
Prof. Dr. Metin Kutal, Türk En-
düstri İlişkileri Sistemine 
önemli katkılarda bulunmuş 

bir akademisyendir. Kutal, hukukçu 
kimliğiyle çalışma hayatı ile ilgili birçok 
yasanın hazırlığında da görev almış-
tır. 4857 sayılı İş Kanununu hazırlayan 
Bilim Komisyonu’na başkanlık yap-
mıştır. Çalışma yaşamı boyunca üni-

versitelerdeki görevleri dışında, hiçbir 
ücretli danışmanlık görevi almamıştır.

Dergimizin bu sayısında, değer-
li Hocamızın görüşlerinden yararlan-
mak amacıyla, 27 Mayıs 2015’te,  Anka-
ra’da Türkiye Barolar Birliği tarafından 
düzenlenen “Emeğin Kurultayı” top-
lantısı sırasında, kendisiyle bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

SÖYLEŞİH /PROF. DR. METİN KUTAL**

“Çalışma Meclisinde, grev hakkı tartışılırken, yabancı bir petrol şirketinde 
görevli Amerikalı söz aldı, Türk işçilerine nasihatta bulunmaya kalktı. Adam 
daha sözlerinin başındayken, Petrol-İş Sendikası’nın Başkanı, ‘Senden mi 
ders alacağız?’ diyerek durumu protesto etti. Protestoya diğer sendikacılar da 
katılınca, komisyon başkanı müzakereleri ister istemez durdurdu.”

*Prof. Dr. Metin Kutal ile söyleşiyi, Dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Dr. Naci Önsal gerçekleştirmiştir.

**Prof. Dr. Metin Kutal İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Fransa’da 
Grenoble Üniversitesi’nde Hukuk Doktorası yapmış ve 1961 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne 
Asistan olarak girmiştir. Aynı Üniversitede 1964 yılında Doçent ve 1970 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir. 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi dışında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, Uludağ 
Üniversitesi’nde, Galatasaray Üniversitesi’nde ve Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk dersleri vermiştir. 
Hükümet Temsilcisi olarak birçok kez Uluslararası Çalışma Teşkilatı (İLO)’ da ülkemizi temsil etmiştir.
Çalışma hayatıyla ilgili birçok yasanın hazırlığında görev almış ve halen yürürlükte bulunan İş Kanunu Bilim 
Komisyonu’na Başkanlık yapmıştır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Dekanlığı’nda ve İstanbul Üniversitesi Senatosu’nda uzun süre üyelik veya yöneticilik yapmıştır.
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n Hocam, öncelikle 6356 sayılı Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu’nu değerlendirmenizi istiyorum. 
Çeşitli çevreler bu Kanunu devrim 
ya da reform olarak değerlendiriyor-
lar. Sizce bu Kanun, sendika hakkı ve 
özgürlüğü bakımından yeni bir şey 
kazandırdı mı? 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu, bu konuda ya-
pılan birçok çalışmadan yararlanıl-
mak suretiyle hazırlandı. Daha önce 
çeşitli akademisyenler eliyle, önem-
li çalışmalar yapılmış, ortaya bazı 
taslaklar çıkmıştı. Bu taslaklara iliş-
kin gerekçeler de yazıldı, ama çeşit-
li nedenlerle bunlar bir kanun tasarısı 
haline dönüştürülemedi. Şöyle de-
ğerlendirmek mümkün: Bu kanun-
da, uygulamada yaşanan sorunla-
rın çözümü konusunda bazı başarılı 
düzenlemeler var. Özellikle sendika 
üyeliğine kabul ve üyelikten çekilme 
konusunda yeni teknolojiden yarar-
lanılmak suretiyle başarılı bir düzen-

leme yapıldı. Çünkü, bildiğiniz gibi, 50 
yıldır bu alanda yaşanan en önem-
li sorunlardan birisi, yetki tespitiy-
di. Uzun zaman çok değişik formüller 
üzerinde duruldu, çeşitli alternatif-
ler üzerinde çalışıldı, bunların bazı-
ları denendi. Bu süreçte yargı devre-
ye girdi, bölge çalışma müdürlükleri, 
bakanlık, noterler devreye girdi, ama 
hiçbirisinde beklenen sonuç elde 
edilemedi. 

Biz, önce getirilen bu elektronik 
sisteme biraz mesafeli yaklaştık, bazı 
ümitlerimiz vardı ama daha çok so-
runlar kafamızda mevcuttu. Ancak, 
zaman geçtikçe uygulama da yavaş 
yavaş biçimlenmeye başladı. Bugün 
uygulamaya baktığımızda, bu yeni 
teknolojinin kullanılmasıyla birlikte, 
sistemin başarılı olacağı şeklinde bir 
ümidimiz var. 

Bütün bunların yanında, bu Ka-
nunun, Uluslararası Çalışma Örgü-
tü normları açısından yetersiz oldu-
ğu da kesin olarak ortada. Nitekim, 
Uluslararası Çalışma Örgütü, yaptığı 

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Prof. Dr. Nusret Ekin ve Prof. Dr. Metin Kutal, Doçentlik ünvanı kazandıkları günün 
anısına objektif karşısında...
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değerlendirmede, bu Kanunun olum-
lu yönlerini not ediyor, ama bunun 
Türkiye Cumhuriyeti’nin onayladığı 
uluslararası sözleşmelerin ihtiyaçla-
rını karşılayamadığını da açıkça be-
yan ediyor.

n İşverenler uzun zaman internet 
ortamında sendika üyeliğine soğuk 
baktılar. İşçilerin kitleler halinde 
sendikalara üye olacağından çekin-
diler. Ancak, uygulama başladığında 
görüldü ki, ilk aylarda üye sayıların-
daki yükselmeyi takiben, sonra düş-
meler de başladı. Bizim açımızdan da 
beklenen üyelik artışı olmadı. 

Çok haklısınız, sendika üyeliğinde 
beklenen artış olmadı. Çünkü, Tür-
kiye’de sendikal örgütlenme konu-
sunda yaşanan sorunların ortadan 
kalkmamasının ya da üyelik konu-
sunda ciddi bir atılımın ortaya çık-
mamasının temel sebebi, üyelikteki 
noter şartı değildi. Bir başka deyişle, 
eski Kanundaki sendikaya üyelik ve 

sendikadan istifa halinde getirilmiş 
olan formaliteler değildi. Ülkemiz-
de, sendikal örgütlenmede yaşanan 
sorunların, çok daha derinlere giden 
nedenleri var. Bu durumun yapısal 
nedenleri var. Bunlar çözülmedik-
çe, bunlara kalıcı çözümler bulunma-
dıkça, elbette ki, Türkiye’de sendikal 
örgütlenme konusundaki yetersiz-
lik devam edecektir. Bunlar uzun bir 
biçimde konuşulması ve çözüm bu-
lunması gereken konular, kısa süre 
içinde tek tek ele almak, bu röporta-
jın sınırları içinde anlatmak mümkün 
değil. Bu noktada, sendikaların üye-
lerine güven vermemesinden ya da 
üye olmamış işçilere güven ve umut 
vermemesinden tutun da, işveren-
lerin sendikalar hakkında menfi bir 
hava yaratmalarının da, sendikalaş-
maya büyük etkisi var. Ancak bütün 
bunların yanında diğer başka neden-
ler, yapısal sorunlar var. Bütün bun-
lara rağmen, üyelik konusunda ge-
tirilen bu yeni sistem, bizlere ümit 
verici görünüyor. 

Prof. Dr. Metin Kutal,  61. sosyal Siyaset Konferansları’nda  dinleyenlere hitap ediyor.
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n 6356 sayılı Kanuna bir takım mü-
dahaleler oluyor ve Kanunun bütün-
lüğü bozuluyor. Zaman zaman iş hu-
kuku alanını ilgilendiren bir takım 
değişikliklerin torba kanunlar içe-
risinde veya alakasız bazı kanunlar-
la yapıldığını görüyoruz. Bu nedenle, 
izlemesi, takip edilmesi ve birbirine 
bağlamasında sıkıntılar yaşanıyor. 
Özellikle 6552 sayılı Torba Kanunla, 
kamu kesiminde ihale yoluyla hiz-
met alımı işlerinde getirilen toplu iş 
sözleşmesi düzenini nasıl karşılı-
yorsunuz?

Torba yasa yoluyla, birbiriyle hiç-
bir ilgisi olmayan konuların bir araya 
getirilerek çözümlenmesi, son yıllar-
da maalesef çok uygulanır hale geldi. 
Yapılan bu uygulamanın, hukuk tek-
niği açısından da, hukukun şeffaflığı 
açısından da isabetli ve doğru olma-
dığı kanaatindeyim. Kaldı ki, yapılan 
bu düzenlemeler aceleye getirilme-
si sebebiyle genellikle başarılı olamı-
yor. Bir süre sonra yeni bir torba yasa 

ile yapılan bu yetersizliğin telafisine 
çalışılıyor. Bu durum da, hem hukuk 
tekniği açısından, hem de hukukçu-
ların bu değişiklikleri izlemesi açı-
sından büyük sorunlar yaratıyor. Ni-
tekim, İş Kanununda alt işverenlerle 
ilgili olarak yapılan düzenlemelerin 
yetersizliği ortaya çıktı. Soma facia-
sından sonra, maden işçileriyle ilgi-
li olarak yapılan düzenlemelerin, bir 
süre sonra yeni sorunlar yarattığı an-
laşıldı. Bu sefer de bunların telafi edil-
mesi için yeni bir torba kanun hazır-
lığına girişildi. Bunlar böyle aceleye 
getirilecek ya da ilgisiz başka düzen-
lemelerle birlikte ele alınacak konu-
lar değil. Üzerinde uzun süre düşü-
nülmesi, çalışılması gereken konular. 
Olabildiğince hem uygulayıcılardan, 
hem menfaat gruplarından, sendi-
kalardan, özellikle de akademisyen-
lerden görüş aldıktan sonra, bunların 
müstakil yasalar biçiminde yapılma-
sında herhalde yarar olduğunu düşü-
nüyorum.

Prof. Dr. Metin Kutal,  Prof. Dr. Gülten Kutal ve Prof. Dr. Turhan Esener bir toplantıda...
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n Bu konuyla bağlantılı olarak sor-
mak istiyorum. İş Kanunun 2. mad-
desine 2006 yılında 8. 9. fıkralar 
eklenerek, kamu kesimi için ayrı hü-
kümler düzenlenip, deyim yerindey-
se, kamu kesiminde muvazaa iddi-
alarının önü kesilmek istendi. Ama 
yargı, bu iki fıkra yokmuş gibi, açılan 
davalarda kararlar verdi ve bu ka-
rarlar da kanımca isabetliydi. 6552 
sayılı Torba Kanunda, kamu kesi-
minde işçilerin 1. taşeronun yanın-
da bir yıl, 2. taşeronun yanında iki 
yıl, 3. taşeronun yanında yeniden bir 
yıl çalışabileceği, yıllık ücretli izin-
leri, kıdem tazminatlarının bu süre-
ler dikkate alınarak ödeneceği şek-
lindeki düzenlemeler, işçi lehine gibi 
görünürken, bir yandan da alt işve-
renin temel özelliği değişiyor. Alt iş-
verenler değişiyor ama işçi sabit ka-
lıyor. Halbuki, alt işverenin, aldığı işi 
kendi işçileriyle işverenin işyerinde 
sürdürmesi gerekirken, burada Ka-
nun, işçinin birden çok alt işverenin 
yanında aynı işyerinde çalışabilece-
ğini söyleyerek, temel İş Kanunun-
daki alt işveren kurumuna doku-
nuluyor kanaatimce. Bunun doğru 
olmadığını düşünüyorum. 

Tamamiyle aynı kanaati pay-
laşıyorum ve sözlerinizin hepsine 
tam manasıyla katılıyorum. Bu sü-
reçte, yasa koyucunun zaman için-
de çelişkilere düştüğünü de görüyo-
ruz. Çünkü, taşeronlarla ilgili olarak, 
kamu kesimindeki asıl işverenler-
le ilgili ilk değişiklik belediyelerle ilgi-
li yapıldı. Bunların asli ve sürekli işle-
rinden birisi olan temizlik işlerinin, alt 
işverene verilemeyeceğine dair yargı 
kararını önleyebilmek için bu kanun-

da değişiklik yapıldı. Fakat son yıllar-
da, belki işçileri korumak amacıyla 
ve belki de iyi niyetle yapılan bir ta-
kım yeni düzenlemeler, uygulamada 
yeni sorunları beraberinde getirdi. Siz 
değindiğiniz için ben değinmiyorum, 
ama dediğiniz gibi en azından kanun 
yapma tekniğinde belirli bir tutarlı bir 
politikayı devam ettirmek lazım. Son 
yıllarda uygulanan torba kanun siste-
miyle bunları yapmak mümkün değil.

n Çalışma hayatıyla ilgili çok uzun 
bir süre akademide görev aldınız. Ça-
lışma hayatının taraflarının düzenle-
diği toplantılarda bulundunuz. Zaman 
zaman tarafları bir araya getirdiniz. 
Bizimle neler paylaşmak istersiniz?

1961 Anayasasının kabulün-
den itibaren, Türkiye’de sendikacılı-
ğın tüm kurumlarıyla birlikte hayata 
geçmesi ile bizim genç bir akademis-
yen olarak üniversitede görev alma-
mız aynı yıllara denk geliyor. Bu du-
rum elbette ki bizim için çok büyük 
bir fırsat oldu. 1962 yılı başlarında 
toplanan 3. Çalışma Meclisinde, daha 
sonra 274 sayılı Sendikalar Kanu-
nu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunu olarak  ana-
cağımız yasaların esasları bir haf-
ta süren toplantılarda belirlendi. Bu 
toplantılarda ilk kez grev hakkı uzun 
uzun tartışıldı. Bunun sınırlarının ne 
olacağı konusunda, bir komisyonda 
tartışmalar yapıldı. TÜRK-İŞ’in o dö-
nemdeki en önde gelen sendika li-
derleri de o komisyonda bulunuyor-
du. Bu komisyonun toplantıları çok 
önemliydi, çünkü çalışma hayatı açı-
sından fevkalade hayati önemde yeni 
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sendikalar ve toplu iş sözleşmesi ka-
nunları geliyordu. Türkiye’ye ilk defa 
toplu pazarlık sistemi geliyordu, Türk 
işçisi ilk kez grev hakkını kullana-
caktı. Toplantı bu atmosferde devam 
ederken, grev yasakları konusu gün-
deme geldi. Bu konuda önce hükümet 
temsilcileri söz aldılar ve hepsi ken-
di bakanlıkları açısından grev yasa-
ğını savundular. Durumu kendi ko-
şulları bakımından ele alıyorlardı ve 
kendi işkollarında grev olmasını dü-
şünemiyorlardı. Söz gelimi Ulaştır-
ma Bakanlığı, ulaşımda grev olmasını 
kabul edemiyordu. Türkiye’nin daha 
önce grevi yaşamamış olmasını dile 
getirip, bu durumun sakıncalı olaca-
ğını söylüyorlar ve yasakları savunu-
yorlardı. Orada bulunan sendikacılar 
çok kötü bir duruma düştüler. Çalış-
ma Meclisinde, grev hakkı tartışılır-
ken, bir Amerikalı söz aldı, Türk iş-
çilerine nasihatta bulunmaya kalktı. 
Adam daha sözlerinin başındayken, 
bir sendika lideri “Senden mi ders ala-
cağız” diyerek durumu protesto etti. 
Protestoya diğer sendikacılar da katı-
lınca, komisyon başkanı müzakerele-
ri ister istemez durdurdu. 

Ben, İstanbul Üniversitesinde ho-
cam Orhan Tuna’yla birlikte, İstanbul 
Üniversitesini temsilen Çalışma Mec-
lisi’ne katılmıştım. Biz işçi kanadının 
temsilcileriyle, o sırada Sosyal Sigor-
talar Kurumu’nda işçileri temsil eden, 
tekstil işkolundan, şimdi soyadını 
unuttuğum Hasan Bey’in*** odasına 
buluştuk. Sendikacılar hemen Çalış-
ma Bakanına haber verilmesini iste-
diler. Kendisine haber yolladılar, “Grev 
hakkı elimizden gidiyor” dediler. Bu-

nun üzerine Çalışma Bakanı Bülent 
Ecevit’e haber gitti. Toplantı yeniden 
başladığında Ecevit geldi kürsüye çık-
tı ve “Batı ülkeleri grev hakkını nasıl 
kullanıyorsa, Türk işçisi de aynı hak-
kı kullanacaktır” dedi. Bunun üzerine 
tekrar müzakereye başlandı. Biraz ev-
vel grev hakkına karşı çıkan hükümet 
temsilcileri, grev lehinde konuşmala-
rı yapmak zorunda kaldılar. Böylece 
danışma niteliğindeki Çalışma Mecli-
sinde bu karar çıkmış oldu. 

n Genç meslektaşlarımız, Ecevit’in 
bu kadar etkin bir şekilde sorun çö-
zücü olduğunu bu konuşmamızı 
okuduklarında öğrenecekler. Haki-
katen çok güzel. Peki 4857 sayılı İş 
Kanunu nasıl hazırlandı Hocam?

İş Kanunu Bilim Komisyonu, ger-
çekten, İş Kanunu gibi çok önemli bir 
kanunu, aşağı yukarı bir yıldan az 
bir süre içinde tamamlama başarısı-
nı gösterdi. Bu başarı öyle zannediyo-
rum ki, oradaki üyelerin kişilikleriy-
le ilgilidir benim kanaatimce. Çünkü 
çeşitli menfaat gruplarını temsilen 
oraya gelen arkadaşlar, o menfaat 
gruplarının talimatları çerçevesin-
de hareket etmediler veya o menfaat 
grubunun avukatı gibi davranmadı-
lar. Bilimsel kimlikleriyle daima kat-
kılarda bulundular. Gerektiğinde bir 
maddenin işçi aleyhine doğurabile-
ceği sonuçları işveren kanadından bir 
arkadaşımız ifade etti.  Bunun aksini 
işçi kanadından gelen bir arkadaşımız 
söyledi. Böylece, daha çok bilimsel ni-
teliği ağırlıklı olan görüşler kabul edildi 
ve bu çerçevede kanun tasarısı hazır-
landı. Sonradan Kanun üzerinde Ça-
lışma Bakanlığında bazı değişiklikler ***Hasan Özgüneş (NÖ)
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yapıldı. Parlamentoda da alt işveren-
le ilgili verilen önergelerle değişiklik-
ler yapıldı ve bunların sonucunda, uy-
gulamada çok fazla sorunlar yaşandı. 
Ancak, eğer o Kanunun belirli bir tu-
tarlılığı varsa, Bilim Komisyonuna ka-
tılan arkadaşların, gerçekten bilimsel 
kimlikleriyle hareket etmeleri saye-
sinde olmuştur diye düşünüyorum. 

n Son dönemde üzülerek görüyo-
ruz ki, şimdi bazı işveren kuruluşla-
rı, örneğin TOBB, yargıda işçi yararı-
na ilkesinin uygulanmaması gereğini 
yazılı olarak talep ediyor. İnanılır gibi 
değil, ama durum bu boyutlara geldi. 
Elbette genel ilkeler şüphesiz önem-
li ve bütün tarafların buna sadakat 
göstermesi lazım. Birinin, diğerini ka-
bul etmediği bir endüstri ilişkileri sis-
temini yaşatmamız mümkün değil. 
Ancak son yıllarda, işverenlerde sal-
dırgan bir ruh hali ortaya çıktı. Sürdü-
rülebilir rekabet uğruna her şeyimizi 
feda ediyoruz. Bu rekabeti ucuz işçi-
likte aramamalıyız. Fedakarlık hep 
işçi ücretlerinden isteniyor.

Son on beş yıldan bu yana, yani 
1999 ve 2000 yıllarında, iş kanununu 
hazırlamak üzere toplandığımız, mü-

zakereye başladığımız zaman en bü-
yük tepkileri TİSK’ten değil, ticaret ve 
sanayi odalarından aldık. Hatta bazı 
tehditler bile aldık onlardan. Örneğin, 
iş güvencesi konusunda, “Bunu ya-
parsanız Türkiye’yi uçuruma düşür-
müş olursunuz, vatan haini olursu-
nuz” gibi sözler bile söylediler. 

Son Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu kabul edildiği sı-
rada, 25. maddedeki o değişiklik, ki 
kısa bir süre önce Anayasa Mahke-
mesi tarafından iptal edildi, onun da 
yine odalar tarafından özellikle kuli-
sinin yapılarak Parlamentoda ve son 
dakikada verilen önergelerle kabul 
edildiğine dair bilgilerimiz var. Bun-
lar hoş şeyler değil. Çünkü, gerçek-
te işçi konfederasyonlarının part-
neri işveren konfederasyonlarıdır. 
Ticaret ve sanayi odaları, kamu ku-
rumu niteliğinde meslek kuruluşla-
rıdır. Bunları sivil toplum kuruluşu 
olarak kabul etmek doğru değildir. 
Maalesef, son zamanlarda Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin işveren 
temsilcisi olarak ortaya çıktığını gö-
rüyoruz. Bu, ne onların ne de sosyal 
politikanın tarafları olan işçi ve iş-
veren örgütlerinin lehine olur. Doğ-
ru şeyler değil.

Prof. Dr. Kutal, Gedik Üniversitesi’nde akedemisyenlerle...
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n Hocam, bir süredir üzerinde ça-
lıştığımız, Ağustos 2015’te de ikin-
ci sayısını çıkaracağımız, Karatahta 
Dergisi için ne düşünüyorsunuz? Biz 
bunun alan için bir ihtiyaç olduğunu 
düşünüyoruz. 

Gerek sermaye tarafı-
nın, gerek emek tarafının 
rahatlıkla saygı duyaca-
ğı, böyle bir dergiyi çıkar-
mak güzel bir şey. Ancak, 
her derginin kendine göre 
bir takım inanç ve hedef-
leri de olur. “Biz tarafsızız” 
diye hiçbir amacı olmadan, 
amaç taşımadan bir dergi çıkart-
manın anlamı yok. Bu da ne olabi-

lir, söz gelimi ‘emeğin en yüce de-
ğer olduğu’ hipotezini kabul etmek 
lazım. İşveren kanadı farklı yorum-
layabilir, işçi tarafı farklı savuna-
bilir, ama herhalde bir takım ilke-

ler olması lazım. Bunun gibi, 
uluslararası çalışma norm-
ları, özellikle Türkiye Cum-
huriyeti tarafından onay-
lanmış çalışma normları 
hipotez olarak kabul edil-
meli. Aksi halde birbiriy-
le hiç bağlantısı olmayan, 
hiçbir ideolojisi olmayan bir 
dergi olur. Kişilikli bir der-

gi olması için, ilkelere sahip olma-
sı lazım.


