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ÖZ 

 
 Bu çalışmada temel hak ve özgürlüklerden biri olan grev hakkı 

incelenmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde grev ve grev hakkı kavramsal bakımdan 

incelenmekte ve tarihsel gelişim süreçleri ele alınmaktadır. İkinci bölümde 

uluslararası alanda yer alan düzenlenmelere ve uluslararası insan hakları 

sözleşmelerinin denetim organlarının kararlarına yer verilerek grev hakkının kapsamı 

ve sınırları belirlenmeye çalışılmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise, Türk 

hukukunda grev hakkının düzenleniş biçimi incelenerek, uluslararası standartlara 

uygunluğu tartışılmaktadır.  

 

 

ABSTRACT 
 

 This dissertation provides an analysis of right to strike as one of the 

fundamental rights and freedoms. In the first part of the study the conceptual 

definitions of “strike” and “right to strike” and the historical backgrounds of these 

concepts are examined. The second part of the study displays the scope and 

limitations of the right to strike in the light of the international human rights treaties 

and the decisions of their supervisory bodies. The third and the last part adresses 

Turkish law on the right to strike and discusses its conformity with the international 

standarts.   
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TÜRK ANAYASAL DÜZENİNDE VE ULUSLARARASI İNSAN 
HAKLARI SÖZLEŞME SİSTEMLERİNDE GREV HAKKI 

 

GİRİŞ 
 

 İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinde işçinin ekonomik bakımdan zayıf 

konumu aşikardır. Bu konumu, işçiyi iş şartlarının belirlenmesinde işverene bağlı 

hale getirmekte, işverenin dayattığı şartları kabul etmeye zorlamaktadır. İşçinin 

emeğinden başka geçim kaynağının bulunmaması ve yaşam standartlarının 

işverenden aldığı ücret ile orantılı olması nedeniyle, işçi ile işveren arasındaki bu 

eşitsizliğin giderilmesi bir insan hakları sorunudur.  

 

 Birçok devletin mevzuatında ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinde bu 

eşitsizliğin giderilmesi adına sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı tanınmış 

bulunmaktadır. Bu çalışmada işçinin elindeki en etkili mücadele aracı olan grev 

hakkının uluslararası alanda ve Türk hukukunda düzenlenişi, kapsamı ve sınırları ele 

alınmaktadır.  

 

 Çalışmanın ilk bölümünde insan hakları düşüncesinin ve sonrasında sosyal 

haklar ile grev hakkının tarihsel gelişimine yer verilmekte, sosyal devlet ilkesine 

değinilmektedir. Bu girişin ardından grev hakkının gerçekten temel bir insan hakkı 

olup olmadığı tartışılmaktadır. Ayrıca grevin bir hak veya özgürlük olarak 

düzenlenmesi arasında bir fark olup olmadığı araştırılmakta, bu tip düzenlemelerin 

hukuki sonuçları ortaya konmaktadır. 

 

 Çalışmanın ikinci bölümünde, uluslararası düzenlemelerde grev hakkının yeri 

konu edilmektedir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, 

Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi ile Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 

bağlamında grev hakkının ne ölçüde korunduğu, sözü geçen sözleşme sistemlerinin 

denetim organlarının içtihatları ışığında değerlendirilmektedir.  
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 Çalışmanın son bölümünde ise, grev hakkının Türk hukukunda düzenlenişine 

yer verilmektedir. 1982 Anayasası’nın grev hakkını düzenleyen 54. maddesi ile 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nda belirlenen kapsam ve sınırları, 

bunlara getirilen eleştiriler ile uluslararası standartlara uygunluğu, 12 Eylül 2010 

tarihinde gerçekleşen halkoyu ile kabul edilen Anayasa değişikliklerinin grev 

hakkına ilişkin hükümleri çalışmanın bu son bölümünde incelenmektedir.   

 

 Hukuk bütünsel bir bakışla ele alındığı takdirde, farklı hukuk alanları arasında 

keskin sınırlar çizmenin zorlukları ortaya çıkmaktadır. Temel hak ve özgürlükler; 

anayasa hukuku, idare hukuku, ceza ve ceza muhakemesi hukuku, medeni hukuk, iş 

hukuku ve uluslararası kamu hukuku gibi birçok hukuk dalının kesiştiği bir hukuk 

alanının konusunu oluşturmaktadır. Anayasamızda temel hak ve özgürlükler başlığı 

altında düzenlenen grev hakkının incelendiği bu çalışmada hukukun birçok alanından 

faydalanılmıştır. Bir hak ve özgürlük olarak grevin incelendiği birinci bölümde 

anayasa ve genel kamu hukuku, uluslararası hukukta grev hakkının incelendiği ikinci 

bölümde uluslararası kamu hukuku ve uluslararası insan hakları hukuku, grev 

hakkının Türk hukukundaki kapsamı ve sınırlarının ortaya konulduğu son bölümde 

ise anayasa ve iş hukuku faydalanılan hukuk dallarıdır. 
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I. BÖLÜM – GREV HAKKI VE GREV ÖZGÜRLÜĞÜ 
 

1. Grev Hakkının Niteliği 
  

 Grev hakkı, çalışanların topluca aldıkları bir karar üzerine devletin veya özel 

hukuk kişilerinin müdahalesi olmaksızın işi bırakabilme özgürlüğünü ifade 

etmektedir1. Bu bölümde grev hakkı ve özgürlüğünün niteliklerini, grev hakkının 

gerçekten bir insan hakkı olup olmadığı tartışılacaktır. Ancak öncelikle, hak ve 

özgürlük kavramlarının anlam ve kapsamını incelemek gerekmektedir. 

 

1.1. Hak ve Özgürlük Kavramları  
 

Hak ve özgürlük kavramlarına tanımlar getirmeyi amaçlayan kaynaklara 

bakıldığında, tanımlamanın zorluğu konusunda birleşildiği görülmektedir. Bu 

zorluğun en önemli nedeni ise, hak bildirilerinde, anayasa ve yasalarda açık bir 

tanımın bulunmamasıdır. Nitekim Montesquieu, özgürlüğe ilişkin “Hiçbir sözcük 

yoktur ki, özgürlük sözcüğü kadar değişik anlamlar verilmiş ve düşüncelere çeşitli 

biçimlerde yansımış olsun” demiştir2. Bu kavramlar aşağıda elden geldiğince 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

  Özgürlük kavramı, Türk Dil Kurumu’nca, herhangi bir kısıtlamaya, 

zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı 

olmama durumu, serbestî, her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi 

iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet şeklinde 

açıklanmaktadır3. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin 4. maddesine göre (1789) 

ise;  

 

                                                 
1 Alexander Kägi, Koalitionsfreiheit und Streikfreiheit, Zürich, Verlag Schulthess & Co. AG, 1969, 
s. 78. 
2 İlhan Akın, Kamu Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 1974, s. 150. 
3 TDK (çevrimiçi) http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=%F6zg%FCrl%FCk&ayn=tam 
17.10.2010. 
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“Özgürlük, başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmektir. Böylece her insanın doğal haklarının 
kullanımı, toplumun diğer üyelerinin aynı haklardan yararlanmalarını sağlayan sınırlarla belirlidir. Bu 
sınırlar ise ancak yasa ile belirlenebilir”.  

Özgürlük kavramında yasanın üstünlüğü ilkesi öne çıkmaktadır. 

Özgürlüklerin korunması yasalar ile yapılan düzenlemelerle etkili olabilecektir. 

Ancak bunun da her zaman geçerli olmadığı söylenebilir. Çünkü baskıcı yasalarla 

özgürlüğün ortadan kaldırılması da mümkün olmaktadır. Siyasi iktidar, bireyin 

özgürlüklerini kullanmasına müdahale etmemekle yükümlüdür. Bu nedenle 

özgürlükler rejimi siyasi iktidarların sınırlanması anlamına gelmektedir4.   

 

Hak ise hukukçular tarafından üç farklı dayanak noktası alınarak 

açıklanmaktadır. Başta Savigny olmak üzere “irade teorisi”ni savunan doğal hukukçu 

yazarlara göre hak, hukuk düzenince korunan, bir mala veya çıkara yönelmiş irade 

gücü (Willensmacht) veya bireysel bir çıkar yararına oluşturulan devlet koruması 

üzerindeki tasarruf yetkisi olarak tanımlanmaktadır. Hakkın esası iradedir ve hukuk 

düzenince korunan irade hak niteliğini kazanır5. Hak, hukuk düzenince tanınan, 

sınırı, konusu, kullanılma şekli ve şartları belirlenmiş, halkın kullanımı sağlanmış 

olan özgürlük, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkidir. Kant’a göre de hak, bireyin 

diğer bireylerle bağdaşabilir özgürlüğüdür6. Hukukun tanıdığı ve koruduğu, belli bir 

çıkarı gerçekleştirmek için tanınmış davranış serbestlikleri olarak ortaya çıkan 

yetkiler, söz gelimi polisin silah kullanma yetkisi gibi bir görevin yerine getirilmesi 

için verilen yetkiler ile karıştırılmamalıdır. Zira sözü geçen yetkiler, yetki sahibi için 

hak doğurmaz7. Diğer teori ise, “çıkar teorisi”dir. Buna göre hak, hukuk düzeni 

tarafından korunan çıkarı ifade eder. Kişinin iradesini kullanmak yoluyla ulaşmak 

istediği amaç, çıkardır. Hangi çıkarların korunmaya değer olduğunu hukuk düzeni 

belirler. Çıkar iradeyi harekete geçiren etmen ve bu nedenle hakkın yaratıcısıdır. Bu 

                                                 
4 Akın, a.g.e., s. 261, 263. 
5 Kägi, a.g.e., s. 81, Turhan Esener, Hukuk Başlangıcı: Genel Hukuk Bilgisi, İstanbul, Alkım 
Yayınevi, 2004, s. 147, A. Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları , 
Ankara, Turhan Kitabevi, 2005, s. 160, Kemal Gözler, Hukuka Giriş,  Bursa, Ekin Kitabevi, 2003, s. 
269, Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı: Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, Ankara, Turhan 
Kitabevi, 2003, s. 210, İsmail Kayar/İlhan Üzülmez, Hukukun Temel Kavramları, Ankara, Detay 
Yayıncılık, 2007, s. 217.   
6 Ahmet Mumcu/Elif Küzeci, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri: Kavramlar, Evrensel ve 
Ulusal Gelişimleri, Bugünkü Durumları, Ankara, Turhan Kitabevi Yayınları, 2007, s. 16.  
7 Bilge Umar, Hukuk Başlangıcı: Ders Kitabı, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
1997, s. 147.  
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kuram başta Jhering olmak üzere pozitivist okul tarafından benimsenmektedir. 

Üçüncü görüş ise irade ve çıkar teorilerini sentezleyerek “karma teoriyi” 

oluşturmuştur. Jellinek’e göre çıkar hakkın maddi unsurunu, irade ise manevi 

unsurunu teşkil etmektedir. Bu unsurlardan birinin eksikliği halinde haktan söz 

etmek mümkün olamayacaktır. Hak, insana irade kudreti tanımak yoluyla ve hukuk 

düzenince korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren çıkardır8.    

 

 Yukarıda tanımlanmaya çalışılan hak ve özgürlük kavramları acaba aynı 

anlama mı gelmektedir? Bu iki kavramın farklı anlamlar taşıması halinde sonuçları 

ne olacaktır? Öğretide bazı yazarlar hak ve özgürlüğün aynı anlama geldiğini 

savunmakta9, bazıları ise bu iki kavrama farklı anlamlar atfetmektedir. İlk görüşün 

savunucularına göre, hak ve özgürlük bir hukuki gerçeğin iki yönüdür. Biri olmadan 

diğeri anlam ifade etmeyecektir. “Hak hürriyetin temeli ve mevzuu, hürriyet ise 

hakkın gerçekleşme vasıtasıdır”10. Özgürlük, bir haktır. Türk ve Alman 

Anayasalarında da hak ve özgürlük kavramları birlikte kullanılmaktadır. 1961 

Anayasası’nın ikinci kısmının başlığı “Temel Haklar ve Ödevler”dir. Bu başlık 

altında düzenlenen madde metinlerinde “Temel Hak ve Hürriyetler” ifadesi 

kullanılmaktadır. Yine söz gelimi, “Toplantı Hak ve Hürriyetleri” başlığı altında 

toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ve dernek kurma hakkı düzenlenmiştir. Aynı 

şekilde 1982 Anayasası da hak ve özgürlük kavramlarına birlikte yer vermektedir. 

Söz gelimi, “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlığı altında hem bilim ve sanat 

hürriyeti, hem de mülkiyet hakkı düzenlenmiştir. Alman Anayasası’nın ilk bölümü 

                                                 
8 Esener, a.g.e, s. 149, Gözübüyük, a.g.e., s. 160-161, Gözler, Hukuka Giriş, s. 270, 271, Bilge, 
a.g.e., s. 211, 212, Kayar/Üzülmez, a.g.e., s. 218.  
9 Hüseyin Nail Kubalı, Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Siyasi Rejimler, İstanbul, Ersa 
Matbaacılık, 1964, s. 318, Mumcu/Küzeci, a.g.e., 14-17, İbrahim Ö. Kaboğlu, Kolektif Özgürlükler, 
Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Basımevi, 1989, s. 15 (Kolektif), Ferdinand von Prondzynski, Freedom 
of Association and the Closed Shop: The European Perspective, Cambridge Law Journal, 41 256 
1982, 256-272, s. 263, 264, Vehbi Hacıkadiroğlu, Özgürlük Hukuku, İstanbul, Cem, 1992, s. 90, 
Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku (Son 
Değişikliklere Göre), İstanbul, Beta, 2009, s. 123, Tekin Akıllıoğlu, İnsan Hakları I, Kavram, 
Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, Ankara, A.Ü.S.B.F. İnsan Hakları Merkezi Yayınları, 1995, s. 8, 
Akın, a.g.e., s. 264. 
10 Kubalı, a.g.e., s. 318. 
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“Temel Haklar” başlığını taşımakta, madde metinlerinde hem hak hem de özgürlük 

terimlerine yer verilmektedir11.   

 

 Hak ve özgürlük kavramlarını birbirinden ayıran görüş ise, özgürlüğü bir şeyi 

yapma veya yapmama, belli bir biçimde davranma veya davranmama yetisi, bir 

serbestlik ve bundan yararlanma olarak tanımlamaktadır. Bu durumda herhangi bir 

hukuk kuralına bağlılık bulunmamaktadır. Hak ise, yapma veya yapmama 

kabiliyetinin yanı sıra, devletten veya özel kişilerden bir taleple birlikte bir edim 

veya hizmet isteme yetkisini de kapsamaktadır. Bu haliyle hak, özgürlükten geniş bir 

kavramdır12. Hukuk düzeni, başkalarına genellikle hak sahibinin çıkarlarına 

müdahale edilmemesi şeklinde ortaya çıkan bir ödev yüklemek yoluyla hakkı 

korumaktadır. Özgürlükte ise bir ödevin varlığından söz edilemez13. Bentham ve 

Austin gibi pozitivist hukuk düşünürleri de hakkı, hak sahibi dışındaki bir veya 

birçok kişiye yüklenen ödev olarak tanımlamışlardır14.  

 

Hak ve özgürlüğün farklı anlamlara geldiğini savunan başka bir görüşe göre 

de, bir önceki görüşün aksine özgürlük geniş, hak ise dar kapsamlı bir kavramdır15. 

Özgürlük soyut, hak ise özgürlüğün somutlaşmış halidir. Hukukun yasaklamadığı 

eylemler özgürlük kapsamında kalır16. Özgürlükler doğuştan var olan, toplum 

sözleşmesi ile devlete aktarılan ve korunmaları görevi de devlete yüklemiş 

kavramlardır. Haklar ise, yazılı hukuk belgelerinde özgürlüklerin kullanılmasını 

sağlamak amacıyla somutlaşmıştır.  Yasaların siyasi iktidar tarafından düzenlenmesi 

nedeniyle, haklar devletin sağladığı bazı olanaklar olarak değerlendirilmektedir17.   

 

Sözü geçen anlayışta, hakların özgürlüğün sağlanması için hukuk düzeninin 

kişiye tanıdığı yetkiler olduğu savunulmaktadır. Haklar aracılığıyla özgürlük dışa 

                                                 
11 Mumcu/Küzeci, a.g.e., 14-17. 
12 Kaboğlu, Kolektif, s. 15.  
13 von Prondzynski, a.g.e., s. 263, 264. 
14 Hacıkadiroğlu, a.g.e., s. 90. 
15 Kaboğlu, Kolektif, s. 15, Tanör/Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 123. 
16 Akıllıoğlu, a.g.e., s. 8.  
17 Akın, a.g.e., s. 264. Yazar, özgürlük ve hak kavramlarına farklı tanımlar getirmektedir. Ancak 
kendisi Kubalı’ya atıfta bulunarak çalışmasının devamında aynı anlamı taşıyan terimler olarak 
kullanacağını ifade etmiştir.   
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vurulur, özgürlüklere biçimini veren haklardır. Kişi, herhangi bir yönde karar verme 

veya herhangi bir şekilde davranma, bir eylemi yapma veya yapmama yetkisine 

sahipse özgürdür. Bu nedenle özgürlük fiili bir durum olarak nitelendirilebilir. Buna 

karşılık, normatif alanda yer alan “hak”kın, özgürlüğün usuli güvencesi ve 

gerçekleşme aracı olduğunu söylemek mümkündür. Hak ve özgürlüğün aynı 

düzlemde yer almadığının göstergesi, hakta yapılması doğru kabul edilen eylemin 

meşru olmasının aranmasıdır. Özgürlük bir fikirdir ve hakların kökenidir. Haklar ise, 

hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetkilerdir ve özgürlüğün gerçekleştirilmesi için 

kullanılırlar. Bu durum öğretide şöyle bir örnekle açıklanmaktadır: Kişi Anayasa’nın 

23. maddesinde düzenlenen seyahat özgürlüğünü kullanıp kullanmamakta serbesttir. 

Ancak bu özgürlüğünü kullanmak yönünde hareket eden kişinin pasaport isteğinin 

reddedilmesi halinde hakkın varlığından söz edilecektir. Haklar, özgürlüklerin 

uygulamada düzenlenmesi ve sınırlanmasına yaramaktadır. Örnekte görüldüğü gibi 

özgürlük ihlalinden hak doğmaktadır18. Ayrıca özgürlük ilke olarak herkese 

tanınmakta iken, hak hukuk düzenince sadece sahibine tanınmaktadır. Alman 

hukukunda buna sübjektif hak adı verilmektedir19. 

 

İsviçre yazınında bir görüşe göre, grev özgürlüğü devlet tarafından müdahale 

edilmeden grev yapma imkanını ifade etmekte, grev hakkı ise kişiyi hem devletin 

hem de özel kişilerin müdahalesinden korumaktadır. Ancak, yine de bu iki kavram 

genellikle aynı anlamda kullanılmaktadır20.    

 

 Hak ve özgürlüğün farklı anlamlara sahip kavramlar olduğunu savunan 

görüşe göre, bir konunun özgürlük yerine hak olarak düzenlenmesi, onu daha 

güvenceli hale getirmektedir. Özgürlük şeklinde düzenlenen bir konuda, kişi onu 

kullanma serbestisine sahiptir. devlet ise, müdahale etmeme yükümlülüğü altındadır. 

Ancak böyle bir durumda devlet, bu özgürlüğün kullanımını sağlamak için olumlu 

adımlar atmakla yükümlü değildir. Burada hak olarak düzenlenmekten kasıt, 

                                                 
18 İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı Üzerine Bir 
Deneme, İstanbul, AFA Yayınları, 1994, s. 12, 13.  
19 Esener, a.g.e., s. 150, Norbert Horn, Einführung in die Rechtswissenschaft und 
Rechtsphilosophie, Heidelberg, C.F. Müller, 2004, s. 23.  
20 Kägi, a.g.e., s. 75.  
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anayasal koruma görmekte olmasıdır. Özgürlükte ise, anayasal düzenleme söz 

konusu değildir. Ancak konuya ilişkin bir yasak da bulunmadığından kişi bu eylemi 

yapmakta özgürdür. Bu görüş, öğreti ve uluslararası sözleşmelerin denetim organları 

kararları ışığında, grev konusuna ilişkin olarak bir sonraki bölümde incelenecektir. 

 

1.2. Grevin Bir Hak veya Bir Özgürlük Olarak Düzenlenmesi 
  

 Öğretide hak ve özgürlük kavramlarının farklı anlamlara geldiğini savunan 

görüş, grevin ulusal hukuklarda düzenlenişine ilişkin ikili bir ayrım yapmaktadır. 

Buna göre grev, bazı hukuk sistemlerinde bir hak, bazılarında ise bir özgürlük olarak 

düzenlenmektedir. Grevin bir özgürlük olarak düzenlenmiş olması, grev hakkının bir 

temel hak olarak Anayasa’da veya anayasal metinlerde yer almaması ve anayasal 

güvenceden yoksun olması anlamına gelmektedir. Grevin bir özgürlük olarak 

tanınması durumunda, hukuk düzeni greve izin vermekte, ancak herhangi bir 

ayrıcalık, bir güvence tanınmamaktadır. Bu sistemlerde grev, özel kurallara 

bağlanmamıştır. Grev özgürlüğünün sınırları, genel hukuk düzenince belirlenir. 

Kamu hukuku bakımından serbest olan grev, özel hukuk bakımından sözleşmeye 

aykırı bir eylem olarak ortaya çıkmaktadır. Grev eylemini gerçekleştirenler, eylemin 

özel hukuk kurallarının öngördüğü sonuçlarına katlanacaklardır. Grev özgürlüğünün 

hukuk düzenince tanınması, yasalarda grevin yasaklanmasına engel olur, ancak bir 

hak olarak tanınmanın getirdiği güvencelerden yararlanamaz21.  

 

Anglosakson sisteminde grev bir özgürlük olarak düzenlenmektedir. Söz 

gelimi, grevci işçinin yerine yeni işçi alma yasağı, grevin bir özgürlük olarak 

düzenlendiği hukuk düzenlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde 

bulunmamaktadır. Grev yapan işçi, grev nedeniyle yerine başka işçi alınması 

suretiyle işini kaybedebilmektedir. İşçiler, grev yapmanın taşıdığı riskleri göze 

aldıkları sürece grev yapmakta özgürdür. Devletin grevlere müdahaleden kaçınma 

şeklindeki olumsuz davranışı söz konusu olmaktadır. Bu düzenlerde, işverenin 
                                                 
21 Matthew C. R. Craven, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 
Clarendon Press, Oxford, 1995, s. 279. Murat Kandemir, Grev Hakkı, Niteliği ve Sosyal Haklarla 
İlgisi, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara, Seçkin, 2004, 589-605, s. 590, 
591. 
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işyerindeki faaliyetini sürdürme hakkı, işçilerin grev özgürlüğünden ağır 

basmaktadır22. Birleşik Krallık’ta da grev ne kişilere ne de sendikalara pozitif bir hak 

olarak tanınmamakta, bu özgürlük kapsamında grev eylemi cezai bir sorumluluğa yol 

açmamaktadır. Bu hukuk sistemine göre grev, ilk olarak bir haksız fiil olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak Sendika, İşçi ve İşveren İlişkilerine İlişkin Kanun, bazı 

şartların yerine gelmesi kaydıyla haksız fiil sorumluluğundan bağışık olma imkanı 

sunmaktadır23.  

 

İngiliz öğretisinde hakkın açıkça tanınması yerine bağışıklık24 sisteminin 

öngörülmesine ilişkin çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre, bir konunun 

hak olarak tanınması, istisnalar ve sınırlamalar içerdiğinden mutlaka etkili bir 

korumanın güvencesi değildir. Haklar, bağışıklıkların yeterince kuvvetli olması 

şartıyla bağışıklık sistemi gibi kimi dolaylı araçlar yoluyla da korunabilir. Ancak hak 

kuramı açısından bakıldığında bu görüşe karşı çıkılmaktadır. Anglosakson 

hukukunun dinamik ve sürekli değişen bir yapıya sahip olması, yeni durumların 

ortaya çıkması halinde haksız fiillerin mahkemelerce genişletilmesine ve 

bağışıklıkların giderek yok olmasına yol açabilecektir. Uygulamada yargıçların yeni 

haksız fiiller yarattıkları görülmektedir. Meclisin bağışıklık tanımadığı haller için 

yargıçların sorumluluğa hükmetmesi, meclisin demokratik iradesine aykırılık 

taşımadığı için yargıçlarca meşru bulunmaktadır. Yargıçların sorumlulukları 

tanımlarken kullandıkları dil de, toplu eylemlerin hukuka aykırı filler olarak 

algılanmasına neden olmaktadır. Grevin bağışıklıklar sağlanmadan önce haksız bir 

fiil teşkil ediyor olması, işçilerin greve katılımı bakımından caydırıcı etkiye sahiptir. 

Ayrıca ‘bağışıklık’ kavramı, ‘hak’ kavramının sahip olduğu retorik kuvvetten yoksun 

olduğu gibi, yetki yerine yasaları çiğnemek için tanınmış ayrıcalık gibi olumsuz 

                                                 
22 Mayoung Nham, “The Right to Strike or the Freedom to Strike: Can either Interpretation Improve 
Working Conditions in China?, The George Washington International Law Review, Washington, 
2007, Vol. 39, Issue. 4, 919-946, s. 922.  
23 Bob Hepple/Sandra Fredman, Labour Law and Industrial Relations in Great Britain, Deventer, 
Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1992, s. 257, Jean-Michel Servais, International 
Labour Law, Alphen Aan Den Rijn, Kluwer Law International, 2009, s. 119, Sendika, İşçi ve İşveren 
İlişkilerine İlişkin Kanun (Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992), (çevrimiçi) 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/52/part/V?view=extent 27.07.2010. 
24 Bağışıklık kelimesi tarafımca “immunity” kelimesinden çevrilmiştir. İngilizcede “immunity” olarak 
geçen sözcük bu çalışmada ‘bağışıklık’ olarak yer almaktadır.  
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çağrışımlar yapmaktadır. Bu algılar, sendikacılık hareketi karşıtlarına kuvvetli bir 

ideolojik silah sağlamaktadır25.  

 

Grevin bir hak olarak tanınmasını savunan görüşe göre, böyle bir düzenleme 

yapılması, yargıç tarafından yaratılan hukukun (judge-made law) toplu eylemlere 

ilişkin getirdiği tanımları ve sendika lehine getirilen düzenlemelerin etrafını 

dolaşarak yarattığı yeni haksız fiil sorumluluklarını ve toplu eylemin yasaların 

çiğnenmesi olduğu yönündeki algıları ortadan kaldıracaktır. Tüm bunlara karşılık, 

sendikal hareket içinde devlet kontrolünden bağımsız olmasını sağlayan bağışıklık 

sistemini, grevin hak olarak tanınmasına tercih edenler de bulunmaktadır26.  

 

Grevin bir hak olarak yer aldığı hukuk düzenlerinde ise toplu çıkarların 

gözetilmesine, iş sözleşmesinden doğan bireysel borçların gözetilmesinden daha çok 

önem verilmektedir. Bu hukuk düzenlerinde, grev yapan işçilere kendisinin yerine 

yeni işçi alma yasağı, iş sözleşmesinin feshedilmesi yerine askıya alınması gibi bazı 

güvenceler sağlanmaktadır. Devlet, bu hakkın kullanılabilmesi için gerekli önlemleri 

almak ve kullanımına engel olmamak yükümlülüğü altındadır27. Bir hak olarak 

tanınmamış grev, grev özgürlüğü kapsamında kalır ve grevcilerin karşılaşabileceği 

yaptırımlara karşı güvence sunmaz. Bu nedenle bir hak olarak hukuk düzenince 

tanınması gerekmektedir28. Grev hakkının hukuk düzenince tanınması halinde, 

sözleşmeye aykırılık teşkil eden grev eylemi, yasa dışı olmaktan çıkmakta, işçilere 

                                                 
25 Roger Welch, Re-establishing Trade Union Rights: For Positive Right to Strike, The Future of 
Labour Law, Ed. by Aileen McColgan, New York, Pinter, 1996, s. 139, 140. 
26 A. C. L. Davies, Perspectives on Labour Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, s. 
228, 229, Welch, a.g.e, s. 141. Yazar, yargıçların kullandığı dili BBC v. Hearn davasından 
alıntılayarak şöyle örneklemektedir: “Meclisin sağladığı bağışıklıklarla, sendikacılara yasayı veya 
sözleşmelerini çiğnemelerini sağlama hakkı verilmemiştir. Bu bağışıklıklar, yalnızca yasanın lafzına 
uygun şekilde davrandıklarında geçerli olacaktır. Yasanın lafzı, yasayı çiğneyenlere sınırsız bir 
bağışıklık sağlayacak genişlikte hazırlanmamıştır.”  
27Craven, a.g.e., s. 279.   
28 Osman Can, Yasadışı Grevin Anayasal Konumu, Özgürlükler Düzeni Olarak Anayasa: Fazıl 
Sağlam 65. Yaş Armağanı (Yayına Hazırlayanlar Osman Can ...[et al.]), Ankara, İmaj, 2006, s. 41-
68, s. 54. 
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borçlarını ifadan kaçınma olanağı verilmiş olmaktadır29. İşçilerin grev hakkından 

yararlanabilmesi için herhangi bir riski göze almaları gerekmemektedir.  

 

Sadece grev özgürlüğünün tanınarak grev hakkının tanınmaması, uluslararası 

sözleşmelerin denetim organlarınca eleştiri konusu yapılmıştır. Zira grev özgürlüğü 

tek başına yeterli korumayı sağlamamaktadır. Grev hakkını güvence altına alan bir 

düzenlemenin varlığı şarttır. Var olan bu düzenleme açık ve kesin olmalı ve 

çalışanların grev yapmasına engel teşkil etmemelidir30. Grevin bir haktan çok bir 

özgürlük olarak düzenlendiği Amerika Birleşik Devletleri’ndeki grevci işçinin yerine 

kalıcı suretle yeni işçi alımı uygulaması, UÇÖ organlarınca da örgütlenme 

özgürlüğüne aykırı bulunmaktadır. Kanuni bir greve katılan işçinin işini kalıcı 

şekilde kaybetme riski ile karşı karşıya olması halinde grev hakkının güvence altına 

alındığından söz edilemez. Organlara göre bu uygulama, grev hakkının ortadan 

kaldırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum, sendikal hakların serbestçe 

kullanılmasını olumsuz yönde etkilemektedir31.  

 

 Bununla birlikte, hak olarak tanınması yoluyla güvence altına alınmış 

olanların dışında kalan eylemler doğrudan yasak eylem kategorisine sokulmamalıdır. 

Anayasada hak olarak öngörülmediği halde, yasak kapsamına girmeyen eylemlerin 

gerçekleştirilmesi, grev özgürlüğünün kullanımı anlamına gelmektedir. Türkiye’de 

1982 Anayasası’nda sayılan yasak eylemler dışında kalan eylemler, ancak 

Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerin sınırlama rejimini düzenleyen 13. 

maddesine dayanılarak sınırlanabilir ve doğrudan yasak eylem olarak 

                                                 
29 Kemal Oğuzman, Hukuki Yönden Grev ve Lokavt: Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu'nun Sistematik Tetkiki ve İlgili Mahkeme İçtihatları, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1967, 
s. 14. 
30 Craven, a.g.e., s. 280, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, E/C.12/1990/SR. 11, para. 6, 
12, SR.15, para. 25, E/C.12/1989/SR. 17, para. 90, E/C.12/1989/SR. 8, para. 59, E/C.12/1993/8, para. 
9, Kandemir, s. 591, Grev hakkının tanınması, aynı zamanda sınırlanması sonucunu doğurma 
ihtimalini de içinde barındırmaktadır.  
31 Lance Compa, Workers’ Freedom of Association in the United States: The Gap between Ideals and 
Practice, Workers’ Rights as Human Rights, Ed. by James A. Gross, New York, Cornell University 
Press, 2006, 23-53, s. 44.  
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nitelendirilmemelidir. Öğretide, 1982 Anayasası’nın birçok grev yasağı içermesinden 

ötürü, güvencelerle donatılmış hak alanının oldukça daraltıldığı savunulmuştur32.  

 

Sosyal hakların tanınmasındaki amaç, iktisaden zayıf olan tarafın 

korunmasıdır33. İşveren iktisaden kuvvetli, sermayesini başka şekillerde 

değerlendirme imkanına sahip ve sahip olduklarını koruyabilecek durumdadır. İşçi 

ise aksine, hayatını sürdürebilmek için her gün emeğini işverenin kullanımına 

sunmaktadır. Ekonomik gücü ise ancak asgari yaşam koşullarını karşılayacak 

düzeydedir. İşçinin emeği stok edilememekte, işsiz geçen sürelerde de emeğinin 

niteliği zayıflamaktadır. İşçi kesiminin emeğinden başka gelir kaynağının 

bulunmaması, işverenin ekonomik güce ve işçiler üzerinde birçok yetkiye sahip 

olması, hizmet sözleşmesinin tarafların serbest iradesiyle oluşturulmasına engel 

olmakta, verilen işin şartları ne olursa olsun kabul etmek durumunda kalmaktadır34. 

Sosyal haklardan biri olan grev hakkının işçilere tanınmasıyla, bu eşitsizliğin 

giderilmesi amaçlanmaktadır. Böylece işçiler, taleplerini ifade etmek ve özel hukuk 

ilkeleri aracılığıyla kavuşamadıkları eşitliği sağlamak için güçlü bir silaha 

kavuşmaktadır35. Elinde kendi emeğinden başka bir güç bulunmayan işçiler için 

grevin sermayeyle olan mücadelesinde çok önemli bir araç olması, grev hakkının 

temel bir insan hakkı olarak tanınmasını sağlamıştır36. 

 

Grevin bir hak olarak tanınması, işçinin yaptığı grev eylemine devlet ve 

işverenin saygı göstermesini sağlamaktadır. Grev eylemi, hukukun belirlediği sınırlar 

içinde kaldığı ölçüde korunacaktır. Hizmet sözleşmeleri uyarınca çalışma borcu 

altında olan işçilerin grev kapsamında işi bırakmaları, anayasal bir hakkın 

kullanılması nedeniyle koruma kapsamında kalacaktır37. Yine aynı nedenden ötürü, 

kanuni greve katılan işçiler, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 

                                                 
32 Can, a.g.e., s. 52. 
33 Bkz. I. Bölüm, 2.1.5. 
34 Orhan Tuna/Metin Kutal, Grev Hakkı, Başlıca Meseleleri ve Memleketimiz Bakımından 
Tanzimi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1962, s. 61.  
35 Kandemir, a.g.e., s. 592.  
36 Nihat Bulut, Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, İstanbul, On İki Levha 
Yayıncılık, 2009, s. 179. 
37 A. Can Tuncay, Toplu İş Hukuku, İstanbul, Alfa, 1999, s. 279. 
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(TİSGLK) 42. maddesi ve devamındaki maddeleri uyarınca bazı güvencelerden 

yararlanmaktadır. Buna göre, greve katılması sebebiyle işi bırakan işçinin 

devamsızlığı hukuka uygun kabul edilir. Grev nedeniyle iş sözleşmesi feshedilemez, 

grev süresince hak ve borçlar askıda kalır, işveren grev sebebiyle akdi ilişkileri 

askıda kalan işçilerin grevin başlamasından önce işleyen ücretlerini ve eklerini mutad 

ödeme gününde ödemek zorundadır, grev süresince Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan 

doğan güvenceler devam eder, işveren greve katılan işçilerin yerine işçi alıp 

çalıştıramaz, konutların su, gaz, aydınlatma ve ısıtma hizmetlerinde, kanuni grev 

süresince kısıntıya gidilemez. Anayasal bir hak olması bakımından hizmet 

sözleşmelerine grev hakkından vazgeçilmesine veya sınırlanmasına ilişkin hükümler 

konulamaz. Konulması halinde bu hükümler geçersiz sayılacaktır (TİSGLK m. 41). 

Ayrıca işveren grevdeki işçilerin yerine yeni işçi istihdam edemez (TİSGLK m. 43). 

 

 1.3. Grev Hakkı Bir İnsan Hakkı Mıdır? 
  

 Grevin bir insan hakkı olup olmadığı konusunda çeşitli düşünceler ileri 

sürülmektedir. Grev hakkının her yönüyle maddi bir insan hakkı olduğunu 

savunanlar, aynı zamanda diğer insan haklarının korunması, güvence altına alınması 

ve geliştirilmesi için de bir araç olduğu görüşündedir. Grev hakkını ekonomik ve 

sosyal bir haklardan biri olarak değerlendirenlerin yanında, kişi haklarıyla 

bağlantılandırarak temellendiren görüşler de bulunmaktadır.  

 

 Grev hakkını toplu pazarlık sistemi içinde değerlendiren görüşe göre, grev 

işçilerin toplu pazarlık gücünü artırmaktadır. Grev ile işçiler, işverene işin 

durdurulması yoluyla baskı kurmakta, işverenin işçilerin taleplerini dikkate alması 

için bir yol oluşturulmaktadır. İşveren işçilerin taleplerini kabul etmeyecek olsa dahi, 

talepleri kabul etmek ile işlerin durması arasında bir tercih yapmak durumunda 

kalacaktır. Örgütlenme özgürlüğü kapsamında grev hakkının kabulü, yukarıda 

bahsedilen ekonomik ve sosyal haklar kapsamındaki yaklaşımla benzerlik 

göstermektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) denetim organları, 

sözleşmelerde yer verilmemesine rağmen grev hakkını örgütlenme özgürlüğü 
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çerçevesinde koruma altına almaktadır. UÇÖ’nün 87 numaralı Sendika Özgürlüğüne 

ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme’sinde sendikalar, üyelerinin 

çıkarlarını korumak amacını güden örgütler olarak tanımlanmıştır (m. 10). 

Sendikaların faaliyetlerini özgürce düzenleme serbestisi (m. 3) çerçevesinde, 

üyelerinin çıkarlarını savunmak konusunda en etkili silahı grev hakkıdır. İşçiler 

sadece bir örgütün üyesi olmak için değil, toplu iş sözleşmesi ile elde edilen 

çıkarlardan faydalanmak için sendikalara üye olmaktadır. Toplu iş sözleşmesi 

bağıtlanmadan önceki toplu pazarlık süreci grev tehdidinin yokluğu halinde anlam 

ifade etmeyecektir. Zira taraflardan birinin -işçilerin- ekonomik bakımdan zayıf 

olduğu pazarlıkta, üzerinde baskı olmayan işveren kendi şartlarını işçilere kabul 

ettirecektir38. Örgütlenme özgürlüğü, grev hakkı olmaksızın eksik kalacaktır. 

Örgütleri canlı tutan, iş mücadelesi yapma olanağıdır. Örgütlenme özgürlüğünün 

etkili olabilmesi için örgütün karşı tarafa mücadele ilan edebilmesi gerekmektedir39. 

Sosyal haklar ve kurumlar arasındaki zorunlu bağ, eksiksiz bir sosyal siyasetin 

geliştirilmesi ve uygulanması için grev hakkının tanınmasını zorunlu hale 

getirmiştir40.      

 

 Grev hakkının temeli tarihsel bakımdan da örgütlenme özgürlüğüne 

dayandırılmaktadır. Bu düşünceye göre, örgütler tarihte ilk olarak iş mücadelesine 

girişme amacıyla oluşturulmuşlardır. Örgütlerden önce grev karşımıza çıkmaktadır. 

Örgütlenme özgürlüğü kavramında tarihsel olarak iş mücadelesi kavramı yer 

almaktadır. Örgütlenme özgürlüğünün tanınması beraberinde grev hakkının 

tanınmasını getirmiştir41.  

  

 Diğer bir yandan grev hakkı, zorla çalıştırma yasağı ve ifade özgürlüğü gibi 

kişi haklarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bir görüş, grev hakkının 

kaynağını zorla çalıştırma yasağından aldığını savunmaktadır. Zorla çalıştırma 

yasağı, özel kişiler ve devletin vatandaşlarını çalışmaya zorlama yetkisinin 

bulunmadığını ifade etmektedir. Grev ile çalışmama hakkını kullanan işçi, devlet 
                                                 
38 Davies, a.g.e., s. 220-222. 
39 Kägi, a.g.e., s. 85.  
40 Tuna/Kutal, a.g.e., s. 60.  
41 Kägi, a.g.e., s. 86, 87.  
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veya özel kişiler tarafından çalışmaya zorlanamaz. Buna göre, grev hakkına getirilen 

bütünsel bir yasak, işçileri çalışmaya zorlamak anlamına gelecektir42. Ancak bu 

görüşün bazı açıkları bulunmaktadır. Zira işçiler her zaman işlerinden ayrılabilirler. 

Ayrıca, grev hakkını kullanan işçiler işlerini geçici bir süre için bırakırlar ve grev 

sonunda işlerinin başına dönme niyetindedirler. Zorla çalıştırma yasağı, işçilerin işini 

bırakmaları için bir temel oluşturmaktaysa da, işe dönmelerini sağlayamamaktadır. 

İşçilerin grevle elde etmek istedikleri amaç, çalışmama özgürlüğü değil, istedikleri 

şartlar altında çalışmaktır. Zorla çalıştırma yasağı, işçiye hangi işte, hangi işveren 

için çalışacağını seçme özgürlüğünü tanımaktadır. Grev hakkında ise, işverene ya da 

yapılan işe karşı duyulan bir isteksizlik nedeniyle değil, toplu pazarlık bağlamında 

çıkan sorunlar nedeniyle veya bazı ülkelerde siyasi nedenlerle greve gidilmektedir43.   

 

  Grev hakkını kişi haklarıyla bağdaştıran son görüş, bu hakkı ifade 

özgürlüğünün bir parçası olarak değerlendirmektedir. İfade özgürlüğü yalnızca 

konuşmayı değil, filleri de koruma altına almaktadır. İşçilerin taleplerini işverene ve 

kamuya ifade etme yolu da grevdir. Birey toplumsal ilişkileri içinde 

düşünüldüğünde, demokrasinin bir gereği olarak, bireyin devlet yapısı üzerinde etkili 

olabilmesinin en etkin yolu, özgürlüklerini toplu şekilde kullanmasıdır44. Grev de, 

toplu olarak gerçekleştirilen bir eylem türüdür. Grevde işçiler benzer yöndeki 

iradelerini toplu şekilde ifade etmektedirler. Kamuoyunu sorunlarından haberdar 

kılmakta, işvereni ve hükümeti etkilemeye çalışmaktadırlar. Bu bakımdan grev hakkı 

ifade özgürlüğünün bir türü olarak nitelendirilebilir. Bu yönüyle grev, demokrasinin 

bir parçasıdır ve bir ülkenin demokratik bir ülke olup olmadığı, grev hakkını tanıyıp 

tanımamış olduğuna bakılarak tespit edilebilir45. İşçilerin işverenler karşısındaki 

zayıf konumu, onları iradelerini toplu şekilde ifade etmeye zorlamaktadır. Ancak 

burada bir işyerindeki işçilerin tümünün işi bırakması şartı aranmamaktadır. Birden 

çok işçinin işi bırakması, eylemin grev niteliğini taşıması için yeterlidir. Kanuni 

usullere uygun şekilde alınan grev kararı sonucu, tek bir işçi işi bırakma eylemi de 
                                                 
42 A.e., s. 78-79.  
43 Tonia Novitz, International and European Protection of Right to Strike, Oxford, Oxford 
University Press, 2003, s. 70, Davies, a.g.e, s. 223.  
44 Kaboğlu, Kolektif, s. 65. 
45 Ünal Narmanlıoğlu, Grev: Grev Hakkı, Hukuki Grev Kavramı, Kanuni Grevin Şartları, 
Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1990, s. 8, Kandemir, a.g.e., s. 595. 
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grev niteliğini taşıyacaktır46. Buna karşılık grev yerine broşür dağıtma, toplantılar 

düzenleme gibi ekonomik anlamda daha az zarara yol açan düşünceyi ifade 

yöntemlerinin var olması, grev hakkını ifade özgürlüğüne dayandırmayı zorlaştıran 

bir etmendir47.  

 

Tüm bu görüşlerin karşısında, grevin kamuya ve üçüncü kişilere verdiği 

zararları göz önünde bulundurarak, bir hak olarak tanınmasına şüpheyle yaklaşanlar 

da bulunmaktadır. Bu görüşe göre grev, uyuşmazlıkların hem işçiler, hem işverenler 

hem de toplum için zarar verici şekilde çözümlenmesine neden olmaktadır. Üretimde 

meydana gelen durmalar nedeniyle, ulusal ekonominin selameti kötü 

etkilenmektedir. Bu düşünceye göre, sendikalar etkili bir emek piyasası 

oluşturulmasının önünde bir engeldir ve bu nedenle işlevleri azaltılmalıdır. Grev 

hakkının tanınarak işçilerin işlerine geri dönmesinin sağlanması, işverenin diğer 

potansiyel işçilerle sözleşme bağıtlama özgürlüğünü sınırlamaktadır. Bunun aksine 

grev hakkının temel bir insan hakkı olduğunu savunanlar, uyuşmazlıklarda sosyal 

tarafların belirleyici olması gerektiği görüşündedir. Bu hak çatışmasında işverenin 

sözleşme özgürlüğünden tavizler verilmek durumundadır. Zira işçi emeği 

karşılığında hayatını kazanan iktisaden zayıf taraftır ve işçinin daha az ücret ve daha 

kötü çalışma koşullarına sahip olması halinde uğrayacağı zarar, işverenin uğrayacağı 

zararla karşılaştırıldığında önemli oranda büyüktür48.   

 

Grevin temel bir insan hakkı olmadığını savunanlar, bu görüşlerini ekonomik 

gerekçelerle de desteklemektedirler. Buna göre, sendikalaşma oranlarının düşük 

olması nedeniyle sendikalar, işçilerin çoğunluğunu değil, bir azınlığı temsil 

etmektedir. Sendikanın yürüttüğü grevin başarılı olması halinde sadece az sayıda 

işçinin yaşam şartları iyileşecek, ancak bu durum iş arayan diğerlerinin zararına 

olacaktır. Çünkü belli bir kısım işçinin ücretlerinin yükselmesi, işverenin daha az 

                                                 
46 Murteza Aydemir, Grev Hakkının Niteliği ve Uluslararası Belgelerdeki Yeri, Prof. Dr. Kemal 
Oğuzman’a Armağan, Ankara, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, 1997, s. 
277, 278. 
47 Davies, a.g.e, s. 223. 
48 A.T.J.M. Jacobs, The Law of Strikes and Lockouts, Comparative Labour Law and Industrial 
Relations in Industrialized Market Economies, Ed. by Roger Blanpain, The Netherlands, Kluwer 
Law International, 2007, s. 684-686, Novitz, a.g.e., s. 76. 
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işçiye iş vermesine hatta işini emeğin düşük maliyetlerde olduğu diğer ülkelere 

taşımasına neden olmaktadır. Grev diğer üretim birimlerini de kötü etkilemekte ve 

buralarda işçilerin işlerini kaybetmesine yol açmaktadır49.  

 

Grev hakkının bir insan hakkı olup olmadığı konusunda son olarak, bu hakka 

temel bir insan hakkı olarak yer veren anayasalardan biri olan 1961 Anayasası’nın 

hazırlık aşamasındaki tartışmalara yer vermek uygun düşecektir. 1961 Anayasası’nın 

hazırlık aşamasında Temsilciler Meclisi’nde grev hakkının anayasada 

düzenlenmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. İktisaden zayıf olanları koruma 

amacını güden haklar, anayasal koruma altına alınmalıdır50. 

 

Bugün artık birçok ülkenin mevzuatında, uluslararası insan hakları 

belgelerinde ve uluslararası sözleşme sistemlerinin denetim organları kararlarında 

grev hakkına temel bir insan hakkı olarak yer verilmektedir. Grev hakkı, hukuki bir 

bağ temelinde çalışan herkesin hakkıdır ve gerçek sübjektif bir hak olarak 

algılanmalıdır. Bu hakkın amacı mesleki amaçları savunmaktan başka bir şey 

olmamalıdır ve mesleki çıkarların tehlike altında olduğu her aşamada hiçbir engelle 

karşılaşmadan kullanılabilmelidir. Ulusal mevzuatlarda getirilen usuli şartlar, aşırı 

sınırlayıcı olmamalıdır51.  

 

 1.4. Grev Hakkının Diğer Nitelikleri 
 

 Grev hakkı, sosyal hakların büyük çoğunluğunun aksine, sendika ve toplu 

sözleşme haklarında olduğu gibi, devletin olumlu edimini gerektirmeyen sosyal 

haklardandır. Burada devlet karışmama ve saygı gösterme yükümlülüğü altındadır. 

Bu nedenle sosyal hakların gerçekleştirilmesinde, devletin Anayasa ile belirlenen 

görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının 

yeterliliği ölçüsünde yerine getirmesi ilkesi (AY m. 65), grev hakkı için geçerli 

olmayacaktır. Mali kaynakların yetersizliği gerekçe gösterilerek grev hakkının 

                                                 
49 Novitz, a.g.e, s. 78. 
50 Can, a.g.e., s. 46. 
51 Jacobs, a.g.e, s. 686.  
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sınırlandırılması mümkün değildir. Zira bu hak, doğrudan ve kendiliğinden 

uygulanabilir niteliktedir52.  

 

 Grev hakkı, ekonomik niteliği olmasına rağmen sosyal niteliği ağır basan bir 

temel haktır. Bunun kaynağı, devlete iktisaden zayıf olanı koruma yükümlülüğü 

veren sosyal devlet ilkesidir. Ekonomik niteliği ise, gelirin paylaşılmasındaki 

etkisinden ileri gelmektedir. Sendikaların, üretim ile ortaya çıkan artı değerin sosyal 

taraflar arasında adil biçimde paylaşılmasını sağlamak amacıyla kullandığı 

araçlardan biri grevdir53.     

 

 Grev hakkı, hem bireysel hem de kolektif yönü olan çift yönlü bir haktır. 

1982 Anayasası grev hakkını işçilere tanımıştır. Her işçi greve katılıp 

katılmayacağına serbestçe karar verebilir. Bu hakkın tanınması, işçilerin bireysel 

olarak korumadan yararlanmasını, devlete ve işverene karşı ileri sürebilmesini 

sağlamıştır. Bu yönüyle grev hakkı, bireysel bir haktır. Ancak işçilerin bu hakkı tek 

başına kullanması mümkün değildir. Grevin bir toplu eylem olması nedeniyle birden 

çok işçinin birlikte hareket etmesi, eyleme birlikte karar verip gerçekleştirmesi 

gerekmektedir. Tek bir işçi grev yapmak amacıyla işi bırakırsa bu grev 

sayılmayacaktır. Bu özelliği nedeniyle grev hakkını kolektif bir hak olarak 

nitelendirmek mümkündür54. Ancak, bu durumun sendikayı hakkın öznesi konumuna 

getirmediğini eklemek gerekmektedir. Sendikanın grevle ilgili yetkisi, dolaylı ve 

sendika üyelerinin bireysel grev haklarına dayanan bir yetkidir55.  

 

 Grev hakkının mutlak bir sosyal hak olduğunu da eklemek gerekmektedir. 

Bunun anlamı, bu hakka ilişkin anayasal düzenleme özel iş ilişkileri ve kişiler 

üzerinde doğrudan etkisini doğurur. İşçiler haklarını kullanırken üçüncü kişilere karşı 

korunurlar ve hakka aykırı işlemler geçersiz sayılırlar. Hakkın yasada da 

                                                 
52 Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1992, s. 242, 
Aydemir, a.g.e., s. 277, Kandemir, a.g.e., s. 598, Bülent Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal 
Haklar, İstanbul, May, 1978, s. 20, 376. 
53 Aydemir, a.g.e., s. 277. 
54 Tuncay, Toplu İş Hukuku, s. 279, Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 11, 12, 59, Bulut, a.g.e., s. 180, 
Kandemir, a.g.e., s. 599.  
55 Kägi, a.g.e., s. 76. 
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düzenlenmiş olması, bu niteliğini kaybetmesine neden olmamakta, aksine onun 

işlerlik kazanmasını sağlamaktadır56.  

 

 Grev hakkının diğer bir özelliği ise, çalışma ve sözleşme özgürlüğü ile 

çatışma içinde olmasıdır. İşverene zarar verme amacı taşıması nedeniyle temel haklar 

için öngörülen “başkalarının hakları” sınırlaması, grev hakkı için geçerli değildir. 

Zira grevde işveren ne kadar zarar görürse, hakkın kullanımının sonucu o derece 

başarılı olacaktır57. Grevde işçilerin, güçlerini kanıtlayarak başkalarına zarar vermek 

yoluyla etki yaratmak amacını gütmeleri, grev hakkının kapsam ve sınırlarının 

belirlenmesini güçleştiren bir faktördür58.    

 

 Başlı başına bir insan hakkı olmasının yanı sıra grev hakkı, diğer bazı insan 

haklarının korunması ve geliştirilmesinde araç vazifesi görmektedir. İşçinin vicdani 

inanışlarına aykırı bir görevi kabul etmemesi durumunda vicdan özgürlüğü, grev 

hakkını hükümet ya da işverenin bir eylemine destek vermek veya muhalefet etmek 

için kullandığı takdirde ifade özgürlüğü, sendikalı olması nedeniyle işten çıkarılan 

çalışanın işe geri alınması için yapıldığında örgütlenme özgürlüğü grev hakkının 

kullanılması yoluyla korunmak istenmektedir. Klasik kişi özgürlüklerinin yanında 

adil ücret hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı gibi ekonomik ve sosyal hakların 

korunmasında da grev hakkı etkili olmaktadır. Grev yoluyla korunan bu haklar 

sadece eylemi yapan işçilerin değil, üçüncü kişilerin de hakları olabilir. Bu durumda 

dayanışma grevleri (ikincil eylem) söz konusu olmaktadır59. Dayanışma grevleri 

konusu ilerleyen bölümlerde incelenecektir. 

 

 

 

                                                 
56 Devrim Ulucan, Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Hukuki Niteliği, İstanbul, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, 1981, s.67, Algun Çifter, Anayasamızda Sendika Kurma, Toplu İş Sözleşmesi ve Grev 
Hakkı, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, Cilt II, İstanbul, Beta, 2001, 1545-1554, s. 1549. 
57 Bulut, a.g.e., s. 180, Kandemir, a.g.e., s. 594, 595.  
58 Kaboğlu, Kolektif, s. 87. 
59 Keith Ewing, Laws Against Strikes Revisited, The Future of Labour Law: Liber Amicorum Bob 
Hepple QC, Ed. by Catherine Barnard, Simon F. Deakin, B. A. Hepple, Gillian S. Morris, Oxford, 
Hart Publishing, 2004, 41-63, s. 51, 52. 
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1.5. Grev Kavramı 
 

Grev, mesleki alanda ortaya çıkan çıkar çatışmalarını çözüme kavuşturmada 

başvurulan iş mücadelesi araçlarından biridir60. Grevde, çalışanların memnun 

olmadığı bir işlem veya bir uygulama karşısında toplu olarak işi bırakmak suretiyle 

direnmesi söz konusudur. Bu yolla üretim durmakta ve işveren kardan mahrum 

kalmaktadır. Bu da işverenin işçilerin isteklerini kabul etmek konusunda üzerinde 

baskı hissetmesine yol açar. İşin durması nedeniyle ortaya çıkan zarar ile işveren 

üzerindeki baskı ve bununla birlikte grevin başarıya ulaşma şansı doğru orantılı 

olarak artar61. İşçiler ücretlerinden ve bazı haklarından mahrum kalsalar da, işverene 

isteklerini kabul ettirmek amacıyla grev yaparlar. Grev için getirilen bu tanım, 

sosyolojik bir tanımdır. Bir grevin hukuki olması için başka şartların varlığı 

aranmaktadır. İş bırakmanın hukuki açıdan grev sayılması için bağımlı çalışanlar 

tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bağımsız çalışan avukat, doktor 

vs. nin işi bırakması, sosyolojik açıdan grev olsa da, hukuki açıdan grev 

sayılmamaktadır. Bağımlı çalışan bir grup olan kamu görevlilerinin grevi ise, çeşitli 

hukuk sistemlerinde farklı şekilde değerlendirilmektedir. Hukukumuzda kamu 

görevlilerinin yaptığı grev suç teşkil etmektedir. Türk hukukunda hakkın öznesi 

bakımından esas ölçüt, işçinin varlığıdır. İşverene hizmet ilişkisiyle bağlı olan 

işçilerin yaptığı grev, hukuki açıdan grevdir62.  

 

TİSGLK grevi, işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti 

durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında 

anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği 

karara uyarak işi bırakmaları olarak tanımlamaktadır (m. 25/1). Kanuna göre, toplu iş 

sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadi ve 

                                                 
60 Can, a.g.e., s. 41. 
61 Ünal Narmanlıoğlu, Kanun Dışı Grevin Uygulanması Dolayısıyla Ortaya Çıkan Zararlardan 
Sorumluluk, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, Cilt II, İstanbul, Beta, 2001, s. 1609. 
62 A. Can Tuncay, 87 Sayılı ILO Sözleşmesi ve Türkiye’nin Uyumu, ILO Normları ve Türk İş 
Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 20.Kuruluş Yılı Semineri 
içinde, Ankara, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası, 1997, s. 236, Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 5, 
Melda Sur, Grev Kavramı: Türk ve Fransız Hukuku Açısından Karşılaştırmalı İnceleme, İzmir, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, 1987, s.8 (Grev Kavramı), Bulut, a.g.e., s. 178. 
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sosyal durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla bu Kanun 

hükümlerine uygun olarak yapılan greve kanuni grev denilir (m. 25/2).   

 

Birinci fıkrada verilen grev tanımı, hak, dayanışma ve siyasi grev gibi diğer 

grev türlerini de kapsar niteliktedir. Buradan hareketle, bu tanıma uyan tüm eylemler, 

Anayasanın 54. maddesinin birinci fıkrası kapsamına giriyorsa ‘hak’, girmiyor ancak 

yedinci fıkradaki yasakları da ihlal etmiyorsa ‘özgürlük’ kullanımı olarak 

değerlendirilmelidir. Hak kullanımı olarak gerçekleştirilen grev eylemleri 

TİSGLK’nın 25. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni grevin şartlarına uygun 

yapılıyorsa, grev hakkı için tanınan güvencelerden faydalanır. Özgürlük 

kapsamındaki eylemler ise, Anayasanın 13. maddesindeki güvencelerden 

yararlanmalıdır. Ancak aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki yasa dışı grev tanımı, 

özgürlük kapsamında yapılan grev eylemlerini yasa dışı grev olarak nitelemektedir. 

Bu hükme göre, “Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan greve 

kanun dışı grev denilir”. Bu hükümle Anayasada açıkça yasaklanmamış grev türleri, 

yasa dışı sayılacaktır. Bu durum anayasal meşruiyet bakımından tartışma yaratacak 

niteliktedir63.    

 

 Grev ve lokavt gibi toplu mücadele araçlarının hukuk sisteminde 

tanınmasının nedeni, eşit ve adil bir toplu pazarlık düzeninin kurulmasının 

amaçlanmasıdır. Bu araçlar olmaksızın gerçekçi ve adil bir toplu pazarlık sürecinin 

oluşması mümkün değildir64.  

 

1.6. Sendika, Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ile Grev Hakkı İlişkisi 
 

Sosyal hakların bir kısmı, devletin olumlu edimini gerektiren haklardır. 

Sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarından oluşan ve ‘kolektif sosyal haklar’ 

                                                 
63 Can, a.g.e., s. 59, 60. 
64 Mahmut Kabakçı, Grev ve Lokavt: 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa 
Göre Toplu Pazarlık Sürecinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözüm Aracı Olarak, İstanbul, 
EMO Yayıncılık, 2004, s. 47. 
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olarak adlandırılan65 diğer kısmı içinse, devletin olumlu edimde bulunma 

yükümlülüğü yoktur. Devlet, bu hakların kullanımına müdahale etmemeli, saygı 

göstermelidir. Bu haklar, devletin müdahale etmeme yükümlülüğü bulunan klasik 

haklar gibi negatif statü hakkı olarak nitelendirilebilirler. Sendika, toplu iş 

sözleşmesi ve grev hakkı birbirine sıkı sıkıya bağlı haklardır. Her biri, bir diğer 

hakkın gerçekleştirilmesinin ve etkili olmasının güvencesini oluşturur. Tanınmasıyla 

amaçlanan, ancak bu üç hakkın birlikte var olmasıyla gerçekleştirilebilecektir. Sosyal 

devletin amacı olan ekonomik ve sosyal dengesizliğin azaltılması amacını güden bu 

haklar aynı zamanda, vatandaşın devletin olumlu edimini talep ettikleri diğer sosyal 

hakların da koruyucusudur, sosyal hakların elde edilmesi ve gelişmesinde en az yasa 

kadar etkili bir mücadele aracıdır. Bu yönüyle bu haklar, tüm sosyal hakların baş 

güvencesi olarak nitelendirilebilir. İşçilerin demokratik mücadele araçlarını oluşturan 

bu hakların, çoğulculuk ve demokrasiyi desteklemeleri ve geliştirmeleri bakımından 

klasik haklar ve siyasi demokrasinin de güvencesi olduğu söylenebilir66.  

 

İşçilerin işverenin sermayesinden ve işe alma ve işten çıkarma yetkisinden 

kaynaklanan zayıf ve savunmasız konumu, uzun zaman çalışma ve sözleşme 

özgürlüklerinin doğal bir sonucu olarak görülmüştür. Bu durum giderek işçileri 

ayaklandıracak ölçüde bir istismara maruz bırakmış ve onların ancak toplu hareket 

ederek bu durumu dengeleyebileceklerini keşfetmelerini sağlamıştır. Çalışma 

şartlarının pazarlığı sırasında kendilerini maddi olarak destekleyecek örgütlere olan 

ihtiyaç ortaya çıkmıştır. İşçilerin işveren karşısında haklarını arama mücadelesi 

sırasında yaptıkları grevler, zaman içinde sendika hakkına kavuşmalarını sağlamıştır. 

İşçi ve işveren arasındaki eşitsizliği gidermek için gereken, bireysel iş sözleşmeleri 

yerine toplu pazarlık sonunda imzalanan toplu iş sözleşmesi hakkıdır. Adil ve 

dengeli bir işçi-işveren ilişkisinin sağlanması için gerekli olan toplu pazarlık düzeni, 

sendikalarca yürütülmektedir67.  

 

                                                 
65 Krş. Özbudun, a.g.e., s. 145. Yazara göre, bu haklar kullanım biçimi bakımından kolektif bir nitelik 
gösterseler de, yargısal güvenceler bakımından kişisel haklardır. 
66 Tanör/ Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 176, Kandemir, a.g.e., s. 602, Tanör, Sosyal Haklar, s. 75, 291, 292. 
67 Ruth Ben-Israel, Is the Right to Strike a Collective Human Right?, Israel Yearbook on Human 
Rights, Volume 11, 1981, 195-216, s. 208, Tuna/Kutal, a.g.e., s. 61.  



 23

Toplu iş sözleşmesi hakkının tanınması tek başına yeterli değildir.  Bu 

düzenin etkili şekilde işleyebilmesi için grev hakkı da tanınmalıdır. Zira işverenin 

işçilerin taleplerini dikkate alması için üzerinde itici bir gücü hissetmesine ihtiyaç 

vardır. İş ilişkilerindeki karşılıklılık ve simetri ilkesi, işverenin işe alma ve işten 

çıkarma gücünü dengelemesi bakımından grev hakkının tanınmasını 

gerektirmektedir. İşçilerin grev hakkı, işçiler adına sendikalar aracılığıyla 

kullanılmaktadır. İşçilerin sendikalar aracılığıyla grev kararı alması, sendika 

hakkının bir parçasıdır. Toplu iş sözleşmesi yapma ve grev hakkı sendikaların en 

önemli faaliyetleri olarak nitelendirilmektedir. Bu iki hak tanınmaksızın sendikalar 

işlevini gerektiği gibi yerine getiremeyecek, sendika hakkının tanınması bir anlam 

ifade etmeyecektir. Sendikalar, diğer sosyal hakların savunulması için araç vazifesi 

görmektedirler. Bu nedenle sendika hakkı tanınmaksızın da grev ve toplu iş 

sözleşmesi hakkı bir anlam taşımayacaktır. Grev hakkının sendika hakkının 

kaçınılmaz bir sonucu olması nedeniyle, grev hakkına getirilecek kısıtlamalar, 

sendikaların elindeki en etkili mücadele aracından yoksun bırakarak sendika 

hakkının da sınırlanmasına yol açacaktır68.   

 

Özetle, bu üç hakkın tanınması yoluyla işçilerin bu zayıf konumu karşısında 

fiili olarak var olmayan eşitlik sağlanmaya ve koruma amacı gerçekleştirilmeye 

çalışılmaktadır. Bu haklar, birbirine sıkı sıkıya bağlıdır ve bir tanesinin hukuk 

düzenince tanınmamış olması diğerlerinin kullanılmasını olanaksız hale getirecektir. 

Dolayısıyla bu hakların güvencesi yine kendileridir69.     

 

2. Sosyal Hakların ve Grev Hakkının Tarihsel Gelişimi 
 

Grevin temel bir insan hakkı olup olmadığı, nitelikleri ve tanımına göz 

attıktan sonra tarih boyunca hangi süreçlerden geçerek geliştiğine göz atmak yerinde 

olacaktır. Bunun için öncelikle insan hakları düşüncesinin ortaya çıkışı, sonra sosyal 

haklar ve grev hakkının gelişimine yer verilecektir. 

 
                                                 
68 Aydemir, a.g.e., s. 272, Narmanlıoğu, a.g.e, s. 13-15, 17, Kandemir, a.g.e., s. 602, 603.  
69 Ulucan, a.g.e., s. 69, 72, 73.  
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2.1. Sosyal Hakların Tarihsel Gelişimi 
   

 2.1.1. İnsan Hakları Düşüncesinin Ortaya Çıkışı 
 

 Sosyal hakların meydana gelişini incelemeden önce, insan hakları 

düşüncesinin ortaya çıkışının tarihsel gelişimine göz atmak gerekmektedir. İnsan 

hakları düşüncesi Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da, burjuvazinin aristokrasi 

sınıfına karşı verdiği mücadele ve buna bağlı olarak gelişen düşünsel hareketler 

sonucu doğmuştur. 1215 Tarihli Manga Carta Libertatum’u bir yana bırakırsak, 

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789) ve Virginia Haklar Bildirisi (1776) 

kişi güvenliği, düşünce ve vicdan özgürlüğü, mülkiyet hakkı, sözleşme özgürlüğü 

gibi klasik ve bireysel haklara yer veren ilk yazılı metinlerdir. Bu belgelerde dikkati 

çeken, ‘birey’in ön plana alınmış olmasıdır. Tanınan hakların öznesi bireydir. Bu 

durum, hukukun amacının bireyin hukuki bağımsızlığı ve mutluluğunu sağlamak 

olduğu düşüncesine dayanan bireycilik öğretisinin sonucudur. Buna göre birey, 

toplumdaki en üstün değer ve tek gerçek varlık olarak ele alınmaktadır. Kişilerin 

iradelerinin toplamından meydana gelen devletin amacı, bireylerin mutluluğunu 

sağlamaktan başka bir şey değildir. Devlet ile birey arasında dernek, sendika gibi 

sosyal gruplar yer almamalıdır70. Bu öğretiye göre, mülkiyet en kutsal insan hakkıdır 

ve diğer hakların da bir ön koşuludur. Zira söz gelimi mülk sahibi olmayanlar, seçme 

ve seçilme hakkına sahip değildirler71.   

 

 Bu öğreti, büyük ölçüde kaynağını tanrıdan değil, dünyevi olgulardan alan 

doğal hukuk öğretisinden beslenmektedir. Buna göre bu haklar, doğumdan itibaren 

insan olmak nedeniyle kazanılır, insana sıkı sıkıya bağlıdır ve toplumdan önce gelir. 

Devlet, bu hakları yaratmaz veya vermez, sadece tanır ve beyan eder72. Siyasal 

liberalizm düşüncesi ile monarşik rejimler altında baskıya uğrayan birey, doğal ve 

                                                 
70 Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1981, 
s. 49, Akın, a.g.e, s. 272-273.  
71 Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 
İstanbul, Legal, 2007, s. 97. 
72 Kaboğlu, Kolektif, s. 36-40, Tarık Zafer Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, 
İstanbul, Sulhi Garan Matbaası, 1969, s. 381. 
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dokunulmaz haklar ile baskıdan kurtarılmak istenmiş, ekonomik liberalizm ile de 

sınırsız serbest teşebbüsün üstünlüğü benimsenmiştir73. Bireyci ideolojiyi temel alan 

liberal devletin görevleri, yurdu dışa karşı savunma, güvenlik ve adaleti sağlama gibi 

konulardan ibarettir. Ekonomik ve sosyal hayata müdahalesi söz konusu 

olmamaktadır. Bu nedenle, jandarma veya bekçi devlet olarak nitelendirilmiştir74. 

Birey her alanda serbest olmalı ve servetini istediği biçimde artırabilmelidir. Bu 

dönemde eşitlik fikri de benimsenmiştir. Ancak bu, mutlak anlamda bir eşitlik değil, 

herkesin kanun önünde eşit muamele görmesine dayanan hukuki bir eşitlik 

anlayışıdır75. Bireycilik öğretisinin çekirdeğini bireyin doğuştan sahip olduğu doğal 

hak ve özgürlüklerin siyasi otoritenin baskısına karşı güvence altına alınması 

oluşturmaktadır. Bu nedenle bireylerin doğuştan özgür ve eşit olduğu kabul 

edilmektedir76. Bireyin hak ve özgürlükleriyle birlikte dünyaya geldiği düşüncesi, 

bunların aynı zamanda evrensel nitelikte olduğunun bir göstergesi sayılmaktadır77. 

 

 Bu düşünsel hareketlilik, toplumsal olgularla beslenmiştir. Teknik alandaki 

gelişmeler nedeniyle, insanların ihtiyaçlarının karşılanması için yalnızca topraktan 

elde edilen ürünler yeterli olmamaktaydı. Duran sermaye karşısında hareketli 

sermaye önem kazandı ve bankacılık, tüccarlık gibi mesleklerle uğraşan bir orta sınıf 

meydana geldi78. Burjuvazi olarak adlandırılan bu orta sınıf için önemli olan 

mülkiyet hakkının siyasi iktidardan gelen müdahalelere karşı korunmasıydı. 

Burjuvazinin özgürlük anlayışı, politik ve ekonomik alanda devletin müdahalesinden 

uzak biçimde doğal hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi, kişiliğini özgürce 

geliştirebilmesini kapsamaktaydı79. Ekonomik gücünü giderek artırmakta olan 

burjuvazi, köylü ve zanaatkarların desteğini alarak, ekonomik gücünü giderek 

kaybeden aristokrasi sınıfına karşı bir özgürlük mücadelesi yürütmüştür. Söz konusu 

mücadeleler ve düşünce akımları klasik haklar olarak nitelendirilen kişi haklarının 

                                                 
73 Kapani, a.g.e., s. 50. 
74 Tanör/Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 93, Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin, 2009, 
s. 132. 
75 Tanör, Sosyal Haklar, s. 50.  
76 M. Niyazi Öktem, Özgürlük Sorunu ve Hukuk, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1977, s. 
207.   
77 Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları, s. 103. 
78 Akın, a.g.e., s. 271. 
79 Öktem, a.g.e., s. 215. 
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doğmasını sağlamıştır80. İnsan haklarının doğuşu, devletin meşruiyetinin kaynağının 

kişilerin hak ve özgürlüklerinin sağlanması olduğu anlayışının doğmasına neden 

olmuştur. Devlet, hak ve özgürlükleri sağladığı ölçüde hukuka uygun düşer. 

Sağlayamaması, kuruluş amacına aykırı davrandığı anlamına gelir81.    

 

 Bireycilik anlayışının törpülenmeye başladığı 19. yüzyıla kadar örgütler, 

bireylerin gerçek iradesinin yansıtılmasına engel oldukları gerekçesiyle yasaklara 

maruz kalmaktaydı. Serbest ekonomik yaşamın gelişmesi ve işçilerin 

örgütlenmesinin önüne geçerek işverenin gücünün korunması amacıyla her türlü 

gruplaşma, bireyci düşünce tarafından dışlanmaktaydı. Toplu sözleşme ve grev de 

yasaklanmış olgulardı. Devlet, emek-sermaye çelişkisine müdahale etmemekteydi. 

Bu durum, ekonomik açıdan güçsüz kesimin aleyhine sonuçlar doğurmaktaydı82.  

 

  2.1.2. Sosyal Hakların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  
 

 Sosyal hakların ortaya çıkışına doğru bir evrilme, Sanayi Devrimi ile 

başlamıştır. Bu dönemde sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak işçi sınıfı 

meydana gelmiş, 17. ve 18. yüzyıllardaki burjuvazi ile aristokrasi çelişkisi yerini 

proletarya-burjuvazi çelişkisine bırakmıştır. Köylülerin fabrikalarda çalışabilmek için 

kentlere göç etmesi emeği ucuzlatmış, işsizliği artırmış, çalışma koşulları da 

kötüleşmiştir. Ekonomik ve sosyal sıkıntılar içindeki işçiler için klasik özgürlükler 

bir anlam taşımamaktadır. İşçilerin içinde bulunduğu derin sefalet ve belgelerde 

tanınmış olan hukuki eşitlik ve özgürlükten hiçbir şekilde faydalanamıyor olmaları, 

bireyci ideolojinin törpülenmesi ihtiyacını beraberinde getirmiştir83.  

  

 İşçi hareketleri ile başlayan süreç, Marksizm, toplumsal reformizm ve 

pozitivist öğreti ile beslenerek gelişmiştir. Marksizm, bildirilerde tanınmış hakların 

                                                 
80 Bülent Algan, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Ankara, Seçkin, 2007, s. 34, 
35. 
81 Akın, a.g.e, s. 274.  
82 Kaboğlu, Kolektif, s. 40.  
83 Kaboğlu, Kolektif, s. 40-44, Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku İçinde Çalışma Hayatına İlişkin 
Temel Haklar, 1982 Yılı Konferansları, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku 
ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fakülteler Matbaası, 1982, 27-38, s. 27. 



 27

öznesini, toplumsal bağlamından kopuk bir birey olarak değerlendirmektedir. 

Marksizme göre bu hak anlayışında, insanın sosyal bir varlık olması olgusu göz ardı 

edilmektedir. Devletin insanlara tanınmış haklar karşısında pasif bir rol üstlenmesi 

zorunluluğu, toplumsal hayat içinde birçok ihtiyaç ve zorluklar yaşayan kitlelere 

karşı kayıtsız kalmasına neden olmuştur. Bu hakları sadece özel mülk sahibi, 

iktisaden güçlü belli bir grup insan kullanabilmektedir ve bu durum hukuki bir 

eşitliğin varlığına rağmen fiili bir eşitsizlik yaratmaktadır84. Bireyci öğretinin ortaya 

koyduğu sözleşme serbestisi, birey ve toplumun aleyhine işlemeye başlamıştır. 

Gerçek anlamda bir sözleşme özgürlüğü ancak taraflar eşit koşullarda ise mümkün 

olabilir. Sosyal devlet bu eşitsizlikleri kaldırarak, bireyi özgürleştirir. Özgürleştirme 

kavramı Marksizmin sosyal devlet ilkesin getirdiği bir katkıdır85. Pozitivizm de, 

hakların yasalar tarafından yaratıldığını, pozitif hukukça tanınmadığı sürece insanın 

doğumuyla birlikte gelen bir hak olamayacağını savunmaktadır. Bunların yanı sıra, 

toplum yapısının giderek karmaşıklaşması ve gruplaşması, bireysel ve sosyal 

ihtiyaçların iç içe geçmesi, diğer yandan klasik hakların tanınmış olmasına rağmen 

onlardan yararlanamayan çok büyük bir kesimin varlığı ve bu kesimin 

memnuniyetsizliği gibi kimi olgular da bu gerekçeleri destekler niteliktedir86. Bunlar 

dışında klasik hak ve özgürlüklerin evrenselliğine bir yanıltmaca ve bir zorunluluğun 

ürünü olduğuna yönelik eleştiriler getirilmiştir. Buna göre, Burjuvazi geniş halk 

kitlelerini yanına çekebilmek için, kendi ürettiği düşünce sistemini tek geçerli 

gerçeklik olarak sunmak zorundadır87. İşte bu düşünce akımları ve olgular, işçi 

hareketleri ile birlikte bireyci özgürlük anlayışını eleştirerek, değişimine yön 

vermiştir. Özgürlüklerin eşitlik ile bağdaştırılması düşüncesi sonucu, bireyciliğin 

gerileyerek, sosyal hakların liberal demokrasilerde yer bulmasını sağlamışlardır88.    

 

 19. yüzyıldan itibaren değişim önce, gruplar, örgütler, sendikalar, toplu 

sözleşme ve grev üzerindeki yasakların gevşetilmesiyle başlamıştır. Daha sonraları 

hukuk düzenlerinin bu haklara karşı karışmama, müdahale etmeme yolunu tercih 

                                                 
84 Kapani, a.g.e., s. 51, Öktem, a.g.e, s. 216.  
85 Öktem, a.g.e., s. 110. 
86 Kaboğlu, Kolektif, s. 44-47. 
87 Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları, s. 102.  
88 Kaboğlu, Kolektif, s. 47. 
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etmesiyle, bunların bir özgürlük kapsamında kullanılması söz konusu olmuştur. 

Bugün de bazı devletlerde bu anlayışın sürdürüldüğü, bu hakların ayrıca 

düzenlendiği yasaların bulunmadığı gözlenmektedir. Son aşamada bu hakların 

Anayasa veya yasalarca tanınması yoluna gidilmiştir89.  

 

 Sözü geçen hakların hukuk düzenince açıkça tanınmasıyla devlet, 

vatandaşlarını yoksulluk, hastalık gibi kötü şartlarla baş başa bırakmama görevini 

üstlenmiştir. Hem sadece belli bir zümrenin değil, tüm bireylerin klasik hak ve 

özgürlüklerden gerçek anlamda faydalanabilmeleri için gereken asgari yaşam 

düzeyini sağlayacak, hem de ortak çıkar etrafında bir araya gelen birey 

topluluklarının serbest ve etkin şekilde faaliyet göstermeleri için ortam 

hazırlayacaktır. Bireyci ideolojide olduğu gibi vatandaşların tek tek bireyler halinde 

değil, toplu olarak refaha kavuşması amacıyla sosyal devlet fikri yerleşmiştir90. 

Bundan böyle bireyler yaşama hakkına sahip olmanın yanı sıra, insan onuruna 

yaraşır şekilde yaşamak için gereken şartların gerçekleştirilmesini devletten bir hak 

olarak isteyebilecektir. Özgürlükler, yalnızca bir teori olmaktan çıkarak, insanların 

ulaşabileceği ve kullanabileceği haklar ile somutlaşmıştır. Devlet, özgürlükleri bu 

şekilde somutlaştırmak ve herkesçe kullanılabilir hale getirmekle yükümlüdür. 

Klasik adalet anlayışı, yerini sosyal adalet anlayışına, kanun önünde eşitlik, yerini 

sosyal eşitliğe arayışına bırakmıştır91. 

 

  2.1.3. Sosyal Hakların Pozitif Hukuka Geçişi 
 

 Sosyal haklara yer veren ilk Anayasa olan 1848 tarihli Fransız 

Anayasası’ndan söz etmeden önce, Fransız İhtilali döneminde de sosyal hakların 

tanınmasını savunanların bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Robespierre, 1793 

yılında toplanan Konvansiyon’a bir tasarı sunmuş, sosyal hak ve sosyal adalet 

kavramlarına yer vermiştir. Bu tasarı Konvansiyon’ca kabul edilmemesine rağmen, 

                                                 
89 Fazıl Sağlam, Anayasa Hukuku Açısından İşçi Haklarının Güncel Sorunları, Öner Eyrenci, Fazıl 
Sağlam, Savaş Taşkent, Devrim Ulucan, Çalışma Hayatımızın Güncel Sorunları, İstanbul, Kent 
Basımevi, 1987, s. 11-56, s. 11.  
90 Tunaya, a.g.e., s. 386, Kubalı, a.g.e., s. 328. 
91 Kapani, a.g.e., s. 52, Tanör, Sosyal Haklar, s. 79. 
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Anayasanın başına eklenen ikinci İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nde kamu 

yardımları, eğitim gibi kimi sosyal haklar yer almıştır. Bunlar sosyal hak anlayışının 

ilk belirtileridir92.  

 

 1848 Devrimi sonucu ortaya çıkan 1848 Anayasası ise, tanınan bazı hakların 

öznesinin bireyin yanı sıra kişi gruplarının olduğu ve sosyal haklar ile sosyal hukuk 

düşüncesinin yer aldığı ilk Anayasa’dır. Bu Anayasa, siyasal demokrasiyi, sosyal 

demokrasi ile tamamlamayı amaçlamaktaydı. Devlete vatandaşların refahını artırma 

görevini yüklemiş, onu işsizlere iş sağlamakla ve çalışamayacak durumdakileri 

korumakla yükümlü kılmıştı. Bunların yanı sıra, parasız ilköğrenim, mesleki eğitim, 

çalışmanın ve çalışanların korunması, sakat ve ihtiyarlara yardım gibi bazı haklar da 

tanınmaktaydı93.  

  

 1848 Anayasası, döneminin tek örneği olarak kalmış, diğer devletlerin hukuk 

düzenine etki edememiştir. Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrasında, sosyal ve 

ekonomik hakların anayasalarda yer alışı ve yayılması karşımıza çıkmaktadır. Savaş 

nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü haller ve ekonomik koşulların kötüleşmesi, 

sorunların bireye sağlanan hukuki bağımsızlığın yanında sosyal bağımsızlığının da 

tanınması ihtiyacını doğurmuştur. Yirminci yüzyılda sosyal haklara yer vermesiyle 

öne çıkan iki anayasa Meksika (1917) ve Weimar (1919) Anayasaları’dır94. Bu yeni 

anayasalarda sosyal hakların tanınmasının amacı, bireyi sosyal açıdan korumak ve 

klasik birey hak ve özgürlüklerini topluluk çıkarları adına sınırlamaktır95. Meksika 

Anayasası sosyal haklara geniş biçimde yer vermiş, ancak kişi özgürlüklerine olan 

sıkı bağlılığını koruyarak, sosyal adaleti topluluklar ve kurumlar aracılığıyla, devleti 

doğrudan yükümlü kılmaksızın gerçekleştirmeye çalışmıştır. Buna karşılık Weimar 

Anayasası, devleti doğrudan vatandaşın refahını sağlamakla görevlendirmiştir. Bu 

Anayasa, diğer devletlerin sosyal hakları içeren anayasalar yapması konusunda ilham 

kaynağı olmuştur. 1920 Estonya, 1921 Polonya, 1921 Yugoslavya, 1923 Romanya, 

1931 İspanya Anayasaları, dönemin sosyal haklara yer veren anayasalarıdır. Sosyal 
                                                 
92 Kapani, a.g.e., s. 53. 
93 Kapani, a.g.e., s. 54.  
94 A.e., s. 54.  
95 Kubalı, a.g.e., s. 328. 



 30

hakların pozitif hukukça tanınması konusunda Sovyetler Birliği’nin hukuki 

metinlerinden de söz etmek gerekmektedir. 1918 Tarihli Sovyet Bildirisi, 1925 ve 

1936 Sovyet Anayasaları, sosyal haklara yer vermektedir96.  

 

 İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, insan hakları bilincinin gelişiminde 

büyük bir ivme sağlanmıştır. Savaşın getirdiği yıkım ve faşist rejimlerin yıkılmasıyla 

sarsılan ekonomik dengelerin ve sosyal adaletin sağlanması ve hak ve özgürlüklerin 

yeterli güvenceye kavuşturulması için sosyalizmin de etkisiyle, ulusal anayasalar 

insan haklarına yer vermeye başlamış, uluslararası alanda insan hakları metinleri ve 

denetim mekanizmaları oluşturulmuştur. İnsan haklarının korunması sisteminin 

dünya barışını sağlayacağı düşüncesiyle hareket edilmiştir. Öncelikle bireysel ve 

klasik hakların üzerinde durulmasıyla başlayan süreç, ekonomik, sosyal ve kültürel 

hakların tanınmasıyla devam etmiştir. İnsanların gerçek bir özgürlük düzeni içinde 

yaşaması ve özgürlüklerden gerçek anlamda faydalanabilmesi için, onlara insanca 

yaşam için gerekli koşulları sağlama fikrinin benimsenmiş olması, bu yolu açmıştır. 

Burada sosyalizmin eleştirel yaklaşımlarının yanı sıra, sosyalist düzene geçme 

korkusunun da rol oynadığını söylemek mümkündür. Bu sürece Avrupa sosyal 

demokrat partileri de hak ve özgürlüklerin ekonomik ve sosyal alanda da yer alması 

gerektiğini savunarak katkıda bulunmuşlardır97.  

 

1946 tarihli Fransız ve 1948 tarihli İtalyan Anayasaları ile komünist rejimleri 

benimsemiş ülke anayasaları, bu dönemde sosyal hakları tanımasıyla öne çıkan 

anayasalardır. 1945 yılında Birleşmiş Milletler’in kuruluşundan sonra, uluslararası 

alanda kabul edilen ilk insan hakları belgesi Evrensel İnsan Hakları Bildirisi (1948) 

olmuştur. 1950 yılında da Avrupa düzeyinde İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, 

ardından 1961 yılında sosyal haklar alanında Avrupa Sosyal Şartı kabul edilmiştir. 

Bu sözleşmeyi imzalayacak olan Taraf Devletler, Şart’ta sayılan hakları tanımanın 

yanı sıra, etkili şekilde kullanımını sağlamayı taahhüt ederler. İşçi hakları ve işçi 

                                                 
96 Kapani, a.g.e., s. 55. 
97 Bertil Emrah Oder, Devletin Olumlu Edimini Gerektiren Sosyal Hakların Anayasal 
DüzeydeKorunması ve Yargısal Tutumlar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
2008/1, 199-231, s. 202, Sağlam, a.g.e., s. 12, Tunaya, a.g.e., s. 388-390, Kapani, a.g.e., s. 57-58. 
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örgütlerinin, demokrasinin vazgeçilmez öğeleri ve temel güvencesi olarak 

algılanmaya başlanması bu döneme rastgelmektedir98.  

 

Tarihten günümüze toplum yapısının giderek karmaşıklaşması nedeniyle 

sosyal hakların hukuk düzenlerince tanınması ihtiyacı giderek artmıştır. Hem bireyin 

hem de toplumun ihtiyaçları fazlalaşmış, bireysel ve sosyal ihtiyaçlar iç içe 

geçmiştir. Bu nedenle birey, kimi sosyal ve ekonomik topluluklar meydana 

getirmiştir. Sosyal hakların devletlerce tanınmış olması, bu toplulukların da kimi 

haklardan faydalanmalarını sağlamaktadır. Belli bir iş veya meslek topluluğunun 

ortak çıkarlarının korunmasını sağlayan bu haklar, aynı zamanda bireyin varlığının 

maddi ve manevi olarak korunması ve geliştirilmesine yaramaktadır99.  

  

 Sosyal hakların uluslararası alanda tanınması ve korunması için denetim 

sistemlerinin oluşması önemli gelişmelerdir. Ancak az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler 

arasındaki ilişkilerin eşitsizlik temeline oturtulması ve küresel ekonomik düzenin az 

gelişmiş ülkeleri zorlayıcı bir sistem olmasından ötürü, uluslararası sözleşmeler ve 

denetim mekanizmalarının varlığına rağmen bu ülkelerde sosyal hakların gelişimi 

konusunda sıkıntılar bulunmaktadır100. 

   

  2.1.4. Hakların Sınıflandırılması  
 

 Hak ve özgürlüklerin sınıflandırılmasında bilinen en temel ayrım, Alman 

hukukçu Jellinek tarafından 1892’de yapılmış olandır. Buna göre haklar, pasif statü 

hakları (koruyucu haklar), aktif statü hakları (katılma hakları) ve olumlu statü hakları 

(isteme hakları) olarak üçe ayrılmaktaydı. Pasif statü hakları klasik hakları, aktif 

statü hakları siyasi hakları, olumlu statü hakları ise sosyal hakları ifade 

etmekteydi101. Ancak bu ayrımdan giderek uzaklaşılmış, değişik ölçütlere göre başka 

sınıflandırılmalara gidilmiştir. Konularına göre yapılan sınıflandırmada hak ve 

özgürlükler yine üç gruba ayrılmıştır. Bunlardan ilki, kişi güvenliği, vücut bütünlüğü, 
                                                 
98 Sağlam, a.g.e., s. 12, Tunaya, a.g.e., s. 388-390, Kapani, a.g.e., s. 57-58. 
99 Kubalı, a.g.e., s. 327. 
100 Tunaya, a.g.e., s. 391. 
101 Kapani, a.g.e., s. 6. 
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seyahat özgürlüğü gibi fizik özgürlükleridir. Diğer grup, düşünce özgürlüğü, din 

özgürlüğü, basın ve sanat özgürlüklerini kapsayan düşünce özgürlükleridir. Son grup 

ise, tek başına birey değil bir topluluk tarafından kullanılan hak ve özgürlüklerdir. 

Bunlar toplanma özgürlüğü, gösteri ve yürüyüş özgürlüğü, dernek özgürlüğü gibi hak 

ve özgürlüklerdir. Tarihsel evrimine göre ise hak ve özgürlükler üç kuşağa 

ayrılmaktadır. Kişi hakları ve siyasal haklar birinci kuşağı, ekonomik, sosyal ve 

kültürel haklar ikinci kuşağı, çevre hakkı, barış hakkı gibi yeni insan hakları da 

üçüncü kuşağı oluşturmaktadır102. Kişisel ve siyasal haklar ile ekonomik ve sosyal 

haklar ayrımı aslında konularına göre yapılmış bir sınıflandırma olarak da 

değerlendirilebilir. 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası dahil pek çok ulusal 

anayasa ve uluslararası insan hakları belgesi bu ayrımı esas almaktadır103.    

 

 Her bir sınıflandırma kendi içinde bazı sorunlar içermektedir. Zira hak ve 

özgürlüklerden birçoğu, birden çok kategoriye dahil edilebilir niteliktedir. Hak ve 

özgürlüklerin bu çok yönlülüğü, onların karşılıklı bağımlılığının (interdependency) 

göstergesidir. Hak ve özgürlükler, birbiriyle yakın ilişki içindedir. Çoğunlukla iç içe 

geçen bir yapıya sahiptir ve birbirlerini tamamlamaktadır104. Buradan hak ve 

özgürlükler arasında bir hiyerarşi yaratılamayacağı, her birinin en az diğerleri kadar 

önemli ve korunmaya değer olduğu sonucu çıkartılmalıdır. Özgürlükler bir bütündür 

ve kesin sınırlarla çerçevelenmiş kategorilere indirgemek oldukça güçtür105. Her bir 

hak ve özgürlüğün aynı zamanda diğerlerinin gerçekleştirilmesi için bir araç vazifesi 

görmesi nedeniyle, sosyal hakların klasik haklar karşısında ikinci plana atılmış 

olmasının haklı bir gerekçesi olamaz106. İnsan haklarının güvence altında olduğunu 

söyleyebilmek için, tüm haklardan aynı anda ve tam olarak yararlanmanın mümkün 

olması gerekmektedir107. Nitekim İnsan Hakları Konferansı tarafından 1993 yılında 

kabul edilen Viyana Bildirisi ve Eylem Programı’nda da insan haklarının evrensel, 

bölünmez, karşılıklı bağımlı ve birbirlerine bağlı oldukları ve uluslararası toplumun 

                                                 
102 Kaboğlu, Kolektif, s. 24-26. 
103 Algan,a.g.e., s. 45.  
104 Kaboğlu, Kolektif, s. 29. 
105 Kapani, a.g.e., s. 7. 
106 Tunaya, a.g.e., s. 406. 
107 Algan, a.g.e., s. 74. 
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bu haklara adil ve eşit biçimde, aynı temelde ve aynı vurguyla yaklaşması gerektiği 

ifade edilmiştir108.     

 

 Çalışmanın konusunu oluşturan grev hakkı, ekonomik ve sosyal haklar 

sınıfına dahil temel bir insan hakkıdır ve en az kişisel ve siyasal haklar kadar 

korunmaya değer bir haktır. 

 

  2.1.5. Sosyal Devlet 
 

 Sosyal devlet, liberal devlet biçiminin geçirdiği bir aşamadır. Sosyal devlet, 

liberal devletin temel yapısını korumuş ancak aşağıda değinilecek olan kimi 

değişikliklerin yapılmasına yol açmıştır. Liberal devletin hak, eşitlik, özgürlük 

anlayışı, siyasi iktidarın sahibi ve bu iktidarın kullanılışı, ekonomik özgürlüğe 

dayanan ekonomik yapısı sosyal devlette korunmaktadır. Ancak buna siyasal temsil 

sisteminde sosyal kuruluşların da temsilini, klasik hak ve özgürlüklerin yanında 

sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükleri, hukuki eşitlik yanında fırsat eşitliği ilkesini, 

ekonomik alana devlet müdahalesini de eklemektedir. Sosyal devlette birey liberal 

devlette olduğu gibi tek başına, zaman ve yer düşüncesinden uzak, soyut bir varlık 

veya kavram olarak değil, onu çevreleyen sosyal ve ekonomik şartları ile ve onu 

temsil eden sosyal kuruluşlarla birlikte ele alır109.    

 

Sosyal devlet, vatandaşlarının sosyal durumuna ilişkin önlemler alan, onlara 

asgari bir yaşam düzeyini sağlamayı ödev edinmiş devlet olarak tanımlanmaktadır. 

Sosyal devlet anlayışı ile devletin sosyal barış ve sosyal adaleti sağlamak için sosyal 

ve ekonomik hayata müdahalesi meşrulaştırılmaktadır110. İnsanlar, bireyci doktrinde 

ele alındığı gibi soyut bir varlık olarak değil, toplumun sosyal koşulları içinde ihtiyaç 

sahibi vatandaş olarak değerlendirilmektedir111.  

 

                                                 
108 Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF.157/23, 12 July 1993, para. 5, (Çevrimiçi) 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.conf.157.23.en 11.06.2010. 
109 Ayferi Göze, Liberal Marxiste Faşist ve Sosyal Devlet, İstanbul, Beta, 1995, s. 97, 98. 
110 Özbudun, a.g.e., s. 132. 
111 Kapani, a.g.e., s. 52. 
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Sosyal devlet ilkesine Türk hukuk sisteminde de yer verilmektedir. 1982 

Anayasası’nın 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir. 

Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 

bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, 

insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 

çalışmayı temel amaç ve görevlerinden biri olarak benimsemiştir (Anayasa m. 5). 

Sosyal haklar, devletin bu amaç ve görevlerini yerine getirmesi için kullanılan 

araçlardır. Bu hakların gerçekleştirilmesi yoluyla, sosyal eşitsizliklerin azaltılması, 

emek ve sermaye arasında cereyan eden ilişkilerde bir denge kurulması 

amaçlanmaktadır112. Anayasanın Başlangıç bölümünün 6. paragrafında da 

vatandaşların Anayasadaki temel hak ve özgürlüklerden eşitlik ve sosyal adalet 

ilkeleri gereğince yararlanmasından söz edilmektedir.  

 

Sosyal devlet, mülkiyet hakkının toplum yararına kullanılması ve ekonomik 

yaşama müdahale yoluyla sosyal barışı sağlama amacına dönük olarak emek-

sermaye dengesini kuran, zayıfları ve dezavantajlıları güçlüler karşısında koruyan, 

bireysel girişim ve sorumluluğu esas almakla birlikte bireylerin kendi güçleriyle 

üstesinden gelemeyecekleri sosyal riskleri üstlenen, bu yolla sosyal adaleti kuran 

devlettir113. Sosyal devlet, bireyler arasındaki eşitsizliklerin kişilerin tutumundan 

değil, toplum yapısından kaynaklanması nedeniyle, kamu gücü aracılığıyla toplum 

yaşamına müdahale ederek, bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefler114. Sosyal 

devlet ilkesi, vatandaşlarını yoksulluk, hastalık gibi kötü şartlarla baş başa 

bırakmama görevini devlete yüklemektedir. Devlet, sadece belli bir kesimin değil, 

tüm bireylerin klasik hak ve özgürlüklerden gerçek anlamda faydalanabilmeleri için 

gereken asgari yaşam düzeyini sağlamanın yanı sıra, benzer çıkarlar nedeniyle bir 

araya gelen birey topluluklarının faaliyetlerini serbest ve etkili şekilde 

sürdürebilmeleri için ortam hazırlama görevini üstlenmiştir. Sosyal devlet fikrinin 

çıkış noktası, 18. yüzyıla hakim olan bireyci ideolojide olduğu gibi vatandaşların tek 

                                                 
112 Tanör/Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s.175, Kandemir, a.g.e., s. 597. 
113 Anayasa Mahkemesi (AYM), E. 2002/71, K. 2008/44, K.t. 17.1.2008. 
114 Teziç, a.g.e., s. 28. 
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tek bireyler halinde değil, toplu olarak refaha kavuşturulması amacıdır115. Bu ilke ile, 

klasik adalet anlayışı, yerini sosyal adalet anlayışına, kanun önünde eşitlik, yerini 

sosyal eşitlik arayışına bırakmıştır. Sosyal devletin amacı, toplumsal eşitsizlikleri 

azaltmak, toplumda güçsüz çoğunluğun yaşam şartlarını düzeltmektir.  

 

Sosyal devletin özgürlük anlayışına göre, asgari yaşam şartlarından, sağlık 

hizmetinden, eğitim imkanından ve barınacağı bir konuttan yoksun bir kişinin gerçek 

anlamda özgür olması mümkün değildir. Daha fazla özgürlük ancak iktisadi ve 

sosyal bakımdan zayıfların korunması, bunların maddi ve manevi varlığının 

geliştirilmesi ve klasik hak ve özgürlüklerin yanında sosyal ve ekonomik hak ve 

özgürlüklerin sağlanması ile mümkün olabilecektir116. 

 

Türk Anayasa Mahkemesi, bazı kararlarında sosyal devlet olmanın 

gereklerini kişi ile toplum, emek ve sermaye arasında denge, çalışanların insanca 

yaşaması ve korunması, çalışma yaşamının istikrarlı bir şekilde gelişimi, milli gelirin 

adilane dağılımı için çalışılması, sosyal adalet ve sosyal güvenlik ihtiyacının 

karşılanması ve işsizliğin önlenmesi olarak göstermiştir117.   

 

Bir devlet, vatandaşlarının ekonomik ve sosyal güvenlik, eğitim gibi sosyal 

haklarını gerçekleştirdiği ölçüde sosyal devlet olarak değerlendirilecektir. Ancak 

devletin olumlu edimini gerektiren hakların gerçekleşmesinin yanı sıra, çalışanların 

sistem içindeki yeri de sosyal devlet olma özelliğinin belirleyicisidir. Sosyal devletin 

zayıfları korumak, toplumsal eşitsizlikleri azaltmak, adilane bir gelir dağılımını 

sağlamak gibi amaçları gerçekleştirmek için, onu bu yönde davranmaya itecek 

güçlerin de tanınmış olması gerekmektedir. Bir başka deyişle, işveren karşısında 

zayıf konumda olan çalışanların devlet mekanizması içinde etkili olacağı kurumlar 

bulunmalıdır. Bir devletin demokratiklik seviyesinin saptanmasında sosyal hakları ne 

ölçüde koruduğunun göz önüne alınması bu yüzdendir. Demokrasi, her kesimin 

sesini duyurabildiği, etki yaratabildiği ve çoğulculuk esasına dayanan bir düzendir. 
                                                 
115 Tunaya, a.g.e., s. 386, Kubalı, a.g.e., s. 328. 
116 Göze, a.g.e., s. 101. 
117 AYM, E. 1963/336, K. 1967/29, Kt. 26-27.09.1967, E. 1984/9, K. 1985/4, Kt. 18.02.1985, E. 
1986/16, K. 1986/25, Kt. 21.10.1986, E. 1988/19, K. 1988/33, Kt. 26.10.1988. 
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Bu nedenle demokrasi gereği çalışanların haklarını tanıyan devlet, sosyal bir 

devlettir. Demokratik düzene sahip olmayan bir devletin yalnızca olumlu edim 

gerektiren sosyal hakları tanıyarak olumlu edim gerektirmeyen diğer sosyal hakları 

görmezden gelmesi, onu sosyal bir devlet olmaktan çıkararak “sadaka devleti”ne 

dönüştürür. Bu nedenle, bir devletin gerçekten sosyal devlet olarak tanımlanması 

için, çalışanların örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakları da tanınmış olmalıdır. 

Bu tanımanın yanında, bu hakların gerçekten çalışanların seslerinin etkili olacağı 

sonuçlar doğurmaya elverişli hale getirilmiş olmalıdır118. Sosyal devletin biçimsel 

anlamda bir demokratik devleti, maddi anlamda demokratik hale getirdiğini, insan 

onuruna yakışır bir hayat sağlaması bakımından devletin meşruiyetini sağladığını 

söylemek yanlış olmaz119. 

 

Sosyal devlet ilkesi, bireyler yararına sübjektif bir hak getirmemesine 

karşılık, mahkemelerce bir ‘ölçü normu’ ve ‘yorum kriteri’ olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca bu ilke yasamayı da anayasaya uygun düzenleme yapma konusunda hukuki 

yönden bağlamaktadır120. 

 

Sosyal devlet, sosyalist devlet anlamına gelmemektedir. Sosyalist devlette 

egemenlik işçi sınıfının, üretim araçlarının mülkiyeti ise devletin veya toplumun 

elindedir. Sosyal devlette ise, böyle bir durum söz konusu değildir. Egemenlik, 

halkın veya milletindir. Üretim araçları ise özel mülkiyete konu olabilir ve sınıfsız 

bir topluma ulaşmak gibi bir amaç güdülmemektedir121. Sosyal devlet, bir rejim 

değişikliği anlamına gelmemektedir. Sosyal devlette ayrıca birey korporatif faşist 

devlette olduğu gibi sosyal kuruluşlar içinde değerini yitirmemektedir. Aksine bu 

sosyal kuruluşların varlık amacı bireyin maddi ve manevi gelişimini desteklemektir. 

Sahip oldukları kimi yetki ve olanaklar, gördükleri araç vazifesi nedeniyledir. 

                                                 
118 Soysal, a.g.e., s. 231-235. 
119 Can, a.g.e., s. 52. 
120AYM, E. 1963/138 K. 1964/71 Kt. 11.12.1964, E. 1963/336 K. 1967/29 Kt. 26-27.9.1967, E. 
1972/2 K. 1972/28 Kt. 23.5.1972.   
121 Tanör/Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 94, Özbudun, a.g.e., s. 132, Tanör, Sosyal Haklar, s. 107. 
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Kuruluşlara tanınan yetkiler ile bireyin hak ve özgürlükleri arasında bir çatışma söz 

konusu olduğunda bireyin hak ve özgürlüklerine öncelik tanınmaktadır122.      

 

1982 Anayasası’nın, 1961 Anayasası’na göre, sosyal hakların kapsamını 

daralttığı, bu nedenle sosyal devlet niteliğini zayıflattığını söylemek mümkündür. 

Anayasanın 5. maddesindeki devletin vatandaşı özgürleştirme görevinin kişinin 

temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak 

surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve 

manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya “çalışmak”la sınırlı 

olması bunun bir göstergesidir123. Ayrıca, sendika ve grev hakları da 1961 

Anayasası’na nazaran çok daha sınırlı şekilde düzenlenmiştir. Grev hakkına getirilen 

sınırlamalar, bir sonraki bölümde incelenecektir.    

 

 2.2. Grev Hakkının Tarihsel Gelişimi 
 

 Grev, endüstriyel uyuşmazlıkların hukuki düzenlemelerinin çekirdeğini 

oluşturması nedeniyle, günümüz endüstriyel ilişkilerinin en önemli noktalarından biri 

sayılmaktadır. Sermaye ve emek arasındaki güç dağılımının belirlenmesinde temel 

bir öneme sahiptir ve grupların özerkliği ve devlet ile olan ilişkilerinde yaşanan 

sorunlarda grev konusu da yer almaktadır124. Ancak günümüzde önem kazanmış bu 

meselenin çok eski tarihsel kökenleri bulunmaktadır.  

 

Çalışanların işverene baskı amacıyla grev yapmaları, çok eski tarihlere 

dayanmaktadır. Henüz sendikalar ve toplu pazarlık düzeninden söz etmek mümkün 

değilken, Eski Mısır’da III. Ramses’in mezar inşaatında çalışan işçiler ücretlerin 

düzenli ödenmesini sağlamak, eski Yunan’da maden işçileri ve eski Roma’da kamu 
                                                 
122 Göze, a.g.e., s. 99. 
123 1961 Anayasası’nın 10. maddesinin ikinci fıkrası şöyledir: Devlet, kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adâlet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak surette sınırlıyan 
siyasî, iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın maddî ve mânevî varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları ‘hazırlar’. 1982 Anayasası’nın 5.maddesindeki ‘hazırlamaya çalışmak’ ifadesi, 
‘hazırlar’ ifadesinin yanında çok zayıf kalmaktadır, Bülent Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları 
Sorunu, İstanbul, BDS, Genişletilmiş Yenilenmiş 3. Baskı, 1994, s. 200. 
124 Chris White, The Right to Politically Strike?, The Case for Re-evaluation, Sydney, Evatt 
Foundation, 2005, s. 1. 
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çalışanları ağır çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla grev yapmışlardır. 

Onsekizinci yüzyılın ikinci yarısından sonra Sanayi Devrimi karşımıza çıkmaktadır. 

Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan ekonomik liberalizm düşüncesinde, serbest rekabet 

ve işveren ile işçi arasındaki sözleşmeye devlet veya sendikalar tarafından müdahale 

edilmemesi, her bireyin kendi çıkarı için çalışması ile tüm toplumun refaha 

kavuşacağı savunulmaktaydı. Ancak gelişmeler kendini tam tersi yönde 

göstermiştir125.  

 

Sosyal hakların tarihsel gelişimi başlığında yer verildiği gibi, teknolojik 

gelişmeler sonucu atölye ve tezgahlar büyük fabrikalara dönüşmüştür. Hakim liberal 

ekonomik politikalar nedeniyle, işçinin tek geçim kaynağı olan emek, alınıp 

satılabilen herhangi bir meta haline dönüşmüş, işveren bunu en ucuz şekilde elde 

etme çabasına girmiştir. İşçiler ile işverenler arasında hayat standartları bakımından 

büyük farklılıklar oluşmuştur. İşçiler insani olmayan koşullarda, çok düşük ücretler 

karşılığında çalışmak zorunda kalmıştır. İşçi-işveren ilişkisinde işçinin işveren 

karşısında çok zayıf bir konumda olması, bu dönemde emeğin sömürülmesinin 

kurumlaşmasına neden olmuştur. Bu yüzyıla hakim olan düşünceye göre, grev 

eylemi çalışma ve sözleşme özgürlüğüne karşı işlenmiş bir suç olarak 

değerlendirilmekteydi ve yasaklanmıştı. Ancak işçiler, işveren karşısındaki zayıf ve 

korumasız durumlarının toplu hareket ettiklerinde kendi lehlerine değişebileceğini 

keşfederek hak mücadelesine girişmişler, önce sendika, daha sonra toplu iş 

sözleşmesi ve grev haklarını elde etmişlerdir126. Sendika hakkının kazanılmasıyla 

başlayan iş ilişkilerinde tarafların güçlerinin dengelenmesi süreci, grev hakkının 

kazanılmasıyla tamamlanmıştır127.  

 

Birleşik Krallık’ta grev yasağı 1871 tarihli Trade Union Act ile kaldırılmış ve 

grev özgürlüğü tanınmıştır128. Avrupa’nın diğer ülkelerinde de 19. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren sendika ve grev hakları tanınmaya başlamıştır. Grev hakkının 

                                                 
125 Rüçhan Işık, Sendika Hakkı Tanınması ve Kanuni Sınırları, Ankara, AÜHF Yayınları, 1962, s. 
82, 83.  
126 Aydemir, a.g.e., s. 273, 274, Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 8.  
127 Ben-Israel, a.g.e., s. 208.  
128 Tuncay, Toplu İş Hukuku, s. 279. 
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temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesi ve birçok ülke anayasalarında güvence 

altına alınması ise İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki döneme rastlamaktadır.    

 
2.3.  Grev Hakkının Türk Anayasalarındaki Yeri 

 

Türkiye’de bilinen ilk işçi hareketi 1872 yılında Kasımpaşa Tersanesi işçileri 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra 1906 yılında Reji İdaresine karşı tütün 

işçilerinin grevi karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde 

yapılan İstanbul tramvay ve demiryolu işçilerinin grevi, siyasi amaç taşımakta, 

bağımsızlık savaşını desteklemekteydi129.  

  

Türkiye’de greve ilişkin ilk düzenleme, 1845 Tarihli Polis Nizamnamesi’dir. 

Bu Nizamname’de işçilerin birlik kurmaları, grev yapmaları, devrimci girişimlerde 

bulunmaları durumunda polisin işçilere karşı sahip olduğu yetkiler düzenlenmiştir. 

Birinci Meşrutiyet’in ilanından sonra ilk işçi hareketleri karşımıza çıkmaktadır. 

Bunların nedenleri olarak Tanzimat döneminden beri gelişen hak ve özgürlük bilinci 

ile Avrupa düşünce sisteminin etkileri gösterilebilir. Kanuni Esasi’de (1876) yapılan 

1908 tarihli değişiklikle basın, dernek ve toplanma özgürlükleri tanınmıştır. Ancak 

bu metinde sendika ve grev hakkına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır130. İkinci 

Meşrutiyet’in ilanından sonraki dönemde, Osmanlı Devleti’nin ekonomik 

durumunun kötüleşmesi, yönetimi yatırım yapan Avrupalı şirketlerin güdümü altında 

bırakmıştır. Seri halinde grevler yapılmasının üzerine, grevlerden zarar gören 

yatırımcıların baskısıyla Tatil-i Eşgal Cemiyetleri Hakkında Kanun-ı Muvakkat ve 

Tatil-i Eşgal Kanunu (1909) kabul edilmiştir. Bu kanunda grev yasaklanmamakta, 

fakat greve zorlama suç olarak düzenlenmektedir.  

 

1921 Anayasası bir hak kataloğu içermemekteydi. Ancak bu dönemde Kanuni 

Esasi de 1921 Anayasası ile birlikte yürürlükte sayılmaktaydı. Bu nedenle Kanuni 

Esasi ile tanınan haklar, 1921 Anayasası döneminde de yürürlükteydi131. 

                                                 
129 Aydemir, a.g.e., s. 271, Narmanlıoğlu, a.g.e, s. 36.  
130 Kaboğlu, Kolektif, s. 53, Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, Yapı 
Kredi, 2006, s. 196, 197. 
131 Kaboğlu, Kolektif, s. 53, Bülent Tanör, İki Anayasa: 1961 ve 1982, İstanbul, Beta, 1991,  s. 128. 
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1924 Anayasası, bireyci ve doğal hukukçu bir anlayış ile hazırlanmıştır. Bu 

nedenle bu anayasada özellikle klasik bireysel haklar yer almıştır. Yetersiz olsa da 

hastalık sigortası, öğle tatili, konut yaptırma gibi kimi sosyal haklar ise bazı 

kanunlarla tanınmıştır. Bireylerin bir araya gelerek kolektif şekilde kullandığı 

haklardan dernek kurma hakkı, Anayasa’da yer almaktadır. Ancak bu hak, 1925 

yılında kabul edilen Takrir-i Sükun Yasası ile etkisiz hale getirilmiş, dernek ve 

cemiyetlerin çalışmaları yasaklanmıştır. Üç maddeden oluşan bu kanunun ilk 

maddesi uyarınca irtica ve isyana ve memleketin toplumsal düzeni, huzur, sükûn, 

emniyet ve asayişini bozmaya yönelik bilumum örgütlenmeleri, kışkırtmaları, 

yüreklendirmeleri ve yayınları, hükümet reisi cumhurun tasdikiyle ve re'sen ve 

idareten yasaklamaya yetkilidir. 1936 yılında, sendika, grev ve lokavt haklarını 

tanıyan, fakat komisyonlarda dahi görüşülmeyen 1932 tarihli Tasarı yerine, 1934 

tarihli İş Kanunu Tasarısı yasalaşmıştır. 3008 sayılı bu İş Kanunu’nda grev ile lokavt 

yasaklanmıştı. Uyuşmazlıkların çözümü için zorunlu uzlaştırma ve hakem sistemi 

öngörülmekteydi. Ceza Kanunu’nun 201. maddesinde de işçileri çalışmamaya 

zorlayanlar için öngörülen cezalar artırılmıştı132. Ancak 1946 yılında sınıf esasına 

dayanan cemiyet kurma yasağı kaldırılmış, 1947’de ise Sendikalar Kanunu yürürlüğe 

girmiştir. Sendikalar, işçi haklarının başka bir deyişle toplu iş sözleşmesi ve grev 

haklarının kazanılmasında etkili olmuşlardır133. Ancak 1961 Anayasası’nın kabul 

edildiği tarihe kadar grev özgürlüğünden söz etmek mümkün değildir. 1924 

Anayasası’nın grev konusundaki suskunluğu ve 1936 tarihli İş Kanunu’nun getirdiği 

yasak nedeniyle 1937 ile 1960 yılları arasını grev yasağı dönemi olarak 

adlandırılabilir134.   

 

 1961 Anayasası ile grev hakkının tanınmasından önceki dönemde Türk 

hukukundaki grev yasağı, Sendika Özgürlüğü Komitesi (SÖK)135 önüne getirilen bir 

şikayet başvurusuna konu olmuştur. 1957 yılında yapılan başvuru sonucunda SÖK, 

Türkiye’nin 87 No.lu Sözleşme’yi imzalamamış olması nedeniyle bu sözleşme ile 
                                                 
132 Işık, Sendika Hakkı, s. 60-63, Bulut, a.g.e., s. 182, Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 36-40. 
133 Aydemir, a.g.e., s. 271. 
134 Narmanlıoğlu, a.g.e, s. 37.  
135 UÇÖ denetim organı 
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hukuken bağlı olmamasına rağmen başvuruyu inceleme yetkisini kendisinde 

görmüştür. Komite, kararında hükümetten grev hakkını tanıyan tasarının 

kanunlaşması sürecine ilişkin bilgi istemiştir136.  

 

 Grev hakkının anayasal güvenceye kavuşması 1961 Anayasası ile olmuştur. 

1961 Anayasası 47. maddesi ile işçilere grev hakkını tanımıştır. B u madde yalnızca 

iki fıkradan oluşmaktadır. Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı başlıklı bu maddeye göre, 

işçiler, işverenlerle olan münasebetlerinde, iktisadî ve sosyal durumlarını korumak 

veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptirler. Grev hakkının 

kullanılması ve istisnaları ve işverenlerin hakları kanunla düzenlenir. 275 sayılı 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nda hakkın kullanımı ve istisnaları 

belirlenmiştir.  

 

 Grev hakkı 1982 Anayasası’nda ise Grev Hakkı ve Lokavt başlığıyla, 1961 

Anayasası’ndan farklı olarak yedi fıkradan oluşan ayrıntılı bir madde ile 

düzenlenmektedir. 5982 Sayılı Anayasa değişikliğine ilişkin kanun ile madde beş 

fıkraya düşmüştür. Grev hakkının kullanımının kapsam ve istisnaları 2822 Sayılı 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nda düzenlenmiştir. Çalışmanın 

üçüncü bölümünde yürürlükteki mevzuat kapsamında grev hakkı, ilgili yerlerde 1961 

Anayasası sistemiyle karşılaştırılarak incelenmektedir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Mesut Gülmez, Sendikal Hakların Uluslararası Kuralları ve Türkiye: (UÇÖ/ILO Sözleşme ve 
İlkeleri), Ankara, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, 1988, s. 428. (Sendikal 
Hakların) 
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II. BÖLÜM – Uluslararası Hukukta Grev Hakkı ve Korunması 
 

1. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde Grev Hakkı 
 

 Grev olgusu, 19. yüzyılın sonlarına değin cezai sorumluluk doğuran yasadışı 

bir faaliyet olarak görülmekteydi. Grevin amacının, karşı tarafa zarar vererek kendi 

isteğini dayatmak olması, hukukun temel prensiplerine aykırı bulunmaktaydı. 

Bugünün modern devletlerinde ise, çalışma şartlarının düzenlenmesi için en uygun 

yöntem olarak toplu pazarlık sistemi benimsenmiştir. Bu sistem, müzakerelerin 

başarıyla sonuçlanmaması ihtimalini de içinde barındırmaktadır. Böyle bir durumda 

tarafların tavizlerde bulunmalarını sağlamak için, grev gibi toplu eylemler 

aracılığıyla birbirlerine baskı yapmaları mümkün olmalıdır. Aksi halde süreç, toplu 

pazarlık yerine ‘toplu dilenme’ niteliğine bürünecektir. Bugün devletlerin birçoğu 

grev hakkını tanımaktadır. Greve ilişkin bu yeni anlayış yüzyıllar içinde evrilerek 

bugünkü halini almıştır137. 

 

 Grev, iş sözleşmesinin oluşturulması sırasında işçi karşısında iktisaden daha 

güçlü olduğu için ücretlerin ve çalışma şartlarının belirlenmesinde ağırlığı olan 

işverene karşı baskı uygulamak üzere işçiler tarafından girişilen bir toplu eylem 

türüdür. İşçiler grevi daha iyi çalışma şartlarına ve daha iyi ücretlere kavuşmak için 

yapmaktadır. İşverenin eylemlerine karşı işçilerin çıkarlarını korumak amacıyla da 

grev yapılabilir. Ancak müşterilerin veya tüketicilerin haklarını korumak amacıyla 

grev veya herhangi başka tür bir toplu eyleme girişilemez138.  

 

 İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen insan hakları bilinci sosyal haklar 

alanında da yansımasını bulmuştur. Çalışanların ekonomik ve sosyal çıkarlarını 

korumalarının bir aracı olan grev hakkı, temel insan haklarından biri olarak kabul 

                                                 
137 Jacobs, a.g.e, s. 633, 634, K. D. Ewing, John Hendy QC, The Dramatic Implications of Demir and 
Baykara, Industrial Law Journal, Vol. 39, No. 1, March 2010, 2-51, s. 13.  
138 Andrzej M. Swiatkowski, Charter of Social Rights of the Concil of Europe, The Netherlands, 
Kluwer Law International, 2007, s.227, European Social Rights Committee Conclusions I, § 88,  
Avrupa Sosyal Şartı denetim organı Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kararlarına ulaşmak için bkz. 
(çevrimiçi) http://hudoc.esc.coe.int/esc2008/query.asp?language=en 21.04.2010.     
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edilmiştir. 1945lerden bugüne uzanan süreçte sosyal hakları ve sosyal haklar 

kapsamında sendika, toplu pazarlık ve grev hakkını düzenleyen uluslararası 

sözleşmelere rastlanmaktadır. Toplu pazarlık ve grev hakkını düzenlemeyen ancak 

sendika hakkına yer veren sözleşme sistemlerinde de, sendikaların faaliyet serbestisi 

bağlamında grev hakkı tartışılmıştır. Birçok uluslararası sözleşmede grev hakkının 

açıkça yer almamasının nedeni, her bir hukuk sisteminde farklı şekilde düzenlenen 

greve ilişkin uluslararası bir belgede üzerinde uzlaşılmış bir metin ortaya çıkarmanın 

zorluğu olabilir139.   

 

  Avrupa Sosyal Şartı’nın 6. maddesinin dördüncü fıkrası ve Ekonomik, Sosyal 

ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin (ESKHS) 8. maddesi grev hakkını 

pozitifleştirmektedir. Grev hakkına Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) 

Sözleşmelerinde açıkça yer verilmemesine karşılık, UÇÖ denetim organları içtihat 

yoluyla bu hakkı korumaktadır. 87 Numaralı Sözleşme’nin 3. maddesinde yer alan 

sendikaların faaliyetlerini serbestçe düzenleme hakkının grev hakkını kapsadığı 

görüşü benimsenmektedir. Denetim organlarının kararları; uluslararası topluluk 

tarafından benimsenen ve UÇÖ Anayasası ile temel UÇÖ sözleşmesinde düzenlenen 

örgütlenme özgürlüğünün genel prensiplerine dayanan kimi ilkelerin oluşmasını 

sağlamıştır. UÇÖ bünyesindeki denetim organları olan ile Sözleşme ve Tavsiye 

Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Uzmanlar Komitesi (UK)’nin kararları büyük 

ölçüde örtüşmektedir. Her iki komitenin değerlendirmelerini yaparken birbirlerinin 

içtihatlarını dikkate alması nedeniyle grev hakkının temel yönlerinde bir oybirliği 

bulunmaktadır. Komiteler, her bir Taraf Devletin ulusal sistemini göz önüne alarak 

grev hakkının kullanımı için yeterli seviyede bir koruma sağlamayı ve sendikaların, 

işverenlerin, zorunlu hizmet kullanıcılarının ve devletin hakları ile bir denge kurmayı 

amaçlamaktadır. Denetim organlarının yaptığı incelemelerin sonuçlarına göre grev 

hakkına ilişkin en çok karşılaşılan sorunlar; zorunlu tahkim, grev oylamasında grev 

kararı çıkması için öngörülen yüksek oy oranları, kamu görevlilerinde ve zorunlu 

olmayan hizmetlerdeki grev yasaklarıdır. UÇÖ bileşenlerinin konuya ilişkin farklı 

görüşlere sahip olması nedeniyle UÇÖ bünyesinde grev hakkına yer veren bir 

                                                 
139 Aydemir, a.g.e, s. 279. 
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sözleşme bulunmamaktadır. Ancak sözleşmeden kaynaklanan resmi yükümlülüklerin 

bulunmadığı bu esnek sistem sayesinde, komiteler oluşturdukları ilkeler ile 

uluslararası topluluğa değerli bir referans noktası sağlamaktadırlar140.  

  

 Grev hakkını uluslararası alanda tanıyan ilk sözleşme olan Avrupa Sosyal 

Şartı’nın denetim organı Avrupa Sosyal Haklar Komitesi de grev hakkının sınırlarını 

belirleme yetkisini kendisinde görmektedir. Taraf Devletlerin grev hakkını 

düzenleyen yasalarının; hakkın sınırlarının mevzuat ile değil, mahkeme kararları ile 

belirlendiği Taraf Devletlerde ise, hakka ilişkin oluşan dava hukukunun Şart’ın 

gereklerine uygunluğunu Komite denetleyecektir141.   

 

 Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin (MSHS) 22. maddesi 

ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin142 11. maddesi örgütlenme hakkını 

düzenlemektedir. Örgütlenme hakkı kapsamında çalışanlara çıkarlarını korumak 

amacıyla sendika kurma hakkı da tanınmaktadır. Ancak bu sözleşmelerde grev 

hakkına açıkça yer verilmemektedir. Sendikaların üyelerinin çıkarlarını korumak 

amacıyla yapacağı faaliyetler kapsamında grev hakkının korunup korunmadığı bu 

sözleşme sistemlerinin denetim organlarınca tartışılmıştır. Organların ulaştığı 

sonuçlar bir sonraki bölümde incelenecektir.  

 

 Amerikan insan hakları koruma sisteminde, kimi sözleşmeler grev hakkına 

yer vermektedir. 9. Uluslararası Amerikan Konferansı’nın 1948 tarihinde kabul ettiği 

Uluslararası Amerikan Sosyal Güvenceler Şartı’nın 27. maddesi ve Amerikan İnsan 

Hakları Sözleşmesi’ne ek olarak getirilen San Salvador Protokolü’nün 8/1(b) 

maddesi grev hakkını açıkça tanımaktadır143.   

 

 

                                                 
140 Bernard Gernigon/Alberto Odero/Horacio Guido, ILO Principles Concerning the Right to 
Strike, International Labour Office, Geneva, 2000, s. 57-60.  
141 Conclusions I, Statement of Interpretation on Article 6§4, § 88.  
142 Bu bölümde “Sözleşme” şeklinde anılacaktır. 
143 Aydemir, a.g.e., s. 287. 
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2. Uluslararası Sözleşmelerin Denetim Organları Kararlarında 

Grev Hakkı ve Korunması 
 

 İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler arasında Avrupa Sosyal Şartı 

ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi gibi grev hakkına 

açıkça yer veren sözleşmeler bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde grev hakkı, sendika 

hakkına bağlı olarak düzenlenmiştir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Uluslararası 

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve UÇÖ Sözleşmelerinde ise sendika hakkı 

düzenlendiği halde, grev hakkına yer verilmemektedir. Bu sözleşmelerin denetim 

organlarının içtihatlarına bakıldığında, grev hakkının sendikalarının özgürce 

faaliyetlerde bulunma hakkı kapsamındaki toplu eylem hakkı kavramıyla birlikte ele 

alındığı görülmektedir. Bu sözleşmelerde herkesin çıkarlarını korumak için sendika 

kurma hakkına sahip olduğu ifadesine yer verilmektedir. Sendikalar çeşitli 

faaliyetlerde bulunmak suretiyle üyelerinin çıkarlarını koruyacaklardır. Bu 

faaliyetlerden en önemlileri toplu pazarlık sonucu toplu iş sözleşmesi imzalamak ve 

danışılma, grev, iş yavaşlatma, boykot gibi baskı araçlarını kullanarak toplu eylemler 

yapmaktır.  

 

Kararlarda sendika hakkının sendikaların toplu pazarlık ve toplu eylem 

hakkını içerip içermediği tartışılmaktadır. Her bir sözleşme sisteminde farklı 

yorumlarla karşılaşıldığını, ancak sendika hakkının grev hakkını da içerdiği 

sonucuna götürebilecek bir sürecin içinde bulunduğunu söylemek mümkün 

gözükmektedir. Aşağıdaki bölümlerde denetim organlarının toplu pazarlık, toplu 

eylem ve grev haklarına ilişkin kararlarına yer verilmektedir.   
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 2.1. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (m. 11) ve ‘Toplu Eylem 

 Hakkı’ Kavramı  
 

2.1.1. Genel Olarak 
 

 1950 tarihli İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 11. maddesi, örgütlenme 

hakkını düzenlemektedir144. Buna göre,  

“Her kişi, barışçıl nitelikli toplanma özgürlüğü ve menfaatlerini korumak için sendikalar kurmak ve 
sendikalara girmek hakkı dahil olmak üzere, başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkına 
sahiptir. Bu hakların kullanımına, ulusal güvenlik ya da kamu emniyeti için, düzensizliğin ya da suç 
işlenmesinin önlenmesi için, sağlığın ya da ahlakın korunması yahut başkalarının haklarının ve 
özgürlüklerinin korunması için, yasanın öngördüğü ve bir demokratik toplumda gerekli olanlardan 
başka hiçbir kayıtlama getirilmeyecektir. Bu Madde, bu hakların silahlı kuvvetler, polis örgütü ya da 
Devlet idaresi mensupları tarafından kullanılmasına yasaya/(hukuka) uygun kayıtlamalar getirilmesini 
engellemeyecektir”145146. 

Örgütlenme hakkı, toplantılar düzenlemek, dernek kurmak ve bunlara üye 

olmanın yanı sıra, çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve 

sendikalara katılmak hakkını da içermektedir. Madde metninde Taraf Devletler için 

toplu şikayetleri incelemek, toplu eylemlere müsaade etmek gibi yükümlülükler yer 

almamakta, toplu pazarlık, toplu sözleşme ve grev hakkı düzenlenmemektedir.  

 

Madde metninde toplu pazarlık, toplu eylem hakkı ve toplu eylem türlerinden 

biri olan grev hakkına yer verilmemesine karşılık, İnsan Hakları Avrupa 

                                                 
144 4 Kasım 1950'de Roma'da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1954'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye, 
Sözleşmeyi 4 Kasım 1950 tarihinde imalamış, 10 Mart 1954 tarihli kanunla onaylamıştır (R.G. 19 
Mart 1954-8662). Onay belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’nde depo edilme tarihi olan 18 
Mayıs 1954’ten itibaren Sözleşme Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir.   
145 Mehmet Semih Gemalmaz çevirisi, Mehmet Semih Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri/Human 
Rights Instruments, Cilt I, Avrupa Konseyi Birinci Bölüm, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınevi, 2003, s.10, 11. 
146 Maddenin İngilizce metni: 
Article 11 – Freedom of assembly and association 
1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, 

including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. 
2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by 

law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, 
for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection 
of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful 
restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the 
administration of the State. (çevrimiçi) http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm 
15.04.2010. 
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Mahkemesi147, 11. madde ihlali iddiası ile yapılan başvurular sonucunda, toplu 

pazarlık ve toplu eylem hakkına ilişkin bazı kararlar vermiştir. Bu kararlarda, 

önceleri sendikaların üyelerinin çıkarlarını korumak amacıyla toplu eylemlere 

girişme hakkı olduğu teslim edilmekte, ancak toplu eylemlerden hangisinin iç 

hukukta öngörüleceğine ilişkin tercih Taraf Devlete bırakılmakta idi. Bu kararlar 

uyarınca Taraf Devlet bu yollardan her birini ayrıca tanımak yükümlülüğü altında 

değildir. Sözü geçen kararlarda 11. maddeyi sendikal haklar aleyhine dar şekilde 

yorumlarken, Mahkeme’nin özellikle son on yıl içinde verdiği kararlarda, bu yorumu 

genişlettiği gözlenmektedir. Bu bölümde Mahkeme’nin verdiği bu kararlar 

incelenecektir.   

 

 2.1.2. İHAM’ın 1970’li Yıllarda Verdiği Kararlar 
 

1970’li yıllarda Mahkeme, Belçika Ulusal Polis Sendikası/Belçika, İsveç 

Lokomotif Sürücüleri Sendikası/İsveç, Schmidt ve Dahlström/İsveç kararlarında 11. 

maddeyi olabildiğince dar yorumlayarak toplu pazarlık ve toplu eylem haklarına 

ilişkin görüşlerini açıklamıştır.  

 

Belçika Ulusal Polis Sendikası/Belçika davasında davacı sendika, devletin 

kendisine danışması hakkından faydalanamadığından şikayet etmektedir. Danışılma 

hakkı, toplu eylemler gibi sendikaların üyelerinin çıkarlarını korumak adına 

taleplerinin ifade edilmesini sağlayan yollardan biridir. Belçika yasaları uyarınca 

danışılma hakkı en yüksek temsil kabiliyetini haiz dört sendikaya tanınmaktadır. 

Başvurucu sendika bu dört sendikadan biri değildir. İnsan Hakları Avrupa 

Komisyonu148, danışılma hakkının sendikaların üyeleri adına gerçekleştirdikleri 

faaliyetlerin etkili olabilmesi için gerekli bir şart olduğu kararına varmıştır. Ancak 

Mahkeme, olayda Komisyon’un aksine 11. madde ihlalinin bulunmadığı yönünde 

karar vermiştir149.  

                                                 
147 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, bu bölüm içinde “Mahkeme” şeklinde anılacaktır. 
148 Bu bölümde “Komisyon” şeklinde anılacaktır. 
149 Case of National Union of Belgian Police v. Belgium, (Application no. 4464/70), Judgment, 
Strasbourg, 27 October 1975, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları (Çevrimiçi) 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en 16.07.2010. 
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Bu kararını Mahkeme şöyle gerekçelendirmektedir: Sendikalar üyelerinin 

çıkarlarının korunması amacıyla görüşünün dinlenmesi hakkına sahiptir. Ancak Taraf 

Devletler bu amacın gerçekleşmesi için kullanılacak araçları seçmekte serbesttirler. 

Danışılma bu araçlardan biriyse de, başka araçlar da bulunmaktadır. Sözleşme sadece 

Taraf Devletlerden sendikalara üyelerinin çıkarlarını korumak için çalışma imkanı 

sağlamasını beklemektedir. 11. Madde, sendikaların toplu görüşmelere ve toplu iş 

sözleşmesine taraf olma hakkını içermemektedir150. Söz konusu sendika resmi 

statüye sahip olmasa da, şikayetlerini dile getirebilmekte ve sunumlar 

yapabilmektedir. Mahkeme’ye göre, sendikanın bu statüye sahip olmamasının ileride 

çalışanlar bakımından sendika üyeliğinin çekiciliğini yitirmesi sonucunu doğurması, 

11. maddenin ihlali anlamına gelmemektedir. Belçika’daki bu sistem, tutarlı ve 

dengeli bir personel politikası oluşturmak ve sendika anarşisini önlemek gibi meşru 

amaçlar gütmektedir. Sendikanın danışılma hakkına getirilen sınırlama orantısız, 

başvurucuya yol açtığı dezavantaj da aşırı değildir151. Burada ilginç olan noktalardan 

biri, Komisyon’un 1971 yılında incelediği bir başvuruda, 11. maddenin sendikalara 

ilişkin olarak yorumlanmasında, UÇÖ’nün 87 ve 98 Numaralı Sözleşmelerinden 

faydalanılması gerektiğini belirtmesidir. Ancak Belçika Ulusal Polis 

Sendikası/Belçika davasında olduğu gibi Mahkeme, Komisyon’un bu yaklaşımını 

benimsememeyi tercih etmiştir152.      

 

İsveç Lokomotif Sürücüleri Sendikası/İsveç davasında ise başvurunun 

konusunu toplu iş sözleşmesi hakkı oluşturmaktadır. Başvurucu sendika, Toplu 

Sözleşme Müdürlüğünün kendisiyle toplu iş sözleşmesi yapmayı reddetmesi 

suretiyle 11. maddeyi ihlal ettiğini iddia etmektedir. İsveç iç hukukuna göre toplu iş 

sözleşmeleri Müdürlük ile büyük teşkilatlar arasında imzalanmaktadır. Ancak bu 

durum bağımsız sendikalar ile toplu görüşmeler yürütmeye ve toplu iş sözleşmeleri 

                                                 
150 National Union of Belgian Police v. Belgium, para. 39.  
151 Karen Reid, A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights, London,  
Thomson/Sweet & Maxwell, 2008, s. 311, 312, J. G. Merrils, The Development of International 
Law by the European Court of Human Rights, Manchester, UK, Manchester University Press, 
1993, s. 141.    
152 Lammy Betten, International Labour Law, Selected Issues, Deventer, Boston, Kluwer, 1993, s. 
110.   
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imzalamaya engel teşkil etmemektedir. Mahkeme’ye göre, Sözleşme Taraf Devlete 

bireylerle olan özel hukuk ilişkilerine ilişkin yükümlülük yüklememektedir. 

Örgütlenme özgürlüğünün bir türü olan sendika hakkını düzenleyen 11. madde, hem 

lafzi bakımdan, hem de sendika hakkının etkili kullanımı için kaçınılmaz olmaması 

bakımından toplu iş sözleşmesi yapma hakkını içermemekte, işverene toplu iş 

sözleşmesi imzalama yükümlülüğü yüklememektedir. Söz konusu sendika, üyeleri 

adına çeşitli faaliyetlerde bulunabilmektedir ve bu 11. maddenin gereklerini yerine 

getirmek için yeterlidir153. Bu davada dikkat çekici nokta, Belçika Ulusal Polis 

Sendikası/Belçika davasında olduğu gibi, henüz Mahkeme aşamasına ulaşmadan 

Komisyon’un Taraf Devletin sendika üyeliğini daha az cazip kılmaya yönelik 

tedbirlere başvurmasını 11. maddeye aykırı bulmuş olmasıdır. Ancak Mahkeme, 

sendikaların daha az cazip hale gelmesine yol açan politikanın sendika özgürlüğünü 

ihlal etmediği görüşündedir154.  

 

Schmidt ve Dahlström/İsveç davasında ise, grev yapan sendikanın üyelerini 

toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından iki buçuk ay öncesi için geriye yürürlü 

olarak sağlanan menfaatlerden yoksun bırakan hükümden, greve katılmadıkları halde 

zarar gören başvurucular, 11. maddenin ihlali nedeniyle şikayetçi olmuşlardır. 

Mahkeme önceki iki davada kullanılan benzer gerekçelerle ihlal bulunmadığına 

hükmetmiştir. Buna göre Sözleşme, toplu iş sözleşmesinden doğan menfaatlerden 

geriye yürürlü olarak yararlanma hakkını güvence altına almamakta, sendikalara 

veya üyelerine belirli bir şekilde davranılmasını öngörmemektedir. Toplu iş 

sözleşmesi hakkı, sendika hakkından etkili şekilde yararlanmak için vazgeçilmez 

veya sendika hakkına içkin bir hak değildir. Başvurucular, grev yapan sendika 

üyelerinin çıkarlarının tanınmamasının örgütlenme hakkını ihlal ettiğini iddia 

etmiştir. Mahkeme’ye göre, grev hakkı, sendikaların üyelerinin menfaatlerini 

korumakta kullanacağı en etkili araçlardan biridir. Ancak başka araçlar da 

bulunmaktadır. İHAS’ın 11. maddesi, sendikaların üyelerinin mesleki çıkarlarını 

korumak amacıyla kullanacağı yollar seçmesine izin vermek yoluyla grev hakkını 
                                                 
153 Case of Swedish Engine Drivers' Union v. Sweden, (Application no. 5614/72), Judgment, 
Strasbourg, 6 February 1976, para. 39. 
154 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kısa Rehberi, Ed. by. Donna Gomien, Ankara, Kültür 
Bakanlığı, 1995, s. 104. 
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güvence altına almaktadır. Maddede açıkça düzenlenmeyen bu hak, iç hukukta 

sınırlamalara konu olabilir155. Avrupa Sosyal Şartı’nda Taraf Devletler için grev 

hakkını tanıma yükümlülüğü bulunduğu göz önünde bulundurularak, grevin tümden 

yasaklanamayacağı yorumu yapılmaktadır156. İHAS’ın bu maddesi, yetkili 

makamların gerçekleştirme zorunluluğu altında bulunacağı bir toplu iş sözleşmesi 

bağıtlama hakkını değil, yetkili makamların olanaklı hale getirmeye yardımcı 

olmakla yükümlü olduğu toplu iş sözleşmesi bağıtlama özgürlüğünü garanti altına 

almaktadır. Bunun aksi kabul edildiğinde Taraf Devlet Avrupa Sosyal Şartı’nda 

yüklendiğinden daha geniş bir yükümlülük altına girecektir157.  

 

Bu üç davada Mahkeme 11. maddenin çeşitli şekillerdeki sendikal faaliyetlere 

izin verme yükümlülüğünü içerdiğini doğrulamaktadır. Çünkü böyle faaliyetler 

olmaksızın sendikalar etkilerini yitirir ve varlık sebepleri ortadan kalkar. Ancak 

Mahkeme, Avrupa Sosyal Şartı’nın lafzından ileri gitmeye veya Sözleşmeyi bir 

endüstriyel ilişkiler kanunu gibi okumaya hazır değildir158. Bununla birlikte, bir 

görüşe göre, Mahkeme’nin Avrupa Sosyal Şartı’na gönderme yapması, sendikaların 

üyelerinin menfaatlerini korumak için toplu eylemlerde bulunma hakkının olduğunu 

ifade etmesi, onun 11. maddenin grev hakkını ilkece kapsadığı görüşünü 

benimsediğini göstermektedir159.   

 

Bu kararlarında Mahkeme’nin Avrupa Sosyal Şartı’na kendi dar yorumunu 

temellendirmek için başvurduğu, ancak Sosyal Haklar Komitesi160, UÇÖ denetim 

organları ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin161 toplu sözleşme ve 

                                                 
155 Case of Schmidt and Dahlström v. Sweden, (Application no. 5589/72), Judgment, Strasbourg, 6 
February 1976, para. 34, 36, Iain Cameron, An Introduction to the European Convention on 
Human Rights, 5th Edition, Uppsala, Iustus Förlag, 2006, s. 129.  
156 Jens Meyer-Ladewig, EMRK Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten: Handkommentar, Baden-Baden, Nomos, 2003, s. 182.  
157 Pieter Dijk/Godefridus J. H. Hoof, Theory and Practice of the European Convention on 
Human Rights, Oxford, Intersentia, 2006, s. 598. 
158 A. H. Robertson/J. G. Merrils, Human Rights in Europe: A Study of the European Convention 
on Human Rights, Manchester, UK, Manchester University Press, 1993, s. 162.  
159 Mesut Gülmez, Sendikal Haklarda Uluslararası Hukuka ve Avrupa Birliği'ne Uyum Sorunu, 
Ankara,  Belediye-İş Yayınları, 2006, s. 188 (Uyum Sorunu).  
160 Avrupa Sosyal Şartı denetim organı. 
161 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi denetim organı. 
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grev haklarının sendika hakkına içkin haklar olduğu yönündeki karar ve görüşlerini 

dikkate almadığı görülmektedir162.  

 

İnsan Hakları Avrupa Komisyonu’nun 90’lı yıllarda, doğrudan grev hakkını 

ilgilendiren ve yukarıda sözü geçen davalarda benimsenen anlayış doğrultusunda 

verdiği üç tane davaya ilişkin kabul edilmezlik kararı bulunmaktadır. Bu üç kararda 

da Mahkeme’nin Schmidt ve Dahlström kararına atıf yapılmış, 11. maddenin grev 

hakkını içermediği belirtilmiştir. Sendikaların üyelerinin çıkarlarının koruması için 

kullanacağı yolun belirlenmesinde Taraf Devletin takdir hakkı bulunduğunun altı 

çizilerek başvurular kabul edilmez bulunmuştur163.  

 

 2.1.3. Gustafsson/İsveç Kararı 
 

Mahkeme’nin 70li yıllarda verdiği kararlarında hem toplu iş sözleşmesi 

hakkına hem de grev hakkına mesafeli yaklaştığı, bu hakları 11. madde kapsamında 

özel bir korumadan faydalandırmak istemediği göze çarpmaktadır. Ancak 

Mahkeme’nin daha sonra aldığı kararlarında üyelerinin çıkarlarını korumak için 

sendikanın sahip olduğu haklar konusundaki yaklaşımını değiştirmeye başladığı 

söylenebilir. Buna ilk örnek 1996 tarihli Gustafsson/İsveç kararıdır.  

 

Olayda başvurucu, işveren sıfatıyla toplu iş sözleşmesine taraf olmak 

istememiş, bu nedenle sendikaların toplu eylemleriyle karşı karşıya kalmış ve 

sonunda yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle işyerini satmıştır. Davacı, olumsuz 

sendika özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Mahkeme’ye başvurmuştur. 

Mahkeme, sendika hakkının ihlal edilmediği, sendikanın toplu eyleminin meşru 

çıkarı korumayı amaçladığı ve 11. madde ile uyumlu olduğu yönünde bir karar 

vermiştir. İşvereni toplu iş sözleşmesini imzalamaya zorlayacak sendikal faaliyetler, 

11. madde kapsamında koruma altındadır. Ayrıca toplu pazarlığın meşru karakterine 

                                                 
162 Gülmez, Uyum Sorunu, s. 190. 
163 S. v. Federal Republic of Germany, (Application no. 10365/83), 5 July 1984, Federation of 
Offshore Workers’ Trade Unions v. Norway (Application no. 38190/97), 27 June 2002, UNISON v. 
UK, (Application no. 53574/99) 10 January 2002.   
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Avrupa Sosyal Şartı, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 

ile UÇÖ’nün 87 ve 98 Numaralı Sözleşmelerinde yer verildiğinin altı çizilmiştir164.  

 

Başvurucunun toplu iş sözleşmesi bağıtlamama hakkına ilişkin Mahkeme, 11. 

maddenin böyle bir hakkı içermediği görüşünü ifade etmiştir. Zira sosyal ve politik 

konuların hassas doğası ve Taraf Devletlerdeki uygulamaların farklılıkları göz önüne 

alınarak, Taraf Devletlere geniş bir takdir hakkı tanınmaktadır. Ayrıca sendikaların 

üyelerinin çıkarlarını savunmak amacıyla yapacakları toplu eylemler de meşru 

görülmektedir. Ne var ki, toplu iş sözleşmesi bağıtlamama hakkı gibi, bağıtlama 

hakkı da madde kapsamında değerlendirilmemektedir. Buna karşılık bazı yargıçlar 

karşı oy yazılarında toplu iş sözleşmesi hakkının örgütlenme özgürlüğüne içkin 

olduğu görüşünü savunmuşlardır165. Özetle Mahkeme, sendikaların toplu eyleminin 

meşru bir amaç taşıdığından hareketle sendikaların üyelerinin çıkarlarını savunmak 

için toplu eylem yapma hakkı bulunduğunu teyit etmiştir. Öte yandan toplu iş 

sözleşmesi hakkının sendika hakkına içkin olmadığı belirtilerek, sendikaların hangi 

faaliyetlerde bulunacağı konusunda Taraf Devletin sahip olduğu takdir hakkının altı 

çizilmiştir. Yine de bu karar, toplu eylemin meşruluğunu vurgulaması bakımından 

önemli bir karar olarak değerlendirilmelidir.  

 

 2.1.4. Wilson, Ulusal Gazeteciler Sendikası ve   

  Diğerleri/Birleşik Krallık Kararı 
 

Bu değişen yaklaşıma diğer bir örnek 2002 tarihli Wilson, Ulusal Gazeteciler 

Sendikası ve Diğerleri/Birleşik Krallık davasıdır. Olayda işveren, başvurucu sendika 

ile imzaladığı toplu iş sözleşmesini yenilemek istememiş ve çalışanların ücretlerini 

tek taraflı olarak belirlemeye başlamıştır. Bu durum Mahkeme tarafından 11. 

maddeye aykırı bulunmamış, sendikaların üyelerinin menfaatlerini korumak 

amacıyla yapacağı çalışmalarda toplu iş sözleşmesi imzalamanın vazgeçilmez bir yol 

                                                 
164 Case of Gustafsson v. Sweden, (Application no. 15573/89), Judgment, Strasbourg, 25 April 1996, 
para. 53.   
165 Case of Gustafsson v. Sweden, Dissenting Opinion of Judge Martens, Joined by Judge Matscher, 
para. 5. 
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olmadığı yönündeki önceki içtihadını tekrarlamıştır. Birleşik Krallık mevzuatında 

sendikaların üyelerinin menfaatlerini koruması için başka yollar da bulunmaktadır. 

Mahkeme, sendikanın dinlenilme hakkı kapsamında işverene sendikayı tanımayı 

veya toplu iş sözleşmesi yapmayı zorunlu tutmamaktadır. Taraf Devletlerin sahip 

olduğu geniş takdir hakkının varlığına bu kararında bir kez daha yer vermektedir166.  

 

Bu yönüyle Mahkeme önceki içtihadından ayrılmamaktadır. Ancak dava 

konusu olayın başka bir boyutu daha bulunmaktadır. Olayda işveren, çalışanlara 

sendikal haklarından feragat etmeleri şartıyla ücret artışı yapma taahhüdünde 

bulunmuştur. Mahkeme bu olayda 11. madde ihlalini tespit etmiştir. Taraf 

Devletlerin sendikal hakların etkili kullanımını garanti etmeye yönelik olumlu bir 

yükümlülüğü bulunmaktadır. Olayda işverenleri mali teşvikler kullanmak yoluyla 

çalışanların haklarından feragat ettirmelerine olanak sağladığı için Taraf Devlet bu 

yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Çalışanların üyesi oldukları sendikayı, talep 

ve görüşlerini işverenlerine iletmesi veya kendileri adına çıkarlarını savunması için 

diğer başka eylemlere girişmesi yönünde yönlendirme ve bunları yapması için izin 

verme hakkı, sendika hakkının özünü oluşturmaktadır. Çalışanların bu haktan 

mahrum bırakılması, çıkarlarının savunulması için sendikaya üye olma hakkının içini 

boşaltmaktadır. Mahkeme bu kararında grev hakkının sendikaların üyelerinin 

çıkarlarını koruma hakkını gerçekleştireceği en önemli yol olduğuna da 

değinmiştir167. Taraf Devletler 11. maddedeki hakları ulusal hukuklarında güvence 

altına almakla yükümlüdür168. Mahkeme’ye göre, 11. maddede geçen ‘çıkarlarını 

korumak için’ ifadesi fazlalık sözler değildir ve Sözleşme’nin sendikal faaliyetler 

yoluyla sendika üyelerinin mesleki çıkarlarının korunması hakkını güvence altına 

almaktadır169. 

 

 2.1.5. Demir ve Baykara/Türkiye Kararı 

                                                 
166 Case of Wilson, National Union of Journalists and Others v. The United Kingdom, (Applications 
nos. 30668/96, 30671/96 and 30678/96), Judgment Strasbourg, 2 July 2002, para. 44.  
167 Wilson v. UK, para. 45-48.  
168 Reid, a.g.e., s. 311.  
169 Case of TÜM HABER SEN and Çınar v. Turkey, (Application no. 28602/95), Judgment, 
Strasbourg, 21 February 2006, Final, 21/05/2006, para. 28.  
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Mahkeme’nin sendikaların toplu iş sözleşmesi ve toplu eylem hakkına ilişkin 

bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek kararı Demir ve Baykara/Türkiye 

kararıdır. Bu olayda Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (Tüm 

Bel Sen), Gaziantep Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi imzalamıştır. Ancak Belediye 

sözleşmenin mali hükümlerini uygulamamaktadır. Bu hükümlerin uygulanmasını 

sağlamak için sendika tarafından yerel mahkemeye başvurulmuş, Mahkeme ise 

sendikanın toplu sözleşme yapma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle sözleşmeyi 

geriye etkili olarak iptal etmiştir. İç hukuk yollarını tüketen başvurucular, 

Mahkeme’ye müracaat etmişlerdir.  

 

Mahkeme, konuyu iki boyutuyla incelemiştir. Bunlardan ilki kamu 

görevlilerinin sendika kurma hakkı olup olmadığı, diğeri ise kamu görevlilerinin 

kurduğu sendikanın toplu sözleşme hakkı bulunup bulunmadığıdır. İlk noktayı kamu 

görevlilerinin sendika kurma hakkı olduğu yönünde karara bağlayan Mahkeme, toplu 

sözleşme hakkı noktasında başvurucuları haklı bulmuştur. Mahkeme, kendi dava 

hukukuna da atıf yaparak 11. maddenin toplu iş sözleşmesi yapma hakkını 

dışlamadığını belirtmiş, sendika hakkı ile toplu sözleşme hakkı arasındaki organik 

bağlantıya dikkat çekmiştir. Mahkeme’ye göre, Taraf Devlet maddede düzenlenen 

hakların etkili şekilde kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Toplu sözleşme hakkı, 

sendika hakkının etkili şekilde kullanılmasını sağlayan en önemli parçalarından 

biridir. Türkiye, UÇÖ’nün toplu sözleşme hakkına ilişkin 98 numaralı 

Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülükleri nedeniyle kamu görevlileri dahil tüm 

çalışanlara sendika ve toplu sözleşme hakkını tanımalıdır170.  

 

98 Numaralı Sözleşme toplu sözleşme hakkını tüm çalışanlar için 

düzenlemiştir. Sözleşmenin 6. maddesine göre, bu Sözleşme, devlet memurlarının 

durumları ile alakalı değildir ve hiçbir surette, onların haklarına veya statülerine halel 

getirmez. UÇÖ 87 Numaralı Sözleşme ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 11. 

maddede sendika hakkına devletin idare mekanizmasında görevli olanlar için 

                                                 
170 Case of Demir and Baykara v. Turkey, (Application no. 34503/97), Judgment, Strasbourg, 21 
November 2006, para. 30-40, 45. 
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sınırlamalar getirilebileceğini düzenlenmiştir. Ancak Belediye çalışanları bu gruba 

dahil değildir. Onlar da diğer tüm çalışanlar gibi sendika ve toplu sözleşme 

hakkından faydalanacaktır. Bu hakkın kanunda düzenlenmesinin ihmali, toplu 

sözleşmenin iptali için yeterli değildir171.  

 

Büyük Daire172 de Daire’nin kararını onamıştır. Büyük Daire’ye göre, 

Mahkeme’nin toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmesi hakkının 11. maddeye içkin 

unsurlar olmadığı yönündeki içtihadını, uluslararası hukuk ve ulusal hukuklardaki 

evrim göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirmesi gerekmektedir. Hukuk 

güvenliği, öngörülebilirlik ve hukuk önünde eşitlik açısından Mahkeme önceki 

içtihatlarından ayrılmamalıdır, ancak Mahkeme’nin dinamik ve evrimsel bir 

yaklaşım benimsememesi, reform ve gelişime engel teşkil edecektir173. Türkiye’nin 

Avrupa Sosyal Şartı’nın toplu iş sözleşmesi hakkına ilişkin maddelerini kabul 

etmemiş olması da174 Türkiye aleyhine karar verilmesine engel olmayacaktır. Çünkü 

Mahkeme, Sözleşme dışında uluslararası hukukun tüm unsurlarını, bu unsurlara 

denetim organları tarafından getirilen yorumları ve Avrupa Devletlerinin uygulama 

biçimini dikkate almak durumundadır. Bu nedenle davalı devletin konuya ilişkin tüm 

Sözleşmelere taraf olması gerekmemektedir. İlgili uluslararası sözleşmeler ve diğer 

enstrümanların, uluslararası hukuk ve Avrupa Konseyi üyesi devletlerin iç 

hukukunda sürekli bir evrim içinde olması ve modern toplumlarda bir ortak temele 

işaret etmesi Mahkeme için yeterlidir175. Büyük Dairenin bu ifadesi Mahkeme’nin 

                                                 
171 Grand Chamber, Case of Demir and Baykara v. Turkey, (Application no. 34503/97), Judgment, 
Strasbourg, 12 November 2008, para. 147.  
172 “Grand Chamber”. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Büyük Daire.  
173 Grand Chamber, Demir and Baykara, para. 153.  
174 (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı’nın Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar, RG No. 
26488, 09.04. 2007. 
 “BEYAN 
Türkiye Cumhuriyeti, 1996 tarihli “(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı”nın III. Bölümünün A 
maddesi gereğince, anılan Şart’ın II. Bölümünün aşağıdaki madde, fıkra ve bentlerini kabul ettiğini 
beyan eder. 
1 inci madde 
2 nci maddenin 1, 2, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkraları 
3 üncü madde 
4 üncü maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları 
7 ilâ 31 inci maddeler.”  
Bu beyan uyarınca Türkiye’nin GGASŞ’nin 5 ve 6. maddelerini kabul etmediği görülmektedir. 
175 Grand Chamber, Demir and Baykara, para. 85, 86.  
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11. maddeye olan yaklaşımındaki büyük değişimi ortaya koymaktadır. Aralarında 

Rıza Türmen’in de bulunduğu bir grup yargıcın Daire kararına yazdığı ayrık oy 

yazısında da Mahkeme içtihadının bu karara kadar sürdürmüş olduğu ihtiyatlı 

yaklaşımı eleştirilmektedir176.  

 

Bu kararın en önemli özelliği, Mahkeme’nin, İnsan Hakları Avrupa 

Sözleşmesi dışındaki enstrümanların özellikle Avrupa Sosyal Şartı, UÇÖ 

Sözleşmeleri ve bunların denetim organları içtihadının dikkate alınması gerekliliğini 

açıkça ortaya koymuş olmasıdır. Davalı devlet söz konusu sözleşmelere taraf olmasa 

dahi, bu sözleşmelerin hükümleri ve denetim organlarının kararları Mahkeme 

önündeki davaya uygulanacaktır177. Bu durum, UÇÖ ve Avrupa Sosyal Şartı başvuru 

yollarını yalnızca ihlallerin kamuoyuyla paylaşılması ve Taraf Devletler için çok da 

etkili olmayan bir diplomatik utanç yaratmasını sağlayan usuller olmaktan çıkarmış, 

UÇÖ sözleşmeleri ve GGASŞ’de yer alan hakların kapsamının belirlenmesinde 

önemli bir adım haline getirmiştir178. Ayrıca Mahkeme’nin Sözleşmenin hazırlanış 

amacını dikkate alan yaklaşım yerine, dinamik ve evrimsel bir yaklaşımı 

benimsemesi, Sözleşme’ye “yaşayan belge” niteliğini kazandırmaktadır179.   

 

 2.1.6. Karaçay/Türkiye ve Satılmış/Türkiye Kararları 
 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi toplu iş sözleşmesi hakkının 11. madde 

kapsamında koruma altında olduğunu teyit eden Demir ve Baykara/Türkiye 

kararından sonra doğrudan toplu eylem hakkına ilişkin çok önemli iki karar 

vermiştir.    

 

11. madde ihlali iddiasıyla başvurulan Karaçay/Türkiye davasında Mahkeme 

bir kez daha toplu eylemlerin madde kapsamında güvence altında olduğunu 

                                                 
176 Case of Demir and Baykara v. Turkey, (Application no. 34503/97), Judgment, Strasbourg, 21 
November 2006, Joint Concurring Opinion of Judges Türmen, Fura-Sandström and Popovic, para. 1. 
177 Ruth Dukes, “Right to Strike under UK Law: Not Much More than a Slogan? Metrobus v Unite the 
Union”, Industrial Law Journal, Vol. 39, No. 1, March 2010, 82-91, s. 90.  
178 Ewing/Hendy, a.g.e., s. 8. 
179 A.e., s. 6.  
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belirterek başvurucuyu haklı bulmuştur. Olayda başvurucu, bir kamu görevlisidir. 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi olan başvurucu, 

ücretlerdeki değişimi protesto etmek amacıyla düzenlenen iş bırakma eylemine 

katılması nedeniyle uyarı cezası almıştır. Kararda 11. maddenin hakkın 

sınırlanmasına ilişkin ikinci fıkrası hatırlatılmaktadır. Bu madde kapsamında korunan 

hakların kullanımına, demokratik bir toplumda gerekli olanlardan başka hiçbir 

kayıtlama getirilmeyecektir. Başvurucuya verilen uyarı cezası, bir hakka getirilecek 

sınırlamanın demokratik bir toplumda zorunlu olması şartını yerine getirmemektedir. 

Bu yaptırım sendika üyelerini çıkarlarını savunmak için toplu eylemlere katılmaktan 

caydırıcı niteliktedir. Bu karar, Mahkeme’nin sendika hakkı kapsamında toplu eylem 

hakkını teyit ettiği kararlarından bir diğeri olması bakımından önem arzetmektedir180.  

 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin sendika hakkının toplu eylem hakkını 

içerdiğini açıkça teyit ettiği diğer bir dava, Satılmış ve Diğerleri/Türkiye davasıdır. 

Olayda, kamu görevlileri çalışma koşullarını protesto etmek için birkaç saatliğine iş 

bırakma eylemi yapmışlardır. Eylem nedeniyle idareyi zarara uğrattıkları 

gerekçesiyle haklarında tazminata hükmedilmiştir. Başvurucular, bu karara karşı iç 

hukuk yollarını tüketmelerinin ardından Mahkeme’ye müracaat etmişlerdir. 

Mahkeme, Türkiye’nin 11. maddeyi ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Türk mevzuatı 

devlet memurlarına toplu eylemleri yasaklamaktadır. Ancak Mahkeme’ye göre 

sendika hakkına getirilen bu kısıtlama demokratik bir toplumda gerekli değildir. 

UÇÖ 87 Numaralı Sözleşmenin sendikalara faaliyet serbestisi tanıyan 3. maddesi, 

yasaların bu Sözleşme ile öngörülen güvencelere aykırılık teşkil edemeyeceğini 

düzenleyen 8. maddesi ve devlete bu hakkın gerçekleştirilmesini sağlama görevini 

yükleyen 11. maddesi; yine UÇÖ’nün Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının 

Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 

Numaralı Sözleşmesi’nin kamu görevlileri ile kamu makamları arasında çalışma 

koşullarının görüşülmesine olanak veren ve kamu görevlileri temsilcilerinin bu 

koşulların belirlenmesine katılmalarını sağlayan yöntemlerin geliştirilmesi ve 

kullanılmasının teşvik edilmesini düzenleyen 7. maddesi ve Avrupa Sosyal Şartı’nın 

                                                 
180 Mesut Gülmez, Sendika Hakkı, Toplu Sözleşme ve Grevi de İçeren Toplu Eylem Haklarını Kapsar 
mı?, Çalışma ve Toplum, 2008/3, s. 159, 160.  
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örgütlenme hakkını düzenleyen 5. maddesi ile toplu pazarlık ve toplu eylem hakkını 

düzenleyen 6. maddesi, kamu görevlilerinin toplu eylem hakkını ortaya 

koymaktadır181.  

 

Mahkeme, kararında grev kavramını kullanmamış, bu birkaç saatlik iş 

bırakma eylemini toplu eylem kavramı altında incelemiştir. Mahkeme’ye göre, toplu 

eylem hakkı sendika hakkı kapsamında koruma görmektedir. Barışçıl toplu eylem 

hakkına Türk hukukunda uygulanan hukuki ve cezai yaptırımların 11. maddeye 

aykırılığı açık şekilde tespit edilmiştir. Bu karar, 2010 yılının eylül ayında yapılan 

Anayasa değişikliklerine kadar Türk iç hukukunda toplu iş sözleşmesi hakkına dahi 

sahip olmayan kamu çalışanlarının toplu eylem haklarının tanınması bakımından 

önemli bir kazanımdır182. Buna karşılık, grev hakkının 11. madde kapsamında 

görülmemesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi sisteminin diğer uluslararası insan 

hakları koruma mekanizmalarının gerisinde kaldığının bir göstergesi olduğu 

savunularak eleştirilmektedir183.  

 

 2.1.7. Enerji Yapı Yol Sen/Türkiye Kararı 
 

Mahkeme’nin grev hakkına ilişkin en yakın tarihli ve önemli kararı ise, Enerji 

Yapı Yol Sen/Türkiye davası sonucunda verilmiştir. Bu kararda Mahkeme, yapılan 

toplu eylemi açıkça grev olarak nitelendirmiş ve grev hakkı ihlalinin 11. maddeyi 

ihlal ettiği kararına varmıştır. Grev hakkı, örgütlenme özgürlüğü kapsamında 

değerlendirilmiştir. Olayda, 1996 tarihinde Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel 

Müdürlüğü, kamu sektörü çalışanlarının bir günlük ulusal bir greve katılmalarını 

yasaklayan bir genelge yayımlamıştır. Bu arada KESK, toplu iş sözleşmesi hakkının 

güvence altına alınmasını sağlamak için bir günlük bir grev yapılmasını planlamıştır. 

Genelgenin yayımlanmasından 5 gün sonra gerçekleşen greve katılanlar, disiplin 

                                                 
181 Şebnem Gökçeoğlu Balcı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin “Satılmış ve Diğerleri/Türkiye” 
Kararı, Çalışma ve Toplum, 2008/2 (17), 219-235, s. 220. 
182 Belirtmek gerekir ki, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilen 5982 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 
kamu görevlilerine toplu iş sözleşmesi yapma hakkı verilmiştir.   
183 Gökçeoğlu Balcı, a.g.e., s. 232. 
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yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmışlar, genelgenin iptali için açılan davalar da 

reddedilmiştir. İç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra Mahkeme’ye başvurulması 

üzerine, başvurucular lehine karar verilmiştir184.  

 

Mahkeme’nin kullandığı ifadeler grev hakkı bakımından önem taşımaktadır. 

Grev hakkı, mutlak bir hak değildir ve bazı şart ve sınırlamalara tabi kılınabilir. 

Kamu görevlilerinin bazı kategorileri için grev hakkı ortadan kaldırılabilir. Ancak bu 

yasak tüm kamu görevlileri veya devlet tarafından işletilen işletmelerdeki çalışanları 

kapsamamalıdır. Mahkeme’ye göre, genel bir grev yasağı, zorlayıcı toplumsal 

herhangi bir ihtiyaca cevap vermemekte ve sendikal haklara ölçüsüz bir müdahale 

niteliğini taşımaktadır185. Sendikanın görüşlerinin ifade edilmesini sağlayan grev, 

sendika üyelerinin çıkarlarının korunmasında çok önemli bir rol üstlenmektedir. 

Ayrıca UÇÖ denetim organları, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi tarafından da 

sendika özgürlüğünün ve toplu pazarlık hakkının ayrılmaz bir parçası ve sonucu 

olarak görülmektedir. Taraf Devletler, sendika üyelerinin çıkarlarının korunmasında 

kullanılabilecek başka yolları meşru sayarak, grev hakkını ortadan kaldıramazlar. 

Olayda söz konusu olan yasak, sendikanın grev hakkına bir müdahaledir ve bu 

müdahale Sözleşme’nin 11. maddesini ihlal etmektedir. Bu nedenle Mahkeme’nin 

sendikalar için diğer araçların sağlanıp sağlanmadığını incelemesine gerek 

bulunmamaktadır. Tek başına grev hakkının tanınmamış olması, ihlalin varlığını 

tespit etmek için yeterlidir186.  

 

Bu kararla, grev hakkının örgütlenme özgürlüğüne içkin ve Sözleşmece 

korunan bir hak olduğu kabul edilmiştir. Grevin Sözleşme’nin 11. maddesi ile 

korunan toplu pazarlık hakkının doğal bir sonucu olduğu savında, UÇÖ sözleşmeleri 

ve GGASŞ normlarının temel alınması konusunda Demir ve Baykara kararına 

dayanılması, Mahkeme’nin toplu pazarlık sürecinin sonunda kullanılması kaydıyla 

                                                 
184 Enerji Yapi-Yol Sen v. Turkey (application no. 68959/01), Press release issued by the Registrar, 
21.04.2009.  
185 Enerji Yapi-Yol Sen v. Turkey (application no. 68959/01), Press release issued by the Registrar, 
21.04.2009.  
186 Ewing/Hendy, a.g.e., s. 14, 15. 
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grev hakkının toplu pazarlık hakkı gibi temel bir hak olduğunu kabul ettiğini 

göstermektedir187.  

       

Mahkeme, Demir ve Baykara/Türkiye, Karaçay/Türkiye ve Satılmış ve 

Diğerleri/Türkiye davalarında önemli açılımlar yapmış, Enerji Yapı Yol Sen/Türkiye 

davası ile de Sözleşme’nin 11. maddesinin grev hakkını koruduğunu açıkça teyit 

etmiştir. Ancak bunlar çok yeni gelişmelerdir. Kurulduğu yıldan 2006 yılına kadar 

Mahkeme, 11. maddenin üyelerinin çıkarlarının korunmasında sendikalara sadece 

asgari bir koruma sağladığı yönünde bir yorumu benimsemektedir. Ancak bu asgari 

koruma 11. madde için yeterli değildir. Örgütlenme hakkının demokratik amacının 

yerine getirilmesi için bu gibi yükümlülüklerin gerekli olduğu görülmektedir. 

Sendikaların maddede geçen ‘üyelerinin çıkarlarını koruma amacını’ 

gerçekleştirebilmesi için bazı faaliyetlerde bulunması gerekmektedir. Sendika 

kurmak veya ona üye olmak, çıkarların korunması için tek başına yeterli değildir. 

Sendikalar üyelerinin çıkarlarını koruma amacıyla işverenle toplu sözleşmeler 

imzalayabilir; grev, iş yavaşlatma gibi toplu eylemlere girişebilir188. Kamu 

makamları üyelerinin çıkarlarını savunmaları için sendikalara gerekli alanı 

sağlamalıdırlar. Aksi halde sendika özgürlüğü içi boş bir kavram olarak kalacaktır189. 

Bahsi geçen son dört karar Mahkeme’nin sendikanın haklarına ilişkin yorumunda bir 

ilerlemeye işaret etmektedir. Bu ilerleme gerçekleşmeseydi, başvurucular açısından 

UÇÖ çözüm yolları veya Avrupa Sosyal Şartı başvuru yolunun kullanılması daha 

lehte sonuçlar doğuracaktı. Ancak Mahkeme içtihatındaki bu değişim ile toplu eylem 

hakkı 11. madde kapsamında açıkça koruma görmektedir190.  

 

Kamu görevlileri de dahil olmak üzere tüm çalışanların toplu eylem hakkının 

varlığını teyit eden son dört kararında Mahkeme, Avrupa Sosyal Şartı’nı 

uygulamaktadır. Zira İHAS’ın 11. maddesinde açıkça yer verilmeyen toplu iş 

sözleşmesi ve grev haklarına Avrupa Sosyal Şartı’nın 6. maddesinde yer 

                                                 
187 A.e., s. 15.  
188 Mesut Gülmez, Sendikal Hakların, s. 205, Merrils, a.g.e, s. 141.  
189 Dijk/Hoof, a.g.e., s. 599.  
190 D.J. Harris, M. O'Boyle, Ed Bates, Carla Buckley, Law of the European Convention on Human 
Rights, New York, Oxford University Press, 2009, s. 545. 
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verilmektedir. Kararlarda hem UÇÖ organları içtihadı hem de Avrupa Sosyal Şartı 

uygulanacak hukuk kuralı olarak doğrudan ele alınmıştır191. 

 

Avrupa Sosyal Şartı sisteminde grev hakkı, sadece toplu pazarlık kapsamında 

korunmakta, UÇÖ sistemi içinde ise grev hakkının kapsamı geniş tutulmaktadır. 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin toplu eylem ve grev hakkının 11. madde ile 

korunduğu yönündeki kararlarında ayrıntıları ilerleyen bölümlerde incelenecek olan 

bu sistemlerden UÇÖ sistemindeki anlayışı söylemek mümkün olabilir. Zira 

Mahkeme, protesto grevlerine katılmaları sebebiyle disiplin yaptırımlarına maruz 

kalan işçilerin açtıkları davalarda 11. madde ihlalinin varlığını tespit etmiştir. Bu 

kararlarda esasen uygulanan yaptırımlar ele alınmaktaysa da, bu durum grev 

hakkının Sözleşme’ce korunduğunu göstermektedir192. Karaçay/Türkiye, Kaya ve 

Seyhan/Türkiye, Danilenkov/Rusya, Saime Özcan/Türkiye, Urcan/Türkiye 

davalarında davacılar, katıldıkları grev eylemi nedeniyle disiplin yaptırımları veya 

anti-sendikal ayrımcılıkla karşılaştıklarından şikayetçi olmuşlardır. Bu davalarda 

Mahkeme, ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. madde ihlalinin yanı sıra 11. 

maddenin de ihlal edildiği kararına varmıştır.  

 

 Mahkeme, 11. maddenin bireyler arasındaki ilişkilerde uygulanabilir olup 

olmadığı (Drittwirkung) konusuna bir açıklık getirmemektedir. Örgütlenme 

özgürlüğünü düzenleyen 11. Madde bir örgütün amaçlarının gerçekleşmesini garanti 

altına almamaktadır. Ancak bu amaca yönelik çabalara müdahale edilmemelidir. 

Sözleşme, ulusal hukukların sendikaların, üyelerinin çıkarlarını korumak amacıyla 

çalışmasına müsaade edecek şekilde düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Ancak 

Taraf Devletlerin sendikal çalışmaları mümkün kılma yükümlülüğü, dolaylı bir 

Drittwirkung’un varlığına işaret etmektedir. Bu yükümlülük sendikaların, aynı 

zamanda üçüncü kişilere karşı hak ve özgürlüklerini öne sürmelerini sağlama borcu 

şeklinde ortaya çıkacaktır193.   

 
                                                 
191 Gülsevil Alpagut, “Çalışma Yaşamına İlişkin Anayasal Değişikliklere Genel Bir Bakış”, Çimento 
İşveren, Temmuz 2010, 8-25, s. 20. 
192 Ewing/Hendy, a.g.e., s. 16. 
193 Dijk/Hoof, a.g.e., s. 599, 600.  
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Belirtmek gerekir ki, 11. madde, 15. maddenin ikinci fıkrasında sayılan 

askıya alınamayacak haklar arasında yer almamaktadır. Ancak sendika hakkı, 

özellikle UÇÖ bünyesinde, anlaşmayı imzalamış olsun veya olmasın tüm devletlerce 

güvence altına alınması gereken bir hakka dönüşmüş durumdadır194.  

 

 2.2. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (m. 22) 
 

 Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 22. maddesi örgütlenme 

hakkını düzenlemektedir195. Buna göre;  

“Her kişi, menfaatlerini korumak amacıyla sendikalar kurma ve sendikalara girme hakkı 
dahil olmak üzere, başkalarıyla bir araya gelerek örgütlenme özgürlüğü hakkına sahip 
olacaktır”196197.  
  

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, grev hakkına açıkça yer vermeyen 

sözleşmelerden biridir. Bu nedenle menfaatlerini koruma amacıyla sendika kurma ve 

sendikaya katılma hakkının grev hakkını içerip içermediği, sözleşme organı İnsan 

Hakları Komitesi’nce (İHK) tartışılmıştır. J.B. et al/Kanada kararında198 

başvurucular, Kanada kanunlarının kamu görevlilerine grevi yasaklamasından 
                                                 
194 Dijk/Hoof, a.g.e., s. 601. 
195 Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 16 Aralık 1966 tarihinde kabul 
edilmiş, 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu Sözleşmeyi 15 Ağustos 2000 
tarihinde imzalamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 4 Haziran 2003 tarihli kanun ile 
onaylamayı uygun bulmuştur (RG No. 25142, 18.06.2003).  
196 Mehmet Semih Gemalmaz’ın çevirisi, Mehmet Semih Gemalmaz, İnsan Hakları 
Belgeleri/Human Rights Instruments, Cilt IV, Birleşmiş Milletler Birinci Bölüm, İstanbul, 
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2003, s. 84. (Cilt IV) 
197 Maddenin İngilizce metni; 
1. Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and 
join trade unions for the protection of his interests. 
2. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are prescribed by 
law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public 
safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the 
rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on 
members of the armed forces and of the police in their exercise of this right. 
3. Nothing in this article shall authorize States Parties to the International Labour Organisation 
Convention of 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize to 
take legislative measures which would prejudice, or to apply the law in such a manner as to prejudice, 
the guarantees provided for in that Convention.  
(Çevrimiçi) http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm, 22.04.2010. 
198 İnsan Hakları Komitesi kararı, Communication No.  118/1982, J.B. et al v. Canada 
(Decision of 18 July 1986 adopted at the 28th session), (A/41/40) para. 151 (1986). (Çevrimiçi) 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/fa34161461625c12c1256acd004f8404?Opendocu
ment. 16.06.2010.  
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şikayetçi olmuşlardır. İncelemesi sonunda İnsan Hakları Komitesi sendika hakkının 

grev hakkını içermediği sonucuna varmıştır. İHK,  22. maddenin anlamını 

araştırırken öncelikle Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 31. 

maddesindeki199 bağlam ve amaç esasları ile Sözleşmenin hazırlık çalışmalarını göz 

önüne almıştır. Hazırlık çalışmalarında grev hakkına değinilmemiştir. Ayrıca 

Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi grev hakkını açıkça 

tanımaktadır. İkiz sözleşmesinde bu hakkın açıkça düzenlenmiş olması, Uluslararası 

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nde kasten düzenlenmediğini akla 

getirmektedir.  

 

Bazı üyeleri İHK’nin bu kararına karşı çıkmaktadır. Buna göre, maddede 

geçen ‘çıkarlarını korumak için’ ifadesi bir bütün olarak örgütlenme özgürlüğünü 

değil, sendika kurma ve onlara katılma hakkını işaret etmektedir. Dolayısıyla grev 

hakkının madde metninde geçmemesi ile sendikanın diğer aktivitelerinin madde 

metninde sayılmaması aynı amaçla gerçekleşmektedir ve bu nedenle grev hakkı 

sendika kurma hakkı kapsamındadır. Bu hakkın etkin kullanımı için gerekli 

faaliyetlerin tümünün maddede sayılması imkansızdır ve her biri maddenin diğer 

fıkraları ışığında ve sosyal bağlamı ile birlikte incelenmelidir. Ayrıca hazırlık 

çalışmaları göstermektedir ki, örgütlenme özgürlüğü ile sendika hakkı ayrı şekilde 

ele alınmıştır. 22. Madde, örgütlenme özgürlüğünü; sendikaları, kulüp ve dernekleri 

tümden içerecek şekilde düzenlemiştir. Sendikaların grev gibi tüm faaliyetlerinin 

                                                 
199 Madde 31- Genel yorum kuralı 
1. Bir andlaşma, hükümlerine andlaşmanın bütünü içinde ve konu ve amacının ışığında 
verilecek alelade manaya uygun şekilde iyi niyetle yorumlanır. 
2. Bir andlaşmanın yorumu bakımından, (andlaşmanın) bütünü, girişini ve eklerini içine 
alan metne ilaveten, aşağıdakileri kapsar: 
a- andlaşmanın akdedilmesi ile bağlantılı olarak bütün taraflar arasında yapılmış olan 
andlaşmayla ilgili herhangi bir anlaşma; 
b- andlaşmanın akdedilmesi ile bağlantılı olarak bir veya daha fazla tarafça yapılan ve 
diğer taraflarca andlaşmayla ilgili bir belge olarak kabul edilen herhangi bir belge. 
3. Andlaşmanın bütünü ile birlikte aşağıdakiler (de) dikkate alınır: 
a- Taraflar arasında andlaşmanın yorumu veya hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak 
yapılan daha sonraki (tarihli) herhangi bir anlaşma, 
b- Tarafların andlaşmanın yorumu konusundaki mutabakatını tespit eden andlaşmanın 
uygulanması ile ilgili daha sonraki herhangi bir uygulaması. 
c- Taraflar arasındaki ilişkilerde milletlerarası hukukun tatbiki kabil herhangi bir kuralı. 
4. Tarafların bir terime özel bir mana vermek istedikleri tespit edilirse, o terime o mana 
verilir. 
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madde metninde sayılması uygun olmayacaktır. Grev hakkının ESKHS’deki gibi 

ayrıca ele alınmamış olması, bu hakkın tüm şartlarda dışlandığı anlamına 

gelmemektedir. İHK’nin bazı üyeleri tarafından dile getirilen bu azınlık görüşü, 

özellikle sendikalara değil, tüm örgütlere sağlanacak korunmanın kapsamına 

odaklanmaktadır. Çalışmaya ilişkin haklar konusunda otorite sayılan UÇÖ de aynı 

konuya ilişkin olarak, sendikaların üyelerinin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek 

için sahip oldukları imkanlara önemli bir kısıtlama getirdiği gerekçesiyle kamu 

görevlilerine grev hakkını bütün olarak yasaklayan kanunun, 87 Numaralı 

Sözleşme’nin 10. maddesine aykırı olduğu yönünde bir karar vermiştir. Uluslararası 

onaydan geçmiş önemli sözleşmelerde düzenlenmiş bir hakkın MSHS’ye aykırı 

olarak nitelendirilmesi için bir neden bulunmamaktadır200.  

 

Bu davada, sendika hakkının grev hakkını korumaya almadığı yönünde karar 

veren İnsan Hakları Komitesi, daha sonra bu duruşunu değiştirerek Broeks/Hollanda 

davasında ve Taraf Devletlere ilişkin gözlemlerini açıkladığı raporlarında 

(concluding observations) İrlanda, Guatemala ve Şili’deki grev yasakları hakkında 

kaygı duyduğunu ifade etmiştir201. Almanya ve Ekvator’a ilişkin raporunda ise kamu 

görevlilerinin grev hakkının bulunmamasını eleştirmiştir202. Litvanya hakkında 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi ile aynı doğrultuda olarak zorunlu 

hizmet kapsamına girmeyecek görevlerde çalışanlara uygulanan grev yasağı ve grev 

oylamasında grev kararı alınabilmesi için gereken yüksek karar yeter sayısı eleştiri 

konusu yapılmıştır203.    

 

 

 

                                                 
200 Sarah Joseph/Jenny Schulz/Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political 
Rights, Cases, Materials and Commentary, 2. bası, New York, Oxford University Press, 2005, s. 
577-582.  
201 Human Rights Committee, Broeks v Netherlands (172/84) at 23.10, 1.60, Concluding Observations 
on Ireland, (1995) UN Doc CCPR/C/79/Add.21, para. 17, Guatemala (1996) UN Doc 
CCPR/C/79/Add.63, para. 23, Germany UN Doc CCPR/C/79/Add.73, para. 18, Chile UN Doc 
CCPR/C/79/Add.104, para. 25. İnsan Hakları Komitesi kararlarına ulaşmak için bkz. (çevrimiçi) 
http://tb.ohchr.org/default.aspx 05.08.2010.  
202 Gülmez, Uyum Sorunu, s. 130.  
203 Concluding observations of the Human Rights Committee: Lithuania. 04.05.2004. 
CCPR/CO/80/LTU, para. 18. 
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2.3. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 87 Numaralı Sözleşmesi  

  (m. 3, 8, 10) 
 

  UÇÖ’nün hazırladığı sözleşmelerde de grev hakkı açıkça düzenlenmemiştir. 

Ancak Örgüt’ün denetim organları SÖK ve UK, Taraf Devletlere ilişkin yaptığı 

değerlendirmelerde grev hakkına yer vermektedir. SÖK 1952 yılında gerçekleştirdiği 

ikinci toplantısında grevin çalışanlara ait bir hak olduğunu ve bu hakkın çalışanların 

ve örgütlerinin ekonomik ve sosyal çıkarlarını geliştirmek ve savunmak amacıyla 

kullanılabileceğini açıklamıştır204. Uzmanlar Komitesi de 1959 tarihli ilk Genel 

İncelemesinde (General Survey) çalışanların grev hakkını tanımıştır. Grev hakkı, 87 

Numaralı Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 

Sözleşme’nin205 3. maddesinde düzenlenen örgütlerin faaliyetlerini serbestçe 

düzenleme hakkına, yasaların bu Sözleşme ile öngörülen güvencelere aykırılık teşkil 

edemeyeceğini düzenleyen 8. maddesine ve 10. maddedeki örgüt tanımına 

dayandırılmaktadır. Üçüncü maddeye göre, çalışanların ve işverenlerin örgütleri, 

tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve 

etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler. Onuncu 

maddede ise, çalışan ve işveren örgütlerinin amacının çalışan ve işverenlerin 

çıkarlarına hizmet ve bu çıkarları savunma olduğu düzenlenmektedir. Bu tanım, 

örgütleri bu amaçları gütmeyen örgütlerden ayırmakta ve varlık amacını kesin olarak 

tayin ederek Sözleşme’de tanınan hak ve güvencelerin kapsamını belirtmektedir206.  

  

 UÇÖ Genel Konferansı’nın hazırladığı 1970 tarihli Sendikal Haklar ve Kamu 

Özgürlükleriyle İlişkileri tavsiye kararının 15. maddesinde, Genel Müdür’ün Taraf 

Devletlerin örgütlenme özgürlüğüne ilişkin hukuki düzenlemelerini incelediği 

raporlarında grev hakkının üzerinde önemle durması gerektiği ifade edilmektedir207. 

 
                                                 
204 Gernigon/Odero/Guido, a.g.e., s. 11.  
205 UÇÖ tarafından 17 Haziran 1948 tarihinde kabul edilen Sözleşmenin onaylanması, TBMM 
tarafından 3847 Sayılı Kanun ile uygun bulunmuştur. 22.12.1992, RG no. 21432 mükerrer. 
206 Gernigon/Odero/Guido, a.g.e., s. 13.  
207 1970 tarihli Uluslararası Çalışma Konferansı kararı için bkz. “Trade Union Rights and Their 
Relation to Civil Liberties”  
(Çevrimiçi) http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1969/69B09_205_engl.pdf. 27.06.2010. 
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 Aşağıda ayrıntılı şekilde incelenecek olduğu üzere, Avrupa Sosyal Şartı’nda 

grev hakkı toplu pazarlık hakkına bağlı şekilde tanınmaktadır. Ancak UÇÖ 

organlarının grev hakkı anlayışı, toplu pazarlık çerçevesini aşan daha geniş insan 

hakları kaygılarına dayanmaktadır. Söz gelimi, protesto grevlerine katılmak da grev 

hakkı kapsamında koruma görmektedir208. UÇÖ ve Avrupa Sosyal Şartı sistemlerinin 

grev hakkına ilişkin yaklaşımları, aşağıda ayrıntılarıyla ele alınacaktır.    

  

 2.4. Avrupa Sosyal Şartı (m. 6/4) 
 

Avrupa Sosyal Şartı209, 1961 yılında Avrupa Konseyi tarafından kabul 

edilmiştir. Çalışmanın konusunu oluşturan grev hakkını düzenleyen madde, Şart’ın 6. 

maddesidir. 1996 yılında Avrupa Sosyal Şartı gözden geçirilerek, Gözden Geçirilmiş 

Avrupa Sosyal Şartı (GGASŞ) kabul edilmiştir210. 1961 Şartı’ndan aynen alınan 

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın 6. maddesi, sosyal tarafların toplu 

pazarlık hakkını düzenlemektedir. 

“Toplu pazarlık hakkı 
Akit Taraflar, toplu pazarlık hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla; 
1- Çalışanlar ve işverenler arasındaki ortak görüşmeleri teşvik etmeyi; 
2- Gerekli ve uygun olduğu durumlarda, toplu sözleşme yoluyla ücretlerin ve iş koşullarının 
düzenlenmesi amacıyla işverenlerin ya da işveren örgütlerinin çalışanların örgütleriyle isteğe bağlı 
görüşmelerini sağlayacak yolları teşvik etmeyi; 
3- İş uyuşmazlıklarının çözümü için uygun uzlaştırma ve isteğe bağlı hakemlik sisteminin kurulmasını 
ve işletilmesini teşvik etmeyi taahhüt eder ve 
4- Menfaat uyuşmazlığı durumunda çalışanların ve işverenlerin, daha önce yapılan toplu 
sözleşmelerden doğabilecek yükümlülüklere bağlı olmak koşuluyla grev hakkı dahil, toplu eylem 
hakkını tanır.”211212 

                                                 
208 Ewing/Hendy, a.g.e., s. 16.  
209 Buradan itibaren “Şart” şeklinde anılacaktır. 
210 Avrupa Sosyal Şartı 18 Ekim 1961 tarihinde imzaya açılmış, 26 Şubat 1965’te yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye, Şart’ın imzaya açıldığı tarihte imzalamış, onaylamanın uygun bulunmasına daie kanun ise 16 
Haziran 1989’da çıkarılmıştır. Onaylama belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’nde depo 
edildiği tarih olan 24 Kasım 1989’dan itibaren Türkiye için yürürlük kazanmıştır. Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal Şartı ise, 3 Mayıs 1996 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Temmuz 1997’de yürürlüğe 
girmiştir. Türkiye Şart’ı 6 Ekim 2004’te imzalamış, onaylamayı uygun bulma kanununu ise 27 Eylül 
2006’da çıkarmıştır. Türkiye bakımından Şart, 1 Ağustos 2008’de yürürlüğe girmiştir.   
211 (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı’nın Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar, RG No. 
26488, 09.04. 2007.  
212 Maddenin İngilizce metni: 
Article 6 – The right to bargain collectively 
With a view to ensuring the effective exercise of the right to bargain collectively, the Parties 
undertake: 
1. to promote joint consultation between workers and employers; 
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Maddede toplu pazarlık hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak 

amacıyla Taraf Devletlerin alması gereken önlemler sıralanmaktadır. Maddenin 

dördüncü fıkrası da Taraf Devletlerin menfaat uyuşmazlığı durumunda çalışanların 

ve işverenlerin, daha önce yapılan toplu sözleşmelerden doğabilecek yükümlülüklere 

bağlı olmak koşuluyla grev hakkı dahil, toplu eylem hakkını tanıyacağını 

düzenlemektedir. Madde metni şu şekildedir: m.6/4: “Taraflar toplu pazarlık 

hakkının etkin kullanılmasını temin etmek amacıyla; menfaat uyuşmazlıkları halinde, 

işçilerin ve işverenlerin, daha önce yürürlüğe giren toplu sözleşmelerden ortaya 

çıkmış olabilecek yükümlülükler saklı kalarak, grev hakkı dahil, toplu eylemde 

bulunma hakkını tanırlar”213. 

 

 GGASŞ, toplu pazarlık hakkının etkili biçimde kullanılmasını sağlamanın 

yollarından biri olarak toplu eylem hakkı tanımaktadır. Grev ise toplu eylem 

türlerinden biridir. Grev dışında herhangi bir eylem türü madde metninde 

zikredilmemiştir, ancak bu eylemler de maddenin koruması altındadır. Avrupa 

Sosyal Şartı sisteminin denetim organı olan Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin 6/4. 

maddeye ilişkin içtihadı grev hakkının kapsamını ve sınırlarını ortaya 

koymaktadır214. 

 

                                                                                                                                          
2. to promote, where necessary and appropriate, machinery for voluntary negotiations between 

employers or employers' organisations and workers' organisations, with a view to the regulation of 
terms and conditions of employment by means of collective agreements; 

3. to promote the establishment and use of appropriate machinery for conciliation and voluntary 
arbitration for the settlement of labour disputes; 
and recognise: 

4. the right of workers and employers to collective action in cases of conflicts of interest, including 
the right to strike, subject to obligations that might arise out of collective agreements previously 
entered into. 

(Çevrimiçi) http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm, 03.05.2010. 
213 Mehmet Semih Gemalmaz çevirisi, Mehmet Semih Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri/Human 
Rights Instruments, Cilt II, Avrupa Konseyi İkinci Bölüm, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınevi, 2003, s. 153. 
214 Swiatkowski, a.g.e., s. 226. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi 1998 yılına kadar Bağımsız Uzmanlar 
Komitesi olarak anılmaktaydı. 1998 yılında yapılan 158. toplantısında adı Avrupa Sosyal Haklar 
Komitesi olarak değiştirilmiştir.   
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 GGASŞ’nin 6. maddesinin dördüncü fıkrası, son halini almadan önce 

çalışanların ve işverenlerin toplu eylem hakkını düzenlemekteydi. Avrupa 

Konseyi’nin Üçlü Konferansı’nın işçi kanadı maddenin ‘çalışanların grev yapma 

hakkı’ şeklinde düzenlenmesini talep etmiştir. Bu görüşe, birçok ülkede greve ilişkin 

çeşitli değişik düzenlemelerin bulunduğu gerekçesiyle karşı çıkılmış, sonunda 

‘çalışanların ve işverenlerin toplu sözleşmelerden doğabilecek yükümlülükler saklı 

kalmak kaydıyla grev hakkı dahil toplu eylem hakkını tanıyan metin üzerinde tüm 

taraflar uzlaşmıştır. Bunun yanı sıra Şart’a getirilen Ek’te Taraf Devletlerin grev 

hakkına uygulayacağı sınırlamaların 31. madde (GGASŞ’nin G maddesi) 

hükümlerine göre haklı gerekçelere dayanması koşuluyla, grev hakkını yasa ile 

düzenleyebileceği öngörülmüştür215.  

 

 Avrupa Konseyi’nce 1961 yılında imzaya açılan Avrupa Sosyal Şartı, 

Türkiye tarafından aynı yıl imzalanmış, ancak 28 yıl sonra, 1989’da onaylamıştır216. 

1991 tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ise 2004 yılında imzalanıp, 2006 

yılında onaylanmıştır217. Ancak Türkiye, çalışmanın konusunu ilgilendiren 6. madde 

ile kendisini bağlı saymamaktadır218.  

 

 2.5. Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar  

 Sözleşmesi (m. 8/1(d))       
 

Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi grev hakkını 

açıkça düzenleyen uluslararası sözleşmelerden bir tanesidir219. Sözleşmenin hazırlık 

aşamasında, grevin her bir devlette farklı düzenlemelere tabi olduğu için evrensel bir 

                                                 
215 Mesut Gülmez, Toplu Pazarlık ve Grev Hakları ve Türkiye, Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye 
Kollokyumu, Ankara, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Araştırma ve 
Derleme Merkezi, 1993, s. 138. (Toplu Pazarlık ve Grev Hakları ve Türkiye)  
216 3581 Sayılı Avrupa Sosyal Şartı’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, RG  no. 
20215, 04.07.1989.  
217 5547 Sayılı Gözden Geçirilmiş Avrupa Şartı’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun, RG no. 26308, 03.10.2006. 
218 Bkz. Dipnot 174. 
219 Sözleşme 16 Aralık 1966 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş, 3 Ocak 1976’da 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 15 Ağustos 2000 tarihinde imzalamıştır. TBMM 4 Haziran 
2003’te onaylamayı uygun bulma kanununu çıkarmıştır.  
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hak olmadığı, sendikal hakların uygulanmasında bir araç olduğu için kendi başına bir 

hak sayılamayacağı, greve son çare olarak başvurulması nedeniyle birincil bir hak 

olmadığı gibi gerekçelerle grev hakkının Sözleşme’ye dahil edilmesine karşı 

çıkılmış, ancak çalışanların ekonomik ve sosyal çıkarlarının korunması için hayati 

önemde bir hak ve sosyal bir gerçeklik olması grev hakkının Sözleşme’de yer 

almasını sağlamıştır220.    

 

Maddenin ilk iki fıkrası şu şekildedir221:222: 
“1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, aşağıdaki hakların temin edilmesini taahhüt ederler/(üstlenirler). 
a) Herkesin, ekonomik ve sosyal menfaatlerini geliştirmek ve korumak amacıyla sendika kurma ve 

sadece ilgili örgütün/(sendikanın) kurallarına tabi olarak, kendi seçtiği sendikaya katılma hakkı. 
Bu hakkın kullanılmasına, yasayla öngörülmüş olan ve bir demokratik toplumda ulusal güvenlik 
ya da kamu düzeni yararı bakımından yahut başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin 
korunması için gerekli bulunanlardan başka hiçbir kayıtlama getirilemez; 

b) Sendikaların, ulusal federasyonlar yahut konfederasyonlar kurma hakkı ve konfederasyonların da 
uluslararası sendikal örgütler kurma yahut bunlara katılma hakkı; 

c) Sendikaların, yasayla öngörülmüş olan ve bir demokratik toplumda ulusal güvenlik ya da kamu 
düzeni yararı bakımından yahut başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması için 
gerekli bulunanlardan başka hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaksızın, serbestçe/(özgürce) faaliyette 
bulunma hakkı; 

d) Her bir ülkenin yasalarına uygun biçimde kullanılmak kaydıyla grev hakkı.   
2. Bu madde, silahlı kuvvetler ya da polis yahut Devlet idaresi mensupları tarafından bu hakların 
kullanılmasına hukuka uygun kayıtlamalar getirilmesine engel teşkil etmeyecektir.”  
 

                                                 
220 Craven, a.g.e., s. 257.  
221 Mehmet Semih Gemalmaz çevirisi, Gemalmaz, Cilt IV, s. 32, 33. 
222 Maddenin İngilizce metni: 
Article 8 
1. The States Parties to the present Covenant undertake to ensure: 
(a) The right of everyone to form trade unions and join the trade union of his choice, subject only to 
the rules of the organization concerned, for the promotion and protection of his economic and social 
interests. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those prescribed by law 
and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or 
for the protection of the rights and freedoms of others; 
(b) The right of trade unions to establish national federations or confederations and the right of the 
latter to form or join international trade-union organizations; 
(c) The right of trade unions to function freely subject to no limitations other than those prescribed by 
law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public 
order or for the protection of the rights and freedoms of others; 
(d) The right to strike, provided that it is exercised in conformity with the laws of the particular 
country. 
2. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by 
members of the armed forces or of the police or of the administration of the State. 
3. Nothing in this article shall authorize States Parties to the International Labour Organisation 
Convention of 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize to 
take legislative measures which would prejudice, or apply the law in such a manner as would 
prejudice, the guarantees provided for in that Convention. 
(Çevrimiçi) http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm, 29.04.2010. 
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 Sözleşmenin 8. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Sözleşmeye 

taraf devletler, grev hakkını tanımak ve güvence altına almak yükümlülüğü 

altındadırlar. Maddeye göre, grev hakkı her ülkenin kendi yasaları ile uyumlu olarak 

kullanılacaktır. Kuşkusuz, ülkenin bu yasaları, anayasal sınırlama ilkelerine ters 

düşecek nitelikte olmamalıdır. Maddenin ikinci fıkrasında maddenin, silahlı 

kuvvetler veya polis mensuplarının veya devlet idaresinde görevli olanların bu 

hakları kullanmalarına hukuken öngörülen sınırlamalar koymalarını engellemeyeceği 

belirtilmektedir. Ancak bu hükmün grev hakkının kamu görevlileri için tümüyle 

yasaklanabileceği anlamını taşımadığı açıktır. Aynı maddenin son fıkrasında 

UÇÖ’nün 87 Numaralı Sözleşmesi’ne atıfta bulunulmaktadır. Buna göre,  

“Bu maddedeki hiçbir hüküm, Uluslararası Çalışma Örgütünün 1948 tarihli “Örgütlenme Özgürlüğü 
ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi”ne Taraf Devletlere, anılan Sözleşmede düzenlenen 
güvencelere zarar verecek yasal önlemleri alması/(yasal düzenlemeleri çıkarması) yahut yasayı bu 
güvencelere zarar verecek biçimde uygulanması yetkisini vermeyecektir.”223  
 

Bunun anlamı, bu Sözleşme ile sendikal haklar anlamında daha ileri 

güvencelere sahip 87 Numaralı Sözleşme’nin çatışması halinde 87 Numaralı 

Sözleşme’ye üstünlük tanınacağıdır. Grev hakkının her ülkenin kendi yasaları ile 

uyumlu şekilde kullanılacağına yönelik kayıt, SÖK kararları ve UÇÖ standartları ile 

uyum sağlamayan yasalarla grev hakkının sınırlanamayacağı yönündeki UÇÖ pratiği 

ile çelişir gibi gözükmektedir. Ancak, maddenin son fıkrasındaki atıf ile UÇÖ 87 

No.lu Sözleşme’ye taraf devletler için bu madde bu sözleşme ile birlikte okunacaktır. 

Taraf Devlet daha yüksek standartlara sahipse, Sözleşmenin daha düşük koruma 

sağladığını gerekçe göstererek, kendi koruma düzeyini azaltamaz (m. 5/2). Grev 

hakkının her ülkenin kendi yasaları ile uyumlu şekilde kullanılacağı ifadesi, hakka 

esaslı sınırlamalar getirilebileceği yönünde değil, grevden önce yerine getirilmesi 

öngörülen usuli şartların meşrulaştırıldığı şeklinde yorumlanmalıdır224.   

 

 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi, Taraf Devletlerin raporlarını 

hem ESKHS hem de UÇÖ denetim organları içtihadı ışığında değerlendirerek grev 

                                                 
223 Mehmet Semih Gemalmaz çevirisi, Gemalmaz, Cilt IV, s. 33-35. 
224 Craven, a.g.e., s. 281. 
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hakkının kapsam ve sınırlarını belirleyici kararlar vermektedir. İlerleyen bölümlerin 

ilgili yerlerinde bu kararlara değinilecektir.    

 

Grev hakkını düzenleyen uluslararası araçlardan söz ederken, son olarak, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1969 yılında kabul ettiği Sosyal İlerleme ve 

Gelişme Bildirisi’ne değinmekte fayda vardır. Bu bildirinin devletlerin ulaşması 

gereken hedefleri sıraladığı ikinci kısmının 20. maddesinde toplu pazarlık ve grev 

hakkı dahil olmak üzere örgütlenme özgürlüğünün tanınması gerektiği ifade 

edilmektedir225.  

 

3. Hakkın Kapsamı 
  

 Uluslararası sözleşmeler, içerdikleri haklara genel bir ifade ile yer 

vermektedirler. Bu hakların kapsamı ve sınırları, sözleşmelerin oluşturduğu denetim 

sistemi kapsamında denetim organlarınca verilen kararlar ışığında şekillenir. Bu 

nedenle bu bölümde, Avrupa Sosyal Şartı sisteminin denetim organı Avrupa Sosyal 

Haklar Komitesi, UÇÖ denetim organları Sendika Özgürlüğü Komitesi ve Uzmanlar 

Komitesi ve bazı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi kararlarından 

faydalanılarak hakkın kapsamı ve sınırları ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

  

  3.1. Hakkın Öznesi 
  

    3.1.1. Çalışanlar (Workers) 
 

 Grev hakkının öznesini çalışanlar oluşturmaktadır. Grevi yapanın çalışan 

olması, grevin maddi unsurlarından biridir. Ulusal hukuk sistemlerinde grev kararını 

sendikalar almaktadır. Ancak bu kararı çalışanlar uygulayacaktır. Çalışanlar grev 

kararını alan sendikanın üyesi olmasa da, alınan grev kararını uygulayabilecek, 

                                                 
225 Declaration on Social Progress and Development, (Çevrimiçi) http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/256/76/IMG/NR025676.pdf?OpenElement 02.08.2010. 
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grevde yer alabilecektir226. Ayrıca kâr amacı gütmeyen işlerde çalışanların grev 

hakkından yoksun bırakılması, Avrupa Sosyal Şartı’nın grev hakkını güvence altına 

alan 6. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırıdır227.  

 

  3.1.2. Kamu Görevlileri   
 

Avrupa Sosyal Şartı’nın toplu eylem ve grev hakkını düzenleyen 6. 

Maddesinin dördüncü fıkrasında kamu görevlileri veya işçilere ilişkin herhangi bir 

ayrım bulunmamakta, bu hak tüm çalışanlara tanınmaktadır. Ancak bazı devletler 

grev hakkını tüm çalışanlara tanımakta iken228, kimileri grev hakkını kamu 

görevlileri için yasaklamaktadır229. Tüm kamu görevlilerinin grev hakkını bütün 

olarak yasaklamak Şart’a aykırılık teşkil etmektedir. Sosyal Haklar Komitesi’ne 

göre, kamu görevlilerinin 6. madde anlamında ‘çalışan’ olmadığı yönündeki görüşler 

geçersizdir. Kamu görevlilerine grev hakkını sadece ücret ve çalışma koşullarına 

ilişkin uyuşmazlıkları bir toplu sözleşme bağıtlanması yoluyla çözmek amacıyla 

tanımak yeterli değildir. Buna ilaveten sadece sembolik grevlere katılma hakkı 

tanınması da kamu görevlilerine grev hakkının sağlandığı anlamına gelmeyecektir230.  

 

Kamu görevlilerinin grev hakkına GGASŞ’nin Şart’ta düzenlenen hakların 

sınırlanma rejimini düzenleyen G maddesine uygun şekilde bazı kısıtlamalar 

getirilebilir. Madde metni şöyledir; 

Sınırlamalar 
1- I. Bölümde anılan hak ve ilkelerin etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi ve II. Bölümde öngörüldüğü 
gibi bunların etkili bir biçimde uygulanmasının sağlanması, bu bölümlerde öngörülenler dışında, 

                                                 
226 Conclusions XVIII-1, § 123 (Danimarka). 
227 Conclusions II, § 104 (İrlanda).  
228 Hollanda, İsveç, İspanya. Bkz. State Parties to the European Social Charter-Factsheets, (Çevrimiçi) 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/CountryFactsheets/CountryTable_en.asp 
13.07.2010.  
229 Arrnavutluk, Bulgaristan, Danimarka, Almanya, Macaristan, İzlanda, Slovakya, Moldova, Estonya, 
Finlandiya, Fransa. Bkz.  
(Çevrimiçi) 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/CountryFactsheets/CountryTable_en.asp 
13.07.2010.  
230 Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kararı, Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria 
(CITUB), Confederation of Labour “Podkrepa” and European Trade Union Confederation (CES) v. 
Bulgaria, Complaint n° 32/2005, Decision on the merits of 16 October 2006, §44-46, Betten, a.g.e., s. 
111, Conclusions XI-1, § 132 (İzlanda). 
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sadece demokratik bir toplumda başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ya da kamu yararının, 
ulusal güvenliğin, halkın sağlığının ya da ahlakın korunması için ve ancak yasayla sınırlamaya ve 
kısıtlamaya tabi tutulabilir. 
2- Bu Şartın hükümleri çerçevesinde, anılan hak ve yükümlüklere yapılan sınırlamalar 
öngörüldüklerinden başka bir amaç için kullanılamazlar231. 

 

Bu maddeye göre Şart’ta düzenlenen haklara getirilecek kısıtlamalar, 

demokratik bir toplumda başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması veya kamu 

yararı, ulusal güvenlik, kamu sağlığı veya genel ahlakın korunması için gerekli 

olmalıdır. Bunlar, tüm kamu görevlilerinin grev hakkını bir bütün olarak ortadan 

kaldırmak yerine, yalnızca polis, silahlı kuvvetler, yargıçlar, yüksek dereceli 

memurlar, itfaiyeciler ve hapishane gardiyanları gibi belli kategorilerde görev 

yapanların grev hakkına getirilebilmelidir. Bakanlar ve elçilerin de grev hakkının 

kısıtlanması mümkündür. Ayrıca alınacak kısıtlama tedbiri mümkün olduğunca kısa 

tutulmalı ve olağan durumu yeniden sağlamak için gereken süreden uzun 

olmamalıdır232. Sözü geçen kategorilerde çalışanların grev hakkının sınırlanması, 

bunların G maddesinde yer alan hak ve değerlerin korunmasında hayati öneme sahip 

olmasına dayanmaktadır. Özellikle kamu sektöründe sözleşmeli çalışanlar ile 

özelleştirilmiş kamu kuruluşlarında çalışanların grev hakkının ortadan kaldırılması, 

Şart ile çelişmektedir. Taraf Devletler, kısıtlama getirilecek sektörleri içeren bir liste 

hazırlayabilir, fakat bu liste çok geniş olmamalıdır ve bu listenin oluşmasına dayanak 

olan ölçüt anlaşılır olmalıdır233. 

 

Ayrıca, kamu görevlilerinin bulunduğu kategori ve gördüğü işin niteliğine 

göre de bir ayrıma gidilmelidir. Sadece görevleri G maddesi ile doğrudan ilişkili olan 

kamu görevlilerinin grev hakkı sınırlanabilmelidir. Bu kısıtlamalar, görev ve 

fonksiyonların doğası ve sorumluluk dereceleri göz önünde bulundurularak, 

doğrudan ulusal güvenlik, kamu yararı gibi G maddesinde yer verilen olgularla 

                                                 
231 Gözden Geçirilmiş Avrupa Şartı ’nın Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar, RG No. 26488, 
09.04.2007. 
232 Erika Kovacs, The Right to Strike in the European Charter, Comparative Labour Law & Policy 
Journal, 2004-2005, s. 463, Conclusions I, § 88, Conclusions 2004, vol. 1, § 10 (Bulgaristan), 
Conclusions V, § 145 (Fransa), Conclusions XIII-2, § 358 (Malta), Conclusions X-1, § 111 (Norveç). 
233 Conclusions XV-1, vol. 1, § 134 (Fransa).  
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ilişkili olan kamu görevlileri ile sınırlı tutulmalıdır234. Söz gelimi, silahlı kuvvetler 

mensuplarının grev haklarının sınırlanması durumunda, bu sınırlama savunma 

bakanlığında çalışan kamu görevlilerinin tümünü kapsamamalıdır. Gördüğü işin 

niteliğine göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın iç işlerinde, ulusal savunmada ve 

devlet güvenliğinde görevli tüm çalışanların grev hakkının kısıtlanması Şart’a 

aykırıdır235. Bu aykırılığın nedeni; yerine getirdikleri görevler ve sahip oldukları 

işlevlerin niteliği göz önünde bulundurulmadan tüm kamu görevlilerinin grev 

hakkının ortadan kaldırılması ve bu tedbir ile ulaşılmak istenen meşru amaç arasında 

bir ölçülülük ilişkisinin bulunmamasıdır236.     

 

Avrupa Konseyi Hükümet Komitesi 1986-1987 döneminde verdiği kararda 

kamu düzeni ve genel sağlığın korunması ile ilgili işlevleri olması bakımından yerel 

yönetimde çalışan kamu görevlilerinin grev hakkından yoksun bırakılmasını Şart’a 

aykırı bulmamıştır. Ancak daha sonra grev yasağının genel bir nitelikte oluşu ve grev 

yasağı kapsamındaki statüde çok sayıda kamu görevlisinin bulunuşu nedenleriyle 

uygulanan bu yasağın Şart’a aykırı olduğu kararına varmıştır237. 

 

UÇÖ 87 No.lu Sözleşme’nin 9. maddesinde Taraf Devletlerin silahlı 

kuvvetler ve polisin örgütlenme haklarının kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeler 

yapabileceği düzenlenmektedir. 151 No.lu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının 

Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme ise, 

kamu görevlilerinin grev hakkına ilişkin bir hüküm içermemektedir. Kamu 

görevlileri kavramı ülkeden ülkeye değişmektedir. UÇÖ organları, devlet adına yetki 

kullanan kamu görevlilerini diğerlerinden ayırmaktadır. Grev hakkından yoksun 

bırakılacak olanlar, devlet adına yetki kullanan kamu görevlileri olabilecektir. Kamu 

görevlilerindeki bu ayrım, kamu hizmetini düzenleyen ulusal yasalara değil, 

gördükleri hizmetin niteliğine ve işlevine dayanmaktadır. Kamu kuruluşlarında, 

petrol, banka, toplu taşıma, eğitim sektörlerinde çalışanlar, devlet adına yetki 
                                                 
234 Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kararı,  Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria 
(CITUB), Confederation of Labour “Podkrepa” and European Trade Union Confederation (CES) v. 
Bulgaria, Complaint n° 32/2005, Decision on the merits of 16 October 2006, §46. 
235 Conclusions 2004, vol.1, § 10 (Bul), Conclusions 2004, vol.2, § 35 (Lit).  
236 Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kararı No. 32/2005, para. 46. 
237 Gülmez, Uyum Sorunu, s. 209, 210. 
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kullanan kamu görevlileri kategorisine girmemektedir238. Bu kategoriye girmeyen 

kamu çalışanlarının grev hakkı, ancak ve ancak ‘zorunlu hizmetler’239 kategorisine 

giriyorsa sınırlanabilecektir. Grev hakkı kısıtlanacak olan çalışan grubunun 

belirlenmesinde, devlet adına yetki kullanan kamu görevlilerinin bir listesini yapmak 

adil bir ölçüt oluşturmayacaktır. Bu grubu çok geniş tanımlamak da geniş bir 

sınırlamaya, hatta hakkın ortadan kalkmasına neden olacaktır. Hangi kategoriye dahil 

olduğu tam olarak belirlenmesi zorluk içeren kamu görevlileri için bütüncül bir grev 

yasağı yerine, toplum için ciddi sonuçlar doğurabilecek grevlerde ‘asgari hizmet’240 

sistemi işletilmelidir241. 

 

Kamu görevlilerinden öğretmenlerin grev hakkına ilişkin bir düzenleme, 

Birleşmiş Milletler bünyesinde karşımıza çıkmaktadır. UÇÖ ve UNESCO’nun 

ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucu, 1966 yılında Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin 

Tavsiye kararı kabul edilmiştir. Bu tavsiye hem özel hem de kamu okullarında görev 

yapan öğretmenlere uygulanacaktır. Tavsiye uyarınca, barışçı yolların tüketilmesi 

veya taraflar arasındaki müzakerelerin kesilmesi halinde uyuşmazlıkları çözmek için, 

öğretmenlerin diğer örgütlerin üyelerinin meşru çıkarlarını savunmak için kullandığı 

araçlara başvurma hakkı bulunmaktadır (m. 84)242. Burada ‘araçlar’ sözcüğü ile 

kastedilenler arasında grev de bulunmaktadır. 1966 yılında gerçekleştirilen 

konferansın bir diğer sonucu da Öğretim Personelini İlgilendiren Tavsiyelerin 

İncelenmesine İlişkin Ortak Uzmanlar Komitesi’nin kurulmasıdır. Bu Komite, 

                                                 
238 Digest of Decisions and Principles of the Freedom of Association Committee of the Governing 
Body of ILO, 2006, para. 575, 576 (çevrimiçi) http://www.ilo.org/ilolex/english/digestq.htm, 
28.05.2010,  (Digest of Decisions 2006 olarak geçecektir), Committee of Experts on the Application 
of Conventions and Recommendations, General Survey 1983, Freedom of Association and Collective 
Bargaining, para. 343. (Bundan sonra ‘General Survey 1983’ olarak geçecektir) (çevrimiçi) 
http://www.ilo.org/ilolex/english/surveyq.htm 20.05.2010  
239Bkz. II. Bölüm, 3.4.1. 
240Bkz. II. Bölüm, 3.4.1.1. 
241 Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, General Survey 
1994, Freedom of Association and Collective Bargaining, para. 158. (Bundan sonra ‘General Survey 
1994’ olarak geçecektir) ) (çevrimiçi) http://www.ilo.org/ilolex/english/surveyq.htm 20.05.2010.  
242 1966 Joint ILO-UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendation 
concerning the Status of Teachers, Recommendation concerning the Status of Teachers, (çevrimiçi) 
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/ceart/rec66i.htm, 22.09.2010. 



 76

raporlarında meşru çıkarları savunmak için başvurulabilecek barışçı yollar dışındaki 

araçlar arasında grev hakkının da bulunduğunu ifade etmiştir243.   

 

Toplu eylem hakkına ilişkin olarak İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 

önüne gelen davalar çoğunlukla kamu görevlilerini ilgilendirmektedir. Mahkeme 

kararlarında örgütlenme hakkını düzenleyen 11. maddenin ikinci fıkrasında devletin 

idare mekanizmasında görevli olanlara getirilen sınırlamayı dar yorumlamakta, 

gerçekleştirilmek istenen meşru amaç ile başvurucuya uygulanan tedbir arasındaki 

orantıyı incelemektedir. Kamu görevlilerinin toplu eylem hakkına getirilecek 

sınırlamalar meşru bir amaca yönelik ve orantılı olmalı, ayrıca zorlayıcı sosyal bir 

ihtiyaca cevap vermelidir. Bu ölçütler kullanılmadan yapılacak bir değerlendirme, 

kamu görevlilerinin sendika hakkından tümden mahrum kalması sonucuna yol 

açabilecektir244. Mahkeme kararlarında kamu görevlilerinin toplu eylem hakkına 

getirilecek sınırlamaların dar yorumlanması yöntemini benimserken, İnsan Hakları 

Avrupa Komisyonu doğrudan grev hakkını ilgilendiren davalarda aksi yönde hareket 

etmiştir. Komisyon, S./Almanya başvurusunda, Almanya’nın kamu görevlilerine 

uyguladığı grev yasağını meşru bulmuştur. Komisyon’a göre, bu yasak kamu 

görevlilerinin yerine getirdiği fonksiyonların özel karakteri nedeniyle bulunmaktadır 

ve başvurucunun grev kararı alınmasındaki katılımı nedeniyle aldığı disiplin cezası, 

örgütlenme hakkını ihlal etmemektedir245.  

 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin sendikal hakları ve 

buna bağlı olarak grev hakkını düzenleyen 8. maddesinde, maddenin silahlı 

kuvvetlerin, polis veya devlet idaresi mensuplarının bu hakları kullanmalarına 

hukuka uygun sınırlamalar koyulmasını engellemeyeceği ifade edilmektedir (m. 8/2). 

Kuşkusuz bu fıkrada sayılan kamu görevlilerinin grev hakkının tümüyle 

yasaklanabileceği sonucuna ulaşılamayacaktır. Aksine, getirilecek sınırlamalar, 

hakkın kullanımını diğer çalışanlara nazaran daha ayrıntılı ve özel koşullara bağlama 

şeklinde gerçekleşecektir. Sözleşmenin hazırlık aşamasında da kuralın bu özelliği 

                                                 
243 Gülmez, Uyum Sorunu, s. 167. 
244 Dijk/Hoof, a.g.e., s. 600, 601.  
245 S. v. Federal Republic of Germany, (Application no. 10365/83), 5 July 1984.  
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vurgulanmıştır246. Maddede geçen ‘Devlet idaresinde görevli olanlar’ ifadesi, UÇÖ 

organlarının yukarıda bahsedilen içtihatları doğrultusunda yorumlanmalı ve 

belirlenmelidir. Komite Danimarka ve Japonya’ya ilişkin incelemelerinde, görevleri 

zorunlu hizmet sayılmayacak kamu görevlilerine grev hakkının tanınması gerektiğine 

işaret etmiştir247.     

 

   3.1.3. Sendikalar 
 

 Grev hakkı, hem bireysel hem de kolektif yönü olan bir temel haktır. İşçiler 

bireysel olarak greve katılma veya katılmama kararını verme hakkına sahiptirler. 

Bunun yanında grev toplu şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu da grev hakkının 

kolektif yönünü oluşturur. Ulusal hukuk sistemlerinde grev kararını sendikaların 

alması ve grevin sendikalar tarafından yürütülmesi esastır248. Herhangi hukuki bir 

statüsü bulunmayan işçi gruplarının grev kararı alma hakkına sahip olup olmadığı 

konusu Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nce tartışılmış, Komite benimsediği 

görüşleri zaman zaman değiştirmiştir. Önceleri, her türlü işçi grubunun grev hakkı 

olduğunu, bu hakkı sadece sendikalara veren düzenlemelerin Şart’a aykırılık teşkil 

ettiğini249 ifade eden Komite, daha sonra bu görüşünü değiştirerek, hukuki statüsü 

olmayan grupların bu hakka sahip olmaları gerektiğine, fakat sendikalara münhasıran 

bu hakkı tanıyan düzenlemelerin Şart’a aykırı olmadığına karar vermiştir. Ancak 

sendikaların münhasır hakka sahip olduğu sistemlerde, sendikaların aşırı olarak 

nitelendirilmeyecek makul kimi usuli şartları yerine getirdikten sonra ve kolayca 

kurulabiliyor olması gerekmektedir. Komite’ye göre Almanya sendikaların kuruluş 

aşamasında ağır şartlar öngörmesi ve Fransa sadece en çok temsil kabiliyeti bulunan 

sendikaya grev yapma hakkını tanıması nedeniyle, Şart’ı ihlal etmektedir250.  

 

                                                 
246 Gülmez, Uyum Sorunu, s. 116. 
247 Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Denmark. 
14.05.1999. E/C.12/1/Add.34, para. 21, 29, Concluding Observations of the Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights: Japan. 24.09.2001. E/C.12/1/Add.67, para. 21, 48. 
248 Bulut, a.g.e., s. 182.  
249 Conclusions IV, § 131 (Almanya), Conclusions XIV-1, vol. 2, § 145 (Portekiz), Conclusions XIII-
5, § 107 (Por), Conclusions VI, § 213 (Almanya). 
250 Addendum to Conclusions XV-1, § 8 (Almanya), Conclusions XV-1, vol. 1, § 134 (Fransa).  
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Daha sonraki yıllarda verdiği kararlarda Komite ilk görüşünü tekrar 

benimsemiş ve grev hakkını sadece sendikalara tanıyan düzenlemeleri Şart’a aykırı 

bulmuştur251. Fakat bir süre sonra, grev kararının hızlı şekilde alınması sürecini 

olumsuz yönde etkileyecek aşırı formaliteler olmaksızın sendika kurma hakkının 

sağlandığı hallerde grev kararı alma hakkının yalnızca sendikalara tanınmasının 

Şart’a aykırılık teşkil etmediği yönündeki görüşüne geri dönmüştür. Grev yapmak 

amacıyla sendikalar kurmanın mümkün olduğu sistemlerde, sendikaların grev yapma 

tekelini elinde bulundurması Şart ile uyumludur252.    

 

 Bazı hukuk sistemlerinde grev hakkının sadece sendikalar tarafından 

kullanılacağı şeklindeki düzenlemelerinin varlığının yanı sıra bu sendikanın toplu 

sözleşme yetkisine sahip olması koşulu aranmaktadır. Bu koşul Şart’ın grev hakkını 

düzenleyen dördüncü fıkrası ile bağdaşmamaktadır. Toplu pazarlık yetkisi 

bulunmayan bir sendikanın üyesi olan grevcilerin diğer grevcilere sağlanan 

güvencelerden faydalanmamaları Komite’ce eleştirilmiştir253. 

 

 Herhangi bir hukuki statüsü olmayan işçi gruplarına grev kararı alma hakkı 

tanınması iki farklı şekilde ele alınabilir. Sözü geçen işçi gruplarına bu hakkın 

tanınması, tüm işçi gruplarının eşitliğini sağlamakta, ancak sendikaların gücünü 

azaltıcı bir rol oynamaktadır. Sendikalar, onlara tanınan ayrıcalıklar olmaksızın 

işçilerin haklarının elde edilmesi mücadelesinde etkisiz kalabileceklerdir. Diğer 

yandan, işyerinde sadece grev yapmak üzere örgütler oluşturulması, işçilerin 

sendikalar tarafından temsil edilmediği işyerlerinde çıkarlarının korunmasını 

mümkün hale getirmektedir. Ayrıca bu örgütler, işçilerin ve işyerinin durumunu daha 

iyi bilmektedirler. Sendikalaşma oranı çok düşük olan ülkelerde bu sistem işçilerin 

çıkarlarının korunmasında daha etkili olabilecektir. Ancak sendikaların koordinasyon 

                                                 
251 Conclusions XVI-2, vol. 1, § 191 (Macaristan), Conclusions XVII-1, vol. 2, § 83 (Portekiz), 
Conclusions 2002, § 171 (İsveç), Conclusions 2004, vol. 2, § 35, (Litvanya).  
252 Conclusions 2004, vol. 2, § 172 (İsveç), Conclusions XV-1, vol. 1, § 107 (Finlandiya), 
Conclusions XV-1, vol. 2, § 136 (İsveç). 
253 Conclusions IX-2 § 95, (İrlanda).  
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yeteneği ve süreci etkileme gücünün bu örgütlerde bulunmaması, hak arama sürecini 

olumsuz yönde etkileyebilecektir254.  

 

   3.2. İzin Verilen Amaç  
 

 Birçok hukuk sisteminde yapılan grevin amacı, grevin yasallığını belirleyen 

unsurlardan biridir. Çalışanların sadece çalışmak istemedikleri için işyerlerini terk 

etmeleri halinde, bu çalışanlar grev hakkına sağlanan korumadan 

yararlanamayacaklardır. Grevin bir amacı bulunmalıdır. Ancak bu amaç, yasallık 

koşulunu sağlayan bir amaç olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan bir amacın varlığı, 

grevi yasa dışı hale getirecektir ve yasal olmayan grev, hakkın koruma alanına dahil 

değildir255. Avrupa Sosyal Şartı’nın toplu eylem hakkı kapsamında grev hakkını 

düzenlediği 6. maddenin dördüncü fıkrasında grevin çıkar uyuşmazlıkları sebebiyle 

yapılacağı öngörülmektedir. Buna göre, hak uyuşmazlıkları nedeniyle girişilen 

grevler, grev hakkının koruma alanı dışında kalacaktır. Yürürlükte olan toplu veya 

bireysel iş sözleşmesinin varlığına, geçerliliğine veya yorumuna ilişkin değişikliğe 

gitme amacıyla yapılan grevler, hak uyuşmazlıklarına ilişkindir ve mahkemede 

çözülmesi gerekir256. İşçilerin korumak istediği çıkar, ekonomik veya sosyal nitelikli 

olmalıdır. Bu niteliği taşımayan herhangi bir çıkarın korunması amacıyla yapılan 

grevler, hakkın koruma kapsamının dışında kalmaktadır257.  

 

 Yukarıda belirtildiği üzere grevin amacı, işçilerin ekonomik ve sosyal 

çıkarlarının korunmasıdır. Ancak bu durum toplu pazarlık süreci ile 

sınırlandırılmamalıdır. Her ne kadar grev hakkı, GGASŞ’de toplu pazarlık hakkı 

maddesinin bir fıkrasında düzenlenmiş olsa da, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi geniş 

yorum yaparak grev hakkını toplu pazarlık süreci ile sınırlı tutmamaktadır. Toplu iş 

sözleşmesi bağıtlanmadan önceki toplu pazarlık süreci esnasında yapılan grevler 

dışındaki grevleri, yasal grev kapsamına dahil etmeyen düzenlemeler Şart’a aykırılık 

teşkil etmektedir. İşçiler sağlık ve güvenliklerini tehdit eden durumların veya toplu 
                                                 
254 Kovacs, a.g.e., s. 458.  
255 Betten, a.g.e., s. 117.  
256 Conclusions I, § 88, Digest of Decisions 2006, para. 532.  
257 Conclusions II, § 103 (Almanya).  
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işten çıkarma gibi tehditlerin varlığı halinde de grev yapabilmelidir. Söz gelimi, 

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Malta’da sendikanın tanınması amacıyla yapılan 

grevleri yasaklayan düzenlemeyi Şart’a aykırı bulmuştur. Komite’nin toplu müzakere 

süreci dışındaki grevleri yasaklayan düzenlemeleri, grev hakkı ihlali olarak 

değerlendirdiği başka birçok kararı bulunmaktadır258. Tarafların çıkarlarına ilişkin 

herhangi bir konuyu düzenleme amacına yönelmiş herhangi bir müzakere, toplu 

müzakere olarak değerlendirilmelidir259. Komite, bu görüşünü kamu görevlilerinin 

grev hakkı konusunda da yinelemektedir. Kamu görevlilerinin grev hakkını toplu 

sözleşme bağıtlanması amacıyla sınırlayan yasa Komitece Şart’a aykırı 

bulunmuştur260. UÇÖ Denetim organları kararları da benzer yöndedir. Grev hakkı 

toplu iş sözleşmesi yapılması yoluyla çözülebilecek iş uyuşmazlıkları ile 

sınırlandırılmamalıdır. Sendikalar, üyelerinin çıkarlarını etkileyen sosyal ve 

ekonomik konulara ilişkin sorunlarını grev yoluyla dile getirebilmelidirler. Toplu 

uyuşmazlıklarla ilgili olmayan konulara ilişkin yapılan grevlere getirilen 

yasaklamalar grev hakkını ihlal etmektedir261. Ancak toplu müzakerelerin 

başlamasından uzun süre önce kararlaştırılan grevler, grev hakkı kapsamına 

girmemektedir. Toplu iş sözleşmesinin birden çok işvereni bağlayıp 

bağlamayacağına ilişkin yapılan grevler de yasaklanmamalıdır. Sendikalar çok 

işverenli sözleşmeler bağıtlanması için grev çağrısında bulunabilmelidirler262. 

 

 Grevi sadece kendi işverenine karşı yapıldığında yasal kabul eden 

düzenlemeler de grev hakkını ihlal eder niteliktedir. Günümüzde birçok işveren, 

işçileri aracı bir kurum vasıtasıyla istihdam etmektedir. Böyle bir düzenleme işçinin 

fiilen işgörme borcunu yerine getirdiği işverene karşı grev yapmasını ve dolayısıyla 

bu işverene baskı uygulamasını engellemektedir263. İşçilerin doğrudan sözleşmesel 

                                                 
258 Conclusions XIII-2 (Almanya), § 357, Conclusions XIV-1, vol. 1, § 155 (Almanya), Conclusions 
XVII-1, vol. 1, § 122 (Almanya), Conclusions XIII-3, § 128 (İzlanda), Conclusions XIV-1, § 206 
(İzlanda), Conclusions XV-1, vol. 1, § 107 (Finlandiya), Conclusions XVII-1, vol. 1, § 96 
(Finlandiya), Conclusions XV-1, vol. 1, § 85 (Danimarka), Conclusions XVII-1, vol. 1, § 60 (Çek 
Cumhuriyeti). 
259 Concluions IV § 131, (Almanya).  
260 Conclusions XII-1 § 123, (İzlanda). 
261 Digest of Decisions 2006, para. 531, 532, 538.  
262 Digest of Decisions 2006, para. 528, 538, 539.  
263 Conclusions XII-1, § 127 (Birleşik Krallık), Conclusions XVI-1, vol 2, § 240 (Birleşik Krallık). 
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ilişki içinde olmadığı işverene karşı yaptığı grevler ‘ikincil eylem’ (secondary action) 

olarak adlandırılmaktadır. Sosyal Haklar Komitesi bu eylemleri grev hakkı kapsamı 

içinde değerlendirmektedir. Günümüz ekonomik düzeninde işyerlerinin 

delokalizasyonu ve işletmelerin tek elde toplanması nedeniyle dayanışma grevlerinin 

de artan şekilde gerçekleştirildiği görülmektedir. Komite dayanışma grevi ile ikincil 

eylemler arasında bir fark gözetmemektedir264.  

 

 UÇÖ Denetim organları dayanışma grevini, çalışanların bir başka grevi 

desteklemek üzere yaptıkları grev olarak tanımlamıştır. Desteklenen grevin yasal 

olması kaydıyla çalışanlar dayanışma grevi yapabilmelidir265. Dayanışma grevleri 

genel bir yasağa tabi tutulmamalıdır. Bu grev türüne getirilen süre ve sıklık 

bakımından veya coğrafi ve sektörel bakımdan getirilen sınırlamalar greve başlama 

konusunda ciddi engel teşkil etmektedir. Ancak grevin kamu yetkililerine 

bildirilmesi gibi önlemlerin alınması mümkündür266.    

 

 Avrupa Sosyal Şartı’nın 6/4. maddesi, siyasi grevleri kapsamamaktadır267. 

Ancak hükümet politikalarının çalışma şartlarını ve sendikaların haklarını etkilemesi 

nedeniyle bir grevin politik veya mesleki amaçlı olup olmadığını ayırt etmek oldukça 

güçtür. Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına karşı girişilen grevler konusu 

Komite’ce tartışılmamıştır268. UÇÖ Denetim organları ise, grevin amaçları 

konusunda açık bir ayrıma işaret etmektedir. Buna göre, grevler mesleki, sendikal 

veya siyasi amaçlarla gerçekleştirilebilir. İlk iki amaç dahilinde gerçekleştirilen 

grevlerin meşruluğu ile ilgili tartışma bulunmazken, siyasi amaçlı grevler konusu 

bazı problemler içermektedir. UÇÖ 87 No.lu Sözleşme’nin 10. maddesinde işçi 

örgütlerinin amacı çalışanların ekonomik ve sosyal çıkarlarının geliştirilmesi ve 

savunulması olarak belirlenmiştir. Saf siyasi amaçlarla yapılan grevler, grev hakkı 

kapsamında değildir. Ancak SÖK de Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin görüşünü 

tekrarlayarak grevin amacının sendikal veya siyasi olup olmadığını belirlemenin 

                                                 
264 Kovacs, a.g.e., s. 450.  
265 General Survey 1994, para. 168.   
266 Gülmez, Sendikal Hakların, s. 233. 
267 Conclusions II, § 103 (Almanya).  
268 Kovacs, a.g.e., s. 451.  
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oldukça güç olduğunu belirtmektedir. Bu iki kavram çoğu zaman kesişmektedir. 

Hükümetin ekonomik ve sosyal politikaları çalışanlar bakımından sonuçlar 

doğurabilmektedir. Çalışanlar ve örgütleri bu politikalar hakkındaki sıkıntılarını ifade 

edebilmelidirler. Hükümet politikalarının sosyal ve çalışma hayatına ilişkin 

sonuçlarını protesto amacıyla yapılan grevleri yasadışı ilan etmek ve bunları 

yasaklamak grev hakkını ihlal etmektedir269. Gerçekleştirilen grev, çalışanların 

çıkarlarının geliştirmesi ve savunulması ile ilgisiz salt politik hedefleri gizleme 

amacına hizmet etmiyorsa, grev aracılığıyla dile getirilen mesleki ve sendikal istekler 

politik bir içeriğe sahip olsa da meşru sayılacaktır. Burada en önemli ölçüt, 

çalışanların çıkarlarının etkilenip etkilenmediğidir. Sendika üyeleri ve çalışanlara 

doğrudan etki eden sosyal ve ekonomik politikalar karşısında, çalışanların çıkarlarını 

savunmaktan sorumlu örgütler grev yapabilmelidir270.    

  

 UÇÖ Denetim organları kararlarında genel greve ilişkin görüşlere 

rastlanmaktadır. Buna göre, asgari ücrette artış, toplu sözleşmenin uygulanmasının 

gözetilmemesi, polisin sendikal faaliyetlere karışması, kötü çalışma koşulları ve 

fiyatların ve işsizliğin düşürülmesi gibi konularla ilgili hükümet politikalarında 

değişikliği ve sendika liderleri ve üyelerinin katledilmesini protesto etmeyi 

amaçlayan grevler meşrudur ve sendikaların faaliyet serbestisi kapsamına 

girmektedir. Bu amaçlarla gerçekleştirilen grevlere getirilen kısıtlama ve yasaklar 

grev hakkını ihlal edici niteliktedir271. Genel grevin iş uyuşmazlığının bir yönünü 

oluşturmadığı gerekçesiyle genel grevlere karşı çıkılmaktadır. Ancak bu geçerli bir 

gerekçe değildir. Çünkü hükümetin önemli bir işveren kimliğiyle mesleki hayata 

ilişkin aldığı ve sendikal özgürlükleri sınırlandırıcı önlemler de iş uyuşmazlığının bir 

yönünü oluşturmaktadır. Çalışanlar ve örgütlerinin, hükümetin ekonomik ve sosyal 

sonuçları olan işlemlerine ilişkin sıkıntılarını genel grev yoluyla ifade etmeleri grev 

hakkı kapsamındadır272.   

 

                                                 
269 Digest of Decisions 2006, para. 504, 528, 531, 542.   
270 General Survey 1994, para. 165.  
271 Digest of Decision 2006, para. 543, 544.  
272 Gülmez, Sendikal Hakların, s. 233.   
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 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 8/1/a maddesinde 

sendikalar kurma ve sendikalara katılma hakkı, çalışanların ekonomik ve sosyal 

çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla tanınmaktadır. Ancak grev 

hakkının amaç unsuruna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Grev hakkını 

düzenleyen bentte böyle bir ifadeye yer verilmemesi, her tür amaçla gerçekleştirilen 

grevin Sözleşmece korunacağı şeklinde anlaşılmamalıdır. Grev hakkı, sendika 

hakkının amaç unsuruyla birlikte okunmalıdır273.  

 

 Öğretide grevin amaç unsuru ile sınırlanması eleştirilmektedir. Bu görüşe 

göre, toplantı özgürlüğü kapsamında yapılan eylemler, barış içinde gerçekleştiği 

sürece amacına bakılmaksızın bu özgürlüğün koruma alanı içinde kalmaktadır. 

Grevde ise bu koruma sağlanmamaktadır. Oysa ki işçiler hangi amaçla grev 

yapacaklarını belirleme konusunda özgür olmalıdır274. 

 

   3.3. Diğer Toplu Eylem ve Grev Türleri  
 

 UÇÖ Denetim organlarına göre, işyeri işgali, iş yavaşlatma, işyeri kurallarını 

sıkı şekilde uygulamayı içeren ‘work-to-rule’ gibi grev türleri barışçıl şekilde 

gerçekleştirildiği sürece grev hakkı kapsamına girmektedir. Grevin bu türleri sadece 

barışçıl olma özelliğini yitirdiğinde kısıtlanabilir275.    

 

 Boykot, bazı durumlarda çalışanların çalışmayı sürdürmesi ve uyuşmazlıkla 

doğrudan ilişkili olmayan sendikayı da etkilemesi bakımından özel bir eylem 

türüdür. Boykotta belirli bir kişi veya kuruluşla sözleşme ilişkisi kesilerek bu birimin 

tecrit edilmesi sağlanmak istenmektedir. SÖK Honduras’a ilişkin bir kararında 

boykot yasağının grev hakkını ihlal etmediği görüşünü benimsemiştir276.  

 

                                                 
273 Craven, a.g.e., s. 278. 
274 Ewing, a.g.e, s. 53. 
275 General Survey 1994, para. 173, 174, Digest of Decisions 2006, para. 545.   
276 Gülmez, Sendikal Hakların, s.232, Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Ankara, Turhan 
Kitabevi, 2009, s.377.   
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 Grev gözcülüğünde (picketing) grev gözcülerinin görevleri işyeri giriş 

çıkışlarında durarak sendika üyelerinin grev kararına uyup uymadıklarını 

denetlemektir. Grev gözcülüğü, kanuna uygun şekilde yapıldığı takdirde, hükümet 

müdahale etmemelidir. Grev gözcülüğüne ancak grev barışçıl şekilde sona ererse 

yasaklama getirilebilmelidir. Greve katılmayanların çalışma özgürlüğünü ihlal eder 

biçimde bir zorlama ve şiddet içermediği sürece grev gözcülüğü yasadışı kabul 

edilemez. Gözcülerin sadece bir işyerinin yakınında durabileceğini öngören 

düzenlemeler grev hakkını ihlal etmemektedir277.    

 

  3.4. Sınırlamalar 
 

Çalışmanın bu bölümünde Avrupa Sosyal Şartı’nın sınırlama hükümlerine 

Sosyal Haklar Komitesi’nin getirdiği yorumlar ile UÇÖ denetim organları kararları 

ışığında grev hakkına getirilmesi meşru olan veya grev hakkını ihlal eden 

sınırlamalar ele alınacaktır. 

 

 Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın sınırlama hükümlerinden biri 

olan F maddesi uyarınca,  

“Savaş ya da ulusun yaşamını tehdit eden diğer kamusal tehlike zamanında, herhangi bir Taraf, bu 
durumun yol açtığı zorunlulukların kesin biçimde gerektirdiği ölçüde olması ve uluslararası hukuktan 
kaynaklanan diğer yükümlülükleriyle bağdaşmayan nitelikte önlemler olmaması koşuluyla bu Şart 
çerçevesindeki yükümlülüklerinden sapma teşkil eden önlemleri alabilir”278.  

Bu maddeye göre, belirli bir süre ile sınırlı kalmak kaydıyla grev hakkına mutlak bir 

yasak getirilebilir.   

 

 Yine Şart’ın G maddesi, Şart’ta düzenlenen haklara getirilebilecek 

sınırlamaları ve sınırlamaların sınırını çizmektedir. Bu maddeye göre,  

“Bölüm I’de düzenlenen haklar ve ilkelerin etkin biçimde gerçekleştirilmesi ve bunların II. Bölümde 
öngörüldüğü gibi etkin biçimde uygulanmaları, yasayla düzenlenen ve demokratik bir toplumda 
başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması için ya da kamu yararının, ulusal güvenliğin, 
kamu sağlığının ya da genel ahlakın korunması için gerekli olanlar haricinde, anılan Bölümlerde 
belirtilmeyen hiçbir kayıtlamaya ya da sınırlamaya tabi olmayacaklardır.  

                                                 
277 Digest of Decisions 2006, para. 648-653, General Survey 1994, para. 174.   
278 Mehmet Semih Gemalmaz çevirisi, Gemalmaz, Cilt II, s. 172. 
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Bu Şartta düzenlenen haklara ve yükümlülüklere ilişkin olarak bu Şart çerçevesinde izin verilen 
kayıtlamalar, öngörülmüş bulunduklarından başka herhangi bir amaçla uygulanmayacaklardır.”279  

 
Grev hakkı mutlak bir hak değildir. Şart’a getirilen Ekte, Taraf Devletlerin 

grev hakkını yasa yoluyla düzenleyebileceğini, ancak ilaveten getirilen sınırlamaların 

G maddesindeki sınırlama nedenleri ile haklı çıkarılması gerektiğini düzenlenmiştir. 

Ayrıca grev hakkına getirilecek sınırlamalar meşru bir amaca hizmet etmeli ve 

demokratik bir toplumda zorunluluk arz etmelidir280.  

 

    3.4.1. Zorunlu Hizmetler 
 

Zorunlu (essential services) olarak nitelendirilen bazı sektörlerde grevin 

yasaklanması, bu sektörlerde yapılan grevin kamu yararına, ulusal güvenliğe ve/veya 

kamu sağlığına tehdit oluşturabilecek olması nedeniyle meşru bir amaca hizmet 

etmektedir. Bu zorunlu hizmetler, hem özel hem de kamu sektöründe olabilir. 

Toplum yaşamının devamı için muhtaç olunan hizmetler, zorunlu hizmetler olarak 

adlandırılmaktadır. Zorunlu hizmetlerin çok geniş tutulması Avrupa Sosyal Şartı’na 

aykırıdır281. Nükleer enerji santrallerinde çalışanların, hava trafiği kontrolörlerinin, 

itfaiyecilerin grev yapması, başkalarının yaşamı, ulusal güvenlik veya kamu sağlığını 

tehdit edeceğinden bu kategorilerde çalışanların grev hakkının sınırlanması, Şart ile 

uyum göstermektedir282.  

 

UÇÖ denetim organları da zorunlu hizmetler konusunda benzer bir tutum 

takınmaktadır. Uzmanlar Komitesi 1983 tarihli Genel İncelemesi’nde bu hizmetleri, 

kesintiye uğraması halinde nüfusun tamamının veya bir kısmının yaşamını, 

güvenliğini veya sağlığını tehlike altında kalacağı hizmetler olarak tanımlamaktadır. 

Bu hizmetlerin hangileri olduğu her bir Taraf Devletin kendi özel koşulları göz 

önünde bulundurularak belirlenmelidir. Bunun yanı sıra zorunlu olmayan bir hizmet, 

                                                 
279 Mehmet Semih Gemalmaz çevirisi, Gemalmaz, Cilt II, s. 172. 
280 Conclusions X-1 § 111, (Norveç).  
281 Conclusions I, § 88, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kararı, Confederation of Independent Trade 
Unions in Bulgaria (CITUB), Confederation of Labour “Podkrepa” and European Trade Union 
Confederation (CES) v. Bulgaria, Complaint n° 32/2005, Decision on the merits of 16 October 2006, 
§24.  
282 Conclusions XVII-1, vol. 1, § 60 (Çek Cumhuriyeti). 
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bu hizmetin uzun süre boyunca görülememesi halinde ortaya çıkan sonuçlar 

nedeniyle, hayati bir önem kazanarak zorunlu hizmet niteliğini kazanabilir283.  

 

Sendika Özgürlüğü Komitesi, hastane, elektrik hizmetleri, su temin 

hizmetleri, telefon hizmeti ve hava trafik kontrolü sektörlerini zorunlu hizmetler 

olarak belirlemektedir. Radyo ve televizyon, petrol, limanlar, bankacılık, vergilerin 

toplanmasında kullanılan bilgisayar hizmetleri, büyük mağazalar, gezi parkları, 

soğutma işletmeleri, otel hizmetleri, inşaat, otomobil üretimi, uçak tamiri, zirai 

faaliyetler, yiyecek temin ve dağıtımı, darphane, hükümet matbaa hizmeti, devlet 

alkol, tuz ve tütün tekelleri, eğitim, toplu taşıma ve posta hizmetleri ise zorunlu 

hizmet olarak nitelendirilmemeli, bu hizmetler için grev yasaklanmamalıdır. Ancak 

bu listelerin sınırlı sayılı olmadığını belirtmek gerekir. Taraf Devletin zorunlu hizmet 

sektörlerini çok geniş yorumlaması halinde grev hakkı tümüyle anlamını 

yitirmektedir. Bir sektörde yapılan grevi, uzun vadede ulusal ekonomi için olumsuz 

sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle yasaklamak, grev hakkını ihlal etmektedir284.  

Komite’ye göre telefon görevlileri, kapıcılar ve aşçıların görevleri zorunlu hizmetler 

kapsamında değildir ve bu çalışanlar grev hakkından yoksun bırakılmamalıdır285.  

 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi de grevlerin yasaklandığı 

zorunlu hizmetlerin çok geniş tanımlanmasını grev hakkının kullanılması 

bakımından kaygı verici bulmaktadır286. Zira ESKHS’nin sınırlama hükmü uyarınca, 

zorunlu hizmetlerde çalışanların grev hakkına, demokratik bir toplumda sadece 

kamunun yararını korumak amacıyla ve yalnızca bu hakların niteliklerine uygun 

düştüğü ölçüde, ancak hukuk tarafından tespit edilmiş sınırlamalar getirilebilir (m. 

4)287. 

                                                 
283  General Survey 1994, para. 160. 
284 Digest of Decisions 2006, para. 582, 585, 587, General Survey 1994, para. 159-160.  
285 Conclusions XII-1 § 123 (İzlanda).  
286 Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Lithuania, 7 
June 2004, E/C.12/1/Add.96, para. 15, 37. 
287 4. maddenin tam metni: “Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bu Sözleşmeye uygun olarak Taraf 
Devletçe tanınmış bulunan haklardan yararlanılmasında, Taraf Devletin söz konusu hakları ancak, 
sınırlamanın yalnızca bu hakların niteliğiyle bağdaşabilir ölçüde olması ve demokratik bir toplumda 
sadece genel refahı/(kamunun esenliğini) geliştirmek amacını gütmesi kaydıyla, yasayla belirlenmiş 
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Bu hizmetlerde çalışanların grev hakkının tamamen yasaklanması, temel hak 

ve özgürlüklerin sınırlama ölçütlerinden biri olan demokratik bir toplumda gerekli 

bir önlem değildir. Zorunlu hizmetlerde çalışanların grev hakkına tamamen yasak 

getirilmesi ile ulaşılmak istenen meşru amaç arasında ölçülülük ilişkisi 

bulunmamaktadır. Grevin ekonomi üzerine yaratacağı sonuçlar meşru bir amaç 

olarak değerlendirilemez288. GGASŞ madde 6/4 ile en çok uyum sağlayacak yöntem, 

bir ‘asgari hizmet’ sisteminin kurulmasıdır. Bu sistemde, hayati önem taşıyan 

hizmetlerde greve gidilmesi halinde, hizmetlerin sağlanması ve üretim yapılması, bu 

hizmetlerin kamu menfaati için hayati önem taşımasından ötürü, belli seviyede 

devam ettirilir289. Asgari hizmet sistemi kurulduğu takdirde, bu hizmette çalışacak 

olanların grev hakkı ancak işyerinde çalışmanın durması toplumun varlığına ciddi 

zarar vereceği ve geri dönülmez zararların oluşmasına sebebiyet vereceği hallerde 

kısıtlanmalıdır. Asgari hizmetleri alanını belirleme hakkını Taraf Devletin elinde 

tutması fikrine de karşı çıkılmaktadır. Çalışanları grevden alıkoyarak asgari hizmete 

mecbur kılan idari kararlara karşı grevi düzenleyenlerin yargı yoluna başvurma hakkı 

bulunmalıdır290. Asgari hizmet konusunda madde 6/4’ü ihlal edici nitelikteki 

düzenlemelerin getirilmesi durumunda, Şart’ın 1/2 maddesindeki zorla çalıştırma 

yasağı delinmiş olacaktır291.  

 

Grev nedeniyle uyuşmazlığın taraflarının veya toplu uyuşmazlıkların 

ekonomik sonuçlarından etkilenen kullanıcı veya tüketicilerin çıkarlarının telafisi 

mümkün olmayan zararlar görmesinin önlenmesi amacıyla öngörülen ‘asgari hizmet’ 

sistemi UÇÖ denetim organları tarafından da önerilmektedir. Devamında kamu 

yararının bulunduğu, temel öneme sahip hizmetlerde kullanıcı ve tüketicilerin temel 

                                                                                                                                          
sınırlamalara tabi tutulabileceğini kabul ederler.” Mehmet Semih Gemalmaz çevirisi, Gemalmaz, Cilt 
IV, s. 29, 30. 
288 Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Toplu Şikayet Başvuru No. 32/2005, para. 27. 
289 Kovacs, a.g.e., s. 467. 
290 Conclusions XVII-1, vol.2, § 83 (Portekiz), Conclusions XII-2, § 128 (İspanya), Conclusions XIII-
1, § 223 (İzlanda), Conclusions XIII-3, § 128 (İzlanda), Conclusions XV-1, vol. 2, § 80 (Portekiz).   
291 Conclusions XIV-1, vol. 1, § 26 (Belçika), § 52 (Kıbrıs). 
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ihtiyaçlarının karşılanması ve işletmelerin güvenli veya kesintisiz olarak çalışmasına 

devam etmesi amacıyla asgari hizmet öngörülebilir292.  

 

  3.4.1.1. Asgari Hizmet 

 

Asgari hizmetler, asgari güvenlik hizmeti ile asgari işletme hizmeti olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Asgari güvenlik hizmeti, işyerindeki makinelerin, ekipmanın ve 

çalışanların güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi, asgari işletme 

(operational) hizmeti ise grev yapılan işletmede görülen hizmetin veya sürdürülen 

üretimin belli bir seviyede devam ettirilmesi anlamına gelmektedir. Bu hizmetler, 

herhangi bir grev durumunda öngörülebilmektedir. Asgari işletme hizmetleri ise 

ancak ve ancak kesintiye uğraması durumunda nüfusun tamamının veya bir kısmının 

yaşamını, kişisel güvenliğini veya sağlığını tehlikeye atacak hizmetlerde, zorunlu 

olmadığı halde grevin kapsam ve süresinin nüfusun normal yaşam koşullarını 

tehlikeye atabilecek şiddetli bir ulusal krize neden olabileceği hizmetlerde ve temel 

öneme sahip (kamu yararına hizmet eden) kamu hizmetlerinde talep edilebilir. Hangi 

hizmetlerin asgari seviyede sürdürüleceği ve ne kadar çalışanın greve katılmayacağı 

kamu otoritelerinin yanında işveren ve çalışanların örgütlerinin de katıldığı bir süreç 

ile belirlenmelidir. Böylece asgari hizmetin kapsamının grevi etkisiz hale getirecek 

ölçüde olmaması sağlanır. Eğer asgari hizmette çalışacak kişi sayısında anlaşmazlığa 

düşülürse, uyuşmazlık herhangi bir bakanlık tarafından değil, bağımsız bir organ 

tarafından çözülmelidir. Asgari hizmet, gerçekten halkın temel ihtiyaçlarını 

karşılayacak seviyede gerekli işlerle sınırlı olmalıdır293.  

 

İşyerinde asgari işletme hizmetinin devamını sağlamak amacıyla grev yapan 

çalışanların yerine grev kırıcıların yerleştirilmesi konusunda Avrupa Sosyal Haklar 

Komitesi’nin iki farklı görüşü ortaya çıkmıştır. Bir kamu kuruluşunda sözleşmeli 

olarak çalışan grevciler yerine memurların geçirilmesi G maddesini ihlal etmediği 

gerekçesiyle Şart ile uyumlu bulunmuştur. Ancak daha sonraki kararında Komite, 

grevcilerin yeni çalışanlar ile değiştirilmesini 6/4. maddenin ihlali olarak 
                                                 
292 General Survey 1994, para. 160, 162.  
293 Digest of Decisions 2006, para. 604-613, General Survey 1994, para. 161. 
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değerlendirmiştir. Komiteye göre hükümetin bu eylemine G maddesi dayanak 

oluşturmamaktadır294. UÇÖ Denetim organlarına göre ise greve katılan çalışanlar 

yerine başkalarının alınması, sadece ulusal mevzuatta grevin yasaklandığı zorunlu 

hizmetlerde ve şiddetli ulusal krizlerde grev hakkı ile uyum içindedir295. Yasal bir 

grev sırasında başka çalışanların belirsiz bir süre için işe alınması grev hakkını ihlal 

etmektedir. Aynı şekilde zorunlu hizmetler veya en ağır koşulların ve ortamın söz 

konusu olduğu durumlar haricinde, grev kırmak amacıyla silahlı kuvvetlerin 

kullanılması veya grevcilere çalışma zorunluluğu getirilmesi de grev hakkını ihlal 

eder niteliktedir296.      

 

  3.4.1.2. Ulusal Olağanüstü Hal  
 

UÇÖ denetim organlarına göre, Taraf Devletler darbe, ayaklanma, doğal afet 

gibi toplumun işleyişini sağlayan şartların ortadan kalktığı olağanüstü bir durumun 

varlığı halinde, grev hakkını tamamen sınırlandırabileceklerdir. Ancak bu, sadece 

istisnai durumlarda, sınırlı bir zaman aralığı ve durumun gerektirdiği ölçüde geçerli 

olacaktır297. Olağanüstü halin sona ermesiyle sınırlamalar kaldırılmalı ve derhal 

sendikaların faaliyet serbestilerini güvence altına alan gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. Olağanüstü hal sürdüğü sırada, grevciler silah altına alınabilir veya 

grevciler yerine işlerin görülmesi için silahlı kuvvetlerden yardım istenebilir298.  

 

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın F maddesine göre, Savaş ya da 

ulusun yaşamını tehdit eden diğer kamusal tehlike zamanında, herhangi bir Taraf, bu 

durumun yol açtığı zorunlulukların kesin biçimde gerektirdiği ölçüde olması ve 

uluslararası hukuktan kaynaklanan diğer yükümlülükleriyle bağdaşmayan nitelikte 

önlemler olmaması koşuluyla bu Şart çerçevesindeki yükümlülüklerinden sapma 

teşkil eden önlemleri alabilir. Öğretide bu maddenin diğer uluslararası sözleşmelerin 

sapmaya (derogation) ilişkin maddelerinden farklı olarak, hakkın savaş veya 

                                                 
294 Conclusions XII-2, § 125 (Almanya), Conclusions XIII-2, § 357 (Almanya). 
295 Digest of Decisions 2006, para. 632, 635.  
296 Gülmez, Uyum Sorunu, s. 300.  
297 Digest of Decisions 2006, para. 570, General Survey 1994, para. 152. 
298 Gülmez, Sendikal Hakların, s. 243.  
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olağanüstü hal boyunca tamamen yasaklanmasının söz konusu olmayabileceği, 

dolayısıyla bu hükmün bir sapma hükmünden çok sınırlama hükmü olduğu 

savunulmaktadır. Zira bir Taraf Devletin iç hukukunda hakkın tümüyle yasaklanması 

mümkün değilse, bu yönde alınacak bir önlem sınırlama niteliği taşıyacaktır. Avrupa 

Sosyal Haklar Komitesi hangi durumların savaş veya olağanüstü hal teşkil edeceği 

konusuna açıklık getirmemektedir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin tanımına 

göre, ulusun varlığını tehdit eden acil durumlar, tüm nüfusu etkileyen ve Taraf 

Devleti oluşturan toplumun düzenli yaşamını tehdit eden olağanüstü kriz durumları 

veya acil durumlardır. Bir savaş veya olağanüstü halin söz konusu olup olmadığı her 

bir olayda ayrıca incelenmelidir299.    

 

  3.4.1.3. İşe Geri Dön Emri (Back-to-Work Order)  
 

Ekonominin toplum için hayati önem taşıyan bir sektöründe genel ve uzun 

süren bir grev, toplumun yaşamını, sağlığını ve kişisel güvenliğini tehlikeye 

düşürecek bir duruma sebep olursa verilecek olan ‘işe geri dön’ emri grev hakkını 

ihlal etmeyecektir. Ancak bu emir, yalnızca bahsedilen duruma yol açan 

sektörlerdeki belli çalışanlara uygulanmalıdır. Son derece ciddi koşullar altında 

zorunlu hizmetleri sürdürme amacını gütmüyorsa, grevi kırmak için askeri veya 

resmi nitelikli işe geri dön emirleri grev hakkına ciddi bir aykırılık oluşturmaktadır. 

Zorunlu kamu hizmetlerinde yasadışı bir grev yapılması durumunda hükümet silahlı 

kuvvetleri veya başka kişileri kesintiye uğrayan hizmetleri sürdürmesi için 

görevlendirebilir300.   

 

 

 

                                                 
299 Rolf Birk, Derogation and Restrictions of the Right to Strike under International Law, Labour 
Law, Human Rights and Social Justice, Ed. by Roger Blanpain, The Netherlands, Kluwer Law 
International, 2001, 95-107, s. 101.  
300 Digest of Decisions 2006, para. 633-639.  
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  3.4.1.4. Kamu Hizmetinde ve Zorunlu Hizmetlerde 

Çalışanların Grev Hakkından Yoksun Bırakılması Durumunda 

Yoksunluğu Telafi Edici Güvenceler 
 

Çıkarlarını savunmanın en önemli araçlarından birini kaybeden çalışanlara bu 

sınırlamanın telafi edilmesi için uygun güvenceler sağlanmalıdır. Tarafların her 

aşamasında yer aldığı ve sonucunda ortaya çıkan hükmün derhal uygulandığı 

uzlaştırma ve tahkim gibi usuller öngörülmelidir. Uzlaştırma ve tahkim gibi görevleri 

üstlenen kurulların üyeleri hem çalışanlara hem de işverenlere karşı tarafsızlığını 

tamamen korumalıdır. Bu usullerin işletilmesi sonucu elde edilen hüküm, her iki 

taraf için de bağlayıcı olmalı, derhal ve tamamen uygulanmalıdır301.   

 

    3.4.2. Hükümetin Müdahalesi 
 

 Avrupa Sosyal Haklar Komitesi kararları uyarınca, hükümetin grevi sona 

erdirmek için müdahale etmesi ancak Avrupa Sosyal Şartı’nın G maddesinde sayılan 

sınırlama nedenleri kapsamında Şart ile uyumluluk gösterebilir. Yürürlükte olan 

toplu iş sözleşmesinin süresinin uzatılması yoluyla greve müdahale edilmesi, G 

maddesinde düzenlenen başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ya da kamu 

yararının, ulusal güvenliğin, kamu sağlığının ya da genel ahlakın korunması şartlarını 

sağlamamaktadır. Bu nedenle aşırı bir önlemdir ve Şart’a aykırıdır. Sınırlamanın 

gerçekleştiği süre mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve normal duruma dönmek için 

gerekli olan süreyi aşmamalıdır302. Petrol sektöründeki bir greve kamu bütçesinde 

büyük açığa sebep olacağı gerekçesiyle yapılan hükümet müdahalesi, G maddesi 

kapsamına girecek kadar ciddi bir durum teşkil etmediğinden Şart’a aykırı bulunmuş, 

sağlık sektöründeki bir greve yapılan müdahale ise G maddesi kapsamında 

değerlendirilmiştir303. Buna göre, ekonomik gerekçelere dayanılarak gerçekleştirilen 

hükümet müdahaleleri G maddesi kapsamında korunmamaktadır. Fakat kamu sağlığı 

                                                 
301 Digest of Decisions 2006, para. 595, 596, 598, General Survey 1994, para. 164. 
302 Conclusions X-1, § 108 (Danimarka). 
303 Conclusions XVI-1, vol. 2, § 99 (Norveç). 
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veya ulusal güvenlik söz konusu olduğunda yapılan müdahaleler Şart’a aykırılık 

teşkil etmemektedir304.   

 

 Greve polisin müdahalesi ise kamu düzeninin sağlanması amacı ve kanun ve 

düzene ciddi bir tehdidin varlığı durumu ile sınırlı tutulmalıdır. Polisin müdahalesi 

ile tehdidin boyutu orantılı olmalıdır. Ayrıca polis aşırı güç kullanmaması yönünde 

gerekli şekilde bilgilendirilmelidir. İşletmenin yönetici kadrosunun işyerine giriş 

yapabilmesi için polisten yardım istemesi grev hakkını ihlal etmemektedir305.  

 

    3.4.3. Usuli Şartlar 
 

Günümüzde devletlerin iç hukukunda grevin yasal olması için bazı usuli 

şartlar öngörülmektedir. Bunlar grev oylaması, ihbar, uzlaştırma ve tahkim gibi bazı 

şartlardır. Bu şartlar, sınırlamadan çok grev hakkının kullanımını düzenleyen 

araçlardır. Ancak bazen bu şartlar grev hakkını aşırı ölçüde sınırlamakta, kimi zaman 

ise grev hakkının tümden ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu 

şartlar makul olmalıdır ve sendikaların faaliyet araçlarına temel bir sınırlama 

getirmemelidir306.  

 

  3.4.3.1. Bekleme Süresi (Cooling-Off Period) 
 

 Bazı Taraf Devletlerin iç hukukunda grev yapılmadan belli süre önce Çalışma 

Bakanlığı’na veya işverene ihbar edilmesi şartı getirilmiştir. Böylece her istenilen 

anda grev yapılmasının önü kesilmektedir. İhbarın yapılmasından, grevin başladığı 

ana kadar geçen süreye ‘bekleme süresi (cooling-off period)’ ismi verilmektedir. 

Grev hakkına böyle bir sınırlamanın getirilmesi ile gereksiz ve geri dönülmez 

zararların oluşmasının önlenmesi ve taraflara uzlaşma yollarını kullanma şansının 

                                                 
304 Kovacs, a.g.e., s. 462. 
305 Digest of Decisions 2006, para. 644-647.  
306 Digest of Decisions 2006, para. 547.  
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tanınması amaçları güdülmektedir. Bu sürede işveren zararın oluşmasını önleyecek 

gerekli tedbirleri alma şansına sahip olacaktır307.   

 

 Makul olmayan uzunluklara ulaşmadığı sürece, böyle süreler öngören 

düzenlemeler Şart’a aykırı değildir308. İşverenin veya idari bir organın isteği üzerine 

uzatılmış olan bekleme süreleri ve grev planının mahkemeye veya tahkime 

sunulması zorunluluğu Şart’a aykırılık teşkil etmektedir309.  

 

 21 günlük bir bekleme süresi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 

tarafından grev hakkını sınırlayıcı biçimde uzun bulmuştur310. İşverene grevden 14 

ila 28 gün önceden ihbar edilmesi şartı da, Komitece aşırı sert ve grev hakkının 

kullanılmasına engel teşkil edici olarak nitelendirilmiştir311.  

 

   3.4.3.2. Grev Oylaması 
 

 Bazı sistemlerde, grev kararı alınmadan önce grev oylaması yapılması ve 

grevin yasallığının sağlanması için belli bir oy oranına ulaşılması şartı 

bulunmaktadır. Ulaşılması gereken oy oranının yüzde elliden yüksek olmaması 

kaydıyla grev oylaması koşulunun öngörülmesi, Avrupa Sosyal Şartı’nı ihlal 

etmemektedir. Grev oylaması, oylamaya katılanların özgür iradelerini dile 

getirmelerine engel olmamaktadır. Ancak yüzde elli veya fazla oy oranı arayan 

düzenlemeler Şart’a aykırı bulunmuştur312. Ayrıca çok karmaşık ve sınırlayıcı 

hükümler ile düzenlenen gizli oylama şartı da grev hakkını Şart’a aykırı şekilde 

kısıtlamaktadır313.  

 
                                                 
307 Betten, a.g.e., s. 115.  
308 Conclusions 2004, vol. 2, § 35 (Litvanya); Conclusions XVI-2, vol. 1, § 191 (Macaristan), 
Conclusions I, § 88.    
309 Conclusions XIV, vol. 2, § 251 (Birleşik Krallık), Conclusions XV-1, § 9 (İrlanda).  
310 Review of the implementation of CESCR: Mauritius. 31.05.1994. E/C.12/1994/8, para. 10, 
E/C.12/1993/6, para. 13. 
311 E/C.12/1987/SR.6, para. 51, 59, E/C.12/1987/SR.7, para. 12. 
312 Conclusions XVI-2, vol. 1, § 191 (Macaristan); Conclusions XVI-1, vol. 2, § 95 (Çek 
Cumhuriyeti); Conclusions 2004, vol. 2, § 105 (Romanya); § 35  (Litvanya), Conclusions XVII-1 
(Çek Cumhuriyeti), § 60.    
313 Conclusions XII-1 (Birleşik Krallık), § 127.  
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 Oylamada belli bir barajın öngörülmesi; sendikaların grev durumunda alacağı 

desteği önceden görmesi, grevin yasallığını sağlaması ve sadece güçlü sendikaların 

grev kararı alması bakımından faydalı olmakla birlikte, aşırı yüksek baraj oranları 

grev hakkının kullanılması konusunda önemli bir engel teşkil etmektedir314.   

 

 Grev oylamasının yanı sıra, grev kararı alınması için sendika yönetim 

kurulunun onayını gerekli kılan düzenlemeler de grev hakkını ihlal etmektedir315. 

 

 UÇÖ denetim organları da Sosyal Haklar Komitesi ile benzer görüşlere 

sahiptir. Grev kararı alınması için sendikanın toplam üye sayısının üçte iki 

çoğunluğunun veya salt çoğunluğun aranması, grev hakkının gerçekleştirilmesini 

oldukça zorlaştırmaktadır ve sendikaların faaliyet serbestisine aykırıdır. Grev 

oylamasından grev kararı çıkması için gereken çoğunluk, grev hakkının 

kullanılmasını çok zorlaştıran veya imkansız hale getiren oranlarda olmamalıdır316.  

  

 Grev veya başka bir toplu eylem oylamasından önce, sendikalara eyleme 

katılacak üyelerinin listesini işverene verme yükümlülüğü getiren düzenleme, İnsan 

Hakları Avrupa Komisyonu’nca önemli veya orantısız bir sınırlama olarak 

değerlendirilmemiştir317.   

 

 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Rusya Federasyonu’na ilişkin 

incelemesinde, grev kararı alınması için çalışanların toplam sayısının üçte ikisinin ve 

grev kararı verilen toplantıda bulunan çalışanların en az yarısının oyunu arayan 

yasanın grev hakkına ölçüsüz bir kısıtlama getirdiği değerlendirmesini yapmıştır318. 

Yasal grev için yüzde 60’lık bir oy oranı arayan Dominik Cumhuriyeti kanunu 

Komite’nin eleştirilerine hedef olmuştur319.  

                                                 
314 Kovacs, a.g.e., s. 469.  
315 Conclusions 2004, vol. 1, § 35 (Kıbrıs). 
316 Digest of Decisions 2006, para. 555-557, General Survey 1994, para. 170.   
317 Reid, a.g.e, s. 312, İnsan Hakları Avrupa Komisyonu kararı, Başvuru No. 28910/95, National 
Association of Teachers in Further and Higher Education v. UK. Başvuru Komisyonca kabuledilebilir 
bulunmadığından Mahkemeye intikal etmemiştir.   
318 Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights : Russian 
Federation. 12.12.2003. E/C.12/1/Add.94, para. 21. 
319 E/C.12/1990/SR.44, para. 73.  
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   3.4.3.3. Zorunlu Tahkim ve Arabuluculuk 
 

Avrupa Sosyal Şartı’nın 6. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Taraf 

Devletler iş uyuşmazlıklarını çözmek için uygun uzlaştırma ve gönüllü tahkim 

usullerinin kurulması ve kullanılmasını kolaylaştırma yükümlülüğü altındadır. Bu 

usullerin kullanılmasında gönüllülük unsuru esastır. Bu usuller, yasalar yoluyla 

dayatılmamalı, grevin yasallığının bir koşulu sayılmamalıdır. Tarafların bu usullerin 

işletilmesi yolunda iradelerinin bulunması gerekmektedir. Aksi halde Taraf Devletin 

sosyal tarafların özerkliğine müdahalesi söz konusu olacaktır. Madde metninde 

tahkimin gönüllülük-isteğe bağlılık esasına yer verilmiş olması da bu tercihe vurgu 

yapmaktadır320. İş mücadelesinde öngörülen barışçıl çözüm yöntemlerinin ulusal 

hukuklarda grevi sonlandırmak amacıyla zorunlu olarak düzenlenmesi, ancak G 

maddesinde gösterilen demokratik bir toplumda başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması ya da kamu yararının, ulusal güvenliğin, halkın sağlığının ya da ahlakın 

korunması gibi hak ve değerleri koruma amacına hizmet ettiği sürece Şart’a aykırılık 

teşkil etmeyecektir. G maddesindeki şartların oluşmaması halinde veya grev kararı 

alınmadan önce zorunlu tahkim veya arabuluculuk yöntemlerinin taraflara 

dayatılması, madde 6/4’ü ihlal etmektedir321. Taraf Devletin arabuluculuk süresini 30 

güne çıkardığı, arabulucunun çalışanları temsil eden sendikanın görüşlerini göz 

önünde bulundurmadan kendi uygun gördüğü yönde bir çözüm yolu sunma ve 

çalışanları temsil eden birçok sendikanın sunduğu öneriler arasından seçim yapma 

yetkisine sahip olduğu durumlarda da 6/4. maddeye aykırılık doğmaktadır322.   

 

 UÇÖ denetim organları kararları uyarınca, tarafsız, hızlı ve tarafların sürecin 

her aşamasına dahil olması şartı ile grevden önce uzlaştırma, arabuluculuk ve 

gönüllü tahkim usullerinin tüketilmesi şartının öngörülmüş olması, grev hakkını ihlal 

etmemektedir. Bu usuller, toplu müzakerenin gönüllülük karakterinin gelişimine 

katkıda bulunmaktadır. Ancak süreçler yasal bir grev yapmayı imkansız hale 
                                                 
320 Gülmez, Toplu Pazarlık ve Grev Hakları ve Türkiye, s. 134.   
321 Conclusions XI-1, § 134 (Norveç), Conclusions XII-1, § 125 (Norveç), Conclusions XIII-1, § 227 
(Norveç), Conclusions XIV-1,  § 118 (Norveç), Conclusions XV-1, § 53 (Norveç).   
322 Conclusions XVII-1, vol. 1, § 60 (Çek Cumhuriyeti), § 78 (Danimarka).  
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getirecek veya etkisini kaybettirecek ölçüde yavaş ve karmaşık şekilde 

işlememelidir323.   

 

Denetim organları kararlarına göre, grevi sonlandırma amacıyla düzenlenen 

zorunlu tahkim usulü, ancak zorunlu hizmette veya zorunlu hizmet olmamasına 

karşılık kapsamını aşması ve süresinin uzaması nedeniyle toplumun yaşam, sağlık ve 

güvenliğini tehdit altına alan hizmetlerde, devlet adına yetki kullanan kamu 

görevlilerinin çalıştığı kamu hizmetlerinde ve ulusal olağanüstü hallerde 

öngörülebilir. Uzun ve verimsiz müzakereler sonucunda yaşanan kilitlenme, zorunlu 

tahkim yoluyla aşılabilir. Ayrıca, bu usulün toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık 

çözüm yolu olarak gösterilmiş olması veya müzakereler sırasında tarafların istemine 

konu olması da kabul edilmektedir. Bunlar dışındaki durumlarda tahkimin zorunlu 

tutulması, 87 No.lu Sözleşme’nin üçüncü maddesinde düzenlenen işçi örgütlerinin 

faaliyetlerini serbestçe düzenleme hakkını ihlal etmektedir324. Tek tarafın istemiyle 

bu usulün uygulanması zorunlu tutulmamalı, bütün taraflar bu yola başvurma 

konusunda anlaşmış olmalıdır. Bunun aksi 98 No.lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık 

Hakkı Sözleşmesi’nde düzenlenen toplu müzakerenin gönüllülüğü ilkesine aykırılık 

oluşturacaktır. UÇÖ Denetim organları yeterli bir sürede, uzlaştırıcı, arabulucu gibi 

bağımsız kolaylaştırıcılar (facilitator), mekanizmalar ve süreçler yardımıyla toplu 

müzakere için her türlü imkanın sağlanmasını tavsiye etmektedir. Müzakere edilmiş 

bir anlaşma, dayatılmış bir çözüme her zaman yeğ tutulmalıdır. Hangi uyuşmazlık 

çözüm yolu benimsenmiş olursa olsun, zorunlu tahkim sürecini durdurup 

müzakerelere devam edilmesi imkanını barındırmalıdır325.  

 

UÇÖ Uluslararası Çalışma Konferansı her yıl toplanarak tavsiye kararları 

almaktadır. 1951 yılında verdiği Gönüllü Uzlaştırma ve Tahkim Tavsiyesi kararı 

grev hakkı konusunu yakından ilgilendirmektedir. Zorunlu tahkimin birçok ulusal 

hukukta grev hakkını sınırlayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkması bakımından bu 

tavsiye kararı önem arz etmektedir. Karar uyarınca, uyuşmazlık durumunda 

                                                 
323 General Survey 1994 para. 171. 
324 Gernigon/Odero/Guido, a.g.e., s. 26-28.  
325 General Survey 1994, para. 256-258.  
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başvurulabilecek barışçı çözüm yolları gönüllülük esasına dayanmaktadır. Devletler 

ortak bir temelde, eşit temsile dayalı gönüllü uzlaştırma ve tahkim organları 

oluşturmalıdır. Gönüllü uzlaştırma ve tahkim usulünün uygulandığı süre boyunca 

tarafların grev ve lokavttan kaçınmaları gerekmektedir. Kararın çalışmanın konusunu 

ilgilendiren en önemli maddesi olan son maddesi uyarınca, tavsiye kararındaki hiçbir 

hüküm grev hakkını sınırlayıcı şekilde yorumlanamayacaktır326.     

 

 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi de tahkim usulünün zorunlu 

olarak dayatılmasının, grev hakkının ölçüsüz biçimde kısıtlaması anlamına geldiği 

kararına varmıştır327. Morityus hakkında yaptığı değerlendirmede Komite, Bakanlığa 

uyuşmazlığı zorunlu tahkime götürme yetkisi tanıyan yasayı ve bu kuralın birçok 

grevi yasa dışı hale getirmesini eleştirmektedir328.  

  

 İnsan Hakları Avrupa Komisyonu, zorunlu arabuluculuk usulünün 

dayatılması sonucu gerçekleşen grev yasağı nedeniyle grevcilerin yaptığı başvuruyu 

kabul edilmez bulmuştur. Komisyon, diğer uluslararası sözleşme organlarının aksine, 

hükümetin tasarrufunun 11. maddeyi ihlal etmediğini ve bu alanda Taraf Devletlere 

geniş bir takdir yetkisi verildiğini ifade etmiştir. Olaydaki şartlar değerlendirilerek 

yapılan müdahale ile izlenen meşru amaç arasında bir orantılılık ilişkisi bulunduğu 

saptanmıştır. Ancak Komisyon, bu kararın her durumda yasal grevleri sonlandırmak 

için zorunlu arabuluculuk usulünün öngörülmesinin orantılı bir önlem olacağı 

anlamına gelmediğini özellikle vurgulamıştır329.    

 

    3.4.3.4. Barış (Dirlik) Borcu (Peace Obligation) 
  

 Toplu iş sözleşmelerinde veya kanunda, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre 

boyunca grev yapılmasını yasaklayan bir hüküm bulunabilir. Eğer hüküm toplu iş 

                                                 
326 Voluntary Conciliation and Arbitration Recommendation, 1951, (Çevrimiçi) 
http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm 21.07.2010. 
327 Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Senegal. 
05.01.1994. E/C.12/1993/18, para. 8, 12.  
328 Review of the implementation of CESCR: Mauritius. 31.05.1994. E/C.12/1994/8, para. 10. 
329 Federation of Offshore Workers’ Trade Unions v. Norway (Application no. 38190/97), 27 June 
2002.  
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sözleşmesinde yer alıyorsa, grev hakkı ihlal edilmemiş olur. Ancak bu hüküm sadece 

bu sözleşmeyi imzalayan sendikanın üyeleri ve toplu sözleşmede düzenlenen konular 

için geçerli olmalıdır. Sosyal Haklar Komitesi incelemesini yaparken, tarafların grev 

hakkından bilerek ve isteyerek feragat edip etmediğini araştırmaktadır. Eğer barış 

borcuna ilişkin bir hüküm Taraf Devletin mevzuatında veya toplu iş sözleşmesinde 

bulunuyorsa bu durum Şart’ın hakka getirilecek sınırlamaları düzenleyen G 

maddesindeki şartları sağlaması koşuluyla grev hakkını ihlal etmeyecektir. Bir başka 

deyişle, grev hakkı ancak demokratik bir toplumda başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması ya da kamu yararının, ulusal güvenliğin, halkın sağlığının 

ya da ahlakın korunması için ve ancak yasayla sınırlanabilecek ve bu sınırlamalar 

öngörüldüklerinden başka bir amaç için kullanılamayacaklardır330. Komite daha 

sonraki raporlarında, ulusal sistemlerin göz ardı edildiği gerekçesi ile, toplu iş 

sözleşmesinde açıkça yer verilmemiş olsa dahi, sözleşmenin yürürlüğü sırasında grev 

yapmama yükümlülüğünün tarihsel bir bağlılığa dayandığını ve bunun Şart’a aykırı 

olmadığını ifade etmiştir. Toplu iş sözleşmesi bir sosyal barış anlaşması olarak 

görülmektedir. Sözleşmenin yürürlüğü esnasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar için 

grevden başka çözüm yolları öngören iç hukuk sistemleri Şart ile uyumludur331.  

 

 UÇÖ Denetim organları da toplu iş sözleşmesini bir sosyal barış anlaşması 

olarak nitelendiren sistemleri UÇÖ sözleşmeleriyle uyumlu bulmaktadır. Ancak bu 

sistemlerde hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarına, özellikle de bu 

politikaların toplu iş sözleşmesinde oluşturduğu etkiye karşı grev yapılmasına engel 

olunmamalıdır. Ayrıca toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü süresince grev yapılmasının 

yasaklanması durumunda toplu iş sözleşmesinin uygulaması ve yorumlanmasına 

ilişkin mağduriyetlerde tarafsız ve hızlı bir tahkim mekanizmasına başvurma olanağı 

sağlanmalıdır. Böyle bir usul, hem sorunların toplu iş sözleşmesi sırasında 

çözülmesini hem de sorunların deşifre edilip sonraki toplu müzakereler için uygun 

zemin hazırlanmasını sağlamaktadır332.   

                                                 
330 Conclusions VII, § 203 (İsveç), Conclusions XVI-1, vol 1, § 115 (Danimarka) Conclusions XVI-1, 
vol 2, § 99 (Norveç).     
331 Conclusions XVII-1, vol. 1, § 122 (Almanya), Conclusions XVII-1, vol 1, § 78 (Danimarka), 
Conclusions 2004, vol.2, § 118 (Norveç). 
332 General Survey 1994, para. 166, 167.  
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  3.5. Grevin Sonuçları  
  

  3.5.1. İş Sözleşmesinin Feshi 
 

 Bazı devletlerde grev durumunda, grev yapan işçilerin iş sözleşmesinin 

feshedilmesi gibi yaptırımlar uygulandığı görülmektedir. Birleşik Krallık ve 

İrlanda’da grev yapan çalışanların sözleşmesi belli bir süre sonunda otomatik olarak 

fesholmakta, bu çalışanları yeniden işe alıp almama konusundaki seçim hakkı 

işverene bırakılmaktadır. Avrupa Sosyal Şartı deneti organı Avrupa Sosyal Haklar 

Komitesi’ne göre, sözleşmenin feshedileceğine ilişkin kesinlik ve yeniden işe alınıp 

alınmama konusundaki belirsizlik örgütlenme ve grev hakkının kullanımına önemli 

bir tehdit oluşturmaktadır ve bu nedenle Şart’ı ihlal etmektedir. Ancak grevin 

bitmesiyle birlikte, işçilerin önceden kazandığı tüm haklarla birlikte yeniden işe 

alınması halinde bir ihlal oluşmayacaktır333. Grev hakkını tanıyan Taraf Devletler, iş 

sözleşmesinin grev süresince askıya alınması yönünde düzenlemeler yapabilir. Grev 

yapılması halinde iş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuran düzenlemeler içeren 

sistemlerde yeniden işe alınma güvencesi getirilmelidir. Bu güvence olmaksızın iş 

sözleşmesinin feshi sonucunu doğuran düzenlemeler grev hakkını ortadan kaldırıcı 

niteliktedir. Ayrıca grevcilere grevden sonra işlerine geri dönebilmek amacıyla 

yargıya başvuru olanağının açık olması sağlanmalıdır334. Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi, Taraf Devletlere benzer görüşleri içeren önerilerde bulunmuştur335.  

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi de grev yapmaya işten çıkarma 

sonucun bağlanmasının grev hakkı ile bağdaşmadığına Taraf Devletlerin raporlarına 

ilişkin değerlendirmelerinde yer vermektedir336. 

                                                 
333 Conclusions I, § 88, Conclusions XI-1, § 136 (Birleşik Krallık), Conclusions II, § 106 (Norveç), 
Conclusions XII-2, § 125 (Almanya). 
334 Kovacs, a.g.e., s. 472.  
335 Committee of Ministers Recommendation RecChs (2001)2 on the application of the European 
Social Charter by Ireland during the period 1997-1998 (15th supervision cycle – part I) (Adopted by 
the Committee of Ministers on 7 February 2001 at the 740th meeting of the Ministers' Deputies), 
(Çevrimiçi) http://hudoc.esc.coe.int/esc2008/document.asp?item=2 20.05.2010. 
336 Review of the implementation of CESCR : Mauritius. 31.05.1994. E/C.12/1994/8, para. 10, 
Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 05.06.2002. E/C.12/1/Add.79, para. 16, 34. 
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 Kimi devletlerde greve bağlanan bazı sonuçlar ‘Anti-Sendikal Ayrımcılık’ 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. UÇÖ Denetim organlarından Sendika Özgürlüğü 

Komitesi’ne yapılan başvuruların çoğu sendika üyelerinin ve çalışanların yasal bir 

greve katılım sebebiyle maruz kaldığı işten çıkarma ve diğer zarar verici eylemlere 

ilişkindir. Anti-Sendikal ayrımcılık yasağı dayanağını 98 Numaralı Teşkilatlanma ve 

Kolektif Müzakere Hakkına Dair Sözleşme’nin 1. maddesi, 135 Numaralı İşçi 

Temsilcileri Hakkında Sözleşme’nin 1. maddesi ve 151 Numaralı Kamu Kesiminde 

Çalışma ilişkileri Sözleşmesi’nin 4. maddesinden almaktadır. SÖK, kendisine 

yapılan başvurular ve UÇÖ sözleşmeleri çerçevesinde bu yasağa ilişkin kimi ilkeler 

belirlemiştir. Kimse yasal ve barışçıl bir greve katıldığı gerekçesiyle 

cezalandırılamaz. Çalışanların grev nedeniyle işten çıkarılması veya yeniden işe 

alınmaması 98 No.lu Sözleşme’ye aykırıdır ve ayrımcılık niteliğindedir. İşten 

çıkarmaların amacı, grev hakkının kullanımını cezalandırmak ise, grevden önce, grev 

sırasında veya sonrasında gerçekleşmiş olması önem taşımamaktadır337.  

 

Anti-Sendikal ayrımcılığa karşı korunma, örgütlenme özgürlüğünün en temel 

yönlerinden biridir. İş ilişkisinin kurulması, grev hakkının tanınmasının en doğal 

sonucudur ve ayrımcılık bu hakkın kullanılmasına dayandırılmamalıdır. Haklı sebep 

gösterme şartı bulunmayıp, belli bir tazminat ödemek koşuluyla çalışanların işten 

çıkarılabildiği durumlarda, işten çıkarmanın altında yatan neden çalışanın sendikal 

faaliyetleriyse, bu örgütlenme özgürlüğünün ihlali anlamına gelmektedir. Taraf 

Devletler ayrımcılığı cezalandırmalı ve bu fillerin mağdurları için başvuru yolları 

oluşturmalıdır338. 

 

 Söz gelimi, sendika üyeleriyle ilgili alınacak önlemlerin öncelikle bağımsız 

bir organ veya bir kamu otoritesi tarafından denetimden geçtikten sonra uygulanması 

gibi önleyici mekanizmalar oluşturulabilir. Birçok Taraf Devlet ise tazminat 

yaptırımını uygulamaktadır. Uzmanlar Komitesi’ne göre en uygun çözüm geriye 

dönük tazminat ile çalışanın işe iadesidir. Anti-Sendikal ayrımcılık nedeniyle 

                                                 
337 Digest of Decisions 2006, para. 660-663.  
338 General Survey 1994, para. 202, Digest of Decisions 2006, para. 791, 807.   
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gerçekleşen işten çıkarmalar, diğer nedenlerle gerçekleşenlerden ayrı tutulmalıdır, 

çünkü burada bir temel bir insan hakkı olan örgütlenme özgürlüğü söz konusudur. 

Anti-Sendikal ayrımcılığı yasaklayan ulusal mevzuat, fiili uygulamasını güvence 

altına alacak önlemleri içermediği sürece yeterli değildir. Çalışanlara ispat yükü 

konusunda kolaylık sağlanmalıdır. Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan 

çalışanların başvurabileceği hızlı, ucuz ve tamamen tarafsız çözüm yolları kurulmuş 

olmalı, ayrımcılığa karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Davaların 

görülmesindeki gecikmeler, adaletin ve çalışanların sendika hakkının inkar edilmesi 

anlamına gelmektedir339.       

 

  3.5.2. Sendikaların ve İşçilerin Sorumluluğu  
 

Grev nedeniyle oluşan zararlardan sorumluluk konusunda Taraf Devletlerin 

hukuk sistemlerinde çeşitli düzenlemelere yer verilmektedir. Bazı Taraf Devletlerde 

grev esnasında oluşan zararlardan sendika sorumlu tutulmaktadır. Avrupa Sosyal 

Haklar Komitesi’ne göre, bu düzenleme Şart’a aykırı değildir. Bazılarında ise, grevi 

düzenleyenler ve katılımcılar için hukuki veya cezai sorumsuzluk öngörülmektedir. 

Grevi düzenleyenler ve katılımcıların sorumsuzluğuna ilişkin kurala getirilen 

sınırlamalar Şart’a aykırılık teşkil etmektedir. Söz gelimi, toplu görüşmeleri yürütme 

ve toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip olmayan sendikaların ve üyelerinin 

sorumsuzluk kapmasına girmemesi, sorumsuzluğun sadece bu yetkiye sahip 

sendikaya tanınması, bazı sektörlerde greve katılımın ceza kanununda düzenlenmesi 

ve cezai sorumluluk doğurması, grevin ertelenmesi kararlarına ve ihbar kurallarına 

uyulmaması halinde aşırı ve ölçüsüz yaptırımlar öngören düzenlemeler getirilmesi 

grev hakkını ihlal etmektedir. İrlanda’da kamu görevlilerinin greve katılmaları 

halinde kovuşturmaya uğramalarına yol açan yasal düzenleme Komitece Şart’a aykırı 

bulunmuştur. Sendika üyesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm çalışanlar hukuki ve 

cezai sorumsuzluktan faydalanmalıdır. Taraf Devletler yasal bir grevi düzenleyenlere 

ve ona katılanlara yasal koruma sağlamak yükümlülüğü altındadır340.  

                                                 
339 General Survey 1994, para. 202, 215, 224, Digest of Decisions 2006, para. 804, 818, 820, 822, 826.  
340 Conclusions XI-2 Addendum § 21 (İrlanda), Conclusions XIII-1, § 224 (İrlanda), Conclusions 
XIV-1, § 224 (İrlanda), Conclusions 2004, vol. 1, § 172  (İsveç), Conclusions XIII-3, § 129 (İrlanda), 
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Hiç kimse, yasal bir grev başlattığı, grev girişiminde bulunduğu veya grevde 

yer aldığı için yaptırımlarla karşılaşmamalıdır. Özellikle ağır cezai yaptırımlar, 

mesleki ilişkilerin gelişimi için gerekli ortamın oluşmasına engel olmaktadır. Grev 

nedeniyle uygulanacak yaptırımların fiil ile orantılılık içinde olması esastır. Toplu 

işten çıkarma veya toplu tutuklamalar kötüye kullanmaya çok müsait yaptırımlardır. 

Cezai yaptırımlar ancak sendika özgürlüğü ve grev hakkı ilkelerine uygun olarak 

getirilen grev yasaklarına aykırı fiiller nedeniyle uygulanmalıdır. Barışçı grevler 

nedeniyle kişinin özgürlüğünden yoksun kalmasına neden olacak hapis cezası gibi 

yaptırımlar öngörülmemelidir341. UÇÖ’nün 105 sayılı Zorla Çalıştırmanın 

Kaldırılması Sözleşmesi’nin birinci maddesinde hiç kimsenin greve katılmış olması 

nedeniyle cebren ve mecburen çalıştırılamayacağı hükme bağlanmıştır.  

   

 Sosyal Haklar Komitesi kararlarında işçilerin ve sendikaların sorumluluğu 

konusunda yasal ve yasadışı grevlerin sonuçları arasında bir ayrım yapmamıştır. 

Komite’nin grevin sendika yerine bir işçi grubu tarafından düzenlendiği hallerde 

doğacak sorumluluğa ilişkin bir değerlendirmesi bulunmamaktadır342. 

 

 Sosyal Haklar Komitesi, ulusal mahkemelerin Şart’ta düzenlenen haklara 

ilişkin olarak verdikleri kararları değerlendirme yetkisini kendinde görmüştür. 

Hollanda’da bir mahkemenin üçüncü kişilerin ve işverenin mali çıkarlarını korumak 

amacıyla verdiği grev süresinin kısıtlanması kararını eleştirmiştir. Belçika’da 

mahkemeler yapılan grev yasal olmasına rağmen, bu yasal greve katılan çalışanlar 

hakkında cezai yaptırım uygulayabilmektedir. Ayrıca eğer yargıç grevin zararlı 

etkilerinin orantısız olduğu veya etkililiğini yitirmeden daha kısa bir sürede 

yapılabileceği kanaatine varırsa, grevi yasaklamaktadır. Üçüncü kişilerin ekonomik 

çıkarlarına dayanarak grevin uygunluğuna ve dolayısıyla yasal olup olmadığına karar 

vermektedir. Şart’ın G maddesi temelinde, üçüncü kişilerin ekonomik çıkarları 

                                                                                                                                          
Addendum to Conclusions XV-1, § 9 (İrlanda, Luksemburg, Hollanda ve Hollanda Antilleri, 
Polonya), Conclusions 2004, vol. 2, § 134 (Slovenya). 
341 Gülmez, Uyum Sorunu, s. 300, 301. 
342 Kovacs, a.g.e., s. 473.  
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sadece zorlayıcı sosyal ihtiyaca dayanan istisnai durumlarda dikkate alınmalıdır. 

Ulusal mahkemelerin bu değerlendirmeleri, grev hakkını ihlal eder niteliktedir343.  

 

 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin de anti-sendikal ayrımcılık konusuna 

ilişkin kimi kararları bulunmaktadır. Danilenkov ve Diğerleri/Rusya davasında, 

davacılar kendilerine greve katılmış olmaları nedeniyle daha az görev ve buna bağlı 

olarak daha az ücret verilmesinden, işten çıkarma konusunda ayrımcı bir seçime tabi 

tutulmalarından yakınmaktadırlar. Davalı devlet mevzuatında ayrımcılık yasaktır, 

ancak ayrımcı fiilere karşı hukuki yollar yerine, davacıya daha ağır ispat külfeti 

yükleyen cezai yollar öngörülmektedir.  Saime Özcan/Türkiye ve Urcan/Türkiye 

davalarında da greve katılan davacılar hakkında hürriyeti bağlayıcı cezalara 

hükmedilmiş, Kaya ve Seyhan/Türkiye’de davacılar greve katılmaları nedeniyle 

açılan disiplin soruşturması sonunda yazılı uyarı almışlardır. Tüm bu davalarda 

Mahkeme, ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. madde ile birlikte 11. maddenin ihlal 

edildiği yönünde kararlar almıştır. Mahkeme’ye göre, 11. madde sendika üyeliği ve 

grev nedenleriyle yapılan ayrımcılığa karşı koruma güvenceleri içermektedir344.  

 

  3.5.3. İşçi Ücretlerinden Kesinti Yapılması 
 

 Bazı devletler işverene, grev yapan çalışanların ücretlerinden grev nedeniyle 

çalışmadıkları süre oranında kesinti yapma hakkını vermektedir. İşçilerin grev 

hakkını özgürce kullanabilmeleri için üzerlerinde mali bir baskının kurulmaması 

gerekmektedir. İşçilerin ücretlerinden yapılacak kesintiler, grev nedeniyle 

çalışılmayan süre ile orantılı olmalıdır. Söz gelimi, bir iş gününden kısa süren bir 

grev nedeniyle bir aylık ücrette yapılan otuzda birlik bir kesinti, grev süresi ile 

orantılı değildir ve Şart’a aykırıdır345. Toplu şikayet yolu ile yapılan başvurularda 

Sosyal Haklar Komitesi grev nedeniyle çalışılmayan süreler için ücrette yapılacak 

                                                 
343 Conclusions XIII-1, § 226 (Hollanda), Conclusions XIII-3, § 132 (Hollanda), Conclusions XVI-1, 
§ 63 (Hollanda), Conclusions XVII-1, vol. 2, § 23 (Hollanda). 
344 Ewing/Hendy, a.g.e, s. 17. 
345 Conclusions XII-2, § 124 (Fransa), Conclusions XIII-1, § 222 (Fransa), Conclusions XIII-3, § 127 
(Fransa), Conclusions XIV-1, vol. 1, § 127 (Fransa).   
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kesintinin bu süreler ile orantılı olması gerektiğini tekrarlamaktadır346. SÖK de 

Sosyal Haklar Komitesi ile aynı görüşü paylaşmaktadır. Ancak Uzmanlar Komitesi 

bu konuda Taraf Devletleri eleştirmekten kaçınmıştır347.    

   

 3.6. Hakkın Kötüye Kullanılması 
 

 Grev hakkı, temel bir hak olmasına karşılık, mutlak bir hak değildir ve 

vatandaşların ve işverenlerin diğer temel hakları ile çatışmamalıdır. Uluslararası 

hukukta, sadece ulusal mevzuattaki yasallık şartını sağlayan grevler koruma 

altındadır. Ancak ulusal hukukta grevi yasal hale getiren usuli şartlar makul olmalı 

ve grev hakkını ortadan kaldırıcı bir özellik göstermemelidir. Grev hakkı birçok 

şekilde kötüye kullanılabilir. Grev hakkından mahrum kişilerin grev yapması, grev 

kararı vermek için gerekli makul şartların yerine getirilmemiş olması, işyerine zarar 

verilmesi ve kişilere şiddet uygulanması gibi eylemlerin gerçekleştirilmesiyle grev 

hakkı kötüye kullanılmış olur348.  

 

 Grev nedeniyle yaptırımlara başvurma, söz konusu yasaklar örgütlenme 

özgürlüğü prensipleriyle uyumlu olduğu ölçüde mümkün olmalıdır. Grev hakkının 

kötüye kullanılması halinde uygulanacak yaptırımlar, fiilin ağırlığı ile orantılı 

olmalıdır. Zira aşırı ağır yaptırımlar uyumlu ve istikrarlı endüstriyel ilişkiler 

kurulmasına katkıda bulunmak yerine zarar vermektedir. Barışçıl bir grevi örgütleme 

veya greve katılma nedeniyle tutuklama ve hapis cezalarına başvurulmamalı, 

grevciler hürriyetinden mahrum edilmemelidir. Her türlü durumda çalışanların 

uygulanacak yaptırımlara karşı yargıya başvuru yolu açık olmalıdır. Hükümetin 

zorunlu hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldığı önlemlerin boyutu da 

bir kötüye kullanma durumu teşkil edebilir. Alınacak bu önlemler de güdülen 

amaçlarla orantılı olmalı ve aşırıya kaçmamalıdır349.   

 

 
                                                 
346 Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Başvuru No. 9/2000, para. 49, 16/2003, para. 63,  
347 Digest of Decisions 2006, para. 655.  
348 Gernigon/Odero/Guido, a.g.e., s. 42. 
349 Digest of Decisions 2006, para. 667-672, General Survey 1994, para. 177, 178.  
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III. BÖLÜM – Türk Hukukunda Grev Hakkı  
 

1. Genel Olarak 
 

Çağdaş hukuk düzenlerinde temel hak ve hürriyetler belli ilkeler ışığında bir 

sınırlama rejimine tabi tutulmaktadır. Bir temel hak olarak Anayasa’da düzenlenmiş 

olması nedeniyle, greve de bazı sınırlamalar getirilebilir. Hukukumuzda hem 

Anayasa’nın ilgili maddesinde hem de TİSGLK’da grev hakkına ilişkin bazı 

sınırlamalar öngörülmüştür. Ancak bunların anayasal ilkeler ile aynı doğrultuda 

düzenlendiğini söylemek zordur. Çalışmanın ilgili bölümlerinde yer verildiği gibi 

öğretide hakkın düzenleniş biçimi eleştirilmektedir. Buna göre, bu sınırlamalar ile 

grev hakkı, kapsamı dar, uygulanması zor ve riskli bir hak haline getirilmiştir. Bu 

haliyle grev hakkı, sosyal taraflar arasında bir denge sağlayamamakta, dengesizliği 

işçiler aleyhine daha da artırmaktadır350. Bu tespitlerin doğruluğunu sınamak için 

öncelikle anayasal sınırlama ilkelerine kısaca değinmekte fayda vardır. 

 

2. Anayasal Sınırlama İlkeleri 
 

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması, Anayasanın doğrudan sınırlaması, 

yasanın sınırlaması, yürütme eliyle sınırlama ve yargıç kararıyla sınırlama yollarıyla 

gerçekleştirilmektedir. Anayasanın bir temel hak ve özgürlüğü doğrudan sınırlaması, 

ilgili maddede içerikleri tam olarak belirlenmemiş soyut veya açıkça tanımlanmış 

somut yasaklar şeklinde ortaya çıkmaktadır. 12 Eylül 2010 tarihinde halkoyuna 

sunularak kabul edilen Anayasa değişiklik paketiyle ilga edilen 54. maddenin yedinci 

fıkrasında düzenlenen siyasi grev, genel grev, dayanışma grevleri ve diğer direnişleri 

yasaklayan hüküm, somut yasaklara bir örnektir351.  

 

1982 Anayasası’nda temel hak ve özgürlüklerin sınırlama rejiminin esaslarını 

13. madde göstermektedir. Grev hakkına getirilecek sınırlamaların Anayasa’ya 
                                                 
350 Savaş Taşkent, Grev Hakkı ve Sorunları, Öner Eyrenci, Fazıl Sağlam, Savaş Taşkent, Devrim 
Ulucan, Çalışma Hayatımızın Güncel Sorunları, İstanbul, Kent Basımevi, 1987, s. 235.  
351 Tanör/Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 127, 128.  
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uygun olup olmadığını tespit etmek için Anayasa’nın 13. maddesinin incelenmesi 

gerekmektedir. Bu madde değiştirilmeden önce 1982 Anayasası’nın en çok 

eleştirilen noktalarından biri idi. Tüm temel hak ve özgürlükler için geçerli olan 

genel sınırlama kaydının 2001 yılında yapılan değişiklik ile kaldırılmasıyla temel hak 

ve özgürlükler rejiminin 2001 öncesine göre daha özgürlükçü bir yapıya 

kavuştuğunu söylemek mümkündür352. 13. maddenin 2001 yılında değiştirilen ve şu 

anda yürürlükte bulunan metni şöyledir:  

“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde 
belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı 
olamaz.” 353.  

 

2.1. Sebebe Bağlılık 

  

13. madde, 2001 yılında değiştirilene kadar tüm temel hak ve özgürlükler için 

genel sınırlama sebepleri öngörmekteydi. Bu şekilde bir temel hak ve özgürlük hem 

13. maddede Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik, 

Cumhuriyet, milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak ve 

genel sağlık şeklinde sayılan genel sınırlama sebepleri ile hem de ilgili maddede 

düzenlenen özel sınırlama sebepleriyle sınırlanabilmekteydi354. Söz konusu 

maddenin 2001 yılında değiştirilmesi ile bu katmerli sınırlama sistemi kaldırılmış, 

hak ve özgürlüğün yalnızca ilgili maddede belirtilen sınırlama sebepleriyle 

sınırlanabileceği düzenlenmiştir355.  

                                                 
352 İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 2. Baskı, İstanbul, Legal, 2005, s. 
244.  
353 Tanör/Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 130. 
354 2001 yılında değiştirilmeden önce 13. madde şöyledir:  
“Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması 
MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî 
egemenliğinin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel 
ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen 
özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. 
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine 
aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. 
Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir”. Kemal 
Gözler, Anayasanın 13'üncü Maddesinin Yeni Şekli Hakkında Bir İnceleme, Ankara Barosu 
Dergisi, Yıl 59, Sayı 2001/4, 53-67, s. 54. 
355 Tanör/Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 131, Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, Liberte, 
2004, s. 186.  
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2.2. Kanunla Sınırlama 
 

13. maddenin ilk cümlesindeki “(…) ve ancak kanunla sınırlanabilir” 

şeklindeki ifadeden de anlaşıldığı gibi göre temel hak ve özgürlükler ancak kanunla 

sınırlanabileceklerdir. Anayasada daha soyut ifadelerle yer alan sınırlamalar, 

yasalarda somutlaşacaktır. Ayrıca, kural olarak temel hak ve özgürlükler kanun 

hükmünde kararname (KHK), tüzük ve yönetmelik gibi yürütme işlemleriyle 

düzenlenemeyecektir. Ancak bu kuralın iki istisnası bulunmaktadır. Bunlardan ilkine 

göre, olağanüstü yönetim usulleri altında KHK ile temel hak ve özgürlüklere 

düzenlemeler yapılabilecek, sınırlamalar getirilebilecektir (Anayasa m. 91/5, m. 

121/2, m. 122/5). Diğer bir istisna ise, ekonomik ve sosyal haklara ilişkin olarak 

getirilmiştir. Anayasanın 91. maddesinin ilk fıkrasına göre, sıkıyönetim ve 

olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 

bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde 

yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. Bu 

ifadeden tüm sosyal ve ekonomik hakların KHK ile düzenlenebileceği şeklinde bir 

anlam ortaya çıkmaktadır. Ancak sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlığı 

altında yer alan çalışma ve sözleşme özgürlüğü, sendika hakkı ve grev hakkı gibi 

kimi temel hak ve özgürlükler devletin olumlu edimini gerektirmemektedir. Madde 

metninde geçen düzenleme kavramı sınırlama gibi anlaşılmamalı ve sözü geçen hak 

ve özgürlükler KHK ile düzenlenmemelidir356. Sosyal hakların ve özellikle grev 

hakkının KHK ile düzenlenmesi konusu ‘Diğer Yasaklar’ başlığı altında daha 

ayrıntılı incelenecektir357. 

 

2.3. Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygunluk 
 

13. maddenin ikinci cümlesi uyarınca temel hak ve özgürlüklere getirilecek 

sınırlamalar Anayasanın söz ve ruhuna aykırı olamaz. Anayasanın sözü ile 

Anayasanın metni ve metindeki somut hükümler ile ek güvenceler kastedilmektedir. 

                                                 
356 Tanör/Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 138. 
357 Bkz. III. Bölüm, 4.6.3. 
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Eziyet ve işkence yasağı, düşünce ve kanaatlerinden ötürü kınanmama, sansür yasağı 

gibi hükümler, bu ek güvencelere örnek gösterilebilir. Anayasanın ruhu kavramı ise, 

somut şekilde açıklanmamaktadır358. Bu nedenle yasakoyucu ve yargıçlar 

Anayasanın ruhunu özgürlükçü bir yorumla ele almalıdırlar359.  

 

2.4. Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri 
 

13. maddede düzenlenen temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların 

sınırlarından biri de demokratik toplum düzeninin gerekleridir. Sınırlamalar, 

demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz. Sınırlamalar için öngörülen 

bu sınır, hem İHAS hem de MSHS sisteminde yer almaktadır. Burada kastedilen 

demokratik düzen, çağdaş özgürlükçü demokrasi, batı uygarlığınca benimsenen 

demokrasidir. Demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde sağlanıp 

güvence altına alındığı rejimlerdir360. Demokratik toplum düzeninin gerekleri sınırını 

tespit etmek için, yapılan sınırlamanın demokratik bir toplumda zorlayıcı bir 

toplumsal ihtiyaca cevap verip vermediği sorusunu sormak gerekir. Anayasa 

Mahkemesi de kararlarında özgürlüklerin istisnai olarak ve demokratik toplum 

düzeninin sürekliliği için zorunlu olduğu ölçüde sınırlandırılabileceğini ifade 

etmektedir361. Böyle zorunlu bir toplumsal ihtiyacın söz konusu olmadığı hallerde 

getirilen sınırlama, Anayasaya aykırılık teşkil edecektir362.    

 

2.5. Laik Cumhuriyetin Gerekleri 
 

Temel hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamalar, laik Cumhuriyetin 

gereklerine aykırı olamaz. Buna göre, temel hak ve özgürlüklere değiştirilemeyen ve 

değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler ile korunan Cumhuriyet ve laiklik 

ilkelerine aykırı sınırlamalar getirilemez. Burada laik Cumhuriyetin gerekleri bir 
                                                 
358 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 4. Baskı, 
Ankara, Ekin, 2007, s. 139. Yazara göre, “Anayasanın ruhu” kavramı hukuk-dışıdır ve nesnel bir 
biçimde tanımlanması mümkün değildir. Anayasa bu kavramı açıkça tanımlamalıdır.  
359 Tanör/Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 139, 140. 
360 AYM, E. 1970/48, K. 1972/3, K.t. 8-9.2.1972, E. 1985/8, K. 1986/27, K.t. 26.11.1986.   
361 AYM, E. 1985/8, K. 1986/27, K.t. 26.11.1986.  
362 Zafer Gören, Anayasa Hukuku, Ankara, Seçkin, 2006, s. 377.  
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sınırlama nedeni değildir, aksine sınırlamanın sınırını göstermektedir. Bu ilke ile 

temel hak ve özgürlüklerin, laik devletin dinler karşısındaki objektifliği aykırı 

biçimde ve belli bir inancı topluma dayatma amaçlarıyla sınırlanması engellenmek 

istenmiştir363.    

 

2.6. Öze Dokunma Yasağı 
 

Anayasanın 13. maddesi uyarınca, temel hak ve özgürlükler, özlerine 

dokunulmaksızın sınırlanabilecektir. Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunan 

sınırlamalar Anayasaya aykırıdır. 1961 Anayasası’nda yer verilen bu güvenceye, 

2001 değişikliklerine kadar 1982 Anayasası’nda rastlanmamaktaydı. Ancak 2001 

değişikliği ile birlikte öze dokunma yasağı tekrar Anayasa’daki yerini almıştır.  

  

Öze dokunma kavramı 1961 ve 1982 Anayasası dönemlerinde Anayasa 

Mahkemesi’nce yorumlanmıştır. Ancak iki dönem arasında kimi farklılıklar 

bulunmaktadır. 1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi’ne göre, temel hak 

ve özgürlüğün kullanılmasını açıkça yasaklayan veya örtülü bir biçimde kullanılamaz 

hale getiren veya ciddi surette güçleştirici, amacına ulaşmasını önleyen, etkisini 

ortadan kaldıran, amacına uygun şekilde kullanılmasını son derece zorlaştıran ve onu 

kullanılmaz duruma düşüren sınırlamalar, hakkın özüne dokunmaktadır364. 1982’den 

sonraki dönemde ise Anayasa Mahkemesi, hakkın özüne dokunan sınırlamaları, 

temel hak ve özgürlüğü tümüyle kullanılmaz hale getiren veya kullanımını tümüyle 

ortadan kaldıran sınırlamalar olarak tanımlamıştır365. Anayasa Mahkemesi’nin 1961 

döneminde daha güvenceli bir yaklaşımı benimsediği görülmektedir366. 

 

 

 

                                                 
363 Gören, a.g.e., s. 378.  
364 AYM, E. 1962/208, K. 1963/1, Kt. 04.01.1963, E. 1963/28, K. 1964/8, Kt. 28.1.1964 
365 AYM, E. 1985/8, K. 1986/27, Kt. 26.11.1986 "Klasik demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en 
geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimlerdir. Kişinin sahip olduğu dokunulmaz, 
vazgeçilmez, devredilmez temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulup tümüyle kullanılmaz duruma 
getiren kısıtlamalar, demokratik toplum düzeninin gerekleriyle uyum içinde sayılamaz.” 
366 Tanör/Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 143, Erdoğan, a.g.e., s. 187.  
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2.7. Ölçülülük 
 

Temel bir hakkın kısıtlanması için Anayasa’nın 13. maddesiyle getirilen 

ölçütlerden biri ölçülülük ilkesidir. Bu ilke, elverişlilik, gereklilik ve oranlılık 

ilkelerinden oluşmaktadır. Bir başka deyişle, sınırlama için kullanılan aracın 

sınırlamanın amacını gerçekleştirmeye elverişli olması, yine kullanılan bu aracın 

amacı gerçekleştirmek için gerekli ve alınabilecek en yumuşak önlem olması, araçla 

amacın ölçüsüz bir oran içinde olmaması ölçülülük ilkesi gereğidir367.  

 

Grev hakkına getirilecek bir sınırlama söz konusu olduğunda, grevin ilgililere 

sağlayacağı yarar ile üçüncü kişilere ve kamu yararına getireceği zararlar 

tartılmalıdır. Hak ancak zararların daha ağır basması halinde kısıtlanabilmelidir. 

Bunun yanı sıra getirilen sınırlamalar dar yorumlanmalı ve ekonomik bakımdan zayıf 

olanı koruma esasına dayalı sosyal devlet ilkesi her zaman göz önünde 

bulundurulmalıdır368. Söz gelimi, ulaşılmak istenen amaç için arabuluculuk, uzlaşma 

gibi grevden başka yolların daha uygun düşmesi durumunda veya grevin üçüncü 

kişiler için yıkıcı sonuçlar doğurması halinde, grev hakkının ölçülülük ilkesi 

çerçevesinde sınırlanması mümkün olabilir.  

 

Grev hakkının sınırlanmasında ölçülülük prensibinin her zaman işçi dostu 

sonuçlar doğurmadığı da savunulmaktadır. Ölçülülük ilkesi gerekçe gösterilerek 

getirilen sınırlamalar, bir insan hakkı olarak grev hakkı nosyonuyla uyum 

sağlamayan bir kontrol mekanizması haline dönüşme potansiyelini içinde 

barındırmaktadır. Söz gelimi, İngiliz hukukunda dayanışma grevlerinin 

yasaklanması, ölçülülük ilkesi ile temellendirilmektedir. Bu ilke grev hakkının 

sınırlanmasını kolaylaştırıcı bir etkiye yol açabileceğinden, yarar ve zararların tartımı 

titizlikle yapılmalıdır369.  

 

                                                 
367 Gözler, Anayasa Hukuku Dersleri, s. 143. 
368 Kabakçı, a.g.e., s. 129.  
369 Ewing, a.g.e., s. 56-58. 
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Aşağıda grev hakkına Anayasa ve TİSGLK ile getirilen sınırlar 

incelenecektir. Anayasa ve kanuna ek olarak, 1987 yılında Danıştay tarafından iptal 

edilene kadar Grev ve Lokavtlarda Mülkiye Amirlerince Alınacak Tedbirlere Dair 

Tüzük370 de bulunmaktaydı. Bu tüzük kanunkoyucunun hakları sınırlama anlayışına 

bir örnek teşkil etmekteydi. İptal edilene kadar, tüzükte hazır kuvvetin 

bulundurulması, güvenlik ve inzibat noktaları kurulması, jandarma komando 

birliklerinin kullanılması gibi düzenlemeler, öğretide grevcileri birer düşman gibi 

algılama eğiliminin göstergesi olarak nitelendirilmiştir. Tüzük, 1987’de Danıştay’ca 

iptal edilmiştir371. 

 

3. Anayasadaki Sınırlar 
 

 Grev hakkı Anayasa’nın 54. maddesinde düzenlenmektedir. Sekiz fıkradan 

oluşan bu madde, hakkın kapsam, içerik ve sınırlarını belirlemektedir. Bu maddenin, 

anayasa yapım tekniğine aykırı olarak, kanunla düzenlenmesi yerinde olacak 

hususları çok ayrıntılı şekilde düzenlediği düşüncesi öğretide dile getirilmektedir372. 

Türkiye dışında birçok ülkede grev konusu özel bir kanunla dahi düzenlenmemiştir. 

Hakkın kullanımında, genel hukuk kuralları, mahkeme içtihatları ve çalışma 

hayatında yerleşmiş ilkelere dayanılmaktadır. Hatırlatmak gerekir ki, 1961 

Anayasası’nın grev hakkını düzenleyen maddesi sadece iki fıkradan oluşmakta ve 

hakkın sınırlanmasına ilişkin ayrıntılı hükümler 257 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 

ve Lokavt Kanunu’nda yer almaktaydı. 1982 Anayasa yapıcısı, kanunda yer alması 

daha uygun olacak hükümleri Anayasa hükmüne yerleştirmeyi uygun bulmuştur373. 

Yapılan bu ayrıntılı düzenlemeyle 1961 Anayasası düzenine göre hakkın kapsamı 

daraltılmıştır. Hakların anayasalarda düzenlenmesinin esas amacı, hakkın güvence 

altına alınmasıdır. 54. madde ise bunun tam tersine sınırlamaları ve istisnaları 

düzenlemeyi tercih etmiştir374.  Anayasada tanımlandığı şekilde gerçekleştirilmeyen 

                                                 
370 86/10916 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, RG 19211, 04.09.1986.  
371 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, E. 1986 / 45, K. 1987 / 31, Kt. 12.06.1987. 
372 Taşkent, a.g.e., s. 213, Kabakçı, a.g.e., s. 70, Narmanlıoğlu, a.g.e, s. 43, Sağlam, a.g.e., s. 18, Can, 
a.g.e., s. 48.  
373 Taşkent, a.g.e., s. 213, Kabakçı, a.g.e., s. 70, Narmanlıoğlu, a.g.e, s. 43.  
374 Sağlam, a.g.e., s. 18. 
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eylemler, yasak eylem kategorisine girmektedir. Bu durum, temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin temel ilkelere ters düşmektedir375.  

 

 1982 Anayasası’nda çeşitli değişiklikler yapılmasını öngören 5982 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun 7 Mayıs 2010 tarihinde TBMM üye tam sayısının beşte üçünden 

fazla, üçte ikisinden az bir oy oranıyla kabul edilmiştir. Anayasanın 175. maddesi 

uyarınca, böylesi bir çoğunlukla kabul edilen Anayasa değişikliği kanunu 

Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmek üzere meclise iade edilmezse, 

halkoyuna sunulmak zorundadır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kanunu meclise iade 

etmeyerek halkoyuna başvurma yolunu tercih etmiştir. 12 Eylül 2010 tarihinde 

gerçekleşen halkoylaması sonucunda anayasa değişikliği kabul edilmiştir376.  

 

 Anayasa değişikliğinin yapılış süreci ve içeriğine ilişkin birçok eleştiri 

getirilmektedir. Kimi yazarlara göre, anayasa değişikliği teklifi, demokratik katılımı 

sağlamaya yönelik güncel yöntemleri içermeyen bir sürecin sonunda, siyasi ve 

toplumsal bir mutabakata ulaşılmadan kanunlaştırılmıştır377. Mecliste grubu olan 

partiler ve sosyal taraflar, teklifin hazırlanış sürecinin dışında tutulmuşlardır378. 

Özellikle sendikal haklar tüm vatandaşları doğrudan ilgilendirmekte olduğundan, bu 

özgürlüklere ilişkin düzenlemeler, sendikaların da dahil olduğu bir süreç sonunda 

geniş bir mutabakatla yapılmalıdır. Ayrıca uluslararası standartlara erişmek 

gerekçesiyle temel bir yapı hazırlanmadan getirilen değişiklikler, uygulamada kimi 

sıkıntılara yol açabilecektir379.  

  

 Bu kanun, çalışmanın konusunu oluşturan grev hakkını düzenleyen 54. 

maddedeki iki fıkrayı ilga etmiştir. Bunlar, grev esnasında greve katılan işçilerin ve 

                                                 
375 Can, a.g.e., s. 48. 
376 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
Kabul Tarihi: 7.5.2010, RG No. 27580, 13.05.2010. 
377 Engin Ünsal, “Anayasa Değişikliğinin Kanun Dışı Greve Etkisi”, Mercek, Temmuz 2010, 142-
145, s. 145, Alpay Hekimler, “Anayasa Değişikliği Paketinin Türk Sendikacılığı Üzerine Muhtemel 
Etkileri”, Mercek, Temmuz 2010, s. 134, Bertil Emrah Oder, Anayasa Değişikliklerinde Demokratik 
Süreç, Toplum ve Birey, Güncel Hukuk, Mayıs 2010, 12-15, s. 14, 15.  
378 Ünsal, a.g.e., s. 145.  
379 Hekimler, a.g.e., s. 134.  
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sendikanın kasıtlı ve kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep 

oldukları maddi zarardan sendikayı sorumlu tutan üçüncü fıkrası ile siyasi amaçlı 

grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi 

yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişleri yasaklayan yedinci fıkrasıdır. 

İlerleyen bölümlerde, Anayasa değişikliği paketinin grev hakkına etkileri ilgili 

yerlerde incelenecektir.  

 

 3.1. Sadece Toplu Görüşme Süreci ile Sınırlı Olması (m. 54/1) 
 

 İşçilerin işveren karşısında ekonomik anlamda zayıf konumda oldukları iş 

ilişkisinde, toplu pazarlık sisteminin tanınması yoluyla bu eşitsizliğin giderilmesi 

amaçlanmıştır. Toplu pazarlık süreci sonunda tarafların anlaşması halinde toplu iş 

sözleşmesi imzalanır. Eğer taraflar anlaşamazsa hukuk sistemi barışçı ve mücadeleci 

çözüm yolları öngörmektedir. Barışçı yolların tüketilmesinden sonra tarafların 

uzlaşamaması halinde, işçilerin işveren üzerinde baskı kurarak bazı tavizler 

vermesini ve anlaşmaya ulaşmalarını sağlayacak mücadeleci çözüm araçlarının 

tanınması gerekmektedir. Bu araçlara sahip olmayan bir toplu pazarlık sisteminde 

zayıf konumda olan işçiler bakımından adaletsiz sonuçlara ulaşılması kaçınılmazdır. 

Türk hukukunda grev bir mücadeleci çözüm aracı olarak öngörülmüştür. 

Anayasa’nın grev hakkını düzenleyen 54. maddesinin ilk fıkrasına göre,  

“Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına 
sahiptirler.”  
Bir başka deyişle, grev eylemi ancak toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında 

uyuşmazlık çıkması halinde yapılırsa grev hakkı kapsamında kalacaktır. Grev, toplu 

pazarlık süreci dışında yapıldığında anayasal korumadan yararlanamayacaktır. Buna 

göre, grev toplu iş sözleşmesine bağlı bir çözüm aracıdır380.  

 

 Öğretide grevin toplu pazarlık sistemine bağlı olarak düzenlenmesini 

destekleyerek, toplu pazarlık çerçevesi dışındaki sorunlar nedeniyle greve 

başvurulmasının, toplu iş sözleşmesi ile kurulan barış düzenini bozucu bir etki 

                                                 
380 Kabakçı, a.g.e., s. 74. 



 114

yaratacağını savunan bir görüş bulunmaktadır381. Ancak grev hakkına ilişkin 

uluslararası standartlar uyarınca, grev sadece toplu iş sözleşmesinin bağıtlanması 

süreci ile sınırlandırılmamalıdır. Çalışmanın ikinci bölümünde belirtildiği gibi 

Avrupa Sosyal Şartı denetim organı Sosyal Haklar Komitesi ve UÇÖ deneti organları 

çalışanların toplu pazarlık süreciyle ilgisi bulunmayan konularda da grev yapabilmesi 

gerektiği görüşünü savunmaktadır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de toplu 

pazarlık süreciyle ilgisi olmayan toplu eylemlere katılan başvurucuları haklı 

bulmaktadır382.  

 

3.2. Hakkın Kötüye Kullanılması (m. 54/2) 
 

Anayasa’nın 54. maddesinin ikinci fıkrasına göre,  

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

Aynı düzenleme TİSGLK’nın 47. maddesinde de bulunmaktadır383.  

 

3.3. Sendikanın Sorumluluğu (m. 54/3) 
 

12 Eylül 2010 tarihinde halkoyu ile kabul edilen 5982 sayılı Anayasa 

Değişikliğine İlişkin Kanun öncesinde, Anayasanın 54. maddesinin üçüncü fıkrasına 

göre,  

“Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev 
uygulanan işyerinde sebep oldukları maddî zarardan sendika sorumludur”.  

 
Bu hükümdeki ‘maddi zarar’ ile grev nedeniyle işyerinde faaliyetin durması 

ve üretim yapılamaması nedeniyle oluşan ekonomik zararın kastedilmediği 

Anayasanın gerekçesinde ifade edilmiştir. Buradaki zarar, sendikalı veya sendikasız 

olup olmadığına bakılmaksızın greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya 

kusurlu hareketleri nedeniyle meydana gelen tahrip ve benzeri zararlardır. Bu 

                                                 
381 A.e., s. 75.  
382 Bkz. II. Bölüm, 3.2, bu konuya ayrıca TİSGLK’nın getirdiği sınırlar ele alınırken değinilecektir. 
383 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi III. Bölüm, 4.9.’de verilecektir.     
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sorumluluk grevi kanun dışı hale getirmez384. Yargıtay da bir kararında grev 

gözcüleri veya grev yapan işçiler tarafından grevden önce işyerinde başlamış olan 

tamirata veya çalışmak isteyen işçilere engel olunmasını ve üretilen malların dışarı 

çıkarılmasının durdurulmasını yasadışı grev saymamıştır385. Yasadışı grevde 

meydana gelen zarara ilişkin sorumluluk ayrı bir maddede düzenlenmektedir. Burada 

hem sendika hem de zarar veren işçiler için sorumluluk öngörülmektedir (TİSGLK 

m. 45/2). 

 

Grev esnasında oluşan zarardan sendikayı sorumlu tutan bu hüküm, 

sendikaları grev sırasında işyerinde daha dikkatli olmaya, grev gözcülerinin 

seçiminde özenli davranmaya, işyerine herhangi bir zarar gelmesini önlemeye teşvik 

etme amaçlı getirilmiştir. Sendikanın kusuru ve katkısı olmadan, sendika üyesi olan 

veya olmayan işçilerin eylemleri nedeniyle sorumlu tutularak tazminat ödemesi 

halinde, fiili işleyen işçilere rücu etme hakkı bulunmaktadır386. 

 

 Sendikanın yapılmasını teşvik etmediği, bilgisi dışında veya greve katılan 

fakat üyesi olmayan işçilerin eylemleri nedeniyle meydana gelen zarardan sorumlu 

tutulması öğretide eleştirilmektedir387. Bu yolla sendikalara işçilerin zararın meydana 

gelmesine sebep olmalarını engellemek yolunda bir yükümlülük yüklenmekte ve bu 

yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde objektif bir sorumluluk öngörülmektedir. 

Ancak sendikalara zararı önleyici yetki ve olanaklar tanınmamakta, grev gözcüleri 

işlevsizleştirilerek sendikalar etkisiz hale getirilmektedir388. Ayrıca sendikalara 

yüklenen bu sorumluluk, suçların ve cezaların kişiselliği ilkesiyle de 

çelişmektedir389. Böyle bir hükmün anayasa hukukunu ve anayasaları ilgilendirmiyor 

                                                 
384 Fevzi Demir, Sorularla Toplu İş Hukuku, Ankara, Türkiye Barolar Birliği, 2006, s. 385, Taşkent, 
a.g.e., s. 223. 
385 9. HD, E. 26152/1995, K. 24954/1995, K. t. 11.09.1995.  
386 Fevzi Demir, “Anayasa Değişikliklerinin Toplu İş Sözleşmesi Düzeni ve Sendikaların Geleceği 
Açısından Değerlendirilmesi”, Mercek, Temmuz 2010, s. 71, 72. 
387 Krş. Sağlam, a.g.e., s. 46, Yazara göre, sendika kendi kusur ve denetimini aşan işçi eylemlerden 
dolayı sorumlu tutulamaz. Burada sendikanın objektif (kusursuz) sorumluluğu kastedilmemektedir. 
Sendikanın sorumlu tutulabilmesi için işçinin meydana getirdiği zararda sendikanın kasıt ve kusuru 
bulunmalıdır. Bu sonuca Borçlar Kanunu hükümlerinden de ulaşılabileceğinden, böyle bir hükmün 
Anayasada yer alması gereksizdir, Çifter, a.g.e., s. 1553.   
388 Taşkent, a.g.e., s. 223-224, Grev gözcülerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bkz. III. Bölüm 4.5.  
389 Tuncay, ILO Normları, s. 90, Gülmez, Sendikal Hakların, s. 447.  
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oluşu da konunun bir başka boyutudur390. Ayrıntı olarak nitelendirilebilecek bir 

düzenlemenin anayasada yer alması, isabetli bulunmamaktadır. Bunun yasada yer 

alması yeterli görülmektedir. Bu konu, yasada yer almasa dahi genel hükümler 

çerçevesinde çözülebilecek nitelikte bir sorundur391.  

 

5892 Sayılı Kanun ile sendikaların sorumluluğunu öngören bu hüküm ilga 

edilmiştir. İlga edilmesinin amacı kanunun gerekçesinde, grevler sırasında yapılan 

yasa dışı eylemlerin sorumluluğunun sendikaya değil, kasıt ve kusur ile zarar 

verenlere yükletilmesi olarak açıklanmaktadır. Bu hükmün kaldırılmasıyla, 

sendikanın yetkilendirmediği kişilerin kasıtlı ve kusurlu hareketleri sonucu meydana 

gelen zararlardan sendika tüzel kişiliği yerine zararı veren gerçek kişiler sorumlu 

tutulacak, sendikanın kusursuz sorumluluğu doğmayacaktır392. Önceki paragrafta 

değinilen eleştiriler ve gerekçede belirtilen amaç doğrultusunda bu değişiklik olumlu 

bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ancak öğretide aksine görüşler de 

bulunmaktadır. Buna göre, art niyetli eylemlerin desteklenmesi için mekanizmalar 

kurulmasının önüne geçmesi ve sendikaların zararları önlemek konusundaki 

hassasiyetini artırması bakımından bu hükmün varlığı yerinde görülmektedir393. 

Zararlardan işçinin bireysel olarak sorumlu tutulması, işçinin greve katılımı 

bakımından caydırıcı etkiye yol açabilecektir. Ayrıca gerçek kişi sorumluyu tespit 

ederek zararı onun verdiğini ispat etmek yoluyla zararı tazmin etmek güçleşecektir. 

İşyerinin güvenliği kendisine emanet edilen sendikanın da böyle olaylar nedeniyle 

itibarının zedelenmesi sonucu da doğabilecektir394. Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu (TİSK) da bu düzenlemenin Anayasa’dan kaldırılmasını, 

                                                 
390 Tanör, Sorun, s. 121.  
391 Metin Kutal, “Toplu Pazarlık Açısından Anayasa’da 5982 Sayılı Yasa ile Yapılan Son 
Değişiklikler” Mercek, Temmuz 2010, 15-23, s. 22, A. Can Tuncay, “Anayasanın İş Hukukuna 
İlişkin Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, Mercek, Temmuz 2010, 48-
57, s. 56. 
392 Nizamettin Aktay, “TBMM’nin Kabul Ettiği Anayasa Değişikliklerinin Çalışma Hayatına 
Muhtemel Etkileri”, Mercek, Temmuz 2010, s. 95, Alpagut, a.g.e., s. 21.  
393 Hekimler, a.g.e., s. 132.  
394 Fevzi Demir, “Anayasa Değişikliklerinin Toplu İş Sözleşmesi Düzeni ve Sendikaların Geleceği 
Açısından Değerlendirilmesi”, Mercek, Temmuz 2010, s. 72. 
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sendikaların sorumlu olmayacakları düşüncesi ile özensiz davranacakları ve mülkiyet 

hakkının ihlal edileceği gerekçeleriyle isabetsiz bulmaktadır395.   

 

Ancak yukarıda belirtildiği gibi, sendikanın meydana gelen zararla ilgili 

sorumluluğuna genel hükümler ile de ulaşılabilmektedir. Zira grev kararını alan ve 

uygulayan sendikadır. Sendika, kararı alır ve uygularken, grev hakkının yasalara 

uygun şekilde, iyiniyet kuralına riayet ederek ve barışçıl amaçlarla kullanılması 

gereğini göz önünde bulundurmak zorundadır. İşçilerin kasıtlı ve kusurlu 

hareketlerine ilişkin bilgisi olduğu halde önlem almama, yetkili makamlara 

bildirmeme, müdahale etmeme gibi hallerde sendikanın kusurlu olduğu 

varsayılacaktır396.  

 

 İşçilerin ve sendikanın kasıtlı ve kusurlu hareketleri sonucu sendikanın 

sorumlu tutulmasına ilişkin bu düzenleme TİSGLK m. 47’de varlığını 

sürdürmektedir. Hükmün Anayasa’dan kaldırılması ile 47. maddenin anayasaya 

aykırı hale gelip gelmediği konusu gündeme gelmektedir. 54. Maddenin ilk 

fıkrasında grev hakkının kullanımının usul ve şartları ile kapsam ve istisnalarını 

düzenleme yetkisinin yasakoyucuya bırakılmış olması, yasada bu türlü düzenlemeler 

yapılmasına müsaade eder niteliktedir. Ancak, yasakoyucunun ilga iradesi göz önüne 

alındığında, konunun genel hükümler çerçevesinde çözülmesinin amaçlandığı 

görülmektedir. Genel hükümler aracılığıyla sorunun çözülmesi için 47. maddenin de 

ilga edilmesi gerekmektedir397. Nitekim bu hükmün Anayasa’dan kaldırılmasıyla 

otomatik olarak TİSGLK’dan da kaldırıldığı sonucuna ulaşmak mümkün değildir. 

Yasadan açıkça kaldırılmadığı sürece hüküm yürürlüktedir398.   

 

 

 

                                                 
395 TİSK, “Anayasanın Toplu İş Hukukuna İlişkin Maddelerinde Yapılacak Değişikliklere İlişkin 
TİSK Görüş ve Önerileri, Mercek, Temmuz 2010, 152-157, s. 156. 
396 Alpagut, a.g.e., s. 21. 
397 Nurşen Caniklioğlu, “Siyasi Grev ve Benzeri Eylemlerin Yasaklanmasına İlişkin Anayasal 
Düzenlemenin Kaldırılması ve Sonuçları”, Mercek, Temmuz 2010, 118-123, s. 120.  
398 Fevzi Demir, Mercek, s. 70.  
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 3.4. Yasak Grev ve Eylem Türleri (m. 54/7) 
 

5982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun’un kabulüne kadar, Türk hukukunda uyuşmazlıkların 

mücadeleci yollardan çözümü için sadece grev ve lokavta müsaade edilmekte, toplu 

pazarlık süreci dışında gerçekleştirilen grevler ile diğer toplu eylem türleri ise kanun 

dışı olarak nitelendirilmekteydi. Anayasa’nın 54. maddesinin kaldırılan yedinci 

fıkrası şöyleydi;  

“Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi 
yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz.” 399 
 

 
 TİSGLK’nın 25/3. maddesi ile kanun dışı grevlere bağlanan sonuçlar bu 

direniş türleri için de öngörülmektedir. Bugüne kadar, hukukumuzda grev 

kavramının çok dar yorumlandığını söylemek mümkündür. Grevin maddi 

unsurlarından birinin işin bırakılması olması nedeniyle, iş bırakılmadan 

gerçekleştirilen eylemler grev sayılmamaktadır. Aynı şekilde iş yavaşlatma, kötü iş 

görme, iş yeri kurallarını sıkı sıkıya uygulama (work-to-rule), işverenin işyerini 

kapatmak istemesine rağmen çalışmaya devam etme gibi işyerini terk etmeden ve işi 

bırakmadan gerçekleştirilen toplu eylemler de grev sayılmamaktadır. Bu eylemlerin 

yapılması İş Kanunu’nun işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkına ilişkin 25. 

maddesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerini düzenleyen 

ikinci fıkrasına göre sözleşmenin feshi için haklı sebep oluşturmaktadır400.  

 

 Anayasa’nın 54. maddesinin yedinci fıkrası 5982 sayılı Kanun ile ilga 

edilmiştir. Yedinci fıkranın ilga edilmesi öğretide, Anayasada bulunması 

gerekmeyen bir hükmün kaldırılmış olması bakımından isabetli bulunmuşsa da401, 

siyasi ve genel grevler, dayanışma grevleri, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi 

düşürme ve diğer direnişlerin önündeki yasağın kalkmış olduğu konusunda şüpheler 

taşımaktadır.   

                                                 
399 Bu yasak 1961 Anayasası döneminde Anayasa’da değil, 275 sayılı kanunda yer almaktaydı. 
400 Kabakçı, a.g.e., s. 73, Bkz. III. Bölüm, 4.3., 4.6. 
401 Alpagut, a.g.e., s. 22, Kutal, a.g.e., s. 22.  
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 TİSGLK’nın 25. maddesi yasal ve yasadışı grevi tanımlamaktadır. Bu 

maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre,  

“Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadi ve sosyal 
durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla bu Kanun hükümlerine uygun 
olarak yapılan grev, kanuni grev denilir.” “Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan 
greve kanun dışı grev denilir. Siyasi amaçlı grev, genel grev ve dayanışma grevi kanun dışı grevdir. 
İşyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler hakkında kanun dışı grevin 
müeyyideleri uygulanır.”  

Sözü geçen eylem türleri önündeki yasağın tamamen kaldırılmış olması için, 

TİSGLK m. 25/3’ün de ilga edilmesi gerekmektedir402.  

 

Siyasi amaçlı grev, genel grev ve dayanışma grevi ile işyeri işgali, işi 

yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler hakkında yasa dışı grevin 

müeyyideleri uygulanır. Yasadışı greve uygulanacak müeyyideler TİSGLK m. 72’de 

sayılmış, maddenin dördüncü fıkrasında siyasi amaçlı grev, genel grev ve dayanışma 

grevi ağırlaştırıcı neden olarak gösterilmiştir. Kararlara tesir maksadıyla yapılan 

yasadışı grevler de 73. maddede cezai müeyyideye bağlanmıştır. UÇÖ organları, saf 

siyasi amaçlarla yapılan grevlerin yasaklanmasını örgütlenme özgürlüğü ilkelerine 

aykırı bulmamaktadır. Birçok ülkenin hukuk düzeni de siyasi grevlere müsaade 

etmemektedir. Ancak hukuk düzenlerince uygun görülmemesine rağmen, bu ülkeler 

siyasi grevlere cezai müeyyideler bağlamamaktadır. Anayasa değişikliği sonucu 

siyasi grevi yasadışı sayan maddelere dokunulmasa dahi, ceza hükümlerinin mutlaka 

gözden geçirilmesi yerinde olacaktır403. Nitekim Türkiye, İnsan Hakları Avrupa 

Mahkemesi önüne gelen Karaçay, Satılmış ve Diğerleri ve Enerji Yapı Yol Sen 

davalarında toplu pazarlık süreci ile ilgisi olmayan toplu eylemlere uyguladığı 

müeyyideler nedeniyle mahkum edilmiştir404. Anayasa değişikliklerinin kendisiyle 

çelişen yasa hükümlerini zımnen ilga edip etmeyeceği bir tartışma konusudur. 

Zımnen ilganın kabulü halinde, burada bahsedilen sorun ortadan kalkacaktır405.  

 

                                                 
402 Demir, Mercek, s. 72 
403 Caniklioğlu, a.g.e., s. 122. 
404 Bkz. II. Bölüm, 2.1.6, 2.1.7. 
405 Alpagut, a.g.e., s. 25.  
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 Anayasa’nın 54. maddesinin yedinci fıkrasının kaldırılmasıyla TİSGLK’daki 

düzenleme anayasal dayanağını kaybetmektedir. Bu durum, 54. maddenin ilga edilen 

üçüncü fıkrası ile benzer bir sorunu ortaya çıkarmaktadır. Yedinci fıkranın ilga 

edilmesi, 25. maddenin üçüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırılığının ileri sürülmesine 

neden olabilecek midir? 54. maddenin ilk fıkrası, grev hakkının kullanımının usul ve 

şartları ile kapsam ve istisnalarını belirleme yetkisini yasakoyucuya bırakmaktadır. 

Bu nedenle, yedinci fıkranın kaldırılması m. 25/3’ün doğrudan anayasaya aykırılığı 

sonucunu doğurmayabilecektir406. Diğer bir yandan yasakoyucunun değişiklik 

iradesi, bu yasakların ortadan kaldırılması yönündedir. Bu fıkra, Anayasa’da yer 

alması gereksiz görülen ayrıntı bir hükmün yasada varlığını sürdürmesi amacıyla 

kaldırılmamıştır. Yasaklayıcı yasa hükümlerinin herhangi bir yoldan Anayasa 

Mahkemesi önüne gelmesi halinde bu iradeyi göz önünde bulundurarak, Anayasa’ya 

aykırı olduğu kararına varması da diğer bir olasılıktır407. Nitekim Anayasa’da 

bulunan bir yasağın kaldırılması halinde, yasakların tekrar yasa yoluyla getirilmesi 

mümkün değildir408.   

  

 Bu fıkraya ilişkin diğer bir husus ise, 54. maddenin ilk fıkrasındaki izin 

verilen grev tanımı ile ilgilidir. Bu fıkraya göre, işçiler ancak toplu iş sözleşmesinin 

yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde grev hakkını kullanabilmektedir. 

Siyasi grev, genel grev, dayanışma grevi ve diğer grev türleri ise toplu iş 

sözleşmesinin yapılış sürecinden bağımsız şekilde gerçekleştirilmektedir.   İlk 

fıkradaki grev tanımı varlığını sürdürdüğü sürece, bu grev türleri grev hakkının 

koruma kapsamı dışında kalacaktır. Kaldı ki, TİSGLK grevi sıkı şekil ve süre 

şartlarına bağlamakta, bahsi geçen grev türleri bu şartları sağlayamamaktadır. Yasada 

öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yapılmadığı sürece bu grev türleri yine 

yasadışı grev sayılacaktır. Bunların grev hakkı kapsamına alınması için grev 

tanımının değişmesi ve TİSGLK’da öngörülen usuli şartların ve cezai müeyyidelerin 

                                                 
406 Ünsal, a.g.e., s. 145. 
407 Tankut Centel, “99. Uluslararası Çalışma Konferansı Kararları Bağlamında Türkiye’deki 
Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, Mercek, Temmuz 2010, 34-39, s. 38.  
408 Aktay, a.g.e., s. 97. 
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gözden geçirilmesi gerekmektedir409. Bu konuya ilişkin diğer bir öneri, bu eylemlerin 

protesto eylemi olarak meşru görülebileceğidir. Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca 

İHAS m. 11,  İHAM içtihadı ve UÇÖ organlarının kararlarını göz önünde 

bulundurmak durumunda olan hakim, yine bu eylemlerin meşruiyeti yönünde karar 

verebilecektir410. 

 

 Ayrıca bu toplu eylem türleri, süresi bakımından sınırlandırılmak 

durumundadır. Bu eylemlerin toplum çıkarlarına zarar verecek nitelikte uzun süre 

sürdürülmemesi için yasal düzenleme yapmak yerine, UÇÖ denetim organlarının da 

önerdiği gibi bağımsız mercilerin müdahalesine izin vermek uygun olacaktır411.   

 

 Öğretide, sözü geçen grev türlerinin yapılmasının önündeki hukuki engellerin 

tümden kaldırılmasının, ülke ekonomisi, barış ve toplumsal düzene zarar vereceği 

yolunda görüşler de bulunmaktadır. Bu düşünceye göre, bu eylem türlerinin 

gerçekleştirilmesi yoluyla grev, siyasi taleplerin ve illegal örgütlerin kullanacağı bir 

araç haline gelme tehlikesi taşımaktadır. Grevin amacının çok dar yorumlanması, 

grev hakkının ölçüsüz kısıtlanmasına sebep olmaktadır. Ancak çok geniş 

yorumlanması da, toplumsal kargaşanın oluşmasına yol açacaktır412. 

 

 3.5. Greve Katılmayan İşçilerin İşyerinde Çalışmalarına Engel 

 Olma Yasağı (m. 54/8) 
 

Anayasanın 54. maddesinin son fıkrası uyarınca  

“Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir şekilde 
engellenemez”.  

 
Greve katılmayanların çalışmalarının engellenmesi yalnızca grevcilere 

yasaklanmıştır. İşveren için böyle bir yasağın bulunmadığı görülmektedir. İşveren 

                                                 
409 Toker Dereli, “Yeni Anayasa Değişiklikleri ve Uluslararası Sendika Özgürlüğü Normları”, 
Mercek, Temmuz 2010, s. 29, Tuncay, Değişikliklerin Değerlendirilmesi, s. 56, Caniklioğlu, a.g.e., 
s. 122.  
410 Alpagut, a.g.e., s. 25.  
411 A.e., s. 24. 
412 Aktay, a.g.e., s. 96, TİSK, s. 157.  
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dilerse greve katılmayanların işyerinde çalışmalarına engel olabilecektir. İşveren, 

greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta 

serbesttir (TİSGLK m. 38/2). Başka bir ifadeyle, grevciler için yasak olan engelleme 

eylemi, işveren için serbesttir. Bu nedenle doktrinde Anayasaya getirilen bu hükmün 

amacının, grev sırasında çalışmak isteyen işçilere iş güvencesi sağlamak olmadığı, 

bilakis bu hükümle grev kırıcılığının kuvvetlendirildiği düşünülmektedir413.    

 

4. Yasa ile Getirilen Sınırlar 
 

 Anayasanın 54. maddesinin dördüncü fıkrasına göre grev ve lokavtın 

yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri kanunla düzenlenir414. 

Aşağıda incelenecek bu sınırlamalar, öğretide kanunkoyucunun bu yetkisini oldukça 

geniş bir şekilde kullandığını gösterdiği gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştur415. 

Birçok ülkede anayasal güvenceye sahip grev hakkının nasıl kullanılacağına ilişkin 

kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Yapılacak yasal düzenleme hakkın 

kullanımının sınırlanması için zemin hazırlayıcı bir rol oynayabileceğinden, 

Avrupa’daki işçi örgütleri de yasal düzenleme yapılmasının karşısındadır. İşçilerin 

hak ve çıkarlarının elde edilmesi için, grev ve toplu sözleşme haklarının kullanılması 

suretiyle, devlet müdahalesinden uzak bir şekilde mücadele etmeyi tercih etmişlerdir. 

Bu toplu sözleşmeler kanunkoyucunun değil sendikal mücadelenin ürettiği hukuk 

kaynakları haline gelmiştir416. Öğretide de, bu yöntemin daha isabetli olacağı 

savunulmaktadır. Zira, bu şekilde, grev hakkının kapsamı ve sınırları, ayrıntılı yasal 

düzenlemelerle değil, hızla gelişen teknoloji ile ekonomik ve sosyal hayattaki hızlı 

değişime paralel olarak öğreti ve yargı kararları yoluyla belirlenecektir417.   

 

                                                 
413 Sağlam, a.g.e., s. 46, 47. 
414 1961 Anayasası’nın 47. maddesine göre, “Grev hakkının kullanılması ve istisnaları... yasayla 
duzenlenir.” Bu ifade, 1982 Anayasası’nın aksine, grev hakkının sınırlandırılacağı durumların ancak 
“istisna” niteliğinde olacağına işaret etmektedir. Algan, a.g.e., s. 260. 
415 Bulut, a.g.e., s. 183. 
416 Sağlam, a.g.e., s. 11, 12, Almanya’da grev ve sendika haklarını düzenleyen bir yasa 
bulunmamaktadır. Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya gibi devletlerdeki yasalar ise 
Türkiye’deki gibi ayrıntılı değildir.  
417 Gülhan Özgen, Türk hukukunda Yasa Dışı Grev, Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1980, 
s. 5. 
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 4.1. Hakkın Öznesi  
 

  4.1.1. İşçiler  
 

1982 Anayasası’nın 54. maddesi uyarınca toplu iş sözleşmesinin yapılması 

sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev yapma hakkına sahiptirler. Buna 

göre, bu hakkı yalnızca işçiler kullanabilmektedir. Kamu görevlilerine grev hakkı 

tanınmamaktadır.  

 

Madde metninde geçen “işçiler” ifadesi ile önce birey olarak işçilere grev 

hakkını devlete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürme imkanı verilerek hakkın bireysel 

yönü ortaya konmaktadır. Grev hakkının kullanımında ve amacına ulaşmasında toplu 

hareketin zorunlu bir unsur olması nedeniyle işçiler ifade çoğul biçimde kullanılarak 

hakkın kolektif yönü belirlenmiştir418.  

 

TİSGLK işçi tanımına yer vermemektedir. Ancak meslek edinme şartı arayan 

eski Sendikalar Kanunu’nun aksine yeni Sendikalar Kanunu ve İş Kanunu’nun 2. 

maddesine göre, iş sözleşmesine dayanarak çalışanlara işçi denir. İş sözleşmesi, İş 

Kanunu’nda (İK) tanımlanmıştır. İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş 

görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir 

(İK m. 8/1). Sendikalar Kanunu’nun 2. maddesinin ikinci fıkrası ise daha geniş bir 

işçi tanımına yer vermektedir.  

“Bu Kanun bakımından araç sahibi hariç nakliye mukavelesine göre esas itibariyle bedeni hizmet arzı 
suretiyle çalışmayı veya neşir mukavelesine göre eserini naşire terk etmeyi meslek edinmiş bulunanlar 
ve adi şirket mukavelesine göre ortaklık payı olarak esas itibariyle fiziki veya fikri emek arzı suretiyle 
- bu mukavelenin aynı durumdaki herkese fiilen açık olması kaydıyla bir  işyerinde çalışanlar da işçi 
sayılırlar.” 

 
Ancak TİSGLK, iş sözleşmelerine etki eden toplu iş sözleşmelerini 

düzenlemekte, grev de toplu iş sözleşmesi yapılması amacını taşımaktadır. Bu 

nedenle iş sözleşmesine dayanarak çalışmayanlar SK m. 2/2’ye göre işçi sayılsalar 

dahi, grev hakkına sahip değildir ve yaptıkları iş bırakma eylemi grev 
                                                 
418 Ulucan, a.g.e., s. 68. Grev hakkının sendikalar aracılığıyla kullanılmasına ilişkin bilgi bkz. III. 
Bölüm, 4.4.1. 
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sayılmayacaktır. İş Kanunu kapsamı dışında kaldığı halde iş sözleşmesi ile çalışanlar 

da grev hakkı kapsamına dahil olacaklardır. Özetle buradaki ölçüt bir kimsenin iş 

sözleşmesi ile çalışıp çalışmadığıdır. Hangi kanun kapsamına girdiğine 

bakılmaksızın iş sözleşmesi ile çalışanlar grev hakkına sahip işçilerdir. İşveren 

vekillerinin de bu anlamda işçilerden farkı yoktur. Ancak işveren temsilcisi sıfatıyla 

toplu iş sözleşmesinde veya görüşmelerde taraf olan işveren vekilleri, işveren 

sayılacaktır419.   

 

 4.1.2. Kamu Görevlileri 
 

Anayasa’nın sendika hakkını düzenleyen 51. maddesinde hakkın öznesi 

“işçiler” olarak gösterilmekteyken, 2001 değişiklikleriyle hakkın öznesi “çalışanlar” 

olarak değiştirilmiştir. Ancak aynı değişiklik grev hakkı için söz konusu değildir. 

Anayasada kamu görevlilerine grev hakkı tanıyan veya onların grev hakkını 

yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır420.   

 

Anayasa’da grev hakkı açıkça işçilere tanındığı gibi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 27. maddesinde devlet memurlarının greve karar vermeleri, 

grev tertiplemeleri, ilan etmeleri ve bu yolda propaganda yapmaları yasaklanmıştır. 

Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi 

destekleyemez veya teşvik edemezler. Ayrıca 26. madde uyarınca devlet memurları 

toplu müracaat ve şikayette bulunamaz, kamu hizmetlerini aksatacak şekilde 

memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilemez, görevlerine gelmemezlik edemez, 

görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması 

sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunamazlar. Madde gerekçesinde, 

devlet memurlarına grev hakkının tanınmamasının nedenleri, kamu hizmetlerinin 

aksamamasını sağlamak ve kanunun 1965 tarihli olması nedeniyle 1961 

                                                 
419 Bülent Küpeli, Türk İş Hukukunda Grev, Ankara, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 
1996, s. 41-43, Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 23. Bası, İstanbul, Beta, 2010, s. 33.  
420 Anayasa’da ve kanunlarda kamu görevlisinin tanımına rastlanmamaktadır. Öğretide ise “bir kamu 
tüzel kişisi tarafından kamu hukuku bağı ile istihdam edilen görevliler” olarak tanımlanmaktadır.  
Kamu görevlilerine ilişkin ayrıntılı bilgi için Bkz. Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, 
Ekin Kitabevi, 2009, s. 346-371.  
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Anayasası’nın 47. maddesinde421 düzenlenen grev hakkının tüm çalışanlara değil, 

işçilere tanınmış olması olarak gösterilmiştir. Yine 1961 Anayasası’nın 117. 

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca memur ve diğer kamu görevlilerinin hakları 

kanunla düzenlenecektir. Kanunkoyucu, Anayasa’nın bu konudaki suskunluğu 

karşısında, grev hakkına ilişkin düzenlemeyi yasaktan yana yapmıştır422.  

 

 1961 Anayasası döneminde, Devlet Memurları Kanunu’ndaki kamu 

görevlilerine grev yasağı getiren 27. madde ile 1971 yılında ilga edilen 624 sayılı 

Devlet Personeli Sendikaları Kanunu’nun memur sendikalarına 14. maddesinin grevi 

yasaklayan f bendi Anayasa’ya aykırılık iddialarına konu olmuştur. Ancak bu 

iddialar Mahkemece reddedilmiştir. Mahkeme’ye göre, Anayasa’da memurlara grev 

hakkını tanıyan bir hüküm bulunmamaktadır. Grev hakkına ilişkin madde, hakkı 

yalnızca işçilere tanımakta, kanunkoyucuya memurlar için de grev hakkının 

tanınması konusunda bir yükümlülük yüklememektedir. Bunun aksi bir sonuca 

yorum yoluyla ulaşmak mümkün değildir. Çünkü maddede memurları ilgilendiren 

herhangi başka bir hüküm bulunmamaktadır. Memurların grev hakkını yasaklayan 

bir hükmün Anayasa’da yer almaması, kanunla düzenleme yetkisine sahip 

kanunkoyucunun tercihini yasaklama yönünde yapmasının Anayasa’ya aykırılığı 

sonucunu doğurmasına neden olmaz. Sendika hakkı, kamu görevlilerine tanınmıştır 

ancak bu, grev hakkının da kamu görevlilerine tanındığı anlamına gelmemektedir. 

Zira sendika hakkı, grev hakkını kapsamaz423.   

 

                                                 
421 Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı, Madde 47- İşçiler, işverenlerle olan münasebetlerinde, iktisadî ve 
sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptirler. 
Grev hakkının kullanılması ve istisnaları ve işverenlerin hakları kanunla düzenlenir. 
422 Gülmez, Memurlar, s. 64.    
423 AYM, E. 1969/68, K. 1970/34, Kt. 23.06.1970, “Anayasa'nın 47. maddesinin memur grevine 
ilişkin, yalnız grev yönünden değil başka bir yönden de memurlarla ilgili bir hükmü ihtiva etmemesi 
karşısında, yorum yoluyla bu maddenin memurlar için grev hakkını da kapsadığı ve yasa koyucuya 
memurlara grev hakkını tanımak zorunluğunu yüklediği kabul edilemez. Gerçi bu madde memurlar 
için grevi yasaklayan bir hüküm de yoktur. Ancak bundan çıkarılabilecek anlam kanun koyucunun bu 
alanda Anayasa çerçevesi içinde, gerekli gördüğü düzenlemeyi yapabileceğidir. Kanun koyucunun 
düzenleme yetkisini kullanırken koyduğu yasaklayıcı bir hükmün, Anayasa'da böyle bir hüküm 
bulunmadığı gerekçesine dayanılarak Anayasaya aykırılığı ileri sürülemez. Bu nedenle memurlar için 
grevi yasaklayan inceleme konusu hükmün Anayasa'nın 47. maddesine aykırı olduğu yolundaki 
görüşün hukuki dayanağı yoktur.”, E. 1970/3, K. 1970/25, Kt. 23.06.1970, E. 1970/11, K. 1970/3, Kt. 
23.06.1970.   
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Kararlara yazılan karşı oy yazılarında, 27. maddede greve açık bir tanım 

getirilmediği noktasına odaklanılmaktadır. Maddede, grevin nitelik, usul, koşul ve 

amacına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Toplu iş sözleşmesi 

yapmadıkları için devlet memurları için geçerli olmayan işçi grevinin memurlara 

yasaklanması, onu her yöne çekilebilecek hale getirerek memurların düşünce 

özgürlüğü kapsamında yapacağı eylemlerin de grev sayılması tehlikesini 

doğurmaktadır424.  

 

Burada amaçsal yorum benimsenmeli ve belli kategoriler dışındaki kamu 

görevlileri için bu yasak kaldırılmalıdır425. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi ve UÇÖ 

Denetim organları, kamu görevlilerinin grev hakkına tümden yasak getirilmesini 

eleştirmektedir. Onlara göre, kamu görevlileri arasında yerine getirdikleri 

fonksiyonlara göre bir ayrıma gidilmeli, devlet adına yetki kullanan veya dar 

anlamda zorunlu hizmetlerde görev alan kamu görevlileri dışındakilerin grev hakkını 

kullanmalarına müsaade edilmelidir. Yine UÇÖ Uzmanlar Komitesi senelik 

raporlarında Türkiye’nin kamu görevlilerine grev hakkını tanımamasına yönelttiği 

eleştirileri tekrarlamaktadır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin yakın tarihli 

kararları da bu yönde olup, bu kararlarda grev yapan kamu görevlilerine uygulanan 

yaptırımlar nedeniyle Türkiye mahkum edilmektedir426.  

                                                 
424 AYM, E. 1969/68, K. 1970/34, Kt. 23.06.1970, “624 sayılı Kanunun 14. maddesinin f bendi ise, bu 
personelin, başlamış olan bir greve (İş bırakma haline) ilişkin düşünce ve kanaatlerini, kurdukları 
kendi meslek teşekkülleri aracılığı ile yaymalarını da yasaklamayı ön görmekte ve bu suretle 
Anayasa'nın 20. maddesine aykırı olan bir durumun, Devlet personeli teşekküllerine kadar uzatılarak 
Devlet memurlarının bu teşekkülleri dili ile de düşünce ve kanaatlerini serbestçe söyleyip yayabilme 
haklarını yine gereksiz olarak kısıtlayarak özünü zedelemektedir.” E. 1970/11, K. 1970/3, Kt. 
23.06.1970. “657 sayılı Kanunun 27. maddesinde grev deyiminin memurlar yönünden bir 
tanımlanmasına gidilmeyerek…” “Ülkemizde "grev" kavramı yalnızca işçi yönünden kanuni açıklama 
ve tanımlamaya kavuşturulmuştur. (…) 657 sayılı Kanunun itiraz ve inceleme konusu 27. maddesiyle 
Devlet memurlarına karar verilmesi, tertiplenmesi, ilan ve propaganda edilmesi, iştirak olunması, 
desteklenmesi, teşviki yasaklanan "grev" e gelince; bunun Anayasanın 47. ve 275 sayılı Kanunun 17. 
maddeleri hükümlerinin kanuni niteliğini belirlediği "grev" ile bir ve aynı olduğu düşünülemez. 
Çünkü Anayasanın 47. ve 275 sayılı Kanunun 17. maddeleri hükümleri ile oluşan kavramda bir 
"grev"e memurların gidebilmelerinden söz edilmesinin bile yeri yoktur. (…)27. maddede "grev" adı 
altında karanlık, niteliği, unsurları, kapsamı bilinmez son derece esnek ve türlü yoruma elverişli bir 
kavrama yer verilmiştir.” 
425 Tanör, Sosyal Haklar, s. 303. 
426 Bkz. II. Bölüm, 3.1.2. Uzmanlar Komitesi, CEACR: Individual Observation concerning Freedom 
of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) Turkey 
(ratification: 1993) Published: 2010, Document No. (ilolex): 062010TUR087. 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
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4.1.3. 2010 Anayasa Değişikliği Paketinin Kamu 

Görevlilerinin Grev Hakkına Etkileri 
 

 Yukarıdaki bölümde 54. maddede grev hakkının yalnızca işçilere tanındığı, 

grev hakkı sahiplerinin kamu görevlilerini kapsayacak şekilde bir değişikliğe 

gidilmediği ifade edilmişti. 5982 Sayılı Anayasa Değişikliğine İlişkin Kanun ile 

toplu iş sözleşmesi hakkını düzenleyen 53. maddesinde kamu görevlilerinin sendikal 

haklarına ilişkin bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Değişiklikten önce, kamu 

görevlilerine toplu iş sözleşmesi yapma hakkı tanınmamakta, 1995 yılında metne 

eklenen bir fıkra ile idare ile “toplu görüşme” yapma olanağı verilmekteydi. Buna 

göre, toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa bir mutabakat metni, varılmaz ise 

buna ilişkin bir tutanak hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmaktaydı.  

 

 5982 Sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler ile 53. maddenin üçüncü ve 

dördüncü fıkraları ilga edilmiş, eklenen üç fıkra ile kamu görevlilerine toplu iş 

sözleşmesi yapma hakkı tanınmıştır. Buna göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri 

idare toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilecektir.  

“Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem 
Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme 
hükmündedir. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu 
sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla 
düzenlenir”.  
 
 Bu yeni düzenleme, çalışmanın konusunu teşkil eden grev hakkına ilişkin 

bazı sonuçlar doğurmaktadır. Değişiklikten önce idare ile kamu görevlileri arasında 

gerçekleştirilen toplu görüşmeleri Bakanlar Kurulu sonuçlandırmaktaydı. Bu 

değişiklik ile uyuşmazlık çıkması durumunda zorunlu tahkim sistemi öngörülmüştür. 

Uyuşmazlık halinde, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurulmaktadır ve Kurul 

kararları kesindir. Anayasa’nın 125. maddesi uyarınca idarenin her türlü eylem ve 

işlemine karşı yargı yolu açıktır. Eski düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu’nun 

                                                                                                                                          
lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=11361&chapter=6&query=Turkey%40ref
&highlight=&querytype=bool&context=0  (Çevrimiçi, 15 Eylül 2010). 
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verdiği karara karşı yargı yoluna başvurmak mümkün iken, yeni düzenleme ile Kamu 

Görevlileri Hakem Kurulu kesin bir karar vermektedir ve buna itiraz yolları 

kapalıdır.  

 

 Bu düzenlemeler sonucunda grev hakkının tüm kamu görevlileri için 

tamamen ortadan kaldırılmış olduğu savunulmaktadır. Bir önceki bölümde ele alınan 

uluslararası standartlara göre, devletler kamu görevlilerinin grev hakkını belli 

koşullara bağlı olarak da olsa tanımalıdır. Toplu iş sözleşmesi sürecini kararlarına 

karşı itiraz yolu bulunmayan idari bir organın sonlandıracak olması nedeniyle, grev 

yasağı Anayasa hükmü haline gelmiştir. Uluslararası standartlar Anayasa’nın 90. 

maddesi aracılığıyla iç hukuk normuna dönüşmektedir. Zorunlu tahkim sistemin 

getirilmesi ile birbiri ile çelişen iç hukuk normları söz konusu olmaktadır427. Bu 

değişiklikler ile, UÇÖ organlarının en çok eleştirdiği hususlardan biri olan tüm kamu 

görevlilerine grev hakkının tanınmamasına ilişkin bir adım atılmamış, bilakis zorunlu 

tahkim sistemi getirilmiştir428.  

 

 Grev hakkının tanınması, Anayasa değişikliği ile toplu iş sözleşmesi yapma 

hakkına kavuşan kamu görevlileri için büyük bir kazanım olacaktır. Zira toplu 

pazarlık hakkının tek başına tanınması tarafların eşit pazarlık gücüne kavuşmaları 

için yeterli değildir. Grev hakkı pazarlık masasında, tarafların güçlerinin 

eşitlenmesini sağlayacaktır429. 

 

4.2. Grev Hakkının Sadece Çıkar Uyuşmazlıklarında Tanınması 
 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu uyarınca,  
 

“Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadi ve sosyal 
durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla bu kanun hükümlerine uygun 
olarak yapılan greve kanuni grev denilir” (m. 25/2)430.  
                                                 
427 Aziz Çelik, Grev Yasağı Geliyor, BirGün, 5 Ağustos 2010. 
428 Alpagut, a.g.e., s. 15.   
429 Michael R. Carrell/Christina Heavrin, Labor Relations and Collective Bargaining: Cases, 
Practice, and Law, Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall, 1998, s. 457.  
430 275 Sayılı eski Kanunda “işçilerin işverenle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını 
korumak veya düzeltmek amacıyla bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılan grev” ifadesine yer 
verilmekteydi.  
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Bu hüküm grevin yasal sayılması için aranan mesleki amaca uygunluk şartını 

düzenlemektedir. Bu şarta uygun bir grev yapılması için, toplu iş uyuşmazlığının 

varlığı gerekmektedir. Bu uyuşmazlık ancak toplu görüşmeler sırasında ortaya 

çıkabilir. Toplu görüşmeler esnasında, taraflardan biri toplantıya gelmezse veya 

toplantıya geldiği halde görüşmeye başlamazsa ya da toplu görüşmeye başlandıktan 

sonra taraflardan biri toplantıya devam etmezse veya toplu görüşmenin 

başlamasından itibaren altmış gün içinde taraflar anlaşamazlarsa, ortada toplu bir iş 

uyuşmazlığı var demektir (TİSGLK m. 21).  

 

Sözü geçen uyuşmazlık, bir çıkar uyuşmazlığıdır. Çıkar uyuşmazlıkları, yeni 

bir hakkın veya çıkarın elde edilmesi ve yeni bir hakka yönelik yeni bir düzenleme 

yapılması isteğinin varlığı hallerinde söz konusu olmaktadır ve bu uyuşmazlıklar 

toplu uyuşmazlıklardır. Çalışma şartlarında değişiklikler veya mevcut şartların 

korunması, ücret artırımı, prim verilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması gibi talepler 

çıkar uyuşmazlıklarına örnektir431. Bir toplu iş sözleşmesi hükmünden, mevzuatta 

düzenlenmiş bir kuraldan veya hakem kararından doğan bir hakkın uygulanması 

veya yorumlanması konusunda ortaya çıkan ve genelde bireysel nitelikli 

uyuşmazlıklar, hak uyuşmazlığıdır ve mahkemelerde çözülmesi gerekmektedir432. 

275 sayılı eski TİSGLK hak uyuşmazlıklarında grev hakkının kullanılmasına 

müsaade etmekteydi433. Bunun altında, yargı yoluna başvurarak uyuşmazlığın 

                                                 
431 Kabakçı, a.g.e., s. 11, Oğuzman, Hukuki Yönden Grev ve Lokavt, s.1, Demir, a.g.e, s. 341. 
432 Demir, a.g.e., s. 341, Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 111. Krş. Taşkent, a.g.e, s. 214, Mesut Gülmez, 
Memurlar ve Sendikal Haklar (Türkiye’de ve Dünyada), Ankara, İmge Kitabevi, 1990, s. 128, 
Sağlam, a.g.e., s. 37. Bu yazarlara göre, Anayasa hak grevini güvence altına almamaktadır, ancak 
Anayasa ve yasada hak grevi yasaklayan bir hüküm de bulunmamaktadır. Bu nedenle hak grevinin 
Türk hukuk sisteminde yasak olduğu sonucuna ulaşılamaz. Ayrıca yasada hak grevinin meşru 
olduğuna ilişkin bir düzenleme yapılması halinde, bu değişiklik Anayasa’ya aykırılık teşkil 
etmeyecektir. Rüçhan Işık, İşçi Sendikalarının Faaliyetlerinin Hukuksal Çerçevesi, Ankara, Önder 
Matbaa, 1977, s. 58. Yazar, zamanın koşullarını değerlendirerek toplu pazarlık düzeninin yeni 
kurulduğu, mahkemelerin yavaş çalıştığı, barışçı çözüm yollarına ilişkin hukuki düzenlemelerin 
karışık ve eksik olduğu bir dönemde hak uyuşmazlıklarında grev hakkının tanınması gerektiğini 
savunmaktadır. Narmanlıoğlu, a.g.e, s. 44, dn. 229, Danışma Meclisi’nin Anayasanın 54. maddesine 
ilişkin gerekçesinde, hak grevinin yasaklanmasının altında mahkemelere saygı ve çalışma barışı 
ilkelerinin yattığı ifade edilmektedir.   
433 275 sayılı Kanun m. 19/2: “İşçiye ve işçi teşekkülüne mevzuat veya toplu iş sözleşmesi ile 
sağlanmış olan haklar, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işveren veya işveren teşekkülü tarafından 
veya onun teşvik veya tahriki ile bozulursa, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işçi teşekkülünün, o 
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çözümünü sağlamanın çok uzun sürmesi nedeniyle işverenin suistimaline yol 

açabileceği düşüncesi yatmaktaydı. Hak grevlerine müsaade edilmesi yoluyla bu 

suistimaller önlenebilecekti. Bu düşünce, 1967 yılında verdiği bir karar ile Anayasa 

Mahkemesi tarafından da tekrar edilmiştir434. Grevin yargı yolu karşısında daha etkili 

ve çabuk işleyen bir yol olması nedeniyle 1961 Anayasası’nın 31. maddesinde 

tanınan hak arama hürriyetinin yanı sıra, ek bir güvence olarak hak grevine 

gidilmesine de hukuk düzenince müsaade edilmiştir. Buna karşılık doktrinde, hak 

uyuşmazlıklarında greve başvurmanın, uyuşmazlığın haklı olanın değil, güçlü olanın 

lehine sonuçlara yol açabileceği, bu nedenle hak grevinin grev hakkı kapsamına dahil 

edilmemesi gerektiği de savunulmuştur435.   

 

2822 sayılı TİSGLK’nın 60. maddesinde hak grevi tanınmayarak, yorum ve eda 

davalarına yer verilmiştir. Yetkili iş mahkemesine başvurularak açılan tespit 

davasının sonunda Yargıtay’a başvurulması halinde, Yargıtay en geç iki ay içinde 

karar vererek davayı sonuçlandırmak zorundadır. Toplu iş sözleşmelerine dayanarak 

açılan eda davalarında da, haksız bulunan taraf, bankalarca uygulanan en yüksek 

işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizi ödeyecektir. Öğretide bu yollarla etkili 

hale getirilmek istenen dava yolunun, grev eyleminin yarattığı caydırıcılık etkisine 

sahip olmadığı savunulmuştur436. 

 

Avrupa Sosyal Şartı denetim organı Sosyal Haklar Komitesi’ne göre, yalnızca 

çıkar grevine müsaade eden düzenlemeler Şart’a aykırı değildir. Ancak grev hakkının 

yalnızca toplu pazarlık sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarla sınırlandırılması 

Şart’ın 6. maddesinin 4. fıkrasını ihlal etmektedir. UÇÖ denetim organlarının 

görüşleri de benzer yöndedir. Sendikalar, üyelerinin çıkarlarını etkileyen sosyal ve 

                                                                                                                                          
işverene ait işyerlerinde ve o işveren teşekkülünün mensubu olan işverenlere ait işyerlerinde greve 
karar verme yetkisi vardır”.  
434AYM, E. 1963/337, K. 1967/31, Kt. 20.10.1967 “Ancak yargı yolunun, sonuca grev yolu ölçüsünde 
çabuk ulaştıran bir yol olmadığını ve grev yolu gibi etkili bulunmadığını gözönünde tutan Anayasa 
Koyucu, işçilere sözleşmelere dayanan hakların: elde etmek için de dâva hakkının yanında grev 
yetkisi vermiştir. Bu nedenlerle işçilerin sözleşmeler hükümleri ile veya bu sözleşmelere uygulanan 
kanunlar hükümleri ile sağlanmış bulunan sosyal ve iktisadî durumlarını korumak ereği ile grev 
yapabileceklerinin kabulü, Anayasa'nın 47. maddesinin sözüne de, konuluş ereğine de aykırı değildir.” 
435 Kemal Oğuzman, Türkiye'de Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt, Tahkim ve Arabuluculuk 
Düzeni Nasıl Olmalıdır, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1973, s. 65. 
436 Sağlam, a.g.e., s. 38. 
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ekonomik konulara ilişkin sorunlarını grev yoluyla dile getirebilmelidirler. Toplu 

uyuşmazlıklarla ilgili olmayan konulara ilişkin yapılan grevlere getirilen 

yasaklamalar grev hakkını ihlal etmektedir. Türkiye’nin İnsan Hakları Avrupa 

Mahkemesi önüne gelen davalarda örgütlenme özgürlüğünü ve ayrımcılık yasağını 

ihlal ettiği gerekçeleriyle mahkum edildiği Karaçay, Satılmış ve Diğerleri ve Enerji 

Yapı Yol Sen davalarında, davacıların gerçekleştirdiği eylemler, toplu pazarlık süreci 

ile ilgisi olmayan toplu eylemlerdir437. 

 

4.3. Grev Hakkının Mesleki Amaç ile Sınırlandırılması 
 

TİSGLK’nın 25. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, toplu iş sözleşmesinin 

yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadi ve sosyal 

durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla bu kanun 

hükümlerine uygun olarak yapılan greve kanuni grev denilir. Bu madde geçen 

“işçilerin iktisadi ve sosyal durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek” 

ifadesi, amaç unsurunun kapsamının geniş yorumlanmasına müsaade edebilecek bir 

ifadedir. Ancak TİSGLK, amaç unsurunun kapsamını dar yorumlanacak şekilde 

sınırlayarak belirlemektedir438.     

 

Grevin amacını belirlerken işçilerin ve sendikanın işin bırakılmasından 

bekledikleri sonuç dikkate alınmalıdır. Bir grevin mesleki amaçlı sayılması için, 

uyuşmazlığın konusu işçiler ve işverenler arasındaki çalışma ilişkilerini ve işçilerin 

sosyal ve ekonomik durumunu ilgilendiriyor olmalıdır. Hükümetin veya yasama 

organının işçilerin durumunu doğrudan etkilemeyen işlemlerine karşı yapılan grev, 

grev hakkının koruma alanı kapsamı dışında kalır. İşçilerin daha iyi çalışma şartları 

sağlanması için işverene baskı yapma veya mevcut şartların kötüleştirilmesine engel 

olma gibi amaçlar mesleki amaç sayılırlar439.  

 

                                                 
437 Bkz. II. Bölüm, 2.1.6, 2.1.7 ve 3.2. 
438 Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 101, Bulut, a.g.e., s. 185. 
439 Taşkent, a.g.e., s. 219.  
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Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, 

Cumhuriyete, milli güvenliğe aykırı amaçla grev yapılamaz (TİSGLK m. 25/son). Bu 

amaçla yapılan grevler TİSGLK uyarınca suç teşkil ederler (m. 74).  

 

Siyasi amaçlı grev, genel grev ve dayanışma grevleri üzerindeki anayasal yasak 

kaldırılmış, bu konuya ilişkin bilgi yukarıda verilmiştir. Ancak Anayasa’nın grev 

hakkını düzenleyen 54. Maddesinin bahsi geçen grev türleri ve diğer direnişleri 

yasaklayan fıkrası kaldırıldığı halde bu hüküm kanunda varlığını sürdürmektedir ve 

yasakların tamamen kalkıp kalkmadığına ilişkin belirsizlik varlığını korumaktadır440. 

TİSGLK m. 25/3’e göre, siyasi amaçlı grev, genel grev ve dayanışma grevi kanun 

dışı grevdir. İşyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler hakkında 

kanun dışı grevin müeyyideleri uygulanır. Kanunun izin verdiği amaca greve karar 

verildiği anda sahip olunmalıdır. Sonradan kanunun korumadığı bir amaca yönelmiş 

olunsa dahi, grev kanuni olma özelliğini yitirmez441.   

 

Siyasi grevlerde grevin muhatabı işveren değil, hükümet, yasama organı veya 

diğer bir kamu otoritesidir. Bu grevlerde amaç, bu organları bir işlem veya eylem 

yapmaya ya da bu işlem veya uygulamayı yapmaktan kaçınmaya zorlamaktır. 

Kanuna, kanunla kurulu düzene ve kamu hizmetlerinin işleyişine ilişkin işlem ve 

eylemlere karşı yapılan grevler siyasi amaçlıdır. Siyasi grev, hükümeti devirmek, 

güvenilirliğini azaltmak, uygulaması gereken siyaseti dikte etmek gibi hedeflere de 

yönelmiş olabilir442. Çoğunlukla amaç, iş ilişkisiyle ilgili değildir. Vatandaşların 

birey olarak siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı olduğu, ancak bu faaliyetlerin 

grevden başka araçlar ile yapılması gerektiği düşüncesiyle siyasi grevler, grev hakkı 

kapsamına alınmamaktadır443. Ancak adı geçen organların işlem veya uygulaması, 

çalışma şartlarına, emeklilik yaşına veya iş güvenliğine ilişkin olabilir. Çalışanlar, bu 

organların çalışma şartlarını etkileyen ekonomik ve sosyal politikalarına karşı 

protesto amaçlı grev düzenleyebilmelidirler. İşçilerin ekonomik ve sosyal çıkarları, 

hükümet ve işveren politikalarıyla ilgili bir çok meşru konuyu kapsamaktadır ve 
                                                 
440 Bkz. III. Bölüm 3.4.  
441 Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 169.  
442 White, a.g.e, s. 2. 
443 Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 171.  
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siyasetle bir şekilde ilgisi bulunabilmektedir. Bu amaçlarla düzenlenen grevin siyasi 

grev sayılması özgürlükçü bir yoruma ters düşecektir444.  

 

Böyle durumlarda grevin amacı, baskın amaç göz önünde bulundurularak 

titizlikle tespit edilmelidir. Kamu otoritesinin işveren olduğu durumlarda grevin 

amacı doğrudan siyasi grev olarak nitelendirilemez. Mesleki amaç taşıdığı sürece 

devlete yöneltilmiş talepleri içeren uyuşmazlığa dayanan grevler siyasi amaçlı grev 

değildir. Burada en önemli ölçüt, amacın mesleki olup olmadığıdır. Çalışma şartlarını 

ve işçilerin çıkarlarını ilgilendirmeyen grevler siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle 

kanundışı sayılacaktır445.   

 

Dayanışma grevlerinde ise işçiler, diğer bir işyerindeki uyuşmazlıkta, o 

işyerinde grev yapan işçilere destek olmaktadırlar. Greve konu olan uyuşmazlık 

dayanışma grevini yapan işçiler ile ilgili değildir. Burada Anayasa değişikliğinden 

önceki düzenlemeye göre, grevin muhatabı diğer bir işveren olduğundan kanuni 

grevin şartları yerine gelmemiş olmakta, bu nedenle grev hakkının koruma alanı 

dışında kalmaktadır446. Öğretide de dayanışma grevlerinin serbest bırakılması 

savunulmaktadır. Dayanışma grevlerinin yasaklanması halinde işverenler birbirinden 

bağımsız gözüken fakat bir birine bağlı birçok işyeri kurabileceklerinden, sendikanın 

grev yoluyla işi durdurması zorlaşmaktadır. İşyerlerinden biri grevden etkilendiği 

takdirde grev nedeniyle görülemeyen işler, aynı işverenin başka bir işyerinde 

görülecek, grevin amacı olan baskı işverenin üstünde kurulamamış olacaktır447. 

Ayrıca dayanışma grevlerine getirilen yasak, grevin asli amacını göz ardı etmektedir. 

Zira az sayıda işçi yerine dayanışma grevi aracılığıyla daha çok işçinin grev yapması 

sayesinde toplu pazarlık masasında taleplerin etkin bir şekilde işverene 

dayatılabilecektir448.  

  

                                                 
444 Can, a.g.e., s. 65, White, a.g.e., s. 2. 
445 Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 173.  
446 A.e., s. 175.  
447 Davies, a.g.e., s. 233. 
448 Novitz, a.g.e., s. 77.  
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Bir işyerinde işçilerin sadece belli bir kısmını ilgilendiren uyuşmazlığın varlığı 

halinde yapılan greve, aynı işyerinde çalışan ancak uyuşmazlıkla ilgisi olmayan 

işçilerin katılması dayanışma grevi olarak nitelendirilerek kanundışı 

sayılmayacaktır449.  

 

Genel grevde, bir bölgede veya ülke genelinde birden çok sektörde iş 

bırakılmaktadır. Eylemin genişliği nedeniyle toplumun ekonomik yaşamı belli bir 

süreliğine durmaktadır. Çok geniş bir alanda uygulanması ve düzenleniş biçimi 

bakımından mesleki amaca aykırılık taşıdığı gerekçesiyle genel grev kanun dışı 

olarak nitelendirilmektedir450.   

 

İşçilerin topluca viziteye çıkması, işverene baskı yapmak için tercih edilen 

toplu eylem türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eylem Türk hukuku 

bakımından kanun dışı olarak nitelendirilmektedir. İşçilere hekim tarafından 

istirahatli raporu verilmesi de bu durumu değiştirmemektedir. Yargıtay’ın işçilerin 

topluca viziteye çıkmaları nedeniyle işverenin hizmet sözleşmelerini tazminatsız 

feshetmelerini haklı bulan kararları bulunmaktadır451. Ancak Yargıtay başka bir 

kararında işçilerin işyerini terk etmeden iş bırakmalarını kanun dışı grev olarak 

nitelendirmemiştir452. Bunun yanı sıra, pasif direniş eylemi, Devlet Güvenlik 

Mahkemesi yasa tasarısını protesto etmek amacıyla yapılan toplu iş bırakma eylemi, 

idare şefinin yerinin değiştirilmesini protesto etmek amacıyla işçilerin çalışmadan 

masa başında oturma eylemi, hakları ödenmediği için servis aracının önünün 

kesilmesi eylemi, çalışmak isteyen işçilerin işyerine girmesini engelleme eylemi, bir 

işçinin işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla işbaşı yapılmaması eylemi 

Yargıtay’ca kanun dışı grev olarak nitelendirilmiştir453.   

                                                 
449 Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 177.  
450 Tuncay, Toplu İş Hukuku, s. 289, 290, Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 178, 181, 275 Sayılı Kanun 
döneminde genel grevin kanundışı grev sayılmamasına ilişkin bir değişiklik teklifi gündeme gelmiştir. 
Ancak bu teklif kanunlaşamamıştır. Türkiye’de ilk genel grev 16 Haziran 1975 tarihinde yapılmış ve 
sekiz saat sürmüştür.    
451 Yar. 9. HD, E. 12613/1991, K. 14228/1991, K.t. 12.11.1991, Yar. 9. HD, E. 34701/1995, K. 
35842/1995, K.t. 19.12.1995.  
452 Yar. 9. HD, E. 6424/1990, K. 7006/1990, K.t. 8.6.1990.  
453 9. HD, E. 1358/1976, K. 4516/1976, K.t. 09.02.1976, Ceza Genel Kurulu, E. 9-89/1978, K. 
140/1978, K.t. 17.04.1978, 9. HD,  E. 10641/1989, K. 10707/1989, K.t. 08.12.1989, 9. HD, E. 
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Belirtmek gerekir ki, siyasi ve dayanışma amaçlı grevler ile genel grevlerin 

peşinen kanundışı sayılması ve bazı eylemler hakkında kanundışı grev hükümlerinin 

uygulanacağının düzenlenmiş olması, belli bir yanıyla siyasi veya dayanışma amacı 

taşıyan veya belli bir genellik arzeden her grevin doğrudan kanundışı grev 

sayılmasına yol açmamalıdır. Kanunun düzenleniş biçimi bu açıdan eleştirilere konu 

olmaktadır454.  

 

 4.4. Greve Başlamadan Önce Yerine Getirilmesi Gereken  

 Usuli Şartlar 
 

 Türk hukukunda grev kararının alınması ve uygulanmasına ilişkin birçok 

usuli şartın yerine getirilmesi öngörülmüştür. Bu şartlar, çok sıkı ve ayrıntılı şekilde 

düzenlenmiştir. Bunlardan birinin gerçekleştirilmemesi halinde, yapılan grev kanun 

dışı hale gelecek, işçiler ve sendika kanun dışı grevin yaptırımlarına tabi olacaktır. 

Şartlara uyulmamasının böyle ağır sonuçlar doğurması, bu şartların 

öngörülmesindeki amacı aşması ve işçinin işveren karşısında sahip olduğu tek eylem 

aracı olan grev hakkının etkin biçimde kullanılmasına engel olması bakımından 

öğretide eleştirilmektedir455. Usuli şartlara uymamanın kanun dışı grev sayılarak 

yaptırım uygulanması konusu, 1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi’nce 

incelenmiştir. Davacı, Anayasa'nın grev hakkını düzenleyen maddesi, grevi yalnızca 

amaç bakımından kanuna uygun veya aykırı saymağa elverişli iken, usul 

hükümlerine aykırı bir grevin dahi kanuna aykırı grev sayılması ve bunun sonucunda 

iş sözleşmesinin tazminatsızca bozulmasının ve işçilerin tazminatla yükümlü 

tutulmalarının hakkın özünü zedelediğini iddia etmiştir. Ancak Mahkeme’ye göre, 

Anayasa hükmünden, amaçtan başka nedenlerden ötürü bir grevin kanun dışı grev 

sayılamayacağı anlamı çıkarılamaz. Aksine, Anayasa’da kanun koyucuya grev 
                                                                                                                                          
34701/1995, K. 35842/1995, K.t. 19.12.1995, 9. HD, E. 20349/2001, K. 593/2002, K.t. 22.01.2002, 9. 
HD, E. 3638/1993, K. 14256/1993, K.t. 07.10.1993, 9. HD, E. 5570/1994, K. 5318/1994, K.t. 
11.04.1994, 9. HD, E. 1728/1994, K. 9862/1994, K. t. 21.06.1994, 9. HD, E. 17598/1997, K. 
606/1998, K.t. 27.01.1998, 9. HD, E. 2154/2000, K. 1674/2000, K. t. 16.02.2000, 9. HD, E. 
11133/1998, K. 12346/1998, K.t. 08.07.1998.   
454 Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 45. 
455 Taşkent, a.g.e, s. 225, 226, Kabakçı, a.g.e., s. 82, 83.  
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hakkının sınırlandırılması ve istisnalarının belli edilmesi yolunda ödev yüklenmiş ve 

bu hükümle amaçtan başka etkenlerle bir grevin kanun dışı sayılabileceği kabul 

edilmiş bulunmaktadır456. 

 

4.4.1. Uyuşmazlığa Taraf ve Yetkili Sendika 
 

Anayasa’nın grev hakkını düzenleyen 54. maddesi grev hakkının öznesi olarak 

işçileri göstermektedir. Ancak yukarıda bahsedildiği gibi grev hakkının kolektif yönü 

de bulunmaktadır. Grev eylemi toplu olarak gerçekleştirilmelidir. Türk hukukunda 

grev kararı alma yetkisi, toplu görüşme ve arabuluculuk safhalarına taraf olan işçi 

sendikasına tanınmıştır. Toplu görüşme ve arabuluculuk safhalarına taraf olabilecek 

sendikanın taşıması gereken özellikler TİSGLK’nın 12. maddesinde yer almaktadır: 

“Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onunun (tarım ve ormancılık, avcılık ve 
balıkçılık işkolu hariç) üyesi bulunduğu işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyeri 
veya işyerlerinin her birinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının kendi üyesi bulunması halinde bu 
işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. İşletme sözleşmeleri için işyerleri bir 
bütün olarak nazara alınır ve yarıdan fazla çoğunluk buna göre hesaplanır.” 

 
  TİSGLK’nın 27/2. maddesinde grev kararının işçi sendikası tarafından 

alınacağı düzenlenmiştir. Toplu görüşmeye çağrı aşamasında yeterli çoğunluğa sahip 

sendika, çoğunluğunu toplu görüşmeler ve arabuluculuk safhalarında kaybetmiş olsa 

da, yetkisini kaybetmez. Eğer taraf sendikanın üyeleri grev kararına karşı çıkıyorsa, 

sendika üyesi olmayan işçiler gibi m. 35’teki grev oylaması talebinde bulunabilirler. 

Sendika üyesi olmayan işçiler yetkili sendikanın verdiği kararla düzenlenen greve 

katılabilir457. Bu durum, grev hakkının asıl öznesinin işçi olmasından 

kaynaklanmaktadır. Sendikanın hakkın aktif öznesi olarak değerlendirilmemesi 

gerekir. İşçi düzenlenen bir greve katılımı konusunda serbest iradesiyle karar 

verecektir. Sendikaya böyle bir yetkinin tanınmasının altında grevin kolektif niteliği 

ve işçiyi koruma düşüncesi yatmaktadır. Türk hukukunda kanuni grev hakkının 

yalnızca toplu pazarlık bağlamında tanınmış olması ve toplu pazarlığın sendikalarca 

                                                 
456 AYM, E. 1963/337, K. 1967/31, Kt. 20.10.1967. 
457 Tuncay, Toplu İş Hukuku, s. 291, Z. Gönül Balkır, Türk Anayasa Yargısında Sosyal Hakların 
Korunması, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi, 2009, s. 220.  
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yürütülmesinin doğal bir sonucu olarak, grev kararı alma yetkisi sendikalara 

tanınmaktadır458.  

 

1961 Anayasası döneminde, Anayasa Mahkemesi grev hakkının tek tek işçiler 

yerine sendikalar aracılığıyla kullanılması sorununu incelemiş ve bu düzenlemenin 

Anayasaya aykırı olmadığı kanaatine varmıştır459. Buna göre, bu düzenleme grev 

hakkının tanınmasındaki amaç ile uyum göstermektedir. Grev hakkının işçilere teker 

teker tanınması, bu hakkı kullanabilmek için bir topluluğun bulunması zorunluluğu 

nedeniyle mümkün değildir. Ayrıca, sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltmek 

amacıyla grev yapan işçilerin işverenler karşısında daha güçlü olabilmeleri hakkın 

sendika aracılığıyla kullanılmasına bağlıdır. Bu düzenleme, işçinin korunması 

ilkesinin bir gereğidir460. Öğretide de bu düzenlemenin, grev hakkını daha güvenceli 

kıldığı savunulmuştur461.   

 

Ancak tekrar etmek gerekir ki, Avrupa Sosyal Şartı denetim organı Sosyal 

Haklar Komitesi kararlarında grev kararı alma yetkisinin yalnızca toplu görüşme ve 

arabuluculuk safhalarına taraf olan işçi sendikasına tanınmış olmasının grev hakkını 

ihlal eder nitelikte bir düzenleme olduğunu dile getirmiş, böyle düzenlemelere hukuk 

düzenlerinde yer veren Taraf Devletleri eleştirmiştir462. 

 

4.4.2. Arabuluculuk  
  

 Hukukumuzda, grev kararı alınmadan önce barışçı çözüm yollarının 

tüketilmiş olması zorunlu tutulmaktadır. Böyle bir sınırlamanın altında yatan 

düşünce, grevin ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan olumsuz etkiler doğurması 

nedeniyle son çare olarak görülmesidir463.  

    

                                                 
458 Kabakçı, a.g.e., s. 49, 50.  
459 E. 1963/337, K. 1967/31, Kt. 20.10.1967. 
460 Tanör, a.g.e., s. 300, 301.   
461 Çifter, a.g.e., s. 1549.  
462 Bkz. II. Bölüm, 3.1.3. 
463 Kabakçı, a.g.e., s. 75, Narmanlıoğlu, a.g.e, s. 139, dn. 158.  
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Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun (TİSGLK) 22. maddesi 

uyarınca, toplu iş görüşmeleri sırasında bir uyuşmazlık çıkması halinde, mücadeleci 

çözüm yollarına başvurulmadan önce arabuluculuk çözüm yolu tüketilmelidir464. 

Grev kararı, ancak arabuluculuk kurumuna başvurulmuş ve buna rağmen bir çözüme 

ulaşılamamış ise yasal olacaktır. Arabuluculuk sürecinin sonunda tarafların halen 

anlaşmaya varamaması halinde, bu durum bir tutanakla tespit edilir. Bu aşamadan 

sonra yasal prosedüre uyulmak koşulu ile greve başvurulur465.   

 

Arabuluculuk kurumunun iki türünden bahsetmek mümkündür. 22. maddede 

öngörülen, greve ve lokavta başvurmadan ya da zorunlu tahkime gitmeden önce 

başvurmanın zorunlu tutulduğu arabuluculuk usulü olağan arabuluculuk, grevin 

Bakanlar Kurulunca ertelenmesinden sonra Bakan veya onun seçeceği arabulucu 

başvurulan arabuluculuk ise olağanüstü arabuluculuk olarak adlandırılmaktadır466.  

 

Bu usulün işletilmesi için öncelikle taraflar arasında toplu pazarlık esnasında 

ortaya çıkan bir çıkar uyuşmazlığı bulunmalıdır. Bu, taraflardan birinin toplu 

görüşmelere katılmaması veya devam etmemesi veya görüşmelerin başlamasının 

üzerinden belirli bir süre geçmiş olmasına karşılık bir sonuç alınamaması şeklinde 

ortaya çıkabilir. Taraflardan birinin toplantıya gelmemesi veya görüşmelere 

başladıktan sonra toplantıya katılmaması halinde, toplantıya gelen taraf durumu 6 

gün içinde görevli merciie bildirir (TİSGLK m. 21/1). Bu yazıyı alan makam, yazıyı 

düzenleyen tarafın talebini göz önüne alarak otuz veya altmış günün geçmesini 

beklemeksizin aşağıdaki hükümler uyarınca arabuluculuk işlemlerini başlatır 

(TİSGLK m. 22/1). Toplantıların devam etmesine karşın toplantıların başlamasından 

itibaren 60 gün boyunca anlaşma sağlanamaması halinde ise durumu tespit eden bir 

tutanak veya bir yazı ile görevli merciie bildirilir (TİSGLK m. 21/2). Toplu 

görüşmenin başladığı tarihten itibaren otuz gün geçmesine rağmen anlaşma 

sağlanamamışsa, taraflardan her biri görüşmelere 59 uncu maddeye göre düzenlenen 

                                                 
464 275 Sayılı eski TİSGLK da, barışçı çözüm yolları tüketilmeden yapılan grevleri kanundışı olarak 
nitelendirmekteydi. Ancak öngördüğü sistem arabuluculuk değil, uzlaştırma idi.  
465 Narmanlıoğlu, a.g.e, s. 140. 
466 Çelik, a.g.e., s. 603, Fevzi Şahlanan, Soru ve Cevaplarla Çalışma Hayatı ve İlgili Kanunlar, 
İstanbul, y.y., 2000, s. 360. 



 139

resmi listeden bir arabulucunun katılmasını görevli makamdan isteyebilir. Başvuruyu 

alan görevli makam arabulucu tayini için tarafları altı iş günü içinde toplantıya 

çağırır. Taraflardan biri bu toplantıya katılmazsa veya toplantıda arabulucu tayini 

hususunda aralarında anlaşma sağlanamazsa, görevli makam, resmi listeden bir 

arabulucuyu taraflardan en az birinin huzurunda ad çekmek suretiyle tespit eder. 

Arabulucu tayini yoluna gidilmiş ve anlaşma sağlanamamışsa, uyuşmazlığın tespiti 

bakımından altmış günlük sürenin geçmesi beklenilmez ve ayrıca resmi arabulucu 

tayin edilmez. Bu takdirde arabulucunun düzenleyip görevli makama tevdi edeceği 

tutanak, 23 üncü maddede belirtilen resmi arabulucu tutanağı mahiyetindedir 

(TİSGLK m. 22/2). Bu 30 günlük süre sonucunda işletilen arabuluculuk usulü 

gönüllü arabuluculuktur.  

 

22. maddenin birinci fıkrasına göre arabulucu tayini yoluna gidilmemiş ve 

toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren altmış gün geçmesine rağmen anlaşma 

sağlanamamışsa, görevli makam başvuru üzerine veya re'sen altı işgünü içinde 15 

inci maddede öngörülen mahkemeye başvurmak suretiyle resmi listeden bir 

arabulucunun tayinini talep eder (TİSGLK m. 22/3). Görüldüğü gibi bu aşamada 

arabulucu zorunlu olarak atanır. Bu zorunluluk unsuru nedeniyle tarafların bu yönde 

bir talebi olmasa dahi, ilgili mercii resen mahkemeye başvuracaktır. Bu çözüm usulü 

tüketilmeden greve, lokavta yahut Yüksek Hakem Kurulu’na başvurmak mümkün 

olmayacaktır467.  

 

Taraflar arabulucunun kararları ile bağlı değildir. Eğer arabuluculuk usulü 

sonunda anlaşmaya varılmazsa, arabulucu anlaşmaya varılamadığını gösteren 

tutanağa kendi tavsiyelerini ekleyebilir. Ancak böyle bir zorunluluğu 

bulunmamaktadır468. 

 

 1961 Anayasası döneminde, uzlaştırma yolu tüketilmeden greve 

başvurulamamasına ilişkin düzenleme, Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa 

Mahkemesi önüne gelmiştir. Davacı ancak ve ancak birden bire yapılması halinde 

                                                 
467 Kabakçı, a.g.e., s. 119.  
468 Kabakçı, a.g.e., s. 123, Narmanlıoğlu, a.g.e, s. 140.  
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işçiler yararına etkili olabilecek bir araç olan grevin yapılmasını ağırlaştırması 

nedeniyle, uzlaştırma denemesi yapılmadan grev kararı verilememesinin grevi etkisiz 

kıldığını ileri sürmüşlerdir. Ancak Mahkeme, bu düzenlemeyi Anayasaya aykırı 

bulmamıştır. Mahkeme’ye göre,  

“Grev yoluna başvurmadan önce tarafların uzlaştırılması için Çalışma Bakanlığının işe karışmasıyla 
bir deneme yapılmasında kamu yararı vardır; zira uzlaştırma yolu, grevle varılmak istenilen sonuca 
daha az zararla ve daha kolaylıkla uzlaştırmaya elverişli bir yoldur ve bunda grevin yapılmasını 
önleyen veya kamu yararına dayanmaksızın zorlaştıran bir nitelik yoktur. Bu nedenlerle, uzlaştırma 
denemesine ilişkin sınırlandırma, grev hakkının özüne dokunmamaktadır”469.  

 

 4.4.3. Grev Oylaması 
 

 Grev oylaması kurumu TİSGLK’nın 35. maddesinde düzenlenmektedir. Buna 

göre,  grev kararının ilan edildiği tarihte işyerinde çalışan işçilerin en az dörtte biri, 

kanuni bir grevin bir işyerinde uygulanabilmesi için oylama yapılmasını, grev 

kararının işyerinde ilan edilmesinden başlayarak altı işgünü içinde yazılı olarak 

isterse, o işyerinde grev oylaması yapılır (m. 35/1). Grev oylamasında, grev ilanının 

yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğu grevin uygulanmamasına 

karar verirse o işyerinde grev uygulanamaz (m. 35/3). Grev oylaması sonucunda 

işçiler grevin uygulanmamasına karar verirlerse ve uyuşmazlıkta taraf olan işçi 

sendikası, oylama sonucunun kesinleşmesinden itibaren onbeş gün içinde karşı 

tarafla anlaşmaya varamazsa veya Yüksek Hakem Kuruluna başvurmazsa, yetki 

belgesinin hükmü kalmaz (m. 36/3). Grev oylamasının grev lehine sonuçlanması 

halinde, grev kararının uygulanmaya konulması için kararın kesinleşmesi 

beklenmelidir. İtiraz süresi geçmeden veya itiraz karara bağlanmadan yapılan grev 

kanundışı grevdir. Karar oylamanın iptali yönünde olursa, yeni oylama yapılmadan 

grev uygulanamayacaktır470.  

 

Grev oylaması ancak kanundaki bu usuller uyarınca talep edildiği takdirde 

grevin yasallığını belirleyen şartlardan biri halinde gelecektir. Grev oylaması 

talebinin usulüne uygun şekilde yapılması halinde, oylama yapılmadan gerçekleşen 

                                                 
469 E. 1963/337 K. 1967/31 Kt. 20.10.1967. 
470 Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 200, 205.  
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grev kanundışı sayılacaktır. Grev oylaması talebi yoksa, oylama yapılmadan 

gerçekleştirilen grev kanundışı değildir471.  

 

Grev oylaması uygulaması birçok ülkenin hukuk sisteminde yer almaktadır. 

Grev oylaması yoluyla, grev hakkının kullanılmasında demokratik yöntemlerden 

yararlanılması ve greve katılmak istemeyen işçilerin zarardan korunması sağlanmak 

istemiş, bu işçilere greve engel olma yolu açılmıştır472. Grev oylaması aynı zamanda 

grevin meşruluğunu ve sendikaların üyelerine karşı hesap verebilirliğini gösteren, 

sendikaların demokratik bir şekilde işlediği yönündeki algıyı güçlendiren bir etkiye 

sahiptir. Ayrıca oylama sonucunda grev kararının çıkması, işçilerin grevle ilgili sıkı 

bir bağlılık hissine sahip olduğunu işverene göstermesi ve bu nedenle işvereni greve 

gidilmeden pazarlık masasında uyuşmazlığı çözmeyi tercih etmeye zorlaması 

bakımından da önemlidir473.  

 

Türk hukukundaki düzenleme şekliyle grev oylaması öğretide kimi eleştirilere 

hedef olmuştur. Bu eleştirilere göre, grev oylaması ile birçok usuli şartın yerine 

getirilmesinden sonra alınmış grev kararının uygulanmasının engellenmekte ve 

böylece işverenin lehine bir durum yaratılmaktadır. İşveren, oylamada oy kullanacak 

işçiler arasında sendikalı-sendikasız ayrımının yapılmaması nedeniyle, grev ilanının 

yapıldığı tarihte grev aleyhine oy verecek işçilerin çoğunlukta olması için yeni işçi 

alımı yapabilmektedir. Bu durum, işçilerin üyesi olmadığı sendikanın aldığı bir 

kararın uygulanmasına engel olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle grev oylaması 

işverenin kolayca etkileyebileceği bir sürece ve grev kırıcı bir mekanizmaya 

dönüşmekte ve sendikaların toplu pazarlık gücünü azaltmasına neden olmaktadır474.    

 

1961 Anayasası döneminde, işverene bir takım işçilere baskı yapma yolunu 

açacağı ve grev hakkının kullanılmasını zorlaştıracağı gerekçesiyle grev oylaması 

usulünün Anayasaya aykırılığı öne sürülmüştür. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu 

uygulamanın Anayasaya aykırı olmadığı yönünde karar vermiştir. Mahkeme’ye göre, 
                                                 
471 Demir, a.g.e., s. 368-370, Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 202. 
472 Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 200. 
473 Novitz, a.g.e., s. 78.  
474 Taşkent, a.g.e., s. 230, Bulut, a.g.e., s. 187, Tanör, Sorun, s. 121, Novitz, a.g.e., s. 78. 
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“Grev oylaması, sendikanın işçilerin çoğunluğunun isteğine aykırı bir kararın 

uygulanmasını önlemek üzere öngörülen bir tedbirdir. Bu tedbirin demokratik 

nitelikte olduğu açıktır. Böylelikle sendika yöneticilerinin durumu yanlış takdir 

ederek işçiler için istenilmeyen bir davranışa geçmesine fırsat verilmemiş olur (...) 

oylamayı gözetleyecek olan memurun uygulayacağı ve en büyük mülkiye amirinin 

belli edeceği tedbirler alınarak, işverenin işçiler üzerinde olumsuz etkide bulunması 

olanağı ortadan kaldırılabilir. Bu bakımdan bu hükmün, sendikaların tüzüklerine 

bırakılmayıp kanunda yer almasının grevin kullanılmasını zorlaştıracağı ve işçilere 

baskı yapılmasına yol açacağı ve bundan ötürü Anayasa'ya aykırı olduğu kabul 

edilemez”475.  

 

 4.5. Grev Gözcülüğü (Picketing) 
 

 TİSGLK’nın 48. maddesi uyarınca, kanuni bir grev kararına uyulmasını 

sağlamak için cebir ve şiddet kullanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın kendi 

üyelerinin grev kararına uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla, işyerinde grev 

ilan etmiş olan işçi sendikası, işyerinin giriş ve çıkış yerlerine, kendi üyeleri 

arasından grev gözcüsü koymaya yetkilidir. Kanun bu hükümle grev gözcüsü 

kurumunu tanımakta, ancak yine bir takım sınırlamalar öngörmektedir. 

 

 Öncelikle birinci fıkrada gözcülerin sayısı giriş ve çıkışına dörder kişi ile 

sınırlandırılmıştır. Grev gözcülerinin, işyerine giriş ve çıkışlara engel olamayacağını, 

giren ve çıkanları kontrol amacıyla dahi durduramayacağını düzenleyen ikinci fıkrası 

ile de yetkilerini önemli ölçüde kaldırmaktadır. Bu hükümle, grevdeki işçilerin 

yerine yeni işçi alındığı kuşkusunun varlığı halinde gözcülerin bunu tespit etmesi 

mümkün olamayacaktır476. Bunun yanı sıra "Bu işyerinde grev vardır" ibaresinin 

dışında, grev yapılan işyerleri ve çevresine afiş, pankart gibi ilan vasıtalarını asmak 

veya yazılar yazmak yasaktır (m. 48/3)477. İşyeri ve çevresinde grevciler veya grev 

                                                 
475 AYM, E. 1963/337, K. 1967/31, Kt. 20.10.1967. 
476 Taşkent, a.g.e., s. 233. 
477 Aynı yasak lokavt eylemi için de söz konusudur (TİSGLK m. 49/2). 
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gözcüleri için işçiler veya işçi sendikası tarafından kulübe, baraka ve çadır gibi 

barınma vasıtaları kurulamaz (m. 48/4).   

 

Bu hükme aykırılık halinde kimi cezalar öngörülmüştür. Yasada öngörülen 

sayıdan  fazla  sayıda  veya  işyerinde  grevi  ilan etmiş  olan  işçi  sendikasının  

mensubu  olmayan  grev  gözcüsü  koyanlar  veya aynı   şekilde  fazla  sayıda  ve  bir 

arada veya işyerinde grevi ilan etmiş olan işçi sendikasının mensubu olmaksızın grev 

gözcülüğü yapanlar iki aydan altı aya kadar, işyerine giriş ve çıkışlara engel 

olamayacağını, giren ve çıkanları kontrol amacıyla dahi durduramayacağını 

düzenleyen ikinci fıkrasına aykırı hareket eden grev gözcüleri de dört aydan bir yıla 

kadar hapis cezasına mahkum edilirler (m. 79/1).  

 

UÇÖ Uzmanlar Komitesi senelik yayınladığı raporlarda Türk hukukunda grev 

gözcülüğünün ağır sınırlamalara tabi olduğu ve bu sınırlamaların kaldırılması 

gerektiğini yinelemektedir. Özellikle 48. maddenin üçüncü fıkrasındaki işyeri ve 

çevresinde grevciler veya grev gözcüleri için işçiler veya işçi sendikası tarafından 

kulübe, baraka ve çadır gibi barınma vasıtaları kurulamayacağına ilişkin düzenleme 

Komitece eleştirilmiştir478.  

 

 4.6. Grev Yasakları  
 

  4.6.1. Sürekli Grev Yasakları 
 

 Anayasa’nın grev hakkını düzenleyen maddesi ve TİSGLK, greve ilişkin 

birçok yasak içermektedir. Bu yasaklar, önceki bölümde incelenen uluslararası 

sözleşmeler ve bu sözleşmelerin denetim organları tarafından verilen kararlar ile 

belirlenen uluslararası standartların öngördüğünden çok daha geniştir ve grev 

hakkının etkili biçimde kullanılması bakımından sorunludur. 

 

                                                 
478 Uzmanlar Komitesi, CEACR: Individual Observation concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), Turkey, 2010, Document No. (ilolex): 
062010TUR087. 
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 Yasaklardan ilki, hem Anayasa’nın 54. maddesinden kaldırıldığı halde 

TİSGLK’nın 25. maddesinin üçüncü fıkrasında varlığını koruyan siyasi grev, genel 

grev, dayanışma grevi, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direniş yasağıdır. Bu 

yasakların yanı sıra 54. maddenin dördüncü fıkrasında grev ve lokavtın 

yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerlerinin kanunla düzenleneceği 

ifade edilmiştir.  

 

 Yasak yoluyla grev hakkına getirilecek sınırlamalar, toplu iş sözleşmesi 

özerkliği dikkate alınarak düzenlenmelidir. Zorunlu tahkim usulünün yasaklar 

yoluyla yaygın hale getirilmesi, özerkliğin özünü zedeleyecek niteliktedir. Bu 

yasaklar, grev hakkının özerklik ile bağdaşmayacak şekilde sınırlanmasına, 

engellenmesine veya özüne dokunulmasına neden olmamalıdır479. 

 

 Grevin sürekli olarak yasaklandığı işler ve yerler, TİSGLK m. 29 ve 30’da 

düzenlenmiştir. Can ve mal kurtarma işlerinde, cenaze ve tekfin işlerinde, su, 

elektrik, havagazı, termik santrallarını besleyen linyit üretimi, tabii gaz ve petrol 

sondajı, üretimi, tasfiyesi, dağıtımı, üretimi nafta veya tabii gazdan başlayan 

petrokimya işlerinde, banka ve noterlik hizmetlerinde480, kamu kuruluşlarınca 

yürütülen itfaiye, sehiriçi deniz, kara ve demiryolu ve diğer raylı toplu yolcu 

ulaştırma hizmetlerinde481 ve ilaç imal eden işyerleri hariç olmak üzere, aşı ve serum 

imal eden müesseselerle, hastane, klinik, sanatoryum prevantoryum, dispanser ve 

eczane gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde482, eğitim ve öğretim kurumlarında483, çocuk 

bakım yerlerinde ve huzurevlerinde, mezarlıklarda, Milli Savunma Bakanlığı ile 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen 

                                                 
479 Kabakçı, a.g.e., s. 128.  
480 Banka hizmetleri 275 sayılı Kanun’da yasak kapsamında değildi. Noterlik hizmetlerindeki grev 
yasağı Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştır. Mahkeme, noter hizmetlerinin görülmemesinin kamu için 
büyük zararlar doğuracağı gerekçesiyle, Anayasa’ya aykırılık iddiasını reddetmiştir.   
481 275 sayılı Kanun’da böyle bir yasak bulunmamaktaydı.  
482 Kabakçı, a.g.e, s. 133, AYM, 20.10.1967, E. 1963/337, K. 1967/31, RG 2.5.1969. Eski TİSGLK 
döneminde sağlıkla ilgili işyerlerine ilişkin grev yasağı Anayasaya aykırılığı iddiası ile Anayasa 
Mahkemesi’ne taşınmış, Mahkeme ise sağlık işlerinin görülmemesinden doğacak zararın, işçilerin 
elde edeceği yarardan çok daha büyük olacağı gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir.  
483 Demir, Toplu İş Hukuku, s. 409.Yargıtay bir kararında öğrenci yurtlarını eğitim ve öğretim 
kurumu olarak değerlendirmeyerek, söz konusu işyerini grev yasağı kapsamına almamıştır. Kabakçı, 
a.g.e., s. 134, Tiyatro ve sinemalar da yasak kapsamında değildir. 
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işyerlerinde484 grev yapmak yasaktır. 29. maddenin üçüncü bendinde düzenlenen ve 

öğretide eleştirilen485 kömür üretimi ve dağıtım işlerindeki grev yasağı 1988 tarihli 

bir değişiklikle yasak kapsamından çıkarılmıştır.  

 

TİSGLK’nın 29 ve 30. maddelerinde sayılan grevin yasak olduğu işler ve 

yerlerdeki uyuşmazlıkların Yüksek Hakem Kurulu’nca çözülmesi öngörülmüştür 

(TİSGLK m. 52-55). Yasak kapsamındaki işler ve yerlerde çıkan uyuşmazlıklarda 

greve başvurma yolu tamamen kapalıdır. Bir işin veya yerin yasak kapsamında olup 

olmadığına ilişkin uyuşmazlıklar YHK’ca değil, mahkemece tespit edilir. Bu 

yasaklar sınırlı sayılıdır ve kıyas yoluyla, idari veya yargısal bir kararla 

genişletilemez. Ancak uygulamada YHK’nın yetkisini aşarak uyuşmazlığın söz 

konusu olduğu işyerinin yasak kapsamında olup olmadığını değerlendirdiği kararları 

bulunmaktadır. Söz gelimi 1986 yılında verdiği bir kararda, bir gübre fabrikasının 

yasak kapsamında olduğuna yönelik bir karar vermiştir486. Uyuşmazlıkların YHK 

tarafından sonuçlandırılması, sendikaların toplu pazarlık gücünü azaltan bir unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İşverenle anlaşmaya varılmazsa YHK’ya gidilecek 

olması, pazarlıkta işverenin elini güçlendirmektedir.   

 

Yasaklar, toplu pazarlık yürütülmesine engel değildir. Bahsi geçen işyerleri 

ve işlerde toplu pazarlık yapılabilir. Ancak bu sürecin sonunda anlaşmazlık halinde 

işçiler yasak nedeniyle grev yoluna başvuramayacaktır. Sürekli grev yasakları söz 

konusu olduğunda greve gidilemeyecek, uyuşmazlığın çözümünde barışçı yollara 

başvurulacaktır. Yasaklar uluslararası standartlara göre değerlendirildiğinde, yasak 

kapsamının genişliği ve grev yasağının varlığı halinde uyuşmazlığın çözümü için 

yalnızca zorunlu tahkim usulünün öngörülmesi Türk hukukunun bu standartlarla 

uyumlu olmadığını göstermektedir. Zira uluslararası standartlara göre, tahkim usulü 

ancak zorunlu hizmetler söz konusu olduğunda zorunlu tutulmalıdır. Öğretide bir 

                                                 
484 Kabakçı, a.g.e., s. 134, 275 sayılı Kanun’a göre, burada çalışan işçilerin çalışma şartlarının benzer 
işyerlerine nazaran dezavantajlı olduğunun Yüksek Hakem Kurulu’nca tespiti durumunda yasak 
geçerli olmayacaktır. 
485 Taşkent, a.g.e., s. 227. 
486 YHK 25.06.1986 tarihli, 986/33 sayılı kararı.    
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görüş, grev yasaklarındaki uyuşmazlıkların zorunlu tahkim yoluyla çözülmesini 

değil, yasakların genişliğini eleştirmektedir487.  

 

 1961 Anayasası döneminde verdiği bir kararda Anayasa Mahkemesi, 275 

sayılı eski Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 20. maddesinde 

düzenlenen kimi işyerlerine ilişkin sürekli grev yasaklarını Anayasaya aykırı 

bulmamıştır488. 1961 Anayasası’nın grev hakkını düzenleyen 47. maddesinin hakkın 

istisnalarının kanunla düzenleneceğine ilişkin ikinci fıkrası, kanunkoyucuya grev 

yapılamayacak işyerlerini belirleme yetkisi tanımaktadır. Mahkemeye göre, 

kanunkoyucunun sahip olduğu yetkiye dayanarak düzenlediği yasaklar, bugünkü 

anlayış ve ihtiyaçlara göre yerindedir489. Mahkemenin bu görüşü öğretide 

eleştirilmiştir. Yasağın bugünkü anlayış ve ihtiyaçlara göre yerinde bulunması, 

Mahkemenin yerindelik denetimi yaptığının bir göstergesidir. Ayrıca, 47. maddenin 

ikinci fıkrası da hakkın yararlanıcıları bakımından sınırlama yapmaya elverişli bir 

hüküm olarak değerlendirilmemelidir490.   

 

                                                 
487 Kabakçı, a.g.e., s. 85.  
488 Davada iptali istenen 20 maddenin bentleri şu şekildedir: Grev ve lokavt yasakları" başlıklı 20. 
maddesi şöyledir:  
"1- Savaş halinde; 
2-- Genel ve kısmî seferberlikte; 
3- İlâç imal eden iş yerleri hariç olmak üzere hastane, klinik, sanatoryum, prevantoryum, dispanser, 
eczane, aşı ve serum imal eden müesseseler gibi sağlıkla ilgili iş yerlerinde; 
4- Can ve mal kurtarma işlerinde; 
5- Kamu tüzel kişilerince veya kamu iktisadî teşebbüslerince yerine getirilen su, elektrik, havagazı 
istihsal ve dağıtımı işlerinde; 
6- Yabancı memleketlere yapmakta olduğu yolculuğu bitirmemiş deniz, hava ve kara ulaştırma 
araçlarında; Türk sularında seyir halinde olan gemilerle Türkiye'de hareket halinde bulunan hava, 
demir ve karayolu ulaştırma araçlarında; 
7- Noterlik hizmetlerinde; 
8- Eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk bakım yerlerinde; 
9- 19. maddenin ikinci bendi gereğince özel hakeme başvurulması hususunda anlaşma olmuşsa, 
tahkimnamenin imzalanmasından veya eğer aynı madde gereğince mahkeme grev veya lokavtı 
durdurma kararı almamışsa esas hakkındaki hükmün tebliğinden sonra; 
10- 19. maddenin 2 sayılı bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, toplu iş sözleşmesi süresi içinde; 
Grev ve lokavt yapılamaz. 
11- Millî Savunma Bakanlığınca ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca doğrudan 
doğruya, işletilen iş yerlerindeki işçilerin ücret veya sair çalışma şartlarının, piyasada benzeri İş 
yerlerindeki ücret veya sair çalışma şartlarına nazaran işçilerin aleyhinde olduğunun yetkisi işçi 
sendikası veya federasyonun başvurması üzerine Yüksek Hakem Kurulunca tesbit edilmesi halinde, 
bu iş yerlerinde greve karar verilebilir.” 
489 AYM, E. 1963/337, K. 1967/31, Kt. 20.10.1967. 
490 Tanör, Sosyal Haklar, s. 304. 
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 Çalışmanın ikinci bölümünde belirtildiği gibi, UÇÖ Uzmanlar Komitesi grev 

hakkının yasaklanabileceği “zorunlu hizmetleri”, kesintiye uğraması halinde nüfusun 

tamamının veya bir kısmının yaşamının, güvenliğinin veya sağlığının tehlike altında 

kalacağı hizmetler olarak tanımlamaktadır. TİSGLK’nın gerekçesinde, toplum 

yaşamını felç edecek ve etkileri uzun zaman silinemeyecek işlerin yasak kapsamına 

alındığı ifade edilmektedir. Ancak Türk iş hukuku öğretisinde de bu yasakların kamu 

yararı, kamu sağlığı veya ulusal güvenlik ile açıklanmasının mümkün olmadığı 

görüşüne yer verilmektedir. Petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi ve dağılımı işleri, banka 

hizmetleri, özel eğitim ve öğretim kurumları, kamu kuruluşlarınca yürütülen şehir içi 

toplu taşıma hizmetleri ve bugüne kadar herhangi bir greve konu olmamış cenaze, 

tekfin işleri ve mezarlıklar için öngörülen yasaklar, öğretide grev hakkına getirilen 

ölçüsüz bir sınırlandırma olarak değerlendirilmektedir491. Eğitim ve öğretim 

kurumlarındaki ve doğrudan savunmaya ilişkin olmayan askeri işyerlerindeki grev 

yasakları da, grev hakkını kullanılamaz hale getirmektedir492. SÖK de, petrokimya, 

eğitim ve toplu taşıma hizmetlerini zorunlu hizmet olarak değerlendirmemektedir. 

Komite’ye göre, bu hizmetlere getirilen grev yasakları örgütlenme özgürlüğünü ihlal 

etmektedir493.  

 

Ayrıca zorunlu hizmetlerde dahi grev hakkı tamamen ortadan kaldırılmamalı 

ve yerine asgari hizmet sistemi getirilmelidir. Ayrıca, bu sistem uyarınca asgari 

güvenlik hizmetlerinde görev alacak çalışanların belirlenmesi Bölge Çalışma 

Müdürlüğüne bırakılmamalıdır494. Kanunda grev yasaklarının 275 sayılı eski 

TİSGLK’nın ilgili maddesine nazaran da oldukça geniş şekilde düzenlenmesi 

nedeniyle toplu pazarlık alanı daraltılmaktadır495. Türk hukukunda yasakların 

genişliğinin yanı sıra UÇÖ denetim organlarının kararlarıyla çerçevesini çizdiğine 

benzer bir asgari hizmet sistemi de öngörülmemektedir.   

 

                                                 
491 Kabakçı, a.g.e., s. 84. Taşkent, a.g.e.,  s. 227. 
492 Kabakçı, a.g.e., s. 134. 
493 Bkz. II. Bölüm, 3.4.1. 
494 Bkz. II. Bölüm, 3.4.1., Uzmanlar Komitesi, CEACR: Individual Observation concerning Freedom 
of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) Turkey, 2010, 
Document No. (ilolex): 062010TUR087.  
495 Gülmez, Sendikal Hakların, s. 445.  
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  4.6.2. Geçici Grev Yasakları 
 

 Geçici grev yasaklarında, grev hakkının kullanılması esas, yasaklanması 

istisnadır. Sadece yasada belirtilen nedenlerle, sadece bu durumlara özgü ve geçici 

niteliklidirler496. Bu yasaklar, TİSGLK m. 31’de düzenlenmektedir. Savaş halinde, 

genel veya kısmi seferberlik süresince grev ve lokavt yapılamaz. Yangın, su baskını, 

toprak veya çığ kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve genel hayatı felce 

uğratan felaket hallerinde Bakanlar Kurulu, bu hallerin vuku bulduğu yerlere inhisar 

etmek ve bu hallerin devamı süresince yürürlükte kalmak üzere, gerekli gördüğü 

işyerleri veya işkollarında grev ve lokavtın yasak edildiğine dair karar alabilir (m. 

31/1).  

 

Genel hayatı felce uğratacak durumların varlığının takdiri Bakanlar 

Kurulu’ndadır. Karar aleyhine Danıştay’da dava açılabilecektir. Grev yasağı, genel 

hayatın felce uğradığı yer ve zaman bakımından sınırlıdır. Bu yer ve süre dışında 

grev yasaklanmamalıdır. Bakanlar Kurulu’nun belirlediği süre sonunda veya 

durumun normale dönmesi halinde yasak sona erecektir. Ancak grev yasağı 

kendiliğinden ortadan kalkmayacağından Bakanlar Kurulu yasağın kaldırıldığına 

ilişkin bir karar vermelidir. Yasağın ortadan kalkması halinde, kanuni usullere 

uyulmak kaydıyla grev yapmak tekrar mümkün hale gelecektir497. Grev ve lokavtın 

yasak olduğu işler ile yerlerdeki uyuşmazlıklarda, taraflardan biri arabuluculuk 

sürecinin anlaşma olmadan tamamlandığını gösteren tutanağın alınmasından veya 

geçici grev ve lokavt yasağının altı ayı doldurmasından itibaren altı işgünü içinde 

Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir (m. 32). Savaş ve seferberlik durumunda söz 

konusu olan grev yasaklarında, herhangi bir organ tarafından ayrıca bir grev yasağı 

kararı alınmasına gerek yoktur. Yasak kendiliğinden yürürlüğe girer. Bu yasakların 

yanı sıra 31. maddenin son fıkrasına göre, başladığı yolculuğu yurt içindeki varış 

mahallerinde bitirmemiş deniz, hava ve kara ulaştırma araçlarında da grev ve lokavt 

yapılamaz. Böyle durumlarda yolculuğun sona ermesiyle grev yasağı ortadan kalkar.  

 
                                                 
496 Demir, Toplu İş Hukuku, s. 407. 
497 Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 185. 
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31. Maddenin ikinci fıkrasında yer alan ‘olağanüstü haller ve sıkı yönetim 

halinde uygulanacak hükümler saklıdır’ şeklindeki ifade, 1988 yılındaki değişiklik 

ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak Olağanüstü Hal Kanunu ve Sıkıyönetim 

Kanunu’nda idareye grevleri yasaklama yetkisi tanıyan hükümler varlığını 

sürdürmektedir498.  

 

  4.6.3. Diğer Yasaklar 
 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, memurların toplu eylemlerde 

bulunması ve grev yapması yasaktır (m. 26, 27). 399 Sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 14. maddesi de sözleşmeli personel için grev yasağı 

getirmektedir499. Birçok eleştiriye hedef olan 3218 Sayılı Serbest Bölgeler 

Kanunu’nun serbest bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren 10 yıl süreyle grev 

yapılmasını yasaklayan geçici 1. maddesi 2002 yılındaki değişiklikle yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

 

 Burada sosyal haklardan biri olan grev hakkının kanun hükmünde 

kararnameler (KHK) ile sınırlanıp sınırlanamayacağı konusuna değinmek 

gerekmektedir. Anayasanın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin ancak kanun 

ile sınırlanabileceği düzenlenmektedir. 91. maddenin ilk fıkrasına göre ise de 

“sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının 

birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile 
                                                 
498 Demir, Toplu İş Hukuku, s.397. Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/ö maddesi, yaygın şiddet 
hareketleri nedeniyle bozulan kamu düzenini yeniden sağlamak üzere valilere grev kararının 
uygulanmasını en çok bir aya kadar erteleme yetkisi vermekteydi. Bu madde yürürlükten 
kaldırıldıktan sonra bir  kanun hükmünde kararname ile bu yetki 3 aya çıkarılıyordu. Bu madde de 
Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi. Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 192. Olağanüstü Hal Kanunu’nda greve 
ilişkin açık bir düzenleme bulunmasa da, idareye çalışma yükümlülüğü getirebilme (m. 8) ve 
çalışmaya ilişkin düzenlemeler yapma (m. 10) yetkisi veren hükümlerden idarenin grevi yasaklama 
yetkisi bulunduğu saptanmaktadır. Ayrıca TİSGLK m. 33/2 uyarınca “Olağanüstü halin ilan edildiği 
bölgelerde grev ve lokavt ertelenmesi kararlarına ilişkin davalarda yürütmenin durdurulmasına karar 
verilemez”.   
499 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname 29/1/1990 RG No: 20417 (Mükerrer), m. 14. 



 150

dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde 

kararnamelerle düzenlenemez”. Bu maddeden Anayasanın ikinci kısmının üçüncü 

bölümünde yer alan sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerin kanun hükmünde 

kararnamelerle düzenlenebileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Kişi hakları ve siyasi 

haklarda KHK ile yapılacak bir düzenleme, çoğunlukla devletin olumsuz edimini 

gerektirdiğinden, hakların sınırlanması sonucunu doğurabilecektir, bu nedenle bu 

maddede bu hakların KHK ile düzenlenemeyeceği özellikle belirtilmiştir. Sosyal 

hakların kanun hükmünde kararname ile düzenlenmesine olanak tanıyan bu hükmün 

getirilme nedeninin sosyal hakların çoğunluğunun devletin olumlu edimini 

gerektirmesi olduğu söylenebilir500.  

 

Ancak devletin olumlu edimini gerektirmeyen sendika, toplu sözleşme, grev gibi 

haklara ilişkin çıkarılan KHK’ler, kişi hakları ve siyasi haklarda olduğu gibi 

düzenlediği hakkın sınırlanmasına yol açabilecektir. Oysaki sendika, toplu sözleşme 

ve grev hakları, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesinin devlet müdahalesinin asgari 

ölçeğe indirgenerek, sosyal taraflara bırakılması amacıyla tanınmıştır. Bu alanların 

KHK ile düzenlenmesi sorunlara yol açmaya müsaittir. Nitekim sözleşmeli 

personelin grev hakkını tamamen ortadan kaldıran KHK buna örnektir. Anayasa’nın 

13. maddesindeki temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceğine 

ilişkin hüküm hatırlanarak, 91. maddenin ilk fıkrasındaki ‘düzenleme’ ifadesi 

sınırlamayı da içerecek şekilde anlaşılmamalıdır501. 

 

 4.7. Grevin Ertelenmesi 
 

 Türk hukukunda belli koşulların gerçekleşmesi halinde, Bakanlar Kuruluna 

karar verilmiş veya başlanmış yasal bir grevin ertelenmesi hakkında karar verme 

yetkisi tanınmaktadır. Buna göre; karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev 

veya lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu 

bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı bir kararname ile altmış gün süre ile erteleyebilir. 
                                                 
500 Sağlam, a.g.e., s. 28. 
501 Sağlam, a.g.e., s. 28-31, Tanör/Yüzbaşıoğlu, a.g.e., s. 138, Gözler, Anayasa Hukuku Dersleri, s. 
136. Karşı görüş: Algan, a.g.e., s. 285, yazara göre tüm sosyal ve ekonomik hakların kanun hükmünde 
kararname ile düzenlenmesi mümkündür.  
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Erteleme süresi, kararnamenin yayımı tarihinde işlemeye başlar. Bakanlar Kurulunun 

erteleme kararları aleyhine Danıştay’da iptal davası açılabilir ve yürütmenin 

durdurulmasına karar verilmesi istenebilir. Olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde 

grev ve lokavtın ertelenmesi kararlarına ilişkin davalarda yürütmenin durdurulmasına 

karar verilemez (TİSGLK m. 33)502.  

 

 Erteleme kararnamesinin yürürlüğe girmesi üzerine, Çalışma Bakanı bizzat ve 

resmi arabulucu listesinden seçeceği bir arabulucu yardımı ile uyuşmazlığın çözümü 

için erteleme süresince her türlü gayreti gösterir. Erteleme süresi içinde taraflar 

aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de intikal ettirebilirler (TİSGLK m. 

34/1,2). Anayasa’nın 54. maddesinin beşinci fıkrasında ve TİSGLK’nın 34. 

maddesinin son fıkrasında grev ertelemesinin sonunda uyuşmazlıkların Yüksek 

Hakem Kurulu’nca çözüleceği düzenlenmektedir. Erteleme süresinin sona erdiği 

tarihte taraflar anlaşamamış veya uyuşmazlığı özel hakeme de intikal 

ettirmemişlerse, Çalışma Bakanı uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Hakem 

Kuruluna başvurur. 

 

 Ertelenme halinde grev yasaklarından farklı bir durum bulunmaktadır. Burada 

usulüne uygun olarak alınmış bir grev kararı veya başlamış yasal bir grev ve grevin 

uygulanması önünde idari bir engelin varlığı söz konusudur. Bakanlar Kurulu genel 

bir erteleme kararı veremez. Her bir grev için ayrı karar alınmalıdır. Hakkında henüz 

karar alınmamış grevler için de erteleme kararı almak mümkün değildir503.     

 

 TİSGLK’da erteleme sebepleri genel sağlık ve milli güvenlik olarak 

gösterilmiştir. Kanunda bu sebepler ile ne kastedildiğine ilişkin bir açıklama 

bulunmamaktadır. Ancak ülkenin sağlık şartlarını bozan, ülke sağlığına tehdit 

oluşturan hastalık ve diğer etkenlerin oluşmasına sebep oluyorsa, grevin genel sağlığı 

bozucu özellik taşıdığı söylenebilir. TİSGLK m. 30’a göre, sağlıkla ilgili işyerlerinde 

                                                 
502Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 186, 187. 275 sayılı Kanun döneminde, erteleme süresi en fazla 30 gündü. 
Bakanlar Kurulu gerekli görürse 60 gün daha uzatabiliyordu. Erteleme süresi, kararın Resmi 
Gazete’de yayımlanmasından iki gün sonra başlıyordu. Yürütmenin durdurulması istemiyle 
Danıştay’a başvurulması halinde, Danıştay istemi 1 hafta içinde karara bağlamak zorundaydı.    
503 Tuncay, Toplu İş Hukuku, s. 299.  
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grev yasaklanmıştır. Burada genel sağlığın bozulmasına sebep olan grev, bu işyerleri 

dışında kalan işyerlerinde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Milli güvenlik ile ise, Danıştay 

Dava Daireleri Genel Kurulu kararına göre, “yurt ölçüsünde beliren iç ve dış 

tehlikelere karşı devlet tüzel kişiliğini savunma ve güvenlik altına alma” 

kastedilmektedir. Bir grevin genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu olup 

olmadığının takdiri Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Bu değerlendirme sırasında 

kullanılacak belirli ölçütlerin bulunmaması nedeniyle, Bakanlar Kuruluna bırakılan 

takdir alanı çok geniştir. Öğretide bu genişliğin kötüye kullanma tehlikesi içerdiği 

dile getirilmektedir. Özellikle 1980 öncesinde birçok grev 275 sayılı Kanundaki 

ifadeyle memleket sağlığı veya milli güvenlikle ilgisi olmadığı halde Bakanlar 

Kurulunca ertelenmiştir. Bakanlar Kurulu değerlendirmesini yaparken, temel bir 

insan hakkının sınırlanması söz konusu olduğundan sınırlama sebeplerini dar 

yorumlamalıdır. Erteleme süresi içinde arabuluculuk veya özel hakem yollarıyla 

uyuşmazlığın çözülmemesi halinde, sürenin sonunda YHK’ya taşınması, erteleme 

kurumunu bir grev yasağı haline getirmektedir504.  

 

Erteleme yoluyla bir grev yasağın yaratılması, grev hakkına ciddi bir 

sınırlama getirmektedir. Erteleme kararına karşı yargı yolunun açık tutulması da, 

davaların çok uzun sürmesi ve Danıştay’ın YHK’nın verdiği kararlarla çelişecek 

karar alması halinde sorunların ortaya çıkacak olması nedeniyle, önemli bir güvence 

sağlamamaktadır. Grev ertelemesi kurumu, siyasal bir organın objektif olmayan 

gerekçelerle grev kırıcılığı yapmasına müsaade eder niteliktedir505. Grevin ertelenme 

süresinin uzunluğu ve erteleme kararı alma yetkisinin tamamıyla siyasi bir organ 

olan Bakanlar Kurulu’na bırakılmış olması, hakkın kullanılmasını zorlaştırıcı, hatta 

kullanılamaz hale getirici bir etkisi bulunmaktadır. Bu bakımdan grevin ertelenmesi 

kurumu, grev hakkının kullanılması açısından ciddi bir engel teşkil etmektedir506. Bu 

düzenleme, UÇÖ sözleşmelerine aykırıdır ve bu nedenle UÇÖ organları tarafından 

en çok eleştirilen hususlardan birini oluşturmaktadır. Uzmanlar Komitesi 
                                                 
504 Tuncay, Toplu İş Hukuku, s. 299, 301, Taşkent, a.g.e., s. 230, Kabakçı, a.g.e., s. 85, 275 sayılı 
Kanun döneminde, şu anda yürürlükte olan kanunun aksine erteleme süresi sonunda grev sürecine 
devam etmek mümkündü, bu nedenle ertelemenin bir grev yasağına dönüşmüş olduğundan söz etmek 
mümkün değildi.  
505 Tanör, Sorun, s. 120. 
506 Tanör, Sosyal Haklar, s. 348.  
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raporlarında her sene bu eleştirileri tekrarlamaktadır. Komiteye göre, erteleme yetkisi 

Bakanlar Kurulu yerine ilgili tarafların güvenini kazanmış bağımsız bir organa 

tanınmalıdır507. Buna karşılık öğretide karara karşı yargıya başvurma olanağının 

bulunması ve erteleme süresince tarafların anlaşması için çaba sarfedilmesi 

bakımından 98 No.lu Sözleşme’ye aykırılığın bulunmadığı görüşü de 

bulunmaktadır508.   

 

 Bakanlar Kurulu’nun verdiği erteleme kararlarında erteleme sebebi 

gösterilmekte, ancak erteleme gerekçesi belirtilmemektedir. Bu, öğretide 

eleştirilmekte, Türk-İş’in kanun teklifinde de kararlarda gerekçe belirtilmesi 

zorunluluğu getirilmesi önerilmektedir. Ayrıca uygulamada Bakanlar Kurulunun 

erteleme sebebi dahi göstermediği veya iki sebebe birden yer verdiği kararları 

bulunmaktadır.  Bu durum erteleme kararının inandırıcılığını yitirmesine neden 

olmaktadır. Erteleme sebebinin titizlikle incelenerek gerekçesi ile birlikte kararda yer 

alması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde idare tarafından böyle bir 

karar verilmesi için öncelikle erteleme sebebinin ortaya çıktığının mahkeme 

tarafından tespit edilmiş olması aranmaktadır509.     

  

 Yukarıda da belirtildiği gibi, Bakanlar Kurulunun erteleme kararına karşı 

yargı yoluna başvurulabilir. Danıştay’da iptal davası açılabilir veya yürütmenin 

durdurulması istenebilir. Olağanüstü halin ilan edildiği bölgelerde grev ve lokavt 

ertelenmesi kararlarına ilişkin davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez 

(TİSGLK m. 33/son). Danıştay’ın iptal kararı vermesi veya 60 gün içinde kararın 

kaldırılması halinde Bakanlar Kurulunun işlemi hiç yapılmamışçasına grev süreci 

işlemeye devam eder. Grev kararı, karşı tarafa tebliğinden itibaren altmış gün içinde 

ve karşı tarafa noter aracılığı ile altı işgünü önce bildirilecek tarihte uygulamaya 

konabilir (TİSGLK m. 37/son, 1). Madde metninde iptal kararından söz edildiği 

halde yürütmeyi durdurma kararına yer verilmemektedir. Ancak kuşkusuz, 

                                                 
507 Uzmanlar Komitesi, CEACR: Individual Observation concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) Turkey, 2010, Document No. (ilolex): 
062010TUR087. 
508 Kabakçı, a.g.e., s. 86, 165.  
509 Çelik, a.g.e., s. 657, 658, Kabakçı, a.g.e., s. 86.  
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Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi halinde, yasak ortadan kalkmış 

olacağından kanuni usuller yerine getirilerek grev kararı alınıp uygulanabilecektir510.  

 

 4.8. Tahkim 

 
Zorunlu tahkim, uyuşmazlık halinde tarafların iradesi dikkate alınmaksızın 

kanun gereği başvurmaları zorunlu bir çözüm usulüdür. Zorunlu tahkime başvurma 

halinde grev ve lokavta başvurma imkanı kalmamaktadır. Zorunlu tahkim faaliyetini 

yürüten kurum Yüksek Hakem Kurulu’dur (YHK)511.  

 

Zorunlu tahkim usulüne sadece belli şartların varlığı halinde 

başvurulmaktadır. Bunlardan ilki, grevin yapılamayacağı bir durumun bulunmasıdır. 

Bu durum farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Grevin sürekli veya geçici olarak 

yasaklandığı işler ve yerlerde yürütülen toplu pazarlık sırasında çıkacak 

uyuşmazlıklar zorunlu tahkim yoluyla çözülecektir. Bu yasaklar TİSGLK’nın 29, 30 

ve 31. maddelerinde sayılmaktadır. Geçici grev yasaklarında zorunlu tahkime 

başvurulmadan önce arabuluculuk çözüm yolu da tüketilmelidir. Grev ve lokavtın 

sürekli olarak yasak olduğu işler ile yerlerdeki uyuşmazlıklarda, taraflardan biri 

arabuluculuk tutanağının alınmasından veya geçici grev ve lokavt yasağının altı ayı 

doldurmasından itibaren altı işgünü içinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir 

(TİSGLK m. 32). Eğer taraflardan hiçbiri belirlenmiş süreler içinde Yüksek Hakem 

Kurulu’na başvurmazsa sendikanın yetki belgesi hükümsüz kalacaktır (TİSGLK m. 

27/2).  

 

TİSGLK m. 33’e göre, grevin Bakanlar Kurulunca ertelenmesi halinde de 

ertelenme süresi boyunca resmi arabuluculuk usulü işletilip sonuç alınamamışsa, 

ertelenme süresi sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı uyuşmazlığın çözümü 

için Yüksek Hakem Kurulu’na başvurur (m. 34). Erteleme kararının alınmasıyla 

grev olanağı ortadan kalkar. Grevin yapılamayacağı durumlardan diğer bir tanesi de 

TİSGLK m. 35’e göre, işyerinde gerçekleştirilen grev oylaması sonucunda grevin 

                                                 
510 Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 188. 
511 Tuncay, Toplu İş Hukuku, s. 272.  
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reddedilmesidir. Grevin reddedilmesi kararının kesinleşmesinden itibaren 15 gün 

içinde tarafların anlaşamaması halinde işçi sendikası uyuşmazlığı Yüksek Hakem 

Kurulu’na taşımak zorundadır. Grev yasakları durumunda olduğu gibi, bu süre 

içinde YHK’ya başvurulmazsa, sendikanın yetki belgesinin hükmü kalmaz. Yüksek 

Hakem Kurulu uyuşmazlıklara resen bakmaz. Taraflardan birinin veya grevin 

ertelenmesi halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başvurusu aranmaktadır 

(TİSGLK m. 52).  

 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 1. geçici maddesi uyarınca, serbest 

bölgenin faaliyete geçmesinden itibaren 10 yıllık süre boyunca grev yapma yasağı 

bulunduğundan, zorunlu tahkim usulü öngörülmekteydi. Ancak bu hüküm 2002 

yılında ilga edilmiş, serbest bölgelerde on yıllık süre boyunca grev yapma yasağı 

kaldırılmıştır512.  

 

TİSGLK’nın 31. maddesinin son fıkrasında düzenlenen grev yasağında ise 

YHK’ya gidilmeyecektir. Bu fıkraya göre, başladığı yolculuğu yurt içindeki varış 

mahallerinde bitirmemiş deniz, hava ve kara ulaştırma araçlarında grev ve lokavt 

yapılamaz. Ancak bu hüküm, grev kararı alınmasına engel olmamaktadır. Yolculuk 

esnasında grev kararı alınması halinde, grevin başlama tarihi yolculuğun bitimine 

kadar ertelenir.  

 

Yüksek Hakem Kurulu’nun verdiği kararlar kesindir. Kararlara karşı temyiz 

yoluna başvurma imkanı bulunmamaktadır. Kararlar aynı zamanda toplu iş 

sözleşmesi hükmündedir (m. 55)513.   

 

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Komitesi ve UÇÖ denetim organları, devletlerin bu usullerin kullanılmasını 

kolaylaştırma yükümlülüğü altında olduğu, ancak bunların zorunlu olarak 

dayatılmasının grev hakkını ihlal ettiği görüşündedirler. Türkiye’nin tahkime ilişkin 

                                                 
512 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, RG No. 18785.   
513 Zorunlu tahkim kurumuna getirilen eleştirilere, III. Bölüm, 4.6., 4.7. başlıklarında yer 
verilmektedir. 
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düzenlemeleri gönüllülük esasından sapması ve grevin yasallık koşullarından biri 

olması nedeniyle uluslararası standartlarla uyum sorunu içinde gözükmektedir514.  

 

 4.9. Hakkın Kötüye Kullanılması 
 

 TİSGLK’nın 47. maddesi grev hakkının kötüye kullanılmasını 

düzenlemektedir. Bu madde, Anayasanın grev hakkını düzenleyen 54. maddesinin 

ikinci fıkrasını tekrar etmektedir. Buna göre, grev hakkı iyiniyet kurallarına aykırı 

tarzda toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz.  

 

Kanunkoyucu, iyiniyet kuralı, toplum zararı ve milli serveti tahrip 

kavramlarını somutlaştırmamıştır. Bu soyutluk ve esneklik, mahkeme kararlarının 

keyfi olarak alınmasına, grev hakkının ihlaline neden olacak nitelikte olması 

bakımından öğretide eleştirilmektedir515. Medeni kanunda düzenlenen ve tüm hukuk 

düzeni için geçerli olan iyiniyet kuralı uyarınca, bir hakkın açıkça kötüye 

kullanılmasını yasa korumaz. Uyuşmazlıkların mücadeleci yollarla çözümü sırasında 

yapılan eylem karşı tarafça iyiniyetli olarak algılanamayacağından, taraflar dışında 

fakat grev hakkı ile bağdaşmayan bir bakış açısıyla değerlendirme yapmak 

gerekecektir. İyiniyet kuralı grev hakkının kullanımına ilişkin olarak her zaman dar 

yorumlanmalıdır. İyiniyetli olmayan bir greve tek örnek, ancak işverenin grev 

sırasında uyuşmazlığa ilişkin tüm tekliflerine razı olmasına rağmen grevin 

sürdürülmesi olabilir516.   

 

Toplum zararı ve milli servetin tahribi ölçütleri de açık olmayan 

kavramlardır. Her grev, toplumun belli miktarda zarar görmesine neden olabilir. 

Grev hakkı bu olguya rağmen anayasal güvence altındadır. Bunun nedeni, işçilerin 

grev ile sağlayacakları yararın, toplumun göreceği zarardan üstün tutulmasıdır517.  

                                                 
514 Bkz. II. Bölüm, 3.4.3.3, Uzmanlar Komitesi, CEACR: Individual Observation concerning Freedom 
of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) Turkey, 2010, 
Document No. (ilolex): 062010TUR087.   
515 Tanör, Sorun, s. 120.  
516 Sağlam, a.g.e., s. 44. 
517 Taşkent, a.g.e., s. 221. 
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 Aynı maddede cümlenin devamında bu kurala aykırı olarak uygulanan grevin, 

taraflardan birinin veya Çalışma Bakanının başvurusu üzerine iş mahkemesi kararı 

ile durdurulacağı ifade edilmektedir. Bu durumda grev, tüm usuli şartlar yerine 

getirilmiş ve izin verilen amaca uygun olarak düzenlenmiş olsa dahi mahkeme kararı 

ile durdurulabilecektir. Yargıcın bu muğlak ölçütlere dayanarak grevi durdurma 

kararı verirken titizlikle davranması gerekmektedir518. Türk hukukunda grev hakkı 

ayrıntılı düzenlemelerle sınırları açık biçimde belirlenmiş olduğundan kötüye 

kullanılma ihtimali azdır. Zira bir hakkın sınırları ne kadar kesin çizgilerle 

belirlenmişse, kötüye kullanılma ihtimali o kadar azalır. Bu nedenle kötüye kullanma 

gerekçesiyle hakkın sınırlanması çok istisnai hallerde söz konusu olmalıdır519. 

 

 4.10. Greve Sonradan Katılma 

 

 Yasada açık bir hüküm bulunmamasına karşılık, işçinin greve sonradan 

katılması hakkının bulunmaması, grev hakkına getirilen bir kısıtlama olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yargıtay’ın kararına konu olmuş bir olayda, grevin 

başlamasından sonra sendikaya üye olup greve katılan bir işçinin sözleşmesi, işveren 

tarafından devamsızlık gerekçesiyle haklı nedenle feshedilmiştir. Söz konusu işçi, 

feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini mahkemeden talep etmiştir. İlk 

derece mahkemesinin davacı işçi lehine karar vermesi sonucu, davalı temyiz yoluna 

başvurmuştur520.  

  

 Yargıtay, davada davalı işveren lehine karar vermiştir. Yargıtay’a göre, 

başladığı tarihte greve katılmayan veya greve katılıp sonradan vazgeçen işçi, 

sonradan greve katılamaz. Yasada bu konuyu açıkça düzenleyen bir madde 

bulunmamaktadır. Ancak, öğretide de aynı görüş TİSGLK’nın 37. maddesine 

dayandırılarak savunulmuştur. Maddenin ikinci fıkrasına uyarınca, bildirilen günde 

başlamayan grev hakkı veya lokavt düşer. Buna göre, bu tarihten sonraki bir tarihte 

                                                 
518 Taşkent, a.g.e., s. 221.  
519 Sur, Grev Kavramı, s. 115. 
520 9. HD, E. 2006/1570, K. 2006/4778, K. t. 27.02.2006.  
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greve başlayanların eylemi yasadışı grev teşkil edecektir521. Ancak diğer bir görüşe 

göre, bu hükümden böyle bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Bu hükmün getiriliş 

amacı, sürpriz ve ani bir grevin yapılmasını önlemektir. Grevin başlama tarihi olarak 

belirlenen günde sadece bir kısım işçinin işi bırakması, grev hakkının düşmesine 

engel olacaktır. Yasada grev hakkının kullanılması için dahi asgari bir katılım koşulu 

öngörülmemektedir. Bu nedenle yasanın greve sonradan katılımı yasaklama amacı 

güttüğünü söylemek güçleşmektedir. Grev hakkı, halihazırda yasa ile birçok 

kısıtlamaya tabi tutulmaktadır. Hakkında açık bir hüküm bulunmayan bir konuda, 

ilgili görülen hüküm daha da sınırlayıcı şekilde yorumlanmamalıdır. Yasanın açıkça 

yasaklamadığı eylemler, doğrudan hukuka aykırı kabul edilmemelidir. Konuya 

ilişkin bir yasa boşluğu bulunduğuna göre, sorun anayasa ile korunan grev hakkı ve 

iş mücadelesi araçlarında eşitlik ilkeleri uyarınca çözümlenmelidir522.   

 

 4.11. Grevin Sonuçları 
   

  4.11.1. Grevin Bireysel İş Sözleşmesine Etkileri 
 

 Kural olarak bir sözleşmenin konusunu oluşturan edimlerin yerine 

getirilmemesi borca aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle taraflar sözleşmeyi 

feshetme hakkına kavuşurlar. Ancak kanuni grev söz konusu olduğunda bu kurala 

istisna getirilmektedir. Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, böyle bir 

kararın alınmasını teşvik etme, böyle bir greve katılma veya böyle bir greve 

katılmaya teşvik etme sebebiyle bir işçinin hizmet akdi feshedilemez (TİSGLK m. 

42/1). Kanuni bir greve katılanlar ile işyerinde çalışmayı arzu edip işveren tarafından 

çalıştırılmayan işçilerin hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları, grevin sona 

ermesine kadar askıda kalır (m. 42/2). Grevin anayasaca tanınan bir hak olması 

nedeniyle, grev sırasında iş sözleşmesinden doğan asli borçlar olan işçinin iş görme, 

işverenin ise ücret ödeme borcu geçici bir süre için ortadan kalkar, ancak tali borçlar 

varlığını sürdürmeye devam eder. Taraflar asli borçların yerine getirilmemesi 

                                                 
521 Tuncay, Toplu İş Hukuku, s. 279, Sur, Toplu İlişkiler, s. 416, 417. 
522 Mustafa Alp, “Greve Sonradan Katılmanın Sonuçları”, Sicil, Haziran 2007, 142-150, s. 145, 146. 
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nedeniyle temerrüde düşmüş sayılmaz ve iş sözleşmesi haklı nedenle sona 

erdirilemez523. 

 

Hizmet sözleşmesinin feshedilememesi şeklindeki güvence, kanuni bir grev 

ile işçilerin anayasal bir haklarını kullanıyor olmaları nedeniyle öngörülmüştür. Aksi 

halde, bir başka deyişle grevin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olması 

halinde, hakkın kullanımını önemli ölçüde güçleştireceğinden grev hakkının anayasal 

düzeyde tanınmasının anlamı kalmayacaktır524.   

 

Grev ve lokavt süresince hizmet akitleri askıda kalan işçilere bu dönem için 

işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemez, bu süre kıdem tazminatı hesabında 

dikkate alınmaz. Toplu iş sözleşmelerine veya hizmet akitlerine bunların aksine 

hüküm konulamaz (m. 42/5). Grevde geçen süre, emeklilik ve yıllık izin hesabında 

da dikkate alınmayacaktır. Bu hüküm toplu iş sözleşmesi özerkliğini sınırlayıcı bir 

hüküm olarak değerlendirilmektedir. Anayasa düzeyinde tanınan temel bir hakkın 

kullanılmasının, bu sürenin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaması yoluyla 

işçinin diğer bir hakkından mahrum edilmesine neden olmaktadır525.    

 

 4.11.2. TİSGLK’nın Greve İlişkin Hükümlerine  

  Aykırılık Halinde Öngörülen Yaptırımlar  
  

 Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun greve ilişkin hükümlerine 

aykırı şekilde düzenlenen grevlerin söz konusu olması halinde işveren grevci 

işçilerin iş sözleşmelerini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilecek, ayrıca grev 

nedeniyle oluşan zararların tazminini isteyebilecektir526.  

 

 TİSGLK’nın beşinci kısmının birinci bölümü, greve ilişkin hükümlerine 

aykırılık halinde öngörülen para ve hapis cezalarını düzenlemektedir (m. 68-81). 

                                                 
523 Ömer Ekmekçi, Grev ve Lokavtın Sonuçları, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul, t.y., s. 5-
7.  
524 Tanör, Sosyal Haklar, s. 271, Ekmekçi, a.g.e., s. 12. 
525 Taşkent, a.g.e., s. 234, Narmanlıoğlu, a.g.e., s. 9.  
526 Narmanlıoğlu, Armağan, s. 1612. 
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Toplu iş sözleşmesine yasak hükümler konulması, kanun dışı grev ve lokavt, 

uygulanan grev veya lokavtın kanuna aykırı olması, yasak hallerinde grev ve lokavt, 

kararlara tesir maksadıyla kanun dışı grev ve lokavt, devletin şahsiyetine karşı grev 

veya lokavt, grev veya lokavtı erteleme kararına uyulmaması, grev oylamasında hile, 

tehdit ve cebir, grev veya lokavt halinde işyerinden ayrılmama, engellemede 

bulunma, grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin haklarına uyulmaması, kanuna 

aykırı şekilde grev gözcülüğü, ilan etmeme, bilgi vermeme ve mahkeme kararına 

uymama hallerinde para ve hapis cezaları öngörülmektedir. TİSGLK hükümlerine 

aykırılık halinde hürriyeti bağlayıcı cezaların öngörülmesi uluslararası sözleşmelerin 

denetim organlarınca eleştirilmektedir527. 

 

 UÇÖ denetim organlarından SÖK’ün önüne gelen 1976 tarihli başvuruda 

Türk hukukunda greve bağlanan cezai yaptırımlar şikayet konusu olmuştur. Devlet 

Güvenlik Mahkemelerinin kuruluşunu protesto etmek amacıyla grev çağrısında 

bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yöneticilerinin 

tutuklanması ve birçok çalışanın da işten çıkarılması nedeniyle sendika hakkının ihlal 

edildiği iddia edilmiştir. SÖK kararında grev sebebiyle işten çıkarma gibi ağır 

yaptırımların uygulanması eleştirilmiş ve hükümete uyuşmazlıkların çözümünü 

kolaylaştırmak amacıyla önlem alması yönünde tavsiyede bulunulmuştur528. 

Uzmanlar Komitesi de her sene yayınladığı raporunda kanundışı grevlere katılmak 

nedeniyle öngörülen hapis dahil ağır yaptırımların örgütlenme özgürlüğü ilkelerine 

aykırı olduğunu dile getirmekte, Türkiye’den bu düzenlemeleri değiştirmesini 

istemektedir529.   

 

Anayasa Mahkemesi, 2008 yılında değiştirilmeden önce, TİSGLK’nın 

kararlara tesir maksadıyla kanun dışı grev ve lokavt durumunda cezai yaptırımlar 

öngören 73. maddesinin son fıkrasını benzer gerekçelerle iptal etmiştir. Mahkeme’ye 

göre, “54. maddenin birinci fıkrasındaki güvence kapsamında olmamakla birlikte, 

                                                 
527 Bkz. II. Bölüm, 3.5.2. 
528 Gülmez, Sendikal Hakların, s. 430.  
529 Uzmanlar Komitesi, CEACR: Individual Observation concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) Turkey, 2010, Document No. (ilolex): 
062010TUR087. 
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ikinci ve yedinci fıkralardaki yasakların kapsamına da girmeyen iş mücadelesi 

niteliğinde veya düşünce açıklaması biçimindeki toplu eylemlere de 

rastlanabilmektedir. İşçilerin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve 

menfaatlerini korumak ve geliştirmek için gerçekleştirebilecekleri bu tür eylemlerin 

özgürlükler kapsamında değerlendirileceği açıktır (...) Anayasanın 54. maddesinin 

birinci fıkrası kapsamına girmemekle birlikte, dar yorumlanması gereken yasak 

grevlerin kapsamına da girmeyen grev uygulamalarının yasaklanması, özgürlüklere 

yönelik bir sınırlama olacaktır”. Kararlara tesir maksadıyla yapılan eylemler, çalışma 

borcunun ihlali anlamına geleceğinden, işçiler borca aykırılık nedeniyle işten 

çıkarılma veya tazminat ödeme gibi yaptırımlarla karşılaşabilecektir. Yetkili 

organlarca alınmış ya da alınacak olan kararlara etki etmek amacıyla işçilerin 

protesto ve benzeri eylemlerini, iş ve çalışma koşullarına ilişkin olup olmamasına 

bakılmaksızın cezai yaptırıma bağlanması Anayasa’ya aykırı bulunmuştur530. 

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı üzerine değiştirilen maddenin suç tanımında 

hiçbir değişikliğe gidilmemiş, yalnıza cezaların alt veya üst sınırı farklılaştırılmış ve 

para cezaları kaldırılmıştır.   

 

TİSGLK’nın greve ilişkin maddelerine aykırılık sonucunda cezai yaptırım 

öngörülmesi öğretide de eleştirilmektedir. Herhangi bir eyleme ceza hukuku 

anlamında yaptırımların uygulanması için, söz konusu eylemin yasa ile açıkça 

yasaklanmış olması gerekmektedir. Anayasanın 38. maddesinin sekizinci fıkrası 

uyarınca hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine 

getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. İşçilerin hizmet 

sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini iş yeri terki, çalışmama gibi eylemler 

vasıtasıyla yerine getirmemesi halinde öngörülen cezai yaptırımlar, m. 38/8’e de 

aykırı olacaktır. Grev eylemi sözleşmeden doğan yükümlülüğü ihlal boyutunu aşacak 

nitelikte değilse, cezai yaptırım ancak üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri 

veya diğer anayasal değerlerle çatışma halindeyse öngörülmelidir. Bu çatışma 

olmaksızın cezai yaptırımların öngörülmesi, devleti sözleşme özgürlüğü 

                                                 
530 AYM, E. 2002/71, K. 2008/44, K.t. 17.1.2008. 
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çerçevesindeki mücadelede işçi aleyhine taraf haline getirmektedir531. Bu 

yaptırımların öngörülmesi nedeniyle, caydırıcı ve baskıcı bir sistem meydana 

getirilmiştir. Bu durum, Türk hukuk düzeninin anti-sosyal ve işverenin tarafında yer 

alan niteliğini sergiler niteliktedir ve aynı zamanda işçilerin kendini ilgilendiren 

konularda düşüncelerini ifade etme tahammülsüzlüğü bulunduğunu göstermesi 

bakımından ifade özgürlüğü ile de bağdaşmamaktadır. Alınan bu tedbirler, sosyal 

devletin iktisaden güçsüzü koruma, emek-sermaye dengesini sağlama gibi 

amaçlarına ters düşmektedir 532.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
531 Can, a.g.e., s. 56. 
532 Tanör, Sorun, s. 121, Can, a.g.e., s. 66, 67. 
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SONUÇ 
  

 İnsan hakları hukuku içinde sosyal ve ekonomik hakların ortaya çıkışı ve 

gelişimi, kişi hakları ve siyasi haklardan çok daha yakın tarihlere denk gelmektedir. 

Sosyal hakların tarihsel bakımdan geç kalmış gelişimi ve belli bir kısmının devletin 

olumlu edimini gerektirmesi gibi nedenlerle, bu hakların korunması ikinci plana 

atılmıştır.  

 

 Birinci Dünya Savaşı’nın ardından kimi Anayasalarda kendine yer bulan 

sosyal haklar, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası insan hakları 

sözleşmelerinde ve Anayasalarda yer almaya başlamıştır. Sosyal haklara yer 

vermeyen sözleşmelerin denetim organları da sosyal hakları klasik haklarla 

bağdaştırarak, ona koruma sağlamak eğilimindedirler. Ancak hükümetler özellikle 

90’lı yıllardan itibaren sosyal haklara ve sosyal politikalara verdikleri önemi 

azaltmaktadır. Ülkemiz hukuk sisteminde de sosyal haklara ilişkin düzenlemeler yer 

almakta, fakat uygulamada sıkıntılar yaşanmaktadır.  

 

 Bu çalışmanın konusunu uluslararası ve Türk hukuk düzenlerinde bir insan 

hakkı olarak grev hakkının yeri, kapsamı ve sınırları oluşturmaktadır. Grev hakkı, 

sosyal haklardan biridir. Uluslararası alanda grev hakkına verilen önem gittikçe 

artmaktadır. Avrupa Sosyal Şartı ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklar Sözleşmesi’nde açıkça düzenlenen ve koruma altına alınan grev hakkı, İnsan 

Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde, Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri ve 

Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nde yer almamasına rağmen bu 

sözleşmelerin denetim organlarınca örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde ele alınarak 

koruma görmektedir. Bu organlara göre, örgütlenme özgürlüğüne dayanılarak 

kurulan sendikaların faaliyet serbestisi kapsamında üyelerinin ekonomik ve sosyal 

çıkarlarını gerçekleştirmek için en önemli mücadele silahı olan grev, temel bir insan 

hakkı olarak korunmalıdır. 
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 Ülkemizin durumuna bakacak olursak, grev hakkına ilişkin düzenlemeler, 

hem uluslararası insan hakları koruma sistemlerinin denetim organları hem de öğreti 

tarafından eleştirilmekte ve hakkın korunması bakımından yetersiz bulunmaktadır. 

Türk hukukunda grev hakkı Anayasa’nın 54. maddesi ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev 

ve Lokavt Kanunu’nda düzenlenmektedir. Eleştiriler özellikle kamu görevlilerine 

grev hakkının tanınmaması, grevin ertelenmesi, grev yasaklarının genişliği, erteleme 

ve yasak halinde uyuşmazlıkların Yüksek Hakem Kurulu tarafından çözümlenmesi 

ve kanundışı greve bağlanan ağır cezai yaptırımlar konularında yoğunlaşmaktadır.  

 

 12 Eylül 2010 tarihinde halkoyuna sunularak kabul edilen 5982 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun grev hakkına ilişkin kimi değişiklikler getirmiştir. Buna göre siyasi amaçlı 

grev, dayanışma grev, genel grev, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve 

diğer direnişlere getirilen yasak hükmü ile grev esnasında greve katılan işçilerin ve 

sendikanın kasıtlı ve kusurlu hareketleri sonucu işyerinde meydana gelen maddi 

zarardan sendikanın sorumlu tutulacağına ilişkin hüküm kaldırılmıştır. Yasakların 

kaldırılması uluslararası standartlara uyum bakımından bir ilerleme 

sayılabilmekteyse de, bu hükümlerin TİSGLK’da varlığını sürdürmesi nedeniyle bu 

değişikliğin uygulanabilmesi konusunda bir belirsizlik mevcuttur. Bu Anayasa 

değişikliği ile uluslararası standartlarla uyumsuzluk içinde olan diğer düzenlemelere 

ilişkin bir değişiklik ise söz konusu olmamıştır.  

 

 İlk bölümünde grev hak ve özgürlüğünün niteliklerinin, ikinci ve üçüncü 

bölümlerinde grev hakkının uluslararası hukukta ve Türk hukukunda düzenleniş 

biçiminin ele alındığı bu çalışmada, iş ilişkisinde ekonomik anlamda güçsüz olan işçi 

tarafının en önemli mücadele aracı ve bu bakımdan temel bir insan hakkı olan grev 

hakkının hak ve özgürlükler rejimine uygun biçimde sahip olması gereken standartlar 

ve Türk hukuk sistemindeki problemler ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Hukukumuzdaki grev hakkına ilişkin düzenlemeler, uluslararası standartlar ışığında 

yeniden düzenlenmeye muhtaç gözükmektedir.   
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