümcül biçimde 
etkilenebilir. 

Ticaret savaşlarının ötesinde, 
ekonomisini iç talep odaklı bir dö-
nüşüme tabi tutan, ancak bu sü-
reçte başta borçluluk olmak üzere 
çeşitli kısıtlarla karşı karşıya bulu-
nan ÇHC’nin, dolaysız sermaye ya-
tırımı temposunu ne ölçüde sürdü-
rebileceği soru işaretidir. “Girişim” 
kapsamındaki projelerin karlılığı 

ve finansman koşullarına yönelik 
eleştiriler her geçen gün yoğun-
laşmaktadır. ÇHC, Akdeniz ekono-
mileri üzerinde yalnızca dolaysız 
sermaye yatırımları yoluyla değil, 
mal ithalatını arttırmak yoluyla da 
etki kurabilir. ÇHC’nin şu ana dek 
bu karta başvurmadığı görülmek-
tedir.

Yukarıdaki gelişmelerin izleye-
ceği rota, ÇHC’nin dolaysız yatırım 
girişimlerinin alacağı biçimi, eri-
şeceği boyutun yanı sıra, Akdeniz 
coğrafyasının ÇHC kaynaklı ikti-
sadi fırsatlardan ne ölçüde yarar-
lanacağını doğrudan etkileyecek-
tir.
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n “Eğer yaklaşmakta olan bir krize sahipseniz, bunun 
öncü göstergelerine sahip olduğunuzu da tabii ki his-
sedersiniz. Türkiye’nin –tahminlerimce- oldukça derin 
bir krize gireceği açık bir biçimde ortada duruyor.”

n  Sayın Profesör, iktisat biliminin 
genel kavranışı, dünya ekonomisin-
deki hâlihazırdaki dalgalanmalar, 
kapitalist üretim tarzının geleceği, 
çalışma yaşamının yanı sıra örgütlü 
emek hareketini de etkileyen güncel 
teknolojik gelişmelere yönelik size 
birkaç sorumuz olacak. Günümüz 
ekonomi bilimi hakkında, “ekono-
mi bilimi, türevsel mali araçlar ve 
diğer matematiksel konularda yet-
kin ayrıcalıklı bir zümrenin işidir” 
şeklinde tanımlanabilecek genel bir 
kanı bulunduğunu öne sürebilir mi-
yiz? Bu kanıya yönelik bizlere neler 
söylemek istersiniz?

Sanırım ekonomi bilimi bu belirtti-
ğiniz şekilde yorumlanamaz. Çünkü 
ekonomi bilimi nihayetinde, eko-
nomik sorunları, üretimi, dağılımı, 
ürünlerin kullanımını, ekonomik 
gelişmeyi, kalkınmayı ve benzeri 
konuları kavrama bilimi anlamına 
gelir. Bunun yanı sıra, ekonomi bi-
limi kapsamında, sizin söylediğinize 
oldukça yakın bulunan alanlar da 
vardır. Yani, faaliyetlerinin merkezine 
mali araçların yönetimi ve benzeri 
konuları yerleştiren alanlar. Bu eko-
nomi biliminin bir kısmını oluşturur, 
tamamını değil. 

Dr. Güven  Savul Prof. Dr. Heinz D. Kurz
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n Anladığımız kadarıyla, eko-
nomi biliminin tarihinde farklı 
aşamalar bulunuyor. Bu nedenle 
de ekonomi bilimi tarihini fark-
lı aşamalarla değerlendirmeliyiz. 
Doğru mu düşünüyoruz?

Tabi, eğer ekonomik sistem-
de, daha önceki dönemlerde çok 
da karşılaşmadığımız -örneğin- 
finansallaşmadan kaynaklı bir 
değişim varsa, bunun kesinlikle 
sorunuzda belirttiğiniz gibi değer-
lendirilmesi gerektiğini söyleme-
liyim. Tabii ki, finans her zaman 
bir tartışma konusu olmuştur. Fa-
kat şimdi dijitalleşmenin yeni bir 
aşamasıyla karşı karşıyayız. Tabi 
bu durumda, deyim yerindeyse, 
en nihayetinde gelişmeler ortaya 
çıktığında, ekonomi bilimi alanın-
da neler olup bittiğini anlamanız 
için elinizdeki araçları da ona göre 
ayarlamalısınız. 

n 18-19’uncu yüzyıldan beri 
içinde yaşadığımız hakikatle ilgili, 
kapitalizmin sürekli kriz yaratan 
bir sistem olduğunu söyleyebilir 
miyiz? 

Tabi, yani bunun ampirik bir 
bulgu olduğunu söyleyebiliriz. Fa-
kat bunu söylememizi sağlayan 
sağlam ve güçlü gerekçeler, yal-
nızca ampirik bulgulardan ibaret 
değil. Sistem krize girmeye me-
yillidir, fakat bu aynı zamanda to-
parlanan da bir sistemdir. Benzer 
araştırmaları, kendisinden önceki 
Marx’ın yaptığı, kapitalizm üzeri-

ne çalışmış en önemli düşünürler-
den biri olan Schumpeter’e göre, 
kapitalizm krize yatkındır. Çünkü 
kapitalizm, yeniliği özümser ve 
özümsenmiş yeniliği elinde tutar; 
yeni üretim malzemelerini, yeni 
makina teçhizatlarını. Çöküşe gi-
receğiniz bir aşama her zaman 
vardır. Ekonomik kalkınma istik-
rarlı bir büyüme süreci değildir. 
Ekonomik kalkınma, kimi ülkeler-
de zaman zaman görülen büyüme 
eğiliminin döngüsel dalgalanma-
larından oluşur.

n Günümüz birikim ortamında, 
inşaat/yapı sektörünün yükseli-
şine ilişkin neler söylemek ister-
siniz?

Şunu söyleyebilirim, uçakla 
Ankara’ya gelirken, çok sayıda 
yüksek katlı evin ve benzeri yük-
sek yapının inşa edildiğini gördüm 
ve “bu evlerin içinde ne var?” diye 
kendi kendime sordum. Çünkü 
ekonomik büyüme bakımından 
verimliliği önemsiyorsanız, deyim 
yerindeyse evlerle yol alamazsınız. 
Makina teçhizatları, teknik araçları 
vb. konularda, Türkiye sanırım çok 
olumlu bir görünüm sergilemiyor. 
Birçok ülkenin dijital devrime hazır 
olup olmama durumlarına yönelik 
bir süredir araştırma yapıyoruz. 
İnşa edilen tüm bu evlere ve bina-
lara karşın Türkiye, dijital devrime 
hazırlıklı olma konusunda maale-
sef iyi bir durumda değil. 

Sorunuzda ayrıca, inşaat sek-
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törünün neden yükseldiğini de 
sormuştunuz. Bunu şöyle değer-
lendirebiliriz. Mutlak bir şekilde 
ekonomik büyümeye gereksinim 
duyarsınız. Bu eksende ele aldı-
ğımızda, son birkaç yılda Türkiye 
oldukça hatırı sayılır bir büyüme 
süreci geçirdi. Bu aynı zaman-
da oldukça düşük faiz oranlarıy-
la gerçekleştirilmek zorundaydı. 
Nihayetinde inşaat sektörü ani ve 
kısa bir gelişme olgusunun ortaya 
çıkışına, emlak balonunun ikiye 
katlanmasına öncülük etti.  İnşaat 
sektörünün aşırı şişmiş/balon bir 
sektör olduğunu düşünüyorum bu 
arada.

n Bu açıklamanıza bağlı olarak 
“İnşaat sektöründeki büyüme, 
sınırlı bir grup şirket ve insana 
devasa kazançlar sağlayan geçici 
bir yanılsamadır.” diyebilir miyiz?

Şöyle, inşaat sektöründe bir 
grup insan çok para kazanmış 
olmalı. En azından çok para ka-
zanmayı ümit etmiş olmalı. Fakat 
sorun, dairelerinizi/büro mekân-
larınızı kiraya veremediğinizde 
ortaya çıkar. Çünkü ekonomik 
büyüme oranlarında gerçeğe ay-
kırı bir durum ortaya çıkarsa, bu 
binalar ve evler beklentileri tam 
anlamıyla karşılayamayabilir. Bu 
durumda da inşaat sektöründen 
kazanç elde etmeyi bekleyenler 
ciddi miktarda para kaybedebi-
lirler. İnşaat sektörü ve finans 
sektörü üzerinden, tüm şişirilmiş 

büyüme vakalarında görüldüğü 
gibi, bir takım kazançlar sağlana-
bilir. Bu tür kazançlardan zama-
nından önce kurtulmak gerekir. 
Çünkü bu yapı çökerse, başınız 
büyük derde girmiş demektir. 

n Bu durum, “İnşaat sektörün-
deki aşırı şişme, 2008’de ABD’de 
gördüğümüz türden bir krizin ön-
cüsü olabilir” şeklinde yorumla-
nabilir mi?

Şöyle, her zaman elinizde 
kalkınmada başı çeken sektörler 
bulunur. Eğer yaklaşmakta olan 
bir krize sahipseniz, bunun öncü 
göstergelerine sahip olduğunuzu 
da tabii ki hissedersiniz. Türki-
ye’nin –tahminlerimce- olduk-
ça derin bir krize gireceği açık bir 
biçimde ortada duruyor. “Türki-
ye’nin yalnızca enflasyon oranını 
düşünün” diyorum. Maliyet patla-
ması, yani yurtdışından ithal edi-
len ürünler oldukça yüksek tek-
nolojili ürünler; enflasyon artışıyla 
beraber bunlar, daha pahalı araba-
lar ve daha pahalı diğer şeyler ha-
line gelecekler. Yani, Türkiye’deki 
üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat 
endeksinden zaten daha fazla 
yükselmiş halde ve bu nihayetin-
de, diğer fiyatlarda da bir yükseli-
şe –şüphesiz ki- dönüşecek. Buna 
bağlı olarak, mevcut koşullarda 
Türkiye’deki faiz oranlarının ar-
tışta olduğunu ekleyebilirim. Tür-
kiye’nin faiz oranı yanılmıyorsam 
devasa denilebilecek bir düzeyde, 
yüzde 25; enflasyon oranı ise bu-
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gün yüzde 18 civarında. Reel faiz 
oranı ise yüzde 7. Yüzde 7’lik reel 
faiz oranıyla insanların Türkiye’ye 
daha fazla yatırım yapması ve Türk 
Lirası alması beklenebilir. Fakat 
TL’nin bu mütevazı değerlenme-
si, insanların, enflasyonun yüzde 
18’de kalmayıp bunun artacağını 

bekledikleri anlamına geliyor. Tabi 
bunun akabinde reel faiz oranları 
düşüşe geçecek. Yani mevcut gös-
tergeler altında Türkiye’nin tüm 
bu risklerle karşılaşma durumu 
bulunuyor. Krize yönelik tüm bu 
risklerin gerçeğe dönüşmemesini 
umuyorum. 

n Türkiye’deki kriz söylentile-
rine ilişkin yönelteceğimiz soru-
yu da yanıtladınız. Peki, Arjantin, 
Türkiye veya Venezüella aynı tür 
krizle karşılaşma riski bulunan 
benzer ülkeler olarak mı ele alın-
malı, yoksa bu ülkeler ayrı ayrı mı 
değerlendirilmeli?

Yani, her ülkenin, tarihin belli 
bir anında işlevsel olan kendi geç-
mişi ve kendi iç dinamikleri bulu-
nuyor; bunlar arasında her zaman 
farklılıklar da söz konusu. Örneğin 
Türkiye’yi Venezüella ile kıyasla-
mak istemem. Çünkü Venezüel-
la’nın ciddi anlamda petrol rezervi 
var ve bunu çıkarıyor. Ama, Ve-

nezüella’daki siyasal sistem, şüp-
hesiz ki ekonomi üzerinde birçok 
tahribata neden olarak bu eksende 
önemli bir iz bıraktı. Maduro aklı 
olmayan bir adam. 

Diğer yandan, ülke kalkınma-
sı açısından önemli bir sorun ola-
rak, Türkiye petrol veya doğal gaza 
sahip değil. Eğer TL düşüyorsa ve 
petrol-doğal gaz gibi metaları ithal 
etmek zorundaysanız, bu durum 
tüm metaların üretim maliyetleri-
nin ve fiyatların topyekûn artışına 
neden olacaktır. Yani, Türkiye’yi 
Venezüella ile aynı gruba dâhil 
edemem. Arjantin ise daha zor bir 
konu, ama yine de sanırım farklı-
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lıklar önemli. 
Her şeye karşın bu ülkeleri bir 

boyuttan kıyaslayabiliriz. Türkiye 
yenilikçi üretim eksikliği sorunu 
yaşıyor. Teknolojik yenilikçilik so-
run; bunun uzun vadede oldukça 
kötü sonuçları olacaktır. Bu so-
runu şimdilik görmezden gelebi-
lirsiniz, fakat uzun vadede neden 
olacağı çok büyük sorunlardan 
kaçamazsınız. Bizler Avustur-
ya Graz’daki Schumpeter Mer-
kezi’nde çalışmalar yapıyoruz. 
Çeşitli ülkelerin yeni teknolojik 
zorlayıcı dönüşüm ve devrimlere 
hazır olma durumlarını araştırı-
yoruz. Burada bulduğumuz so-
nuç, Türkiye’nin oldukça kötü 
bir performans sergilediği oldu. 
Çin’den, Orta Avrupa ülkelerinden 
çok daha kötü bir performans ne 
yazık ki. Türkiye bu konuda, çok 
da iyi bir performansa sahip olma-
yan Bulgaristan ve benzeri Güney 
Avrupa ülkeleriyle aynı grupta yer 
alıyor. Deyim yerindeyse, Türkiye 
mevcut sorunun üstesinden gel-
mek için eğitim ve teknolojik ola-
naklar alanlarındaki eksikliklerini 
gidermek zorunda. Bu noktada, 
Türkiye’de teknoloji ve eğitim-
den çok evlere ve inşaata yatırım 
yapılmasının bir hata olduğunu 
söyleyebiliriz. Tabi sizlerin benden 
daha iyi değerlendireceği mevzu-
lar da var. Eğer belirli bir ülkeye 
yatırım yapmak isteyen yabancı 
yatırımcıysanız, koşullara bakıp 
ilgili ülkedeki sistemin ne derece 
istikrarlı olduğunu kendi kendinize 

sorarsınız. Bunu sorgulayacak ko-
numda değilim, fakat Türkiye bana 
çok da istikrarlı bir görünüm ser-
giliyor izlenimi vermiyor. Seçimler 
çok da olumlu değildi. Yani neden 
bahsettiğimi biliyorsunuz. Bir de 
diğer yandan, örneğin maliye ba-
kanlığı gibi kurumlarda ne gibi ki-
şilerin gücü elinde bulundurduğu 
da önemli. İlgili uzmanlık alanında 
yetkin insanların olmaması veya 
size yardımcı olacak durumunda 
bulunmaması da başka bir sorun. 

n Teknoloji yatırımlarının ve 
ilgili teknolojik gelişmelere uyum-
lu emek gücünün önemine dik-
kat çektiniz. Örneğin, söz konusu 
teknolojik yatırım süreçlerinin 
Türkiye’deki mevcut durumunu 
nasıl yorumlayabiliriz? Teknolo-
jik yatırımlar bakımından Türki-
ye’nin konumunu nasıl değerlen-
dirirsiniz.

Graz’da yaptığımız –çok sayıda 
ülkeyi ele alan- araştırma bulgula-
rından kavrayabildiğim kadarıyla, 
Türkiye ekonomik kalkınmanın bu 
yeni alanında çok güçlü bir görü-
nüm sergilemiyor. Tabi bu alanda 
iyi değilseniz, olumsuz sonuçları 
anında olmasa bile orta vadede sizi 
etkileyecektir. Bu alanda ilerleme-
nizin yapay zekâ, makina öğrenimi 
ve benzeri teknolojilere sahip ol-
manız durumunda olanaklı hale 
geldiğini biliyorsunuz. Söz konusu 
teknolojilerde, bir kere diğerlerinin 
arkasında kalırsanız, onların elle-
rinde bulundurduğu öncü bilgiye 
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tekrar ulaşmanız çok zor. Sanı-
rım en fazla geride kalınan alan-
lar, eğitim genel çerçevesi altında 
özellikle matematik, enformatik 
ve benzeri alt dallar olarak karşı-
mıza çıkıyor. Yani elde ettiğimiz 
sonuçlara göre tablo öyle çok toz-
pembe değil.

n Genel anlamda, kapitalizmin 
geleceğine yönelik bizlere neler 
söylemek istersiniz?

Şöyle, reel sosyalizm olarak 
adlandırılan sistemin çökmesin-
den dolayı, sendikaların etkileri-
nin ve güçlerinin zayıflamasından 
da görülebileceği üzere- kapitalist 
toplumlara ciddi anlamda meydan 
okuyacak büyük bir güç ortada 
kalmadı. Sovyetler Birliği iyi bir şe-
kilde işlediği dönem boyunca, ka-
pitalizme bir meydan okuyabilme 
durumu söz konusuydu. Bu durum 
ortadan kalktı. Yani sanırım, kapi-
talizm varlığını sürdürecek, fakat 
bu aynı şekilde olmayacak. Önce-
den de olduğu gibi, önümüzdeki 
dönem de değişim sürecek. Şuan-
da dijital bir kapitalizm dünyasına 
giriş yapıyoruz. Dijital kapitalizm, 
sanırım kapitalizmin önceki bi-
çimlerinden oldukça farklı ve bu 
farklılığın en büyük nedenlerinden 
biri, kapitalizmin içsel eğilimi olan 
tekelleşme. Steve Jobs, Zuckerberg 
ve benzeri kişileri görüyorsunuz. 
Bu insanlar çok kısa süre içinde, 
büyük kazançlarla birer impara-
torluk yarattılar. Ne kadar büyük 
olursanız size o kadar az meydan 

okuyabilirler. Bu tür bir büyüme-
nin gerçekten sorunlu olduğunu 
düşünüyorum. Eğer bu gelişmeler 
emekten tasarrufu da beraberin-
de getirirse –ki emekten tasarruf 
olacakmış gibi görünüyor-, sendi-
kalar sorunlarla karşılaşacaklar-
dır. 

n Teknoloji ve emek arasında-
ki ilişkiye yönelik sorularımızı ya-
nıtlamış olsanız da biz sorumuzu 
yine de size yöneltmek istiyoruz. 
Aslında bu, onlarca yıldır farklı 
düşünür ve entelektüel tarafından 
sorulan açık uçlu bir soru. Günü-
müzde teknolojik gelişmeler, ön-
cesinde hiç görülmemiş biçimde, 
günlük yaşamımızın içine dâhil 
oluyor. Teknolojide güncel geliş-
meleri, özellikle çalışma yaşamı, 
istihdam olanakları ve örgütlü 
emek hareketi bakımından nasıl 
kavramalıyız?

Günümüzde deneyimlediği-
miz teknolojik değişimin oldukça 
olumlu yanları olduğunu düşünü-
yorum. Yani insanlar tarafından 
yapılan sorunlu ve sıkıntılı işleri 
azaltabilirseniz, yani pis işler, in-
sanlar yerine makinalar tarafın-
dan yapılabilirse, bu birçok açıdan 
olumlu bir şey. 

Tıp alanında da teknoloji ina-
nılmaz bir hızla ilerliyor. Bu açıdan, 
teknolojik gelişimin birçok olumlu 
yanı bulunuyor. Yani bu değişim-
lerin bazılarına karşı çıkmak bana 
saçma geliyor. 
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Söz konusu teknolojik gelişim, 
aynı zamanda bünyesinde ciddi 
tehlikeleri de barındırıyor. Benim 
gözlemleyebildiğim en büyük teh-
like,  insanlık tarihinde önceden 
hiç görülmemiş biçimde her bir 
insanın her daim kontrol edilebi-
lir ve gözetlenebilir olması riski. 
Eskiden bunu yalnızca tanrının 
yapabildiğini düşünürdük. Yalnız-
ca tanrı insanları gözetlerdi. Fakat 
bunu şimdi makinalar yapıyor. 
Çin’in bazı kentlerinde gördüğü-
nüz durumlarda olduğu gibi. “Bü-
yük Birader” bir sorun. Demokrasi 
tehlikede ve tabi, yeni teknolojiler 
işyerlerini önemli ölçüde değiş-
tirecek. İş kayıpları yaşanacağı 
mutlak; fakat yeni iş olanakları-
nın da ortaya çıkması söz konusu. 
Burada önemli olan soru, kayıp 
kazanç oranının ne olacağı. Yeni 
teknolojilerle başa çıkabilmek için 

eğitim sisteminizi değiştirmek zo-
rundasınız. Bu, insanları yeni tek-
nolojilerin kullanımına hazırlamak 
için gerekli. 

Yeni teknolojileri kullanamaz-
sanız işleriniz yürümeyecektir. 
Deyim yerindeyse, sadece bilgi-
sayara, donanıma yatırım yeterli 
değil. Nihayetinde ama en önemlisi 
olarak eğitime, ekonomi politika-
sına, sosyal politikaya yapılacak 
yatırımların büyük yararları ola-
caktır. Yeni teknolojilere yönelik 
eğitimin sınırlı bir zümreye yöne-
lik olması iyi bir şey değil. Kayda 
değer sayıda insanı içine alacak 
şekilde, kapsayıcı bir sisteme sa-
hip olmak için, yeni teknolojilere 
yönelik eğitimin yayılması gerekli. 
Böylece gerilimler toplumsal par-
çalanmalar, eşitsizlikler ve benzeri 
sorunlar büyük bir ölçüde engelle-
necektir. 
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n Teknolojik gelişmelerin etki 
gücüne yönelik olarak yeni bir 
çağın mı eşiğindeyiz, yoksa bu 
yaşananlar, kapitalizmin önceki 
aşamalarında zaten görmüş oldu-
ğumuz teknolojik gelişmelerden 
biri mi? Burada Sanayi 4.0 ve onun 
alt bileşenlerinden söz ediyoruz.  

Sanırım bu kulağa ciddi bir de-
ğişim gibi geliyor. Yeni bir çağın 
eşiğinde olduğumuz söylenebi-
lir. Yüzyıllardır teknik bir gelişme 
sürecinin içinden geçtiğimiz açık. 
Hatta 18’inci yüzyılın ortalarında 
yaşanan Sanayi Devrimi’nden de 
önce. Fakat şimdi sahip olduğu-
muz teknik gelişmenin yeni bir 
biçimi. Bu yalnızca otomasyon de-
ğil, makinaların kendi kendilerine 
öğrenebilmeleri de aynı zamanda. 
Makinalar kendi kendilerine öğ-
reniyor. Bu geçmişte sahip oldu-
ğumuz bir şey değildi. Sonuç ola-
rak makinalar gittikçe güçleniyor. 
Kendi kendilerine çalıştıkları gibi, 
verileri işliyorlar, kendi etkinlikle-
rini ve verimliliklerini de artırıyor-
lar. Yapay zekâyla birlikte, geçmiş-
te yalnızca insanların yapabildiği 
işleri makinalar daha fazla oranda 
yapabilir. Eğer makinalar daha 
akıllı olmanın, daha zeki olmanın 
yol ve yöntemlerini bulurlarsa, 
ne olur diye sorabilirsiniz. Tabi bu 
olursa, makinalar insanların yerini 
alabilir ve deyim yerindeyse artık 
insanlar yaradılışın en nadide ese-
ri olmaktan çıkar. Tabi durum çok 
dikkat çekici bir biçimde değişiyor.

n Bu noktada ek bir soru sor-
mak istiyoruz. İnsanlarla maki-
nalar arasında vuku bulabilecek 
kötümser bir senaryoyu tahay-
yül edebilir miyiz? Örneğin yapay 
zekâ, işçi robotlar ve benzeri şey-
leri kullanarak insanları kontrol 
altına alabilir mi?

Şöyle, belki meslekler olmasa 
bile görevlerin önemli bir bölümü, 
çünkü mesleklerin bileşimi değiş-
mek zorunda kalacak; ama belirli 
işler de olduğu gibi muhafaza edi-
lecek. Günümüzde sözünü etti-
ğim gibi bir değişim olabilir. Yapay 
zekânın nihayetinde robotları dahi 
üretebilecek bir kapasiteye eri-
şeceğine yönelik şüphelerim var. 
Fakat bu noktada, yapay zekânın 
robotları üretip onları kontrol ede-
ceği konusunun doğru olup olma-
yacağına yönelik önemli bir tar-
tışma var. Şüphesiz ki çok önemli 
değişimler olacak ve bunlar 
apaçık bir biçimde toplumlarımız 
üzerinde kayda değer etkiler 
yaratacak. Yani, her zaman bu ko-
nuların, dağılımla ilgili konular ol-
duğu noktasında ısrarcı oldum. 

Bir grup insan, kendilerine bil-
giye erişim olanağını sağlayacak 
robotları bedenlerinde taşıyacak 
satın alma gücüne sahip olabilirler. 
Diğerleri ise bu satın alma gücün-
den yoksun olabilirler. Yetenek-
lerini geliştirmek, kapasitelerini 
artırmak için söz konusu robot-
ları alabilecek parası olmayan in-
sanların durumlarına bağlı olarak 
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sormuş olduğunuz kötümser se-
naryo ortaya çıkacaktır. Kimileri-
nin adlandırdığı şekliyle, yeni bir 
tür Malthusçu sistem olabilir; yani 
oldukça sınırlı ve çok çok zengin 
bir zümre ve temel reel gelir ve te-
mel tüketim seviyesinde yaşam 
mücadelesi veren çok sayıda 
insan. Bu durum da tabii ki zaten 
sahip olmadığımız adil ve eşitlikçi 
bir toplumun sonu; daha doğrusu 
toplumun daha derinlikli bir biçim-
de eşitsiz hale gelmesi söz konusu 
olacaktır.

n Sanayi 4.0 uygulamalarının, 
metal sektöründe yaratacağı ola-
sı sonuçlarının neler olabileceğini 
bizlere açıklayabilir misiniz?

Sanayi 4.0 Alman sanayicileri 
tarafından icat edilmiş bir slogan 
ve siz bunun iyi bir terim olup ol-
madığını kendinize sorabilirsiniz. 
Sanayi 4.0 uygulamalarına sahip 
olduğumuzu varsayalım. Sanayi 
4.0 uygulamalarının tabii ki me-
tal sektörünü mutlak bir şekilde 
etkileyeceğini söylemeye çalışı-
yorum. Tamamen robotların gö-
rev aldığı üretim alanlarının zaten 
var olduğunu biliyorsunuz. Bu tür 
alanlarda, idareden ve arada sırada 
ortaya çıkan tamir işlerinden so-
rumlu oldukça az sayıda insan var. 
Robot kullanımıyla elde edilen şey, 
sermaye yoğunluğunun inanılmaz 
hızlı bir şekilde artışı. Yoğun mik-
tarda fiziki sermayeniz elinizde 
bulunurken buralarda çok az sa-

yıda insan çalışıyor. Amazon gibi 
büyük şirketlerin önemli bir bö-
lümünde bu durumdan söz etmek 
mümkün. Amazon’u düşünün, 
onların elinde de sözünü ettiğim 
kompozisyon bulunuyor. Çok az 
sayıda çalışanları varken, makina 
ve benzeri donanımları daha fazla. 
Yani bu durum, dünyayı değiştiri-
yor, tüm yaşam tarzını etkiliyor. 
Evlerinizin akıllı olabileceklerini 
artık kabullendiğinizi söylemeye 
çalışıyorum. Üzerlerine mini 
bilgisayarlar monte edileceği için 
giysileriniz akıllı olabilir. Bilgisa-
yarlar tüm beyin dalgalarınızı, tan-
siyonunuzu vb. kontrol ediyor. Yani 
tüm sistem etkilenecek bu geliş-
melerden. Üzerine konuştuğumuz 
şey genel amaçlı bir teknoloji. Bu 
üretim ve tüketimin tüm mecra-
larında kullanılabilir. Yani yalnızca 
üretim amacıyla değil.

n Sanayi 4.0’ın yeni uygula-
maları, toplumsal olarak gerekli 
emek zamanını düşürme olarak 
yorumlanabilir mi?

Şüphesiz ki, yeni teknolojiler 
eskilerinin varisidir. Deyim yerin-
deyse bu daimi bir eğilimdir. Yeni 
teknolojiler, belirli metalarda kul-
lanılacak gerekli emeği azaltacak-
lardır. İşletmeler mutlaka emek 
gücünden tasarruf edeceklerdir. 
Bu durum henüz istatistiklere yan-
sımamış olsa bile, sözünü ettiğimiz 
şekilde bir şey gerçekleşecektir. 
Buradaki sorun birçok sektörde 
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işçilerin işten çıkarılacak olmala-
rı durumudur. Diğer bir sorun ise, 
yeni ortaya çıkan birçok işkolunda 
yeni istihdam olanaklarının yara-
tılıp yaratılamayacağıdır. Bu adlan-
dırıldığı üzere, “emeğin telafisidir”. 
İşten çıkarmaya karşı telafi yani. 
Özünde bu soru, “yeni teknoloji-
lerin yalnızca veya ağırlıklı bir bi-
çimde süreç yenileme, verimlilik 
ve etkinlik artırma amacıyla mı 
kullanılacağı veya tüm yenilikler-
le beraber yeni ürünlerin de üreti-
leceği mi” sorusudur. Çünkü yeni 
ürünlerle beraber yeni pazarlar 
ve de yeni istihdam olanaklarına 
sahip olacaksınız. Günümüzde ki-
mileri, bu konuya karşı şüpheci bir 
yaklaşım sergiliyor. Ben bu derece 
şüpheci değilim fakat teknolojik 
yenilenmeye bağlı olarak artma 
riski bulunan işsizlikle yüzleşmek 
zorundayız. Teknolojik gelişmele-
rin emek üzerinde yaratabileceği 
yıkıcı etkiye karşı ölçütleri şimdi-
den değerlendirmeye başlamamız 
gerektiğini, bunun işi garantiye al-
mamız için gerekli olduğunu düşü-
nüyorum. Teknolojik değişimler ilk 
başta –şüphesiz ki- işçi sınıfını et-
kileyecektir. Makinalar dili olma-
yan hizmetkârlarken, işçiler daha 
yüksek ücret isterler; tüm mevzu 
budur. Yani buradaki soru ne tür 
politikalar uygulanacağıdır. Demek 
istediğim, bunlardan birinin kamu-
da veya başka bir yerde istihdam 
yaratacak –tabii ki- maliye poli-
tikası olmasıdır. Fakat ortalama 

çalışma süresinin düşürülmesine 
yönelik eski politikaya da geri dö-
nebilirsiniz. Bu yüzyıllardır yapılan 
bir şey. Nihayetinde, güncel koşul-
lar altında, insanların yaşamaları-
na olanak tanımak amacıyla temel 
gelir üzerine de söz söyleyebilirsi-
niz. 

n Son olarak, sendikaların 
güncel sorunlarını ve sosyo-eko-
nomik alandaki konumlarını nasıl 
değerleniyorsunuz?

Sendikalar her zaman, emekçi 
kitlelerin gelirlerinin yükseltilme-
si ve çalışma koşullarının iyileş-
tirilmesi için çaba sarf ettiler. Bu 
nedenle de, Adam Smith’in dikkat 
çekmiş olduğu gibi her zaman zor-
luklarla karşılaştılar. Sendikaların 
işverenlerden farklı çıkarları bulu-
nur. İşverenler ücretleri mümkün 
olan en düşük seviyede tutmak 
isterken, işçiler ücretleri mümkün 
olduğunca artırmak isterler. Ve 
böylece bir çatışma ortaya çıkar. 

Şimdi “sendikaların güncel du-
rumları nedir?” sorusuna gelelim. 
Bu konuda, öncelikle farklı ülkeler 
arasında bir ayrım yapmak zorun-
dayız. Çünkü bu noktada politik 
sistem çok önemli bir hal alıyor. 
Ülkenizde, neo-liberalizm ekse-
ninde ele aldığınız bir politik siste-
me sahipseniz, izlenmesi gereken 
politika sağ kökenli bir politika ol-
malı. Şüphesiz ki bu sendikalar ba-
kımından oldukça kötü bir durum. 
Marx, Marshall, Kalecki ve diğer 
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yazarların eserlerinde okunulan 
şeylerin unutulmaması gerekti-
ği apaçık ortada. Kapitalizm her 
zaman tam istihdam sağlamaya 
haiz bir sistem değil. Neden? Çün-
kü tam istihdam çalışma isteğini 
zayıflatır. Tam istihdam serma-
ye sahiplerinin gücünü zayıflatır. 
Her zaman –Marx’ın belirttiği gibi 
yedek sanayi ordusu- yeni tek-
nolojilerle beraber yeni eğilimler 
bulunur. Sanırım sendikalar yeni 

ilave sorunlarla yüzleşmek zorun-
da kalacaklar. Şirketlerin geçici 
sözleşmeler aracılığıyla, işçilerle 
kısa süreli çalışmasını tanımlayan 
–Uber, Airbnb gibi- sözleşme bi-
çimleri (“Gig Ekonomisi”), eve iş 
verme emek gücünün ayrışma-
sına neden oluyor. Yani, sendika 
üyeliklerinin yoğunluğunun azal-
dığını söylemeye çalışıyorum. Eğer 
süreç böyle işlerse, bu önemli bir 
sorun haline gelecek.
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‘The Sycamores of Social Politics 
in Turkey’ written by Prof. Dr. 
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GİRİŞ
2017 yılında Prof. Dr. Banu Uç-

kan Hekimler tarafından yazılan ve 

Legal Yayıncılık A.Ş. tarafından ya-
yımlanan “Türkiye’de Sosyal Poli-
tikanın Çınarları” kitabını okurken 
benim de mesleğime ilişkin anıla-
rım tekrar canlandı ve eski günlere 
doğru zamanda bir yolculuk yap-
tım. “Türkiye’de Sosyal Politikanın 
Çınarları” kitabı ile ilgili hissiyatıma 
ve edindiğim intibalarım ile benim 
de çalışmalarımla ilgili hatırladık-
larıma yer veren düşüncelerimi, 
kitapta yer alan hocalarımız üze-
rinden, paylaşmak üzere bu yazıyı 
kaleme almak istedim. 

1. PROF. DR. ÖMER ZÜHTÜ 
ALTAN
Öncelikle kitabın başında yer 

alan sevgili arkadaşımız Prof. 
Dr. Ömer Zühtü Altan’ı okurken 
duyduğum mutluluğu ve zevki 
anlatamam. Onun o sürekli gülen 
yüzü, olumlu ifadeleri sanki yazı-
larına da yansımış, içimi ısıtan bir 
his yarattı bende… Sağ olsun, ne 
zaman bir yüksek lisans veya dok-
tora tezi olsa, farklı üniversitenin 
üçüncü veya beşinci jüri üyesi ola-
rak hemen 9 Eylül-ÇEKO’nun yar-
dımına koşardı. İzmir’deki ikamet 
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sorununu dahi kendi çözer, Ana-
dolu Üniversitesi’nin İzmir’deki şu-
besinden sabahları geçerken ara-
bama alır, sohbet ederek Fakülteye 
birlikte giderdik. Onunla sabah işe 
birlikte başlamanın tadı da bir baş-
ka oluyordu…

Sevgili arkadaşımızın geçirdiği 
akademik kariyer yolculuğu, aşağı 
yukarı hepimizin geçtiği yolculuğa 
benziyordu. Bu nedenle, onun sıcak 
anlatımında bu yolculukta benim 
de kendisine eşlik ettiğim oluyor-
du. Akademisyenliğe atanmasıyla 
birlikte mesleğinde duyduğu içten-
lik ve heyecanı ben de onunla bir-
likte yaşadım. Özellikle 1961 Ana-
yasasında yer alan “sosyal devlet” 
ilkesine uygun olarak çıkarılan 
yeni 274 ve 275 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunlarının uygulanması dönemi 
mesleğin başlangıcında bizlerin bi-
rinci meşguliyeti ve heyecan kay-
nağımız olmuştur. Müteakip dö-
nemlerde Anadolu Üniversitesi’nin 
sınırlı sayıdaki meslek büyüğümüz 
ÇEKO hocalarından Prof. Dr. İhsan 
Erkul ve Prof. Dr. Ercan Güven ho-
calarımızı tanımış, çevremizi ge-
nişletmenin memnuniyetini yaşa-
mıştım.

Sevgili dostumuzun Sosyal Po-
litika ile Çalışma Ekonomisi ve En-
düstri İlişkileri ile ilgili derin kültürü 
ve analizleri bende biraz üzüntüyle 
karışık memnuniyet yarattı. Üzün-
tü yarattı, çünkü bu kadar genç 
yaşta emekliye ayrılmak “öğren-
cilerimizi o bilgilerden mahrum 

etmek olmuyor mu?” diye düşün-
düm. Örneğin İhsan Erkul hocamız 
emeklilik sonrası bile öğrencilere 
ve genç akademisyen adaylarına 
o engin deneyimlerinden vermeye 
devam ediyordu… Benim anladığım 
ve Batı’da örneklerini gördüğümüz 
kadarıyla bizlerin hocalığı ve araş-
tırmacılığı hiç bitmiyor ve bitme-
yecek…

2. PROF. DR. METİN KUTAL
Okurken etkilendiğim ikinci 

kişi, Prof. Dr. Metin Kutal hoca-
mız idi. Aklıma hemen Fransa’da 
Aix-Marseille Üniversitesi’nde 
hazırladığım doktora (1970-1975) 
sonrası tezimin bir nüshasını ken-
disine takdim etmeye gittiğimde, 
ilk meslek büyüğümle tanışmam 
geldi. Yıl 1975 idi ve hocamız yanıl-
mıyorsam o zamanki adıyla Gaze-
tecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek 
Okulu Müdürü idi. Sayın hocamı 
makamında ziyaret ederek tanış-
mıştım. Hocam da benden önce 
tezini Fransa’da Grenoble şehrinde 
yaptığı için ben de tez hazırlığım sı-
rasında onun tezinden istifade et-
miştim. Dönemin geçerli tez alanı 
“Endüstri İlişkileri” idi. Bu nedenle 
tezlerimizin ortak yönleri vardı. 
Konumuzla ilgili Fransızca bir dok-
tora tezi de Cenevre’de merhum 
Prof. Dr. Cahit Talas tarafından ya-
zılmıştı…

Tabii, hocamızın da derin kül-
türü ve analizleri anlattıklarına 
hemen yansımıştı. Bu yaşa kadar 
rastlamadığım ve öğrenemediğim 
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meslek büyüklerimizin verdiği 
mücadelelerle ilgili bir takım bil-
gileri hocamızın anlatımlarından 
öğrendim: “Sosyal Siyaset Konfe-
ranslarının” 1947 Sendikalar Kanu-
nunun çıkarılmasını bekleyen Prof. 
Kessler tarafından başlatılması 
(bu arada Hitler politikasından ka-
çan Kessler’in Yahudi kökenli de-
ğil, Bavyeralı bir Cermen olması); 
1950 yılının başında İş Kanununun 
uygulama alanını genişleten ve İş 
Mahkemeleri Kanununu çıkaran 
İktidar Partisi Demokrat Parti’nin 
grev hakkına şiddetle karşı çıktığı 
gibi, aynı yıllarda Prof. Dr. Orhan 
Tuna’nın grev hakkına ilişkin kita-
bını hoş karşılamaması; 1954-1955 
yıllarında sendika yöneticilerine 
verilen “Sosyal Siyaset Konferans-
larını” sürdüren Bölüm Başkanı 
Orhan Tuna hocamızın “kökü dı-
şarıda ideolojilere bağlı” faaliyetleri 
nedeniyle doğrudan hedef alınma-
sı, hakkında soruşturma açılması, 
soruşturma vesilesiyle zamanın 
rektörü Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami 
Onar’ın “onun bu etkinliğinin top-
lumu aydınlatma görevinin bir 
parçası” olduğunu belirtmesi; De-
mokrat Parti döneminde Çalışma 
Bakanı ile girdiği polemiğe ve so-
ruşturmaya rağmen, hangi siyasal 
partiye mensup olursa olsun hü-
kümetlerin yanlış kararlarını eleş-
tirmeyi bir “görev” sayan hocamı-
zın bugün de birçok akademisyene 
ders niteliğinde “bunları biz söyle-
mezsek kim söyleyecek” demesi; 
1961 Anayasasında yer alan grev 

hakkına dayanarak Singer işçile-
rinin greve çıkması üzerine TÜRK-
İŞ Başkanı Seyfi Demirsoy’un ne-
zarete alınmasına o sırada Çalışma 
Bakanı olan Bülent Ecevit’in derhal 
müdahale ederek serbest bırakıl-
masını sağlaması; aynı dönemde 
Bülent Ecevit’in İktisat Fakültesin-
de Sosyal Politika Kürsüsüne ge-
lerek 274 ve 275 sayılı Yasalar ön-
cesi incelemelerde bulunması, ilgili 
İngilizce ve Türkçe kitapları bizzat 
eliyle seçerek ödünç alması, özel-
likle kanunun gerekçesini özüm-
semiş bir şekilde “greve çıkan işçi-
lerin yerine işçi alınmasını” bizzat 
kanunen yasaklatması (nerede 
şimdi o bakanlar); o zamanki İstan-
bul Hukuk Fakültesi’nde okutulan 
iş hukuku dersi “seçimlik” olduğu 
halde İktisat Fakültesi Sosyal Siya-
set bölümünde okutulan iş huku-
ku dersinin Ankara Hukuk Fakül-
tesi gibi “zorunlu” dersler arasında 
olması; dersin hocası Ord. Prof. Dr. 
Ferit Hakkı Saymen’in darbeyi ya-
pan Milli Birlik Komitesi tarafından 
147’ler listesine dâhil edilmesi; bu 
nedenle aralarında geçimsizlik de 
olan kürsü başkanı Prof. Dr. Or-
han Tuna hocamızın dersi üzerinde 
göstererek hocamız Metin Kutal’ı 
görevlendirmesi; ancak bundan 
duyduğu endişeyi hocamızın her 
dersten çıkışında “sakın kendi-
ni hoca sanma, sen benim yerime 
iş hukuku dersinin pratik kurunu 
yapıyorsun, bunu unutma” diye-
rek uyarıda bulunması (şimdilerde 
sıradan yapılan bu işin o zamanlar 
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ne kadar çok ciddiye alındığı gö-
rülüyor), bir ara iş hukuku dersini 
mülkiyeli ve hukuk fakültesi fark 
derslerini veren Prof. Dr. Saba-
haddin Zaim hocanın vermesi; en 
kötüsü 1967 yılında Türkiye’de ilk 
ciddi kaynak İş Hukuku kitabını 
yayınlayan hocamız Prof. Dr. Fe-
rit Hakkı Saymen’in bir grev göz-
cüsü ile yaptığı tartışma sonucu 
kalp krizi geçirerek nispeten genç 
yaşında vefatı; bilahare hocamızın 
arkadaşları çağdaş geleceğimizin 
sütunları Prof. Dr. Ümit Yaşar Do-
ğanay ile Prof. Dr. Cavit Orhan Tü-
tengil’in “teröre kurban gidişine” 
tanık olması… 

Görüldüğü gibi, hocamız ger-
çekten tarihi bir çınar… Öyle ki, 
23 yıl boyunca İktisat ve Maliye 
Dergisi’nin her sayısındaki “sos-
yal hukuk” incelemelerinin genç 
akademisyenlerin yetişmesine 
katkıları dışında; 274 ve 275 sayı-
lı Yasalardan başlayarak 2821 ve 
2822 sayılı Yasaların hazırlanma-
sı ile devam eden ve Sayın Yaşar 
Okuyan’ın döneminde “iş güven-
cesi” ve “memur sendikaları” ya-
salarının kabul edilmesiyle süren 
işçi işveren ilişkilerinin ve endüstri 
ilişkilerinin gelişmesine katkıları 
halen devam etmektedir. En son 
Zonguldak Ereğli’sinde yapılan 
ÇEKO Bölümleri toplantısında yap-
tığı konuşmalar ve tespitlerle, yine 
Bülent Ecevit zamanında toplanan 
3. Çalışma Meclisinde yaşananları 
anlatan tarihi konuşması ile nok-
tayı koymuş idi... Hocam Allah sizi 

başımızdan eksik etmesin…
Sayın hocamın anlatımında 

dikkatimi çeken diğer bir husus da 
1964-1969 döneminde Turgut Özal, 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
müsteşarı iken, 274 ve 275 sayı-
lı Yasaların ekonomik etkilerinin 
bilimsel olarak incelenmesi için 
bu görevin İktisat Fakültesi Sos-
yal Siyaset Kürsüsüne verilmesi 
ve konuyu görüşmek üzere kürsü 
başkanı Orhan Tuna’nın o zamanki 
asistanı Toker Dereli ile Ankara’ya 
DPT’ye giderek müsteşar Özal’ın 
“bu dönemin ekonomik gelişme 
açısından olumsuz olduğunu” ifa-
de ederek bir bakıma bu doğrultu-
da bir araştırma istemesidir. Buna 
karşılık hocamız Orhan Tuna’nın 
“daha araştırma başlamadan bu 
sonuca nasıl varırsınız” demek 
suretiyle müsteşara sert bir çıkış 
yapması dikkat çekicidir.

Nitekim, Fransa’da doktora ya-
parken benim de yararlandığım 
ve DPT tarafından iki cilt halinde 
yayımlanan bu araştırmada be-
lirtilen dönemde Türk ekonomi-
sinde ciddi adımlar atıldığı ortaya 
çıkmıştı. Benim üzerinde durmak 
istediğim, araştırmanın ikinci cil-
dinin sonunda yer alan ve yapılan 
ankette işçilerden alınan cevaplar 
bölümündeki hiç unutamadığım 
bir cevap olmuştu. Anketteki bir 
soruda “sendikalı” olmak ile “sen-
dikasız” olmak arasındaki fark so-
rulduğunda işçinin verdiği cevap, 
“sendikasız işçi nikâhsız kadına 
benzer” olmuştu. Yarım yüzyıldan 
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fazla bir zaman önce verilen bu ce-
vabın Türkiye için önemi gerçekten 
anlaşılabilir. Fakat ben bunu ayda 
bir yazdığım çalışmaları götürdü-
ğüm danışman hocam François 
Sellier’ye anlatmakta zorluk çek-
miştim. Fransızca karşılığı “con-
cubine” (nikâhsız kadın) olan bu 
deyimi hocam “nikâhsız olsa n’o-
lurmuş” der gibi yadırgayarak kar-
şılamıştı. Tabii, Fransa’daki sosyal 
ilişkilerle karşılaştırınca, halen 
bizde de başlayan ve sanatçı çev-
relerinde de yaygınlaşan “seviyeli 
beraberlikleri” düşününce, şimdi 
hocama hak vermeden geçemiyo-
rum.

Benim dikkatimi çeken diğer 
bir husus, sayın hocamın Grenob-
le üniversitesindeki tez danışmanı 
Prof. Bartoli ile benim tez danışma-
nım Prof. Sellier arasındaki ortak 
yönler oldu. Bartoli “özel hayatında 
düzgün, çok çocuklu, şehrin müte-
vazı bir semtinde yaşayan, üniver-
siteye ucuz bir motosikletle gelip 
giden, hobisi alpinizm olan” bir 
hoca imiş. Sellier de özel hayatın-
da düzgün, çok çocuklu, evinden 
üniversiteye Fransızların meşhur o 
zamanki “deux cheveaux” öğrenci 
arabasıyla gidip gelen ve hobisi te-
nis olan” bir hoca idi. Çok çocuklu 
olmalarını biraz da Fransız hükü-
metinin o zamanlar ödediği “çocuk 
paralarının” yüksekliğine bağlı-
yorum. (Bizde de 50’li yıllarda me-
murlarda yüksek olan çocuk para-
sı ile babam o zaman yaptırmaya 
başladığı evin çatısı için hamile an-

nemi üçüncü kardeşimin doğumu-
na razı etmişti; bu nedenle küçük 
kardeşim aile toplantılarında za-
man zaman şaka ile karışık “zaten 
bir çatı kadar değerimiz var” derdi). 
Aynı çocuk paralarını rahmetli Ni-
hat Erim başbakanken Fransa’ya 
yaptığı ziyarette hükümetle yaptı-
ğı bir anlaşma ile Türk işçileri için 
de kabul ettirmişti. Ancak paralar 
işçilere ödenmeyecek, doğrudan 
Türkiye’deki ailelere gönderilecek-
ti. O zaman ben Pazar günleri işçi-
lerle buluştuğumuz kahvede ya-
pılan anlaşma gereği hazırlanması 
gereken evraklar konusunda bilgi 
vererek yardımcı olmuştum. Bila-
hare konsolosluk onayından geçen 
evrakları oranın Bölge Çalışmasına 
(Main d’oeuvre) işçilerle birlikte 
teslim ediyorduk. Evrakların tes-
liminden 1-2 ay sonra Türkiye’de 
ailelerin eline geçen para nedeniyle 
işçilerin sabahın altısında kapımı 
çalarak sevinçlerini benimle nasıl 
paylaştıklarını unutamam. Bun-
dan böyle işçiler “bana gönderilen 
parayla onlar idare ederler, biz ar-
tık para göndermeyiz, tamamını 
biriktiririz” demişlerdi. Fransa’nın 
nüfusu arttırmak için yaptığı bu 
yardımları Türkiye doğal yoldan 
arttırıyordu. Zira benim dokto-
ra yaptığım (1970-1975) dönemde 
Türkiye35 milyon Fransa 55 milyon 
idi. Bundan 30 sene sonra 2005 yı-
lında ailecek Fransa’yı ziyaretimde 
biz 75 milyon, Fransa ise 58 milyon 
olmuştu. Garip ama, biz senede bir 
milyon artarken Fransa 10 yılda bir 
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milyon artıyor idi.

3. PROF. DR. TOKER DERELİ
Toker hocamın meslek büyük-

lerimizi de anlattığı kitabını (Geç-
mişin Ayak İzleri) daha önce bir ne-
feste büyük bir merakla ve zevkle 
okuduğum için, bu defa okuduk-
larımda çok heyecanlanmadım, 
daha sakin idim… Gerek yurt dışın-
da gerek yurt içinde geçirdiği kari-
yer aşamalarında ben de hep ken-
dimi düşündüm. Hocamızın yurt 
dışına gidişi sırasında karşılaştığı 
sorunlar ile yurt dışında ikamet 
için karşılaştığı zorluklar ve ta-
nışlardan gördüğü yardımlar beni 
de 1970-1975 arası yaşadıklarıma 
götürdü. Çok ilginçtir, Aix-En-Pro-
vence’a (Marsilya) gittiğimde al-
dığım randevu üzerine kendisiyle 
tanışmaya ve çalışacağım konu 
ile ilgili bilgi almaya gittiğim (şimdi 
müteveffa) Prof. Dr. François Sellier 
kalacağım ev konusunda da bana 
yardımcı olmuştu. Bir defasında hiç 
unutmuyorum, kalacağım evin ad-
resini bulmakta zorluk çekeceğimi 
anlayınca önüme düşüp beni kira-
lık eve kadar götürmüştü…

Bu vesileyle, F. Sellier’nin ça-
lışma sisteminden ben de biraz 
bahsetmek isterim. Ben de bugün 
yönettiğim tezlerde aynı yöntemi 
izliyorum. Sellier bana her ay 15-
20 sayfa yazıp kendisine getirme-
mi söylemişti. Ben de öyle yaptım. 
Dört yıl boyunca yazdıklarım, ken-
disi tarafından yapılan Fransızca 
düzeltmeler dâhil, en az iki defa 

hocanın gözünden geçmiştir. Dör-
düncü yılın sonunda o güne kadar 
yazdıklarımın tamamını da benden 
isteyerek tekrar 3. defa okudu. Sis-
tematik ile ilgili son düzeltmeleri 
de yaptıktan sonra tez çok kalın 
olduğu için bana iki cilt yapmamı 
istedi. Gerek konuları anlamam ve 
intibakım gerekse kaynak bulma 
konusunda yardımlarını unuta-
mam. Bir defasında kendi kitabın-
da geçen “Kaynakçılar Sendikası”, 
“Demirciler Sendikası”, “Maran-
gozlar Sendikası” deyimlerini an-
lamamıştım. Kendisinden özür 
dileyerek bunları anlamadığımı 
söyleyince, bana “Oooo, anlama-
dığını anlamak çok önemlidir M. 
Demir” diyerek bana açıklamaya 
başlamıştı… “İki metali bir araya 
getirerek kaynatanların sendikası” 
diyerek başlayınca ben de “onu an-
ladım, demircileri de marangozları 
da ama bu sendika ne yapar, ki-
minle sözleşme yapar, kime karşı 
grev yapar” deyince; bana “bu sen-
dikaların 1800’lü yıllardan kaldığı-
nı, halen işsiz üyelere, hasta ve işçi 
çocuklarına yardımcı olduklarını, 
bir de işverenlerin telefon ederek 
tecrübeli iyi bir kaynakçı, demirci, 
marangoz istediklerinde bu sendi-
kaların işe yerleştirme görevi yap-
tıklarını” açıklamıştı. O zaman bu 
sendikaların “işkolu” değil, “mes-
lek sendikası” olduğunu anlamış-
tım. Tez savunmamda ise dinleyi-
ciler arasında İstanbul Hukuktan 
devletler hocası Prof. Dr. Yılmaz 
Altuğ, Erzurum Edebiyat Fakül-
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tesinden coğrafya hocası Prof. Dr. 
Ahmet Necdet Sözer, orada çalışan 
işçiler ve öğrenciler vardı. Ancak, 
danışmanım olan sayın hocam “tez 
savunmasında” bana öyle bir oyun 
oynadı ki, ben korkarak endişelen-
meye, “gitti benim 4 yıl, millete re-
zil olduk” demeye başladım. Çünkü 
diğer tez jürileri tezimi beğenerek 
övgü dolu sözler söyledikleri halde, 
Sayın Sellier son sözü alarak tam 
1.5 saat başka bir bakış açısıyla te-
zimi eleştirdi. Sonunda bana döne-
rek, “M. Demir, şimdi diyeceksin ki, 
ben sizinle dört yıldır çalıştım, siz o 
zaman bana bunu niye söyleme-
diniz? Ben eleştirilerimle bu tezin 
böyle de hazırlanabileceğini ve ya-
zılabileceğini anlattım” demez mi? 
Nasıl rahatladığımı anlatamam. 
Gerçekten derin bilgisi ve kültürü 
ile konunun filozofu olmuş “ahlak-
çı” (moraliste) bir kişi idi. Kitapla-
rından birisi felsefi içerikli “Morale 
et Economie” adını taşıyordu. Çok 
yararlandığım bu kitaptan mülhem 
olarak tezimin girişini ben de ko-
numa özgü örgütlü işçi işveren iliş-
kisini “mülkiyet hakkından kay-
naklanan yetki” üzerinden yola 
çıkarak “sosyal mülkiyet” nitelikli 
bir giriş hazırlamıştım. Hiç unut-
muyorum, hocam her zaman ol-
duğu gibi en az 15 gün önce teslim 
ettiğim çalışmam üzerinde 5 da-
kika düşündükten sonra  “intéres-
sant, tres intéressant” diyerek çok 
beğenmişti. Sonunda bana “tres 
bien” (pek iyi) vererek uğurladı.

Tabii, tezden sonra yurda dö-

nüşümde de hocamla ilişkimi 
kesmedim. En azından noel ve yıl-
başlarında kartlaşıyorduk. Bir iki 
yıl sonra ne göreyim, bana Türkçe 
kutlama kartları gelmeye başladı. 
Zaten bilmediği dil yoktu. Benden 
sonra sen Edebiyat Fakültesi Tür-
koloji Bölümüne devam et, oradaki 
Türkçe derslerini izle ve öğrendik-
ten sonra bana Türkçe yazmaya 
başla: “Fevzi Bey, ben senin Fran-
sızca kelimelerini düzeltiyordum, 
sen de hata görürsen benim Türk-
çe kelimelerimi düzeltebilirsin” 
diye yazmaz mı? Müteakip yıllarda 
vefat ettiği 2003 yılına kadar kart-
laşmamız devam etti. Bazı mes-
lektaşlarım hatırlayacaktır. Yanıl-
mıyorsam, 1980’li yıllarda olacak, 
Belediye İş Sendikası desteğinde 
İstanbul Tarabya’da “İşçinin Yöne-
time Katılması” konusunda ulus-
lararası bir sempozyum düzen-
lenmişti. Herkes eğitimini gördüğü 
alanda tanıdığı yabancı hocasını 
çağırınca, Savaş Taşkent de bana 
telefon ederek, “sen de Fransa’dan 
istersen hocanı çağır” demişti. Ben 
de hocama telefon ettiğimde, erte-
si günü kendisinin “bir hafta önce 
gelmek ve İstanbul’u gezmek is-
tediğini, Taksim’de Londra Oteli 
olduğunu öğrendiğini, yer ayırtıp 
ayırtamayacağımı” sordu. Ben de 
Sendikaya sorduğumda “o otelin 
İkinci Dünya harbinden kaldığını, 
o zaman meşhur olduğunu, hoca-
lara Maçka otelinde yer ayrıldığını, 
orada kalabileceğini” söylediler. 
Gerçekten bir hafta önceden ge-



102

lip İstanbul’da bütün müzeleri ge-
zen Sayın Sellir, sempozyum günü 
karşılaştığımız Tarabya otelinde 
büyük bir heyecanla “M. Demir, 
biliyor musun, İstanbul’un fethin-
de Haliç’in ağzına bağlanan zinciri 
gördüm” demez mi? Harbiye Mü-
zesindeki zincirden bahsediyordu. 
Kendisinin memnun kaldığı beni de 
memnun etmişti. Aynı gün M. Sel-
lier de sempozyumda “Fransa’da 
İşçinin Yönetime Konusunda” bir 
tebliğ sunmuştu. Tebliğinde, uygu-
lamadaki Fransız işçi isimler ye-
rine Mehmet, Ali, Hasan gibi Türk 
isimleri kullandığı gibi, konuşması 
sırasında yine araya Türkçe keli-
meler ve deyimler sıkıştırıyordu. 
(Biraz uzattım galiba, ama Toker 
hocanın uzun uzadıya anlattığı 
yurt dışı anılarından ilham alarak, 
ben de ilginç anılarımı anlatmak-
tan çekinmedim).

Sayın Dereli’nin ülkemizde ka-
tıldığı yasal düzenlemeler sırasında 
dikkatimi çeken bir husus, Çalışma 
Bakanı Yaşar Okuyan’ın gerek “iş-
sizlik sigortasının” kabul edilme-
sinde ve kurulmasında, gerek “iş 
güvencesinin” ve iş yasasındaki 
çeşitli “esneklik” düzenlemeleri-
nin yapılmasında oynadığı önem-
li rolün vurgulanmasıdır. Aslında 
bunlara “kamu görevlileri sendi-
kalarını” da ilave etmek gerekir. 
Gerçekten özellikle “iş güvencesi” 
konusundaki gayretlerini bakan-
lığı pahasına gerçekleştirdiğinden 
ben de konuya ilişkin bir anımı 
anlatmadan geçemeyeceğim. Ko-

nuyla ilgili değerli dostum Prof. Dr. 
Yusuf Alper moderatörlüğünde 
değerli hocamız merhum Prof. Dr. 
Turan Yazgan’ın başkanı olduğu 
Türk Dünyası Araştırmaları Vak-
fı tarafından Antalya’da organize 
edilen bir seminerde, yanılmıyor-
sam “sendikal neden” ve “sigorta-
sız çalışma” ile sınırlı tutulan yasa 
taslağını benim “yetersiz” bulmam 
nedeniyle söz alan Sayın Bakan bir 
fıkra ile yanıt vermişti: “Hocam, 
hocam, adam ava çıkınca zemhe-
ride bin tane yılan gördüğünü id-
dia etmiş. Tabii buna herkes itiraz 
etmiş: Bin tane yılan olur mu? Avcı 
500 kadar vardı deyince yine iti-
razlar yükselmiş. Bunun üzerine 
avcı itirazlar üzerine 100 tane, 50 
tane 10 tane 1 tane diye sıralama-
ya başlayınca yine itirazlar yük-
selmiş: Zemheride yılan olur mu? 
Bunun üzerine avcı, o zaman o hı-
şırtı nerden geliyordu diye kendini 
savunmuş”. Sayın Bakan bana dö-
nerek, benim yetersiz bulduğum 
taslağı şiddetle eleştiren işveren 
kesimini ima ederek, “hocam bu 
hışırtının nerden geldiği belli de-
ğil mi?” demişti. Bilahare tasarının 
yetersizliği üzerine oluşturulan 
Bilim Kurulundan çıkan ve tasa-
rı haline gelen bugünküne yakın 
tasarı Mecliste kabul edilince Sa-
yın Okuyan televizyonda “yasayı 
geçirdik ama bakanlıktan olduk” 
demişti. Benim de 1982 yılında ha-
zırladığım hocamız Metin Kutal’ın 
ve merhum Nusret Ekin’in de jüri 
üyesi olduğu doçentlik tezim “İş 
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Hukukunda Çalışma Hakkı İlkesi 
(Gerçekleştirilmesi ve Korunma-
sı)” olduğu ve tezin üçüncü bölümü 
“İş Güvencesine” ayrıldığı için 21 yıl 
sonra fikirlerimizin yasalaşması 
beni çok memnun etmişti. Fakat, 
Sayın Okuyan’ın gerçekten verdiği 
mücadele ile kabul ettirdiği yasa 
sonrası Başbakan Mesut Yılmaz 
tarafından bakanlıktan alınma-
sı, beni de üzmüştü. Bu nedenle 
kendisine telgraf çekmiştim: “Sa-
yın Okuyan, galip sayılır bu yolda 
mağlup. Sosyal Politika tarihine 
adınızı altın harflerle yazdırdınız. 
Tebrik ederim”. Gerçekten henüz 
Batı ülkelerinde bile kabul edilme-
miş “8 saatlik” işgününden “yüzde 
50 oranında arttırılan” fazla mesai 
ücretlerine kadar bu günkü birçok 
işçi haklarına temel teşkil eden işçi 
haklarının yer aldığı 1936 İş Kanu-
nunun ATATÜRK desteğinde o za-
manki CHP Genel Sekreteri Recep 
Peker; 274 sayılı Sendikalar Kanu-
nu ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev Lokavt Kanununun Çalışma 
Bakanlığı zamanında Bülent Ece-
vit, “kamu görevlileri sendikaları”, 
“işsizlik sigortası” ve özellikle mü-
cadele verdiği “iş güvencesi” ya-
salarının ANAP iktidarında Yaşar 
Okuyan tarafından çıkarılması, bu 
kişilerin isimlerini Sosyal Politika 
tarihine altın harflerle yazdırmaya 
yettiği kanısındayım. 

Nihayet dikkatimi çeken diğer 
bir husus, yıllar sonra benim de 
sıkıntısını çektiğim ve bölümler 
toplantısını başlatarak bölümlerin 

isminin değiştirilip değiştirilmeye-
ceği yolundaki düşüncemin bizden 
önce de çok tartışıldığını ve hala 
bu fikri benim düşündüğüm gibi 
olmasa da düşünenlerin olduğunu 
görmek oldu. Gerçekten, başlan-
gıçta bölümün “Çalışma Ekono-
misi” ismine rahmetli Nusret Ekin 
hocanın ağırlığı ile “endüstriyel 
ilişkiler” olarak değil Türk Dil Ku-
rumunun da dil kurallarımız açı-
sından “Endüstri İlişkileri” olarak 
eklendiği anlaşılmaktadır. Sosyal 
Siyaset veya Sosyal Politika de-
yiminden vazgeçilmesinin döne-
min “sosyal” kelimesi karşısındaki 
olumsuz tutumundan veya alerji-
sinden kaynaklandığı anlaşılmak-
tadır (nereden nereye). Dönemin 
gündeminde olan ve birtakım iş-
letmelerin “Endüstri İlişkileri De-
partmanı” olarak bünyelerinde bir 
takım birimler kurmaları da yanıl-
mıyorsam bölüm isminin oluşma-
sında önemli rol oynamış olsa ge-
rek. Ancak, Sayın hocam Dereli’ye 
göre; günümüzde tüm dünyada 
“sendikal ilişkileri olumsuz etki-
leyen faktörler ve sosyal politika-
ların neoliberal eğilimler etkisinde 
geçirdiği dönüşümler” nedeniyle 
“endüstri ilişkileri kavramının da 
eski önemini kaybetmeye yüz tut-
tuğu” göz önünde tutularak “çoğu 
akademik kurumda ve özellikle 
işletme fakültelerinde” 1990’lardan 
bu yana “endüstri ilişkileri” değil, 
“çalışma ilişkileri” veya sadece 
“çalışma” ya da “employee rela-
tions” sözcüklerinin kullanıldığı, 
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“burada yeni ekonomi politikala-
rında önemi ve her geçen gün po-
pülaritesi artan İnsan Kaynakları 
Yönetiminin rekabetinin unutul-
maması gerektiği” belirtilmiştir.

Değerli meslektaşlarımız ha-
tırlayacaklardır. Bundan 20 yıl ka-
dar önce, 19 uncusunu son olarak 
Ereğli’de gerçekleştirdiğimiz ÇEKO 
bölümleri toplantılarını İzmir-Ku-
şadası’nda 9 Eylül-ÇEKO olarak 
başlatırken biz de Bölüm arkadaş-
larımızla aynı ihtiyaç içindeydik. 
Aslında bu ihtiyaç bize Bölümden 
mezun öğrencilerimizin taleple-
riyle ilgili idi: “Hocam, işletmelerin 
insan kaynakları departmanları 
iş başvurularımızda bizim insan 
kaynakları eğitimi gördüğümü-
zü kabul etmiyorlar. Onlara bunu 
anlatıncaya kadar çok zorlanıyo-
ruz. Okuduğumuz derslerin liste-
sini göstermek zorunda kalıyoruz. 
Bölümün adına İnsan Kaynakları 
ilave edilse işimiz çok kolaylaşa-
cak”. İşte bu düşünceye de yatkın 
ve dersin Ana Bilim Dalı Başkanı 
Sayın Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar 
ile kafa kafaya verip bir bölümler 
toplantısı yapmaya karar verdik. 
Bu konuda Sayın Prof. Dr. Ali Na-
zım Sözer’den de destek aldık. Zira, 
bunun artık ihtiyaç haline gelme-
ye başladığı, özellikle öğrencilerin 
özel sektör başvurularında bunun 
önem kazandığı, nitekim özel sek-
törde işletmelerin “Endüstri İlişki-
leri” departmanlarının adının da 
“İnsan Kaynaklarına” çevrildiği bir 
döneme girildiği açıktı... Çok sınır-

lı olarak 2-3 bölümle başladığımız 
toplantılar üç dört yıl içinde gittik-
çe kalabalıklaşarak devam ettik-
ten sonra bazı meslektaşlarımızın 
buna şiddetle karşı çıkmaları ve 
hatta bazılarının “İnsan Kaynak-
ları” deyiminin işçilerin “sömürü 
aracı” olarak kullanılacağını iddia 
etmeleri, bizde umut kırıcı oldu. 
Zaten birkaç yıl sonra Meslek Yük-
sekokulları ve Fakültelerde “İnsan 
Kaynakları Bölümleri” açılmaya 
başlayınca, bizim öğrencilerimizin 
özel sektörde iş bulma şansları da 
iyice azaltmaya başladığından, biz 
de Bölüm olarak konunun üzerinde 
durmamaya başladık. Nitekim son 
yıllarda yapılan bölümler kongre-
lerinde bu konu üzerinde hiç dur-
madık ve durulmadı. Biz zaten bü-
tün bölümlerin oybirliğine yakın 
kabul görmesi ve öğrencilerimize 
kamu kurumları (Çalışma Bakan-
lığı) dışında özel sektör kapısının 
açılmasının da kolaylaştırılması 
amacıyla bu toplantıları başlatmış 
idik. 

Bununla birlikte, son üniversite 
yerleştirmelerinde Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri bö-
lümlerine olan talebin son derece 
düşmesi ve sadece bazı üniversi-
telere özgü faaliyet olarak kalması 
nedeniyle, son Ereğli toplantısında 
ben yeniden “isim değişikliğini” 
gündeme getirmiştim; ama bu ko-
nunun kapandığı belirtildiğinden 
üzerinde herhangi bir konuşma 
ve tartışma da yapılmadı. Bununla 
birlikte, bölüme olan talep azalma-
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sı nedeniyle “isim değişikliğinin” 
hala yararlı olacağını; hatta Toker 
hocanın önerisi de dikkate alına-
rak “İnsan Kaynakları ve Çalışma 
İlişkileri Bölümü” şeklinde isim de-
ğişikliği yoluna gidilebileceğini dü-
şünüyorum. “İnsan Kaynakları Yö-
netimi” de değil, yönetimi ile nüfus 
ve emek hareketlerini de içine alan 
sadece “İnsan Kaynakları” deyimi 
bile amaca ulaşmayı kolaylaştı-
racaktır kanısındayım. Hatta, “İn-
san Kaynakları” deyiminin yanına 
alanımızla ilgili herhangi başka bir 
deyim ilave edilse bile öğrencileri-
mizin önünü açacağını düşünüyo-
rum. Örneğin, geleneksel “Sosyal 
Siyaset” kürsü isminin yer aldığı 
“Sosyal Politika ve İnsan Kaynak-
ları Bölümü” bile emek hareket-
lerini “makro” ve “mikro” planda 
inceleyen, “Çalışma Sosyolojisi”, 
“Çalışma Psikolojisi” ve “İş Hukuku 
ve Sosyal Güvenlik” ile destek bu-
lan bir Bölüm, öğrencilerimizin işe 
yerleşmelerinde önlerini açacaktır 
kanısındayım.

4. PROF. DR. ORHAN TUNA
Sosyal Politika Çınarları ara-

sında kendisiyle ilgili ayrı bir ça-
lışmaya vefatı nedeniyle yer veri-
lememekle birlikte, rahmetli Prof. 
Dr. Orhan Tuna hocamızın da Sayın 
Metin Kutal’dan başlayarak, Prof. 
Dr. Toker Dereli, Prof. Dr. Bengü 
Dereli ve Prof. Dr. Gülten Kutal’ın 
bahsetmeden geçemedikleri bir 
hoca olması ona da bir parantez 
açmayı gerektirir kanısındayım. 

Çünkü Sayın Kutal’ın deyişiyle 
“Orhan Tuna’nın kürsü mensup-
larının yetişmesinde özel bir yeri 
vardı. Tez çalışması yapan asistan-
larına yardımcı olur, onların yurt-
dışı burslarından yararlanmasına 
çalışırdı. Nitekim, 1961 Temmuzun-
da asistanı Nusret Ekin ile birlikte 
ABD’de Cornell Üniversitesi’nde 
misafir öğretim üyesi olarak bulu-
nan Prof. Dr. Orhan Tuna, ertesi yıl 
Ekim ayında döndüğünde öğren-
cilikten asistanlığa henüz geçmiş 
Toker Dereli için ABD’de, Dr. Nev-
zat Yalçıntaş için İngiltere’de benim 
için Almanya’da burs bulduğunu 
açıklamıştı”. Bunun gibi, 1962 yı-
lında Ocak ayında Çalışma Bakanı 
Bülent Ecevit’in çağrısı ile 3. Çalış-
ma Meclisine Prof. Dr. Orhan Tu-
na’nın asistanı Metin Kutal ile bir-
likte katılması, kürsü içi ilişkilerin 
“çok dostane” sürdürüldüğü gibi, 
“politik tercihleri farklı olan ancak 
bütün kürsü mensuplarının sevgi 
ve saygı ile birbirine bağlandığı bir 
ortam bulunması” Kürsü Başkanı 
Prof. Dr. Orhan Tuna’nın eseri oldu-
ğu anlaşılıyor. 

Gerçekten, bunun tamamen 
yaratılan “ortamın” eseri olduğu; 
bilimsel gerçeklik ve kişilere liya-
kat esasına göre değer vermek o 
derece önemli idi ki, “gerçekten 
hem bilimsel, hem ahlaken örnek 
kişiliğe sahip olan” Prof. Dr. Saba-
haddin Zaim, o güne kadar akade-
misyen olmayı değil, özel sektörde 
(Mobil) çalışmayı düşünen Toker 
Dereli’yi “fark ederek” asistanlık 
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önerisinde bulunmuştur. Üstelik, 
Toker Dereli’nin “tamam hocam, 
fakat acaba ben buna layık mı-
yım?” yanıtına Prof. Dr. Sabahad-
din Zaim “buna biz karar veririz, 
sen işin o yönünü düşünme” diye-
rek o yıl Nusret Ekin’le ABD’de Cor-
nell Üniversitesinde bulunan kürsü 
başkanı Prof. Dr. Orhan Tuna’ya 
yazdığı mektupla onayını alarak o 
yıl Metin Kutal ve Mehmet Eröz ile 
birlikte Sayın Dereli asistan oluyor. 
Kürsüdeki bu hiyerarşik ilişki kar-
şılıklı saygı içinde hak geçirmeden 
kadro atamalarında da sürüyor. 
1964 yılında aynı kürsüden aynı 
zamanda doçent olan Metin Kutal, 
Nusret Ekin ve Nevzat Yalçıntaş’ın 
kadro atamaları da Prof. Dr. Orhan 
Tuna tarafından yeterli kadro ol-
madığından “kendilerinin asistan-
lık kadrosuna atanma sırasına göre 
atama yapılması” şeklinde çözü-
me bağlanıyor. Önce Nusret Ekin’ 
e kadro bulunuyor, sonra Nevzat 
Yalçıntaş’a sonra da Metin Kutal’a… 

Kürsüde diğer önemli bir Orhan 
Tuna kuralı da “doçent” olmadan 
kürsü mensuplarının evlenmele-
rine getirilen yasaktı… Gerçekten 
o dönem yalnız İktisat Fakültesi’n-
de değil İstanbul Hukuk Fakülte-
si’nde de aynı kural geçerliydi. Bir 
defasında rahmetli Prof. Dr. Kenan 
Tunçomağ da erken evlenmek is-
teyen asistanları için “bizim ho-
camız (Prof. Dr. Hıfzı Veldet Veli-
dedeoğlu) bize doçent olmadan 
evlenme izni vermezdi” demişti. 
Nitekim, aynı kürsüde aynı günde 

doçent olan Nevzat Yalçıntaş önce, 
Nusret Ekin, Metin Kutal ve Toker 
Dereli bilahare sonraları evlenme 
fırsatı bulmuşlardı. Hepsi de nikâh 
şahidi olarak merhum Orhan Tu-
na’yı nikâh şahidi seçmişti. Şimdi 
devran değişmişe benziyor. Araş-
tırma görevlileri doktorayı bitir-
meden bile evleniyorlar (benim 9 
Eylül İngilizce İşletme Fakültesi 
Ticaret Hukuku ABD asistanı olan 
büyük oğlum gibi).  

Yaklaşık 15 yıl kadar yaptığım 
Bölüm Başkanlığım sırasında ben 
de zamanın asistanları ve yardım-
cı doçentlerinin nikâh şahidi idim. 
Hiçbiri henüz doçent olmamıştı. 
Ben de kendilerine asistanlıkları 
sırasında yardımcı olmaya çalış-
tım. Hepsini yurt dışına gitmeye 
teşvik ettim. Özellikle Bölüm birin-
cisi olarak mezun olan Zeki Erdut’u 
onore etmek üzere doktora tezine 
jüri üyeliği teklif ettiğim sayın ho-
cam merhum Nusret Ekin’in tek-
lifimi kabul ederek İzmir’e gelme 
lütfunu hiç unutamam. Tez sıra-
sında adayla bana dönerek “bak 
ben İstanbul dışına gitmem, ama 
bu adamın hatırı için geldim” diye-
rek beni de onurlandırmıştı. Tez de 
başarılı geçmişti. Fakat, tez sonrası 
Zeki o güne kadar yaptığı yurt dışı 
müracaatlardan bir sonuç alama-
mıştı. Çünkü, Milli Eğitim Bakan-
lığı’na değişik ülkelerden gelen 
burslar Bakanlık şube müdürleri, 
genel müdür ve yardımcılarının 
çocukları arasında paylaşılıyordu. 
Halbuki bursların adı “araştırma” 
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bursları idi. Ama mesleği araştır-
macılık olan öğretim elemanlarına 
bu burslar her ne hikmetse ulaş-
mıyordu. Ben Fransa’da doktora 
yaparken Bakanlığın geçici bursla-
rı ile gelenleri tanıyordum. İçlerinde 
lise mezunları bile vardı. Bir ara İz-
mir’e gelen burslardan biri, benim 
daha önce Cenevre’de çalıştığım 
İsviçre Avrupa Konseyi bursu idi. 
Hemen Zeki’yi çağırarak bu bursun 
gereğini yerine getirmesini ve bir 
proje hazırlamasını istedim. Hazır-
lık tamamdı, fakat projeyi yetersiz 
bulduğumdan oturup kendim bir 
proje hazırladım. Kendisine projeyi 
ve hazırladığı evraklarını ya bizzat 
ya da iadeli taahhütlü posta ile doğ-
rudan İsviçre Büyükelçiliğine gön-
dermesini istedim. Sonuç olumlu 
geldi. Önümüzdeki yıl için bir aka-
demik yılı Cenevre’de olacaktı. An-
cak, nikâh şahitliğini de yaptığım 
Zeki Erdut o sırada Tijen Erdut ile 
evlenmişti ve Cenevre’ye Tijen ile 
gitmek istiyordu. Ben kendisine 
bursun yetmeyeceğini, orada sü-
rüneceklerini ve ikisine de gidişin 
yaramayacağını söyledim. Bunun 
üzerine aylıklarının döviz cinsin-
den Cenevre’ye transfer ettire-
ceklerini söylediler. Asistan ma-
aşlarını da dövize çevirseler burs 
miktarının yarısı bile yapmıyordu. 
Ben o bursun ancak tek kişilik ol-
duğunu bildiğim için, onlara “durun 
bakalım belki bir şeyler yapabili-
riz” dedim. O sırada Prof. Dr. Atilla 
Sezgin rektör yardımcısı idi. Ben de 
üniversite yönetim kurulu üyeliği 

yapıyordum. Atilla beyin İzmir’de 
İİBF’ye dekan olarak YÖK’ten atan-
dığından beri kendisine fahri hu-
kuk danışmanlığı yapıyordum. 
Üniversitenin hukuki davalarını 
hukuk müşavirleri ile birlikte de-
ğerlendiriyorduk. Sene başında 
İİBF asistanı bir kişinin İskoçya’ya 
üniversite tarafından gönderildi-
ğini bildiğimden, Tijen’in durumu-
nu kendisine açtım. Zeki’ye benim 
bulduğum bursun yanına “senin 
de yeni evlileri ayırmadan” bir burs 
ayarlaman çok iyi olacak dedim. O 
da oldu. 

Müteakip yıl hem ziyaret hem 
ticaret (balayı) bursu ile doçentlik 
öncesi çalışmaları için kendilerini 
bir akademik yıl için Cenevre’ye 
uğurladık. Diğer asistanlarımızdan 
hem Fransa hem de Almanya burs-
larını kazananlar oldu. Onların da 
yetişmelerine katkıda bulunmaya 
çalıştım. Orhan Tuna hocanın ya-
rattığı karşılıklı sevgi ve saygı or-
tamını ben de yaratmaya, Bölümde 
bilimsel ve liyakat esasına dayanan 
bir düzen kurmaya çalıştım. Ara-
larında farklı siyasi görüşte mes-
lektaşlarımız de vardı. Bu konuda 
hiçbir ayırım gözetmedim. Zaten 
benim asistan olduğum dönemde 
Sayın Hocam Prof. Dr. Fikret Sön-
mez de bu konularda çok hassastı. 
Şimdi hepsi zaten profesör oldular, 
hatta birisi de halen 9 Eylül Üniver-
sitesi Rektörlüğü yapıyor. İnşallah 
onlara layık bir başkanlık yapmı-
şımdır. Sağ olsunlar, benim için 
hazırladıkları ve bastırdıkları “Ar-
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mağan” için kendilerine buradan 
ayrıca teşekkür ediyorum.    

5. PROF. DR. İHSAN ERKUL
İhsan Erkul hocamı genellikle 

Anadolu Üniversitesinde yapılan 
sempozyum ve paneller vesilesiy-
le şahsen tanımıştım. Bilgece ve 
babacan tavırları ile bende derin bir 
saygı uyandırmıştı. Zaten, sağolsun 
bana gönderilen kitaplarından da 
yararlanıyordum. Ancak sayın ho-
cam ile gıyaben tanışmam kendisi 
tarafından yapılan bir araştırma 
vesilesiyle oldu. Ben o zamanki Ege 
Üniversitesi Sosyal İlişkiler Bölü-
müne 27 Aralık 1976 yılında göreve 
başlamıştım. Buna 1977 başı der-
sek daha iyi olur. Çünkü aylığımı 
peşin alabilmek için beni Aralık 
sonu işe başlatmışlardı. O zamanki 
bölüm başkanımız rahmetli Prof. 
Dr. Muhittin Alam hocamız, bizlerin 
iyi yetişmesi için her türlü yardımı 
yapıyordu. Öyle ki, kendisinin oda-
sında bulunan kütüphanesine gi-
rerek her türlü kaynaktan istifade 
etmek konusunda hiçbir sınırlama 
yoktu. Yeter ki, aldığımız kitap ve 
araştırmaları bir liste halinde ya-
zalım ve dolaba koyalım. İşte böyle 
bir kaynak araştırması sırasında 
o zamana kadar üzerinde çok ko-
nuşulan ve fakat kimsenin araş-
tırma yapma gereği duymadığı bir 
konuda üzeri siyah cilt kapaklarla 
gizlenmiş bir araştırma gördüm. 
Hatırladığım kadarıyla “Tarım İşçi-
lerinin Çalışma Şartları” idi. Müel-
lifi İhsan Erkul hocamın ismiyle ilk 

defa bu araştırma vesilesiyle ta-
nışmıştım. Benim aradığım kaynak 
bu değildi. Ama, hocamın incelen-
diği bu araştırmayı merak saiki ile 
hemen alarak okumaya koyuldum. 
Çünkü o zamanlar konu üzerinde 
çok tartışılıyordu ve bir Tarım-İş 
Kanununun lüzumundan bahsedi-
liyordu. Hatırladığım kadarıyla biz-
zat alana inerek yapıldığına tanık 
olduğum araştırmada bir bölümde 
rastladığım “çalışma süreleri” ile il-
gili kısım dikkatimi çekmişti. Tarım 
işleri o zaman yürürlükte bulunan 
İş Kanunu kapsamı dışında bıra-
kıldığından, çalışma süreleri eski 
mevzuata (Mecelle zamanından 
kalma ilgili yönetmeliklere) göre 
belirleniyor; “gün doğumu” (sa-
bah ezanı) ve “gün batımı” (akşam 
ezanı) olarak çalışılıyordu. Arada 
“kuşluk” gibi sabah ve “yemek” 
gibi öğlenleri ara dinlenmeler veri-
liyordu. Ancak, yanılmıyorsam bir 
toprak sahibi, bir imam veya mü-
ezzinle anlaşarak sabah ezanını 
“erken”, akşam ezanını “geç” oku-
tarak çalışma sürelerini arttırdı-
ğından şikâyet konusu yapılmıştı. 
Hocamızın bu tespiti, çocukluğun-
da dini eğitim almış ve inançlara 
saygılı biri olarak bende “şok” et-
kisi yaratmıştı. Ben böyle bir şeyi 
o zamana kadar hiç duymamıştım. 
Çünkü, 1961 Anayasasında olduğu 
gibi 1982 Anayasasında da (md.24) 
yasaklanan din istismarı, Dinimiz-
ce de istismar edenlere “Lânet ol-
sun onlara” (Maun Suresi/4,5,6,7) 
diyerek yasaklanmıştı. Gerçi, si-
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yasetçilerde çok gördüğümüz bir 
durumdu bu… Ama, bazı toprak 
sahiplerince istismarın tarlada ça-
lışanlara kadar indirilmesi beni çok 
şaşırtmıştı… Bunu hiç unutamıyo-
rum… Buradan İhsan Erkul hocaya 
uzum ömürler diliyor, saygılar su-
nuyorum…

SONUÇ
Prof. Dr. Banu Uçkan Hekim-

ler’in “Türkiye’de Sosyal Politikanın 
Çınarları” kitabına hatırlayabildi-
ğim bazı anılarım ve düşüncelerim 
üzerinden katkıda bulunmuş ol-
maktan memnunum.





Ali Fuat Başgil, 1893 Çarşamba/
Samsun doğumlu. İlkokula Çar-
şamba’da gitti, lise eğitimine İs-
tanbul’da devam etti. Birinci Dün-
ya Savaşı’nda eğitimine ara verdi, 
askere gitti, subay olarak Kafkas 
Cephesine atandı. Dört yılı aşan bu 
askerlik süresinden sonra eğitimi-
ni tamamlamak için Paris’e gitti. 
Saint Barbe ve Buffon liselerinde 
lise eğitimini 1921 yılında tamam-
ladı. Grenoble Hukuk Fakültesinde 
okudu, Sorbon Üniversitesi Felsefe 
Bölümü’nü bitirdi, Paris Siyasal Bil-
giler Okulundan mezun oldu. Dok-
torasını Paris Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde yaptı. Lahey Devlet-
ler Hukuku Akademisi’nde dersle-
re devam etti.

1930 yılında yurda döndü. Milli 
Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim 
Kurumuna Genel Müdür Yardımcısı 
olarak atandı. Aynı yıl Ankara Hu-
kuk Fakültesi sınavını kazanarak 
doçent olarak göreve başladı. Bir 
yıl sonra profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi’nin ku-
rulması üzerine Anayasa Huku-
ku dersleri vermek üzere İstan-
bul Üniversitesi’ne geçti. İstanbul 
Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi 
müdürlüğü yaptı.1937’de Hatay 
Cumhuriyeti Anayasası’nı hazır-
ladı.1939 yılında ordinaryüs profe-
sör oldu. 1938-1942 yılları arasında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dekanlığı yaptı.1960 askeri 
darbesinden sonra 147’ler olarak 

ALİ FUAT BAŞGİL VE İŞ HUKUKU
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bilinen gurup içinde üniversiteden 
uzaklaştırıldı.

15 Ekim 1961 Genel Seçimle-
rinde Adalet Partisi üyesi olarak 
Samsun’dan Cumhuriyet Senatosu 
üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkan-
lığına adaylığını koydu. Gördüğü 
baskılar üzerine adaylıktan çe-
kildi. Türkiye’den ayrıldı. Cenevre 
Üniversitesi’nde dersler verdi. 1965 
yılında Türkiye’ye döndü. 1967 yı-
lında öldü.

Ali Fuat Başgil, Türkçe ve Fran-
sızca pek çok bilimsel esere imza-
sını attı.

Yukarıda çok kısa olarak yaşam 
öyküsünü dile getirdiğimiz Ordi-
naryüs Profesör Ali Fuat Başgil, 
Türkiye’nin ilk İş Hukukçusudur.

Türkiye’nin ilk İş Kanunu olan 
3008 sayılı İş Kanunu Tasarısı 1936 
yılında Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinde görüşülürken Ali Fuat Başgil, 
Türk İş Hukukuna Giriş” başlıklı bir 
konferansa vermiştir. Bu konfe-
rans metnini okuduğunuzda, 83 
yıl aradan sonra dahi, dilinin temel 
kavramlara yaklaşımı dikkat çeki-
cidir(*).

Esnafın yanında işvereniyle 
birlikte çalışan işçiler ile, sermaye 
şirketlerinde işverenini görmeden 
çalışan işçilerin konumlarındaki 

farklılığa dikkat çekmesi, sözleşme 
serbestisinin gerekliliğine işaret 
ederken zayıf konumda olan işçi-
nin korunması ilkesini hatırlatma-
sı, iş sözleşmesinin kira sözleşme-
sine benzetilmesindeki yanılgıya 
dikkat çekmesi ve bu konuları Me-
celle, Fransız ve İsviçre hukukla-
rıyla mukayeseli olarak incelemesi 
ileriye ışık tutmuş ve yol göster-
miştir.

Ali Fuat Başgil, 1940 yılında da 
“Türkiye İş Hukuku” isimli kitabı-
nı yayımlayarak İstanbul Yüksek 
İktisat ve Ticaret Mektebi’nde ders 
olarak okutmaya başlamıştır.

1936 tarihli İş Kanunumuz, genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin vizyonu 
açısından da önemli bir belgedir. 
1936 yılında bugün Avrupa Birliği 
üyesi olan 28 ülkenin pek çoğunda 
İş Kanunu yoktur.

Dergimizin bu sayısında Ordi-
naryüs Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in 
yukarıda andığımız konferans 
metni ile ders kitabı metnini iş 
hukukumuzun önemli iki belgesi 
olarak sizlere sunuyoruz ve Hocayı 
rahmetle anıyoruz.

                                                                                                                                                      
                                                                                                               

KARATAHTA                                                          

İş Yazıları Dergisi

(*)  Eskidiği düşünülen kelimelerin güncel karşıtları 
sonda bir dizin halinde verilmiştir.    
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KELİMELER DİZİNİ

Ahkâm: Hükümler, yargılar

Amele: İşçi

Behemehâl: Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka 

Binaenaleyh: Bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine 

Binnetice: Sonuç olarak, nihayet

Derpiş: Öngörme, göz önünde tutma, aklından geçirme

Ecir: Ücret, işçi

Ezcümle: Kısaca, özet olarak, özetle

Fevk: Üst, yukarı

Fiiliyat: İş olarak yapılanlar, edim, edimler, işler, gerçekleştirilen işler 

Filhakika: Gerçek olarak, gerçekten, cidden, hakikaten

Filvaki: Gerçekte, gerçekten

Havi: İçinde bulunduran, kapsayan

Havsala: Zihnin bir şeyi anlama ve kavrama yetisi

Hilaf: Aykırı, karşıt, ters, aksine

Hususi: Özel

Hülâsa: Kısaca, özet, öz

İçtimai: Toplumla ilgili, toplumsal, sosyal

İhtilaf: Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık

İktisadiyat: Bir devletin ekonomik durumu

İnfisah: Yürürlükten çıkma, bozulma

İnkişaf: Gelişme, gelişim

İktifa: Yetinme

İstidlâl: Çıkarım

İntihap: Seçme, seçim

İstihsal: Üretim

İstilzam: Gerektirme

Kaide: Kural
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Kemmiyet: Nicelik, Sayı, Miktar

Keyfiyet: Niteliktretre

Lahiya / Lâhiya: Bir Konu Hakkında Yazılan

Lahiya / Lâhiya: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı,            

tasarı

Mahiyet: Nitelik, Vasıf, Öz, Asıl, Esas, İçyüz

Meccanen: Parasız Olarak, Bedava

Mecelle: İslami Hukuk Kuralları Kodeksi

Mecur: Kiralanan şey

Mefhum: Var diye düşünülen

Meriyet: Yürürlük

Mevzubahis: Söz konusu, adından söz edilen

Miyar: Ölçüt, ölçü

Muasır: Çağdaş

Muayyen: Belirli, belirlenmiş, bilinen

Mucir: Kiraya veren kimse

Muahede: Antlaşma

Muharrir: Yazar 

Muhtariyet: Özerklik

Muhtelit: Karma, karışık, karışmış

Mukavele: Sözleşme

Munzam: Katılmış, ulanmış, eklenmiş

Mutad: Âdet olunmuş, alışılmış.

Muvaffakiyet: Başarı

Muvakkat: Geçici

Mücerret: Soyut 

Müellif: Yazar

Mülahaza: Düşünce  

Mümasil: Benzeyen, andıran
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Mümessil: Temsilci

Münhasır: Sınırlı

Mürakabe: Denetleme

Müruru zaman: Zaman aşımı, süre aşımı

Müsavat: Eşitlik, denklik

Müsavi: Eşit, denk

Müstecir: Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı 

Müşareket: Ortaklık, ortaklaşma

Müteaddit: Birçok

Mütedair: Ait, için, dolayı, üzerine, ... ile ilgili 

Müteferri: Eklenti, eklenmiş, ekli, ilişkin, aynı kökten  

Mütevali: Art arda gelen, üst üste olan, ardışık

Müzayaka: Sıkıntı, Darlık, Parasızlık

Nazariyat: Görüş, düşünce, kuram

Nizamname: Tüzük

Taammüm: Yayılma, genelleşme

Tacir: Ticaretle uğraşan kimse, tüccar

Tasrih: Belirtme

Tastik: Onay, onaylama

Tearuz: Çatışma, birbirine ters düşme, karşıtlık

Teessüs: Kurulma, ortaya çıkma

Tekâmül: Gelişim, gelişme 

Tekemmül: Olgunlaşma, yetkinleşme

Telakki: Anlayış, görüş

Temayül: Eğilim  

Temevvüç: Dalgalanma

Terekküp etmek: Birkaç şeyden oluşmak, bileşmek

Tesanüt: Dayanışma 

Tesviye: Ödeme, verme
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Teşebbüs: Girişim

Tevkifat: Para konusunda kesintiler

Sarih: Açık

Say: Emek, çalışma

Suistimal: Kötü, yersiz kullanma

Şahadetname: Hizmet belgesi

Şamil: İçine alan, kaplayan, kapsayan

Şümul: İçine alma, kaplama, kapsama 

Vazıı kanun: Kanun koyucu

Vüsat: Genişlik, uzam 

Zümre: Topluluk



KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi, dört ayda bir yayımlanan ulusal hakemli 
bir dergidir. 

Dergimize gönderilen yazılar öncelikle Yayın Kurulu’nca değerlendirilir ve 
uygun görülen yazılar, hakeme gönderilir. En az iki hakemin olumlu görüşü 
ile yayımlanmasına karar verilen yazılara telif ücreti ödenir. Hakem değer-
lendirme süreci gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır.

Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davetli ya-
zılar, Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır ya da ya-
zarına iade edilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da ya-
yımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergiye gönderilecek yazılarda, Türkçe ve İngilizce özet ile 3-6 arasında 
anahtar kelime yer almalıdır. Yazılar Times New Roman karakteriyle 12 punto 
ve 1,5 satır aralığında, sol yana yaslı ve sayfanın tek yüzüne basılmalıdır.

Yazılar, dergimizin, dergikaratahta@turkmetal.org.tr elektronik posta 
adresine ya da derginin,

Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Sümer 2 Sokak No: 23/1 

Kızılay - Çankaya / ANKARA

adresine iki nüsha halinde gönderilir. 

Gönderilecek yazılardaki tablolar ve şekiller metin içinde, başlık ve sıra 
numarası ile yer almalıdır. 

Yararlanılan kaynaklar makalenin sonunda ayrı bir sayfada, KAYNAKÇA 
başlığıyla, yazar soyadlarına göre alfabetik sıraya düzenlenmelidir.

Yazıda yararlanılan ve gönderme yapılan kaynaklar, American Psycho-
logical Association (APA) referanslama sistemine uygun gösterilmelidir.

Buna göre;
 Metin içindeki atıflar, yazarın adı cümle içinde geçiyorsa,

Dominelli (2002: 66)
 Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa;

(Şahin, 2010: 67) şeklinde yazılmalıdır.

 Metinde ikiden fazla yazarlı kitaplara atıfta bulunurken ilk seferinde 
bütün isimler kullanılmalı;  (Carr ve Chen, 2004: 9) aynı yayına daha sonra 
yapılan atıflarda sadece birinci isim yazılmalı, diğer yazarlar için “ve diğerle-
ri”ibaresi kullanılmalıdır. (Houston ve diğerleri (1979).

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI



YAYIN ILKELERI VE YAZIM KURALLARI

 Kaynakça’da bütün yazarların isimleri yer almalıdır.

 Kaynakça’da kitaplar, Yazarın Soyadı ve Adı (Yıl), Başlık, Baskı, Basıl-
dığı Yer, Yayınevinin İsmi’ni içermelidir

Başar, E. (2010), Demografiye Giriş, Ankara, Gazi Kitabevi.

 Makaleler, Yazarın Soyadı ve Adı (Yıl), Makalenin Başlığı, Derginin 
İsmi,Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları ile gösterilmelidir.

Hansen, L. L. (2007), “From Flexicurity to FlexicArity: Gendered Perspe-
ctives on the Danish Model”, Journal of Social Sciences, Vol.3, No.2, ss.88-93.

 İki yazarlı kitaplar ve makaleler, metin içindeki atıfta (kitap); 
(Tuncay ve Ekmekçi,2015:112). 
Kaynakça’da:
Makal, A. Toksöz, G. (2015), Geçmişten Günümüze Türkiye’de kadın Emeği, 

Ankara, İmge Kitabevi.
Metin içindeki atıfta (makale); 
(Tiryaki ve Tatar, 2000:125). 
Kaynakça’da:
Tiryaki, Derya ve Mehtap Tatar (2000) “Sağlık Sigortası: Teori ve Uygula-

ma”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11 (1),103-132. şeklinde gösterilir.

 Kurum Yayınları; metin içindeki atıfta, 
(Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012: Sayfa No). 
Kaynakça’da;
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2012) Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik, 

Ankara. Şeklinde gösterilir.

 İnternetten alınan dökümanlar ise,
http://www.geohive.com/earth/his_history1.aspx Erişim: 12.06.2014 sı-

ralamasıyla gösterilmelidir.

 Atıflar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.



KARATAHTA İŞ YAZILARI DERGİSİ KİŞİSEL 
VERİ İŞLENMESİ  AYDINLATMA METNİ 

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği 
Değerli ve kıymetli okuyucularımız, Türk Metal Sendikası olarak sizler 

için çıkarmış olduğumuz “KARATAHTA İş Yazıları Dergisi” ile birlikte sizlere 
kaliteli ve güvenilir hizmet sağlamak için çalışmaktayız. Çalışmalarımızı ya-
parken kişisel verilerin korunmasının kişilerin temel hakkı olduğuna inana-
rak, verilerinizin güvenliğini en üst seviyeye çıkartma konusunda hassasi-
yetle yaklaşmaktayız. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 
sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Metal 
Sendikası (“Türk Metal”) tarafından, özet olarak aşağıda açıklanan kapsam-
da işlenebilecektir. 

Türk Metal’in, 6698 Sayılı Kanun uyarınca; 
İrtibat Kişisi: Özge YAŞAR Telefon: 0(312) 231 01 79 

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 
Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve 

aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belir-
tilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir Kişisel verileriniz; 
ücretsiz olarak verilen dergimizden faydalandırmak ve gerekli işlemler, 
dergi ve içerik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına ve ayrıca derginin ilgili 
kişilere ulaştırılabilmesi adına gerekli çalışmalar için işlenmektedir. 

3. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği 
Kişisel verileriniz; dergi kapsamında yer alan içeriklerin oluşturulması 

amacıyla; içerik yazarlarına ve ilgili kurum ve kişilere, dergi basım ve ya-
yın işlemleri amacıyla; ilgili basım ve yayım kurumlarına, dergi sürekliliğini 
sağlamak amacıyla; ilgili ajans ve iş ortaklarına, derginin adrese ulaştırıl-
ması amacıyla; kargo ve kurye iş ortaklarına, dergi içerik ve çalışmalarının 
analiz ve reklamcılık faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla ilgili birim ve iş 
ortaklarına ve ayrıca Türk Metal adına yürütülen faaliyet, iş ve işlemler için, 
iş ortaklarına, üyelerine, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve 
özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri 
işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 
aktarılabilecektir. 

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 
Kişisel verileriniz Türk Metal tarafından, farklı kanallar ve farklı hukuki 

sebeplere dayanarak; Türk Metal sendikal faaliyetlerinin uygulanması ve 
yürütülmesi amacıyla, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi içerik oluşturulması, 
basım ve yayımı ile iletilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan 



kişisel verileriniz; Türk Metal kişisel veri politikaları çerçevesinde yer alan 
amaçlar doğrultusunda, sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ve dergi faaliyet-
lerinin yürütülmesi için fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamda toplanmak-
tadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsa-
mında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve ak-
tarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda 
sözlü, yazılı fiziki veya elektronik olarak toplanabilir. 

5. İlgili kişinin 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’inci 
maddesinde sayılan hakları 

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Türk Metal’in Sümer 2 
Sokak No: 23/1 Kızılay – Çankaya / ANKARA adresine Noter aracılığıyla veya 
birebir başvurunuz ile iletmeniz durumunda Türk Metal talebin niteliğine 
göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuç-
landıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türk 
Metal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki üc-
ret alınacaktır. 

Bu kapsamda ilgili kişi olarak; 
•	Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
•	Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
•	Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 
•	Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri 

bilme, 
•	Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların dü-

zeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin ak-
tarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

•	6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlen-
miş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalk-
ması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişile-
re bildirilmesini isteme, 

•	 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz etme, 

•	Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğra-
ması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 

KARATAHTA IS YAZILARI DERGISI KISISEL VERI ISLENMESI AYDINLATMA METNI


