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Avrupa toplulugunda sendikal hareket, Ulkelere gore 

degi§en bir gilqte olmakla beraber, toplulugun bir ucundan diger 

bir ucuna btiytik bir gUq olu~turmaya devam ediyor. Ulusal dUzeyde 

bir gU9 olu~turmay1 bal'iarm1~ sendikalar, topluluk iqinde her ,,, 

geqen giin artan bir 9ekilde, topluluk "karar mekanizmalar1nda" 

ieyqi hak ve ozgUrlilklerinin saglanmas1 konusunda alinan kararlara 

ve topluluk iqindeki diger karar mekanizmalarina etkin bir ~ekilde 

kat1l1yor. 

!~te bu geli~meler kar~1s1nda topluluk iqindeki Ulkelerin 

sendikalarinin gerek yap1sal; gerek ideolojik olarak incelenmesi 

bir zaruret olarak kar~1m1za 91kmakta qUnkU her~eyden_once bu 

sendikalar "homojen" bir yapiya sahip degil; btiyiiikleriyle oldugu 

kadar doktrinleriyle de fark.11 bir yapiya sahipler. Bu durumda 

Avrupa Toplulugu tarafindan amaqlanan nihai btitUnle~mede sendikala

rin konumu, onemi yada sorun iqinde ele al1n1~ biqimleri onem 

kazaniyor? 

Bu qal1~man1n amac1, yakin bir gelecekte Avrupa Topluluguna 

tam Uye olmak' amac1nda olan Tilrk.iye'nin, sendikac1l1k konusu ile 

ilgili uygulamasinin Topluluk Uyeai alkelerde uygulanan kurallarla 

birlikte ele alinarak bir senteze varilmas1d1r. 9ilnkU ~Wrupa 

Toplulugunun bir par~asi olmak Bati demokrasinin ilkelerine 

uymayi gerektirir. 



Bunun sa~lanmasi iQin de Bati demokrasinin ilkelerini bilmek 

ve anlamak laz1md1r. Burada incelenen konunun sendikalar olmasi 

Ba.ti demokrasi iqinde aendikac1lik ilkelerini ve onlar tarafindan 

kabul goren sendikal uygulamalarin Ulkesel dUzeyde incelenmesi 

~eklindedir. TUrkiye'nin bu konu haklu.nda ILO tarafindan sik sik 

ele,tirilmesi boyle bir incelemeyi zorunlu kilmaktadir. 

Sendikac1l1k ve sendikal hak ve ozgUrlUkler konusu incelenirken 

herhangi bir spekUlasyon neden olmamak iqin ILO•nun sendikac1l1k 

ile 1lg1li ilkeleri esas al1nm1ftu--. Bundan dolay1 tezin birinci 

bolUmUnde ILO, kurulu~u, yap1s1, sendikacill.k ile ilgili 

sozle~meleri ve karar mekanizmas1n1n etkinli~i Uzerinde durulmu~-
W' 

tur. Toplulugu Uyesi Ulkelerden bir qo~nun sendikac1l1k ile 

ilgili uygulamalari ve Sendika-Topluluk diyalo~u tizerinde 

durulmu~tur. Tezin son bolUmtinde ise TUrkiye•nin sendikac1l1k 

ile ilgili uygulamalari ve 1982 Anayasasi ile getirilen 

hUkUmlerin sendikal ili§kilere getirdi~i etkiler incelenmi~tir. 

TUrkiye-ILO ili~kisi hakk1nda bir fikir vermek i~in 

tezin birinci kisminda Tilrkiye ile ilg111 bir !LO gor~meaine 

yer verilmi~tir. TUrkiye-ILO ili~kilerinin ba~l1 ba~ina bir 

inceleme gerektiren konu olmas1 boyle bir 

k1.lm1i,t1r. 

. kis1tlamay1 zorunlu 
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Uluslararasi Qali9ma Orgiitti \international labour organi

sation 7 IID} gali~ma yaGamina ili~kin 11Uluslararas1 Qali;ima 

Standartlar1n1 11 olu7turan ve Birle9mi9 Milletler'in bir uz

manl1k kurulu~u olarak gorev yapan bir orgtittur • .Bugun mil

yonlarca i9gi ILO'nun ·a1uslararas1 Qal1~ma Standartlar1na go~ 

re haz1rlanan 11Ulusal yasalardan" faydalanmaktadir. ILO bu 

nedenle her sendikali i~gi, her 9al1?an igin onemli bir or

guttUr. Bundandolayi bu bolumde ilk olarak kisaca ILO'nun ku• 

rulu~ sureci ikinci olarak Sendikac1l1k ile ilgili temel 11-

keleri uzerinde durulacaktir. 

Uluslararas1 alanda Sendikac1l1k ve Sendikal hak ve ozgtir-

1 Uklerin ne anlama geldigi konusu incelenirken; konunun bi

limsel bir gergeve igine yerle~tirilmesi, konu tizerinde her 

ttirlti spektilasyonun yap1lmas1nada engel olacaktir. itunun 19-

in Uluslararas1 alanda Sendikac1l1k ile ilgili temel yakla

sim.lar ve spektilasyonlar yerine, Uluslararasi Qal1~ma Te~

kilati (ILO)'nun Sendikac1l1k konusundaki standartlaritemel 

al1nm1'.7t1r. Bu standartlar tum demokratik tilkeler igin send·± .. 

kac1l1k konusunda kabul edilrni? ilkelerdir. 

ILO'nun Kurulu~u 

ga11~ma ya§am1na ili9kin Uluslararas1 ilkeleri saptayacak 

bir kurulu9 olu~turmaya yonelik gabalar, i9gilerin ozellik· 

le sanayinin ilk geli~tigi Bat1 Avrupa tilkelerinde - gali~ma 

ve ya9ama ko9ullar1n1 dtizeltne ut;runa giri~tigi mticadele ile 
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kisa zamanda U1usal s1n1rlar1n d1~1na ta~ti. Ayn1 uretim 

ili$kileri agi iginde, benzeri ko$ullarla kar51 kar91ya kal

ma i~~ilerin mUcaledelisinin "U1uslararas1la~mas1n1" ka91n1l· 

maz k1ld1 • 

.Bu yolda Milletlerarasi bir "9a119ma Kanunu" yapma;¥1 ilk 

olarak Robert OWEl~ isimli bir Isko gyali sanayiici or"aya at• 

ti. Hatta daha da ileri giderek bu dogrtUtuda I8I7'de bir 

tasar1 bile haz1rlad1. Fakat fi.trinin bir hakikat olabilme

si icin bir as1r gegmesi ~gerekecekti. 

I864 1 de Londra'da kurulan U1uslararas1 I~giler Dernegi 

(I.Enternasyonal) i~9ilerin Uluslararasi ol9ekte orgut kur

ma hareketini ba~latan onemli bir geli9me oldu. Dah& sonra 

I9. yuzyil ortalar1ndan itibaren bir9ok sanayiici, bilirn 

adam1, siyasetgi, i~9ilerin "Uluslararasi standartlar" yo

luyla korunmasi igin yogun 9aba harcadilar. Bunlardan en 

onemlilerinden biri; R.OW~N'in sahibi oldugu fabrikada ga

l1$ma surelerini azaltmasi ve 9al19ma ko~ullar1n1 duzelte

rek bu yonde onculuk etmesi oldu. R.GWEN daha sonra bir9ok 

Avrupa ulkesi hukurnetine giderek sosyal mevzuatin dUzeltil

mesi igin oneride bulundu. Ayn1 donemde bir ba$ka sanayici, 

Fransiz il:?adami Daniel LEGR..~ND' da "Ulusal Sosyal ..t'oli tika" 

onlemlerinin al1nmas1n1 kolayla9t1rmak amac1yla "Uluslara

ras1 Sosyal i'olitika Onlemlerinin 11 saptanmas1 gerektigi go
rusunti savunmakta idi I~40 y1l1ndan sonra D.LEGRAD Avrupa-
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nin bir gok tilkesini gezerek sorumlulara 9al1~rna surelerini, 

gece 9al19mas1n1, gocuk ve kadin i~9ilerin 9al1~ma ko?ulla

r1n1n dUzeltilrnesini kapsayan yasa tasar1lar1 sundu, "bir /dJt~ 
htr{)l 

9ok Avrupa Ulkesi hukurnetine ac1rnas1z rekabeti sa~ d1?1/bir 

9al1~ma rnevzuat1n1" hep birlikte haz1rlamalar1n1 saglamak 

igin defalarca ba~vurdu 11 • 

Sonu9 olarak ortaya ne elle tutulur somut bir 9oztim nede 

9al1~rna ko~ullar1n1 dtizeltecek, Uluslararasi i~birligini ge

li9tirecek rntizakere ortami dahi 91krnad1 • .l!'akat bazi Avrupa 

ulkelerinde ozellikle !ngiltere, Fransa, Isvigre, Alrnanya 

gibi ulkelerinde ozellikle sanayile~mekte olan Ulkelerin 

parlemvntolarinda ve tiniversite kiirstilerinde yogun bir bi-

9imde Sosyal rolitika onlemleri tart1~1lmaya ba$land1. 

1877'de Bel9ika'n1n GENT (Gana) kentinde toplanan Ulus

lararas1 I$9iler Kongresi Uluslararasi mevzuata ili9kin 9e

ffitli konular1da ele ald1. Uluslararas1 alanda i~gi sorunla

r1na ili~kin 9al1~malar1n1 yogunluk kazanrnas1 uzerine Isvi~~ 

re Htikiimeti I889'da Uluslararas1 sozle9meler yoluyla dlizen

lemek istenen i~ hukuku konular1n1 goru~mek uzere ortak bir 

toplant1 igin I3 Hukiimete 9agr1 yapti. Ancak daha sonra Al

manya 'nin da benzeri bir 9agr1 yapmasi uzerine, kendi 9agr1-

s1ndan vazgegti ve I890'da Berlin'de fabrikalar ve madenler

deki 9al1~ma ko$uliar1n1n gorti~ulup, tart1s.1ld1g1 konferansa 

kat1ld1. 



Berlin Konferans1 olarak bilinen bu i~ birligi, 9ok onem

li sonu9lar ortaya 91karmamakla beraber, 9ocuklar1n 9al19ma 

yas1, i5Qi sagl1g1 ve i$ gi.ivenligiile 9al1~ma surelerinin 

azalt1lmas1 gibi i$Qi sorunlar1n1n ele al1nd1g1 ilk buyuk 

Uluslararas1 toplantilardanbiri olarak tarihe ge9ti. 

1897 y1l1na gelindiginde hale gal1~ma mevzuat1 i9in Ulus

lararas1 bir orgtit kurulamam19t1. 1897 y1l1n1n £yltil ayinda 

BrUksel 1 de baz1 Avrupa devletleri ile AED'nin se9kin uzman 

ve siyaset9ilerinibir araya getiren bir konferans topland1. 

Bu kori~eransta uu1uslararas1 Qal1$ma" mevzuat1 hedefimi sa

vunacak bir komisyon ile her ulkede bu gorU~leri yayg1nla~

t1ra cak ulusal ozgurluk olu~turulmas1 kararla~t1r1ld1. 1$te 

bu Qal19malar1n sonucu olarak I990'da ~aris'te ~~l19ma mev

zuat1 igin Uluslararasi bir dernek kuruldu. l9()I'de lsvi9-

re'nin BALE kentinde bu dernegin Uluslararas1 9al1$ma burosu 

a91ld1. 

ILO 'nun onctisu sayilabilecek bu--- kurulu$ y1llarca bir Ulus ... 

lararas1 9al1$ma btirosugi.bi gorev yapt1. I.Diinya sava~1 91k

t1g1nda bu orgtite 22 hukiimet temsil edilmekteydi. I$9ilere 

ve Qali~ma ya~am1na ili9kin mevzuat tizerine ger9ekten ayr1n

t1l1 9al19ma yapan ve bir 9ok dernegi btinyesinde bar1nd1ran 

bu kurulu? 1905 ve I906 y1llar1nda biri beyaz fosforun kulla. 

nilmas1n1 yasaklayan, digeride kad1nlar1n gece 9al1~mas1 ko

nusunu dUzenleyen iki Uluslararas1 antlal]ma kabul etti. I. 

Dunya Sava~1 ile birlikte bu kurulu$un ya9am1da sona erdi. 
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I9.yuzy1l1n son 9eyreginde Uluslararasi alanda sendikala

rin orgUtlenrnesi hareketi· iyice gelisti. Ce9itli i?kolu 

f ederasyonlari kuruldu. Uluslararasi i~ci sendikalari sek

reterligi kurulma sina karar ~~erildi. 9ef]i tli ic sorunlar1 da 

bunyesinde ta91yan bu olu9um I9I3 y1l1nda Uluslararasi sen

dikalar federasyonu (ll'TU) ad1n1 a ld1. !!lcilerin ilk Ulus

lararas1 orgiitii olarak kabul edilen bu kurulu~un "Sosyal hak

larin Uluslararas1 Standartlarin tt sapi;anmas1 9al19malar1 nda 

katk1s1 btiytik dldu. I9I4 - Ia y1llar1 arasindaki sava9 bo

yunca i~<;i sendikalar1 her firsatta U1uslararas1 9al1~ma bU

rosu kurulmas1n1 ve sa:va$ sonunda imzalanacak bar1~1n sUrek

liligi icin sosyal adaletin saglanmas1n1 gerektigini belirt

tiler. 

Bu yillarda Avrupa ve AJ3D'de yapilan i99i konferanslarinda 

benzeri gorU$1er savunuldu. Ozellikle Sendika ozgtirlugu, gr-• 

ev hakki, 9al1$ma saatleri ba~ta olmak tizere 9al19ma kO]Ul

lar1n1n dtizenlenrnesi yolunda 9e9itli istek taslaklari haz1r

land1. 

I.Dunya sava91n1n sona erdigi gtinlerde artik bir Uluslar

arasi 9al1~ma orguttiniln olu9turulmas1 ka91n1lmaz hale gel

mi~tir. 

I.Dunya sava,;1n1n sonrasi ekonomik ve siyasi kor:;iullari · 

sava~in galip devletlerini, i$<;iler arasinda yogunluk kaza

nan "Uluslararas1 Qali~ma or;::UtU" ku'rmaya yonelik dti']iince ve 
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eylernlere sahip 91k.maya yoneltti. I9I9'da Paris'te toplanan 

Bar19 Konferansinda ilk ele alinan konulardan biri bu oldu 

ve bir Uluslararasi 9al1?ma rnevzuati kornisyonu kuruldu. 

Bari§ Konferansi'na katilan devletlerin temsilcileri, ol¥'""' 

§turacak Uluslararasi gal19ma orgtitude hukurnetlerin iGgi ve 

i§veren ternsilcileri kar91s1nda e?it say1ya sahip olmas1 

ilkesini savundular. Sonucta turn konularda i~Ci ve i§veren 

kurulu§lari birer ki§i ile ternsil edilirse hukiimetler toplam 

iki kiGi ile ternsili kabul edildi. ti§9i temsilcisi say1s1+ 

1$Veren ternsilcisi say1s1 = Htikumet ternsilcisi say1s1na.) 

Boylece hukiimet 7 !$veren - i~gi temsiline dayali uglu yapi 

i9inde gal1~acak bir Uluslararasi Qal19ma Orgtitti kurulmasina 

karar verildi. 

Komisyon 9al1~malar1 sonucli. olu~turulan metin Versay Ant

la§rnas1n1n ILO'y.u kuran XIII. Bolumtintin esaslarini olu~tur.

du.EVPensel ve siirekli bar1~1n ancak sosyal adalet temeli 

tizerinde kurulabilecegi temel gorli$ilnu dile getiren bu ilke

ler bazi eklerle (I944 PH!LADELHH!A Bildirisi) bugUnde ILO' 

ya yol gosteren ilkelerdir. ILO bu ger9eve iginde I9I9 yilin

da Milletler Uemiyeti ile birlikte, ondan bag1ms1z olarak 

kuruldut Kuruldugu sirada ILO'nun uye sayisi 45 idi. 

ILO, ilk kuruldugu y1llarda ozellikle i~qi kesiminden ve 

sendikalardan gelen bir9ok ele~tiriye rnaruz kald1. Bu ele9-

tirilere gore olu~turulan tiglu-yap1 iginde (hUkilmet - i~gi -
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i~veren} 9al1~acak olan sendikalarin artik i~levini yitire

cegini ve htikUmetlerle iGbirligi yaparak devletin olu~tur

dugu; "Toplumsal Yap1n1n Tamamlay1c1s1" gorevini yerine ge

tirecegi ileri slirUldu. 

Bu arada II.DUnya Sava$1 sonucu ILO'nun merkezi 1939 y1-

l1nda Kanada'ya ta~1nmak zorunda kald1. I944 y1l1nda ABD' 

nin FH!LADELPH!A kentinde yap1lan toplant1da ILJ'nun ilke

lere daha geli~mi~ bir bi9imde bir kez daha saptsnarak PH!

LAnELPH!A Bildirisi olarak blitUn Dunya'ya ilan ~ui~ui • 

.Emegin bir "META" olmad1g1 belirtilen bildiride esas ola

rak soz ve orgutlenme ozgurlugune yer verilmekte, insanla

rin irk, inang ve cinsiyetleri ne olursa olsun firsat e9it

lmgi, ekonomik guvenlik, ozgiirluk ve sayg1nl1k i9inde maddi 

refahlarini ve manevi geli§melerini saglamak hakkina sahip 

olduklari belirtilmektedir. 

PH!LA.~~H!A Bildirisinin 4 ~emel ilkesi vard1r: 

I. Ozgurluk tEmek ve Sendika Ozgurlugu) 

2. E~itlik (F1rsat eGitligi, ayr1rnc1 uygulamalarin yok 

edilmesi) 

~. :Ekonamik Gtivenlik (9ali§ma Sosyal Gtivenlik ve asgari 

iicret haklar1) 
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4. Sayg1nl1k (Yeterli 9al1~ma ve ya~ama ko~ullari hakki, 

hak ve ozgtirlUklerin korunmasi ve gelit]tirilmesi) 

l'H!Ltt.DELPH!A Bildirisi daha aonra ILO Anayasa::n. tnin bir 

par9as1 olarak kabul edildi. Bu nedenle her tilke ?H!LADEL

l'H!A Bildirisindeki esaslari kabul e ttiginden ilkelerine ~ 

ozellikle sendik:i ozgurltigu ilkesine uyruakla yti!ctimlil bulun-

maktad.i.r •. 

I945 yil.indan sonraki c;al11}maL1r1n ILJ, ozel olarak "'Sen-

~11 •• •• i ·· - .. u Ka OZg'JL' Li[';U, toplu pa zarlik ve grev haklari 11 gi bi temel 

~rnnul2-:"-:.::i yo ,~;u:nla r;nard1. Yeni ko~ullardaki yeni gorevlerini 

belirleyen PH!LADELPHlA Bildirisindeki esaslar1n uzant1s1n-

da "temel hak Ye ozgii:rlfjkler ilesend.ikal haklar 11 aras1ndaki 

kopmaz ili~kiyi stirekli dile getirdi. 

- Jr946 y1l1nda·:_ BH' in uZ!.lanlik h.-urulu?u haline getirilen i.Lv 

yapt1g1 <;ali§malardan dolayi kurulu~un 50.yilinda, I969'da 

NOBEL BARI~ ddillti ile odtillendirildi. 

Bugtin I50'den fazla devlet tL0 uyesidir. ~LO bUtUn dUnyada 

9al1~anlara daha dLlzenli gal11ma ko~ullar1, daha ytiksek bir 

ya1?am d;;zeyi ve daha ileri olanaklar sa~lamak i<;in <;aba har-

camaktadir. Fakat hed'.? eyin :nlike.:nmel gi tti.?;ini soyl eme1< m:U:n-

kt.in degil1ir .. Ozellikle i~9i s:endikalar1n1n ILJ'nun 9nl1~ma 

bi<;imine yonelik ele~tirileri yot1lnl2f}'i!~1::ta hr. IL8 'nun des± 



- IO -

~en dunya ko~ullarina uyarak kendini yenilemesi, soru~

turma ve denetimlei:inin daha h1zl1 ve daha etkin olmas1 ge

rggi . gl1nan kararlar1n hi.ikUmetler tarafindan onaylanmas1na 

Ve bu sozle~melerin pratik ya~ama aktar1lmas1nda htikumet

lere daha etkili olacak yollar denenmesi gerektigi belir

tilmektedirler. 

ILO 'NUN QALI~!f~ ALA:NLARI VE Y.A..PISI 

-QAL~Jr!A ALANLARI-

Uluslararas1 9al1$ma te$kilat1 ILO'nun Qal1$ma alanlari $U 

ba~l1klar alt1nda toplanabilir. 

Cali~ma ve ya~ama ko$ullar1n1 iyile~tirrneye, i~ bulma 

olanaklar1nJ.. art1rmaya ve insan temel haklar1n1 daha ile• 

ri di.izeylere oturtmaya yonelik katkilarda buluns c2k, u1-
usl2raras1 politika esaslar1n1 Ve faliyet programlar1n1 

hazirlamak. 

- .Bu politikalarin ulusal yetkililer taraf1ndan onaylana

rak uygulanabilmesi i9in uu1uslararas1 duzeyde 9al1§ma 

standartlar1 11 olu~turmak. 

- .Bu politikalarin etkinlikle uygulanabilmesin:de, htiki.imet

lere yard1mc1 olacak, i9erkli bir uluslararas1 teknik i~ 

birligi programi hazirlamak. 
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- Bu cabalarin tumlinli daha etkin bir cerceve icinde iler

letebilmek amaciyla ogretirn, egitimr ara§t1rma ve yayin 

faaliyetlerinde bulunmak. 

- ILOt TUrkiye'de ozellikle I980 sonralarinda sendikal hak 

ve ozgUrluklere yonelik bas1nda 91kan ele~tirileri ile 

taninan bir orgtittur. Bu niteligiyle bir cok i~9i, i~ve

ren ve resmi gorevli ILO'nun bir Uluslararas1 i~ci kuru

lu~u oldugunu sanmaktadirlar. Oysa daha onceki bolilmler

de gorlildugu gibi ILO'nun liyesi devletlerdir. IL0'nun H1 

:zi.in dig6r hi~ ~1r kurulu§undan ~lmayan uclli yapiyla ca

l1§mas1 ve ±§9ilerin 9al1~malar1na oylar1yla katilabildi

gi tek BM orglitli olmasi ILO'nun bu niteligini degi~tir

mez. ILO bir i~gi kurulu~u degil, Devletleraras1 bir ku

rulu§tur, 

Gergekte tlim ILO organlarinda hliklimet temsilcileri tek tek 

1~ veren yada i~gi temsilcileri kar~1s1nda hep 9ogunlukta

d1r. Qok uluslu tekeller sorunu ba~ta olmak uzere bir gok 

konu ac1s1ndan hliklimet ve i$Veren temsilcilerilLO'da koalis

yon yapmakta birlikte davranmaktadir. 

Onaylanan ILO sozle~meleri nedenli i~ci yanl1s1 gorlinlirse 

corunsun, 0 sozle§meler huktimetlerin yakla~ik 2 y1ll1k ince

lemesinden gegmi§, i~gi delegelerden iki misli fazla olan hu. 
kUmet temsilcilerinin var oldugu uQK taraf1ndan on2ylanmakta

d1r. 
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ILO'NUH YAPISI 

ELO her yil toplanan bir "Uluslararas1 9ali$ma Konferansi: 

bir "Yonetirn Kurulu 11 ve bir "Uluslararasi Qalic:;rna Bti:rosu 1 n -

dan" olu§ur. ILO bu uglti ternel organin d1$1nda bir gok yar

d1rnc1 organlar1da sahiptir • .Bunlar daha gok bolgesel ya da 

rnilletlerarasi konularda ara~tirma yapan uzrnanlik kurulu~la~ 

rid1r. 

Uluslararasi 9al1~ma Konferans1 (UQK) 

Uluslararas1 Qali$ma Konferansi yilda bir kez HAZIEAN Ay-

1nda 3 hafta sure ile toplanir. Sosyal haklarin ve ~l1$ma 

hayatina i1i9kin sorunlar1n tart1$1ld1g1 Uluslararasi bir 

forum gibidir. UQK, ILO'nun genel politikas1n1, iki y1ll1k 

gali§ma program1n1 ve butgesini saptar. Uluslararasi 9al1~

ma standartlar1n1 saptarken bir "Yasama organ1 11 g:ibi 9al1-

$1r. 

UQK'ye her uye devlet iki hukUrnet temsilcisi, bir i99i ve 

bir i~veren tems1lc1si ile xa~1l1r. riukurnetler kendi ternsil

cileri ise en 9ok uyeye sahip i99i konfederasyonlar1n2 ve 1$ 

veren kurulu~larina dan1~1larak hilkUmet tarafindan atanir. 

Bu prosudure uymayan atamalari tan1y1p tanimamak hakk1 UQK' 

nin yetkisindedir. UQK'na katilan delegeler yanlar1n'.1a tek

nik dan1§man kadrolarinda bulundurabilirler. Fakat bu kadro

nun oy hakk1 yoktur. UQK'n<l bunun 7an1nda BM'nin 9e$itli ku-



ruluf}lar1n1n temsilcileri gozlemci olarak kat1l1rken Dtinya

nin u9 Uluslararas1 i~ konfederasyonundan (I) ve U1uslarara

s1 sendika federasyonlar1ndan 40 dolayinda dani$manda bu top

lantilarda yer alir. 

Yonetim Kurulu (Y.K) 

ILO Yonetim Kurulu, tiyeleri UQK tarafindan her u~ yilda 

bir se9ilen kuruldur. Y .K. da UQK gibi iigli.i bir yapiya sa~,;:_. 

hiptir. Y.K, her D:lri kendi gruplarinca segilen 28 htiktirnet, 

L~. if}9i ve I4 if}veren temsilcilerinden oluf?ur. Y .K, ILO G~

nel Mtidurti'nti se9er ve Uluslararas1 Qali~rna Burosu'nun 9a

l1f}malar1n1 yonlendirir. Yilda en az fig kez toplan1r. 

- Uluslararasi Qali$rna Burosu (UQB) 

UQB, ILO'nun Cenevre'deki surekli sekreterligi, merkez bu
rosu, araf}tirma ve soru'?turma merkezi, yay1nevi gorevini ye

rine getirmektedir. YK'nin denetirninde ve onun tarafindan se-

9ilen Genel MudfirU'nUn ernrinde 9al1~1r. 

(I) U1uslararas1 ug i$9i sendikalari konfederasyonu sun

lnrdir. 

- U1uslararas1 htir i~gi sendikalar1 konfederasyonu 

(ICFTU) 

Dunya sendikalari federasyonu tWFTU - DSF) 

Diinya 1$ konfederasyanu (WCC - D1K) 
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UQB, gerekli gorUlen konulardaki belge ve raporlar1 ha

zirlar. Ara~tirma, egitim, teknik i?birligi programl2r1n1 

gerQekle~tirir. 40'dan fazla iilkede bolgesel, yoresel v~ 

~.;mbe burolar1 olarak Qal1f?malar1n1 yayg1nla9t1rrnaktad1r. Yak. 

la91k IOO 'u af?k1n ulkede 3000 dolay1nda ILO uz1:ian1 <;al1i;imak

tad1r. 

jjiger Organlar: 

ILO'nun yukarida sozu edilen iiQ temel organlar1 d1!?1nda 

ayrica $U yard1mc1 organlar1 vardir. 

- .l!indUstri komiteleri (Bolgesel konferanslar, in~aat kamu 

hizmetleri, demir Qelik, kimya, petrol ve benzeri konu~ 

larda gali~mal arda bulunur.) 

- Uzmanlar komi tesi tSozle9me ve tavsiyelerin uygul ::nmas1 

ili~kin konular1n incelemektedir.J 

- Sosyal guvenlik uzmanlar1 komitesi. 

Ortak dani~ma komitesi (Tar1msal egitim, bilim ve ogre

time ili~kin konular1n1 9al1smaktad1r. lLJ - FAO - UNES~ 

CO isbirligi) 

Ortak Uzmanlar Komitesi (ILO - UNESCO i~birligi) 

Kirsal ~eli~me Dani~malar Komitesi. 

- Kamu Hizmetler Ortak Komitesi. 

Ortak Denizcilik ~omisyonu. 

- Sendika ozgurliigune ili~kin gergekleri ara?tirma ve uz.-
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lai;;t1rma Komisyonu (BM - ILO 1f}birligi) 

- Sendika ozgtirltigu Komitesi. 

ILO VE SEND!K.A bZGiJP..LUlJ-U 

ILO ozellikle I94s 1 den sonra sendika ozgtirli.igi.i ile ~al1s.

malar1n1 yogunla11t1rm1~t1r. Bu ama~la BM ile yapilan yogun 

gorti$meler sonucunda sendika ozgtirltigti konusunda ILJ bunye

sinde ozel bir organ ku.rulmw;?tur. 11 Sendika Ozgiirli.igti 1-onusun

da soru$turma ve Uzla~tirma Komisyonu"; tan1nm1$, bag1ms1z 

ki~ilerden kurulan bu komisyon hem .BM, hem ILO adina ~ali~

malar yapmaktadir. 

Sendika ozgurlugU konusunda kurulan diger organ I95I'de 

olu9turulan "Yonetim Kurulu Sendika uzgurlugu komitesidir." 

Bu komite, ILO yonetirn ku.rulundaki hukurnet, i~~i ve i~veren 

ternsilcilerinden se~ilen 9 tiyeden olu$ur. Bu iki ko~itede 

bugune kadar ~e~itli konularda sendika ozgi.irlugti ile ilgi

li onemli kararlar alm1$, sendika ozgurltigti konusunda ~al1f}

malar yaprn1~lard1r. 

U1uslararas1 ~al1$rna tes.kilat1 lLO'nun sendikac1l1k ile 

ilgili kabul ettigi en onemli sozle$me 87 say1l1 sozle9me

dir • .Bu sozle~mede sendikac1l1k ile ilgili uygularnal&~in 

kapsarn1 ve mahiyeti en iyi ~ekilde belirtilmi$tir. 

Turkiye'nin de i9inde bulundutu yakla$1k 50 ulke ILO'nun 

87 say1l1 sozle$mesini onaylam1$ ve onaylarnsktan ka~1nm1~-
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lardir. A~'na girmek amac1nda olan £urkiye 1 nin 87 say1l1 soz· 

le~mede belirtilen esaslara surekli kay1ts1z kalacag1 dti~ti

ntilemez. Qunki.i Toplulugun bir par9as1 olmak Bati demokrasi

sinin ilkelerinc uymay1da gerektirmektedir~. ve sendikalar 

Bat1 demokrasisinin vazge9ilmez bir par9as1n1 te~kil etmek-

t edir. Bunun icin sendikalarin demokrasi i9indeki yeri iyi 

~ekilde anla~1lmal1d1r. 

Bundan dolay1 Avrupa'nin sendikac1l1k ile ilgili uygulama

lar1n1n standartlar1n1 6lu~tur8n IL0 ilkeleri tizerinde ayrin. 

til1 olarak durmak@rekir. 

- 87 say1l1 sozle~me: 

87 say1l1 sendika ozgilrltigti ve sendika hakk1n1n korun

masina ili$kin 1948 tarihli sozleemede i~gi ve i~verenlere 

sendikac1l1kla ilgili dort temelgivence saglanmaktadir • .Bu 

dart temel gtivence ~u Konulari kapsamaktad1r. 

I. !~9ilerin ve i$verenlerin daha onceden izin alnaks1-

zin kendi iradeleri ile diledikleri sendikayi kurma, 

diledikleri sendikaya Uye olmaya haklar1 vardir. 

2. Sendikalar tam bir ozgurluk i9inde ana tlizuk ve 9al1~

ma ilkelerini olu~turma, kendi temsilcilerini secme, 

kendi yontemlerini ve etkinliklerini duzenleme, kendi 

programlar1n1 olu$turma hakk1na sahiptirler. 

;. Sendikac1lar1n idari makamlarca 9al1~madan alikonmaya 

ya da feshedilrneye kari:;i korumna haklar1 vardir. 
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4. l7c;i sendikalar1n1n ve i~veren kurulu~lar1n1n fede

rasyon ya da konfederasyon, bic;iminde orgUtlenme ve 

ozgtirce uluslararas1 kurulu$lara katilma haklar1 var

dir. 87 say1l1 sHzle~menin 4. maddesine gore "i$<;i 

orgutleri idari makamlarca kapatilamaz yada faaliye

tten alikonamaz." Sozle~mesinin a. maddesine gjjre ise 

nru1kede yurtirltikteki yasalar i~ bu sozle$me ile sag

lanan haklari kisitlamayacak yada kis1~lay1c1 bir 
n 

bic;imde uygulama olmayac·akt1r. 

Boylece Uluslararasi gali§ma te~kilat1 lILO) 8. maddey

lede bu sozle§meyi kabul eden Ulkelerin ulusal yasalar1nda 

bu sozle§meye ayk1r1 bir yasanin bulunamayacag1n1 karara 

baglam1~t1r. 

87 say1l1 sendika ozgurlugti sozle?mesi · Sendikac1l1k ile 

ilgili f?U konularin uygulanmas1 ilkelerini savunmaktadir. 

SEND!KA HAKKININ TANifiliASI 

87 say1l1 Sendika bzgtirlugu Sozle~mesi, i~kolu, cinsiyet, 

renk, irk ulus, inane; yada siyasi du~unce ayr1m1 getirmeden, 

tum Hzel ve kamu sekt0ru gal1§anlar1na, butun tarim i§<;ile

rine sendika kurma ve sec;tikleri sendikaya uye olma hakki 

tan1maktad1r. 

Sozle§mede bu hakka getirilen tek istisna 9. mc::1de~e be

lirtilmektedir. 9. madde "bu sozl0~me ile saglanan guvence-
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lerin silahl1 kuvvetier mensuplar1 ile polise ne olgtide 

tan1nacag1, ulusal yasalar ya da yonetmelikler ile belir

lenecektir11 denilmektedir. Bu istisna d1;p.nda 87 say1l1 

sozle~me i~gi ya da devlet memuru butun galisanlara sendi

ka hakk1 saglamaktadir. 

Ancak bir !LO raporuna g5re Bolivya, Brezilya, Dominik 

0umhuriyeti, Ekvator, hlsalvador, Etyopya, Urdtin, Liberya, 

Peru, Turkiye, AJID'ae (Bazi eyaletlerinde) kamu Qal1$anla

r1na sendika hakki hala tanimamakta ve 87 say1l1 sozle9me 

gignemektedir. 

Baz1 ulkelerde kamu gal17anlar1n1 haklari s1n1rl1 olarak 

taninmakta baz1lar1nda ise gal1~anlar1n degi~ik katmanlari 

igin yasaklar getirilmektedir. 

Kamu gal1~anlar1n1n sendikal haklar1 birgok ulkede k1s1t

lamak istendigi igin bu konuya a91kl1k getirmek amacijla 

I97s y1l1nda I5I say1l1 gali~ma ili~kileri \Kamu tiizmetleri) 

sozle~mesi kabul edildi.) (2) Bu sozle~mede 98 say1l1 sozle• 

~menin uygulamnas1n1n ortaya g1kard1g1 kar1?1kl1klara, bir

gok ulkede kamu gal1§anlar1n1n haklar1n1n tan1nmamas1 konu

larina deginildikten sonra, gilntimiizde devlet gal1l?anlar1n1n 

say1s1n1n artt1g1 kamu hizmetlerinin yayg1nla~t1g1 belirtile

rek, kamu hizmetlerinde 9al1s.an herkesin sendika hakki oldu

gu vu.rgulanmakta, 91karlar1n1 korumak ve geli~tirmek igin 

memurlarinda sendika kurabilecegi belirtilmekte kamu kesimin· 
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de mUzakere yollar1n1n gelistirilmesi isten.mektedir. 

ILO Yonetim Kurulu Sendika OzgurlugU komitesinin bazi ka-

rarlarinda sendika hakk1n1n tan1nmas1na ili~kin ol2rak, oz

ellikle siyasi dti~Uncelere dayal1 ayr1mc1l1klar1n sendika oz
gtirl ugtinti zedeledigi belirtilmektedir. 

SEl~DiKA SEQHE OZGURLUGU 

87 Say1l1 sozle~me i~gilerin diledikleri sendikay2 kurma 

Ve diledikleri sendikalara ozgiirge uye olma hakk1na higbir 

s1n1r tan1mamaktad1r • .bu ternel hak beraberinde "6endika 

~oklugu .. ilkesini de ge"tirmekT.eu.ir. 

Bazi i.Ilkelerd.e sendika goklugundan yak1n1larak, sendika

lar mecburi birle$melere zorlanmakta, bazi ulkelerde ise 

yasa i1e "sendika tekeli" zorunlu kil1nmaktad1r. 

ILO, i~gilerin giiglti, buyuk sendikalarda orgutlu olma

lar1n1n onlarin g1karlar1n1n daha iyi korunmasi sonucunu 

getirecegini, sendikal birligin, esas olmas1 gerektigini 

belirtmektedir. Ancak lLO'ya gore sendikal birlik i~gile

rin ozgur iradeleri ile gergekle~ebilir~ Yasal zorlama ile 

sendika tekeli yarat1lmas1 ile i~gilerin kendi iradeleriyle 

ozgUrce tek sendikada birle~meleri birbirinden farkl1d1r. 

(2) U1uslararas1 Qali~ma ~e~kilati lLO Turkiye tarafindan 
onaylanan sozlesmel er, ~'Uill~-1-7 Ya.y1nlar1 l'to: I37 S. 262 
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BU nedenle zorunlu birle9ti:rmelere yonelik yasa maddeleri 

sendika ozgurlugil ilkesine ayk1r1d1r. 87 sayili sozle9meye 

gore i~9ilere en faydali olabilecek, i~9ilerin haklar1n1 en 

iyi ~ekilde koruyabilecek sendikalari yaratmad2 sorumluluk 

yine i~gilere aittir. 

Sendika ozgtirlugunu gignemeye yonelik bir baska tDr Is

panya ve ~ortekiz'deki fa9ist rejimler s1ras1nda gor~len 

ve i~gileri i~verenlerle ayn1 sendikal kurulu9ta orgUtlen

mek zorunda birakan korparasyon adli orgtitlenmelerdir. 

tt!~c;i ve i§verenler mtil;'ltereken karma sendika kuramazlar 

(safl1k ilkesi.) Kama sendikalar ancak sosyal s::i..niflar 

ar2s1nda rnucadele olmad1g1 gori.int;;sUnU yaratrnak ic;in ku

rulur. Bu takdirde sendika ozgUrlUgU tamamen ortadan kalkar~ 

ILO raporlarinda sosyalist tilk~lerde gorulen "sendika te

keli '' olgusu da ele9tirilrnektedir. 

sendika gokluguna ili9kin bir diger konu " en 9ok seyida 

i$c;iyi temsil eden• sendikalara toplu sozle~me yaprna yetki

sinin verilmesi gibi bazi ayr1cal1klar1n tan1nmas1n1n orta

ya 91kard1g1 sorunlard1r. IL.J bu durumu 87 say1l1 sozle~me 

ile bagdal]t1rmakta, ancak "en c;ok it;ic;iyi temsil etme 11 nite

ligjnin tarafsiz bir organ tarafindan yapilan oylama lrefe

randum) ile belirlenmesini ve yetkinin sendikaya idare ta

rafindan degil, isc;iler taraf1ndan verilmesini savunm8ktad1r 
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SENDIK.ALAHJ.N SEH.BESTQ.ri KURULHn.SI 

87 say1l1 sozle9meye gore i99iler sendikalar1n1, konfeder

asyonlar1n1 onceden izin almaksizin kurme. hakk1n;1 sahiptir • 

.Bu nedenle bazi sendikalarin kurulmas1n1n izine yada incele

meye tabi tutulmas1, sendikalar1n kurulmas1n1n yapisal baz1· 

ko9ullara baglanmasi 87 say1l1 sozlesmcye ayk1r1d1r. 

Ornegin bazi tilkelerde sendikalar1n, ozellikle konfederas

yonlarin kurulabilmesi igin belli say1da Uyesi olmasi kosul.u 

aranmaktadir. I9te bu tUr s1n1rland1rmalar sendika ozgurlugti 

ilkesi ile ~eli$mektedir. 

ANA TtiZUK VE YONE'D1EL1KLER:t SEREESTQE 

DUZENLD1E HAKIG 

87 say1l1 sozle~me sendikalara ve konfederasyonlara kendi 

ana tuzuk ve i~ i$leyislerine ili9kin yonetmelikleri duzen

lemede tambir ozgurlUk tan1maktad1r. 

Bazi ulkelerde gorUlen devletin sendikalarin ttizUklerine 

mlidahalesi, sendika tt.i zuklerinde zorunlu olarak bazi hukli

metlerin bulunmasina yonelik yasa madddelerinin varl1g1 

"Czel ekonomik 91karlar1n ulusal 91karlara tabi kil1nd1g1" 

belirten maddelerin bulunma zorunlulugu, eskiden lspanya ve 

~ortekiz'de oldugu gibi tuzuklerin is.Qilerin c1karlar1n1 si

yasi iktidara bagl1 kilan ifadeler ta~1maya zorlanmasi sozle

$menin ozellikle 3. maddesine ayk1r1d1r. 
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YON.b;T!O!LER:i: OZGuRC}!; SEQME HAK.KI 

87 say1l1 sozle~meye gore is9iler ve i~verenler tam bi.r 

ozgtirlUk iginde yoneticilerini se9me hakkina sahiptir. 

"Yoneticilerin se9me hakk1ttn1n bazi tilkelerde goruldtigu 

gibi, meslekte gali$11~ ya da 9al1§1yor olma, belli bir 

sure igin o i~ kolunda i§gilik yapmi~ olma ko~ullar1yla, 

siyasi du~unce ya da parti uyeligi nedenleriyle kisitlanmak 

istenmesi 87 say1l1 sozle~meye a~k1r1d1r. 

lLO yetkili organlarina gore yoneticilerin yeniden se9il

mesini yasaklayan ya da htikUmete se<;imle i§ba~i.na gelen yo

neticileri gorevden alma yetkisi veren yasa maddeleri de 87 

say1l1 sozle~menin 9ignenmesi anlam1na gelmektedir. 

ILO organlar1 9e$itli suglardan mahkum olanlar1n yonetici 

olarak segimi engelleyen yasa maddelerini de sozle§meye ay

k1r1 bulmaktadir. Sendika ozglirlUgu kor.-iitesi bir karar1nda 

11 kominist faaliyetlere bulaf}m19 olanlari n sendika.c1l1ktan 

men eden 11 yasa maddesinin varl1e1n1n i?gilerin temsilcileri

ni ozgurce segme hakk1n1 gignedigini belirtmektedir. 

87 say1l1 sozle~me sendikalara yonetim ve etkinliklerini 

duzenlemede ve ~al1?ma programlar1n1 olu~turmada tam bir 

ozgtirluk tan1maktad1r. 

Siyasi iktidarlar1n, y~netimlerin, sendikal 9al1~malara 
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»kariema ilkesi" 87 Say1l1 Sozle~menin en Bnernli ilkesidir. 

Sendikalarin ozgUrqe 9al19ma hakki, onlarin devlete, siy0si 

partilere, derneklere, dini kurulu§lara karsl bag1ms1z orgut 

olma ozelli['.:inide igermektedir. 

Sendikalarin ozgurce dUzenlenecek 9al19malar1 aras1na 11 si

yasi u nitelikte olanlarda girer. Sendikalar siyasi iktidari 

ele gegirme d1~1nda her turlu siyasi etkinlikte bulunabilir

ler. Sozle§menin IO. maddesinde belirtilen "91karlar1n ko

runmas1 ve gelif?tirilmesi" 9abas1 siyasetten soyutlanamaz • 

.Bu nedenle IL::> sendikalara genel siyaset yasag1 getirilmesi

ne kar$1d1r. (3) 

ILO'nun Yasama organi olarak gorev yapan UQK'nin I952 ta

rihli "sendikal Hareketin Bag1ms1zl1g1 11 bas,l1kl1 kararina 

gore sendikaler uyelerinin ke.rar1 ile yasala.ra uygun ola

cak bic;imde bir siyasi parti ile iliski kurabilirle:::::-, eko

nomik ve sosyal amaglari igin anayasal siyasi eyleme giri

§ebilirler. 

11 ILO'nun denetim organlari, bazi tilkelerin yasalarinda 

igerildigi gibi, sendikal orgiltlere siyasi faaliyet ya da 

siyasi ili$ki konusunda getirilen a91k yasaklamalar1n sen

dika ozgtirltigti ilkesin~ ters dusmekle kalmayip ayni zamnnda 

gunlUk pratikteki uygulama ac;1s1ndan gerc;ekc;ide olm2yC:tcag1n1 

belirtmii?lerdir. Sendikal:::.r Uyelerinin g1karlar1n1 k'.)ruma ve 

gelistirme gorevlerine bagl1 olarak, ekonomik ve sosyal po-
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litikalar konusundaki tav1rlar1n1n ne oldugunu kamuoyuna 

duyurmak isteyebilir. (4) 

Sendika ozgurltigu ilkelerini her durumda savunan ~LO, 

sendikalarin denei;imi konusunda c;ok duyarl1d1r. ILO, sen

dikalarin kamu makamlarina gelir ve giderleri ile ilgili 

rapor sunmalar1n1 kabul etmekle birlikte, bu uygulamanin 

keyfi mali denetim ve soru$turma bic;imine donli~mesini 87 sa

y1l1 sozle$me ile getirilen guvencelere ayk1r1 bulmaktadir. 

ILO'ya gore 87 say1l1 sozle$medeki sendikalarin ic; i~le

Yi$lerinde kamu makamlarina kar~i bag1ms1z olmalari "mali 

yonetimde bag1ms1zl1g1 11 da kapsamaktadir. Bu anlamda siya-

si iktidarlarin sendikalarin mali durumlar1n1 denetlemeye 

kalkmalari 87 say1l1 sczle~meye ayk1r1d1r. 

ILO ayn.1 bi~imde siyasi iktidarlara sendikalar1 idari ola

rak denetleme olanag1n1 veren yasa maddelerini de 87 say1l1 

sozlei]meye ayk1r1 bulmaktadir. Sendikalarin denetimi anc2k 

ve ancak gUvenceli ko~ullarda uygun mahkemeleroe yapilabiiir 

ILO'nun temel yakla?1m1na gore gerc;ekte sendikalarin dene-

timi fiyelerinin gorevidir. 

(3) Demokrasi, Sendika OzgtirlU~U ve Sosy~l iiaklar, Pekin, 
Faruk s. 150 

(4} a.g.e bkz. s. I50 
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tisT KURULU~ KURI1.A OZGURLUGU 

87 Say1l1 Sozle~me 1 nin 5.maddesine gore sendikalar, fede

rasyonlar ve konfederasyonlar kurma ve uluslararas1 i~Qi ku

rulu~larina uye olma ozgtirlugune sahiptir. 87 8ay1l1 ~ozle§

me ile sendikalara getirilen tUm gtivenceler federasyon ve 

konfederasyonlar iQin de ge~erlidir. 

lLO kararlarina gore kamu Qal1~anlar1n1n sendikalarida 

dig~r sendika f ederasyonlarinda )a da konf ederasyonlarinda 

orgtitlenebilmelidir. ~ozle§meye gore sendikalar1n uluslarar-T 

arasi uyeligi konusunda yonetimler herhangi bir mlidahalede 

bulunamazlar. l~Qi sendikalar1 kendi ozgiir SeQimleri ile 

diledikleri uluslararasi i$Qi kurulu~u ile ili~ki kurabilir

ler. 

QALI~MAD.AN ALIKJ1o/.LA YA DA KAl'ATILrrlA 

87 Say1l1 Sozle$me 1 nin 4. ve 5. maddeleri geregince i~Qi 

sendikalar1 ve list kurulu~lar1 idar1. yoldan kapatilamaz ya 

da Qal1~madan alikonamaz ILO'ya gore bu konuda ancak olagan 

yargilamaya olanak verdigi takdirde yarg1 yolu lir gilvence 

olabilir. 

Sendika Ozgtirli.igu Komitesi kuruldugu gunden bu yana sen

dikalarin idari yollarla kapat1lamayacag1 ve kapatilen sen

dikalarin mallar1n1n ya bu orgi.itun Uyeleri i~Qilere ya da 

bu orgutun yerine ge9mek Uzere orgUtun uyelerince ozgilr~e 
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kurulmu§ yeni kurulu$a devredilmesi dogrultusunda kararlar 

vermektedir. 

U1uslararas1 Cal1$ma Te~kilati {ILO) kuruldueu gilnden beri 

hem uye devletler taraf1ndan kabul edilebile.cek, hemde "et-· 

kinu olabilecekbir denetim mekanizmasi aray1;1 icin1edir. 

Fakat bunu tam olarak gergekle§tirebilmi~ degildir. Uluslar

arasi 9a11$ma Te§kilati {ILO) §U anda iki yolla denetim yap

maktadir. 

I. Genel Denetim 

2. Ozel Denetim 

Genel Denetim, uye devletlerin surekli olarak lLO'ya sun

mak zorunda olduklari raporlar1 n J..L:J yetkili kurallarinca 

incelenmesi ve gereginin yap1lmas1d1r. Bu raporlar bag1ms1z 

ki§ilerden olu!?an "Sozlef?me ve i'avs'Jf.yelerin Uygulanmasina 

iliQkin Uzmanlar ~omi~esi 11 ile "UQK Sozle,me ve ~avsiyelerin 

Uygulanmasina lli~kin Komisyon" tarafindan incelenir. A.omi~e 

inceleme solliUglar1n1 komisyona aktarir. Komisyon konu ile 

ilgili iiye temsilcileriyle goru·~erek gerekli onlemlerin alin. 

mas1n1 ister. lBoyle bir durum 14 Haziran 1988 tarihinie, 

120 gali~ma te$kilat1n1n 18.oturumunda Turkiye ile ilgili 

olarak ger9ekle§mi§tir. ~onuyla ilgili olmas1 ve ~urkiye'yi 

ilgilendirmesi ag1s1ndan onemli olan bu goru§me ekte sunul

mu~tur.) 

Ozel Denetim ise ILO Anayasas1 1 n1n 24 , 34. m3ddeleri ge

re~ince yap1lan Qik~yetler Uzer~ne gerQekle~ir. 



- 27 -

Bu i;iikayetler sozle§melerden birini onaylamif? olan ilye 

ulkelerin bu esaslari yerine getirmemcsinden dolay1 vye 

ulke veya ILO'ya uye olan ba9ka bir ulke tarafindan yapi

labilir. 

~ikayet uzerine YK ilgili hukLlmetle ili~kiye geger, olum

lu cevap alamazsa, konuyu incelemek ve bir rapor sunrnak 

uzere bir soru~turma komisyonuna gonderebilir. Yada ILO Ana

yasas1 'n1n 29.maddesi 2.f1kras1 geregince konuyu g~rektigin

de 11 U1uslararas1 Ada let Di vani ~-na" gotUrebilir. .Anc:.~·a sa 'nin 

25. maddesi geregince konuyu tum DUnya kamuoyuna sergileme 

hakk1na sahiptir. 



!LO S~AiiDAR'.i'LARI ;JYGJL.Al.lA Kor.:tTES! RA?~Rtt 

(14 Haziran 1933-18.0turum) 

~JRKIYE (Onayi: 1952) 

HUkLlmet Temsilofai Sn.Can IWREL 

2321 ve. 2822 sayili kanunlarda, 25 ve 27 :;ia;'.fl.S 1933 te.rihler-inde 3449 

ve 3451 sayili kanunlar ile parlamento da degigiklikler ya?ilmi~tir. ' 
• gegen yil, nUkUmet gorev aldiktan hemen sonra, uglU isti~are esas1 ile 

degi9iklik gall.9malarina ba§lam1;;t1r. ~aglanan hedef, mevcut end]st

riyel ili9kiler mevzuatini, T~rkiye'nin uluslararasi taah~~tlerine adap

te etmek olmu§tur. Bu de£isikliklere, biltUn taraflarin gor'J9lerinin ve 

ILO tavsiyelerinin i thali igin, Anayasa.nin imkan verdi[i s 1:'"!1.rlar 

igerisinde blitUn ga:r;ret sarfedilmi§tir. 

2 Kanunun 5 yil sliren uygulanmalari sonuou tespit edilen i..~caller, i~

giler ve i9verenler tarafindan ILO sozle§melerine uygun olaral: ileriye 

sUrd.i.ikleri de:';i;;dklik teklifleri, mahkcme b::r-arla.ri ve ilmi gorU s-ler 

bu de[;i:dl:liklercle nazara alinmis;tir. Sosyal bari;;in i:o:run::i2..sl. igb i~

giler ve ii,;;ve!'enler arasindal:i ili!.;ldlerde Devletin dencel~;y-ici rolJne 

ozel eher:nni:tet verilmi§tir. 

Bu yaklas;imla 2321 say1l1 Sendikalar K::::.rnnund.a a.?~[16.e.ki d.e~isiklik 

yap1lm1,_;;t1r: 

Ku~ucu Uyeler igin aranan §artlar basitles;tirilecektir, 

- ::t:?~i sendil-:alarinin yoneticilerinin kam'..l kurum ve kur;ilt.:$larinin 

yonetim veya denetim ku:~ullarinda gorev almal:;.ri rrr'.i::ii:i.in olacak tir, 

- :ts;;-i se:-idikalarinin Z()r_Jnlu organlarina segilebilme s;artlari daha 

kolayla:;:tirila.eaktir, 

- !~gi sendikalari temsilcilerinin gorev s~relerinde devamlilik sag
lamu~tir, 

- I~gi sentikalar1n1n zorunlu organlarina tekrar setilebilme imkani 

4 donemden 8 doneme gika~1lm1~t1r, 

- !?gi sendikalarinin denetlenme sahalari daralt1lm1§ ve sarahaten 

t animlanmi ~tir, 



- Yeni iggi se~dikasi §Ubeleri agilmasi i9in ara.nilan gartlar kolay

las.t1r1lm1.2tir, 

- :Jin gorevlileri ve otrcnciler ii;;gi sendil:alarina Uye olaoilecekler:iir. 

:t.-,gi seadil:asinc Uye olmasi sebebiyle ii:;: aJ.~di f'eshedilen i15giye, 

veren 1 yillik Llc:!'etinden a.z olmu:;iak Uzere taziainat od.ey.eyel::tir, 

.; .,._ ...... ~ 

:t~gi seudiJ:alarinin siyasi ::«:;::..liyetleri::in tan1mlamas1 sarahate ka

vu~turulacaktir, 

If_.;gi sendikalarinin gelh•lerinin bir bol:.im~nu sosyal anaglar igin 

- Fesih veya infisa'.'lta, kurulu:)larin mal·.ra1~ll.l:ls.ri.111n Hazir:.eye intikal 

B'!).nlarin akibeti kurulu§lar tarafindan tayin edilecektir, Eser bu 

gergekleetirilmez veya kurul::i s; ma.."'ikeme karari ile ka;iat1l1rsa, mal

varl1[;1 UglU esasa gore yonetilecek bir fo!la devredilecel: ve bu fon

lar me3lege yoneltme, meslek egitimi ve ~ehabilitasyon hizmetleri 

igin kullan1lacal:t1r, 

- !§gi sendikcl.ari he~ y1l yerL~e, her ~egirn doneminde bir cefa denet

lenecel:tir, 

'.iyelik aidatlari yetki bel:esi almJ.:] ola11 i§gi ser..dil:ala~ina da ode

nebilecektir, 

Yetkili iogi sendikas1n1n tespitinde 1 gBrJlen ci~akliklar, i§~i sen

dikalarinin lehine olarak O:r'tadan l:ald1rJ.la:::akt1r, 

- Uyeligin kazan1lmasl.!ldaki ihtilaflar o~tadan kald1r1lm1~, dahasi 

uyelik ka~rd1n1n bir nUshas1n1n i~verene gond.eril:nesi me~buriyeti de 

k~nundan g1kar1lm1~tir. 

- 2922 sayili Toplu Dozle9me ~~ev ve Lokavt K~nununda da a~af,ida.ki 

degi;;iklil ya1)J.lml.§tll': 

- Yetkili bir i~gi sendikasi oevcudiyeti haJ.inde bir toplu sozle~rnenin 

te'.?raili yapilmayacaktir, 

- .B:::.zi hizrnet ve faaliyetlerde grev ve lo:!!avt ?asaklar1 d:;.ral tilmi~tir, 

Kanuni bir srev s:Jresince, i?'re:renlerin uyacaklari kurallar sara.."'iaven 

tanimlan:ni:Jtir, 

./. 



- Grev gozcilleri say1s1 2 katina ga.kart1lllll.9tir, 

- OlaganustU haller ve sikiyonetim halinde gecici grev y~sagJ. hUkoU 

kaldirilmi §tir. 

Kanuni grev ve lokavtlarda, i9yeri civarinda gr-.:ip te12kil etrne yasa[;i 

kaldi.rJ.lmi9tl.r, 

- Grev gozcUlerine bar:i.nak irnkani temin edilecektir. 

- Kanuni bir grev esnasinda, yeni i§gi alan i9verenlere para cezas1 

arttirilmii;;ta.r, 

- Sava§, genel ve kismi seferberlik gibi olaganUstU yonetirn hallerinQe, 

YUksek Hakem Kurulu 'nun y"Jr'tirlUk sUresi sona eren to?lu sozle9:-:ieleri 

yenileme yetkisi ortadan kald1rl.J..m19tir, 

- YUksek Hakem Kurulunun tes;kili, i~gi, i§veren ve hukumet temsilcileri

nin e9it sayida olrnas1n1 teminen degi~tirilecektir. 

Hukiimetimiz ILO ile yapici bir dialog ku r-...ilma.si:ida."1 kesin1D:.le yanadir. 

Experler kur-..ilu raporunda 2822 sayJ..li To?lu i§ sozle9mes i Grev ve Lo

kavt Kanununa clecinmi§ ve ozellikle i§\;d sendikalari.nda toplu sozle$me 

yetki tespiti igin aranan sayisal cilg-Utle::::' ile ilgili 12.mS:.C.d.e ve be.zi 

~artlarda mec·ouri tah~~im irJka.11i veren 33. mB-5.C:.e Uze:rind.e d.ur:::n\; ~tur. 

:Bu konular Kon:ferans Komi tesi tarafinda.n 1934 yilindan bu yana coz'.::ir/in

de bulundui·-.llmaktadir. Bir gok vesile ile, ffik:.:met :I'~ir:~iye 'del:i celi?

::ieler hakland.a Ko mi teye bilgi vermi s;tir. TUrlciye 'de son yillarda 

dinamik ve onemli poli tik, ekonornil: ve sosyal geli~meler igerisinde 

oncelikli hed.e±', h:.irru;:retle:re dik1ra tin on planda tv ti..:loasi clmu§tur.Eu 

sureg igerisinde gal19ma mevzuat1""1l.n teka;nUliine ge:"ekli one;:i -..rerilmi~, 

1936 ve 1933 y1lla.r1nda i~gi ve · i;;veren l:ur-.il:..:i!lc.r:min g:5rU:;leri Cie 

alinarak gali~ma mevzuatinda de~i~iklikler yupilnu.~tir. 

Son Uluslararasi Qali§ma Kon :~era:isind.an b'J yana T"J::::-kiye'nin siyasi 

tc.~vimi ozellikle 0.olu olmu9, 1937 E;-{Eil ayind.a y::;.p2.lan rei'e::::-s.nJ.un 

sonuC'J, segimlere baz1 siyasi lide::.~lerin 1:at1lmala::-1 igin b=2iye engel

ler lcaldJ.r:llmi§ ve bunun hemen a!'dl.ndan segimler ~·apilini;:tir. 

25 ve 27 ile.;p .. s 1988 ta.rihlerinde kabul edilen 3449 ve 3451 sayil1 k~

nunlar, 2321 ve 2822 s~y1l1 kanunlarda desi~iklikle~ yapmaktaiir. 

Eminim ki, Experler Kurulu bu degi§ikliklerl dH:l:atlice inceleyecek ve 

bunlarin eetirdigi geli§melere deginecektir. 

• I• 
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H'..ikUmet, son de[ti~ikliklerin, TUrkiye 'nin galigma rnevzuati ile ilgili 

olarak komi tenin e•rvelce i.izerinde durdugu bir gok konuytl hallettigi 

yeni de[.;i9iklikler, :E:omite ta:::-af1ndan m:Jnaka@a edilrnerni~ bir gok ko

nuda da eeli§meler getirmigtir. HUkUmet gali~ma nevzuatinlll cozden 

cegirilmesi ve geli'.;tirilmesi hus;isunda verdi[;i sozU tutmak icin gay

retlerinde ba ~ar1l1 olmu !}, mevz·,.mtin deci!?en ihtiyaglara ve Ul'kedeki 

j•eni seli~melere uygun hale c;etirilmesi on plana al1nr.i1~, IL:J'nun 

gorU;:lerine de bu ga.li;mad:a yer verilmi~tir. 

Experler Kor:1itesindedeginilen 2322 say1l1 Kanunun 12.mad.desindelii sa

yisal tilgUtler 11a:~l:1n·ia H"U:Umet konuyu i§gi ve is;veren kur.;lu~lari 

ile isti$are etmi§tir. Herhangi bir rnevzuat degi~ikligi igin sosyal 

bir anla!}~a saglanmas1 on garttir. I3gi veya i~veren kur~lu9lari mev

cut hlildimdeki say1sa.l. olgUtlerin degi~tirilmesi igin ya.z1l1 bir t:tle-o

te bulunmami~lar ve H~kilmet bu sa!"hada bir mevzuat degi?ikligi yaprna.k 

imkan1 bulama~1~t1r. 

1933 yilindan bu yana her i~kolu~da % 10 baraj1n1 a9an senuikala.rin 

ve bunlarin yapt1$1 toplu sozle~melerin sayis1 hizla artmal:tadir. Ye-

ni mevzuatin kabullinden evvel, 1964-1979 yillarinda, senede aktedilen 

toplu sozle=?ne sayisi 1. 751 il:en, ;gimdiki kanunun l:abulU ile, 1934 -

1937 yi.llari."lda senede aktedilen toplu sozle~rne say1s1 2. 577 olr.n.i ;:tuz-. B~ 

da, 9imdiki mevzuat ile toplu mJzakere mekanizmas1nin daha =-azla 

kullan1ld1~1n1n somut bir g~ster~esidir. 

2822 sayJ.11 kan-:..inun, Y:..:ks€k Hal:e:n Kuruluna ihtilai'larin halli igin 

m:.iclahale iml:an1 veren 33. madJ.es ine gelince, bu ma:S.:::enin a§lagiclaki 

sebeplerclen otliril gok dar bir uygulama alan1 bulunma.ktadir. 

Bu durum saJ.ece genel sa~ik ve milli c;livenlik gibi istisna.i ha.llerde . 

oneorLllmU§tUr. Ancak bu istisnai haller devam ettigi sUrece uygula

nacaktir. Y:iksek Hakem Kurulu, HJktimet, ii;veren ve if}gi kur;.;lu9lar1-

n1n e~it sayida temsilcilerinden mUte?ekkildir. Sadece grevlere degil 

lokavtlara da uygulanabilir. J:anuna gore Bakanlar K:.irulu 'nun ka!'arina 

kar§l. Dan19tay 'da dava a91labilir ve y:.irlitmenin du:rdurr...tlmasi istene

bilir. Bu hilkilm milli Anayasa'da da yer alm1~t1r. HJkilmet tarafindan 

33.ma\.lde bi:r defa kullan1lm1§, bunda da Y:iksek Hr..kem Kurulu mt.idah.ale

sinden once ilgili taraflar uzle~maya ve:rm1~t1r. 

. /. 



Grev hakki T'Jrkiye 'de geni~ olarak kullanilmakta ve ciddi higbir 

kisitlama ile kargila~mama~taQir. 1979 yilindan bu yana yapilan 

grevlerin sayisi giderek artma.ktadir. 2822 Sayili Kanunda yapilan 

son degi§ikl.ikler ile bazi i~lerde grev yasag1n1n kald1r1lnas1 sonu

cu 165.000 iggi grev hakkin1 elde etmigtir. 

Sonug olara.~, tegkilatlanma, toplu mJzakere ve grev hUrriyetleri 

T'Jrkiye'de eskiye nazaran gok gumullti bir ~ekilde dJzenlenmi~ ve 

ILO Uyesi Ulkelel" arasinda muteber bir seviyeye getirilrii§tir. D:J.ha 

ileri geli9meler igin HUkUmet, ILO ile verir:ll.i i~birliginin devam1n

da kararl1d1r. 

IsQi G~ubu SozcusU: 

Tilrkiye'de Te9lcilatlanma hUrrii!yeti ve toplu mUzakere konulari birkag 

yildir tartJ.!}J.lnaktadl.I'. T'Jrkiye' de sikiyonetim s:.i:res ince :bir gok 

sendika lide:ri takibata ve baskiya u[;:rani~tir. TUr~:iye 'nin uy,:;:1lame..s1 

tart1~1lan 98 say1l1 sozles;me ile gok yaltindan ba.'.;lantili 87 say1l1 

sozle~meyi kisa zamanda onaylamasini umit ediyoruz. 

1936 ve 1937 ~·ille.rinda HUl:Umetin te.ah'.1J.tlerine ::::-a~-:;:ien b".1 ?roblcm 

uzun ve zor tarti§malara yol a9ml.§ ve s~zle§me ile milli mevzuat ve 

uyg'..Ilamalar a.rasinda HUl:'Jrnetin rnuhtelif vesilelerle bulu!1d:J~u taah:1Jt

lere ragmen ci C:di ay:,.:inliklar tespi t e:_ilmisitir. Bu taah':.Utlerin ;reJ~in 

zama.'lda yerine .getiril:<iemesi halinde ba~ka teC:rt>irlere ba.~v;,;2~u1acaf;1 

b elirtilmi i,;;ti:r. 

Buna ra2men '.:::.ir1: H\J~:Ll 1etind.en 5ikayetler vard.ir ve yeni [;elii;;meler 

getirdigi s::iylemenen yeni l:a!rnnla.r mJessi:f durumu 6.evara ettirme!:teiir • 

.Bu konuda TUr:.:iye isigi grub:i 1yesinden m~:temmirl m0 .. lumat talep et

me~:teyiz. 

T'.J:rk:t;y:e Isxi G:rubu U?esi ievl:et .:."ILi.:.AZ (jneer AKER) 

HUk:.tmet temsilcisinin beyanlari TLlrkiye' de gergek c:;.ir..imu tam akset

tirmemektedir. ILO prensipleri ile m:Jtabakat teg!dl etmeyen ve Uze!'in

de durulan ~evzuatin ternel hUk~mlerijde ya~ilan deti~ikliklerin hie 

biri IL} gozetim organinin elegtirilerine cevap ve~me~ekteiir. H:ikLlwet 
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1936 ve 1937 yillari.•da Scizle;;me ve Te~kilatlanma !-H.irriyeti prensip

lerini uygular.mk igin gerekli ad.1;nlar1 atacatina. dair taa.1L"i:.i'.3.Unil bir 

kere da...11.a yerine getirmemi§tir. ffH:Urnet bu degi§iklE~leri yaparken 

bel1d i9veren ve i§lgi kurulu sila:rinin gc5riJ ~le!~ini almi~h.r. Ancak a~ikar

d1r ki, T-:jrkiye is;gi send.ikalari konfederas:fonunun gorLl!Jleri ts..n:.:.men 

veya b:.itilnilne yakini anlamazliktan gelinrni9tir. Bu det;i;::i}:likler l}'..l 

c.;nerui problemleri halletmer:1i§lerdir: Devlet r::emu!'lari ve c[:reti:ienler 

vs. gibi onemli bir i~gi kateeorisine te:;;Jdlatla.nca hakkinin ta.ninr:m

ma.si, l:amu otori telerin i§lgi sendikalari :fa:::.liyetlerine :r.iLlda.11.aleleri, 

ii?9i senclikalari ter.IBilcilerinin serbestge segirn hakki, grev hakkina 

c;etirilen a~1r1 kisi tlamalar ve toplu m:.izaJ:ereyi etkileyen groblemler. 

l•iesela, i~gi sendikalarini.n siyasi f'aaliyetleri veya sozde kalC.1r1l

d1[:1 bildirilen "OlaganLlstU haller ve sikiyonetim zamanind.e. gegici 

e;rev yasagi" hiikm:t, H~ikUmet tarafindan · bir eeli§me ole.:::-ak teleJ;:ki eC..il

mesine ratmen aslinda askeri hU!:Umet donemine nazaran higbir degi9ik

lik getirmemektedir. Aslinda, y~r"Jrlilge konan bir seri kan:in ve J:arar

name durumu da..~a da ag1rla~t1r~1~t1r. ~esela Devlet i~letmelerinde 

is;gilere toplu m'.izakere yasagi koyan JJa sD.;yl.!:1 Y.a r3.rname bunun orne,:i

dir. Bir ba~ka kararname ile karn:.i. sektortinde 3 iiFeren sen1ikasi l:u

:::-ulmu;;;, yUl:sek seviyede memurlarin yonetiminde ve Devle t B~c:nl1g1na 

ba.E;li bu kurulu'~lara ~yelik mecburi hale get:i.rilmit?tir. Bu 3 sendikanin a.':'la· 

01, 1933 HLil::J:-aet programinda da ag1l~land1g1 Uzere, ka!ll'..l sel:to!"i.inde 

H:.ikUmetin iicret poli tikas ini erapoze etmek igin evvelce Koor:!inasyon 

Kuruluna verilmi§ olan gorevlerin ifasini saglamaktir. 

Grev ha.kkinda da ciddi k1s1tlamalar vardir. HUkLlmet Temsilcisi nec

buri tahkim irnkaninin sadece bir defa kullan1ldig1n1 soylemi~tir. Bu 

da, higbir grevin benel sa[,lik ve milli gUvenlici tehlikeye sokmadizini 

eostermektedir. Ds.hasi, grev hakl:1n1 al.Si tlar.iG.k emaci ile her:ien her 

gey temel hizmet sayilmi~, bunun sonucu ola!'a.k 500.000 i'.;gi bu haktan 

mahrum olmu§tur. Dayanl.§ma grevleri, i~i yeV~§l~tma ve Jenel grevler 
I 

A t 
de yasaktir. 

Bu yasal:lamalari ihlaller cezai mUeyyideleri muciptir. Bu kisitlama-

lar 1980 oncesi mevcut deGildi. Bo§l vaatlerin di§inda degi§en higbir 

'f}ey yoktur. ff.H~:imet Ter:isilcisinden, Hfik:imetin ILO Anaya.sasinda d ~~zen-

.1. 



lenen Te~kilatlanma H~rriyeti prensipleri ile kendini batli sayip say

madisini belirtmesini istiyoruz. 

!$Qi Grubu Sozcusil: 

TUrkiye i9gi grubu uyesinin verdigi m'..itemmim bilgilerin 1s;1g1 altinde., 

bu yeni kanunlarin hig kabul edilmemesi daha iyi olurdu. i.:svzuatta ge

ni§ bir de(;i£likligin hala gerekli oldugu a~ikardir. :t§gi gr:.:b'...l Uyesi, 

sendikal gevrelerden ts..ze bilgiler veri:rl§ ve yeni ko;.nunlarin toplu 

nii.za!:ereyi ve sendikal faaliyetleri onemli olgUde kisitladi£indan si
kayette b·c.1lunmu:;;tur. Birkag gt.in once, Avrupa I:ggi Se.ndikalari Kon

federasyonu da bu ko!'lularda bir deklerasyon ~:'ayinlar:iis;tir. T:lrkiye 'de 

i§gi sendikalari kendi tLlz :iklerini tespi t edememekte, tel!ls ilcilerini 

serbestce segememektedirler. Peshedilmeleri veya fa:;.liyetten men eC.il

neleri basi t bir idari emirle m:.ir:lki.in oldugunclan, serbest¥e ::aaliyette 

de bulunamamaktadirlar. D:tSK' in faaliyeti yasaklansi§ ve bi.: l:urulu1_r.<.n 

liderle!'i sendikal faaliyetlerinden otUr:i mahkum e:lilmi§lerci.ir. 

Bu ~artlar altinda, bahsedilen sozde geli9meler aslinda ILO'nun deEin

digi nol:talarin gok kiig'ik bir y:.lzdesi ile sinirlidir ve geriye kalan 

naktala.r ag1s1nlan yeni }:anunlar durum,·· oldu1:ga ke..:-J..;?tirmish .. r. HJ1-:;_:~et 

ta1•af1n6.an taahh:it edilmesine !'a[men .:;e.r·~ek anlamQ.a ;iglU istii]areler 

yapil:-:iami9tir. Topl-:.i m:.!zakere ve sendikal faaliyet otori telerin 

m".ida..'1-ialesi ile bloke e~ilmi~tir. Sonug olarak yeni !'eformla.r H'Y:U=ietin 

taahh;itlerini gergekle sitirme:ni§, Konferans Ko mi tesi'1in blitJ.n gay1•etlez-i 

bo § gi tmi §tir. 

!sveren Grubu SozcUsU: 

Sozle~menin uygulal1mas:i. ile ilgili olarak Experler :::u.r-..:L' he:i:iz bu :Til 

Tl.irkiye 1 de UglU isti.;:areler sonucu kab'.ll e·iilen yeni l:anunla::. ... i incele

mek i:nkani bula.mami~tJ...r. 

Gegen yil, Ex::>erler ::u1 .. ulu mevzuatta bazi geli§:nelsrin old'...lg:;nu anca.k 

hiJr toplu rn:.izakerede kisitlamalarin devam ettigini tespit etci§ti. 

;imdiki du~um ile tart1~malar1n ba9langic1ndaki durum mukayese edilir

s e, bir takim geli:::;1:ielerin oldu,;u a9ikari1r. H~ir toplu mLiza£:ere, oz el

likle gok uzun s'Jren bir sik.iyonetim doneminden yeni g1kan bir 'Jlkede 

tedrici olarak gergekle§:tirilebilir. HUkUmet temsilcisi yaptlan toplu 
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sozle~me say1s1n1n tedrici ola!'ak artt1g1n1 c;osteren :reJrn.ml.ar ver:!rl.§-

tir. Ayni ~e!::ilde, mecburi tah:~ir:iin sadece bir de:fa uyculan:hcini be-

yE:.n et1aisitir. Bu fiartlar al tinda, insan, niye H'J.:t'.imet Bx:,Jerler Kurulu-

nun talep ettigi ~el:ild e mecburi tahkim hLikmUnLi Y.alli1rmacl1 diye sor

maktad.ir. Grev sayisindaki art1~1n bir geli§me i~;mreti old:..:[,1.lna ise 

inc.nmi.yoruz. T:irkiye ffi~'.ir:iet C'ensilcisi ile !;;gi Grubu :T~·es:}., S(:izle1?

menin uyi;ulanmasi ile ilgili h:.n:Llmet taah:1:;tleri konularind.a de[;i:;ik 

beyanlarda bulunmu(;llardir. HanGisinin dogru oldugu t~veren Gru'buna 

ba~l1 degildir. Yeni kanunlardaki deeis;iklikleri de[.e1~1endirmek Kon

ferans Komi tes in in det;il Ex:;>erler J{urulu ':rnn gorevidir. Ote yandan ola[:an-

Lls tU halin kald1rl.lmas1, segiclerin yap1lrnas1 demokrasiye doG-"'tl h:retet

te m;Jspet a1irala.rdir. Sonug olarak, 98 sa:r1l1 sozle9menin uygulanmas1 

ile ilgili bakiye kisitla~alar kald1r1lmal1 ve bu ilglil bir ortanda ger

gekle;?tirilmelidir. 

Pinla!'ldira isgi Gru'!:>u Uyesi (!:lr.F.7JSJ..li.EU) 

Danir.iarka, !sveg ve :iorveg !;;:gi G::'."'j"!JU Uyeleri adina da l:onu~a::-ak, Ex:-.;er

ler l':urulunun 93 sayil:i.. sozle!?IJe ile mevzuat arasinda gol: ciddi sinir

lar:w.le..r ve geli~kiler tes?i t ettigini soyluyorum. Konferans Ko:-ii tesi 

ilerleme olmamas1 halinde baska tedbirlere ba~vu~~lacagini bildirmi~ti. 

'.rirk HJkiirnetinin cevabi 2321 ve 2322 sayi.li kanunlarda, 25 ve 27 Liayis 

1938 t:.rihlerinde 3449 ve 3451 sayili kanunlar ile bazi tali geli§meler 

saglamak olmu§tur. Bu kanun degi~iklikleri higbir surette 93 say1l1 

Sozle~me ve ILO Anayasasinl.Il TeGkilatlanma ve Sendikale.r H9.klar ile 

ilgili prensiplerini tatrain etrnemekteiir. 1982 TUrk Ana:.,rasasi da 

93 say1l1 sozle~me ve ILO Ana:•asasina gel i:;_;kili h ':.il:Uml.er ta~:i..mal::ta.d.ir. 

51.n~C.deieki se~dika gorevlisi segilebilnek igin on yilll.k hizmet rnec

buriyeti, 52.madd.edeki poli tika yasagi., 5J.1.1addedeC.eki bir i;:yeri igin 

bir sozlei;;me yapabilrne zorunlulugu, 54.ma:idedel:i dayan1~r.ia grevi yesaGl. 

vs. bunlarin ornekleridir. 

2921 sayili Kanun hukiimleri, i~gi sendike.lar1n1 HUkUraet gozetimine 

tabi kilmakta, sendika binala!'l.nda polis aramalar111a yol ag~akta, 

il?gi sendikalari liderlerinin herhangi bir sendikal konferansa katJ.1-

mak igin TLirkiye 'yi terk etmed.en once Ii;ii§leri :Suka.nl1~1 'nC.a...'l fain 
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alLJalarin1 ongcfrmekte:Iir. BLltUn yeyinlar 24 saat onceden savciya su

nulmalidir. 

Sonug olarak, H:.ikUmet temsilcisi, HUk'.imetin bu hUkUmleri b::.ldirmaya 

niyeti olup olmad1g1n1 belirtmemi 13tir. Bu, ml..imkUn olan en kasi zaman

da yap1lmal1d1r. 

Inp;il tere :ti;;;;i Grubu Uyesi (Mr. TEOl.IAS) 

Tilrk HLlkUmet Temsilcisinin getirdigi degi9iklikler listesini ilk 

gordi.igum zaman, konunun nihayet gozLimlendigini ve send.ikal hJrriyet~ 

lere ulas;mis; bir Lllke olaruk T:.irl~iye 'nin hUr dlinyaya kat1ld1~:1n1 

Umit ettim. Elbette, Experler Kurulu bu kanun degif?ikliklerini 

inceleyeceklerdiz-. Ancak bu husus Konfera'ls Komi tesinin de kendi 

gorU§lerini belirtmesine mani degildir. Degi~iklj~Jer enterasandir 

ancak, gizlenenler hayati onende:.ir. Bu konular ile il.:;ili bazi soru

lar soroal: istiyo!'Um: 

1. Once, Ti.irkijre uevlet mem1Jrla:!'.'1na serbestge te§kilatlanma hakk.1 

ta:-i.101~ midir? Ceva}_) nhz.yir"dir, esasin bu husus T~irk :[::sgi G11 ubu 

i..iyesi ts.rafindan ::onite;,re i::a:le edilr,1i§tir • 

... , "" ..L . • n·· • • • • ·, • i "\ • n t .. e.nuni 1:1s1 i.laoalar 1, 8 milyon ·.._:.;rk J. 9g isini 0i;i: iler:ie .. : tea.ir. .l::lu 
·~ 

k1s1tlar:iala:':" ile grevler ne olgUde etl~ilen:.rel:te:'.:i!'? mE:Jr.iet ::'e::i-

silGisi, Zon::'erans J:omitesine sadece temel hizmetle1'1e srev ya.sa~-i 

b".J.lundugu soylerni§tir. ~emel hizmetler listesine ~oyle bir goz 

att1[:1m1zda, su, elektrik, havagazi, kcmUr madenler, ka::!'.'a, deniz ve 

he.va yollari ta91::iac1lJ.Gl.nda, sa.glik servislerinde, eczc.:!elerde, 

egitirn mUesseselerinde, gocuk bakim yerlerinde, huzur evlerinde vs. 

bu yasak gor:.ilmektedir. AslinC.a bLlt:.im kamu hiz;:ietlerinde grev ya 

yasaklanmis; veya cidcli ~ekilde kis 1tla!lml.:]t1r. 

2. :t:dncisi, Tl.irkiye i;?·;<ilere kenCi.i sendika liCierlerini segr:ie h~~kini 

tan1m19 midir? 

Belki evet, ancak hayati bir noktaya i;?a::.->et etmi§tir. Kanuna gore 

6 aydan fazla hayc:.t1n1 hapiste eevirmi~ sendikac1, lider olarak 

se;:ilerneyecek veya sendika ki.lr-...ic4su ola:::i:;:.yacaktir. Lakin, tan1cl1;:;i.-: 

en cesaretli, ku...11raman ve kenc_ini adar.ii~ sendil:acilar hayatlarinin 

6 aytlan gok 2aha fazlas1n1 ha?ishanede, inaniJ.!:lari ~ey igin kavga 
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.3. JgLlncLlsU • '.:L"·Jrl:iye i(?gi sendEG~l-".:.•ina ken di en.:. t~lz:ik ve ig t~z~ik

le2:ini tespi t etmek ha:.~b.ni verni.;; r:iidir? Ceve:;,; gene "hayir"dir. 

T:Jrldye 'de Sen·:l ikalar Ke.nun'..l, i~gi sez-1di::aln.rJ..'.ll.:1 uyg~si :necburi 

kurallardan olu9an detaylJ. bir modeli s;art ko~::;a:ktalll'. :Bu da 

h;Jrriyet prensiplerine ve sendikal haklara ayk1:!"J.dir. 

·.air dil:tatorlUk doneminden sonra, TUrlciye'nin hur bir i.ilke olara.k 

yapmasi Gereken ilk §eylerden birinin sendikal haklari onarmak ola

cagi limit ediliyordu. gonki bu gergek demokrasinin bir o1UtU1ilr. 

Lakin, TUrkiye 'de i:;?~i sendikalari igin iyi bir kehanet m'...imkUn degil

dir. 

Ti.irk HJkUrneti yeni kanunlari adeta gur-.l:du bir babn. gibi sergile:-:ii9tir. 

Anca.l: gergek geli§melere dogru daha gidilmesi gereken uzun bir yol 

vardir. l3u yolda deneme kabilinden atilan U::!.'l~ek bir a:hm yeterli 

degildir. 

runanistan i;;;oi Grubu Uyesi (;~:r.DASS!S) 

~u si:ralarda TUrkiye Ba'.'hakani Atina 'yi Zi/aret etmel:tedir ve Y· . .man 

i~gileri ili!]kilerdel~i bu geli!§oeleri des teklemekte'.iirler. 1L'1Cal-: bu 

husus Ttirk ii.?(;i G!"'..ibu Uyesi:lin soyleclikle:rini deste1:ler:ier.iize mani 

degildir. 10 E.c..ziran 1933 tz.rL"-Linde yayinlanan orta.k bir bild.:'..ri ile 

TJPJ~-!~ ve D!SK, T'lrkiye'de i~gi sendil:a.larinin no:::-nal :f'acliyetlerde 

b'ulunmalarinin yasakland1E;in1 belirterel:, D!SK' in fag,liye tlerinin 

serbest bi:ralalmas:i..ni istemi§lerdir. 

Hilkilmet Ternsilcisi 'Ii:.i:r·l: iy': 'de sendikal htirriyetlerin b-:..:lundu['Unu soy

ledigine gore, acaba HLlkLimet DISK' in tekrar faaliyete ne zs..mn.n gege

cegini belirtebilir mi? DiktatorlUk tarafindan m~salere edilen maJ.va!'-

11~1 ne zaman iade edilecektir? 

B I• . b H • c·· ..... CKEr Y) A •• D. Sxl. Gru u uyes11 .• r •• "1J. -

TLlrk HUkUmeti ta:rafindan atJ.lan adimlara ho§ geldin ciyoruz. Ancak 

bazi tedbirlerde ,:;izli tehlikeler yatar, ~rani gergek olrnaktan ziyade 

makyajjirlar. Buna misal, genel saglik ve milli gilve~lik se~epleriy

le g!'eV yasagi veya ertelamesidir. Ayni 9ekilde YUl:.sel: H::.ker.i Kurulunun 

mevcudiyeti ile ilgili hilkum dondurucu bir etki yapma.ktadll' ve grevler 
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igin bir caydiricidir. Bu sebeple bUtUn bu kanunlar ipta.l e:lil

Delidir. 

Avusturya !wi G0"'Ubu Uyesi (i,:r.l:A1ER2 

Experler ::·~u:"'...1lu bu kanunlari inceledici zaman ~e:;:l:ilatlanma. HUrri

yeti Konitesinin tavsiyelerinin anca1: yar:i..sina uyuldu[;u g0Z"Jle.~e:~tir. 

Kar:r..t sektorund.eki bir gok sendikaci rnan~um olmu~tu11 • B·.inla:..1 in mah

l:umiyet gergekgeleri yayinlanmad.1gi gibi kend.ilerini mUda:faa imkan

lari da verilmemi~tir. Bu gerekgeler ne zaman ya~,rinlanacaktir? 

~'.Jridye :t sveren Grubu Uy es i (Ic. OGJ'.3ill.:i) 

Yapilan ele§tirilen dogrulancarni.§tir. E:>:;>erler Kurulu raporunda ki 

hususa ee~inmietir: 

1) n:ikUmet, toplu mUzeJ.~ere~~i geli~tirecel: mevzuat de[;ifiklikleri 

ya pmali d.ir, 

2) HLlkUmet b;.i duruman C.egerlendirilmesi ile ilgili bilgi ve:::-::1eli6.ir. 

'.l'oplu sozle sn;ie kan'.1nunun bir gol: ma:.iele.rini taiil eden yeni Ka!'l:Jn 

hen'Jz yU:::'~irlLl[:e girmi:;:tir. Boylelil:le 3}:perle:::- I:urtilun:.::. ill: t£.le'bi 

ye~ine 6etirilmi9tir. 

!l:inci hus•1s·J ile ilgili ola:!"'fu.:, bi.r sonuca varma::an once,E:~perler 

'-"oll aT'1da r· ""'"'1° G.,...ubiu Hyec--' ('·:-. ... ~"7Y) .:.:,._.._:,.. ... . • ';! ..... u - .J.. .u .. _ • ...:J - - .. , 

2321 sa3•:i.l1 Sen:.ikala.r i~a'1ununda yapi.lan deci:;iklil:ler, send.ikal hUr

rJyetlerdeki l:i.s l. tla!'!lal2,ri ke.ldirmama!~ta sad.ece asriyi azalc.. tmaJ:ta:~.ir. 

Bu da 93 s1y1l1 Sozle!}r:ieye uyum agisindan yeterli degild.ir. Bu kor:;i

tede ~dmdiye kada:r bazi ii'il:'jr.ietler "t:zel par3.gre.:'"a alinr::u.~tir. : 1ur-...i::r:..i 

onlardan da.ha iyi oll!la~ranlar ise, ozel pa:ragraftan y:;mt1§al: ve sem;;:dik 

bir konu sma ile mufassal a;;i:.:le.Dal:<rda btili.ina:rak, kLlgUk ve r.2:.iphem bir 

taal1:i:.tt vererek kurtulmu~lardir. H:fr: iimetler, olayi takG.ir:i es::.slari.na 

gore degil, gergekler es as alinarak det;erlend.iril!nelid.ir. 

HJ~Umet Tensilcisi: 

Experler Ku!"..ilunun det;indici no}: tala.r ile ils:ili olarak Ugl~; isti§a

::.·eler yap1lrn1g, .Ba~ba.kan ve Qali~ma .B~c.!11, i§,lgi ve i~ve::-s-n k;.:rulu g-

lari temsilcileri ile bu hususlari tarti~ml.§lardl.::'. Bu isti~areler 
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son':.lcunda, Ex;_::>e::-ler Ku:rulu rapar:.mda d.esinilen 2 nckta Llzerind.e ne

tice alinama:nir;tir. QUntLl, bunlar<lan illdnde is;gi ve is;ve:ren l:01:··vlu:o

lar1, :fl1:"ir.:etten toplu sozle81TIC yetkisi igin sayisal olgUtlerin 

nnha'.'azasini israrla iste~:ii§le1"dir. Il:incisi Y~il:se-k 1-Icl:em l:vrulu 

m:Jdahelesidir. Bu anayasal hUJ:r:fJn e;erekli :;Jrosed:ir tamamlan::iadan 

de '_'.i15tirilr:1esi rn:Jr.i:::Jn det;ildir. 

98 sayili sozle9:-:ienin gergevesi d1g1nda deginilen h:.wusla::"da ise, bu 

l~omi te gal1J?:nalar1nda.n once gol: garpi tilr:ii~ bir tablo ortaya l:onmu ~

tur. Yapilen yeni d.e[i9ikliklerin ve celi:;i:nelerin Experler i:':.lri.llunda 

objekti::' ve tara::'s1z bir bigimde de,=:erlendirilnesi ya;;>1lm~:lan bu l:or:ii; 

tede bir hLlkJra verilmesi erkendir. 

2321 sa;p.li Kamm ile ilgili olarak, isigi kurulu 9la.r:u11n 18 t::.:.vsiyesin

den 11 t::;nesine yeni tadillerde l:ismen ve;;'a tamamen yer verilmi§tir. 

2322 sayili l~anun ile ilgili olarak i §gi lc·cJ1•ulu !}larinin 17 2.vsi;-feSil'l::":.en 

7 tanesine yer ve:rilrni'}, ayrica H:ikUmet i§gi kurulu §larinin b-vsiye

lerinde b:1lunmayan 2::;21 sa:ali Ka.'1un ile ilgili 4 2322 sa:nli 1{~'1un 

ile ilt;ili 4 .;eli~;;rne;;.·i c"..aha l~anunlara sol:mu~tur. 

B'.:5ylelikle yeni tadillerde isigi tavsiyelerinin 5; 52'si ye:r a.lmi§tl.r. 

nin J.1}l.gl. al tinda asiagidaki sonucu teklif ediyoruz: 

i~gi Grubu, !~veren Grubunun ozel paragraf'1 da ihtiva eden sonug ha~

kind.aki tekli:'lerini kabul etmemelerinden otUr'.J UzUntUlerini ::iildir

mi~ler ve bmr oylama istemeyeceklerini,encak bu liurum kar§J.s1ndaki 

pozisyonlari hakkinda bole;esel ve uluslara:rasi i9gi sendikals.r1na bil

.;i vermek igin bir kan}.)anya ba!]latacal:larini ifade etr.ii§leriir. 

T:.irk H:.ikJmet Temsilcisi, AvLlsturya !s;gi G:-ubu ilyesi Ur. I.:.AI3?.' in !JISZ 

haktindaki soruau yenilemesi ilzerine, DISI: davasinda verilen kararlarin 

ve 3erekgelerinin 1933 ya.z sonu agiklanacagin1 hildirmil}tir. 

Ko mite, burada yapilan tci.rti~mala:ri ka~rda almi§, ozellikle sendikal 

mevzuatta yapila.n d.egi~ikliklerin fu:perler K;,ir';Jlt1 tarafindan, evvelce 

.. /. 



yapilan tarti~malar, ILO tavsiyeleri, HLlk]rnet tarafindan yapilllll.~ 

olan taahhiltler ve te~tilatlanma h;.irriyeti koni tesi gorU gleri dik

kate alinarat~ incelenmesini not etmis;tir. 

Bu de[;i~dkliklerin, gegen yil Kor.iite tara.findan de[;inilen hususlara 

tetabuk ettigi Umi t e1ilmektedir. W11::Llmetin~ gergek bir ii glil isti~a

re S)nucunda, Experler Kurulu dli~'.incelerini tam tatmin edecek ve 

sozle§me ile kanun ve uygulama arasinda ta..'ll bir mutabakat saglayacak 

gerekli biltUn tedbirleri alacaci limit edilmekte~ir. 
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AVrupa tilkeleri arasindaki ekonomik anlarnda geni9letil

mi§ i§birligi, sosyal ve politik yonleri bulu~an amaglari 

da kapsamaktadir. Du. arna9lar1 saptamak ve onlar1n gergekle9-

tirilmesine 9al19mak Avrupa sendikalarina dli~er. 

likonomik ve.teknolojik geli~me sonucu, ulusal ekonomiler, 

hem ekonomik buyUme ve istihdam a~1s1ndan, hem de her ulke

nin genel kalk1nmas1 a91s1ndan birbirine s1k1 s1k1ya bag

lanm1~t1r. Dir ulkenin ekonomisinde meydana gelen degi$ik

lik ve geli~meler diger ulkelerin ekonomik buyumesi ve is

tihdam durumu uzerinde de e~ki yapmaktadir. Ucret ve ~evre 

ko7ullar1, ayni zamanda birgok ulkede rneydana gelen geli$

melere bagl1 bulunmaktadir • 

.Bu nedenle sendika hareketi sadece kendi uyelerinin 91kar

lar1n1 savunmak veya ulusal arna9lar gtitmek1e yetinemez. l3u 

~ikarlar ve bu ama~lar ayni zamanda Ai:rupa ~apinda ger~ek 

bir sendikalararasi i9birligi yard1m1yla izlenmelidir. Av~ 

pa iopluluklar1n1n varl1g1 ve beklenilen geli~mesi boyle bir 

i~birligini daha da zorunlu duruma getirmi9tir. 

!$te bu bolUmde AT'u tiyesi olan ulkelerin sendikal yap1la

r1 ve a~'u hakkinda ne du~tindtikleri ~onusu ele al1nm1§; son 

olarakta Topluluk ~ Sendika diyalogu incelenmi9tir. ~akat 

uye Ulkelerin sendikal yup1lar1 hakkinda kaynaklarin k1s1t

l1 olmas~ oolay1s1yla derinlemesine bir ara~tirma yapmak mum-



kl.in olmam1$t1r. line de ~oplulUK uyeSi ulkelerin Sendikal 

yap1lar1 ve tilke genelinde onemli olan sendikalarin ama9 

ve programlari incelenerek Topluluk uyesi ulkelerin sen

dikal yap1lar1 hakk1nda f i~ir sahibi olmak yoluna gidil

mi$tir. 



-28-

.ALMANYA 1 D.A SEND!KALAR 

ALMAN SENDIKA HAREKET!NIN :B~LANGIOI 

Alman Sendikalar1n1n olu~mmunun ba~lica evreleri 9unlar

d1r. 

1863: Lelpzig'de 0 Alman i9c;;ileri Genel Kurulu$u 1 nun ku

rulma si (.ADA) • 

Ia64: Mainz Ba~piskoposu Mgr. Van Ketteler, "i~c;i sorun

lar1 ve Hristiyanl1k"1 yay1m11yor • .Bu metin, I890 1 dan ba$

layarak Hristiyan sendikalar1n kurulmas1na onayak oluyor. 

1868: •TutUnculer Federasyonu" ile "Alman ic;;i~leri Genel 

Kurulu~"nun birle~melerinden olu9an ut~c;;i Sinifi Federasyo

nu" (Albeiterschaftsverbund)un kurulu9 kongresi • 

.la68·! Hirsch - 1.Juncker' in "Berbest 1Y1eslek l>e:rmekl.eri"nin 

kurulu~u • .Du kuru.1u9lar ozellikle i9yerlerinde anla9ma ve 

dayan1~madan yanayd1i 

.tioylece, Almianyai.da l868 sonunda, belliba~11 Uc; egilimbe

lirmi~ti: ~Qi Sendikalari (Lassalle), meslek kurulufi'lar1 

(Hirsch - DuftckerJ ve m€slek sendikalar1. 

1875; Gatha'da iki sosyalist partinin birle~mesi, sonra 

da "i!ic;;i sendikalari u ile 0 profesyonel sendikalar 11 1n birle~-

mesi. 
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Iago: Sosyalistler ustunde baskilar getiren yasanin orta

dan kald1r1lmas1. uAlman ~osyalist 1~~i ~artisi« ile s1k1 

ili~ki kuran semiikalar, ancak bu tarihten baf}layarak goste-. 

ri yapabildiler. 

1892~ Halberstadt kongresi, uenel bendika Kurulu'nun su

rekli merkez organi olu§unu onayladi. baf}kanlari Carl Legi

en, 34 yil boyunca ffozgtir sendikalar•in ba~inda kaldi. 

~892~ August hrust tarafindan ilk iiris~iyan ~~e~ ~§gileri 

l!'ederasyonu 'nun J£:urulw~u. 

~s99: Mainz'da hristiyan sendikel2r1n kurulu$ kongresi. 

I99(J'lerde, l.DUnya bav2:;;1 1 ndan sonra ve Vieimar Oumb.uriye

ti s1ras1nda da suregidecek ti9 sendikal grupla~manin belir

ginlei;imesi. 

I933tde sendikalar nasyonal 7 sosyalistler lnazilerJ tara

findan yasaklandi. ~allarina el konuldu, uyeleri daha sonra 

kurulan uAlman l$~i ~eph~siunde birle~tiyse de, bir~ok sen

dika yoneticisi ve sorumlusu yeni iktidar taraf 1ndan tutuk

lanarak hapis cezasina 9arpt1r1ld1 ve toplama kamplarina gon

derildi, kendilerine if}kence yap1ld1, oldUruldu. 

boylece, 1949 Aa.s1m~1nda MUnih·te, birlef}ik bir sendika, 

1•·A1man ~gi Sendikalari ~·ederasyonu" (DGB) kuruldu • .i:iu sen

dikalar arasinda, endUstri kesiminin 16 sendikas1 ve l>GB'ye 

bagli oteki sendikalar:nn yanisira, Alman Ucretliler Sendi-
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kalar Federasyonu, Alman 1'1emurlar .t"ederasyonu, .folJi.s Sendi

kasi ve daha az onemde birgok ba$ka mesleki f ederasyon sa

yilabilir. 

DGB gibi, bu federasyonlar da ozel hukuka dayanilarak 

kuru.1mu§lard1r. (Medeni ~anun, Madde, 21), bu yasal durum 

onlara son kertede bag1ms1zl1k ve ozeilrltik saglar. 

DGB'nin uygulad1g1 yonetmelik ve program Alman sendikal 

anlay1§1n1 da ortaya koymaktadir • 

.8.LMA.N I~ QI S.c..NJ.J!KP~LAitl F .c..UERASYONU (DGB) 

YONET1"1EL!KLER1 

Yonetmelikler sendikalarin belliba9l1 gorevlerini saptar-

lari Bu gorevler, ye.lnizca ii;;c;i ve i~verenlerden oluc;;an sos

yal, idari ve mali ortak (hakem) kurul ontinde i§gilerin tenr". 

sil edilmesi ve i~gilere yapilaccmk hukuki yandim gibi yasal 

olanaklarin nasil kullan1lacag1n1, gostermekten ibaret degil

dir. Bunu~la birlikte, sendikalara ili§kin yay1nlar1n yay1n

lanmas1, dinleme evleri kurulmas1 ve i~letilmesini de kapsa

m1 i9ine alir. ~ica i§91 mUcadelelerinin nas1l yUrUtulec~ 

gi~ bu milcadeleye saglanacak destekler, tuketici kooperatif

lerinin geli§imine ili~kin buyruklara da yer verir. Yonetme

likler, Alman 1$gi Sendikalari iederasyonu~na toplUiil iginde 

dem9krasiye ters dti§!en tum etkilere kar§J.. mUcadele e.tme, 

uluslararas1 alanda varolan uyumu ge1i~tirmek, bar1~ ve oz

giir1ugun korumnas1n1 gtivence altina alma yetkisi verir. 
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Yonetmelikler, ayrica DGB'ye katilma kos.ullar1n1, endustri 

ve oteki kesimlerdeki sendikalarin mali katk1lar1n1 \elleri

ne ~egen ayl1g1n" I2 1 sini); dayaniliJma fonunun nasil i11leye

cegini; federasyonun orgiitlenme bi<;iminin ve yuksek, siyasi 

organin, Federal Kongrenin i§leyil?i ile gorevlerini de ku

rallara baglar. 

DGB ve kendisine bagl1 sendikalar, insanin saygideger bir 

varlik olarak yer alacag1 bir sosyal duzeni hedef alir ve 

dunyanin dort bucaginda, insan haklar1n1 savunan "Evrensel 

Bildiri 11 nin uygulanmas1 istegini belirtirler. 

Ba§lang19tan beri, sendikalar1n amac2, 9al11?an ki$inin say_ 

gidegerligini kabul ettirmek ve korumak, ona sosyal giivenlik 

saglamak ve herkesin ki~iliginin geli~ecegi ozcun lir sos

yal di..izen kazanmak i<;in ugra§mak olmm~"tur •• Sendikalarin di

ger bir gorevi de, sosyal yetenek hakkina dayanan bir geli§

meye ve demokratik bir toplumun ger9ekleirtiri1mesine kat;il-. 

mak1:oir. 

DGB ve ona bagli sendikalar. aemeK ki, 5erici ve basK1c1 

bti"ttin giri§imlere lcarEJ-J.dirl.ar. Federal ._lmanya Wum.h.uxiye~i 

ni.n temei yaeaa1Dd.a.A bulunan ozgUrlUkleri kisitlamaya yada 

ortadan kaldirma~a 9al1~an tum egi11mler i1e mucadele eder

ler. 

DGB ve ona bagl1 sendikalar hukUmetlerden, siyasal parti

lerden, kiliseden ve patronlaraan bag1ms1zG.1rlar~ Siyassl, 
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dinsel, ve dil$Unsel ho§gortiyil uygulamakta kararl1d1rlar. 

lilrB'nin bugtinkti siyasal yonelimi ~963'de Dusseldorf 'ta 

yap1lm1§ olan olaganustu bir kongre s1ras1nda tesbit edi

len temel programa gore tan1mlan1r. lJ zamandan beri, gerek 

Avrupa 1 nin geri kalan boltimUnde ba~lica ideolojiler, sosyal 

ve ekonomik ko~ullar degi~mi~tir. ~ald1 ki, temel programin 

tart1§1lma konusunun kapanm1§ oldugu dti§tinillemez, tersine, 

bu tart1§ma surekli bir geli~im icerisindedir. 

Program1 ekonomik siyasetin, ilkelerini, iimac;lar1n1 ve 

araclar1n1 tanimlar. 

Ilkeler boltimunde, sendikalarin ozlem duyduklar1 ekonomik 

duzen i§ciye geni§ olcude ozgtirltik verilmesi, dengeli bir 

gelir ve zenginliklerin e$it dag1l1m1, ytiksek bir ekonomik 

geli~im ve ekonomik iktidarin zararlar1n1n kald1r1lm2s1 one

rilir • .Bu cerceve icerisinde kendi kendini yonelme •sosyal 

aaa1ete yer veren bir toplumun temellerinden birisi• olarak 

an1l1r. 

Amac;lara gelince, program, DGB'nin tam giln cali~ma, su

rekli ekonomik kalkinma, e1?it gelir ve zenginliklerin dog

ru dag1t1m1, dengeli para degeri, ekonomik gticiln kotliye kul

lan1lmas1n1 engellemek icin yollar ve uluslararas1 ekonomik 

iE:;Jbirligi gibi ac1k oneriler i9ermektedir. 

Bu konuiarda ongorillen yontemler $Unlar: Ulusal bir eko

nomik plan, yat1r1m1ar1n maliye ve bti~<;e siyaseti 9er9evesin-
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de yonlendirilmesi,. mali ve Ekonomik .kurulu$lar1n sendikalar. 

ca i§letilmesi, ekonomik, gticun sosyal nitelikte tedbirlerle 

denetlenmesi, yonetirne kat1lrna ilkesinin uygulanm&s1, plan

lama ve rekabet. 

DGB, Dtisse].dorf i-'rograminda, 11 toplurnu ve ekonomi~d degii;i

tirme• konusundaki karar1n1 tekrarlar, bu degi~imin demokra

tik duzenin ~er9evesi i9inde surekli geli~im gosteren bir 

yetttemle ger9ekle~tirilmesinin zorunlulugunu belirtir • 

.Bugfin, sendika stratejisi uzerine yeni tarti~malar a~1lm1§· 

tir. Yapisal degi~iklikler uzerine kurulmu~ ortalama bir si

yaset 9er~evesinde, yonetime kaiulma, gorevlerin insanc1lla§-

1t:I.r11mas1 ve mesleki ye~i~me gibi somut ama9l3r belirlenmeye 

9al1~1lmaktad1r; butU;n bu onlemler 9al1~may1 iyiye dogru go

ittirmek 19indir. Ger9ekte, siyasal iktfiar gi.i9lerine ve i~9i

lerin bu konulardaki duygusall1klar1na bagli olarak, devlet 

ya da ba§ka sosyal gruplar ile birle~mek ya da kar?i kar§iya 

kalmak soz konusu olabilir. Durum, ger9ekten de, 1963 temel 

program1na gmre degi~mi§tir. Sendikalardaki yeni siyasal go
rU§ler, DGB'nin 1972 kongresi s1ras1nda 9al1$ma saatleri, 

tatillerin uzat1lmas1, ucretler, maliye ve btit9e siyaseti, 

ya~l1I1k odem~ler~, i~hakk.i, mesleki yeti~me ve cevre sorun

lari konusuna ili~kin somut tedbirleri oneren gozden gecirll. 

mi~ bir program1n kabul edilmesine yol a9m11jt1r. 

DGB, nin Uyeleri bol5esel bir temel ustunde de orgutlen

mii?tir • .Bu Federal Almenya 'nin ya:p1s1 dti$ en-Lil ;,;rse, send ika 
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hareketinin i~leyi~inde onemli bir etken o1ur. Her sendika 

bolge \kreis), "land"ya da "brud" duzeyinde kurulur, segil

mis sekreterlikleri ve yonetim organlar1 vardir • 

. ~G~'nin yap1s1, yoneticilerin eyleminin demokratik vene

timi ve kararlarin al1n1~1na tiyelerin kat1lmas1 konularinda 

geni~ olanaklar saglamaktadir. 

TOPLU SbZL,ESMELER 

Toplu sozle~me gorti§meleri endustri sendikalar1 tarafindan 

yap1l1r. iiunlar, bolgesel ya da ulusal dtizeyde, i~verenler 

ile bir anla~maya giderlier. 

Goru~melerin bitmesinden once, her duzeyde taban dahil

temsilcisinin du§uncelerinin bildirilmesi igin ozel kongreler 

dUzenlenir. Alman sendikalari ucretlerin hayat pahal1l1g1 

gostergesine gore dUzenlenmesinden yana degildir; bundan 

dolay1 sendikalar, son zamanlarda, enflasyonun hiz1n1 once

den bilmek genellikle olanaks1z oldugundan, yaln1zca bir y1l 

iQin anla§ma yoluna gittiler. Anla§ma suresince, uyeler grev 

yapamazlar. 

~yeri duzeyinie, i§yeri komiteleri (bi.lnlarda sendikalarin 

etkisi onemlidir) yonetim kadrosu ile anla$man1n yoru..munu 

yaparlar; bu yoldan ulusal ya da bolgesel dtizeyde yer alma

yan yan olanaklar saglanabilir. DGB'ye gore, Qal1~ma yerinde, 

fabrikalarda, firmalarda ve ekonominin biltUnlugtinde c;al1$an

lar1n yonetime kat1lmas1 siyasal a·emokrasiyi bUttinler. 
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DGB'NIN AVRU?A SlYAS~~! 

UQ y1ll1k kongrelerinin sonucunda DuB, Avrupa'daki her 

yerle$menin sosyal bir temel tisttine kurulmasinl. ongoren bir 

karar aldi. Kararda, Avrupa ~arlamen"tosu ~a~kani segiminin 

do laysiz·oylama ile segilmesi istendi • 

.Kolt!!gre, .avrupa .iarlamen"tosuna demokratik bir yasallik ve

rebilme yolunda, genel segimlerin dola~1ks1z yoldan yap1l

mas1 zorunlulugunu vurguladi. 

De~i~ik bir sosyal dUzene dayanan sosyal bir Avrupa•nin 

yarat1lmas1 konusun::ia karar i;mnlari onermek11e: 

- J:.komomlil.min degi9ik di.izeylerde dem'Jkrai;ikle?"'tirilmesi , 

ozellikle i~yerler.:i. di.A.z.e:yinde, 

- -Serrnayenin degii;:ik ve geli:r·lerin da[;ilir.:..:..xi.C~a c":uL2 bUy"lik 

bir adalat~, 

Dab.a etkin egi ti.1..m yoluyla, ua9l2n::::19ta meslek sen5-i::a

lar1n1 artirmak; 

- bzel iE?leri n yarat1lmas1 yoluyla, sUrekli i:';d sUrd-"Jrmek; 

tlcretlerin duzeyini, ~alisma ko$ullar1n1 ve uyumu *Yile$

tirmek; 

- Ozellikla aile ve evlilik konusundaki yas2larc:., ailed€, 

profosyonel hc.yat~a ve toplumda kacunla.ra el]i t haklar tanimak 

yolunda uyum saglamak~ 

- Qevre korunmas1 i~in onlemler alm~~; 
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- Yapi degi~ikliklerinde zarar goren sosyal kategorilerde

ki ki~ilerin korunmas1 ile sosyal sigorta aras1nda bir uyum 

saglamak. 

Kongre kurumlarda yap1lacak refor:blarda - i~gilerin e9it 

say1da temsilciliklerinin olmas1 ilkesini benimsernektedir. 

1§Qi temsilcilerinin ba~lang19tan itibaren, Toplulugun ekono· 

mik siyaseti tizerinde yap1lan tart1§malara kat1lrnas1n1 one

ren DGB, a~agidaki hedeflere ula$1lmas1 gerektigini savun

mu9tur. 

Ekonornik istikrar ve buyurnenin korunrnas1; 

Gayrisafi milli gelirden hakettikleri pay1 ticretlilere 

saglayan bir politika; 

- Birle~rneleri izleyen bir rekabet siyaseti ile ekonornik 

birikirnlerin gerQek bir denetirni ve QOk~ti.lU$1U firmalari 

Avrupa dUzeyinde denetleme siyaseti uygulamak; 

- Kimi ulkelerde gegerli olan sistemlere dayanarak i~9i

lerin kararlara ka.t1lma haklar1n1n yasalla~t1rmas1yla eko

nominin dernokratikle~tirilrnesi; 

- Ucretlilerin Q1karlar1 hesaba katilarak butc;ele::...:·in ve 

vergi yasalar1n1n bagda~t1r1lmas1; 

- Topluluk olc;utlerine gore ekonomik olarak geri kalmi~ 

bolgelerin geli~mesini saglayacak bir endUstri siyase~i uy

gularnak. 
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FRAN SA' DA SEl~DtK.ALAR 

SENDIKAL HAREKL'.1:11~ roGu~u 

l!'ransa' da tum i:;:;c;i sendikalari tuzel ki§iligi olain hukuki 

derneklerdir. 21 I•:art l.884 tarihli yasadan bu yana sendika 

kurma serbesttir. 

Sendikal orgtitlenme ile ilgill J:·ranS12. anlayir;:u .. ~rneslek 

sendikasina kar'.?it olarak) sanayi sendikasi anlay191d1r. :I.Um 

i!}9ileri hem mahalli hem ulusal diizeyde, icra ettikleri mes

lekten bag1ms1z olo.rak \tekstil, yap1 metalurjiJ ekonomik 

faaliyet temeli tizerinde biraraya getirmeyi ama9lar. 

Oteki aendikac1l1k turleri yaninda, Frans1z sendikac1l1g1n-

1n ayr1c1 ozellikleri, c;ogulculugu \pltiralizmiJ, boltinmti$lti

gu ve az1nl1k durumudur. 

Fransiz sendikac1l1g1n1n c;ogulculugu uc; tip orgutUn varl1~ 

~inda ifadesini bulmaktadir• Konfederasyonlar, meslek orgut-

1eri ve bag1ms1z veya ozerk nitelik ta~iyan c;e~itli kurulu~

lar. 

~Q! KONFEDERASYONLARI 

Bunlar uzun stire sadece endtistri i~c;ilerini biraraya ge

tirmi~lerae de, bugiin kamu kesiminin millile~tirilmi~ sana

yi kesiminin ticretli hizmetlilerine, mtihendislere ve 7oneti

Qilere de geni~ olc;ude ac;1kt1rlar. 
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Fransa'da dort konfederasyon vardir: 

I. C.G.T. (Confederation U-enerale du 1'ravail: Genel i$ 

Konfederasyonu) uye say1s1 bak1rn1ndan en onernli konfedcras-· . 

yon olup 1·.s.M. (Dunya. Sendikalar Federasyonu) uyesidir. 

2. C.F.D.T (Confederation Fran~aise ~ernocratique du Travil 

Frans1z Dernokratik l-f} KonfederasyonuJ. O.M.T. (DUnya 1~ Kon.

federasyonu ) uyesi. 

'· c.G.T.F.o (Confederation Generale du ~ravail zorce Ouv

riere. Genel l~ Konfederasyonu lfJ GticU). C.I.s.L. iiyesi. 

4. O.F.T.u. (Uonfederation Fran~aise des ~ravailleurs 

Uhretiens: Fransiz liristiyan if}9iler Konfederasyonu) Hi9bir 

uluslararas1 sendikal kuru1U$Un uyesi degildir. 

MESLEK ORGUTLERi 

Bunlar, sadece ticretlilerin belirli meslek kollar1n1 kap

sarlar. 

I. F.E.N. lFederation de L'Education Nationale: Killi ~ti

tim Federasyonu). Kamli ogretimi personelini kapsayan bu fe

derasyon meslek orglitlerinin en onemlisidir. 

2. C.G.C. (Confederation Generale des Uadres: Yoneticiler 

genel Aonfederasyonu). 

BAGIKSIZ KURULU)LAR 

Bunlar i;;ogu kez bir faaliyet sekt<:iriine, bir i!?letmeye bag-
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11d1rlar. Etkileri s1n1rl1d1r. 

Fransa'daki sendikal bolunmeyi, sendikac1l1g1n ba~lang1-

c1ndan beri "ideolojik" tercihlere bagl1 olmasiyla a91klamak 

rnumktindtir. Once yasa d191 olarak kurulan sendikalar 1884 y1-

l1nda sonra yasal olarak kurulabilmi~lerdir. I9s5'de c.G.T.' 

nin kurulrnas1yla~ meslekleraras1 ulusal kurulu~lar halinde 

bir yap1ya kavu~mu~lardir. 0.G.T. I906'da (Amiens Yasas1) ~ 

ile ilkelerini saptadi. wc.G.~ ••. ~ ucretlilerin ve i$veren

lerin ortadan kald1r1lmas1 igin v erilecek mucadelenin bUtun 

bilinc;li emek9ilerini biraraya getirir 11 Cmadde , 2j, Anar

~ist fikirlerin kuvvetle etkisi alt1nda kalan o done~in mi

litanlar1 devrirnci sendikalizme dayanan bir aunya gorU~u ge

li$tirdiler. Qok ge~meden ~.G.i. bunyesinde, rnarksistlerle 

sendikal eylemi salt ekonomik ve sosyal plana hasre~~ek is

teyen reformistleri temsil eden iki ak1rn kar~1 karsiya gel

meye ba~lad1. 1920 bunal1mi \Kutsal Birlik iginde 0.G.i'.'nin 

desteklenmesi) eski anarkosendikalizne son vermi'}tir. 

I9I9 1 da~ C.G.T.'nin benimsedigi s1n1f savagina kar$1 91ka

rak, IgsI y1l1nda "Rerum Novaru.m" adl1 Papalik genelgesinde 

tamamlanan katolik kilisesinin sosyal doktrininden esinlenen 

reformlari ger9ekle~tirmek isteyen v.F.T.G.'nin dogu$una ta

nik oluyoruz. 

l946 1 y.a kadar, Fransiz sendikac1l1g1n1n ozellii::i, ideolo-1 

jik 9at1§malardan dogan buttin bunal1mlar1 sinesinde b.?.rindtt· 

masi olmu~tur. 
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Bu sendikal hareketin di~inda, hristiyan sendikac1l1g1n1n 

yava~ yava~ yukselmesine tan1k oluyoruz. Bunyesinde Hristi~~ 

yan l~gi Gencliginin {Jeunesse Ouvriere Ghretlenne olu§mas1, 

hristiyan sendikac1l1g1n1 sola dogru itmi~ ve nazilere karei 

direnif} (I940 - 45} s1ras1nda (,.~.T;'1nin yan1nda savasm1~ 

olmasi orgti~un sosyalist damgas1n1 yemesine yol a9m1st1r. 

~.F.T.U. 1 nin dini huviyetini yitirmesi 1964 y1l1nda v.B.~.' 

nin .kUrulmasina neden olmu~tur. 

u.G.~. etkin bir reformizmin devrimi nasil onlendigil!'.i 

gostermesine kar~1l1k, en uzla~t1r1c1 formullerden yola 91k

m1$ olan u.F.~.u. tutumunu, aksine, gitgide sertle§tirmi~tir 

Frans1z sendikac1l1k tarihine damgas1n1 vuran bir olay da 

~udur• O.G.~'nin komunist egilimin etkisi altina girmesiyle 

bolunmesi ve ~948 y1l1 oncesi o.G.~.'nin d:vami olmak iddi

asi ta~1yan C.G.T.F.G.'nun dogu~u. 

SEND!KACILIGIN YAPISI 

Ademi merkeziyet kuraldir. Konf ederasyon f ederasyonlarin 

eylemini denetlemez, onlar1 sadece uyum i9inde tutar. Ayn1 

~ekilde .federasyon, kendine bagl1 sendikalara buytik bir ozer .. 

klik tanir. Fakat, Fransiz sendikac1l1g1n1n temel ozellikle

rinden biri, bolgesel, mahalli ve eyalet 9ap1ndaki birlikle

re verilen onemdir. 

Sanayi sendikalar1n1n yan1s1ra meslek sendikalar1 da var

l1klar1n1 stirdtirmektedirler. (beraber, dok i?~ileri vb). Bun-
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larin gogunlukla canli kalmi~ bir korperatif gelenekleri 

vardir. 

u.G.T. ikili bir yapiya sahiptir• saniyi ulusal federas

yonlar1 ve mesleklerarasi sendika birlikleri. Bu yap1 tum 

kurulu~lara ornek olmut;ltur. 

Ig.,O y1l1ndan beri, C.F.D.T. orgtitlenmesini esnekbir bi

gimde yenile9tirmi~ir. Mesleklerarasi Taban Birlikleri 

(Union Inter - professionelles de .Hase - U.I.B.) kent igin

de s1k1 baglar kurmu~lardir. Ayr1ca, dogrudan dogrliya U.I.B 

ler tarafindan meydana getirilen ulusal birliklere ve ikisi 

arasinda eyalet birliklerine rastlanir. 

U.F.D.T., uyelerinin kesintileriyle beslenen bir grev san

d1g1na sahip tek kon1ederasyondur. c.G.T. mahalli veya mesle

ki dayani~madan yarar ummayi yegler. 

Aslinda Fransiz sendikalari iGletme veia it;iyeri temelinden 

" qok yerle~me merkeziu temeli ustune kurulmu~lardir. Bu du-

rum, sorumluluklari i~yerleriyle s1n1rl1 personelin segilmit;i 

temsilcilerini, ufuklari daha geni$ olan sendikacilardan ·ay

irmaya olanak verir. Ote yandan, gergek ii;iyeri sendikac1l1g1 

kamu gtiglerinin katk1s1na, ama ozellikle mali kaynaklara ih

tiyag gosterir ki, buftin Fransa'da boyle bir durum yoktur. 

1$letme iginde gtiglenme eizzat sendikanin guglenmesini gerek

tirir. Oysa, Fransiz sendikac1l1g1n1n JiVrup:, duzeyindeki · 

ozelligi az1nl1k durumunda olu~u, yani uye say1s1n1n azligr' 

dir. ticretli gali~an nufusun sendikala?ma orani ~ 20 ile 
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rUntin ttimiinde oldukc;a yUksek olan, ogretmenlerde % go' 1 bu

lan sendikala~ma orani yapi i~lerinde ve dokuma sanayiinde 

bir olc;ude du$Uktur • 

.Bununla birlikte, 9u son yillarda tiye say1s1nda bir yUk

selme gorulmektedir. 

SEl~iJ!.KAL ~'T 

NASIL .B!R 

POL!T!KA !ZLEMEKTED!R? 

I969 y1l1nda Vitry 1 de toplanan 37 nci kongrede de~i~tiri

len tUzUgUnUn I. m~ ddesinde, 0.G.T. ~Byle denektedir: "Y Llne

tirn ve eylerninde dem ~kratik kitle sendikac1l1 [ 1ndan ve s1n1f 

mUca delesinden esinlenen ••• u.G.T. Uretim ara9lar1n1n kamu

la9t1r1lmas1 yoluyla kapitalist somUrgeye son vermeyi kendi

s..i..ne amac; edinmif?tir. v.'G.J.:., ayrica, teK bir sendikal orgut· 

tin geregine inanmakta, bunun gerc;eklef;ltirilmesine c;ali~makta 

ve bu amagla hareket etrnektedir.u Konfederasyon sekreteri ri. 

Krasucki, .L969 'da, '*\.; .G. :r. 'nin tern el amac11 19 c;i s1n1f1n1n ka· 

pi~alist somUrUden kurtulrnas1d1r. Bu amaca ula9mak igin de, 

buyUk i99i kitlelerinin yakin c;ikarlar temeli tizerinde birle

$1P biraraya gelmeleri 9artt1r • .Bu.gtinkti 0.G.T. i~te budur, 

ve devrimci bir sendikac1l1k hareketi anlayisi da budur." 

demi~tir .. 

C .. F.D.T. ise, C.G.T. ninkinden farkli bir politika izle

mektedir. i:ueugtini.in ba~lang19 bolUm Unde (I964), "i~yerle-
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rinde kok salm1~ bir kitle sendikac1l1g1 kurmak• istedigini 

ilan etmi$tir. Fakat asl1nda c.F.D.T.'nin arjinalligi yeni 

bir dunya gorti$tine, demokratik sosyalizm gorU9Une dayanmak

tadir. 1971 y1l1nda, ~. Maire, Konfederasyonunun dem~kratik 

sosyalizmin in§a1JIB. ili~kin tutumunu ~oyle a91klam1~t1: 
\ 

"Ekonomik hak arama eylemi ttim mrunlar1 kapsamal1d1r (Sag

l1k, 9al1~ma ve hayat $artlar1, ekonomik kararlar ••• ) Her 

Erama iktidar ili~kilerini degi$tirmeyi hedef alan ortak 

bir kitle eylemi almal1d1r. 

Sosyalizm ozyonetim temeline dayanmal1 ve gokllluslu sir

ketler dtizeyinde de benzer mticadele alanlari ara$t1rmal1d1r • 

.Bunun kisa zamanda ger9ekle~ebilecegine inanmamakla birlikte, 

0.F.D.~., btittin emegkilerin eylem birligi i9inde tek bir 9a

t1, tekbi.r konfederasyon altinda birle~melerinden yanadir." 

Eski u.G.T'nin tarih ve dtinya go:rii$ti mirasina sahip 91kan 

]' .o. (!$9i Gucul ise daha ziyade sendikaL ·-· . bag1ms1zl1ga 

onem vermektedir. I970 y1l1nda toplanan 9. 11:etalurji Kongre-t 

si, F .o. 'nun sendika hayatinda "toplu ii;? sozleQmesi" miize. -

kerelerine verdigi buyi.ik onemi belirtrnii}tir: "Kongre agikca 

gti9lti ve etkin bir sendikadan yanadir. Modern sanayj ulkele

rinde kiim sendikal ya~amin toplu i~ sozle§mesi etraf inda don. 

dtigtinti belirtir ••• bosyal buyruklar her diJzeydeki t'Jrlu 8~z

le~mesi etrafinda dondi.iglinu belirtir ••• Sosyal buyruklar 

her dUzeydeki toplu sozlesme uygulamalarinla somutla~ir.H 
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C.F.T.u.•ye gelince o, sinif mucadelesini kinar ve top

lumsal donli$Umu i$9ilerin egitimi ve i§birligi yoluyla ger-

9ekle$tirmek ister. liristiyan sendikac1l1g1n1n gelenegini 

surdurur ve katolik kilisesinin sosyal dunya, gorU~unden 

esinlenir. Bununla birlikte, yava$ yava9 dini niteligini 

yitirdikc;e v.F.D.:r. yeni bir doktirin benimsenmi13., "kapita

lizmi ve parayi bir sosyal ayr1cal1k ve ekonomik iktidar 

ilkesi olarak" su9lam1§t1r. 

Diger ulkelerin sendikalarinaan f·arkli o larak, 1ransiz 

sendikac1l1g1 "s1n1f mUcadelesi" gBrU$Unden esinlenir. 1960 

1968 donemi ve 1968 bunal1m.1 sendikal kurulu9lari ama9lar1ru. 

yeniden gozden gegirmeye ve daha sold2 yer e;tmaya itmi§tir. 

G. G. i. tutur:mnu yeniden g ozc en ge9irmeyi veya olaylar t&

rafindan asilmi§ olr:iayi asla kabul etr.:emekle birlikte, h2re

ketten gereken dersleri 91karmas1n1 bilmi~tir. ~aha bir ka9 

yil oncesine kadar, merkeziyetc;ilik ve disipline s1k1 s1k1ya 

bagl1 olmas1na kar~1l1k, ~968'den beri, ~ok sayida genci de 

saflarina 9ekebilmek gereksinimi, bu sendikayi yontemlerini 

yumu~atmaya zorlad1. ~emokratla~ma yolunaa ciddi gabelar 

harcamaya, mil~~anlar1n1n is~ek~erine daha 9ok kulak verme

ye vetab3.n1 ni se:fl'"e:rl>er etmeye yon el -cti • .i: .. igbir pazarl1k f~r

sat1n1 ka91rmamakla berab~r, toplu s0zle9melere kar91 olan 

durumunu da asla degi~tirmedi. Ll.G.:r.~nin y"'ni gizgisini 

~oyle tanimlayabiliriz: Komunist J?artisi'nin oncii rolunden 

tamamen farkl1 olan bir kitle orgutU karakterini gUglendir-
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dirmek, ticretlilerin istek ve kayg1lar1ndan hareket ederek 

belirli bir s1n1f1n i§Qi s1n1f1. b!rligini ger9ekle$tirmek. 

o.F.D.T. de 1968 dalgasinda ki~iligini peki§tirme ve dunya 

gtirlil?linu a91kl1ga kavu§ltu:rma olanag1n1 bulmu§l: grevlerden 

gerekli dersi 91kararak, sendikac1l1k hareketinin mahalli 

mucadelelerin hizmetinde kalmas1n1 saglayacak §lekil~e kendi 

yap1s1n1 degi§ltirmi~tir. 19..,0 kongresinde ozyonetim ama91a

r1na yonelik yepyeni fikirler geli§tirmi§tir. Lemokratik 

planlamaya ek olarak, 9al1§ma hayat1 duzeyinde olsun, sendi

kalar olsun, yeni bir toplum yaratmaya yonelik ozgiin bir 

taslak haz1rlam1~t1r. u1n1f mticadelesine oncelik vererek, 

eski devrimci sendikac1l1k ak1m1n1 yeni bir bigim alt1nda 

canland1rrnaya yonelmi$tir. 

U.G.~. ozunde big degi§memis, buna kar~1l1k c.F.D.T. oz-

yonetimcilige kaym1~t1r. 

u.F.T.c. sab1kl1 ve kesin tavr1n1 koruyarak reform irade-

sini ve birlikte yonetim ulktistinti a91k bir bi9imde dogrula-

SiiliDIKAL.ARLA 
S .f~".ASi :PART ILER ARA.SINDAKI 
ILL~KILER. 

1§veren veya i§gi sendikac1l1g1n1n ~·rans1z politik hayati

ru.. etkileyebilecegi yakin zamana kadar Fransa'da pek kabul 

edilmiyordu. 
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Sendikalarla siyasi partiler aras1ndaki ili~kiler gortin

dUgunden 9ok daha karma~1kt1r. Bir QOk ulkelerde.ve bu ara

da ozellikle 1skandinav Ulkeleriyiie ingiltere 1 de, aiyasal 

partilerle sendikalar erasindaki baglarin 91k s1kolmas1na 

kar~1l1k, Fransa'da bamba~ka bir tarihsel gelenek vardir. 

Bunun nedeni politik iktidara kar~1 duyulan derin gUvensiz

lik ve sendika hareketinin bag1ms1zl1g1n1 giivence altina 

almak isteyen koklei;imifil bir "siyaset d1!?1 kalma" (apotilzm) 

gelenegidir. 

!kinci DUnya Savae1 1 ndan once U.G.~. ve C.G.T.U., temelde 

Leninci bir dUnya gorti~une bagli idileri ama, ttiztiklerinde 

boyle bir~ey yoktur. 

0.G.i.'de federasyon ya da konfederasyon dtizeyindeki so

rumlularin bir siyasal partide gorev almalarini onleyen ne 

bir tuziik htikmu ne de bir gelenek vardir. vrnegin, Aonfede

rasyon \tenel Sekreteri v. ~eguy Fransiz A.Omunist .s. artisi 1•1er

kez Aomitesi Uyesi oldugu gibi, b~r 9ok komunist, militanlar 

da v.G.~. iQinde onemli gorevlerde bulunmaktadir. 

1947 doneminden sonra v.G.J:.'nin birc;ok sloganlar1 dogru.

dan dogruya politikay1 hedef alm1$ olup ~onfederasyon bunye

sinde onemli bir geli§me gorlilmU~tur. ~968 y1l1 bu egilimi 

daha da gtiQlendirdi. O tarihten bu. yana, u.G.~. kitle ve si- · 

nif niteligini peki$tirdi. 

1i;i9i liareketi - Force Guvriere ise tarafs1zl1g1n1 titizlik• 
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le korumaktadir. 

1972 y1l1ndan sonra, KomUnist Partisi ile birlikte gez-

9ekle~tirilen Sol Uephe bu ayr1l1g1 daha da peki$tirdi. Ko

munizm du§lmanl1g1 F.O.'nun ba~lica kozlarindan bir oldugu 

i9in, partiler arasindaki bu yakla$may1 sendika ku§ku ile 

karfi11lad1 • 

.l"'oli tik hayattan az 9ok uzak kalmii;; olan ¥ .o., bu durum

dan mumkUn oldugu kadar yararlanmaya 9al1~maktad1r. ~itekim 

toplu sozle§me gorti~melerinde ve ~konomik ve ~osyal Komite

nin 9al1~malar1nda oynad1g1 rol buna kan1tt1r. 

i968'den sonra u.F.D.~. sosyalizme bagl1l1g1n1 tekrarla

di. Bugi.in u.F.D.T.'nin (Parti Socialiste Unifie: Birle~ik 

Sosyalist Parti) ile a91k ilifi!kileri bulunmaktadir. 

u.F.D.T. genel se9imlerde urtak Program1 desteklemii;;, 

fakat u.G.~.•nin aksine ona resmen kat1lmam1~t1r. 

~OPL.U SO~l-IB 
~RU~MELE.KI.N lN 
YON:rEMLJ!j.H.! J.'4EL1!;RDIR? 

Fransa'da toplu i§ sozle~meleri, Birle~ik Amerika ve ingil· 

tere~deki "collective bargaining~' CtolaJ.u pazarlik) ile ayni 

f;?ey degildir. Fransa'da toplu sozlei;ime gorlil}melerinin etkisi 

daha s1n1rl1 ve 9ogu kez ba§ka 9oztim yollar1 daha etkili ol-

maktad1r. 

Fransa'da egemen olan i$kolu sozle~mesidir • .Bu, bolgesel 
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veya ulusal da olabilir. Fakat, bunun yan1s1ra meslekler

aras1 toplu sozle§lmeler de vardir ve bunlar I968 1 den bu 

yana onemli bir rol oynam1~lard1r. Son olarak da i§1yeri 

sozle$meleri vardir. 

Fransa'da toplu i§l sozle~meleri kesintilerle uygulana

gelmi§ltir. 11k toplu i§l sozle~mesi yasasi l9i9 y1l1nda 

91kar1lm1$ ve hayli etkili olmu§ltur. Ancak isverenlerin 

geleneksel kat1 tutumu, ~.G.~.·nin gti9stizltigti ve ~.G.T.u• 

nun her ttirlu i§lbirligine kar~i kesin tav1r alrnas1 kar~1-

s1nda, bu yasa 1936 1 dan gok once i~lemez hale gelmi§lti. Ikin

ci: Dunya Sava$1 ve ozellikle Cnazi yanl1s1J Vichy yonetim~ 

imzalanrn1§1 olan 9ok say1daki anla~maya ragmen, saglam bir 

temele dayanamnyan bu sistemi kokUnden y1kt1. S.M.~.G. lsa

laire minimum inter - prof essionnel garanti~ mesleklerarasi 

asgari Ucret garantisiJni kurumla~tiran ~g5u yasasi da 

toplu sozle~melere bUytik bir ge9erlik kazand1rd1. 

~968 bunal1rn1 Iransa'da mesleki ili§1kilerin gti9stizltigUnti 

gtin 1~1e1na 91karmakla, toplu i~ sozle~melerinin yeniden can. 

lanrnasin~ yol a 9rn19t1r. Sonu9 olarak, bir gok rnesleklerarasi 

anla$malar imzalandi ve gorli~rneler daha ciddi bir nitelik ka~ 

zandi. 

~eslekleraras1 anla~ma, dar hukuki anlamda bir toplu soz

le$me degildirj ama, l97I tarihli yasa bunun geni~letilmesi~ 

ni mtimkun kildi. 

1968'den sonra toplu i~ sozle~mesi gorti~meleri yeni boyut-
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lar kazandi. Yalniz $imdiye kadar ei;iine rastlanmamJ.~ sayi

da anla$malar imzalanmakla kal1nmac11, ayn1 zamanda bunlar, 

geleneksel olarak goril$me konusu iQine girmeyen ve ba~ka 

ulkelerde goriilmeyen alanlar1 da kapsadi • .l.969 ~ubat'inda 

istihdamla ilgili olarak imzalanan anla~ma hayli iddial1 

say1labiliri QiinkU i.icretliler ic;in baz1 gi.ivenceler saglamak

la kalmami~, ayn1 zamanda karma bir ilcret politikas1 ic;in 

de taslak te$kil etmi§tir. Ucretlerin aydan aya odemnesi 

ile ilgili olarak ~9?0'de imzalanan anla§malar toplu i~ soz

le$melerinin geleneksel alanina girmekle beraber, kol i~9i

leri ile hizmetlilerin ucretlerini birbirine yakla~t1rmay1 

ve bu iki i$Qi grubuna e~it olmasa bile benzer haklar tan1-

may1 amac;lam1$t1r. 

1$ silresinin kisalt1lrnas1 gibi, ~renelle anla§masindan ilk 

somut sonucunu meydana getiren daha baska sozle$meler de im

zalanm1~ ve bu alanda ileri a~amalar da ongorillmil$tilr • 

.bu arada "bolgesel toplu i9 sozlei;imeleri'' o:rtadan kalkma

m1$t1r. \J.G.:i:. 'nin ulusal bir barem. talep etmesin· __ ragmen, 

bunlar, asgari ilcretleri tespit eden biricik sozlei?melerdir. 

Lg7i yasas1, i$yeri goru$melerine toplu i$ sozle$mesi sta

tusil tan1m1$t1r. I955Lde imzalanan ~enault anla$mas1 gibi ; 

goz kama!?t1r1c1 orneklere ragmen, bu seviyedeki gorUsmeler 

i§veren kurulu$lar1 taraf1ndan hiQ bir zaman ho~ kars1lanma

m1~t1r. Sendikalarin QOklugu, isgi denetiminden 9ekinme, i~-



yeri sendikas1n1n tan1nmamas1 ve benzeri nedenlerle, bu 

tur goru~meler uzun sure etkisiz kalmi$tir. 

1$yeri seviyesindeki goru$meler, 9ok sayida i~9iyi lkim

ya, ugak sanayii, vb.J kapsad1g1 ol9ude etkin olmu$sa da, 

ilgili i§yerlerinin say1s1 bak1m1ndan sonu9lar yine de s1-

n1rl1 kalm1§t1r. l968 1 e kadar i~yeri sozle~mesi toplu soz

le§rne sisteminin genel bir unsuru haline gelmerni~, 9ok sa

y1da ~gi 9al1~t1ran btiyuk §irketlerle s1n1rl1 kalm1§t1r. 

196s•den bu yana i§yeri seviyesindeki toplu sozle~meler 

yen! bir canl1l1k kazanrn1$tir • .Bunun nedeni, birgok sorunla

r1n ancak i~yeri seviyesinde ger9ek bir 9ozum yoluna bagla

nabilmesidir li§ ko~ullar1, s1n1fland1rma, vb) Sonunda, mi

li tanl1g1n artmasi ve tabandan gel en istekler i~yeri seviye

sindeki goru~melerin ag1rl1k kazanmasinda rol oynam1§t1r, 

.8unlar1n bigimleri gok degi~iktir. Kimi zaman goru$meler 

sendikalar, sendika §ubeleri ve hatta grev komiteleri ile, 

kirni zarnan ise 1$yeri kornitesi ya da personel ternsilcileri 

ile stirdurtilrnti~tur: Uygulamalar i~yerine gore @egi~mektedir. 

Meslekleraras1 gorti~melerin, sozle~melerin saglad1g1 hak:

lar1 ve mtieyyideleri saptamasina kar$1l1k, i$yeri seviyesin

deki gorU~meler daha esnektir; ~ereginde sozle~me degi§tiri-

· lebilmektedir~ Yani daha az saglarn bir sozle$meye olanak ver. 

mektedir • .Bununla beraber, ili§kilerindeki dalgalanrnalara ve 

i~yerindeki i§gilerin ozel istek ve kayg1lar1na daha iyi ce

vap verdigi soylenebilir. 



Meslekleraras1 ve i$yeri seviyesindeki toplu i~ goru~mcr

lerinin gtinden gi.ine artan onemine ragmen, ii:;:kolu dtizeyindeki 

gorU§meler Fransa•da ag1rl1k merkezini meydana getirmekte ve 

i§veren gerekse isgi orglitlerinin daha 9ok i$ine gelmektedi• 

Kamu kesiminde mesleki ili9kiler ayni kurallara bagli de

gildir. Devletle~tirilmi§ i§letmeler daha once belirli bir 

tuzilge uymak zorunda iken, 1959•aa, bir sozle~me politika

s1 France~ Fransiz i.lektrik 1~letmesi. , 1'mUterakki sozlesmeu 

adi verilen b~r anla~ma imzalanm1§t1r. »una gore, ti9ret zam

lari iki y1ll1k bir sure i9in i~letmenin verimliligine ve 

ulusal gelirin art191na bagli olarak saptanmaktadir. Ayr1ca 

taraflar bu sozle$menin ytirurltikte bulundugu stirece i§ an

la~mazl1g1 91karmaktan va~ge~meyi ustlenmi~lerdir. Ucret

lerle ilgili onemli hUkUm1erin yan1s1ra i$ sliresinin azalt11-

masi, ucretlerin aydan aya odenmesi konularinda da hukumler 

getirilmii;;;tir. 

Sazle~me politikasi ve ozellikle "sosyal bar1~" ilkesinin 

~.F.D.i. ve C.G.T. taraf1ndan siddetle ele§tirilmesine kar

$1l1k, F.o. kendi felsefesinin uyguland1c1na inand1g1 bu po

litikanin sad1k bir savunucusu olmu~tur. 

K1Rl KATILMA V.l!i PAY ALMA 

I7 Agustos 1967 tarihli kararname ucretlilerin i~letmele

rin k~r1na kat1l1~1n1 zorunlu kilm1~t1ra ni§~i s1n1f1na geti

rilmesi gereken degi~iklik, ger9ekle$mesine katk1da bulundu-



gu ekonomik esere e:r.1~:gin de etkin bigimde ortak olmas1n1 sag_ 

lamakt1r 11 De Gaulle (.l!ikim l.969.) 

Yasa ucretlilere karlarin bir kism1n1 tahsis etmekte, fa

kat be~ yil sure ile bunlarin ucretlilerce kullan1m1n1 ya

.saklamaktadir. Bu.nun d1§1nda, ucretlilerin i!=!letme hesap:J_a

r1n1 ve yonetimini denetleme hakk1 yoktur. 

1973 y1l1nda anla~malar dart milyon ucretliyi kapsamakta,.... 

d1.Ancak sendikalar bu katilma bi~imine ku~ku ile bak1yorlar

d1. uer9ekten, bu konudaki anla~malar1n ~ 80•1 yone~im ile 

i~yeri komiteleri aras1nda imzalanm1~t1~. 

~5ruluyor ki, i~jeri buny~sindeki pay alma (actionnariat1, 

yonetimi degil, sadece k§r1 hedef almaktadir. ucretlilerin 

kararlara herhangi bir ~ekilde mudahalesi soz konusu degil-

dir. 

S.EttD!KAL HAREK.E~!~ 
AVliUPA ~VPLULU~U 
KAR;?lSI.NDAK! :i.:U:.i.:UNU 

Avrupa Birligi'nin kurulmaya ba§lan1lmas1nElan beri, .!'ran

siz sendikalari tak1n1lacak tavir konusunda boliinmui;;lerdir. 

G.G.T. boyle bir projeye kar91 91karken, F.O. ·ve C.F.T.c. 
" 

Avrupa•daki 9ogunlugun egilimini benimsememi~lerdir. O.F.D.T 

Avrupa Birligini kabul etmi~, fakat bazi kO$Ullar ileri sur-

Temeldeki bu tutumlar degi~memi§ gibidir. 
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1967 Haziran'1nda yap1lan u.G.T. Kongresinde, Konfederas

yon Sekreteri L.Mauvais soyle , demi~tir: "KapBl1 bir ekonomik 

topluluk olan Urtak Pazar tekelci rekabeti gelistirmeye ge

ni~ ol9Ude katk1da bulunmu11tur ••• Yeni ve ciddi ekonomik ve 

sosyal oeli§kiler yaratarak ekonominin tekelci geli~irnini -

h1zland1rm1~t1r. !stikrar tedbirleri alarak, ekonomik geri

lemeye ve durgunluga yol a9m1st1r ••• " 

Buna kar§1l1k, baz1 ufak tefek farklarla da olsa F.o., 

u.F.D.T. ve u.F.T.c. Avrupa'n1n kurulu$una kat1lmak konusun-

da goru~ birligi igindedirler. 

Avrupa Komur ve Velik Birligini yaratan 8chuman ~lan1 u.GT 

tarafindan Amerikan emperyalizmin eseri olarak kinan1rken, 

diger ug buytik konf ederasyon bu at1l1m1 desteklemi~ler ve 

uluslartistU karakterini benimsemi~lerdir. Bu sayede, ozledik

leri Avrupa Birliginin ger9ekle!}ecegine i nanm1~lard1r. 
·-

Avrupa 1 n1n kurulmas1ndan yana olan sendikalarin ba!}l1ca 

ugra§1s1 Roma Antlai;imas1n1n sosyal ama9lar1n1n ger9ekle~ti

rilmesidir. Bu konuda bir olgude hayal k1r1kl1g1n0 ugrad1k~ 
• lar1n1 saklamiyorlar. C.F.D.T.•nin resmi yay1n organi olan 

11 Sendikac1l1k 11 dergisinde bu konuda sunlar1 okuyoruz: u1$ 

adamlari ~vrupas1 1 n1n Roma Antla~mas1nda ongorulmu§ olan su
relerden once ger9ekle~mesine kar111l1k, Sosyal avrupa 1 n1n 

kurulmas1 geri kalm1§t1r ••• Sendikac1lar, Ortak Eazar'in i$9j_. 

Ierin s1rt1ndan kurulmamas1 igin eylemlerini geli~tirmek zo-
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rundad1rlar ••• Tek ge<;erli Avrupa olan 11 i99ilerin ve haklarin 

Avrupas1 i9in 9al1~mam1z gerekir. 11 

u.E.o.A•nin kurului;iundan beri G.F.n.~. ve .F'.o., butun ka

demelerde kararlara ortak edilmelerini istemif?lerdir. l!'akat 

bu konuda da hayal kir1kl1klar1n1 gizlememektedirler. u.F.Di 

sekreteri A.Jeanson, Yurutme Kurullar1n1n bkonomik ve bosyal 

Komite bunyesinde birle~tirilmeleri s1ras1nda ~oyle demi§ti: 

"infiJal. devam eden Avrupa -ekonomisi, tipk1 ilgili ulkelerin 

ekonomileri gibi, ayn1 ilkelere gore, eyn1 yontemlerle ve 

ayn1 ama9lar i9in kurulmaktadir; oysa biz,, ulusal diizeymle ol· 

dugu gibi·, bunlar1n tUmUne, ilkelere, yontemlere ve ama9lara 

kars1y1z.u 

G.G.T.'ye gelince, sert tuturnunu yitirmemekle birlikte, 

Burliksel~de Avrupa Ekonomik ioplulugu ile baglar1n2 yurliten 

surekli bir buro bulundurmaktadir. 

Avrupa f ikrine yatk1n kurulu~lar ~opluluk 9er9evesinin ge

ni';lletilmesine katk1da bulunmak istiyorlar • .t>u.na tek bir 

~art ko§uyorlar: uye olacak ulkelerin demokratik karakteri. 

!ngiltere•nin ~opluluga kat1lmas1, gUclti ve dediklerini 

yaptirmaya al1~1k Britanya i~~i kurulu~lari sayesinde sendi

kalarca gU<.f katm1$t1r. 

c.F.D.T. de, 34. Kongresinde, "Ortak Pazar, Sovyetler ~ir

ligi ve Halk Demokrasileri ile ekonomik ve ktilturel bir H;i-
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birligi**nden yana oldugunu belirtmi!?tir. 

GGT (FRAJJSAJ YONETIH KURULU 1NUN 

II.2.1976'DA MONTREUIL 1 DE 
ULUSLARUSTU 
AVRUPA TASARISI UZERIN~ 
BlR B!LD!R!Si 

HukUmetin ve Fransiz i9verenleri U1usal Sendikas1 (CN.PF)' 

nin U1uslarustu Avrupa fikrini yeniden ortaya att1klar1 sire. 

da, II ~ubat I976'da toplanan C6f:nin Yonetim ~urulu, tekel

lerin tatmin etmek i9in ~NPF'nin ~aba harcamas1n1 temel do-

nti?limlerin gergekle~~esini ertelemek ve ulusal egemenligi 

tehdit eaen karar yetkilerini Avrupa duzeyine yUkseltmek 

isteyi~.ini su9lamaktad1r. vGi' Yonetim A.Urulu, Urtak i-'azar 1 1n 

kuruluc;:iu ile ger9ekle9ecegi ileri surUlen 11 ekonomik ve sos.--· 

yal mucize"nin bugun bUtun alanlarda yenilgiye donu9tu gunu 

I§sizleriri say1s1 6 milyonu a91yor, yuksek oranda bir en

flasyon bUttin tilkelerde buyrugunu surdtiruyorf i~gilerin sa

tin alma gtigleri yok oluyor; ya~am ve 9al19ma ko9ullar1 ko-

·tule$iyory demokratik, sendikal ozgtirltiklere sald1r1lar, su9 

is.lemeler artiyor ve ag1rla91y.or; sosyal poli tikalar1n uyumu 

ancak en alt dtizeyde yap1l1yor ve bu arada ozel sektortin bti

yUk kar gruplar1 Avrupa pazar1n1 egemenlikler.i alt1nda tuta

rak olagantistti kazan9lar1 list tiste y1g1yorlar. 

Topluluk i9i mal rnubadele piyasas1n1n bugiinkti durumu, Gtim-



- 56 -

riik Birliginin zay1fl1g1n1 gostermektedir. Tekelleriu etkin

ligini art1rmak igin du~unulmli$ olan ekonomik ve parasal 

birligin olanaks1zl1g1 kendiliginden ortaya 91kmaktad1r. 

Toplulugun onceden yap1lm1§ gozlemlerine gore, bu egilimleT" 

rin ters donmesini beklememek gerekiyor. 

~Konomik ve sosyal: siyasetin yonetimi, gittikge tar1m ala

ninda oldugm kadar sanayi aJlan1nda da Fransa'nin d1$1nda ve 

ulusal k~rlar1n ke~istigi noktad:Ji kararla$t1r1lmaktad1r." 

UGT'nin Yurutme ~urulu bu uluslartistultigun, halklar1n ve 

i~gilerin isteklerinin, gereks:rhmelerinin, karlar1n1n, insan

cil, sosyal ve ekonomik btiyUk sorunlar1nll.n kavranmas1na ters 

du$ttigtinti ve ulusal bag1ms1zl1g1 onemli olgude tehlikeye sok

tugunu dU~Unmektedir • 

.Bu.nun tersine, Kurul bu sorµ.lar igin gozUmUn ancak ara~tir. 

ma ve i$sizligin art1$1n1 durduracak ve enflasyonun h1z1n1 

kesecek ulusal go~limlemeler:le oldugu ileri sUrme1:tedir. Bu.

nun iginde, Avrupa 9ap1nda birlik iginde geni§ eylemler yap-

mak mtimkUn ve zorunludur. 

11 Qal1$anlar Avrupa 11 s1 ic;in kurulan ve 9al1?an GG~ i;;un

lari onermektedir: 

- Avrupatya 2geman gokuluslu btiylik tekelci gruplar1n 

gticunUn azalt1lmas1 

Sendikalarin haklar1n1n ve etkinliklerinin artt1r1lmas~f 
Sosyal, ekonomik ve demokrat_.ik reformlar; 

- Her ulkenin ulusal egemenliginin tan1nmas1. 
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1talya 1 da i§<;i ve koylH hareketlerinin kokenlerini i~<;i 

kurulu11lar1nin geli§mesinde aramak gerekir. bunlar, zaman za

man il?<;i sendikalar1nin il}levlerini yerine getirmi~, i§<;i da

vas1nda hizmet eden kurumlard1r. ~ar~1l1kl1 yard1mla$ma ni

teligindeki bu karumlar, ozellikle rs4u ile l85ij arasinda 

.t'iemento, Lombardiya ve Venedik bolgelerinde gelii;ime goster-

tl.lt ger9ek sendika i848~de ~orino~da basin i§gileri sendi

kas1n1n kurulmasiyla ortaya 91kt1 ve bir toplu sozle$me ger

<;ekle~tirmeyi basard1. ~amanla, baska kentlerde de, yardim

la~ma, ya ma gergek sendikac1lik hedeflerine ula$mak uzere, 

basin i~<;ileri kurulul}lari oldu. ~e~itli <;abalar sonucunda 

~872 y1linda otuz kadar bolgesel orgutti biraraya getiren bir 

U1US8l b8SJ.n i~<;ileri federasyonU kurulabildie AID8<.(, UCret 

basamaklarina uyulmasini denetlemek, i~sizlere yard1m etmek, 

<;ali§ma ko§ullarini saptamak, g1karlar1mil}e girmelerini ve 

gerekli kurulu~larla ili§kilerini stirdtirmeyi sagtamakti. 

~apka yap1mc1lar1 da ~talyan sendikacil1k hareketiniu dogu 

l}Unda onemli bir etken oldu. Karl}1l1kl1 yard1m yoluyla kuru

lan $8pka yap1mc1lar1n1n orgtitleri, hizla sendika halinde 

geli~ti. 
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ig50'1arda patlak veren grevler ve sosyal mUcadeleler 

daima sendikac1l1k hareketi~den kaynaklanmam10t1r. Kendi

l:fi.ginden kurulan i~9i birlikleri de, sik sik grevler s1ras1n

da etkin olabilmi~lerdir. Yardim dernekleri de i99i istekle

rini savunmu$ ve sendikalarin yerini tutmu~tur. Bu 6oAeade 

fir1n i~Qileri, yap1 i$9ileri ve ozellikle duvar i~gileri 

sendikac1l1k hareketini yonetmi?lerdir. 

'.l:ar1m sektorUnde, sendikal hareketler ozellikle is9i ke

siminin yogun oldugu Po vadisinde geli$ti. 

Sosyalist egilimin etkisinde gelisen bu hareketleri engel

lemek uzere Po vadisinde yogun mUcadeleler verildi • . _ . 

l.aSO'lerde, yard1mla$ma derneklerinden sendikal hareke

te gegi~, endUstrile$me ve ekonornik durumdaki genel geli~im 

sayesinde gergekle~tirildi. Ba~lang19ta birkag ulusal i99i 

kurulu$unun varolmasina ragmen, birlikler daha gok bolgesel 

olarak etkinlik gosterdiler. 

~ene de, i~Qi hareketinin buyumesi daha h1zl1 bir rnerke

zile§tirme ve i~birligi anlay1~1 yaratt1. 

Fransiz i~ borsas1n1 ornek alarak, bolgesel dUzeyde 9a

l1~an ve i~birli~i ile sosyal yard1mlaQmay1 ama9l1yan "ig 

Udalari .. kuruldu. 

Bunlar, ilk olarak ~aI'de, Milano, Piacenza ve i:orino' 

da kuruldul-ar. Iki yil sonr;.:; , ill: .italyan i{!Odalari kongre-
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sinde yirmi tanesinin temsilcileri biraraya geldi. Bir y1l 

sonra, bu sayi altm1fi!a ula$ti. Her odada, tiyelerinin ii? 

alanlarina ve rnesleklerine gore boltirnler vardi; bunlar on

ceden gergek sendikal kurulu~larda ya da yardirnla~ma kurum

larinoa yer aliyordu. Bu odalarin ttimuntin yap1s1 ayn1 degil

di... arna, genellikle verecekleri hizmet alanlarina gore uzman .. 

la§lm11?lard1. 

Yuzy1l1n bitiminde, sendika hareketinin orgutsel gucti, en

dtistri alaninda ve genel ekonomik durumda beliren geli~mele

rie hizla geni$ledii bu, Sosyalist ..l:'~rti~-nin destegi ile til

kelerdeki siyasal ve sosyal hayat uzerinde sendikalarin et

kisini arttircli. 

i902'de, 4sO.OOO i~9iyi kapsayan 27 ulusal i~gi federasyo

nu vardij I903'de, harekete katilan uye ssy1s1 §00.uuu'i bul

du. Refermcu ve sosyalist tilkelerden esinlenerek ~enel-19 

Konfederasyonu ~Uonfederazione ~enerale del Lavoro ~GL) ku

ruldu. 

£.GL, her zaman merkezin gucunu art1rma2ra ve kendisine bag-

11 kurulu$lar uzerinde etkinlik kazanmaya dontik bir tutum 

izledi. Ama geni§ gapta bir merkezile§meye varamadi • 

.Buna kar$1l1k, 1§ 0dalar1, CGL'nin denetin altina almaya 

gal1§lt1g1 bolgesel kurulu9lar uzerinde gtictinti korurken, ulu

s al gapta· · btiytik olgud e yi tirdi. 

Buarada, sosyal gatic:imalc:-ra giri9en katolik orgtitlerin et-
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~isiyle katolik i~<;ilerin hareketi de btiyudti. "Kongre Va

l1f}malar111 ad1 verilen "Opera dei \.;ongressi", ozellikle .bn

cyclia Rerum ~ovarum 1 un yay1nlad1g1 lg91•aen sonra, katolik 

9evrelerde etkinligini ve propaganda eticunti artiran katolik 

bir orgtit olarak sivrildi. I906 1 dan sonra, katolik sendika 

hareketi ozellikle ~ombardiya'da, Venedik yoresinde, Fiem

onte'de, daha az olc;tide de Sicilya'da dikkate deger ilerle

meler kaydetti. Katolik birlikler ozellikle tekstil endust-

risinde etkindiler. 

Bu katolik sendika hareketi 1917 Eylul ay1nda 20 ulusal 

sendika ile 26 bolgesel orgUtU birle§ltiren 1talyan i~<;i Fe

derasyonunun l~onfederazione italiana del Lavotori ; UIL) 

dogu$una yol a9t1. ~IL program1nda, salt bir i~9i sendikas1 

oldugunu ve siy~sal partilere bag1ml1 olmad1g1n1 a91kla~1. 

S1n1f c;at1$mas1, devrim ve kollektivizm kavramlar1n1 bir ya, 

na koyarak, s1n1flanaras1 i§birligi, kar§1l1kl1 hak ve go

revlere sayg1 gosterilmesi ilkelerini savundu. 

Ilk ev-resinde yeni orgut, CGL ve sosyalist hareket ile 

dinamik bir rekabete giri$ti. Ikinci evresinde ise, kendi

sini ytikselen fa$izme kari;i1 kortmak ve sonunda onunla aman

s1z bir mticadeleye girmek zorunda kald1. 

Italya i$gi hareketinin yap1s1 ic;indeki zay1fl1klar1 ve ye~ 

tersizlikleri ortaya gikaran ve sonunda fa?izme yol a9an bu

nal1mlar, bir dizi olaylarla patlak vermi~tir ki bunlar1n 
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arasinda en onemlisi fabrikalarin i~galidir • .Bunal1m en yiik

sek noktas1na I920 .Ey1u1 11 unde ulal}t1 ve iilkede buyilk bir ger

ginlik havas1 yaratt1. Korkuya dti?en orta s1n1f ufukta dev

rim belirtileri gordU. Fa~istler duru.mdan yararlandilar. 

Reformcu Sendika hareketlerindeki bolunmelerden kaynakla

nan fa~ist sendikalar, ilk kez I92I'deki ~ologna kongresin

de ortaya ~ikt1lar. I922 1 de, •EJconomik ve ahlaksal kalkiruna

y1 vatanda!?1n devlete karf}1 mutlak gorevi sayan ve btitiln ay

d1nlar1, teknik adamlari ve zanaatkarlari birle~tirmeyi" he

def alan .r·af}ist Orgiitler U1usal A.onfederasyonu lClWF) kurul

du. Fa~ist sendika hareketi Mussolini 1 nin ba~a gegtigi 1923' 

ten sonra hizla gli9lendi. uitti4ge, sendikal hareketlerin 

tek merkezden temsil edilmesi amac1n1 a91kca savunmaya ba$la

d1. Ayni sirada fa$ist yonetim, ozglir sendikac1l1k uzerinde

ki bask1 egilimlerini de a91ga vurdu. KU9iik birka9 ba7ar1 

d1~1nda, fa~ist sendika hareketi tUmLiyle basar1s1z 1:aldi. 

Fa~ist 1~9i Bendikalar1 siyasal yonden rejirne bag1ml1 bliro. 

kratik kurulu$lar halini ald1. Sendikac1l1k, ulusal ve sos

yal rnaskeler alt1nda i$leyen, merkezci, kapal1 bir siyasal 

yap1n1n alt1nda tutucu ve gerici fikirlerle beslenen bir yo

netirn eliyle bogduruldu. 

SAV~ SJNRASI DONEM 

Fa~ist yonetimin y1k1lmas1yia birlikte, Italya'da ozgur 

i$9i sendikalar1 hareketi yeniden dogdu ve ge$itli siyasal 

partilerin yeniden kurulmas1, ozE,urlueUn ve dernokrasinin 
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yeniden yerle~mesiyle birlikte gelif}meye ba9lad1. 

Sendikalar aras1ndc. birlik kurulmas1n1n amaci. komunist, 

sosyalist ve hristiyan ~ de;:.okrat partilerce ayr1 ayr1 a91-

lardan ele a11nd1. 

Is Eylul .i943 1 teki silah bak1m1n1 izleyen olaylar, fa17ist 

sendikalar1 demokratik yoldan yeniden duzenleyerek i~gi sen

dikalar1n1 canlandirma konusundaki umutlar1 suya dU~UrdU. 

Taze bir at1l1m1n yap1lmas1 gerekti Degi§ik siyasal gruplar 

arasindak.:i. tart1i?malar 3 iiaziran ~944~de Roma ·Antla§mas1n1n 

yap1lmas1na yol a9t1. Antla~maya gore. tarti~malara kat1l

m1i;; btitun gruplari \komi;nist, sosyalist. hristiyan demokrat) 

birle~tirmek uzere ~talyan 1$ ~onfederasyonunun \CGIL) kuru~ 

mas1na karar verildi. Antla§rna 1•Sendikalar .a.rasinda Dirligin 

Dasa:rnlmasiw adi altinda bir bildiri ile kamuoya ag1kland1. 

Uzglir eendikal hareketin yeniden dogu§u 1945 .L\isan • 1nda 

!talya•n1n btitlinUyle ozgtirltige kavu§mas1yla ger9ekl~~ti. 

~GIL igerisindeki i§birligi, ba$larda komtinist kanat tarafin

dan yonel tildi. l'akat bu etkinlik, l.947 liaziran l inda Jtomu .. 

nist ve sosyalist partilerin muhalefette toplanmas1yla i$~i 

sendikalari ic;inde daha da artti. v tarihte tiristiyan Demok

rat .iarti Ba9kan1 .Ue Gasperi, liberallerin, Cumhuriyetc;ile

rin, sosyal demokratlarin ve bazi bag1ms1zlar1n da yerald1g1 

yeni bir htikumet kurmu~tu. ~endikalararasi birligin dag1lma

s1 na yol ac;an ilk olay, bendikal ~areketin .i.tag1ms1zl1g1 ve 

~irligi A.ntla9mas1n1n, 1943 tiaziran·inda, hristiyan:- demok-



- 63 -

ratik parti lide~leri ~ar3f1ndan ~osyal Demokrat ve vumhu-

riyetQi partiler destegiyle kurulmasi oldu • 

.tiag1ms1z ~enel-1:} Konfederasyonu l~~.tls) sonradan, .a.6 - L8 

Ekim ~948 hristiyan-demokrat kanada mensup sendikalarin on

cillugunde kuruld~ .bu kar91l1k, 24 Mayis ~g49•aa toplanan 

sosyel demokrat sendika liderleri LOGILi1 terketmeye karar 

verdiler. 

22 Mayis"ta ~umhuriyetgi ~artililer birle$ik sendika hare

ketinden ayr1lm19lard1. ~u iki topluluk, 4 Haziran ~ da yeni 

bir orgut alan1 italyan 1~ Federasyonu~nu tFlL) kurdular. 

,LC&l.L ve 1'1.L, her9cye ragmen demokratik i~<;iler ile oz

gtir ve bag1ms1z sendikalar. arasinda birligi guglendirme ga

balar1n1 destekleyeceklerini bildirdiler. bu da, Jl r.iayis 

.l.95U .. lerde .:-UOi.1.L..Ui.1, i 'J.L i in bir boli.imUnU ve bag1ms1z sendi-

kalari biraraya getiren ltalyan ~<;i .:.endikalari A.onf ederas

yon 1·nun lw.U:iL) kurulmas1na yol a<;ti • 

.iincak,buna kar~i <;1kan sosyalestlar Vt¥ :i'J..L·e bagli baz1 

topluluklar 5 Mart A95U~de, .1.talyan 1~c;i Birligi'ni (UIL) 

kurdular. Ayni y1l, ba~ka bir·tirgut, !talyan Ulusal I$<;i 

Sendikalari Konfederasyonu \CISNAL) kuruldu. 

Roma ~akti ile ba~layan sendkalar arasi birlik hareketi 

deneyi de boylece son buldu. Ama ayni anda, Italyan sendi-

kac1l1k tarihinde yeni bir donem ag1ld1t Cumhuriyet'in ila-

ni onlara davalar1n1 anlatmak uzere soz ozgBrlugu ve arala-
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rinda birle§memi~ olmalarina ragmen toplu i~ sozle~mesi ola

nag1 saglad1. Yalniz sendikal. <;ogulculuk ltalya 'de ozellilr..le 

I959'lerde toplu sozle~me Sisteminin geli~mesindeki h1z1 kir~ 

m1§t1r. Ancak son on yil i~erisinde ve ozellikle son zarn2n

larda olagelen siyasal ve ekonomik degi§iklikler sonucunda. 

i§Cilerin lehine degi~iklikler yap1lmas1 soz konusu olabildi 

Toplu sozle~meler ulusal ya da fabrika duzeyindeki ucret 

ya da 9al1~ma ko~ullar1nda yap1lacak degi~iklikler konusun

da uygulanmaktadir. Onc·eleri, toplu sozle$meler, hemen hep 

ulusal dUzeyde uygulan1rd1, ama son yillarda, bunlarin fab

rika duzeyinde uygulanmasinda bUyUk yarar g;oriilmustUr. 

italya'da sendikalara kay1tl1 i~giler ylizde 35 ya da 40 

oran1ndad1r. 1- talyan ulusal i~gi sendikaler1n1n orgUtsel 

yap1s1 ayn1d1r. Orgtitleri i~ alanlarina gJre toparla~ i oz
ellikle ta~ra dlizeyinde bolgesel orgUtleri de vardir. 

CGIL - CISL - UIL FEDERASYO~U 

3 ~emmuz I972 tarihinde, bUyUk gabalar ve sendikalararasi 

her duzeyde surdurUlen yogun tarti~malardan sonra, ug i~<;i 

konfederasyonu biraraya gelerek halen 7 milyondan fazla uye

si bulunan "CGIL - CISL UIL Birligi"ni kurdular. 

Varilan anla$ma f}unlari belirtiyorau: 

"Bu birlef}menin ger9ekle!]rnesinde karo1la.s1lan gUgli..il.:lar ·,· 

g5zonUnde tutularak, CGIL - CISL ve UIL, i~~ilerin 91karlar1-



ni gtivence alt1na alabelmek ve demokratik sistemin temelle-

rini saglamla~t1rmak amac1 ile birle~menin yilzde yuz gerek

li olduguna karar vermi~lerdir. Bu birle~meyler i~9ilerin 

elde etmis olduklar1 haklar daha saglam temellere dayana

cak, bu haklara yeni haklar eklenebilecek ve i$9ilerin ey

lem gti9leri artm1~ olacakt1r. 

Bu ama9la, bu i~9i sendikalar1 aralar1ndar ge9ici. olarak, 

9e~itli duzeyle temsilcileri i9eren bir fe~erasyon kurmaga 

karar vermiGlerdir. Bu federasyonun ad1 "CGIL - OSIL - UIL 

Birligi 11 dir • .ner AOnfederasyon_ kendi "tiizUk ve ye"tkilerini 
diledigi gibi kullanacakt1r. ~enel planda U9 konfederasyon 

delegeleri ~µ alanlarda yetki sahibidirler: 

Ekonomik ve sosyal politika, planlama ve geli$me politi

kas1 ve bunlar1n milletleraras1 dlizeyde benimsenmesi~ iede

rasyonun denetim organ1 90 tiyeden olu~maktadir. ve her kon-

federasyon igin 3v uye) Sekreterlikte ise I5 uye bulun-

maktad1r. 

Hex konfederasyon y1lda ti9 kez toplanan Genel ~urula e7it 

say1da delege gonderir. 11 Delegeler Kurulu .. belirli ifi'!yerle-

rinde "toplu sozle~me't imzalamak yetkisine sahiptir. U9 mer

kez denetim organ1n1n gogunluk oyuyla benimsedigi bu karar 

~973 y1l1nda toplanan ulusal kongrenin yeniden toplanmas1-

na kadar blitun italyan i§9ilerini birle~tirmek tizere gerekli 

giri~imlerde bulunmakla gorevlendirilmi~tir. 

Asl1nda, ~973 kongresinde ozerklik alan1nda bir hayli iler-
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leme kaydedilmii;itir. UCUL U-enel Kuruluna., sendikalar ile 

siyasal parti· gorevleri arasindaki bag1ms1zl1g1 dile getir

mek iQin yetki verilmi~, bu i$lem de Ocak 1974 tarihinde 

ger9eklef}mif}tir. 

I974 y1l1nda CGIL UISL - UIL i 'edarasyonu one surecegi 

istek:lerle ilgili kendi stratejisini saptami~ ve Federasy:'On 

bunyesinde butun sendikalarin birleqmesini ger9ekle9tirmek 

ilzere ko~ullarin ne olmasi gerektigini ara$~1rmaga ba~lan

m1st1r. Yone~im ~urulu ile Genel Sekreterlik arasinda yapi

lan toplantilar ve her s1n1f is9ilerle ger9ekle~tirilen ge

ni~ 9apta gorU9meler sonunda birles.me olanakl8r1, i975 y1-

l1 ba~inda toplanan u9 konfederasyon genel kurulunda daha 

a91k olarak belirlenmi~tir. btl toplantida birle~me ile ilgi

li bir plan taslag~ sunulrnu~ ve benimsenrni~tir. btl taslakta 
11 ·.tjagda~mazlik anlam1na a91kl1k kazand1r1lmas1 ve uluslarara

si nitelikte ili~kilerin kurulmasinda olurnlu adimlar" at1l

d1~1 belirtilrni~ ve "'IJli-J.L,. \#.LSL ile UIL ~in birlei;imeleri 11 one

rilmi$tir. Sendikalar Birligi, •butun i99ilerin katilabile

cekleri bag1ms1z bit' kurulu§" oJ.a:eak niteleumektedir. ~oz 

konusu taslak ek olarak ~u gorU~u benirnsemi~tir. "Birlik, 

tum i~9i s1n1f1n1 temsil edecek bir i~9iler federasydnu ha

line getirilmelidiru. Bu ama9la yapilacak 9al19malar ise 

§oyle s1raleinm1~t1r: t.Jye tople.nt1lar1, i;;yerlerinde delege 

konseyleri, 9ei;i tli i9 'tiirlerini kapsayan bblgesel dernelder 

bolgesel konseyler ve bunlara ek, olaraK otesi i$9i k-urulu$

lar1. 

1975 yilinda, bihUn sen:Hk:::lar arasinda yapisal bi~f 
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lik de saglanm1§'t1r. 

bu son on y1l i9erisinde, Italyan sendikalar1n1n etki alan

lar1 geni9lemi~, soru.Bluluklar1 9ok artm19't1r • .t:tundan ottiril 

de lt;alyan sendikac1l1g1 yeni bir olgunluk c;;agina girmi~, 

daha bilimsel dilf}unce ttirleri meydana 91km1~'t1r. ~~~L, ~lSL 

ve UlL sendikalar1, J.969 ve .t.973 y1llar1nda toplanan genel 

kongrelerinde ald1klar1 nihai kararda, ulke ve 'toplum igin-

de sendikalar.in 0z.:,rk gticunii artirmak amac1 ilc c;;aba gos'te

rilecegini belirtmi§lerdir. 

""iabrikadan 1.opluma 11 slpganina ve sosyel reform istegine 

uyularak,utoplu sozle~meler" le ilgili talepler, artik til

kenin sosyel ve ekonomik siyasetini ele~tirir bic;;imde ~ile 

getirilmektedir. 

J!Jn onemli istekler 9unlard1r: Guney ltalya bolgesinin e"!rn

nomik bak1m1ndan geli§tirilmesi, i$sizligin onlenmesi, ge-

li$me ve yay1lma mekanizmas1n1n gozden ge9irilmesJ, bu-

nun i9in de toplum yararina olan tuketin mallarina ve yat1-

r1mlara oncelik tanimak, ulkenin 9e$itli sektor ve bolgele

rinde gortilen e~itsizligi son vermek. 

"Son yillarda sendikalar yeni stra'tejilerine gore Hukilmet 

ve kamu ye'tkilileriyle dogrudan dogruya ili~ki kurmu?, ge

rektigi yerde c;;at1f}m1f}t1r." Bu onemli siyasal c,tati~ma, bol

gesel ve mahalli sava$1ar ve tum if}<;;ilerin genel greve git

meleri ile ger9eklef}tirilebilmi~tir. 
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!$9ilerin hernen hernen tUrnU grevl6re kat1lm10, geni9 hak 

kitleleri de bu grevleri desteklemi9tir. 

Sendikalarin bu tutumu, Bati lilkelerini etkileyen ekono

mik bunal1mdan ottirti daha da onem kazanm1$t1r. 

Fiat ve Montedison gibi u9lti san2yi gruplar1, 1974 ve 1975 

y1llar1nda italyan sendikalar1 ile uzla~mak zorunda kalm1~

lard1r. Boylece, sendikalar, anla~ma geregince Gtiney !talya 

bolgesine yat1r1m y~p1lmas1n1 ve enflasyon dolay1s1yla en 

gok etkilenen kti9tik gelirlerin garanti alt1na al1nmas1n1 sag, 

layabilmi$1erdir. 

~1de edilen en onemli sonu9lar §unlard1r: 

~melli maa9lar1n1n, ucretlere gore dlizenlenmesini ongo

ren !talyan emeklilik sistemini~ 1slah1, (1969) (buna ek 

olarak da yine erneklilikle ilgil:d. olarak !975 y1l1nda butun 

sendikalar aras1nda bir anla~ma imzalamn1$t1r): Ti.im okul ve 

universitelerd& toplumsal hareketin ba9lat1lrnas1 (1975). J3u

na gore konferansc1lar, ogre~menler, veliler, ogrenciler, 

mahalle yetkililerin temsilcileri ve ge~itli sosyal gruplar 

biraraya gelecek ve daha geni9 hak kitleriyle bUttinle$ecek

lerdir. 

Uiger anlaemalar ise §U alanlar1 kapsarnaktadir: ~elirli ko• 

ruma, satin alma gtictinUn azalmasina kar91 tazminat odenmesi 

\Ocak - Mart 1975) isverenlerle 1$giler aras1nda varilan 
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anla~malar ~u kurulu~lar taraf1ndan ytirtitulmti~~ur: Conf in

dustria \ozel sanayi igin), 1ntersind - ASAP tDevlet kont

rolundaki sanaye !gin), Uonfcommercia (ticaret ve turizm 

i9in ve vonferta (baz1 kamu sektorleri i9in). Diger bir an

la~ma ise. I2 Aralik I973 tarihinde yUrurltige girmi~ ve bu

na gore i~veren ile i~9iler aras1ndaki anla~mazl1klar1n 90-

ztimlenmesi 

AVRUPA ~PLULUGU ILJs I~K!LER 

J!:TUu btinyesinde toplanan UGIL, LJISL ve UIL bugun 7 milyon

dan fazla 1talyan i~gisini temsil etmektedirler. Ama9lar1 

ise, ti9 sendikanin genel kurullarinca benimsenen ve gele

cekte ilgili planlar1n1 kapsayan dokUmana gore, ~oyledir: 

uu1uslararas1 dtizeyde ve geni~ halk kitlcrinde belirtilen 

9e9i 'tli gorui.? ve isteltleri kapsayan bir siyaset saptamak ve 

boylece toplumda kesin ve gti9lti bir etki saglanmak" • 

.Buttin bu 9al17malar uluslararas1 sendikal <;erc;eve igeri

sind e yurutUlecektir. Istedigimiz: uiilm dtinyada bari~, oz

gtirluk ve geli~me." 

Uluslararas1 ve tizellikle Avrupa duzeyinde, ozerklik ilke

sine bagl1 kalarak, daha etkin bir siyare t gtitmenin ka91n1l

maz oldugtinu anlayan UGIL, CISL ve UIL, §unu belirtmektedir

ler~ ".Birle$ik bir sendika, her!}eyden once .A.vrupa ile btitiin

le~mek zorundadir. nirle9ik sendika, ttim Avrupa sendikalar1-

n1n istek ve eylemlerini benimsemek zorundadir. Avrupa•nin 
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gergeklerine onem vermek ve Avrupa sendikalar1 ile ortak 

bir siyaset saptamak gerekir. Sorunlar1m1z ve du~rn~nlar1-

m1z ayn1 olmal1d1r. ~aptan8cak gozu~ yolu ile beraberce ka

rara baglanmal1d1r." 



.BELQ!.KA SENDlKACI.LIGI 

Belgika•daki i$Ci sendikalar1n1n hemen hepsi tuzel kiQi

ligi bulunmayan 1t fiili derneklerudir. Kendilerine tuzel 

ki§ilik kazanmak hakk1n1 veren iki yasanin bulunmasina 

ragmen, sendikalar, kanun koyucu taraf1ndan konulan ve sen

dikalarin gUvenligi bak1m1ndan tehlikeli gordtikleri yukum

lUluklerden kurtulmak igin bu hakki kullanmaya yana§mamak

tadirlar .• .Bu.nunla birlikte kamu gliglerinin sendikalari ta

n1mad1klar1 soylenemez+, tersine ozellikle son sava$tan 

bu yana, devlet, sendikalari birgok yari resmi kurulu$larun 

yonetirnine ve hatta baz1 yasa tasar1lar1n1n haz1rlanrnas1na 

ortak etrni;itir. 

BELQIK.A SEND!KA HAREKET!NiH B~LANGIGI 

Belgika sendikac1l1g1n1n ba§l1ca tizelliklerinden biri, tig 

geyrek yuzyildan beri iyice kok salm1§ clan gogulculuktur. 

l§gilerin cal1$t1klar1 endustre dalina gore \ornegin, metal

urji i~gilereri) ya da icra ettikleri meslege gore lhizmetli 

yonetici) vb. grupla9an sendikalar ulusal dtizeyde onern dere

celeri oldukga farkl1 "konf ederasyonlar" hal~nde birle§mi~

mi§lerdir. 

Katolik inanca bagl1 Hristiyan Sendikalar Konfederasyonu 

(CSC), 1966 y1l1nda 872 245 tiyesi bulunan bir kurulu§tu. Bu 

konf ederasyon, I9I2 y1l1nda iki konf ederasyonun birlesmesin

den dogmu~tur~ I7 Aral1k I90s tarihinde ulkenin Flamenca ko

nu~an kisn:ii ile kurulan uBelgika Hristiyan Meslek Birlikleri 
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.l!'ederasyonu" ve •5 l!;ylul i909•aa kurulmu!',?, Fransizca konu~an 

"Wallen Eyaletleri' Hristiyan ve Ozgtir Sendikalar Konfederas-

" yonu. 

Bel9ika Genel i~ Federasyonu lFGTI1) sosyalrst ideolojiyi 

benimsemi~ olup 1966 1 da 761 636 uyeye sahipti. FGTB, CGTB' 

nin yerini almi~, CGBT ise, I Ocak I93a tarihinde Bel9ika 

!~9i Partisi tarafindan l898'de kurulan Sendikal Komisyon

dan dogmu$tur. 

Bel9ika Ozgtir Sendikalar Genel Konfederasyonu I20. 834 uye

ye sahipti. 1930'da kurulmu~tur. 

•Ka.mu Hizmetleri Bag.imsiz Sendikalar Birligi"nin 1966'da 

72.000 uyesi vardi. 1926 y1l1nda kamu sektorU igin kurulmu~-

tur. 

"Bel9ika Birle$mi~ Sendikalar Konfederasyonu'nun I966 1 da 

26.IOO uyesi bulunuyordu. Bu orgut 1963 y1l1nda kurulmu~tur. 

Qogulculuk, kimi zaman uilkeler .Bildirisi .. nde somutlaf}t1-

r1lm1~ ideolojilere dayanir • .du ilkeler FG~ tarafindan Ma-

yis l945'te yapilan kurulu$ kongresinde kabul edilen 9 bil

diride belirtilmi~tir • 

.Buna kar~1l1k, GSG bu tur bir "bildiri•yi kabul etmemi~, 

ancak tuzugunde kendine §u amac1 saptam1~t1r; "mesleki ve 

ekonomik faaliyetin orgtitlen:mesini saglamak ve hristiyan 

ilkelerine dayanan bir toplum yaratmak amaciyla mtimkUn oldu-
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gu kadar <;ok say1da 11Hristiyan sendikal gUi;leri biraraya 

getirme 11
• 

OSC'nin doktrine bagl1l1g1, bu rapor uz,rine Kongre ta

rafindan kabul edilmi~ olCl'rl bir karar tasar1s1nda da ifa~ 

desini bulmu~tur. »oylece Konfederasyonun dini hilviyeti hit; 

bir ku§kuya yer b1rakmamaktad1r. 

CGLB'ye gelince, ozgtir giri$imci bir dtinya gorti§unden 

esinlenir. :Cuzugu, amac1n1 ozellikle "c;al1§t1ranlarla c;al1-

§anlar aras1nda, kar;i1l1kl1 hak ve odevlere sayg1 temeli 

uzerinde, ozgtirltik, dayan11ma, ilerleme, sosyal adalet ve 

sosyal bar1§ gibi temel liberal ilkelere uygun olarak anla§

ma saglamak" bi<;iminde tan1mlanm1§t1r. bel<;ika sendikal ku

rulu~lar1n1n yap1s1 ttiztikleri ile belirlenmi§tir. Hie; bir 

yasa metni bu kurulu~lara s1n1r c;izmemi§tir. 

Belgika Genel ~· Federasyonu tFGTB) ile Hristiyan Sendi

kalar Konf ederasyonunun yap1lar1 a7ag1 yukar1 birbirine 

benzer. 1kisi de ulusal planda meslekleraras1 kurulu9lard1r. 

Genel ilke sanayi sendikac1l1g1d1r. Ancak bunun yan1s1ra QOk 

onemli hizm.etler sektorJ FGT.1>'ye bagl1 "Ucretliler, Teknis

yenler ve Yoneticiler ~endikasiu ve CSC'ye bagl1 uu1usal 

licretliler Sendikas1u vard1r ki, ce~itli sanayi, ticaret ve 

hizmet kollar1n1n Ucretlilt-rini kapsar. Arna, a)ni endUstri 

dal1nda i;al1§an i§gilerin sendikalar1ndan bag1ms1zdir. 

F.G.~.B. ve o.s.0. co~rafi bakimdan bolgesel dUzeyie, eya-
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letler dtizeyinde, bolgesel yahut i$yeri duzeyinde orgUtlen

mi§lerdir. Her iki sendikada da kongre en yetkili organdir 

ve kongre bonyesinde gu9ler e:.cnc,csi ligte iki-:oraninda mes

Iek sendikalarindan yanadir. 

Bu iki meslek kurulu~unun ve genellikle Bel9ika sendikac1-

lig1n1n en belirgin ozelligi, meslek sendikalar1n1n say1s1-. _ 

nin azl1g1d1r. FG~B1ye bagl1 topu topu oniki sendikas1 va:r

dJ:r. Bun.a kar§!ilik usciye bagli 17 meslek sendikasi vardir. 

Ne FGi:J3lnin ne de CSO'nin siyasi partilerle organik bag

lari yoktur • .Bununla birlikte, birincisi i<;in belgika Sos

yalist Partisi ve iki~cisi Hristiyan Demokrat Partiyle yakin-
• 

11kl2r ve resmi olmayan ili:;;kiler mevcuttur. 

FGT.8 "Sosyalist Ortak l!aylemil hareketinin uyesid:tn Bu or-·1 
glit, bunyesinde PSB (Belgika Sosyalist Partisi), sosyalist 

yardimla~ma dernekleri, sosyalist kooperatifler ve FGTB'nin 

sorumlularin~ bar1nd1rmaktad1rlar. Sosyalist Ortak Eylem, · 

kendisini olu$tur2.n a urt hareketin poli "tik ve sosyal so run-

lar uzerindeki goru9lerini ~arti~malarina izin verir • 

.i'GTB ile CS.B'nin, bu iki sendikal orgiitUn, sendikal "Or

tak Ceuhe 0 sayesinde sik sik i~birligi yapmalarina ragmen 

ve dunya gorii9leri konusunda aralarinda olduk~a onemli ~ark-

lar vardir. 
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tirilebilecek sendikal ilkeler oldugunu soyler. Sendikal il

kenin eylemi s1n1f mticadelesi olacakt1r. 

Sendikal ideolojiye ayr1lm11'i! olan 1971 kongresinde, bu il

keler Bildirisi bir kez daha dogrula.nm19 ve al1nac0l::: yaJan 

gelecekle ilgili tav&rlarla tamanlamn19t1r. Bildiride ozel

likle FGTB'nin yakin bir gelecekte i§~i denetimi ger9ekle9-

tirrnek istedigini, Avrupa plan1nda iGbirligi halinde bir ey

lem arzulad1g1n1 ve CSC ile tek bir ortak eylemden yana ol

dugunu okumak mtimktindur. 

vSC'nin sendikal dunya goru~il FGTB'ninkine oranle daha kar

ma~1k unsurlardan olu9maktad1r .. GSC'nin ozel ekonor:::ik giri~.:. 

imcilik ile sosyalizm arasinda i$gal ettigi umerkezci~ tutu

mun sonucu olan bu durumu mncelerken, CSO'nin ayrica kilise

lerin sosyal gelenekleri ile de kendini bagli sayd1g1n1 ve 

bunlarin hem i?Veren, hem de i~9iye seslendiklerini unutma

mak gerekir. 

USU, emek9ilerin g1karlar1n1n daha iyi savunulabilmesi 

igin sendikal ~ogulculuktan yanadir. l3u bak.l!l!ldan sendikal Or. 

tak 0ephe sendikal birlige dogru bir adim degil, iki sendi

kan1n guglerinin uygulamaya ili$kin nedenlerle ve ancak du

rum ve $artlar1n gerektirdigi olglide biraraya gelmesinden .. 

ibaret bir eylemdir. 

Bu arada, uye say1s1 bak1m1ndan FGTB ve GSC'ye oranla ~ok 

daha az onemli olmakla beraber, Ulusal Vali~ma Konseyinde . 

temsil edilen ve mesleklerarasi toplu sozle~me mUzakereler±T: 
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·ne katilan Bel9ika Liberal/Sendikalar Genel Konfederasyo

nu, (CGSLB) s1n1f mucadelesini reddeder. ~iidiimlu ekonomi

yi 9ekimserlikle kar~ilar. 

:IO.FLU SUZL.B§I-iELER 

Belgika'da toplu sozle§meler ve bunlarin imzalanmas1n1 

saglayan gorii§meler iki til5-tir• meslekleraras1 goru~meler ve 

sektorleraras1 goru~meler. 

Meslekleraras1 gorii§meleri i~verenler, yani Bel9ika 1~ve

renler Fedarasyonu ve kiiguk ticaret, zanaat ve serbest mes

lekleri kapsayan Orta Siniflar ile ieykollari aras1ndaki sen

dikal kurulu~lar, yeni Jjelgika Genel Ii:; l!'ederasyonu, Hristi

yan Sendikalar1 ~onf ederasyonu ve Belgika Oz~ur Sendikalar 

~enel Aonf ederasyonu aras1nda yap1l1r. ~u mesleklerarasi go

ril~meler genel olarak iki yil stireli mesleklerarasi sozle§

melerle sonu9lan1r. Ucretli ve erneklilige sahip i§gilerin 

ttimune uygulanan ama9lar1 kapsarlar. Sadece kamu hizmetle

rinde 9al1§anlar bunlarin di§1ndad1rlar. 

J:iu meslekl.eraras1 sozle~me 1875 - 1976 y1llar1n1 kapsayan, 

ilk ke~ 2I ya~1n1 doldurrnu~ tum i§gilere asgari bir ayl1k 

ilcret odenmesini guvence altina alan bir anla$mayi igermek

tediydi. bu onemli bir yeniliktir. QtinkU, 17imdiye kadar lier· 

ret sorunlari yaln1zca meslek sendikalar1n1n yetki alan1nc1 

giriyo!l'du. 
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1968 yil1na kadar rnesle1-cleraras1 sozle§melerin baglay1c1 

bir niteligi yoktu. Sadece FEB (Bel9ika i~verenler Federasyo

nu) ve orta s1n1flar Uyel~rini bu sozle§melerb1 hukUmlerini 

uygulamaya te9vik etmekteydi. 5 .Aralik 1968'den beri, karma 

komisyonla toplu sozle~meler hakk1ndakf yasa belirli madde

leri igeren meslekleraras1 anla~malarin Ulusal Qal1eyma Aon

seyi bUnyesinde yap1labilecek toplu sozleGmelerde somutla§

t1r1labelecegini ongormektedir. boylece, sozle~meler bagla

y1c1 bir nitelik kazanmaktadir. 

I~kdllar1na ili~kin olarak 1968 yasas1na gore, karma ko

misyonlarin gorevi ~oplu i§ sozle$melerini hazirlamak ve il

gili sektorUn i~verenleriyle i~9ileri arasinda 91kacak bU

tlin anla§mazl1klar1 onlernek ya da taraflar1 uzla9t1rmakt1r • 

.Bu komisyo•lar1n i9veren ve i~gi kurulu~larindan e9it say1da 

liyeleri, birer ba$kan1 ve birer asba9kan1 vardir. lstihdam ~ 

ve ~al1~ma Dakanl1g1 1 n1n sosyal memurlar1 olan araoulucular 

part:ter komisyonlarin ba$kanl1klar1 ile gorevlendirilirler·. 

Stireleri konjonktlirel dururna gore degi~en (2 y1l, I y1l, 

bazen belirli noktalar i~in 6 ay) toplu i9 sozle$melerinin 

kapsar=:1g1 alanlar esas itibariyle o kesimde gec;erli ucretler1 

~al19ma ko9ullar1, ucretlerle sek"torun gostergesi arasindaki 

baglanti sis"temini kapsar. liesleki sozle'}meler, Kraliyet 

ernirnamesi §eklinde yay1nlanrnas1 $artiyle o kesirndeki i~ve~ . 

renlerin tlimUne uygulanir. 

Karma komisyonlar ken~:ii biinyeleri iginde bir uzla;-;tirma 
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btirosu kurabilirler. bunlar .uzla§mazlik haltnde taraflar

dan birinin ba~vurusu tizerine i$e el koyabilirler. 

Ilk baki~ta i~verenlerle i99iler arasindake toplu ili9ki

lerin oldukga geni~ olgUde kurumla9t1r1lm1~ oldugu izlemini 

edinmek mtimkUnse de, partiler komitelerin etkinligi ku~kusuz 

giigler dengesine bagl1 bulunmaktadir. 

Orn5·gmn, gele.aek yillarda sendikalarin tercihi, rejimin 

yap1s1n1n k5klti bir ~ekilde degi9tirilmesine yonelik eylemin 

radikalle§mesi dogrultusunda geli§tigi takdirde, bu eylem, ' 

i~verenlerin direnci de eklenince karma kamisyonlarin uyu~-

mazl1g1 gozmesini belki de tamamen imkansiz kilac2kt1r. 

ti 0 RE:J.:LE.tiliE :ttiil:'.t IM F ;idA:LLAJtl 
Q-OS~K~ES! ARASINDAK.I .BA~ 

Uuretlerin hayat pahal1l1g1na gore kendiliB;ind en ayanlaw-·· 

mas1 kural1 Belgika•da I948'den beri yayg1nla$m1st1r. Maden-
-

cilik dal1nda I92u y1l1ndan beri uygulanmaktadir. Kendiligin-

den ayarlarna, ticretlerin ve sosyel odemelerin ttimune uygulat 
l 

nabilrnek.i'e birlikte, bu ilkelerin uygulama ;ronterni bir 9e-: .. :; 

119ma dalindan obtirtine degi~mektedir. 

iir yandan, 12 Nisan I96v tarihli yasa, kamu kesimine 3 uc

ret ve maa9lar1n ttiketim fiyatlar1 gostergesiyle bagda§ma

s1n1 saglayan tek bir sistem getirmekte; boylece, t;U:u hiz

rnetlilerin i.icret Ve sosyal odenekleri \emeklilik odenegi, 

aile zamrni, y1ll1k ~zin odenegi, i~sizlik, hastalik, sakat

lik sigortalar1), gostergesinin birbirini izleyen 2 ay i~in-
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de daha onceki intibaka esas alinana gore 2,12 derece yuksel-

mesi halinde kendiliginden ayn1 oranda degi9mektedir. 

Ote yandan, o~el kesimde ka9 ge§litli meslek dali varsa o 

kadar da intibak sistemi bulundugu soylenebilir. Cunku Uc-

retlerin gostergeye uyabilme sistemi her meslegin karma ko

misyonu taraf1ndan saptanir. Dolayisiyla, ucret zamlari ozel 

kesimin tum iicretliler.i igin ayn1 zamanda ne de ayni olc;;:ude 

yurUrluge girmektedir • 

.Bununla birlikte, ge~itli ucret intibaklar~nl belirleyen 

milracaat gostergesi illkenin tumu i9in, ozel kesim olsun ka

mu kesimi olsun ayn1d1r • .Bu parekende mal fiatlarina gore 

saptanm19 dengeli ve degi9ken bir gcsterge olup i9veren ve 

i§~i temsilcilerinden olu$an ~Uketim Fiyatlar1 Gosterge ~ 

Komisyonuun onay1ndan sonra, ~konomik i~ler Bakanl1g1 tara-, 

f1ndan tesbit edilip yay1mlan1r. ~osterge her ay yay1mlan1r 

ve J.47 mal ve hizmetin fiatlarindan ~ikarilan sonu~lara da

yanir. i>u~fiyatlar ~komomik l§ller Bakanl1g1 taraf1njan sap-

tanir. 

bu sisteme, J.973 - 1974 y1llar1n1n genel enflasyonundan 

beri hem sendikalar hem de i~verenler -.;.a:caiinCian i T.iraz ecii1-

meittedir. Nii:;ekim, sendikalar, kendi ag1lar1ndan, fiyatlarin 

art191n1 yeteri kadar yakindan izlemedigi ve bu bakimdan uc-

retlerin satin alma gucUnU giivence altina almad1g1 igin 

sistemi su9larken, i$verenler de enflasyonu doguran fiyat 

ucret egrisini (helezon:.mu) f_'.eni§ olgUde bu sistemin hatasi 

olarak gormektedirler. 
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"Schuman Flan1n1n;1 ortaya at1lmas1ndan bu yana, Avrupa ko

nusundaki tutuma kongrelerde olsun, sendikal liderlerin ko

nu§malarinda olsun, sik sik rastlanmaktaydi. 

USU~nin ve F~~B'nin bu konudaki tutumlar1, ki.iQuk farklarla; 

ba§!lica ~u 9izgilerde birle~mi~ sayilabilir. 

I. l!antegrasyon lAvrupa~nin »utunle§!mesiJ projesinin amag-

1ari tizerinde gortii;:i birligi 

Ornegin, 23 !lart l.954 gunu, usu .Btirosu Avrupa · nin .Butlin

le?mesi projesinin amag ve yontemlerine hig bir itirazi ol

mad1g1n1 bildirmii;:itir. FG~B de kendi yonunden, Schuman bil

dirisinin i lkelerine kat1ld1g1n1, ozellikl e Aral1k I950' de 

yay1nland1g1 bu konu ile ilgili muhtirada ve I95I Kongresin

a.91kga ifade etmi§!tir. 

Zaman bu anla~mayi yalanlam1§!t1r, ancak sendikal kurulu~

lar defalarca rastgele bir Avrupa'nin yana olmad1klar1n1 be-
• 

lirtmek ihtiyac1n1 duymu1?lard1r. Ornegin, FGTB'nin "muht1ra0 

sindan ~u satirlara rastliyoruz: "Bizim i~in herhangi bir 

5rgul1i:c_.,me bi~imini benimsemek soz k0nusu degildir. Bizim 

iQin, ekonominin yonetimini i$veren kartellerinin bugtine ka

dar uygulamif? olduklari poli tik eylenin tame.men kar=n ti bir 

dogrultuya yoneltecek bir orgutlenJ?J.e gereklidir." 

CSC Baf]kan1 da I96~ l~ongrcsinde yc:::;>t1g1 konu§mada ~unlar1 
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soylemi~tir: "Ortak Pazar bir gUmrlik birli~inden daha da ~te 

bir f?ey olmal1 ve gerc;ek bir ekonomik birlige donu§melidir.ii 

2. 11Avrupa Btitilnlesmesi 11 nin sosyal ama9lar1 ustUnde is.,..·· 

rar 

Sendikal kurulu~lar s1k sik Avrupa antla§mas1n1n sdsyal 

ama9lar1 formtile etmek konusundaki yetersizlikleri kar§1s1n

da duyduklar1 kayg1y1 dile getirmi~lerdir. CSC Ba?kan1 21 

Ocak I958'de ~oyle derni§tir: "Biz antla~malarda kabul edil~ 

mi~ olan ve kimi siyasal te~silciler taraf1ndan savunulan 

tezi, yani ekonomik butunle~menin kendiliginden ger9ekle~e

cegi tezini kabul etr.iiyoruz." 

FGTB'nin bUrosu ise, daha 1950'den beri "Avrupa projesinin 

ekonomik yonUnun ku§kusu~ c;ok onemli oldugunu, ancak tek ~ 

ama9 olmayacag1n1, sosyal etkilerin birlikte incelenmesi ge

rekecegini a belirtmi~ti. 1965 Kongresinde, FGTB'nin kabul et-

tigi karar tasar1lar1ndanbirinde ~u satirlara rastlanmak-

tad1ri "FGTB ekonomik ve sosyal politikas1n1n haz1rlanmas1 

s1ras1nda sendikal kurulu§lara dlizenli bir §ekilde dan1~1lma· 

s1n1 ister. EKonomik ve Sosyal Komitenin bugtinkti dan1Jma s1-

n1rlar1 geni~letilmeli, ekonomik ve sosyel politikan1n ana 

gizgileri ~?ptanirken dogrudan komitelere dan1~1lmal1d1r. ~ 

3. Kararlara katilma istegi 

Daha Schuman onerisinin etrafinda tarti~malar ba~lar ba§-
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lamaz, FG~, llsendikal kurulu9lar1n btittin kademelerinae, on~ 

ce ulusal delegasyonlar nezdinde, sonra da bizzat yiiksek _, 

otoride btinyesinde temsil edilmeleri gerektigini" bildir -

mi~tir. Aralik 1950 "muht1ras1u da bu konuda israr etmekte

dir: "l§gi sendikal organizmalari, kurulmas1 dtistinulen bU

ttin yonetim organlar1na daima s1k1 s1k1ya bagl1 olmal1d1r." 

USO de ba$tan beri, ulusal ve uluslararasi organlarda, pla' 

nin gergekle~tirilme ko9ullar1n1 saptamakla gorevli tum ku

rallarda, hazir bulunduracag1 delegeleri arac1l1g1 ile et

kin bir ~ekilde temsil edilmek istedigini bildirmistir. 

4. ±opluluk planinda ulusal plana oranla daha az ilgiden 

dolayi yakinma 

.K.arar kademelerinee ortak e dilme istegi tam olarak ger9ek

le9mediginden sendikalar sik sik ulusal planda yararland1k:

lar1 ayr1cal1klardan uluslararasi dtizeyde yararlanamad1kla

r1ndan yak1nmaktad1rlar. 

CSv Ba$kan1 I95s y1l1n1n ba$1nda 9oyle demi§ti~ " ••• Avru

pa dtizeyinde i~Qilere ve sendikal harekete, ulusal dtizeyde 

uzun stireden beri kazan.~1~ olauklari yetkiyi tanimaya 1:imse 

yana9m1yor.~ 1964 Kongresinde de, Avrupa dtizeyinde i9veren 

kurulu~lar1 ile i§Qi kurulu9lar1 arasinda dogrudan temasla

rin bulunmay1c;;1ndan yak1nan ba~kan $Unlar1 soylemi;;:tir: tl.Bi

zim~ izlenimimiz odur ki; .Bakanlar, A.onseyi bu temaslar1 ar

zula.mamakta ve bu konuda daiI!1i temsilcitlerip etkisi al tinda 
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kalmaktadir • .o-u ul 11' '. : .·legasyonlar Konseyin butun karar-

lar1 :Uzerinde i; i:.d· r n · : . atkili olmaktadirler. hukUmetler 

Avrupa • s1 ben:::c> li11 ._.. , · .,·~ croe t;i ttik9e daha bi.iylik bir ag1r

l1k kazanmaktad 1 r. J•j ~..: ulusal dUzeyde taniyorlar, fakat Av

rupa dUzeyinde tc:in J m::y.;.; ynna§m1yorlar ••• u 

FGj:]3 de 1956 K.onr:ref':::3e oylanan karar tasar1lar1nda, Av

rupa biltUnle$mesinin r-. ~::nkU sUrecinde, sendikal kurulu$la

r1n ulusal planda k;-1~=:.::::.1~ olduklar1 dan1~1lma hakk1n1 kay

betme tehlikesi ile .Kr._:fJ. .k.ar,:> iya bulum.iu.r.:i.a.L·1n1 sap-cam1~t1l" 

s . .Uemokrat.i.k ulkcl E'::''~ a91k bir !topluluk 

~ndik&l kuru.lu$lar ~;ine kapanik bir Topluluk istememek.

tedirler. F .G.T.:B. 'nin 1365 Kongresi "AET'nin bu topluluk 

ilkelerini ve ger~ekles:n~sini kabul eden Avrupa'n1n bUtun 

demokratik ulkelerine ~;~k olmasi geregini belirtmi~ti. Ote 

yandan, c.s.c. :Ba~kani !a 1962 Kongresinde, Ortak Pazarin 

•bir yandan Topluluga b:t11mak ya da ortak olmak olanag1na 

sahip olmalar1 gereken .lvrupa iilkelerine ve ote yandan, Av

rupa-d1~1 dunyaya ve ks.~1la~t1g1 sorunlara alabeldigine 

a~ik tutulmasi gerektif::.=.i vurgulam1~t1r." 

BELQ!KA SEND!K.ALA~I 
YE AVRUJ?A 

F.G.~.B. olsun c.s.v. olsun, dana ba§langi~tan beri Avrupa 
fikrine kar§l. tak1nd1k1=--~ tavrin ve bir9ok aefalar &vrupa' 

nin ye~eri kauar •sosya:a olmayan karekterine yonelttikleri 

ele~tirilerin zorun1u b~~ geregi olarak, Avrupa Sendikalar 
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.K.onfedarasyonunun Qal1Brn3l8r1na faal bir ~ekilde kat1lmak

tad1rlar. 

F.~.T.B., 1973 y1l1nda Bruksel 1 de kurulan C.E.S.'nin (Con

federation J!iuropeenne des ~yndicatos = Avrupa ~endikalar Kon. 

federasyonu} kurucu uyelerinden biri olmu§tur. F.G.~.b. ay

riea, Bati Avrupa'nin U1uslararas1 Hur Sendikalar Konfede

rasyonu uyesi olmayan demokratik sendikal kurulu~larina ka

p1y1 a91k birakmak gerektigi uzerinde de israrla durmu,tur. 

Bu nedenledir ki, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu I974 !l.k

bahar' 1nda, o •zamana kadar Dunya Cali$ma kurulu§lar1, bu 

arada Belcika riristiyan Sendikalar Konfederasyonunu ve 1974 · 

Temmuz 1 unda da kcmiUnist - sosyalist egilimi !talyan ~endikal 

Konfederasyonunu (CGIL) uyelige kabul edilebilmi9tir. 

0 gi.inden bu yana, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu {C.E.S) 

bunyesinde, Bel9ika'n1n iki buyuk 1$.Ci Konfederasyonu, Av

rupa'nin diger sendikal kurulu§lariy1e ·~irketler Avrupa's1-

n1" sosyal ve insancil bir Avrupa'ya donu~turmek icin elele 

cal1~maktad1rlar. 1975 Nisaniinda toplanan kongresinde, FGTB, 

A.vrupa'y1 .kil ayakli a1r dev" olarak tan1mlam1~, birbirini 

jzleyen bunal1mlara ve Toplulugun siyBsal iradesinin ulusal 

ugra§ ve kaygilara boyU.n egmesi kar~1s1nda ortak politikalar 

saptamanin zorluklarina dikkati ~ekmi§tir. 
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HOLLANDAnA SENDiKALAR 

SENDiKA HAREKET!NiN DOGU~U 

Hollanda 1 l1 i§9iler ancak Xll.yuzy1l1n ikinci yar1s1nda 

birle~ebilmi§lerdir. Sendika hareketi, oteki Avrupa Ulkeleri

ne oranla daha ge~ olu~mu§tur. O s1ralarda, Ulkenin durumu 

hayli kotU, i!?Cilerin durumu ise daha a.a vahinili. Birle~

menin yasaklanm1E;1 olul'}u, i§~ilerin yai;iam §artlar1n1 dtizelt- , 

mek i9in toplemnalar1n1 engelliyordu. 

Birle$meyi engelleyen yasan1n ortadan kald1r1lmas1ndan 

once (Ia72J bile, birkac sendika kurulmu§tu. ilk ulusal sen

dikay1 Ia66~da tipograflar ldizgi i§CileriJ kurau. Bu kuru

lu~, sonrada~, ba~ka ulusal ve bolgesel sendikalarla birle

~erek ilk iiollanda il'}Ci Federasyonu \ANWV - Hollandal..l. i!?

~iler ~enel FederasyonuJ olu§turdu. 

Kendini blitUnuyle sosyalimne adayarak Ia7a•ae kiliseyi 

terkeden Luthertci pastor Ferdinand ~om~ia ~ienwenhuies'in 

hollanda'da sendikalarin geli~irnine katk1s1 biiytik olmu$tur. 

Bircok i§9i ANWV'yi terkederek SDB'ye (sosyal Dernokrat I!?ci 

Federasyonul kat1ld1~ 

Paris'te toplanan (1999) ikinci J!internasyonal 1 1n bir ka

rar1 izlenerek, sendikalar ile siyasi gr1iplar1n eylemlerini 

birle§tirmek i~in la9a'de NAS (Ulusal 1§ SekreterligiJ kurul· 

du. 
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Ia94 1 de SDAP (Sosyal Uernokrat I~Qi FartisiJ bunyesinde bir 

araya gelen sosyal demokratlar ya da 11 parlementolular•, anar. 

$ist du~uncelere kar~1 Qikarak siyasal eylemden onemli sonu9-

lar bekliyorlard1. Onlara gore, bolgesel sendika orgtitleri 

bag1ms1zl1klar1ndan vazgeQiP ulusal bir merkezin boltimleri 

olmal1yd1. liAS'1n Qevresinde dogan gerilimler, onun l.g97 1de 

gerQek bir sendika me:irkezi olmas1n1 sagladi. iiAB yCinetic·ile'f: 

ri i~~ilerin dogrudan aogruya eylem yapmalari dogrultusunda 

Diu~adel~ veriyor, grevleri desteklemek i9in bir dayan1E?ma ve 

devrimci grev sistemi oneriyor ve parlamenter eylemi yads1-

yorlard1. Ancak NAS taraf1ndan · benimsenen, "ne pahas1na 

olursa olsun grev" taktigi yenilgiye ugrad1 ve anar~istler 

ile sosyal demokratlar aras1ndaki mticadeleyi k1z1~t1rd1. 

Du~ kir1kl1~1na ugrayan say1s1z i§Qi NAS'1 terketti Sendi

ka hareketindeki bunalim Ig03'te patlak verdi. Ayn1 y1l1n 

ocak ve nisan aylar1nda bafiJar1s1zl1ga ugrayan demiryolu i~

gilerinin grevintlen sunra sendikal hareket iyice par9aland1. 

Ig(l5 baf?inda, Henri :l~ olak ve Jan Van liutphen taraf1ndan 

yonetilen ve 19g4'de kurulmu~ ~DB (~lmas i§9ileri Sendika 

.otirosu) i§9ilere ciddi ve duzenli bir birle~me igin 9agr1da 

bulundu. 25 ~ubat ~g05~de toplanan otuza yakin sendika bu 

.Qa~riya kar~1l1k verdi. 3U Temmuz'unda kurulan ]jVV (Hollan

da Sendikalar FederasyonuJnin yeni eylemleri 1 Ocak Ig06'da 

ba$lam1§! oldu. 

ANWN ve ~864~de kurulan U1uslararas1 l~gi Dernegi 1 nin 
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(~ • .l:ltlternasyonal) Hollanda bollimU d1§1nda, la7l'den ba~la

yarak, Hollanda Sendika hareketinde li9lincli bir egilim bas

gosterdi. PCVW. (.Protestan 1$~iler U1usal .1.1ernegiJ yalnizca 

i~~ileri degil i~verenleri de bunyesinde toplad1 ve i~9i si

nifinin ~lkarlar1n1 ~anr1 soztine dayanarak korumay1 one aldL 

Ia77'de , I~giler ile ii;;verenleri birlef?tiren .ratrimonium 

adli, Sosya:l. Hristiyan Ii;;ciler Feaerasyonu kuruldu. 

Katolik i§9ilerin sendikal orgUtlenmesi, ANWN'nin ve Pro

testan ~~9i UrgutUntin dogu~undan sonra birkag y1l bekledi. 

Papa Leon XIII.•un lag~'de yayinianan Rerum Novarum genel

gesi sosyelizmin onctiltigj)nu ettigm s1n1f mlicadelelerini mah

kum ediyorduj ozel millkiyete dokunulmazlik tan1nm1~t1. Genei 

ge, katolik orgutlerin kurulmas1 gerekliliginin de uzerinde 

duruyordu. 

~g09'da kurulan Sendika Orgtituntin merkez blirosu ~O bliroyu 

yonetiyordu ve toplam 9~000 uyesi vard1. Katolik benai~a na

reketinin bag1ms1zl1g1 ilk kez I9I6 1 da, piskop6sluk i~gile

rinin genel g1karlar1n1n profesyonel orgutlerce korunmas1n1 

savunmas1 ile tan1d1. 

I924 Kas1m 1 1nda, piskoposluk, kendisine bagli sendika ve 

birlikleri toplayan RKW'nin kurulmas1n1 kabul etti. 

Ig06 ~NRASI GELi~Ill 

Kurulu~u ile birlikte, NVV (Hollanaa Sendikalar ¥ederas-
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yonuJ, eylemini Ug ilkeyle temellendirmisti: Se9ilmi§ su

rekli uyelerce yoneltilen ulusal sendikalar, ytiksek oran

da masrafa katilma ve saglam grev sermayesi • .Bu ilkelerin 

uygulanmas1 ve sorllrnlularin kesin tuturnu kar~1s1nda i§9i

ler NAS • dan kopmaga ba9lad1laJ..·. 191.tde. birinci Dunya Sa

V8f?1 patlad1g1nda NVV'nin sa.ooo, N.IS'i.n ise ancak io.ooo 
iiyesi vard1. Igia'den sonra NAS'1n uye say1s1 artarak 1920 

de sQ.OOO'i bulduysa da U1usal !$ Sekreterliginin etkenligi

nin bittigi a91ga g1kt1. 

Zamanla, NVV ile dine donuk sendika hareketini ternsil eden 

RKWV ve UNV'n!n ayn1 sorular ile karg1 kar§iya kald1klar1 

anla~1ld1j bu da, ili$kiler kurmak ve birle¥tirmek yolundaki 

gereksinmelerini buyUttu. 

1906'dan 19'4-0'a kadar olan donernde, sendikal hareketin 

i~9iler aras1nda onemi bliytik oldu. i~gilerin 91karlar1n1 tern

sil edenek ve koruyarak, ~illar gegtikge, sendikal hareketin 

onaylanrna pay1 artti. Sendikalarin etkisi alt1nda, i§giler 

i9in onemlmri bilyuk olan yasalara oy verildi ve sendikala

rin toplumdaki yeri buyildu. l§gi, insan ve vatanda!1 olarak ... 

tan1nd1 ve sendikac1l1k i$9inin toplumla butunle~mesine ge

ni§ gapta katkida bulundu. 

I9~ ile I940 arasindaki y1llar, Hollanda'daki Sendika ha

reketi igin de hayli gUg gegti. Dunyayi etkileyen ekonornik 

bunal1m bu Ulkeyi de sard1 ve btiytik gapta i§sizlik belirdi. 

Bu da, sO.OOO i§giyi ve ailelerini korkung bir yoksulluga sU· 

rilkledi. 
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10 .May~s Lg4v•da. ~ellanda ikinci Diinya Savaf}i'na girdi ve 

Nazi Almanyae1 tarafindan i~gal edildi. Alman i~gali ile 

birlikte, Hollanda da ozgilr sendika hareketi gegici olarak 

sona crdi. 

1945 SONRASI GEL!~!M 

Alman if}gali s1ras1nda bile NVV, RKWV ve CNV yoneticileri 

birle9erek, gizlice, savai;itan sonra sendika hareketinin ge

li~imi uzerinde tart1§t1lar. 

U~ konfedarasyonun if}birliginden dogan ortak yap1, "Sendi

ka Federasyonlar1 Konseyi" ad1yla Hollanda'nin Alman i9galin• 

den kurtuldugu 5 Mayis I944•ae kamuoyuna sunuldu • 

.Buarada, NAS'in eski uyelerinin ve komUnistlerin de kat1l

mas1yla, ikinci DUnya Sava§1 1 n1n bitiminden hemen sonra dor

dtincti oir federasyon, EVC (Birle§mif} Sendikeler Federasyonu) 

kuruldu. 

I97I'de, Komunistlerin yeniden NVV'ye uye olmalari, sen

dika hareketi gergevesinde siyasal eylem gostermemeleri ko

$Uluyla kabul edildi. NVV, NKV, ClN aras1nda gitgide bUyUyen 

i~birligi, I969•aa ba~layan tart1~malar s1ras1nda bir "list 

federasyon" tasar1s1na ulaf}t1. Uc; "if}i;i Federasyonu, 1968 Ma

y1s1nda, Hollanda tarihinde ilk kez, hukumet tarafindan i§ 

ve i.icret siyaseti konusunda yay1mlanan bir notaya ortak bir 

bic;imde kar~1 91kmak igin birle~melerinden sonra yap1lan bir 
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lugunun birle~ik bir sendika hareketlnden yana oldugu an

la$1ld1. l3u andan itibarfm., daha ileri bir ieybirligi konu

sunda tart1~malar1n surdurulmesine ve UQ f ederasyonun I97I 

I975 donemi igin i§, ucret, sosyal sigortalar siyaseti alan

lar1nda ortakg5rU$leri igeren bir program1 yay1nlam1~ olma

lar1na ragmen~ bu "ust-federasyon• konusunda bir karara va

r1lmad1. Ozellikle 1945tden sonra, sendikalar, gitgide sa

y1lar1 artan alanlarda sosyal ~a:ninlar ile ugra~maya ba§la

d1lar. Savali! y1llar1n1n (1940! - 45) ba~layarak, 11 1f? kurumu\I 

nun temelle~i at1lm1~t1. U9 sendika merkezinin temsilcile

rinin gizli 1$i~kilerinin yan1s1ra, bu temsilciler ile ulu

sal fqveren orgUt!erinin tart1~malar1 ulkenin bag1ms1zl1ga 

kavu$mas1 ile belirecek ana sorunlara 9ozum getirmeye ag1-

s1ndan onem tas1d1. 

Kurum 1un ba~kanl1g1, s1ras1yla bir i~veren temsilcisi ve 

bir i~gi temsilcisi taraf1ndan yap1l1r. Kurum, htikUrnet ta

rafindan, sosyal sorunlar konusunda bac::;vurma organ1 olarak 

tan1nm1~t1r. 

1950'de, S.c.It \bkonomik ve Sosyal Konsey)~in kurulu~u s1-

ras1nda, L!? Kurumulnun kimi faaliyctlerini bu kamu kurulu~u 

y\ilklendi. ~munun ~945~den sonra, Alamn~i$galinden y1k1ma 

ugrayan Hollanda ekonomisinin h1zla kalk1nmas1na katk1lar1 

bUyuk olmw:3 tur. 

AVRuPA '.rOPL1llL1.J\7U VE s:r~hD!Lli.LAH 
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liollanda~da sendika hareketi yalniz ulusal dUzeyde degil, 

d19ar1da da onemli bir etken olmu~tur. bendikac1l1k, egili

mi nedeniyle, her zaman uluslararasi i~hirligine onern veril

mi§tir. Avrupa .l!iJrnnornik :L'oplulugu 'nun kurulmasi 9ok olumlu 

kar~1lanm1~t1r • .i..1£l'.'nin hedeflerinin ger9ekle~mesini sendika. 

lar btitun gtigleri ile desteklerse de, son yillarda, alti til

kenin i~Qilerine zarar getirebilecek kimi geli~meler nedeniy

le, birka~ kez uyarida bulunmu~lardir. 

Hareketin uluslararas1 niteligi evrensel duzeyde de beli

rir • .tlunun igin, de, sendikal hareket, y1lda bir J.•ev-.r-York'ta 

yap1lan Birle~mi$ Milletler toplant1s1nda ve Cenevre'de yap~ 

lan U1uslararas1 Val19rna Orgtitti toplant1s1nda temsil edirir. 

Ayrica, liollanda sendika hareketi temsilcileri, ~VV'nin 

bagl1 oldugu BrUksel'deki U1uslararas1 Ozgur Sendikalar Kon

federasyonu ile NVV ve CNV'nin dahil oldugu Liinya 1~ Beaeras

yonu gibi kirni 11 ozgun 11 uluslararas1 orgutlerde de temsil edi

lir. 

Avrupa duzeyinde ise, Hollanda i§Qi konfederasyonu~ ~g73•;. 

de kurulan Avrupa Sendikalar1 Konfederasyonuna bagl1d1r. 
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LUKs.EMBURG'DA SEHDiK.ALAR 

SEND!KA HAREK.E'.t i.N !H 

:BA.§LANGICI 

Luksemburg'da sendika hareketi, 1860 y1llar1n1n ba]inda 

Bovyera'l1 kahveciierin yurtlarinda bagl1 olduklar1 Alman 

sendikas1n1n bolgesel bir subesini bu bolgede kurmalar1 ile 

ba$lad1. Hemen hemen ilkel ve tarimsal bir ertamda geli~en 

bu deneyin sonu9lar1 kayda deger oldu. Bu ba$ar1dan cesa

ret bularak, 1864 ile I867 arasinda u~ ayr1 orgut kuruldu. 

1lki tipograflar1, ikincisi tlittin imalathanelerinde 9al1-

~an i~gileri, sonuncusu ise, eldiven iygilerini biraraya 

getirdi. 

Buna kar~1l1k, Ig7I'den itibaren i§gi harek6~inin at1l1m1, 

uygulamaya konulan kat1 yasalar nedeniyle engellendi. Bo7-

lelikl.e, eldiven i$gilerinin ba$kan1 grev yoneticisi ola

rak tutukland1 ve ti.rmi .kaciar liipogI·af seri; para cezalarina 

9arpt1r1ld1. Bunun sonucu olarak, sendika Uyelerinin say1s1 

binin altina dli~tu. Ve sendika hareketinin geli~mesi i9in 

ta 20 .ytizy1l1 beklemek f?rekti. 

i§gi sendikalar, 1870 ile I990 aras1nda, ~sch Ey&letinde 

patlak veren endlistri devriminden habersizdi. Ilk sendika 

orgtitleri i§gi s1n1f1n1n ko§ullarin~ dilzeltmekten, bir s1n1f 

mUcadelesi anlay1§1n1 hedef almaktan gok birer meslek koru

ma kurulu~uydu. Kurulu~lardaki belirleyici etkenlerden biri, 
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makinalasma ile el emegi arasindaki beliren kopme oldu. Bu 

tutUn ve eldiven imalat1 iQin y1k1m habercisiydi. 

Luksemburg 1un endlistri alaninda geli§mesiyle ve ozellikle 

Birinci ~unya Sava~1 ve sonu9lar1yla-sefalet ve enflasyon 

gagda~ sendika hareketi viicut bulmaya ba~lad1 • 

.B5ylelikle, 30 Agustos I9I6'da Esch'de, "Kaden v-e Demir 

9elik If?c;ileri Sendikas1 11 kuruldu. Ayn1 s1rada L_iiksemburg' 

da metalurji i9Qileri, liarnm'da dokuma i§Qileri birle~tiler. 

Bir y1l sonra, bir sendikal anla~ma toplant1s1nda tum bag1m

s1z sendikalar aras1nda stirekli bir i~birligi ilkesi benim-

sendi. 

J:tu, maa~u navuasi ile merkez i~Qileri sendikalar1n1n bir

le~mesini saglad1 ve btitun endustri i~gileri bir konfederas

yon altinda topland1: "Genel .t..~ .l!'ederasyonu 11 (CGT), Arna bu 

birle~me hareketi kisa sureli oldu. Gergekten de Ucretlerin 

art1r1lmas1 ve hayat pahal1l1g1na karq1 satin alma g'Ucunli 

9ogaltma yolunda 1~17•ae yap1lan ber grev Alman yetkilileri 

tarafindan kir1ld1. UQ bu9uk yil sonra Fransiz Ordusu i~gal 

edilen fabrikalar1 bo~altarak grevleri bast1rd1~ Bask1 sert 

oldu. Ve sendikalar bir kriz donemine girdiler; Ayn1 sirada~ 

CG~'nin Sosyalist Fartitye olan bagl1l1~1 gerek hristiyan 

i~9ilerin gerekse komunist i~9ilerin gevresinde kayg1lar ya

ratti • .Bu olaylar ve grevlerin kir1l191n1n getirdigi yorgiin

luk, iki dlinya sava;i1 aras1nda sendikalar1n uye say1srn1 et

kiledi. 
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Ikinci ~unya Sava$1 oncesi bir yukselme ba$gosterdiyse de 

sendikalar arasinua ayr1l1.klar iyice- xesinle§lmi§ti. 

Isgi s~n1f1 egemen iki akim gevresinae bolunctu: B.tr,yLnda 

sosyalist akim, ote yanda sosyal hristiyan egilim. 

"Genel i~ konfederaf¥onu• (CGT) sosyalest egilimli olup 

I9I9 1 daki kurulu~undan bu yana ozellikle sava$tan sonra bu

yumU§ltUr. 5 en onemli Luksemburg Sendikas1n1 kapsarnaktadir. 

lki belli ba§ll1. ak1m1 kaynaf?t1r1r; LUksemburg l~gileri Ullr."•'· 

sal Federasyonu (LAV) ve LUksernburg'lu mernlir ve ticretliler, 

ta~in E§gileri ve Demiryolu i§lgileri Ulusal Federasyonu (FN

CTTFEL). 

bteki konf ederasyon, "Hristiyan Sendikalar LUksemburg Kon

tedera syonu 11 (LCGB) daha agir ve gen~ geli~mi~tir.I906'dan 

ba~layarak hristiyan egilimli bu sendikalar var olmu~sa da, 

ancak I920•1era dogru bu kurulu§lar oir orgti~ halinae tLCGB) 

birle§ebildi. 

uRGtr~· KURMA VE 

GREV YAPMA OZGtiRLUGti 

Luksemburg'da orgtit kurma ve·sendikal hareketlerin ig du-
. 

zenini kisi tlamay1 ongo:r·en bir yasa yoilrtlir+ buna kar$1l1k, 

grev yapma ozgurltigti igin ayni §ey soylenemez. 

Bu ozgtirli.ikler, U.zun sti:i:·1:::n mlicadeleler sonucunda 1936' da 

elde edilmi§tir. OrgUt kqrma ozglirlligu, 1848 ve 1868 Anaya-



- 95 -

salarinda gore kesinlik kazanm1~t1; ama, IaIO tarihli Fran

siz Ceza Kanunun 414, 4!5 ve 4I6'1nc1 maddeleri bu ozgurli.i

gu hayli s1n1rlamaktayd1. I879'dan itibaren, grev yapma oz

giirlugi.i yasal olarak verildiyse de yeni Ceza Kanunun 310. 

maddesi profesyonel orgijtlerin her tlirli.i eylemini, 9al1sma 

ozgtirlugune kar$l. bir tav1rla bask1 alt1na aldi. 

Bundan dolayi, i§9i s1n1f1, 310. maddeyi "yasal kis1tlama

n1n el!L olumsuz maddelerinden bif'i 11 olarak degerlendirildij 

ustelik , o gijne dek "Ulkede ciddi iE;JCi hareketleri olup, 

asayi§ bozulmu!} degildi 11 Ulkenin sosyal i;arihinde adi anila

cak 5ti9~e ilk gr av, 1;ipograi·1ar taraf1ndan 1998' de yap1ld1. 

Luksemburg'da, Anayasa 1 n1n II. maddes£nin 11 Sendika vzgiir

llikleri"ni guvence ali;ina almasina ve 1948 Anayasas1 1 na go

re, uGrev yapmak sendikalara taninan bir hak" olmasina ra~

men, grev hakki 9ok sert bir bigimde denetlenmektedir. CUT 

ile LCu-B' tdn iaeolo jil.e:r:-i ae~i!ilik"tir; 

~G~, sendikal eylemin son amac1n1n, bugunku toplumu sos

yal adaletin huk:·m surdugti, her turlu degerin yarat1s1c1 

clan emegin temel etken kabul edilecegi ve i$gilerin sosyal 

korku duymadan ya$amalar1na olanak veren bir s1n1fs1z topa~ 

ma donu~turmek oldugunu ilan etmektenir. 

LuG:B ise, I97I'de 50. kurulus yildonumti nedeniyle yeni bir 

temele oturan, gok karma~ik bir program kabul etmi~tir. Dun-
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ya goru9u hristiyanliga bagl1d1r,, ve sosyal hr:i:stiyan bir .ii 

dunya ~oru~tinu ongorUr. 

Belli ba~l1 bu iki sendikan1n gayri resmi, £akat siyasal 

ideolojilerini savunan parti1ar - Liiksemburg Sosyalist .far

tisi ve Luksemburg Sosyal H.ristiyan Eartisi, ile s1kibaglar1 

vard1r. 

AVRUPA TOPLULUGU 

KONUSUNDA GbRO~LER 

CGT gibi LCG.B de, ba~langl.<;i;an i i:.i oti .• :t::n .Schuman plan1n1, 

yani yeni bir Avrupa'nin yap1lmas1 dusuncesini bentmsedi. 

Cal1~ma guvenligi,yuksek bir 9al1~ma yasama dtizeyinin sag

lanmas1, bunlarin yanisira da silahl1 9at1~nalar1n ortadan 

kald1r1lmas1 ve her turlu diktaya kar91 koruma, LUksemburg 

senuikacili~1n1n .i:t..vrupa i:oplulugu K-OmUr ve velik .tsirlik'ne 

kat1lmas1n1n ana etkenleri oldu. 

I95Z'de, LAV Baf?kan1 Antoine Krier "Schumman plan1 uygu

lanmazsa Avrupa ekonornisinde glivenlik artadan kalkar ve Av

rupa 1 da ekonomik gUvenlik olmazsa, i~giler igin sosyal gliven

lik du9unlilemez" diyordu. 

5 yil sonra, ayn1 nedenlerle Ortak Pazar'a sendikal tutum 

i9in karar verilmesi one suruldu. Bu Avrupa Birligi yolu Us

tunde zorunlu bir durak ve surekli bir sosyal ilerlemenin i::··~ 
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gercekle~mesi i9in ka91n1lrnaz bir arag olarak kars1land1. 

Ayni zarnanda, sendikalar, Toplulugun yeni kurulu9lar1nda, si:

yasal ve ekonomik onerileri oraninda yfrnetime kat1lmad1kla

r1ndan duyduklar1 uztintuyu belirttiler. 

a zamandan beri Avrupa konusunda, sendikac1l1g1n tutumu 

degi$medi: 11Avrupa 1 nin bi.ittinle11mesi demokrat.ik bir temele ve 

i1?9ilerin is"teklerine dayana:cak ger<;ekle!?tirilebili:c. 11 
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iNG!LTERE'DEK1 SEND!KALAR 

HA.REKET!l~ TARiHSEL KOKE.NLER! 

Btiyuk Britanya'da u9 ttir sendikaya rastlanir; Uyeleri tum 

sanayi dallar1n1n tum duzeylerinden gelen genel nitelikte

ki sendikalar; c;ogunlukla makina ve buna benzer sanayi dal

larinda yerle~im meslek sendikalari ve ozel bir kesim igin 

kendini s1n1rlayan \seramik, denizcilik gibi) sanayi sendi

kalari. 

!ngiliz sendika hareketinin ozelliti, ulusal dtizeyde "Tra

des Union Congress 11 i \TUC) olu~turmak iizere birle~mi$ olrnas1. 

dir • .oagli oreUtler bag1ms1zl1klar1n1 }:orumakla birlikte, -

(TUC) sln~ik~ sorunlar1n1n 9oklugunu ag1s1ndan bunla~in ulu

sal sozctisti dururnundadir. 

Yap1s1 ve niteligi bak1m1ndan, TUC reform yolu ya :1a yasa 

yolu ile bazi de~i§iklikler ge9irecete benzemektedir. lngi

l~z sendikalari 9ogu zaman, sosyal uyu~m2zl1klar1n goztimlinde 

hukuk kurallar1 ileri surmekten veya huh.'llkgulara ba";lvurmak

tan kagl.n.Il]l.f}lard1r; hukuk basJ:i Sl nc}an <_;Ok olgiil U davranl. qa 

ve uyw~ma yoluna onen vermi9lc.i-·<iii·. 

Bri tanya sendika temell eri 1568 ta.Li:i::Linu.e, ilJ: 012 ral::: Sen

dikalar Kong~'.:'·esi ile at1lm1~t1r • .Eu ve sile ile lI~.ooo i:·en'"'· 

dikala§m1§ tiyeyi temsil eden 34 delege, i§c;i s1n1f1n1n so

runlar1n1 gorus.mek tizere bulmu~lard1. O tarihe kadar, ~e~it-
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Ii n~slek orgtitleri ve kentlerin i~gi kurullar1, da 5 1n1k bir 

bigimde ve belirsiz aral1klarla harekete ge9iyorlard1. Ger

gek~e, sendika hareketinin tarihi bu kongrenin ilk oturumu

nu yapt1g1 gun ba~ladi. Ayrica "Birles.ik Krallik sendikalar1-

n1n kendilerini baglayan b~glari s1k1la~t1rmak ve isgi sini~ 

finin genel g1karlar1na deginen tum :parlemento sorunlari 

konusunda giri9imlerde bulunmak iizerc: her y1l kongre toplama· 

lnr1n1n son derece yararli olacag1n1» belirten bir karar ise 

harekete damgas1n1 bast1. 

Ilk on yi.llar iginde, TUC ve ona bagli sendikular, i~gi 

s1n1f1n1n korkun9 gall.f;\m:: ko~ullar1n1 daha katlanir hale ge

tirme 9abas1 i9inde bulundular. TUC, fabrika ve benzeri yer

lerde sosyal ko$ullar ile egitimin, guvenlik onlemlerinin 

dUzel tilmc'Sini saglamek igin bask1 yaparkenj bagl1 sendika

lar daha 9ok uyelerinin o andaki refah1n1 ve ya9am duzeyini 

yuksel~ecek onlemlerle ugras.tilar. 

TUC'un bitroeyen s1k1n.t1s1, yasama konularinda i~<;i s1n1f1-

n1n gorU~lerini yansitabilmek igin ~arlamento'nun liberal 

uyelerinin arac1l1g1na ba9vurmak zorunlulugundan geliyordu. 

TUC'un Parlamento Komitesi 1899'da $U bildiriyi yay1nlam1$t~ 

"Komite, Avam Kamarasinda halen yUrtirlukte olan usuller goz

onunde tutulacak olursa, gerekli herhangi bir yasanin kabul 

ettirilmesine uygula~ada olanak bulunmad1g1na dikkatinizi 

<;ekmek ister. Meger ki, huldimet kars 1 koymamak suretiyle ger

<;ekle9mesine izin versin • .Bu duruma kar91 tek <;are ise, an-
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ancak 1$91 s1n1f1n1n oy pusulalar1ndan gelebilecek~ir." i~~e 

bu gibi tutumladir ki, i~gi s1n1f1n1n 91karlar1n1 temsil 

eden siyasal partinin, yani i~9i partisitiin do~u~un& neden 

oldu. 

I9I4 - I9Is sava71 arifesine kadar ve hemen sava~ sonra.sin

da, (TUC, sendikalar1, sanayi ve htikiimeti denetlernesi gerekti 4 

gi gorilstindeyai.) Bununla birlikte, reformcu uyeler TUGtnin 

ve ona bagli sendikalar1n yonetimini I9I6 1 da ellerine ge9i:r

diler. 

Birinci Dunya SavaR1 1 n1n sonundan beri ~UC ulusal ya~am1n 

bir par9as1 haline geldi. TUC arac1l1~1 ile, sendikalar reji

min, ayrilrnaz birer par9as1 olrnu$ ve hernen htikUmet komisyon

larinda hem bai;ika kornisyonlarda tei:1sil edilmege baqlanm17t1. 

I920'lerin ekonomik bunal1m1 buyuk galkanmalara yol agmic:; 

ve .J.926 tda mad en sendikalar1, .h:JyUk .Bri tanyc: 1 da s .endikalar.in 

dUzenlemis olduklar1 ilk ve tek ulusal genel grevi ba~latml.$

lardi • .Bu birlik ve guc; gosterisi, ancak dokuz gun devam et~ 

ti. fv!adenciler a.avalar-1111 ~a:z.auamadilar. liUk:time"tin ald1g1 

onlemlerin dogurdugu burukluk, siyasal egilimi ag1r basan mi· 

litanlar ile (bunlar sendikalar ve komunizmin tisttinlugtinden 

yana olanlard1) eylemlerini sosyal alandaki ortaklar aras1n

da s1n1rland1rmay1 yeg tutan ii]letme sendikac1l1g1ndan yana 

olanlar arasinda buyuk tartismalara neden oldu. Sonuc; olarak, 

sonuncu grip otekileri yenilgile ugratti ve o gunden beri de 

sendikalar i$9i s1n1f'1n1n siyasal 911::arlar1n1 savunmak i§ini 

- 1 . . 
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d~ima l~gi ~artisine b1rakt1lar. Sendika faaliyetlerini de 

isverenle ili~kiler konusunda s1n1rland1rd1lar. 

I920'lerin sonundan itibaren, issizlik devaml1 bir korku 

haline burunmli9 ve ~UC hukumete baz1 sanayi dallar1n1 denet

lemesini ve Keynes ogretisi (doktriniJni kabul etmesini oner

mi~tir • .Bununla birlikte, hukUmet issizligin yay1lmas1na iz

in vermi~ ve ekonominin yeniden harekete gegmesi igin gerek

li Olan onlemleri almam1st1r. 

I939*dan I945 1 e kadar hiuhafazalt~r i'arti ile lr:;c;i Partisi 

bir koalisyon 11uklilllelii kurma.K liizere birlesmii;;lerdi • .Bu do-

nemde, hUkumet ile sendikalar arasindaki i~birligi yine gu~ 

zel gUnler gordu. Ancak sava?in son donemine doeru, ~UO ye

ni bir sosyal giivenlik ve ekonomiyi denet1eme sistemi yara

r1na tav1r aldi. I945'de I~gi xari;isi•nin iktidara gelmesi

nin sonucu olarak, hepsi de 1'.UO'nin dilekleri yoniinde clan 

sosyal gtivenlik ve "Koruyucu-Devlet 0 ortaya g1kt1. Komur is

letmelerinin, ta~1tlar1n, elektrik ve gelik sanayiinin vb. 1 

nin kamula$t1r1lmas1 gergekle9tirildi. 

~UC endUstri veriminin iyilestirilmesini tesvik etmek ama

ci gUden onlemler onerdie ve I950'lerde bu alanda onemli bir 

rol oynadi. 1955'de, bagli sendikalaY, bir i$ uyu~rnazl1g1 ha

linde, bu uyu~mazlilctan ba$ka emek9ilerin de zarar gormesi 

tehlikesi varsa, goru~melerin kesilm~sinden once TUC'a i$e 

mUdahele etmek yetkisini verdiler. TUC boylece bircok i~ an-

T. C. 
Tmcsekogretim X::urulu 

Dotnmantasyon Merkezi 
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la~mazl1klar1nda, uyu§ma cozumleri bulmak t1ususunda katkida 

bulunabildi. lkinci Lunya Sava~i'ndan beri sosyal ortaklar 

arasindaki ili?kilerin gergevesi birgok kez yeniden goz~en 

ge9irildi. I950'1erde ve I96u'1arda, ortaya 91kan birgok gre· 

vlerin ulke ekonomik faaliyetleri Uzerinde gok ciddi etkile

r i olmu~ ve bunlar kamuoyunda ho~nutsuzluga ~Ql a9m1~t1 • 
.. --------... 

1964'de segilen i~gi htikilmeti, sendikalara iliekin olarak 

Lord Donovan' in ba~kanl1g1nda bir Krall1k Komisyonu kurdu • 

.Bu komisyonun 1968 y1l1nda yay1nland1e1 raporda, sosyal o:r:

taklar aras1ndaki ili$kileri dUzeltmeyi arna9l1yan ilging pek 

gok oneri bulunmakla birlikte, olagantistU bir iyile9me geti

rebilecek nitelikte hiQ bir formul yer alrn1yordu • 

.Kapor, i9veren orgiltleri ve i$9i sendikalar1n1n esasen uy

gulad1klar1 isyeri duzeyindeki toplu sozle9me goru$mesini 

g5zontinde tutar2K, esnek bir yaklaq1mdan yana oldugunu gos

terdi • .Du nedenle de sosyal or~aklar aras1ndaki ili$kilcrde 

hukuksal bir 9er9eve gizilmesine kar$1 91k~1 • 

.i:;ununla birlikte I§gi liukUm&ti, 11 Qat1§may1 Onlemek i9in 11 

baf?l1kl1 bir beyaz ki 'tap yay1nlaa1: bu ki tapta, sendi.i:rnlar 

veya grevciler(;. karf}i bir tak1rn cezalar getiren tiQ onlern on

goruyordu. ~UC ile liukUmet arasinda uzun tart1~malardan son

ra .1..UG'e sendikalararas1 aula~mazl1klara vt: onem:.ti sayiO.a 

emek~inin i~ine son verilmesine yol agan ku.rald1~1 grevlere 

kar1~abilme yetkisinin tan1nmas1 ~artiyla bu onerilerden vaz-

ge~ildi. 



I.970 tde sec;ilen l•J.uhafazakar htikUmet, gok daha enerjik bir 

davran1$la, bir kez daha sosyal ort:::;J:lar ara si nd aki ili9ki

leri degi~tirmek ve bunlari hukuksal bir 9er9eveye oturtrnak 

giri9iminde bulundu. ~UC'e, esasa iliskin konularda degil de 

sadece ayr1nt1lara ili9kin konularda gorti~rneler yapilabile

cegi bildirildi. :.rue; buna, htikLlmetle surdUrUlen dan1F?ma go

rtiQmelerini boykot ederek cevap ve~di. Sosyal ortaklar ara-· 

sindaki ili$kilerle ilgili yasa I97I'in ~lul ayinda yay1m

lanm19 ise de hemen hemen tum sendikalar yasanrn ongordUgu 

kayit i9lemini yapmay1 reddettiler. 

Ug y1ll1k bir uygulamadan sonra, yasay1 koKlil bigimde de

gistirmek zorunlugu genis olgude kabul edildi ve 1974 y1l1n

da az1nl1k i$Qi litikUmeti taraf1ndan ytirUrltikte~ kald1r1ld1. 

1960'lardan bu yana kar~1la?1lan en onemli s0runlardan 

biri, ucre~leri saptama sis~eDini biraz olsun duzene sokmak 

olmu~tur • .Dazi sendikalar ba~kana daai~madan kendi pazarlik• 

lara girie,meki;ce ve en ytiksek ar~1$lari en gijglU sendikalar 

saglamaktayd1. Ekonomik geni~leme donemlerinde, bu arti$lar 

fiyat yukselmeleri bi~iminde tuketiciye yans1t1lmakta; bun

dan da enfl,asyona bagl1 gijc;;lukler ortaya 91k!r:aktayd1. 0deme

ler bilan9osunun artan a91g1ndan kayg1lanan I959 - I964 do

nemi .f:luhafazakar hukUmet ucretler• dondurma karar1 aldi. l:su 

karar1n dogurdugu haks1zl1klar i·luhafazakarlara kamuoyunda 

bUyuk olc;;Ude taraftar ve oy kaybettirdi. 

1966 y1l1nda, i$<;i hUJ::-Umeti de, uc:retlerin 2:rt1s1 if?lemine 
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bir sure ara verdi. TUO'nin y1ll1k Kongresi bunu pek istek

siz bir bigimde onayladi. Huktimet buna ragmen, I967 y1l1nda, 

sterlingin degerini dti~urmek zorunda kald1. Daha sonra, sen- . 

dika hareketi, hUkUmetle gorU~melerden sonra, sendika hare

keti, htikumetle gorii$melerde bulunduktan sonra, '.1.'UC 'nin ttim 

ucret istemlerinin daha once saptanm1~ olan kurallara uygun 

olup olmad1klar1n1 dogrulamak i9in TUC tarafindan incelenme

sini kabul etti. Bir sure sistem memmunluk verici bi9imde i$

ledi. 

Fakat, I970'e dogru bu sistemin de baz1 bozuk noktalar1 go• 

rtildti. ve bunlar sonucunda, bir dizi btiyUk ucret art1~lar1 

kaydedildi. 1970'de se9ilen Muhafazakar hukUrnet onceleri eko. 

nomi politikas1n1 gev$evti, ama ~972 sonlarinda bir fiyat 

denetimi kurarak u~ asamal1 bir ucret dondurnas1 ve denetimi 

art1~ sis~ernine gi~ti. Huktimet ~ubat I974•ae, maden sendika

lar1n1n ongorulen s1n1rlar1 a9an ticret art1$lar1 isteginde 

bulunmas1 uzerine istifa etti. 

I974•un Eylul ayinda, TUC'nin y1ll1k kongresi, genel Kon

seyin i~9i htiktimetiyle ustunde anla~t1g1 bir •sosyal sozle~

me"yi onayla~i .. .Bu sozle$me f?U ilkeye dayaniyordu: •Bir sos• 

yal s1n1ftan, emek~ilerden fedakarlikta bulunmas1n1n istene

bilmesi, ba~ka s1n1flar1n da fedakarl1g1 ve daha biiyUk.~ir 

sosyal ada~et saglanmasi amaciyla tedbirler al1nmas1 ~artina 

bagl1d1r." Buylik Britanyo 1 da o sirada gortilen yUksek en.flas

yon orani gozonune al1nacak olursa, iicretlerin gonullu ola----
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rak kis1tlanmas1 politikas1n1n uygulanmas1n1n kolay olma

yacag1 a91kt1. 

~UC 1 .Nlli YAPISI 
VE SEND!KALARIN N!~EL!Gi 

TUC, toplam aaerak 10 milyon tiyeden \7,5 rnilyon erkek 2,5 

milyon kad1n) yani tam gUn 9al1san aktif ntifusun tUmUnUn 

t23 milyon ki$i) % 40'1n1 temsil eden ~07 sendikadan olu~

rnaktadir. Tum buyuk sendikalar TUU'ye bagl1d1r. Geleneksel 

olarak bunlarin gogunda cal11?t1klar1 sanayi kesimi ne olur

sa olsun, ayn1 i~, zanaat ya da uzmanliktaki i$9ileri bir 

araya toplanmaktadir. irade ~nion \yani zanaat veya i~bir

likleri) ad1 da bur~·dan gelmektedir • 

.tSu arada, son y1llarda, birtak1rr; kugi:f.k sen-'l ikalar daha on

emli sendikalarla birlesrnek egilimi gosterdi ve boylece, I2 

sendikada gtintimtiz ~uu Uyelerinin ~ 70'1 toplanm1$ o.ldu. 

Qok say1da sendikan1n varl1g1, ozellikle bunlar ayn1 sana

yi dal1nda rekabet haline girecek olurlarsa bir anla$mazl1k 

kaynag1d1r. 

11 Bridington .H.nlai;:irnas1 11 geregince birgok sendika aras1nda 

her birinin yetkisi veya yetkisi veya ortak yetkileri veya , 

kar$1l1kl1 tan1nrnalar1 konusunua bir anla§lmazlik <;ikacaK: 01~ 

ursa, konu ~Uv'~in &l;8yacagi tarafsiz sendikac1lardan olu§lan 

kii9uk bir komiteye gottirur. AOrni~e, i?in esas1 hakkinda bir 
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degerlendirrne bulunur. ~mi~enin kararlari arkasinda ~u0~nin 

tum gticu vardir ve bunlar ~imdiye Kaaar daima kabul edilmi$-

lerdir. ~ridlington anla9malar1naa tan1mlanan sis~em, sendi-

kelararas1 ili~kilerde kesin bir rol oynar. 

~endikalarin birle~mesinin nedeni, i~gilerin 91karlar1n1 

savunmak igin geni~ ve guglu bir tabana dayanmak konusunda-

ki a91k gereksinme yan1nda, bazen de kendi aralar1nda gugle

rini daha artt1rmak igin 9eki7en buyuk sendikalar1n varl1g1n. 

dan dogmaktadir. 

~u~, ~u son yillarda, gittikge radikalle~en bir ideolojik 

renge burUnmege ba$lad1. Uzellikle iki dev orgut clan :.cU-WiU 

ve ~ sol. kana tu.n dai!a ~uk say1da liae:c se~ti. i. e bu egi-

lim daha birkag ba$ka sendikada da gorulUyor. 

~on zamanlara kadar, sendikan1n·nesmi destegi olmaks1z1n 

a~olye delegelerinin yUruttlikleri pek gok va~$i lkuraid1~1) 

grevle kar~1las1ld1. Anla9mazl1klar1n ulusal duzeyde gozulme 

yontemlerinin yava9l1g1, baz1 hallerde taban1 sinirlendirmek

tedir. lurutulen grev sendika k:urallarina ayk1r1 bile olsa, 

bunlar1 j"onet.en atolye delegele1·inin sendikalarinca cezalan

d1r1l1c;1na <;ok az rast;lanir. QunkU, isteklerini dile getiren 

ki$i oldugunu pekala bilir. Ieni sendika yoneticileri, atol~ 

ye delegesinin gi.icunU ve yarar1n1 art1k anlam1~ bulunuyorlar 

:ruu•.Nr~ 

.lV.ttU.PA POL!:.c!KASI 
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.Bu son yillarda Kong:r·ede ternsil edilen tiyelerin 9ogun

lugu, J>tiyuk ~ritanya'nin Avrupa ~konomik Topluluguna katil

masina kar~i olduklar1n1 belirttiler. ~konomi alaninda, TUC 

verdigi deme9lerle, Buyuk Bri"tanya 1 n1n Toplulugun bui:;c;esine 

yapacagi y1l~1k mali katk1n1n, ayni onemde ekonomik yarar

larla kar~1lanacag1ndan ku~.Kusu oldugunu dile getirdi. 

Ayrica, 1973 kongresi sirasinda, 11 .Engiliz sendikac1l1k ha

reketinin tezlerine ba~ari sa~lamak amaciyla, yasal yoldan 

girilebilecek ~oplulu.gun tum komite, kurum ve orgtitlerine 

girmege, gal1';1malar1na katilmaga ve bunlara uye atarnac:a" TUG 

yi ga~iran bir karar tas2r1s1 da kil9Uk bir c;oeunlukla (4.922 

OOO'e karS,1 4.~52.000 oyJ reddedildi. 

1974 y1ll1k kongresi de, BUytik Britanya'nin AET•ye girme

sine karsi oldugunu bir kez daha tekrarladi. Kongre, i~gi 

l:i:Ukumeti tarafindan, Btiyuk .Bri tanya • ni n .A.ET 1 ye kat1lmas1na 

ili$kin yeni gBril~rneluri 9ok s1k1 ~artlara bagladi. Ve bu ko

nuda bir refarandum dtizenlenmesi geregi usttinde de israr et

ti. 

Kongre ayni zamanda, 11 A.t:'.l' 1 ye kar91 bulunmamiz, iiyelerirni

zi n hak ve 91karlar1n1 savunmal~ i9in, lngili~~ senr1 j-·~alar1 " 

ile Avrupa senaikalari arasinda varolan baglardan yararlan

maga c;al1 C]raam.l za enc; t:>l olmanalr;1·1d.1r 11 f? ekl ind e bir karai· da 

benimseu.ij deme~ oluyorki, bu sendik2larla i?birligi oncelik 

ta~iyan nitelikte. 
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Ancak, I.ngilizlerin 7o 67i3~tinun AE'.r'de kalrna arzular1n1 

kan1tlad1klar1 6 liaziran l975'deki halk oylamasindan sonra 

Sendikalar Konfederasyonu daha esnek bir tavir alnr~k tum 

topluluk organlarina kat1lmay1 kabul ettiler. 



- I09 -

DAHII-IARKA I DA.Kt 'S.t:lill!KALAR 

SLND!KAL.AlUN DOGU~U 

Danimarka Sendikalar ~edarasyonu (Londsorganisationen i 

Danoark), 10 ulkenin en buyuk 1$9i orgtittidlir. l Ocak ~974 

tarihinde LO'ya 43 sendika dahil bulunuyordu. ve uye sa

y1s1 93u.137 idi. 

Daha t5nce diger .Bati tilkelerinde derin toplumsal O.egi$me

lere yol a~mi~ olan endUstri devrimi 19•uncu ytizyilin orta

larinaa Danimarka~ya ula~ti. Bu Ulkede, I.860'larua yeni ye

ni bazi ~irketler kurulmak~aydi: Demiryollari, denizcilik 

j1}le"tmeleri gibi ••• 0 zamana kadar ekonomisi tarima ve ku

gUk kentlerde el sanatlar1na dayali olau Danimarka, hizla 

~oderm endtistri toplum~ a~P.mas1na gegti. 

~"'konornik yapidaki bu degi9iklik Danimarka 1 y1, endUstri dev

riminden ayni anda etkilenmi9 clan diger iil.keleri sarst1g1 

olgude ~iddetle sarsmad1. 

~ununla beraber i~9iler yeni bir toplumsal s1n1f meydana 

ge1'irmi$lercii. Ieni ekonomik ve toplumsal $Brtlar onlar1 hem 

siyasal, hem de sendikal alanda orglitlenmeye yoneltti 9 

Danimarkalda ilk sendikalar Is7u•e dogru ~-uruldu. Ba~lan~' 

gigtaki ama9lar1 erevleri desteklemek Uzer~ fonlar toplnrnak 

ve daha y'iiKse.K iicre~ler eleie e1imek1ii. Bu hareket daha ba~lar 

ba~larnas y\'inaticileri son Gerece .ranatsiz etti, ve l872tde, 
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Kopenhag•da yapilan bir a91k hava toplantisinda, halkin po

lisler ve alti glivenlik gli9leri taraf1ndan dag1t1lmas1 ger

Qek bir gat19maya donu9tu. ~endika yoneticileri hapse at1l

d1. ve 6 tarihe kadar sendika hareketine yon vermi~ olan 

Enternasyonel 1$gi Dernegi (Birinci Enternasyonal; yasaklan

di. 

ia73tae bu birligin ;terini almak uzere bazi bagimsiz sendi

kalar, .LS98 1 de Ulusal Sendikalar iderasyonu \Landsorganisati

onen de SemvirkEn.0.e I'agforbu.uo.J kuruluu • Federasyona o ta

rihte 38 ulusal sendika i)e 25 bolgesel sendika dahildi ve 

toplarn olarak 6u.OOu liyesi bulunuyordu. Yine L838lde ku.rul

mu$ olan l~verenler Konfederasyonu, I899'da, zarnanla 40.000 

isgiyi etkiliyen bir lokavt karari ald1g1nda, ortaya 91kan 

uyu$rnazl1k ~'ederasyon igin ilk gU<;; denemesi oldu. 

Bu alandaka ugra$ ug ay surdi.i ve 9e~itli sorunlari gozurn

lt:'yen, ayni zamanda gelecekteki sozle11melerin temel lruralla

r1n1 saptayan •Eyliil Anlaf?mao.:.." ile son buldu. !l?gilerin sen• 

dikalar halinde orgtitlenebilmesi hakkir·da boylece tan1nd1. 

"'Eyli.il Anla~mas1 1 n1n yerini sonradan 11 1960 Anlasmasi 11 ald1. 

I91o•aa bu anla~maya saygi gosterilmesini gozetmekle gorev. 

li bir i$ Mahkernesi kuruldu. Ayni yil hjjki.imet bir 11Arabulu

cu~ya yer verildi. line bu yillarda, i~ s~zlesmel~rinin yo

rumuna ili$kin uyu$mazl1klar1 gozumlemekte izlenecek yontemi 

belirleyen, "i$ uym~mezl1klar1n1n ~ozumii konusunda genel il-
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~irinci Dtinya Sava~1 s1ras1nda sendikac1l1k hareketi cid

di geli§meler kaydetti. Ancak .1920 'lerde, onemli c:i19tide i~

sizli~iu hizland1rd1g1 bir dti§U§ gortilurdti. u zamanaan bu 

yana, .sendikalarin tiye say1s1nda devaml1 bir artil;l izlenmek

tedir. 

:W 'UUN GOREVLER:i: VE AHAQLARI 

TUzUgu geregin~e Danimarka Sendikalar Fedarasyonu LO'nun 

gorevleri ve ama9lar1 $Unlard1r: 

Ulusal sendikalari biraraya getirerek is9ilerin 91karlar1-

n1n korunmas1n1 ortakla~a saglamak. sanayi ve ekonomik de

mokrasinin gergekle~mesi i9in 9aba harcamakj 

Bu ama9la, LO:. 

- Kendisine bagl1 orgutleri, ozellikle i~verenlerin sen

dikal harekete kar$1 koymak isterneler~ veya i~gilerin Qal1~~ 

ma r;iartlar1n1n iyile§tirilmesini amac;layan ~abalara engel :: 

olunmas1 halinde desteklemek, 

- Gerek genel nitelikteki sorunlar, gerek i~verenler ve 

onlarin drgU~leri ile ili$kiler a91s1ndan bagl1 orgutler f 

arasindaki dayan1$may1 ve eylem birligini saglarnak, 
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Grev veya lokavt halinde zorunlu kRr$111kl1 yard1mla$ma

y1 te~vik etrnek. 

- Bagl1 orgiltlere sendikal sorunlar ve i$ mevzuat1 konu

Ii:irinda gorU~ bildirmek, dan1~manl1k yapmak ve onlara i!l 

mahkemelerinE gitmi~ olan davalar1nda yard1mc1 olmak. 

- .Bagl1 orgtitl..:;re ve Uyelerine oldugu gibi oteki dernek

lere ve kamu oyuna da sendikal hareketin go!.-ev ve ama9lar1 

hakk1nda bilgi vermek (LO bu i$ iQin bir konf'erans merkezi 

Hojstrupgard , kurmu9turJ. Sendika temsilcilerinin egitimi 

ve ·bilgilerinin art1r1lmas1 ile ileili 9al1s.malara katil

mak. 

Bir sendika gazetesi yayimlamak, 

- Mevcuu ekonomik verileri kar91la9t1rmak, degerlendir

mek ve kullanmak, gerekirse kendi giri$imi ile 1eta~istik 

toplamak ve hazirlama~, 

- .Bagli orgu~ler arasinaaKi ye"tki uyu$mazl1klar1n1n 90-

zumune ve toplumsal geli~meye uygun orgUt yap1lar1 meydana 

getirilmesine katkida bulunmak, 

- Kooperati.fqilik hareketi dahil olmak uzere, oteki ozgur 

demokratik orgutlere yardim ve destek saglamak Sosyal- De

mokrat ~artirnin katk1s1yla sosyal mevzuatin ve i$9iler 

i9in yarar sagjayacak buttin diger yasal giri$imlerin geli§

tirilmesini te~vik etmek zorundadir. 
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L0 1 nun tist karar organi Kongre 1dir. iuzugi.i kabul veya red 

etmeye veya degi~tirmeye sadece Kongre yetkilidir. K.ongre' 

nin kararlari Yonetim Korni 1iesi ve Gen.el. A.vaaey i~in bag1a

yic1d1r"• K.ongre, :iedarasyonu bagl1 "tum ulusal sendikala

rmn genel sekreterlerinuen, ~ek ba~1na Federasyona baglanm1~ 

her bolgesel sen~iKan1n bir temsilcisinden ve her bolgesel 

il?Ci fedarasyonunun -birer temsilcisinden kuruludur. K.ongre 

ola~an toplant1lar1n1 dort y114a bir yapar, fakat YBnetim ~ 

Komitesi veya Genel Konsey tarafindan olaganustti toplantiya 

9agr1labilir. 

KOngre, olagan toplant1lar1 s1ras1nda Yonetim Komitesi'ui 

secer. K.omite bir bawkan, bir ba~kan yard1mc1s1, bir say

man, katipler ve I6 uyeden kuruludur. 

Kongrenin oturum donemleri arasinda ust karar organ1 ~e

nel Konsey'dir. Konsey, Yonetim Komitesinden ve 2.000 iiye 

ad1na bir temsilci olmak tizere bagl1 orgtitlerin temsilcile

rinden kuruludur. 

Genel Konseyin y1lda en az bir defa toplanir. uerektigin

de, Yonetim ~omitesinin veya Konsey uyelerinden en az elli

sinin 9agr1s1 uzerine de toplanabilir. 

LO'nun gunluk 9al1~malar1 Yonetim Kuuaeyi tarafindan yu

rtitulur. ~omiteye Sosyal - Demokrat Parti 1 nin atayacagi iki 

uye de katilabilir. Yonetirn A.Omitesi btitUn onemli sorunlarda 

Genel h..onseye dan1~1r. 
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TOFLU SO~LR)MEL~R 

Baslangi<;ta i9verenlerle i~giler arasinda $iddetli uyu~

mazliklar ba~gostermi~ti. Aslinda bir s1n1f Qat1~mas1 sozko-

11IUsuydu • .Bugiin, her ne kadar btittin uyu~mazlik konulari orta

dan kal1onam1f}sa da, ornegin cali~ma duz.eninin iyile§~i:r·il

mesi, ayni yoldan tiretimin artt1r1jmas1, i~yerlerinin daha 

cekici bir halde getirilmek uzere dilzenlenmesi, makineler 

iizerinde ve ili§kilerdeki gtivenlik donat1mlar1n.ln geli~ti

rilnes i her ilci tarafi da ilgilendiren konulard1r • 

.Danimarka Sendikalar .l!edarasyonu \LO) ile ir;rverenler Kon

fedarasyonu arasinda imzalanan ozel bir anla$ma, i9yerle

rinde Cf>$it temsil esas1na gore komiteler kurulmas1n1 on

gormu$ttir. Bu komitelerde i~gi ve i~veren temsilcileri, <;a

lil?ma ~artlar1n1 gunu gtinih:ie inceleyerek t;e?itli iyile-:?tir

me oneri ve tasar1lar1 hazirlarlar. Bu i~birligi ve e1?it te

msil esasina gore kurulmu$ komiteler konusunda I97Q'de yeni 

bir sozle$me imzalanm1~t1r. 

Toplu i~ sozlesmeleri, genellikle, bir ulusal sendika ile 

buna kar71l1k du~en i~veren orgtitli arasinda yapilir. bununla 

berabar, herhangi bir sendika ve i$veren arasinda da bu tur 

bir sozle$me yap:LJ.abilir. Sozle~me1erin 9ogunlugu iki mer

kez orgtitune, yani L~ ile i§verenler Kon:ffederasyonu'na bagli 

orgtitler arasinda imzalanmk~adir. ~unlarin stixesi normal 

olarak iki y1ld1r ve ge~erlikleri ayni tarihte sona ekmekte

dir. Belirli bir yonetim uyarincu, yine ayn1 anda yenilenir-
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ler. i:iutun is r'l:'. 111::- ~·iYn ,·cy :; tnmla.r-in 9ogunlugunu ilgilen-

diren hak ister:ielc-ri iki kon~ederasyon arasinda muzareke 

edilir. Ulusal sendikalar ise, yaln~z kendi ugra~ alanlari-

na giren hak istemelerinin rnuzakenesini yaparlar. ~5ru9me

ler Hukumet Arabulucusu (Forligsemanden) tarafindan izlenir. 

Aralrulucunun yasa ile belirlenmi~ idari bir gorev1 vardir ve 

her iki tarafa da yard1.lllC1 olur. li-erekirse, her iki orgiitte 

ayr1 ayr1 oylanmak uzere, bir sozl:ie§me tasar1s1 hazirlar • ... 

Bir sozle~menin ihmalfnden dogan uyu~mazl1klar1n Qoztimti iQin 

de i~ Mahkemesine lArbejdsretten1 ba~Vµrulabilir. 

Sendikalar genel bir duzenleme iQinde htiktime~in ba~ka ge-

lir kategorilerine dt: mUdahale ei:.mek .riak.kina sa1J.ip olmasin~-

dan, ucretlerle maa~larin eudeKsasyouu alaUJ.nda kamu sekt-Or-

uyle bzel stktbr aras~nda ayn1 dUzeye getirici birtakim ted

birler olmas1n1 olurn.lu kar91l1yorlar. ~yn1 ~tkilde, ~icaret 

ve sanayi alanlarinda da karin s1n1rland1r1lmas1 yonunde ge-
"" 

nel tedbirler al1nacag1n1n htikume~9e dile getirili~ini mem-

nuniyet verici buluyorlar. 

Danimarka ' n1 n toplu.'l!lsal ya;:;aminda eld e edilmi!? bulunan ytik

sek refah diizeyi ilk bakil}ta sendikalarin uzun senelf?rden ·' 

beri yapt1klar1 bask1n1n sonucudur~ »u alandaki butUn ge-

li~melerin temelinde, toplu i~ s~zle~meleri vardir ve bunla~ 

9ogu kez yasal dUzenlemel~ri de harekete gegirmek~edirler • 
.. 

i~ saatlerinin azalt1lmas1, ilcretli tatil, is kazalari dola-

y1s11yla odenecek tazrninat, gal1~1lmayan gtinler iQin ucret 
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odenmesi, hastalik hali:nde gtinli.ik tazminat, i1] guvenligi 

ile ilgili hi.iki.imler, emeklilik haklari ve ek ticretler, Hnce

likle ~pplu i~ sozle~meleriue aayanilarak elae euilen bu ka

za n9lara sadece hirka9 urnektir. 

lktidardaki hukiime~im ~gilimi ne olursa, yeni oir yasal 

dtiz.t:mleme hazirlanmasi soz konusu olr.:iugunda, her z2me.n sen

dikalariH da f'ikri alinir. Danimarka Sendikalar li..onf'ederas

yonu llO), i>.iayis J.97J.. 1 de, Kopenhaglda -coplanan 27'nci kon

gresi dolay1s1yla i~ piyasasiyla ilgili olarak a$agidaki 

kararlar1 alm1N~1r. 

":L:oplu i$ sozle$melt;rindeki son yenilenme, her $eyden 

imce, en az iicret alan i79i kategorilerinin ve kad1nlar1n 

durumunun iyile.7tirilmesiyle sonU(;;lanrni!:?tir. Kad1n i~c;ilerin 

ucretlerinin artt1r1lmas1 i9in toplv i~ sozlef?rneleri sira

sinda yeni istemlerde bulunacak ve boylece yapilan a)ni ni

telikte bir 1$ ic;in erkek ve kadin i119i Ucre1.leri arasinda 

tam bir e~itlik sa~lanacnktir. 

Daha ba71ndan beri, Danjmarka sendika hareketi Sosui:'-1 lie~ 

mo!\..Tat .Parti ile 9ok sik1 ili~kilE::r. surdi..iregelmil}tir. Baf}

langi~ta, ancak tek bir orgut meydana getiriyorlardi. Bugu~1 

uzun sureden beri ayr11m111 bulunmalarina ragmen, aralarin

daki baglar ~ak s1k1 olmakta devam vdiyor. Ornegin• ID, 8os

yal Demokrat l'arti, l'.tirutme l~omi-cesinde iki iiye i:;arafindan 

temsil edilmekte ve bir karl}1l1kl1k attla~masi sonucu olarak 

dc:l Sosyal 
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Demokrai:; Parti W •nun ;:fi.i:::.~1n:.!'le komi tesine iki uye atamak

tadir iiu, ayrica, Dantm2rka'n1n onemli uretici· ve tuketici 

kooperatif hareke~leri ile de surekli jli~kiler i<;inde bu

lun..rnaktadir. 

l§~i hareketinin her ti<; egilimi, ortak bir ekonomik ha

ber alma ozel servisinden yararlanmaktadir. a.J..i:;c;i Hareke'"ti 

~konomik .K.onseyin, ucret istem ve pazarl1klar1n1n dayanaca

g1~1 temel bilgileri toplayip degerlendirmektedir; bazi eko

nomik komisyon1arda ucre"tlilerin g1karlar1n1 i;emsil etmek

tedir. L:..i- ucre~lilere egitim faaliyetleri olanaklari sag

lama ve onlarin goru~lerini tanitma i$ine btiytik zarnan ve ga

ba harcamaktadir. Kamu oyunu aydinlatma i$i LO tnun gazetesi, 

sosyal:- demokrat basin ve ba~ka bazi yayinlar araciligi ile 

yap1L1!1aktad1r. 

Ba~ka ie~i orgtitlerinin a.e .iebirligi ile, sendikalar bir 

uil?~i ilgitim Dernegiu kurmu§lardir. ID. sendika yoneticile

rinin oldugu kadar dtiz tiyelerin de egitimine bu gergeve i<;in

de katkida bulunmaktadir. »unlar tum genc;ler agik halk tini

versi teleri nit;eliginde olup, olagan derslerden ba~ka, bu 

ti<; kurumda sendikacilar i<;in ozel kurslar da dtizenlenmekte,;;..: 

dir. 

Danimarka sendikalar1n1n oteden beri ttim diinyenin ozgiir 

sendika orgiitleri ile ve uzellikle otek.i ..;J..skandinav Ulkele-
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rindekilerle s1k1 ili9kiler olagelmi~tir. Ayr1ca, Uluslar~ 

aras1 Ogur Sendikalar Konfederasyonlinun kurucu tiyesi olmas1 

dolay1s1 ile, birle$mi~ Milletler Urgiiti.i ve onun uzmsnlasm1~ 

kurumlar1 c;er<;evesinde hi..ikUmetlerarasi i$birliginin 5~ni§le-. 

tilmesine vargticti ile katkida bulunmaktadir. 

LO 1 nun yoneticileri, Danimarka 1 nin .ii.vi··upa ~konomik ioplu

luguna kai;1lmas1 goru9melcri s1ras1ncia, dogal olarak bazi 

kar:;;1 c;ikanlar bulunmas1na ragmen, Bosyal Demokrat hiikUmcti 

butun gucti ile desteklemi$1erdi. IS 1'1ay1s l972'de toplanan 

ozel genel kurul s1ras1nda, L.J yoneticileri, katilma kosulla

r1n1 4U6'ya karsi 524 oy ile onayladilar. Kabul edilen karar

da denildigi gibi, "~enel Kurul, DanimarKa\n1n A.tl&T i<;inde ge

nir;;lei;ilmii;i bir i~birligine kai:;1lmas1n1n ve sendikalararasi 

i9birligi11in sin1rlar otesinue ae gi.ic;lendirilmesinin bu so

runlarl. ~ozmek ve boylece i~<;i harek2 "tinin temel 91karlar1na 

uyumlu bir ~ekilde toplumun ~elir;;mesini stirdUrebilmek ic;in 

e:n uygun temeli oluc;i~uracagi gorU;:;lindedir ... 

Lu" 9 §ubat J..973 tarihinde ortaya c,1kan yeni Avrupa bendi

kalari Konf ederasyonunun da kurucu tiyesidir. 

uanimarka•nin art1k ..a..LL•nin bir uyesi oldugundan bu yana, 

Danimarka sendikacilik harek;;- tine de yeni gorevler dti$mekte

dir; li.J, ozellikl~, .6konomik ve ~osyal KomiT.ede, ~stihdam ~ti

rekli .Komitesinde ve ~oplulugun sorunlari ile ugra9an ba~ka 

ulusal ve Avrupalml:ara.rasi komi i;el~rde de temsil edilme.k-r.e

dir. 
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Avrupa Toplulugunun karar me!:anizrnc.sinda sen:i-il:al.ar degi§ik 

bigimlerde yer almakta::irlar. 1373'ue ingiltere•nin Topluluga 

kat1l1~1 sirasinda Topluluk komi telerinde kendilerine a:'.frilan s1ra

lar1 i~gal etme karari sonucu !ngiliz Sendika Hareketinin bile~imi

ni incelemek geregi dogdu. Bu incelemenin yap1lmas111a yol acan bir 

ba~ka neden de bugUn, Topluluk kurur.ll.ar1nda yap1lmas1 dU§UnUlen 

reform konusunda ileri sUrillen 6nerilirden kaynaklaniyor. 

Topluluk kooitelerindeki sendika ternsilciliginin bu ~eki1de tani

m1 sendikalarin Avrupa Toplulugu uzerindeki etkisinin tam olcusilnil 

vermiyor. Ulusal olgUdeki sendika h~~eketlerinin ortak eyleoiyle, 

kimi za:nan, topluluk korniteleri dfizeyinde giri~ilmi~ olan eylemler 

yararl1 bir bigimde desteklenebilir. 

Sendikala.rin iginde temsil edildigi Topluluk komitelerinin a~agi

d.aki listesi gali:;:;ma ili&kilerinin nasJ.1 sik1la§t:i.g1n1 ve yeni 

durumlarla ili~kiler sistemi arasinda bir uyum ya:.·atilrna.si gere ginin 

ne kedar bilingle kavrand1gin1 goste2'mektedir. 

2. AVRUPA TOPL'JLJGUl\DA BA;;;LICA DAIIT :) J,lA O.RGA!rr.J.P.I 

a) El:onomik ve Sosyal Romite 

Send.il~alar, J.v:.-.u:;>a Topluluz...in:Jn kurulmas1.Ila yol a.gan antla!Jr:ialar

da belirtilen karar mekanizmasi igindeki yerlerini alirlar. ~AET ant

la?:nasinin 193' den 193 'e clek olan ma ::':.d.eleriyle EUE.P.?01: .Anla§masinin 

165-170 maddeleri.) 

Avrupa Topluluklari f:or.iisyonu se:idil:a temsilcilerinin U9te bir oran

da yer ald1kla!'J. Ekonomik ve Sosyal Komita ile Avr-.ipa meclisine kimi 

noktalarda ba?V'~rduktan sonra onerileri onaylamas1 igin Bal:anlar 

Konseyine sunarak ilk giri~inde bulunurlar. Bu iki organ, d~~~nceleri

ni konsey bu oncrileri res;;iiles;tirmeden once U~erinde d.t::r-1.;.labileoek 

bigimde Bal:anlar Konseyi 'ne ve komisyana iletirler. 

Ekonomik ve Sosyal Ko mite 1959 'de kurulmu~tur. Yuka!'icla sozil edilen 

dan15r.m rolUnden ba.?ka; Kasim 1972 Pc.ris zirve l:on:fera.nginda hUkurnet 

ba;;ka."1la:r1.Ila tahindi~i gibi l~o:;ilsyon ya da :Balrnnlar I~qnseyi 'nin istegi 

olrnaks1z1n kendiliginden giri§imle1"de bulunmak, ara.;;tirnala.r yaprnak, 
-·-· . ··- - ··-· -· 

tarti~malar dlizenlemek yetkilerini de ta~ir. 
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Dokuz ozel a.lt bolUme ayr1lm1~ olup, her bolum kendi ki?isel 

alaninda 9al1:;:::ialarin1 y'J:r~itUr. 

ugte bi~i!:i il}gilerin, Ugte birini i~veren kurul·J§'lar1nJ.n, Ugte 

birini de oteki (giftgi, serbest neslek, tliccar ve di$er bagimsiz 

is;giler, t :i!:eticiler, kooperati:flcr, ";>olgesel geli:;;ine l:ur:.ilu~larinin 

temsilcileri, !:akliyat ~ir!rntleri temsilcileri vs.) grupla:rin olu~

turdugu 144 ~iyesi va:rd.ir. Ulcisla:::-argore U~relikle:rin dag1lim1 i,?oyledir. 

3elgika 12 

:Jan imarka 9 

.Al many a 24 

Pransa 24 
Irlanda 9 

Italy a 24 

LW:semburg 6 

·Holla1da 12 

Ingiltere 24 

Kendi bli:i;r-e.sinde ge·rekli ara;;tl.:rmalari yaptiktan sonra her Uye dev

let, Ba2:anla= ::o:iseyine kend.isine tanJ.nan uye sayis:unn iki kat:l.ni 

olu!?turacak bi:- a.day listesi sunar. Kurul, gereld!'se i:endi da.:;.::t ~r:la. 

::-ierkezlerine b~$VUrG.ul:ta.n sonra Uyeleri atar. 

Ekonomik ve Sosyal :::omite 'nin sekreterligi BUr'.lksel' C.edir. Dei;i;ik 

n~igUncu ki~i•1e~ grup halinde gal1~1rlar. I§giler grubunun~ ko~ite~in 

.;enel se1•:-ete:digi b]nyesinde ayrica l:.e:i.d.i sel:reterligi de va:-dir. 

Komite, degi~ik e~dUstri kesimlerinin temsilcilerini birl~~tiren 

2:arma Av:rupa 1:::im.itelerini de, onlarin oli:§umlar1 ve gLlttUl~leri a;;-iag

larJ.n degi§lik olmasina ra[;men bunyesind.e ta.(?ir. 

b) AKQT (CEJA) Avr-..ipa KomUr ve Qelik Toplulugu Dani~ma I':omi tesi 

AKQT Qergevesinde bir Dani§lma Komi teli:i vardir. 1952'de 

antla~masinin 18.ve 19.ncu ma.ddelerine dayanarak kurulan konite, her 

iki endustri kes imi igin de yul:.arida anilan ekonomik ve sosyal 

komiteye bagl.iiJ.l'. Degi~ik hLlkLlmetlerin onerisiyle konsey tarafindan 

atanml.§ 81 Uyesi vardir. l:ora:ir ve ~elik saaayii kesir.iinden gelen 



tUketiciler, iegiler ve sendikalar bu komitede tensil edilirler. 

Surekli istihdam lwmi tesi 1970 'de Avrupa :Sal:anla.r Konseyi ka:rari 

ile kuruldu. :i:sti.11.dam siyasetinin her konusunda komisyona ve kon

seye fikix verir. 18 i~veren temsilcisi ile 18 sendika temsilcisin

den olu~ur. Avr'i.lpa sendikalari ve i~veren kurulu§lari tarafindan 

atanirlar. 

4. TJPLUllS.AL 

s:tYA.SET SORCH~RI !g:tn 

KOLtl:SYOH Dk:I§WA KC.H.:iTELERI 

a) Avr'llpa Sosyal Fon Komi tesi 

Avrupa Sosyal Pon Komi tesi, Roma Antla§masinin 124.ma.dlesinin 

uygulanmas1yla 1960'da kurulmu§tur. Komite komisyona, Uye devlet

lerin hUkUmetleri tarafindan i~gilerin egitim programla!"l.ni kismen 

finanse etmekle yUkUmlU Av:rupa Sosyal Fonunun yonetimine ili9kin 

dan1~ma!lll.k 3ra:_:iar. Komi tenin hUkUmetler, ii;?Verenle:- ve kendikalar 

arasinda e§it ola:r·al: bolUnmU~ 54 Uyesi (ve 27 ye:iek tiye) vardir. 

b) I§gilerin ozglir dola~im ile ilgili danigma komitesi 

!:]gilerin ozgtir dola12imlari ile. :i,.lgili Dani~ma Komi tesi 19 61 

yilinda Konsey tarafindan kurulmu§tur. Bile§im ve sekreterlik 

dilzeni Av1~pa Sosyal Fon Komitesi'nin e~idir. 

c) Gogmen i§!gilerin sosyal sigo2~talar1 ile dan1~ma komitesi. 

Sozkonusu komite, konsey karari ile 197l'de kurulmu~tur. 

Bile~imi ve sekreterlit';i genel Avrupa Sosyal Pon Komitesinin aynidir. 

d) i§yerinde saglik. sagll.k. korunmasi ve sigorta ile ilgili 

dani~ma komitesi 

!.Y.s. S.K.s.1.1.D. Komitesi Kensey karari ile 1974'de kurulmu9-

tur. 54 Uyesi ve (her uyke igin: 2 tane hukvmet 2 tane is:veren, 

2 tane de sendikalar i9in olmak Uzere) 54 yed.ek Uyesi va.rdir. Uyeler 

hilkilmetler tarafindan segilir Komite'nin sekreterligi Komisyon 

tarafindan yUrJtlilUr. 

• I• 



e) l~oden KomUril ocaklarmda saglik ve sagJ.l.k ile ilgili stirekli 

organ 

SUrekli organ, Konsey Karari ile 1957'de (I.'.iarcinelle 'de :3elgika '

da olagelen maden faciasindan sonra) kuruldu. 19741 de Konsey ilgi 

alaninimaden ocaklarina ve oteki istihr£:.g sanayi ocaklarina kayd1rd.ir. 

(.36 Uyesi her Ulke igin 2 tane hUkUmet, 1 tane senC:.ikalar ve 1 ta.ne 

i§verenler igin olmak th~ere) vardir. Sekreterlik ve ba9kanl1g1 komis

yonca Ustleniloi~tir. 12 Qal19ma grubu ve sagll.k sigorta so:runlarinin 

degis;ik yanlarini ara:;;tirmakla y-Lild.hll.il 4 uzmanlik komi tesi vardir. 

f) lieslek Yeti~nesi ile ilgili dam.§ma komi tesi 

Komite, Konsey ka1•ar1 ile 1963'de kuruldu. 54 Uyeden (her -:Jlke igin 

2 tane hUkumetten, 2 tane sendikalar 2 tane i?Ve::.·enlerden U;;e segilir) 

7 .ORTAK Tt.HII.: S:tYASETI 

I:omisyonun 21 C.a.r11§ma kooi tesi o:rtak ta.rim siyasetinin u:;~g:1lanr.1a.s1:r

la. ugra:JriaktaiJ..r. Bu komi telerde 5 i§ kolu temsil e1ilrnekteiir. ~ireti

ciler gida maddeleri Ureticileri, dagitim bol::im:..i sendil:alar ve t·'J:eti

ciler uzun sLl::ced.ir varolan komi telerde onecl.i sayid.a sandalya Lireticile:r 

tarafJ..ndan ifjgal edilmi§tir. Oteki g1•uplara -remsilcilik sa:'"J..SJ... d.a.'1 az 

oranda dli~mekte~ir. Daha yakin tarihlerde kurulan L~niteler~e her gruba 

al ti sandalya verilmi~tir. U~reler kendi gruplarini."'1 toplu1,,1~ orgUt

lerindeki temsiloileri oraninda sandalyaya sahiptirler ve bu orgUt

lerce aday gosterili:rler. 

s. TA:_;-L:ACILIK 
"' .. ,.I .. ''.· 1A .-,.,·~'-rr..,-, I. ( ") l.:-'-. ;:;., u.1 •. ;..J...:.c;S TDI'~ 

AET A.'1tla§nasiI11n BJ.ma-ddesine dayanila!'ak kurula.."l TDK ko:::isyonaa 

baglJ. bir uzmanlar komitesidir. Resmi sendika te8silciligine sa.c~i~ 

olmamakla birlikte kimi h1kilmetler ul~sal listelerine sendikacilari 

da katarlar. 

9. S!YASET OLU;;TJHL~K IQ!Ir 

YAPILAl~ TOPLANTILAR 

. I. 



Siyaset olu;gturmak igin, l:ooisyon, avrupa sencika orglitleriyle 

s :::!.~ekli bir ili§ki sUrdUrJr. Ko ;.1isyon ba~kani onlarla donem donem 

kar§l.la'_p.r. Si;-,raset olu~turmakta katlasi olan ge~i tli genel t:'JdiJr

luklerle sendikalar arasinda toplantil~r dilzenlenir. 

1 O. TJI:E'.!:!CILER 

DAHI ~HA IWLI:tTEsi 

'.:'-:.n:eticiler Dani~ma Ko mi tesi. Konisyonu 'un dani§ma organi ole.rak 

1973 EyEUi.inde kurulmu11tur. 25 iiyesi vardir. Al tisi ".t..vrupa sendika" 

ku:rulu iglari tara:findan segilir. Komi tenin se}~reterlik gall.§l:!!alari 

kooisyon tarafind.an yUrLltUlUr. 

11. GlJ:iHu:: 

DA:U$L:A !CO ill TES:t: 

G.D.K. 1973'de komisyon tarafinda.n kurulmu§turo 33 Uyesinden 

tigti i§gilerin sorunlariyla ilgileni:r. Bunlar "Avrupa Sendika" 

org~tlerince segilirler. 





'I"Jrkiye 'de sendH:alar, ilk ·ortaya giktiklari donemden gLlnUnfJze, 

mevcut e.~izene y.:il:la§l.:;ilarindan ig i~leyi~lerine l:adar bUyLik degi

r;dklikler gostermi§iler, farkli bi~:imler almi§la.rdir. Bir btitUn olarak 

bab.ldif;inda, r.1evcut ci'.!.zene ter.ielden ve esastan kar§l. gikanlarin 

orgJtlenmesi Olan sendikalardan, C::Jzenin §U yada bu bigimde gtiglen

G.irilrnesini ana amag ed.inr.d§ olan sendikalara kadar gok gen:i~ bir 

yelpaze soz l:onusudur. ..,. 

Turkiye'de sendikacill.k hareketi ile ilgili mevzuat incelendigin

d.e, ana. eJ;ilimin seniil:alara gagda~ i§levleri yerine daha gok dernek 

eorevleri ve egitimi oldugu ortaya gikar. 

Bu bolUmcle Ti.irkiye'de sendikal orglitlenmenin ve geli§r.lenin g· .. mu

mlize kadar gegirdigi degi~iklik ve bu degi§imin sosyal ve siyasel 

sisternle olan ili§kileri ele alinmi§tir. Ti.irkiye'de sendikal hareket 

tarihsel olarak dort donemde incelenmi§tir. Bunlar sirasi.yla; 1947 

oneesi, 1947-1963 donemi, 1963-1930 donerni ve 1930 sonrasi donemidir. 

Ozellikle gUnUm:iz:i sendikacilik uygulamalari Uzerinde d.u:-...il!:'!u~ 

ve bir fildr verme a91sindan TJPJ\:-:t~ ve DISK TUrkiye 'de iki farkli 

anlayl.§ll.O yansi tnasi nedeniyle ele al1nm1~t1:r. TU.rkiye-ILO ili;i

l:ilerine ise giri§ bolJm:.inde belirtilen sebebten dolayi; TUr::iye

ILO ili~kile::'inde yap1lr;:ias1 gerekenler gibi bir spekulasyona 

;irmekte gekinilerek yer verilmemi~tir. 

Tarihsel Kokeni 

Osmanli Ir::?aratorlugunda ilk i~gi hare:tetlerinin 19.yU::!;ytl or

talarJ..Ilda ba~la.ma.sina, yozun 1903 grevlerine, ilk isi;:i orgUtlenn:ele:dne 

raernen, tatil-i E~;al, Ta!~rir-i S~kun yasalarJ., 1936 ta.:t'ihli !~ 

?:anunu ve 1946 so1"'V;itur::i ala1"'1 dil:l:ate alina.ra.k ~:..i:c::iye ' .de sen-:?..ita

ciligin esas olara~ 1947'de ba1lad1[1, gergek enlamda da 1963'ten 

sonra geli~tigi soylenebilir. 

T'Jrkiye'de sencika ozgiirlugti ve sosyal ha.klara ili§kin tarti§l

malar, ko:rJyucu ve yasa:{1ay1ci dUzenlemeler, dort tarihsel kesi tte 

cozden gegirilebilir:l947 oncesi,1947-1963 donemi,1963-1980 donemi 

193J sonrasi. 

• I• 



1. 1947 O?!CES! 

Genel olarak ~Llrl: iye 'de ilk i~gi h s.~el:etle1·inin 1340'larda e;o
rLlldtigU, ilk grevin 1372 'de :yap1ldi i'.'.;1 l:abul edilir. Osmanli 

!r:Jparatorlugu 'nda Istanbul, Selanik, :i:~nir gibi saniyinin gelis;r:iek

te olclul;u §ehirle!'de 1372-76 y1llar1 era s:Lnda grevler ycpildi[;i, 

ge ~itli i§gi olaylari gor~ldil • 

.t~gilera ili9~in ilk d:Jzenleneler k1:5 m1r aadenleri ile ilgili 

olar~ 1843 ve 1863 ~&lla:r'l.nda yap1ld1. Bunlari . maden i~gilerinin 

ge.li~ma ko!ilulla1•1n1 dLlz enlerken mecburi gali§may1da getiren Dilaver 

Pa§a razamnamesi ve ba:n. sosya.1 ha.'lcla.r sagla.ya.n 1869 tarihli 

1.:aadin Nize..mnamesi izledi. Bu yasala.r gergekte devletin en onetlli 

Ll retim alani olan kor.l] r rnadenlerinde Uretirn denetleme gereksinioin

den dosan pratik he!!e:fli d·:izenlernele:r-di:r. 

Varola.11 h'1kuk ku:mllarin in bi:r araya geti:rilrnesiyle 1869-1376 

y 1llar1 e1•as1n.da olu ~turulan 1:ecellenin kira soz.le~mele1•ine ili 9l:in 

b~l t!mLlnde, i§Qi huku~una'da yer verildi. Eecelle ' de i'gi, e~eksicU 

nii degil, nei'sini yani ki:;d.li J;ini }:i raya veren kii;i o l a.i•ak tinl.Dla:n.

yordu • 

.Belli eJ::onomi1> , sos:eal v e siyasi ko§ulla.::•in 9er9evesinde 1376' C:.. a 

ilk Anasasa (!:anun ' u Esasi) ila.11 e C.. ildi ve b oylece I. Ee i;r;;;tiyet 

donemi bas lad1. 1376 ~nayasa.s1 bazi klasik hak ve gzt;firEiklere yer 

veriyordu. Ancak toplanoa, dernek ku rma. haklarindan soz e?niyordu. 

Anayasanin 13.madG.esinde Osmanl1 u;?ruklularin senayi ve tica.ri 

ozgUrlilklerine sahip oldukla:ri belirtiliyordi;. Bu madde elbette 

send.ika oz e U1•lu J;i.inil saglamiyord.u. 

1903 1 de II.l,,e 0ru~iyet donemi ba::;ladi. "Istib G. a t"in sona e=-5.iril

mesinin getirdigi ve "hLlrriyet, m:.isvat, a dalet ve uhuvvet" (i:izQirlUk, 

e§itlik, adalet ve karde~lik) slasonlari ile kutlanan go~ece ozgur

liik ortaminda i§gi sorunlari hizla gundeme geldi. 1)03 yilinin Agtwtos 

ve E'JlUl aylarinda Osmanli Impara torlugu t mm belli merkezle:rinde gok 
·n 

sayida grev yapilch. ".AbdUlhamit istibdati"na ka:::-~;p. iktidara geldigini 

belirten hUkUmet ve "hLlrriyet ka:iramanlari" bu grevleri ba:;la:tt1rmakta 
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gecil::mediler. 

l.:e~rutiyetin ilanindan ikibuguk ay sonra "h:irriyetgi" yonetim 

h'ik:Jmete taninan kanun l:uvvet.inde ka:ra:rname gikarma yetkisi gere[;in

ce 1903' de ilan etti.'.;i ~atil-i E~.;al Ce:.iiyetleri h::;.l:kinda Kanun-1 

IJuval::kat ile gogu yabanci ~irketlerin elinde bul:man l:a.'T!u hizmet

lerinde sendikala:;mayi yc.sal:ladi, Grev yapr.aayi iyice k'"::..SJ.tla1i. 

Sendika ozgilrlUG'U ve grev hal:l:i Uzerine hJ.ecliste yapilan ve 

kamuoyunda silrdilrLllen tarti~malardan sonra 27 Temmuz 1325 (1909) ta

rihinde Tatil-i E§gal Kanun'u gJJ~ar1ld1. 11 maddelik kanun o donemde 

i§gilerin en yogun olarak 9al1~t1e1 kamu hizmetlerinde her turlu 

sendika.la9may1 yasal:liyor, daJ1a once kurulmus; olan sendikalari kapa

tiyor, kamu hizmetlerinde grev yapmayi bUyUk olgUde s1n1rl1yordu. 

Kanun greve ancak uzla§ma sa~nasindan sonra ve taraflarar~s1nda 

anla9ma olmazsa s1n1rl1 bir "serbesti" taniyor, uzla§mayi zorunlu 

dur ... una getiriyordu, Tatil-i :E~gal Kanunu 1937 y1l1ne l:ad.ar 28 yil 

fiilen yUrLlrlJkte kaldi. 

Sendika ve ;rev hal:ki konusunda devletin ilk gl.kartt1[;1 yasanin 

"gergekgesi"ni olu9turan 1908 grevleri 1963 sonrasina kadar bir 

daha gor'Jlmeyen yayg1nll.ktayd1. Bunlar TUrldye 'de m'.Jcadeleci bir 

gelenegin tohumlarini atti. Yine bu grevleri fazla a·::>artma;:iak gerekir. 

Bu grevler bJt'.in-:.iyle ekonomik nitelikteydi. 

Tatil-i E§gal l:anunu ile kamu hizmetlerind.e sendika hakk1 ya.sak

lanirke~, ote yandan 8 Agwstos 1325 (1909) tarihinde yapilan degi§ik

likle A:nayasaya eklenen 120.maddede sendikalar da.hil dernek kurma 

ha1-:k1 taniniyordu. 

Bu yasal gergeve sendikal miJcadeleyi derneklerle kayd1rd1. T'ir

kiye 'de seniikal naklarin derneklerle savunulmas1 ve uzun yillar 

silrecek sendika-dernek (cemiyet) benze9mesini getirdi. Ayrica bir 

orgUt olarak sendikala.ri taniralayan bir yasanin var olmamasi nede

ni.yle i~gilerin el:onomik hal:lari, derneklerle savunulma.ya 9J.11g1ld1 • 

.30 Ekim 1913 'de imzalanan 1iondros m:.ltarekesinden sonra ozellik

le !stanbul yogun bir siyasal org'Jtlenme gorUld.U. 
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Jlusal Kurtula§ S:::vasiimizdan sonra ulkenin e:::onomi poli tikasinin 

esalar1n1 saptamak Uzere 1923 ~ubatinda !zmir'de ~Jrkiye :tl:tisc.di 

Kongresi topla"ldl.. 

~·:.iccarlarin orgUtu olan L:illi T'irk Ticaret llirligi tar.:-::.:inC:an 

yonf.endirilen Istanbul Umum Amele Bil•li[,i bi kongreye i sigiler aiina 

.katildz.. Bu i:;:gi grubunun Kongre Ba~~:anlil;ina sundugu ro. ~o:riia J.f-gJ.

lerin bir sinif oldugu belirtildi ve grevli sendika hcl~ki s ~ v.muldu. 

A:1ca!: birligin, talepleri gerek oz, gerekse bigim olarak senclika 

ozgl.irlug'J ve sosyal haklar agisindan o d.onemd.e batida ula§:1lan 

dLlze;)rin oldukga gerisindeydi. Kongrede "!§gi Grubu Esaslari" olarak 

kabul edilen ill~el e rin en onemlisi 4.maddede yer alan send.ika hak

k1n1n tani.nraasi ve Ta.til-i E;;c;al Ka.nunun gozden gegirilmesine ili §l~in 

olan 1yd1. ?al:at kab:il ed.ilen esa.s l ar i~inde t oplu pazar l:Lk ve e rev 

hakk indan s oz edilmiyordu . 

:Su arada ;:eyh Sait Ayakla::1as1 Ll:::e!'ine 1925 ' de giJ~arilan T'.il~ rir-i 
A 

S:il:.un Kanun'.l i ktE.a!'a., 1:r.~hali :f s:iyas i l:u rul1-'.§la!'J. 1 bu a:!"ada cia iggi 

de:::-n el::le::oini, send.iks.l~rl. k.:;:patr.m y e tY.isi ve::--di . Bu kanuna day2n1la

ra.k gok sayida mes l ek kuruli.:~ ka:;;n~. til di. 

lti.:;'Jn:i esaslara ba[;liyo:::-du. i.Ie~eni Kanunun 53-72.n.;.:LieleY·i C.o c:..·u:la.n 

cemiyetlere ili9k indi. Yine 1926'da gll:arile.n Borglar Kan-1nu 'nun 

316.ma.:ld.esinee toplu il} sozle ~m1esini ga[;ri~ti:i:·ir bigimde i·s;~i ve i~gi 

derneklerine i9ve:1 enlerle ":Jmumi nrLlkavele ya;:imak ha.::ki tanini:.·ordu. 

13or~la.r I~~nun;.i':iun 317.mad:'..esinde ise bireysel si:5zlegr:1elerin "ur:iu mi 

rnukava.le "hT::ir:ilerine a;tl:1r1 olaca£;i beli:rtiliyo:~-::_ ,__ •• Qe§i tli yc:.banci 

yasala:r"::i.n C.o~ru dan gevi:rile:dne d a:,ra.:-ian bu yc.sararla .;etirilen s oz 

kon:..su hakla:"in gergette l:ullanilrnas J.n:L saclayaca}:, ii;?lerlik l:az;an-

5. iracak yasal. gergeve ise ortada yoktu • 

1926 yilinda i~ yasa.sinin ;;r:.irU:dUge girdigi 19 37 yilina kadar 

galis;ma ilil}kilerinde genel olarak Ledeni Y.a.nun ile Bo1·glar Kanunu 

h:ikumleri uygulandi. Devletin e;ittikge geni(?leyen bigimde i']·.reren 

olmasi Cum.~uriyetin ku~~lu9Jndan beri 9l.kar1laca[ 1 soylenen f§ 
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yasasina ili9kin geliigrneleri de etkiledi. 

Curni1u:idyet sonrasinda 1924-19.36 yillari arasinda 5 a~rri i(;I ya

sasi t~slagi haz1rlanm19tir. 1932 taslaci d191nda ozde birjirinden 

per farkli olnayan bu yasa tasle.klari ge§li tli nedenle1"le yasa 

la:gaDami§ti. Sonunda 15. 6.1937 tarihinde yUrJ.rlUge girmek Uzere 

J'JOS sa.yili 3. 6.19.36 tarihli L§ Kan~mu l:abul edildi. 

T~il·kiye • nin 19.32 yilinda lalletler Cemiyeti, dolayisiyla Ulus

lararasi Qa119ma. OrgUtil (ILO) Llyesi olmasina, ILO ilke ve standart

larina u:n:iayi taa.!1nUt etmieeli.li.e ve ILO sozle§melerinin !s; !~anunu 
taslaklarinin hazirlanmasi siras inda gozden gegirilmifi! olmasina 

ragmen 1936 !~ Kanunu sendika ozgiirliigt.i ve sosyal hal:lar a¥is1ndan 

onemli yasaklar igeriyordu. 

1936 is Ka!1unu Devletgilik Poli tikas1n1n bir uza::it1s1yC.1. :Bu 

Yasa ile iktisadi devlet i§letmeleri i~giler agisindan denetime 

alinacak varolan som~r'J ko§ullari kurallara b~glanacak ve i~9ilerin 

bil inglenmesi cnlenccekti. 

19 36 !9 Kanunu i§gilerin sendika hakk1n1 tan1nai1 ; 1 igin "i~gi 

te:nsilc ili[;i" kurum;inu getiriyor. Ta til-i E!Jgal Kanununun y-JrUr

lUkten kaldirirken, 72.mad::.esi ile grevi kesinlikle yasakliyo:::-du. 

Zaten 1933'de T~rk Ceza K::munun 201.mad-5.esine i§Qileri gal1C?mar:ia.ya 

"zorlayanlara" kars;i konan cezalar artt1r1lm1::;:t1. 

Oz el kararnarnelerle i§gUnil s:.irekli .3 saat uzat1ld1. Ni tekin ILO 

nun 19 50 raporuna gore TJrl:iye 'de o zamanlar gtinliik if?silnU yasada 

8, gergekte ise 10-11 saat id.i. 

3003 say1l1 yasr.nin toplulukta i:,? uyu93azl1g1na ili§kin ma:::.de

le1'i ancak 1939'da yUr:.i:::-lUge girece!::ti. Bu oa5deler 196.3'e kadar 

25 yl.l yLl::t..,,Jrlilkte kald.i. 1936 I§ I(anunu ile i§gilerin lehine bazi 

koruyucu dLlzealemeler getiren siyasi iktidar bir s~ire sonra cemiyet

ler Kanununda gegii,;iiklik yaparak "aile cemaat, irk, cins ve sinif 

esasina veya aC_J.na" dernek kur:..ilL1as1n1 yasakladi. ~led.eni Kanundal:i 

der:1e~tlere ili~kin r:iaddeleri 'de iyice da.rla§tiran bu decii;iiklik ile 

ii,;igilerin r:iesleki orgUt kurmasi, tek anlamiyla de;ietim a.l tina alin-
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alinmak isteniyordu. 

G:.!dUr.D.U i~gi dernekleri kurd.urma ,:enemesi de b!;,c~ar1l1 olaoayinca 

1933 'de P-:.irk Ceza Kanunun baz1 ba·::.d.ele?:'inde d.egi~iklik yapildi. 

1945'de Qe.ll.§ma Balrnnlisi ve I§: ve ::!:s;gi bulma lrnr'..lmu kuruldu. 

·~e!]i tli sosyal gLlvenlik di,izenler;;P.ler;t t:etirildi. 1945 'de k'...'!rulan 

!9gi Sigortalari l~uru:nu 1946 ba§L"l.da gali:;;::naya ?a;?ladi. 

Nihayet 10. 6.1946'da Cemiyetler Kanununun 9.rnaddesindeki "s1n1f 

esa.sina veya adina dayanan" dernek kurma yasagi kald1rild1. "Sinif 

esasina d:qali" de:rnek kurma. yasag1n1n ke.ldirilmasi, i;igi sendika

lari kurma. hakk1n1n tan1nmas1 ola.rak anla~1ld1g1ndan, kisa zaiiJand.a 

gok sayida i§Ci send.ikas1 kuruldu. Yillarin bastirilmi§ biri!:imi 

hizla orgUtlenince, bu gelis;menin getirdigi e:idii;;e ile yeni or.;iitler 

6 ay sonra ka::>atildi. 1946 deei9iklif;inden 1947 tarihli se:id.ikalar 

Kanunun 91kar1ld1E;1 tarihe kad.ar gegen donemde yi.ize yal:l.ll sendika 

kurulmu ~tur. 

2. 1947-1963 DJ::Ed: 

20 ~ubat 1947'de 5018 sayl.11 "Isgi ve 1sverenler SendU:asi ve . -
sendika birlikleri hakkinda kanun" adi ile TUrkiye' de ilk sen

dil:alar yasasi g1I~arild1. 

1947 se:-idikalar I:a.n'-lnunun 5.maddesi ile sendikalara genel bir 

siyaset yasagi getiriliyordu. Bu genel siyaset yasagi, bir yandan 

Demokles'in kil1c1 gibi sendikalar Uzerinde yi1larca var11i-:i.ni 

duyuran bir baski araci i§levini yerine getirirken ote yandan '.i"Jr

kiye eendikac1l1g1nin 1947 sonrasinda bir numarali sorunu olan 

"PartilerUstU sendikacilik" anlay1;>1nin te::iellerinide atacal:ti. 

1947 Sendikalar Kanunun sendil:alara dernek gozi.i ile bakiyor, 

onlara de1'nek i;;levi yUklUyor, sendika ile Uyesi .i§giyi ayri vs.r

ll.klar olarak gorUyordu. 

Yasanin 11.maddesine gore sendik.alar cemiyetler kanunun 28,29, 

30 ve 31.maddelerine gore her zaman denetlenebilecekti. 

Yasanin gegici mad.desi ise o c;Une kadar kurulmu ~ igigi ve i~

veren derneklerinin J ay iginde sendika haline geti1-'iyo:rdu • 
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Ozellikle b1yUk derneklerin bulundugu devlet i?letmelerinde "tepeden 

inme" orgJtlenme ile sendikalar olu~turuldu. 

Qali§rna ve harcamalarda "amag d1~1ll.k 11 kavram1n1 getiren yasa, 

sendika aidatlarini Cemiyetler Ka.n:Jnun s1n1rl1 h:ikJ::ilerine :n.rak

t1c1ndan sendikalar mali agidan zor durumda kaldl.lar. 1lali zay1f

l1k ise sendikalarin siyasi iktidara, siyasi partilere mali bagim

ll.l1g1n1 getirecekti. 1947 sendikalar yasasi i12gilerin m1caielesi

nin dogrudan bir Uri.inti degildi. Bu yasa bir yandan n:>emo~atik 

dilnya"nin bir Uyesi olr;iak zorunlulugunun, d.iger yandan uzun za.man

dir ag1rl1Gin1 duyuran i9gilerin, geli~en i§gi hare~etinin denetim 

alintina alinmaJ: ihtiyacinin dogal bir sonucuydu. 

T.C. Qali§ma Bcltanl1g1na gore "gok pa.rtili ya;?antiya gegildigi 

1946 y1l1ndan 1950 y1l1na kadar sendikalar s-~1 ... el~li olarak, zazna

nin iktidar1 tarafindan l:on trol al tinda tutulmak iste!lmi~tir., 

;.:o.rt-l~::__'(ris 1949 tarihlerinde T'Jrkiye 'ye gele1 ... ek inceleraer 

~,-::~:an bir ILO heyeti 5018 sayili yasayi ILCI ilkeleri agi.s:i..ndan 

elegtird.i. ILO heyetinin rayoruna gore Oca:: 1943-1.'.c_yJ.S 1949 ara

sinda 74 sendita 132 kez denetlenmi§tir. 

1:; Kan'_mundaki ~rev yasag1nin kalchrr.iayan, toplu sozle(?ne 

d'izenini olus:turr:iayan bu yasa ile T'Jrl:iye 'de "grevsiz sena:.::.:::
cilJ.k" donemi ba§ladi. ·-

1947 sendil:alar kanunu tum J•0nleriyle 1983 sendi~:alar Ka

nununa ornek olacakti. 1947 sendikac:i..ll.k onlayJ.§l., se'.'.ldikalera 

i§gi ile i$Veren arasinda. avu~atli.k i§levi y1kleyen, siyasi 

H:tidarla.ra batimli, g-:.id7_imlU bir senC:.ikacil:i..k anl?Yl.§l.dir. 

Ote yandan 1947-1951 y1llar1 aendikal haklar:i..n T'.l:-kiye 'de 

T. til-i E§gal Kc..:iununun ta.!'ti~malarl.!ldan sonra ikinci kez ta.r

t10:i..ld131 bir donemdir. 

gok partili re jime segilmesi ile birlikte si;-;•asi po.rtiler 

'bir oy deposu olarak c;orcl:ikleri isgilere yonelik yotJ.n 
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propogandaya giri~tiler. rJm dunyada insan haklari evrensel bil

dirisinin konu§uldugu e;inlerde ilk olarak 1943 1de Lillet ?artisi 

grev ha!:kin1 :;?<:.rti pro.:;i·ar:iina koydu. :aunu Demo~~i·at Pe.rti izledi 

ve 25.6.1941'da p2rti program1nda grev hakk1na yer verildi. 

1947 sonrasinda i~gi sendikalar1n1 ele 5egirrnek igin CHP ile 

D? aras1nda yog . .m bir m'..l.cadele oldu. Ild siyasi partide send.ika

larin bag1ms1zl1s1 ilkesini gigneyerek kendilerine bag1ml1 sen

dikalar olu9turma....~ igin her tLlr1U gabay1 harcadilar. Bu arada 

grev hak~an1 savunan sendikalarin gogu DP yan1nda yer aldi. 

14 11ayis 1950'de yapilan segimleri D? kazandi ve 29.5.1950 

tarihli ilk hUkUmet progranunda "demokrasi prensiplerine gore 

tab ii bir hak olarak tan1d1e1rniz grev hakki" sozlerine yer verdi. 

1.3.1951 tarihli bir DP bro§tirlinO.e "serbest ekonosi:fe dayanan 

demokra.tik bir re jimde is;gilerin haiz ol::ia.lari lazi.m olmalari 

greken grev hG.k.kJ. sozlerine yer ver:i.ldi. Anca.k da."'ia sonra DP 

grev hakla vaadini unuttu. Ilki d1~1nda DP hLlkLlmet progra:nlarinda 

grev haklana yer verilmedi. Buna kar§l.lJ.k daha oncesi grev hak

kina kar§l. gi.ka.11 CHP 195.3'de parti prograr.iind.a grev ha::~o.na yer 

verdi ve savundu. 

DP iktid.arinin ilk yilinda 3.3.195l'de 93 ss.y1l1 ILO sozle~-

mesini kabul etti, anca.k ozgUr pc;.ze.:rlik d:5zenini gerge1:le9tir1TJedi. 

1952 y1l1nda TJFJ:-1;; kuruldu. 1954 yi.linda ilk ga11~ma meclisi 

toplandi. 1950-1960 arasinda basin ve deniz i§gileri ile sosyal 

r;:ivenlige ili!}kin g1kar1.lan yasalar ve 1947 sendi!~alar kanununa 

1959 y1l1nda 7326 sa~r1l1 yasi ile se:i.dika. ozgUrlugt.ine gore C.aha 

ileri gJvenceler getiren elr. di91nda, sendika oz.;UrlUgU ve sosycl 

haklar konusunda olumlu geli~me olmadi. 

1961 A.'1.ayasasi insan haklarinin yani sira ilk kez ekonomik 

ve sosyal haklara yer verdi. 46.madde ile tum "gali9anlar" igin 

sendika ozglirlilgU ilkesi gi.ivenceye baglanai. 47.madde ile "i~gilere" 

toplu pazarll.k ve grev hakki tan1nd1. 
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27 :.~yis 19 60 ile se:idikal yasala::'in gil~arildigi 24 Temouz 

1963 a:. .. asi:ida i~giler grev hakb.nin, toplu pazarll.k hakk1n1n 

ya.!}c:na ,segilmesi ve bazi gtinlUk sorunlarin gozumil a.rnaciyla gok 

s::.yid.a sessiz y'JrUyU§:, r:ii ting, grev, oturma· grevi, saJ~al b1rakma 1 

"Araglarin yiirLlyU~U 11 c;ibi eylemler eergekle§tirdiler • 

. . 
J. 1963-1930 DO:i.E:.1! 

1961 Anaya.sasinca belirtileri he.klarin uzantisinda 24 Tem:nuz 

1963'de gerekse 274 sayili se:ldikalar kanunu ile 275 sc.y1l1 toplu 

i;; sozle!?r:iesi, grcv ve lokavt kanunu yl.irLlrllige kondu. 

1951 J~11e.y3.sas1n1n s~lachg1 cle:nokratik orta.m ve bu iki yasa 

ile birlikte T:.irl:iye 'de sendika ozgUrlU[;U ve sosyal hal:lar ag1-

sindan yeni bir donem ba~l1yordu. ILO ilkelerine ayk1r1 olarak 

kamu 9a.l1~anlar1na toplu pazarlik ve grev hakkinin taninmamasi ve 

i~giler igin grev hal:kina bazi s1:11rlamalar eetirilmesine raf;men 

19 61 J..!1ayasas1 ve 274 ve 275 sa.y1l1 yasalar ~.frkiye 'de yeni bir 

senJ.ikal a!llayl.§l.n C.ogmz.sinin yasal ko~mllarini yaratmJ.!?h.1367'de 

DISK l:uruldu. Ka?italist geli§me, m:.ilks:izlef?me, kente gog, tek

nolo j1 k de~i9meler ger;;evesinde ozellil:le 19 67-1930 a1•asi.nda 

T:i.rl:iye'de iki te;;iel senclil~aciliJ: a:1 lay1~i var olC.u. 

1961 Anayasasinda t~m galiganlara taninan sendika ozgUrlUEJ 

ilgili yasalarua yalnizca iglilere tan1nd1, £awu ga11~unlar1na 

toplu sozle9meli, grevli sendika hal:.ki t3.n1nm1yordu. IF5ylece ozel

likle 13 61 An2:;,rasa dej;i.~::i~:lil:;inden sonra s~rekli gen1ende kalan 

i:;ci r:iemur · tarti!3mas1nin teruelleri atildi • 

. Bir di;er eLsiklik sendika seg:ne oze~rl:icJnt:n belli esa.slara 

(ornecin referandum) b~clanmami~ olmas1yQ1. 274 say1l1 yasa ayrica 

sendil:alari hala dernekler kanununa bas1ml1l1ktan kurta.ra::-1am'.:11;:t1. 

TLlrkiye 1963 yl.lina kadar 87 say1l1 ILO sozle~mesini kabul 

etmemis; olmas inE ra.emen sendika ozc;Urlt!f,Une ili ~~dn bu sozle§:nede 

yer alan ill:ele!'e genel olarak 274 sayili yasad.a yer verilmi~ti • 

. /. 



En onemlisi 274 sayili yasan.in 16.naG.d.esind.e se:id.ikalarin yalnizca 

siyasi partiler ile organik ba[: kur:::iasi yasa.klanrai~, lrnra.l olarak 

senc1iJ:alarin bil• baski grubu olarak siyas i etkinlikte b<JL::iabile

cegi kabul edilni~ti. 

A:1ayasanin 46.rnaiG.esi gere[:ince 1965 y1l1nda 624 s<::.yi.11 "::Jevlet 

pe1~so neli s endikalar kanunu" g1kar1ldi. Toi.)lU s oz le §nesiz ve grev

s iz ltamu gal1?anlar1 se;idikaci.ligi ancal:: 1971 •e l::;.:l<:r siJrJ.:~r;:.u. Bu 

il:i a:ila.yi§ :.izerinde ayr1ca durulacaktir. (T~!pJc-:t;:; - n:ts~O sosyal 

uyanma, ekonomik o:;eli9meyi a:;:m1sit1r stizlerinin ileri s'.ir:.!ld.LlgU 

1971 'de Anayasada ya?J.lan bir degi§iklik ile "gali~anle.r" sczcUgU 

yerine "ig:giler" sozc:.igu Getir:'...ldi ve t!..im l:amu gal1~~"'llar1 ILO 

ilkelerine aylari 'oigimde ka:::>atildi. 

Ote yandan 1961 Ana;7asas1ndaki grev hakki 275 sayili :.-asada 

oldukga sini.rlandi. Yasa "tel~::carlanan" "doner" gre-.rler gibi :''Jr

kiye 'de uyg.;.lanr.iayan ancak sen6.i::a.lara oner.lli mali yUk getirmeyen 

oLls:Llk maliyetli kisa sUreli grev t:irleri yerine, tJm ii;gilerin 

toplu greve gl.l:.a:•1ld1g1 "klasik grev" tur:..inU esas kabul ediyor 

ve bunun igince gok zaman gerektiren bir ?rosildUr setiriyoriili. 

Gene:!. grev yasagini dola:rli ola:-ak s·:Jr~Ur:.iyordu. 

B"J l:isi:itilara ::-a~r:ien da..'ia il.;ili yasalar yok i1:en 1961 .f....'1ayasa.

si ertesinde bas;layan grevler ba~ari ile sonuglE..ni.yordu. 

Bu a::-ada 27 4 ve 275 sayili yasalarin bazi ma:lclelerinin L"l.a

yasaya ay::irili.f;i hak:.anda TI?' in agt1[.;1 dava.da Anayasa Lla..11.l:e!:le

si "Sendika OzgJrlUgUnden, bati. der:iokrasilerinde ne anla~iliyorsa, 

oyle anlayarak, yoi,umlarnak gerekir" k.::::carini ve2iyordu. 

1970'deki sendika ozcurl'JifJ.n'Lln l:1s1tlan:nas1na yonelik :,..a.sa 

degi~ikligi giri(?imi b·:J;:(.ik toplumsal tepki gordU. Sendika czgUr

l!JgUnun kisitlanmasina yonelik yasa degi~dklikleri."lin bUyUk 

gogu.nlugu Anayasa l\~9.hker.iesince iptal edildi,. 

Sen1ika ozGilrlilgU ve sosyal haklar agisindan yasalarda.'ld. sinir-
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lar:mlara.; sendikalarin onenli bir kesirni tarafindan ha.la sUrC.Ur:il

mek istenen "PartilerlistU sendikacJ.lik" anlayJ.§l.na; siyasi iktidar

larin 1947 send.ikacill.k anlayi~ina egemen kilma gabalarina; er

telenen ve 3rasa1~lanan grevlere; i§gile:rin hala yalnizca "i tac.t" 

bel:leyen. bir ti.irlu bat1 av:rrJpa :.ilkelerindeki igverenlerin asgari 

dUzeyi kadar "dem;\:rat" olmayan ve i:,?gilerle uzla9:::iay1 kabullen

meyen i~verenlerln sendika dU~me.ni yogun sald1r1la.rina ragmen, 

12 Mart donemi d191nda 1963-1930 donemi i~giler agisindan en ozgUr 

sendikacJ.11.k Edonemi oldu. 

19BO'e yogun bir ekonomik, sosyal ve siyasal bunalirn ile varil

C.1. 24 Ocak kararla!"'l. ile TUrkl.ye tarih inde yeni bir sayfa agJ.ldi. 

24 Ocak ~ararlar1 daha az ozg~rlilk gerektiriyo!"'du. Sendika oz

gUrlUQ.i ve sosyal haklar kisitlanaoakti. Kis1tland1lar. 

Ucretlerin d1&UrUlmes i ge:rekiyordu. D:.i!?Lir:.ildUler. 

Ka.zan1lmJ.§ onemli haklarin geriye alinma.s:i. gereki3rordu. Geri 

al1nd1. Ve yeni sendikal d'..izenlemeler ile 24 Oca.k. l:.a:ra!'larinin 

e;erel:.tirdigi sosyal siyaset, yasal gerQeveye kavusturuldu. 

1930 Sonrasi, 

193'.) y1l1nda T':.!r1:i;:re 'de demok:ratik sistem:leJ~i bozukluklarJ.n 

ve anar§inin had safhaya varmasi askeri bir yonetimi bir kez daha 

de.vet etmil}tir. !9te bu ortamda hazirlana.n 1982 Anayesasi ile 

1983 tarihli ilbili yasala.:rin haz1rlanna.s1nda, sinirli da olsa 

sendikal hak ve ozgUrltikler ve bunlarin dUzenlenmesi konusu bir 

l~ez daha tarti§ilme.ya ba~lanmi§tir. 

1980 sonrasi donemde hazirlanan sendikalarla ilgili mevzuat1 

b:,irad.a c..ynen aktarmak yerine 2:321 sayili kanunun TLi.rk se-idikac1-

l1k hayat1na olan etkisini ve endUstri ili!Jkilerine olumlu yada 

olumsuz yens1mas1n1 ele alma.~ konusunun anla§ilmasinda daha 

etkili olaoaktir. 2821 sa~,rili sendikalar kanununun temel yapisi, 

amaclari ve ·getirdigi yenilikler. 
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Yeni senO..i:i~alar Kanunu, daha onceki uygulamaia meydana gJJ:an 

bo~luk.larin yorumlarla doldurulmasinin ya:rattil_;i. ~:arca9a:ri ortadan 

kal6.ir::m1: igin yalniz ter:iel hilkLlmler l:oymakla yetinmemi~, konula.ri 

C.;)TI'J.Il tJ.11 ola:ral: d:.izenlemeyi ongo:..~mU §tUr. 

I:a!rnnda gtidillen a.maglardun biri i:]l~olla:ri sayis1n1 azal t:na.1:, 

feieras3Ton ve i'.2:.reri sendikalarini ortad.an l::aldirmak ve t;iigltl 

~eniika.ciligi te:Jvik etmektir. Eskiden 37 olan is:l:olu sayis 1 23 'e 

indirilmi§tir. 

Kanun uygulamada son derece bUyilk uyu§imazlJ.klara neden olan 

sendika Uyeliginin kazanilmasi ve sona e:rmesinin noter kanaliyla 

yapilmasini ongormil§, ay-ri.ca rnerkezi kayit ve bilgisayarla cienetin 

esas1n1 getirmi§tir. Bu sisteme gore Uyelik ve istifalar send.ika 

dl.§11.nda i§verene ve Qa.119r:ia 3a:anli~ina. da bildirilecek ve bcylece 

ii.ye sayisinin saptanmasinda ba.kanlik kayi tla.ri es as alinaca[inO.an 

her tUrlu sa::1tecil -ik olc..nagi 01•tadan kalkacaktir. Bunun di::;;inda 

toplu is; sozle§:nesi yapma yetkisinin sc.:;')t::..1mc:.s inda Q~l::t;;?me. 3a~:e.n11[;1 

kayitlari esas al:! .. nacagindan uy.:ulama:ia b:i;:;'.il: s1k1nt1lara, gat29rna

le..ra, :rerli yersiz u~tim kc.yi:pla:rina neden olan yetki gel~i:;!e!eleri ci.e 

bJ;r~k olgude onlenmi§ olacal:ti:r. 

Getirilen diger bir uyguluma da i~-;:ilerin, eyni i:-l:oluncla bird.en 

gok se::idikaya ilye olamamas1dir. Ayrice.. Ka.nun sendika yo;-ieticilerinin 

12 yildan fa~la ayni goreve segilmelerini onleyerek eski ~eyimle 

".:ienn1·i,a a'li:.al1~na11 !":On V"~,,...,ei.· .;"'-'-e~"isti"r - .. ~ -- era o.a.. .... t.:._ ·;.• .:..... ..:...;.J v ~·~-... • 

Ka:lUnun getirdigi bi:::' del;i0iklik de sendikalarin ;ra1'51scl, idari 

ve mali denetiminin a:rrintili ola:rak cLizenlenmesid.ir. Yeni yasa genel 

kurul clelegeliginin saptanmasindan orc:;anla:rin segimine ka~ar yarg1 

denetimini halinde yargi organlarina yonetimden el gel:tirmc, gegici 

ola:,·al-~ faaliyetten men, kayyi.m tayini, kapatma gibi yetkiler 

tani.nmi~tir. Bunun gibi. Maliye ve Qa.li;mia Ba.l::.anliklari. de. yJ..lda en 

az bir defa se3dikalari m&li ve idari ag1dan uenetlemekle yjkJr.ilil 

tu tulmu i,;:lardir. 

Diger bir uy~lama. ise sen:iikal kur:..:lu9lara yasak far:.liyetlerin 
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yasada ~yr1nt1l1 olarak dUzenlenmesi ve aykirill.k halinde atir ceza

lar setirilmesidir. 

2322 sayJ.11 Toplu Is Sozlesmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Temel 

Yapisi, Amaglari ve Getirdigi Ye.1ilikler 

Bu kanunun ana felsefesi ge98i§ donemle:rde bUyUk geki9melere neden 

olan yetki uyu§mazlik prosedilr~nil Qali~ma Bal:anl1c1'na ve~~ek, tet

kinin saptanmasinda sUrat, toplu i11~sozle~r.lesi yapma yetkisinin,<kottiye 

kullanilrnasini onle;nek, gor~§me prosedUruntin sLlratlendirilcesi, grev 

ve lol::avt haklarinin kotuye kullanilmasini..'1 onlenoesi, grev ve lokavt 

yasaklarinin geni§letilmesi, grev ve lokevtin ertelenrnesin~e veya sona 

erdirilmesinde B..ikanlar K'L1rulu ve ma.'lilremelere da.11.a geni~ yetkiler 

taninmasi, toplu i§ sozle~mesinin uygulamasi ve yorur:rundan gikacak 

uyu~mazlJJ:la:rda grev ve lokavt ha.klanin ka.lu1r1lrna.s1, yaseya aykirill.k 

hallerinde m~eyyidelerin ayr1ntJ.l1 olarak dUzenlennesi §el:lind.e 

ozetlenebilir. 

Kanun i!§!:olu-i!Neri topiu ii; sozle9rnesi sistecini bi.rakarak toplu 

i§ sozle::;;:nesinin bir veya birden :fazla i§yerini l:c..psamas1 es::..sini 

getirmi~tir. Bunun yani sira ayni i~~:olun:ia (ornegin ba.nkacl.11.k) i;::~i

lerin bir is;yeri:::iden d.i:Zerine nal:.illerin i:;:letmecilfr :;eregi olmas1 

hnlinde i'2letme sozle§mesi kavra::u .. na da yer ver:ni§tir. 

Toplu i§ s)zle~;:1esi yc;.:;:;abilr:iek yetkisi igin sencikalarin i?:;e:rin

deki salt Uye i;ogunlugu di~inda. I§kolunda gall.§an i§gilerl.n en a.z 

% l0 1 unu Uye kaydetmi9 olmasi zorunlulu£unu getirmi§tir. Ayrica toplu 

ig sozle§:nesi ya;ima yetkisinin tespiti ise \;al19r.ia ?al:anl1f;1 'na tevdi 

ed.ilmi~tir. Qali§rna Br:.::O:~mligi ise sendil:alar yasas1na un;un olarc.k 

kendisine bildirilmis; ve merkezi kayit sistemine z.;eg:-:iis Ll;;relikleri 

es as alarak to:;>lu is sozle;imesi yapma yetl.:is ini te3pi t e:'..ere}t i;erekli 

901;-..mluj;u.n bulunmasi halinde ilgili sendil:aya yetki beli;esi vereceJ:tir. 

Sistem eski uygulaoada biiy:ik gel:i ;;r:ielere ned.en ola.1 yet1~i '-7:1l}l'!la~1J...1~

lar1n1 giderme aoacini ongormel:te ::'..ir. 

Yeni yasa toplu i~ sozles;mesi gorU§raelerini de bu~rUk olg1de s:frat

len.dirmigtir. Ornegin yetl:i bel,;esi a.linnasindan i tiba::c•en 15 t;Lln 

iginde kar;a tarafa gag::..•1 z;apilmamasi halinde yet:!:dnin d~s:ece~i h~il:me 
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baglanml.§tir. A:rrica gorLl!}melerin ba ladi~i tarihten iti.br.ren 60 gUn 

iginde anla§ma ile ::rnna ermemesi halinde otomotik ola.ra..'lt bir aro.b:.ilu-

.sonucunu doG!:racal;: bigimje l;::..illanJ.lna.sl. ha.linde d:~1rC.u:.•Uli.lZ..Sl.nl. cn:.:;02•

cl:.il:tU gibl greY ve lol::avt:i..n e:•telene'Jilececi hc.lleri ::.;cni:;:le~;r:Ji'?tir. 

Eoylece yo:r:.:ma ol:i.ukga a.gik ":.'oplui;i yarari" ve "milli se:-vet" ~::c.v:•a.D-

1::.rina bagll. olarak bu ha.l:larl.n Sl.nl.l"lanmasJ. gibi bir l:onu c'..:n:::.eme 

gel2el:ted.ir. Kisa.ca o:;etlemek £6:!'.'ekirse, 

2321 say1l1 yasan:i.n ozellikleri: 

1. A:1ayasan1n etldsinde kalm~§tir. 

2. SK, gok a:rr1nt1l1 cl:!zenlemeler geti:rmii;tir. 

3. Qok uzun ve te!erruatli mad el~r dik~ati gekmektedir. 

4o Sendil:a igin de::Jo~:r::.sinin :::;ergekles:mesi igin ga:'::.·et veriir. 

5. 'I'er,1el C.izealerneO.e sericil::aln.ri, i~J:olune. ge::me ve se~ris1n1 

aze..l trJa e[:ilimi g0r~iln.e2cte 2ir. 

7. Zi1rulla:rda, y:_::-i:::i;icilere, 2.;r;:.glarda a1•anc:.in r.c:.:tlrrr scn::il:n:11n 

o-'.-r,,,.,..; -,.,,,,c~ >-·r1-,--i. · r 11 -r'o' r.-'-!-e1·1·-'- ,-.,.,.. ~-~: """'.i. <'.''. •• !.~ '°'· -•"°'.) ... ::-.::;. nJ. en_.:.e _e,) 1 1 .L!. l· J._:, ve·-._!._- e 

s. Faeliyetler d2ralti1DJ.§ ve toplu p~zarli2a Co~ru itilci~tir. 

9. Eu::..'ult1rl:e:-1, ya'.:~rken ve sonc ererl:e.n a;:;rr1nt1l1 (i:iZe.:1le:.1eler 

vardir. 

1 o. Her yerde degi.~ik de:1etler.ie r:iel:anizrJ::lc.ri d.i1~::a_t i g el:r.:1ekte clir. 

11. Se:idil:a ozz;:i..!rl:Jg:J. ve ;:;Llvenli[,i a;n.·inb.lJ. d·izenler:ic-le1•le s::.;:::-

12. So:rng olar2.k; belirli bir czelliii yo1: tu.r. Qol: &y:rin tili ol

:n::::.si s :0:.]:1ncal1:hr. 1930 'in cesi e_;.cli3el".:'ri onler.iel: igin bir 

Bir sendikanin salt sendikal :fas.liyetlerle mi, yol:sa salt si~rasal 

faali~retlerle ni uftraS1t1[;1, l~arar verilmesi he1~ za'"!lan gok zor bir 

so;::>u5..ur. Bir sendika salt siyusal faaliyetle:rle ugi•a9!:taktaysa sendika 

olr.ia.l:tan elbette g:t.ka:r. ILO, siyasa.l faa.liyetlere ili~kin olara.k 

sen::likalar Uzerine top yekun yc.sal:lar getirilme:1esi ge~el:ti[;ini siyasc;J. 
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daima agJ.kga soylemi~tir. Sendil:alar, Ulkelerinin si;-ra.sal durumuyla il

.:;ilenirler be::;"jelli; a.ma ;enel olaral: sendi2:e.lar, Lllkenin i2:tisadi ve 

toplur:isal siyasetini eli9tirebilmelidir. Sendil:alarin i~i b"Jdur •. Anca.k 

salt siya.sal fa.c:..liyetlerle us-ra§'ma soz kon:,isu oldug;J:ida, }:'.);.:i te, ... ··..L. org-..: .. -

le:..'in, ola~an ola!'ak sen:2ikal alana da..'1-iil sa3•J.lmas1 ce:-el:en fae:liyet

lerin otesine gegmi§ oldul:larina sik sik l:ara.r vermi~tir. Gene de ay 

rim giz::;inin giziloesi son C:.erece g:.igtUr; d.e3isdk h~Lu'.:1etlerin 1 sen-

dikalarin ne tUr siya.sal faaliyetlere giri~ebilecekleri konusundaki 

fi~irleri de elbette ba~ka ba?kadir~ Arna sendikalai~in bu gizzinin ner~

C:e oldugun~~ ve ne!'ede gizilmesi gerekti[:;ini gok iyi bilnek zorunda:lir. 

TJR:~-I§ (~Jrkiye !~gi Sendikala.ri Konfedarasyon~) 

11 Tem;:iuz 1952 yilinda kurulan ~J?J~-!;; sendika ve fede:ra.syonlar1 

bi.inyesinde toplayan bir Ust 1:aderne ij?gi te§kilat1 ola.!'ak k'.J:::>:Jlr:r..i:Jt'...lr. 

TJF.K-!~'in amc..cin1 ye..nsitan a§ag11aki ilk~ler onun e1:onor.ii1: ve sosya.l 

hayata baki~ ag1s1nda ortaya koymaktadir. Bu ilkeler s1ras1yla. 

1. TUrk-t~, TUrk milletinin el::onomik ve sosya.l sort.:nlarJ..."ll. bir 

bLltUn olarak go:riir. T:J.rkiye 'nin hizli, .~engeli ve e..dil kalk1n

mz.sin1 i~;:ilerin refa.h, h·c.<zu:r ve .:;U.venlit;i igin ?E:.rt sayar. 

Kallanma...111n cergel:les;mesi igin bLlt'i.-'.n toplum sorunlari ile yal:1::1-

C.an il:;ilenmeyi gorev ve ar;;ag bilir. 

2. A·1aya.sanin sosyal ve i1:tisadi hal:lar ve cidevler b01Um1nde yer 

alan hilk:.imlerin mum.kiln me1~tebe kisa zans_nda tam ole.ra.1.: uygulan

masi, Anayasa hilkl.tmlerinin yerine getirilmesi ve A::-~Jasada on 
gorUlen b~~Jn hususlari."l i~ler duruma getirilnesini T'irk-!~ 

gerekli sayar. TJrk-:t~ bu hususun yerine getirilrnesi igin bi.it -~ :l 

gUcUyle ga11~may1, iktiQar ve muhale:et pa:::'tilerL"li b~ yolda 

galis-nnaya yonel h1ek igin etl:i e;:ic-:..in-:5. k:..:lla:i:::iayi l::idev bilir. 

3. Anayasada ongo!'Ulen pi~ensi:plerin gerge~;:le§li:lesi igin eostere

cegi gabalarin yan1s1ra, Anayasa. d191 sosyal ve okononil: bir 

duzen kur~lmasi, devletin ~eklini degi9tirilmesi, Ata~Jrk dev

rimle~nin ve deoo~rasinin tahribi aniacine yonelen her tLlrlu 

akirna ka~~i b~tUn gUcUyle mJcadele etmek T1rk-!~ temel gorav-

lerinin ja§l.nda gelir. 

4. I§gilerin ve geni~ halk topluh:klarmin sosyal ekono::nik ve 
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s i;yasal haklarinin tam bir ozgUrliik iginde tamam olara.k uyeulan

masi igin TUrk-!~ aycin ve yogun bir eG,itim seferberlis~ne 

giris:ecektir. Tilr1~-i:~ cehaletele m~icadeleyi ve halkin kill tiir 

seviyesini yLll:sel tmeye yardirnci olm·'.3.yl. c;or0vleri aJ'a.si.'1da cayar. 

5. TUr:r-i: ~ sin if ayriliklarin in de:'.'inle ~r:iesine ve sin if Ga t 1~malar1:1a 

yol a;;:abilecek sebepleri ortad.an l~ald1rmay1 a!ne..g alan ve s1n1fla.:!:' 

arasinda. dence, 'Dari§ ve kayna.f.?~aa saylay1c1 bir :_:ioli ti~:a izleye

cektir. 

6.Devlet kesiminde a\?l.!'l. mer}~eziyetgilik ve si~rasi m'Jda..11a.lelerin o:-!
len:nesi, i!]gilerin bUt'in i ~yerlerinde yonetime etkili olarak kc:itil

m.:is 1, l:arda.n ve verim artis;inC.an pay alrnalarinin sal:'.;lanmas1 l:on~1-

sunda gt.iglUklerin berta:;:os..f edilmesini sa:li:;.!".Jz.yi T:.irl:-:1:§ ill~eleri 

arasinda saya:r. 

7. Tw.•im ii;rnilerini t:isa za:nanda '.I"arim :t~ 1:2m;mm.a l:avu ;;t:.craak tc..rir:: 

i~gilerinin gal19ma. 9artle.r1n1n adil esaslara be:.C;lanr.ns1n1 sag

layic1 ted.birleri almak ve gergeklegtL~r;iel:, T:Jr~:-i~'in ba9l1ca 

~ore•leri a~asin~a1ir. 

1. Si;:,rasi il~ti.larlarin bu l:on:..ida sa.r.1irniyetsiz olmalari, 

2. Ta:rim l:esi!7linde te:_:;l:ilatlanmanin sar:eyie n2..zs.ran t;LlglU[i.l. 

clevam edilmek ;;s.rtiyle, i~siz i:c::.lacak i§giler i;;in 1s-sizlik Si

cortasi k_::--lll'ilasl. ve b:i hust:slarin s:.i ratle gergel:le §tirilr:iesi 

9.Top:~al:siz, az to;_)rc.1:11 veya C:ar ,::;elirli l:..oylUnUn yete:rli top

ra[:a ve verimli ts.:r-in i9le tmecili_;ine kaV-...:§::m.s ini s::[;l2yic1, 

topral: da.';1lim1nd.a den:;esizlil: ve adeletsizliEi C.nleyici, a;;n1 

z ar:i.:::.nda tarimsal verioliligi a~tirici bir to :;>ral: ve ta::·im reforr:iu 

yapil::iasini ve bl.: re::'ormun hizli se.nayilel?me ve · i~sizliC;i azalat

rna yon"Llnden tc:.;;id1f;1 onemi goz.onUnde tutarc::.l:, bir an once ge::?:'gel:

le:,?tirilmesi i·~in siyasi pe.rtiler Uzerin::le b:it~in etkisi:ii b.lllan-

ulai_;;tira:,ilmel: :.izere devlet desteginin sa[lanmasl. igin gerekli 
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16. 

11. Yurdur.nzda az ~eli~mii;;; bolt:;elerin kall:i.nmasi igin plan ve yill:i.k 

proeranlarda bu bcil.:;elere ozel yer verilmesini ve b·; bolcelerde 

alt yapi ve sanayi yc..t1rimlar1n1n artirili.13.51.'11 sa[;lana ~:onusund.a 

T:irk-I~ ~:endisine c1U9en sor-evi yapaca.l:tir. 

12.Adil bi!' vergi re:'ormunun si..iratle yc.;_Jl.lr.:ias i, Cizellil:le yLlksek 

k&.zangli bUy:..ik giftgilerden yeterli vergi alinrJasi,yol:sul halka 

yuk ola.l'J. dolayli ver.;ilerin azal tilrne.s i, vergi kagirma. yollarinin 

kapatilmasi, vere;i ve servet ag1l:la."Jas1n1n devlete kc:-.rsii yapi.l-

1!las1 konularmda :J:'J:rk-1'? yetkili r.iakamla:r nezdinde gerekli ve et

kili te9eb.::>Uslerde bul".maca.ktir. 

13. l(redi da[-1l1m1nda koklU degisiiklikle r yapilr.ias i, d.ar gelirli, 

topraksiz veya tap~suz koylUlerin faizcilere muhtag olr.E.ktan 

kurt~riloesi, kredi daGiliminda iktisadi veri~liliE;in esas alin

masi kred.i 1:.aynaklari b:iyUk tiiccar ve a:::-acilcrdan gok, Uretici 

koylUlere, esna:f ve sanatkarlara, plan am3.gls..rina u~·g~..:n yc:.tirim 

ycpan gergel:: sanayicilere or-i;akla!?a ye.ti.rim yapmak istey ;;n halka 

agl.k anonim §irl:etle!'e yonel tilmesi TJ2~i-!s; 'in g'.5:::-evleri ara.s in

dadir. 

14. 'jretici, :.:oylil ve ciftginin l:ooperatifle:]tirilr:iele:ri, bu l:oo~~e:~a

tiflere devletin ~J.dahalesini veya araci ve tefecilerin sizn~i~i 

kesi:1likle onleyici te1birler al1nmas1, ayrica Uretici koopera

tiflere sinai tesisler kur!nak imkanlarmin sa~.lanmas1 konularinda 

TU:rk-!9 yetkilileri zamaninda uyaracaJ~ ve bu konud.a ge:;:-el:li gal1;?

malar1 yapacaktir. 

15.D19 ticaret dJzeninde gerekli degi~iklikler yadilara~ Uretici, 

koylU ve giftgilerin, sanayicilerin ve devletin kendi it:ia.lat ve 

ihracatlar1n1 kendi k~rulu9lar1 yoluyla aracJ.S1.Z olarak yLlr~t

~el eri i9in ge:::-eken tedbirlerin alJ.nraasi ve bu konuda gerekli 

gal19malarin sUratle gergekles.tirilr:iesinin saglanr:iasi igin TUrk-

I§ ilgililer nezdinde tum ag1rl1c1 ile gereken te~ebbUsU yapacal:.tir. 

Petrollerimiz ve madenlerimizin geni~ olgUde devlet eliyle 

letilmesi, bu alanda ozel te9eb~use, devlet yatiriola~J.nin 

verimli olama.yacagi kiigUk madenle:rimizin i~letilmesi igin, devlet 
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kontrolU ve i~gilerin ycnetime katl.lmalari, kardan ve verim 

artl.:?,l.ndan pay almalari ~a:-tJ. ile izin ve1~ilebilmesini sae
layici tefoirleri alinmasi l:om:sunda TUrk-:t.g. gere~li gal.1~::ia.

lar1 yap.s.ca2:tir. :Bu a.land.a, yabanci ser::iaye;:;re rn~inkLln r:1e:.'te'be 

yer ve :dlme::;es i, yu1<'..um..:zun ir:ili:anlari el verdi[;i anC.a, J'2. ::ianci 

vermc:;.yenin b1; a.lc.nda <;al1~tir1lma1:ias1 ar.ia~ eG.inilecel: ve T:'r~:

:t ~, bu l:onuda takipgilik gorevini eksil:siz ye:-ine .:;etirecel:tir. 

17. Yerli ser1:-iayenin ba~a1~z.b:!.lecegi i~le:r igin yabanci ser;Je.yenin 
•• •• A yurda sokulmana.si, ye.banc1 ser:na\)•enin :,1 urt d.i~ina buyuk kar 

t1~ansferleri yc.pmasinin onlenmesi y2.banc1 ser:naye ile kurulan 

orta.l::liklardan dUnya olg:.'lerine uygun ora.nda ve 1::1::.lli ortal:lik

lardan ul1nan1n :istUnde I:urLu:ilar Ver·gisi alinmasi ~:o;:r:.Alar1!!da 

T:i:::-k-:t~, ;Tctl:ililer nezc3.inde gerakli ·gal1s;mi::ilar1 ya~,ac&:ti:r. 

Y ~banc1 hissedarlarl.11 TLlrk devletine celir VerGisi odeue::1elerin

den C.O.'.;an 1:ay1tlar1n .;i::.eril:nesi ig::.n teC:.bir e.l:i..nma:::l.!ll. T·.irk-::t§ 

isteyecek Ve bu J:on:~Qa C.a 3e:rekli gaJ.i.:;;ma.le:rJi. ya::ic:ca2:tJ.:::'e 

,.. 
A"!E.yasa ve pla:: ill:e ve a:Ja?l6.:!:'1na ve toplum 

ya~·<::.~ina '..lj't; '- ~:l igler:iesi igin et::ili te5.bi::-le:r alinn<::..Sini, l:a:-s..; 

kesirai ile oz el kesimde de plan clisiplinin s '.:'.:1an!"'.'!~J.n:. 'l'·::r-1:-:;: ~ 

il~ili~erinden isteyecektir. 

19. K:cE:i.nrna :;ilanlarmda, belirli ?roc;rar;ilarda i;;r:izli[:i 1:!Zalt1ci. 

ve lUks t:;;~etim harcan2.lc.r1ni cnleyici yat1:.•1r,-liara ~':1.celik 

tan1::mas1 ko:r..llarinda gal1§:mek TJ:r::-I§ g~::.·evl e:i:! i:;;.~s..sind.aC.i2'• 

20. Devletin sosyal J:ont.'t ~"e:;.:iimina daha gok yar·:lirnci ol::-!asi, Y.e::iC.i 

evini l~endi ycriana Devletge daha fazla ::.•a.r::.1li1 eiil::1esi, arsa;:.·a 

para yat1raralc spe!~:nati:f l:a:: an~ ~rolu bul!:)a::un onle:i:Jesi '.1\lr::-

Ig 'in :tet}:il:'..le!' ns3d.ir.C.e istey ::.:ce .;;:i o:1ernli E:;Ol's-vle!'i a::..•e.s1nC.:. :0 1r. 

21. SaJ:lik alrni.rida sosyal t(ivenlisin sUo.'e..tle bUt:Jn h::.lki l:apsa:r 

.,~uruma i:;etirilDesi ve bu l:onuda ge::'ekli tedbi~-·lerin 2.l1nnas1 

igin gali(;rna TUr1~-!si 'in gorevicir. 

22 • .Egi tinde adalet ve plan ar.Bglarina uygunluf;,_in · sa];lannasi, ld5y 

goc;.ikla.:!:1na par2_s1z r::esleki e[;i tira yollarins. ~)e.ru::;:i.z nesleki 

eC;itim yollarinm agilmasi, ; .ist~in yetenekli b~it~'.n C:ar gelirli 
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aile gocukla:rinJ...11 yLlksek ogi·eniru seviyes ine l:e.de.r c:i..1:2.bilmeleri 

igin devlet9e ge:"'eken yc..~:·d1m1n ya:;·ilmasi, va2.·likl1 eilele:".'in 

e[';i timleri veya yeni telrnolc jilere in tibo.l: e:'.cbilr:ieleri igin i~

~{erle:r·inde s·irel:li e[;i tim :;::>roc:.·anlar1.:-1in uyg .ilanrna.sini.11 sa:la::.-

r.i&.SJ. T~ir~~-:t~ 'in ::'.:5rsvleri a::.0 as indad.11·. 

23. Jcrette adalet ve ;;rekne:.:;a~~11:1n se.,Slanmasi, devlete ai t i~rer

lerinde ;e§i tli UcYoet ode:::elerinin yar::;.ttigi huzurs11zlueun 

gide1•ilmesi konusunda Ti.irk-t§ l:endisine d;J i;en so:revi :;rapaca'k ve 

yetkilileri bu l:onuda galisiwaya te!;!Vik eiecel:tir. 

24. T:.irk ~s;;:isinin e41egini, orO..u::nuzun glicti ile 'birle:;?tirerek, yurt 

savJnmasinda oz kayna:!.:larirnizin kullanilmasi ve savumna g:JcUmLl

z:.in di§ yal·dir:ia baJ;li ke.lma.lan yLl:..-UtJlebilmesi igin '.l':.ir~:-I~, 

ulusal ha1.;p sc: myiinin k..irulme.sJ. yolunda gerekli b~1t~in gabayi 

gos terecel:tir. 

T:.i:d:-I9'in 1967 yilinda Ug 'iyesi, Lla:1en-:i:§, k:.stiJ~-!i;;i ve Ba.sin-!~ 

sen:iil:alari ile birlil:te ::J:tSI=' i k:.ir:'.ulc:.r. (13 2i;bat 1967) 

D:tSK (Devrimci !~gi Sendil:c..lari Konfed.ee:•;::.syonu) 

T"~:r·l:-1§ 'ten a;-;rrilan send.ikala:~ tarafindan ku:::'ulan D:tSK, 1:.uruldu[;u 

za.r;ian JO. 000 Uyesi sa.hipti; buna kar~ilik T:.irk-i:~ 'in uye say1s1 

l.ODO.OOO'a ya.Janda. Enekgilerin tun haklarini ·a.la.bilmesinin yalniz 

mesleki mticadeleyle olama.yaca[;1n1; b:.mun ~rani s1ra Anayasa'da ki 

demok2·atik haklarini l:ullanarak siyasi m:icadelede ~ta:mal?.rl. e;ere,Cini 

savunrna1~ta:hr. D!S:'~'in 1930 yill.Ilda faa.liyetleri durd.0.:rulana kad.ar tlz".'.1:

te belirtilen a.r.iaglar1 §0yledi; 

"L:ad.de J: D!SI~, iiggi s1°11f1n1n ei:onomik, sosyal ve kill tLlrel bak1m1n

dan kalk1nmas1 ve yJ.cel1::1esi igin, oncelikle, T:.ir-}:iye'n:i:n her be.k:undan 

tam bag1ms1z oloasini ve hizli bir kalkinma yoluna girmesini zorunlu 

gorUr. :Bundan ot:.tr:.i de, T:.irk I§gi hurel:.etinin, A:-1ayasa'da onsorUlen 

koklU donU§Umlerin gergel:le~mesini sa[;laya.cak bir devrimci oze ke.vu§

masini §la.rt saya:r. 

"Temel ill:eleri s;oyle kabul eder : 

./. 



a) !~~i s1n1f1nin sorunlan tam baCims1zl1~a kavu:;;mu§ toplumcu bir 

dU.zende goztinlenir. Bunun ekonomik alanda birinci adinu., emekten yana, 

emekgilerin yonetim ve denetimine dogrudan dogruya kab.ld1c1 planla bir 

devletgilik sitemidir. 

B'..l siste::ide karnu sektorii af;1r basar ve i tici, ~~c5:1etici rol oynar. 

b) Qelik ve nakina s::.neyii ile enerji kaynalda.ri gibi sanayiin 

kilit noktalarinm genellikle agir sa.na.yiin, nadenciligin ve bUy:.ik 

ula;itirma, ihracat, i t:"1alat is:leriyle bankacill.k ve sir;orta.ci.liGin 

devlet eliyle yiirJttilmesi gereklidir. Bu alanda ozel sektor yard1mc1 

durumC.adir. 

c) Emekgile~--e, insan onuruna uygun bir hayat seviyesi sagla~al:: 

ve bu seviyeyi devaoh. olarak yUl:seltmek, i~sizli~"i ortadan l:aldi.r

mal:, a:icak devlet eliyle yi.ir:ltUlecek hizli bir sc..nayile;;:ne ile mUm::tfa-

6.Ur. A'.1cai:, devlet eliyle ;y-J::.~'.JtUlen bi::>:> anayilegrnede, is:letmelerin 

devletle~mesi ve en ileri tel:niklerin kullanilmasi i§gilerin ya:•a::::>l.Ila 

olur. 

g) :i:§gi sinifinm ci.evrimci bir ni telif::e eri§r.iesi ve biling3=en::"Jesi 

ancak yurt ve dLlnya olaylarini."l emekgile1• agisin·ian ve bilil"lSel 3"01-

dan de::eJ."lend.irilmesine ba[;l1C:.1r. Bilim, i§gi sini:fin:i.n e:l one:.U.i 

0.) EoylJ.a'.izi.i uye;ar yas:ar.ia s;a1•tlar1na kavu§turmal: ve s:::.:12,yile;;;;r.ie

mize temel ve destek olmak Uze:::-e, k.b~lU bir toprak re::or::rl) zor:.in.lud:..;:?:'. 

:Ounun ayn1 za:manda. i~sizli[;i c::ileyici bir yarari de. variir. 

e) ";;'"'el·,....; ler.;•n +'ir~ 11.,1·1 ~,..ini alabi· 1 ,.,..,,. 0 1· •ralniz "'•esl 0 1d m··c"'-.....,i-• -"S~ .... t ""u "" - ~~-c.- ~.J........ v .. ~·· -'-......__ -- '-" 

d.ele ile ::;1·1rnl:Un decildir. :s·,.mun yani sira, Anc:y&sa.'d.al:i de;J'.)kr~tik 

hal:larin l. :kullanarak, s iyas i r::!foadele :.ra7oe..lar1 C.a :;e:::'.'e:: ii C.ir. Bu 

m~icadele, ii,;;gi s1n1:?1n1 varl1C1n1n tam 'bilincine kevus-turararal:, in

sanin insani somLlrmesi esasina ka::-ei t bir amag cU:Eir ~eklin:.e1ir. 

Send.ikalarm topluluk konus-:..miaki go::!'.'ii§le1·ini TJrx-t;,; bas;l:ani 

~ev~:et YIL.:AZ 'in ulusla:.-"2.ras1 H-:ir !;::;gi Se:i.dil:alari Kon:'ede:.':'~syo:iu 

(IC£·£U) icra kiirul') topl8.nt1sina l:.atJ.lmaya gicl..erken ve1~di[;i d.e::!eg • 
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~opluluk ko.!1·~1s·,.nda.:id eenel d~i ;-:'.i.nceyi yansi tmakta:i1r. 

gi lehine ve :1:.ir sendil:ac1l1cin yerles;;:iesi yoniJnde deil;i;ii:lik yapmarJasi 

halinde Ti:..-~:i~:re'nin /:.yr;1pc.. Toplult·suna t;irme ~ansinin azalaca[ini soy-

1 er;:el: te c' ir. 

Yilmaz, ::·J:r·l:i;.re 'C:.eki i?gi hal: ve o3gi5.r1Ukleri kom;s1~;1un Ug yild.an 

beri ·11usla:rarc.s1 Q::=i.li;:iia Llr.:;'it·:.iniln tILO) gUndeminde olc~ueunu hat:i::clet

ti. IL'.J'nun 1339 l:aziran 'inda yapacati to;,Jlcmtida 2:.:..2.·.::< listeye gege

biliriz C.edi. Yilmaz, T·~irki;}·e'de ILO soz.les:r:ielerinin eseoen olmar;1n.s1 

::ied.eniyle i:?~i !1ak ve ozgurl'.il:leri l:on-..1lar1n1n Ug yildan beri ILO 1 nun 

:;J.nderd!1de oldugunu h.:rb.rlatti. 1933 y1l1n1n 1.:a;)•is ~·inda gall.§na 

hayatiyle ilc.;ili yasalarda ya;.)ilan dJ.zenlemelerin i1akyej niteliginde 

Olduf;Uffc.1 belirten J.'l.lmaz ::;:unlarJ. Scyled.i: 

Bu gali~rnalar, ILO ltt:;.C.'arla:c."'l.nJ...'1 Ti.i:'~:iye 'de e.;el:'len olabilmesi igin 

sagl.:i.k.11 bir eiri§1in det;ildir. Bu ~:onular, ILO'nun izler.ie ve decerlen

C.irr!le l:omisyonunun 1989 Ha.z ira.n 'J..'1da yapaca.gi toplantida gorU §?'.Uecek. 

Bana gore on'.in:izcleki s:.5.re :.ginde h'il:'...imet, i~gi ve h~il' sendikacilJ.k 

yo.--iLlnde yasn.lard€: de~i9iklik yapr.iazsa TJ:'l:iye '11in J:e.rc; liste;<{e gegme 

durur:rJ vard1::.~. :J'inya.da 164 Ulke birle9rni§ r:1illetle1~ gal1f}ma. te~:d1a.t1na 

delc:ge on::lerir. Genel l:urullard.a Ull:elerle ilr;ili t'ir.i J:onular r;o:··J~ti-

lUr. Kara listeye gegilr;iesi halinde T:Jrl::iye'deki sen·lil:al hak -ve ozgLlr

Eiklerle is;;;:ilerin durum·...i da genel b..:Jri.-~llarda tartii_;;ilir. Bu d.u:.~umda 

T~irl:iye 'de i§gi hak ve ozgUrlUkleri, Mir se:idil:acill.k konusunda 

demokrasiye saf;lik bir gegi~ yap1lmadie1 yolundaki eniir.eler yeniden 

g:.indeme gelir •. t...vrupa Toplu.lugu 'na .;ii~meye gal19t1t1r.1iz ~u gUnlerde 

bu durum her halde iyi bir netice vermez?> 

~ev;;.et Yil!::1az, Av:rupa Toplulugu 'na 3i2'ebilmel: igin 1:on:Jya is;gi ve 

bur sendikacl.ll.k agisindan yakla§:mal:tad.ir. 

1::;gi kesii-ni ap.sindan 12 Ortak Pazar Ulkesincleki i~gi hak ve ozgilr

lilklerinin mil!limum seviyecteki ILO ka:.0 arlann1n !I"U::•:·:iye 1 de esemen 

olmasi gerekir. /..yrica, Ti..irkiye 'deki toplu i:.;; sozle9r.1elcrinin baskisiz 

bir ortamda ;:ra:.n.l.Dasi halinde, Avrupa Toplulugu 'na girme ihtimalimiz 
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olabilir. Bu s;artlar olugursa toplul;;;;un kap1s1nda bel~leyebiliriz. 

Yilmaz, Avrupa ~·oplul ~ :["ll 'na t;irr:ieye ka:'!]l. ol:::iachl::larini, ancak h·Jkii

netin 1989 Ifaziran ayindan once i,;igi hak ve ozgU::-li.ikleri agisindan 

onemli ad1i1J.lar e.tua.si ;::e:."zl:ti[;ini soyler.ii§tir. Amacimiz, c:etnokrasinin 

saLlik ol:.m.si, hUr sendil:ac1l1£;1n da en iyi c-eldlde yJr<itUloesi:lir. 

Sonug olara.k 1993 'te gika!l 2·321 s:-::rili sendil:alar ;yasa.si ile 27 4 

say1l1 send.ikalar yasasi arB..Sinda sen(,:!.kal f!:_:layisi ·::ia.kin:inda..'1 fark 

olr.1as1ni:: ka:c·i;;ilik, ayni ya.sa ile 1947 tarihli sendil:alar ya.sasi ara

sinda sendikal a .1layJ.§ b2.k1m1ndon bi.!y~k bir uy;.1m goze garp!:1:"'1ttad.ir. 

Yani 2821 sayili sendikala.r yas as in in 1947 tarihli se:1d.ikalar yasas1n1n 

bir devami oldugu soylenebilir. 

Bu ozellikle1• goz onUnde tut:1larak, bu sendil:.al yasalarin celi1?i

oini bir dLlz gizgi ola~G.k. ele alirsak; bu uJz gizgi~e ilk yas~ 1947 

yasa. ve JgUnc~sU-

de 274 sa;y·1l1 yasanin olnasi '.i':i:~i: send.ika.l hare:'.:eti bal:inindan d.a."la 

olur:J.lu olacaktir. 

e ; ilimi va:•dir; .syni g ,':'.;ilimin 2321 s.:.:..y ill. yE..Sade. C.c. izlerine r:.stla:i.-

is :;a tleoa.l: ts. ~-.11". 

1961 'de gJ.J:an 274 sE,:,rili seaC:.il:alar ;yc:.sasinda ise se:-ic.ika ile i~:ii 

bir b'..ltUn ola:ca.k e ,::;ili~:d b.l...:nr.Jc:..}:ta~ir. 

B~;:;lece '.:.' ~;:'::i:·e 'ce se 1dil~acil il: ha~~e~~e ti ile il:ili ana r:c>o:;uat 

incele:1di'.';inde, o::ia e.::ilimin se:1til:ala:..•a g2.gda§ is;levle:d ~;e::.-1.ne 

son:wu ola:::-al: i§~inin serL}.ika:ra ole.n i13isizli[:i i~ginin se~c'.il:.aya 

s::.hip gi:.:r:1aaE:.Sl. onti ~~en~ tle3"e1Je;:iesi gibi sonugle.ri:la berabe7.'inde 

!9ginin seadikayi bir av.Jl:at yada i~i d~1§t·]gt.i zaman gif,ece3i bir btlro 

ole.:rcl: gorr:1esi b0yle bir ilcisizli[;i ortaya gil::~rr:iakta-iir. J..slind.a 

b'l se~:ilde i~;;i il<2 sen-::il:al hc:..:-ie~:et t:c:rasi."1da bir izolE~s~·on:~a sa.:;Ian

r.::i~ ol1u[:u ~:ad.ar bu olt.;;;.suz _selit>nele:dn nE:0.Bni i§ginin sen~i!::ayla 
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arasindaki organik birle§menin saglanarnarnas1dl.r.Buda demokratik 

birortallrla olu~abilir. 

SonuQ olarak AT 1 Da girmede yap1lrnas1 gereken he1"3eyden once 
sUrekli bir demokrasinin sagJ.anJnesl.dl.r. QUnkiJ Ba~m.s1z sendikalar 

sneak demokresi igerisinde ya§abilir ve 1,1eyebilirler, asl1Jlda 
demokrasiyi korurken kettdi varolSDa temellerini de korurlar. 

Avrupa 'da sendikal enlayJ.~l.n tem.elinde dem.okratik sistemin varl1~ 

yetmaktadl.r. Sistem.de sendikal ge~itlili~in saglanrm.§ olmasi bunu 
en iyi §ekilde ortaya koymaktadl.r. 
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