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MEMURLARIN SEND KALA MASI VE
EKONOM K - SOSYAL HAKLARA ETK S

Dr. Levent MUTLU
Sayı tay Ba denetçisi

G R

Bilindi i üzere memurların ortak mesleki, iktisadi ve sosyal hak ve
çıkarlarını korumak amacıyla örgütlenmeleri devletin kar ısına birtakım
taleplerle çıkmaları her zaman endi e konusu olmu tur. Memurların
örgütlenme çabaları, bu yüzden çe itli güçlüklerle kar ıla mı tır.

Memur sendikalarının kurulu u ve geli mesi i çi sendikalarına
göre daha geç ba lamı  ve bu sendikalara kar ı gösterilen tepki i çi
sendikalarına kar ı gösterilen tepkiden daha büyük olmu tur. Bu tepki
farkı, i çi-i veren ve devlet-memur ili kilerinin farklı olu undan meydana
gelmi tir. Devlet-Memur ili kilerinde devletin otoritesi, hakimiyeti
fikrinden hareket ederek, memurların i çiler gibi toplu sözle me, grev gibi
hakları kullanmaları tehlikeli bulunmu tur. Bu itibarla memurların
örgütlenme hakkı, i çilere nazaran daha geç oldu u gibi daha büyük
direnmeler ve çabalar sonucunda kazanılmı tır.

NCELEME

Örgütlenme hakkının kar ısına çıkanlar hemen her yerde benzer
nedenler ileri sürmü lerdir. Bu nedenleri kısaca a a ıdaki ekilde
özetlemek mümkündür1.

a) Devletle memur arasındaki ili kiler, i verenle i çi arasındaki
ili kiden farklıdır. Devletle memuru birbirinden ayırt etmek güçtür.
Memur devlet adına hareket eden ki idir. Bu niteli i ile hem i i yapan,
hem de i veren durumundadır. Devletle memuru, bir pazarlı ın iki tarafı
olarak dü ünmek hatalı olur. Bu nedenledir ki, özel kesimde i verenle i çi

1 Cahit Tutum, Türkiye’de Memur Güvenli i, TODA E yayın no: 132, Ankara 1972, s. 126.
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arasındaki ili kilerde geçerli olan usul ve yöntemler, devletle memur
arasındaki ili kilerde geçerli olamaz. Memurların örgütlenme hakkına
dayanarak kamu otoritesinin kar ısına dikilmeleri, bir bakıma devletin
kendi kendisinin kar ısına dikilmesi gibi bir sonuç do urur.

b) Yönetim ve memurluk sisteminin temeli, hiyerar i ilkesidir. Bu
ilkenin zedelenmesi yönetimi zaafa u ratır. Memur örgütlerinin hiyerar ik
düzeni bozucu ve itaatsizli i te vik edici bir etkisi vardır. Örgütlenme
hakkının kabul edildi i bir düzende memur, bir kamu görevlisi olarak
yapmaktan çekindi i bir çok hareketleri, memur örgütünün bir üyesi
olarak yapmak imkanını bulur. Bu durum memur-amir ili kilerini olumsuz
bir biçimde etkiler.

c) Memur sendikaları özel çıkarları gerçekle tirmek için kurulmu
örgütlerdir. Oysa devlet memuru, genel yararın bekçisidir. Memurlara
örgütlenme hakkının tanınması, özel çıkarların genel yarara tercih
edilmeleri sonucunu do urabilir.

d) Memurlar, emek-sermaye çatı ması içinde de ildir. Bu nedenle
memurların sınıfsal bir mücadele aracı olan sendikalara sahip olmaları
gereksizdir. Esasen devlet memurlarının hakları, devletin ve kanunların
himayesi altındadır. Memurların i çiler gibi mücadele etmelerine gerek
yoktur. Memurlara örgütlenme hakkının tanınması, onları i çi
sendikalarına özendirir. Neticede kamu hizmetleri bundan büyük zarar
görür.

Ancak zamanla bu görü  terkedilerek memurlara da sendikala ma
hakkının tanınması yoluna gidilmi tir.

Yukarıda açıklanan memur sendikaları aleyhindeki görü lere
kar ılık memurların sendikala masını savunanlar ise u görü leri ileri
sürmü lerdir.

a) Sendikalar memurlara görü lerini, dü üncelerini ilgili
makamlara bildirme haklarını savunmak imkanını verir. Çünkü sendika da
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memurlar topluca temsil edilir. Hakların grup adına savunulması daha
kolaydır.

b) Kamu otoritelerinin memurlarla tek tek ili ki kurmaları güçtür.
Onların görü  ve dü üncelerini dile getirecek az sayıda ki i ile muhatap
olmak daha kolaydır. Bu idare içinde faydalı ve verimli olur.

c) Sendikalar psikolojik yönden de memurlar için bir tatmin
aracıdır. Memurlar bu suretle sendika üyesi olarak resmi hayatın dı ında
sendika bünyesi içinde dostluk ili kileri kurar2.

d) Memur örgütleri idarenin geli tirilmesinde ve idari reform
projelerinin benimsetilmesinde etkin bir ikna aracıdırlar3.

Memur statülerini, memurların çalı ma ko ullarını ve di er maddi
durumlarını düzeltmek, memurlar arasında dayanı mayı sa lamak ve
kamu hizmetlerinin niteli ini arttırmak amaçlarıyla kurulan memur
sendikaları ayrıca yürütme organları yanında üyeleri temsil etmek,
propaganda ve yayın, e itim, yardımla ma ve sosyal faaliyetler gibi
faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

A- Memurların Sendikala ma Hakkının Hukuki Yapısı

Örgütlenme hakkının kazanılması açısından, kamu görevlilerinin,
i çilerin bir bölümünü olu turdu u pek çok ülkede kabul edilmi tir.
Uluslararası Çalı ma Örgütü ( LO)’nün 1927’deki konferansının onuncu
oturumuna sunulan Dernek Kurma özgürlü üne ili kin raporda genel
anlamda örgütlenme hakkının ço u durumda yasal açıdan güvence altına
alınmı  olmasına kar ılık, önemli sayıda ülkede durumun kamu çıkarlarını
do rudan etkileyen mesleklerde çalı anlar ve kamu görevlileri açısından
oldukça farklı oldu u belirtilmi tir. Konferans yakla ık yirmi yıl sonra
örgütlenme özgürlü ü konusunu yeniden ele aldı ında durumun pek de
de i medi i görülmü , bunun üzerine ILO tarafından bu konuda
hazırlanan yasa uygulama raporunda, 1927’deki raporda oldu u gibi, bazı

2 Nuri Nortop, Yönetim Bilimi II (Personel Yönetimi), Ankara 1971, s. 174.
3 Tutum, a.g.e., s. 27.
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ülkelerde kamu görevlilerinin örgütlenme hakkından ya hiç
yararlanmadıkları, yada bu haktan genel olarak i çiler için söz konusu
olmayan belirli kısıtlamalarla yararlandırıldıklarına de inilerek öyle
denilmi tir4. “Özel giri ime ba lı sanayi kurulu larında çalı an ücretli
i çiler ile kamu görevlerinde çalı an memurların çıkarlarını örgütlenerek
savunmaları gerekti inden, örgütlenme özgürlü üne ili kin olarak bu her
iki kesim arasında herhangi bir ayırım yapmanın haksızlık olaca ı göz
önünde tutulmu tur. Ancak örgütlenme hakkının tanınması hiçbir ekilde
bu tür hizmetlilerin grev yapma hakları olaca ını belirlemez. Çünkü bu
göz önünde tutulan sorunlardan oldukça uzakta olan bir eydir.”

Memurların örgütlenme özgürlü ü genel nitelikleriyle Uluslararası
Çalı ma Konferansının 1948 yılında kabul etti i Örgütlenme Hak ve
Özgürlü ü Anla ması ile kabul edilmi tir. Anla manın ikinci maddesi,
“i çilerin ve çalı anların, aralarında hiçbir ekilde ayırım yapılmaksızın,
önceden izin almaksızın, kendi istekleriyle örgütlere katılabilme veya
kurabilmeleri” ilkesini getirmi tir. Ancak anla maya konulan bir ba ka
madde ile, polis ve silahlı kuvvetler mensuplarına bu hakların verilmesinin
hükümetlerce belirlenece i belirtilmi tir. Ayrıca anla manın 6. maddesine,
anla manın devlet yönetiminde görevli kamu hizmetlilerini kapsamadı ına
dair hüküm konmu tur5.

B- Dünya’da Memur Sendikacılı ı :

Sendikalarla ilgili mevzuat konusunda dünya çapında yapılacak bir
ara tırma, hemen hemen tüm ülkelerde özel sektörde çalı anların
örgütlenme hakkı yasalarca tanındı ı halde, aynı hakkın kamu görevlileri
için her zaman söz konusu olmadı ı sonucunu çıkaracaktır. Ancak kamu
görevlilerinin örgütlenmesi konusundaki ulusal yasalar tanıdıkları hakların
ölçüsü açısından farklılıklar gösterseler bile, bu hakkın tanınması yolunda
belirli bir e ilim vardır. Memurlar hem kendilerini hem de devleti temsil
ederler. Memur sendikaları ile devlet arasındaki müzakereler, i veren

4 ILO Rapor 1, Memurların Örgütlenme Özgürlü ü, TÜMDER-TÜTED yayını, Ankara, s. 10-11.
5 ILO Rapor 1, a.g.e, s. 12-13.
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adına hareket eden bir grup memur arasında yapılan diyalogdur. Bu
ili kilerin sonucu, memur sendikalarının hükümet mekanizması içindeki
güçlerinin artması ve memurlar lehine üstün hizmet artlarının elde
edilmesine imkan sa lanması olmu tur6.

A.B.D.’de ilk kez 1890 yılında PTT memurları örgütlenme yoluna
gitmi ler ve bu örgütlenme 1917 yılında Amerikan kongresince resmen
tanınmı tır. Bunların çalı ma alanları, kendi çıkarları ile ilgili kanunların
çıkması, daha iyi hizmet ko ulları sa lanması, keyfi idareye engel
olunması, yeterli sistemini koruması, kredi kolaylıklarının sa lanması gibi
konularda ilgili olmu tur. Amerika’da memurların çok büyük bir kısmı
grev hakkından yoksundur. 1947’de çıkarılan Taft Hartley Kanunu grevi
memurlar için yasaklamı tır7.

ngiltere’de memurların ilk örgütlenmesi 1906’da ba lamı , 1916
yılında Whitley Meclisleri diye isimlendirilen karma kurullar kurulmu tur.
Bu kurullar, bütün bakanlık veya ba ımsız kurulu larda ve ayrıca ulusal
düzeyde de bulunmaktadır. ngiltere’de I. Dünya Sava ından sonra hizmet
ko ullarının saptanması konusunda zorunlu olarak bu kurulların
hakemli ine ba vurulmaktadır8.

Fransa’da memurlara sendika kurma hakkı uzun süre
tanınmamı tır. Dernek kurma hürriyeti ilk kez 1901 yılında çıkarılan
kanunla tanınmı tır. 1946 yılına kadar memurlara sendika kurma hakkı
tanınmamı , Fransız Danı tay’ı Sendikaları kanuna aykırı saymı tır. Fakat
hükümet uygulamada sendikaları daha anlayı lı kar ılamı  ve 1946
Anayasasının ba langıç kısmı ve 1959 tarihli statünün 6. maddesi kamu
memurlarının sendika kurmalarına izin vermi tir. Bu son statü ile fiilen
mevcut olan duruma hukuki bir ekil verilmi tir. Bununla beraber idare
amirlerine, hakim ve savcı sınıflarında olanlara, ordu mensuplarına
sendika kurma hakkı tanınmamı tır. Sendika kurma hakkı yasaklanmı

6 Brian Chapman, dare Mesle i (Avrupa’da Devlet Memurlu u), çev. Cahit Tutum, TODA E
yayın no: 114, Ankara 1970, s. 288.
7 Nortop, a.g.e., s. 169.
8 ______, a.g.e., s. 169.
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bulunan bu memurlara, kendilerini temsil edecek dostluk ve yardımla ma
dernekleri kurma hakkı tanınmı tır9.

Belçika kamu hizmetlerindeki sendikal hareketlerin ba langıcı
özellikle alt dereceli memurların özel sektörde i çilere tanınan birle me
haklarının kendilerine de tanınmasını istedikleri zamanlara (1890-1920)
kadar uzanmaktadır. 1898 tarihli i çi sendikaları ile ilgili kanunun kamu
hizmetlerini dı arıda bırakması, bunu izleyen yıllarda hizmet artları,
memur teminatı ve sendika kurma hakkı ile ilgili daha ileri hükümleri
ihtiva eden bir kaç tasarının parlamentoya sunulmasına yol açmı tır. 1920-
1937 yılları arasında da sendika faaliyetleri, farklı geli me hızına  ra men
bütün kamu sektörüne yayılmı tır. lk genel personel reformunun ele
alındı ı 1937 yılında, memur sendikaları ilk defa olarak hükümet
mekanizması ile uygun bir ekilde irtibatlandırılarak idari hizmetlerin
organizasyonu içinde memur kurulu larıyla i birli i sa lanmı  ve
mesleklerini etkileyen bütün meselelerde kendilerine danı ılmaya
ba lanmı tır. 1946 yılında da Merkezi sti are Kurulu kurulmu tur10.

sveç’de ücret müzakerelerine katılma hakkı, devlet memurlarına
1937’de, belediye memurlarına da 1940’da tanınmı tır. 1944 yılında da
DACO ve TCO adlı iki sendikanın birle mesiyle memurları temsil eden en
büyük federasyon olan TCO (Tönstemönrens Central Organisation =
Maa lı Memurların Merkezi Örgütü) kurulmu tur. Ancak TCO kurul
olarak yüksek memurları temsil etmemekte olup, bunlar için memurlar
birli i (National Union of Civil Servants) ve Tahsilli çiler Merkezi
Örgütü (Central Organization of Graduate Vorkes) bulunmaktadır11.

Hollanda’de memur sendikaları belli ba lı be  federasyona
ayrılmı tır12: Algemeen Comite Van Overheidspersonnel (sosyalist), Prof.
Christeliske Cantrale (Protestan), Rk Centrale (Katolik),

9 Nortop, a.g.e., s. 169-170.
10 Chapman, a.g.e, s. 289-290.
11 _______, a.g.e, s. 295, 293.
12 Chapman, a.g.e, s. 295, 293.
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Ambtenarencentrum (tarafsız) ve Centrale Van Hogere Rijksambtenaren
(yüksek memurların).

C-Türkiye’de Memur Sendikacılı ı

Memurların sendikalar halinde örgütlenme hakkı Türkiye’de ilk
defa 1961 Anayasasının 46/2 maddesi ile tanınmı tır. Anayasa kamu
personelinin sendika kurma hakkını 1961 yılında tanımı  olmasına ra men
sendikaların kurulmasını düzenleyen kanun ancak 1965 yılında
çıkarılabilmi tir.

1961 Anayasasına dayanarak çıkarılan 624 sayılı Devlet Personeli
Sendikaları Kanunu, memurların örgütlenmesi imkanını getirmi tir. Ancak
memur sendikalarının sakıncalı ve gereksiz oldu u yolundaki görü lerin
etkisiyle, memur sendikalarının hakları sınırlı kalmı , derneklere benzer
bir statüde kurulmalarına yol açmı tır.

Bu husus, Kanunun Cumhuriyet Senatosundaki görü meleri
sırasında Hükümet sözcüsünün belirtti i dü üncede açıkça
görülmektedir13. “...Devlet Personel Sendikalarından endi e edildi ini
seziyorum. Halbuki bu Sendikalar Kanunu, mahiyeti itibariyle çok masum
bir kanundur. Endi eye hiç hacet yoktur. Ve dernekler hakkındaki
kanundan farklı olarak sadece münferit olarak üyelerinin haklarını kaza
mercilerinde ve idare mercileri nezdinde muhafaza ve müdafaa etmek
gayesinden ba ka bir hüviyet ta ımamaktadır ...”

Bütün bunlara ra men 624 sayılı Kanunun kabulünden itibaren
memurlar sendikala maya büyük ilgi göstermi , bunun sonucunda tüm
sendikaların hemen hemen yarısı ilk yılda kurulmu tur.

624 sayılı Kanunun 1. maddesinde, i çi niteli inde olmayan, kamu
hizmeti gören personelin sendika kurabilece i belirtilmi tir.

624 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmüne dayanarak 1965 yılında
202 personel sendikası kurulmu tur. Bu sayı 1967’de 383’e, 1968’de

13 Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, C.25, s. 434/zikr. C.Tutum, Türkiye’de Memur
Güvenli i, a.g.e., s. 129.
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453’e, 1971 ba ında da 483’e çıkmı tır. Bunların 20 tanesi federasyon ve
üç tanesi konfederasyon olarak örgütlenmi  ve sendikaların büyük
ço unlu u büyük ehirlerde kurulmu tur14.

Uygulamanın ortaya koydu u önemli sonuç, 1970 yılına
gelindi inde kamu personelinin yarısından fazlasının sendikala ması ve
sendikala an kesimin büyük bir kısmının dar gelirli memurlardan olu ması
olmu tur. Nitekim sendikala an memurların %90’ına yakın kısmını, yıllık
gelirleri 12000 TL.nin altında olan ki iler olu turmu tur15.

624 sayılı Kanunun yürürlü e girdi i 1965 yılından sendika
hakkının geri alındı ı 1971 yılına kadar geçen dönemde memur
sendikalarının faaliyetlerini, hukuki ve sosyal yardım faaliyetleri ve baskı
grubu olarak giri mi  oldukları eylemler olarak ikiye ayırmak
mümkündür. Birinci grup faaliyetler arasında yardımla ma sandıklarının
kurulması, yazlık, kamp, lokal vb. imkanların sa lanması, üyelere do um,
ölüm, evlenme, hastalık vb. yardımlarda bulunulması, üyeler için kurs,
seminer, konferans düzenlenmesi gibi sosyal yardım faaliyetleri önemli
yer i gal etmi tir. darenin çe itli ekillerde uyarılması, bildiriler
yayınlanması, kapalı yada açık hava toplantıları ve gösteri yürüyü leri
düzenlenmesi, boykot vb. fiili hareketlere giri ilmesi gibi memur
sendikalarının bir baskı grubu olarak idare aleyhine giri tikleri faaliyetler
uygulamada sorunlara sebep olmu tur. Bir ara tırma da, memur
örgütlerinin %69’unun üyelerinin hak ve çıkarları ile ilgili olarak idareyi
çe itli ekillerde uyardıkları, %31’inin bildiri yayınlamak suretiyle tepki
gösterdikleri, %15’inin ise protesto ve gösteri yürüyü ü düzenledikleri ve
nihayet iki sendikanın da fiilen boykot eylemine giri tikleri saptanmı tır.
Yine aynı ara tırmada sendika yöneticilerinin %42’sinin idareye kar ı
tutumlarında radikal bir e ilime sahip oldukları anla ılmı tır. Ayrıca
memur sendikalarının üst kurulu u olan Türk-Persen’in de özellikle siyasi
bunalımın yo unla tı ı 1970 yılında idareye kar ı sert bir tutum içinde

14 Nortop, a.g.e., s. 175.
15 Gencay aylan- ensu Yemi çio lu, memur Sendikacılı ı ve Türkiye Deneyi (1965-1971), TÖB-
DER E itim yayınları no: 3, Ankara 1975, s. 23.
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bulundu u tespit edilmi tir. Türk-Persen tarafından 1970 yılı içinde
yayınlanan bildiriler üzerinde yapılan bir inceleme de bildirilerin
%50’sinde hükümetten ikayetler ve alt yapı devrimlerinden hükümetin
istifasına kadar çe itli konuları kapsayan siyasi nitelikteki listelerin yer
aldı ı görülmü , buna kar ı mesleki sorunlar, da ınık ve sistemsiz bir
biçimde ele alınmı , tutarlı ve kapsamlı öneriler ile sürülememi tir16.

Gerek Memur Sendikalarının amaçları dı ında faaliyetlere
giri meleri gerekse siyasi istikrarsızlık gibi sebeplerle 1961 Anayasasının
1971 yılında bazı maddelerinin de i tirilmesi sırasında 46. maddenin ilk
fıkrasındaki “çalı anlar” kelimesinin yerini “i çiler” almı , ikinci fıkrası
ise tamamen kaldırılmı  ve böylece maddenin öngördü ü “i çi niteli i
ta ımayan kamu hizmeti görevlilerinin” sendika kurma hakları geri
alınmı tır.

Memurların sendika hakkı geri alındıktan sonra 22.9.1971
tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü e giren Anayasanın geçici
16. maddesinin “kamu hizmetlileri birliklerini düzenleyen kanunun
Anayasa de i ikliklerinin yürürlü e girdi i tarihten itibaren 6 ay içinde
çıkarılaca ı” hükmüne dayanarak memurların durumuyla ilgili olarak
“Kamu Hizmetleri Personeli Birlikleri Kanun Teklifi” ile ikinci Erim
Kabinesi tarafından “Kamu Birlikleri Kanun Tasarısı” Meclise
sunulmu tur. Ancak memurların örgütlenme hakkı 2001 yılına kadar bir
daha tanınmamı tır.

Memurların sendikala ma hakkının kaldırılmasından sonra,
merkezi Ankara’da olmak üzere 1978 yılında “Memur Haklarını Koruma
ve Geli tirme Derne i (MEM-KOR)” kurulmu tur. Söz konusu derne in
amacı ise, “kamu personelinin ekonomik, sosyal, kültürel ve her türlü
haklarını korumak, geli tirmek, üyeler arasında dayanı ma ve i birli i
sa lamak” olarak saptanmı tır17.

16 Tutum, a.g.e., s-130-132.
17 Memur Haklarını Koruma ve Geli tirme Derne i (MEM-KOR) Ana Tüzü ü, Ankara 1978, s. 3.
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Oysa memurların ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını,
dolayısıyla maa larının reel de erlerini etkili bir ekilde koruyacak ve
geli tirecek asıl örgütlenme biçimi dernekler de il, sendikalardır.

Sendikalar, çalı anların haklarının alınmasında en etkili
araçlardır18. Nitekim belirli bir i te çalı an kimselerin o i ten do an
mü terek menfaatlerini birlikte koruma hakkına sahip olmaları iyi bir
moral durumunun gerekli artlarındandır. yi bir moral de, çalı manın
verimini hem kalite hem de kantite bakımından arttıran önemli bir
unsurdur19.

Bu itibarla memurlara sendika hakkının verilmemesi, son yıllarda
ücretlerde meydana gelen reel gerilemenin de etkisiyle çe itli memur oda
ve derneklerinin tepkisine yol açmı tır. Nitekim 1991 yılında zmir Tabib
Odası’nın kamu kurulu larında çalı an üyeleri arasında düzenledi i
“sendikala mada e ilimler” konulu ankete katılan 400 doktorun %80’i
sendikanın hemen kurulmasını, %19’u ise kurulmasında yarar
bulundu unu ileri sürmü tür. Buradan da görülece i üzere memurların
sendikala masının, hakları koruma ve geli tirme açısından yararlı ve
gerekli oldu u dü üncesi kamu personeli arasında yaygın bir görü  haline
gelmi tir. 20 Ekim 1991 genel seçimi ile iktidara gelen koalisyon
hükümetinin de memur sendikacılı ına ye il ı ık yakması ile birlikte,
özellikle 1992 yılında çok sayıda memur sendikası kurulmu tur.

Bir anda hızla ço alan memur sendikaları bu arada üst
örgütlenmelere de gitmi lerdir. Nitekim 1992 yılında 14 memur
sendikasının bir araya gelmesiyle “Kamu Çalı anları Sendikaları
Platformu” adlı üst örgüt kurulmu tur.

Memur sendikalarının hızla ço alması, bunların yasal olup
olmadı ı tartı masına yol açmı tır. Ancak Anayasa’nın sendika özgürlü ü
ile ilgili 51. maddesi memurların sendikala masını öngörmedi i gibi

18 ükrü Bodur, Personel Hakları ve ntibaklar, stanbul 1970, s. 108.
19 Sevda Erem, “Devlet Memurlarının Morali”, Türkiye’de Devlet Personeli Hk. Ara tırma, cilt III,
TODA E, Ankara 1958, s. 1, 22.
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herhangi bir yasak da getirmemi tir. Bu durum memur sendikacılı ına
yasal düzenleme getirilmesi çalı malarını ba latmı tır. Danı tay 1. Dairesi
Ekim 1992’de oybirli iyle aldı ı bir kararla memurlara sendika kurma
hakkını öngören ILO sözle melerinin kabulünün Anayasa’ya aykırı
olmayaca ını belirtirken; Danı tay 10. Dairesi de Kasım 1992’de aldı ı
bir ba ka kararla, çi leri Bakanlı ı’nın memurların sendika kurmalarını
yasaklayan genelgesini” temel hak ve özgürlükler kapsamında ki bir
hakkın Anayasa’da yer almadı ı gerekçesiyle kullanılmasının
engellenemeyece ini” ileri sürerek iptal etmi tir.

Bu çerçevede ILO’nun Sendika Özgürlü üne ve Sendika Hakkının
Korunmasına ili kin 87 sayılı sözle mesi ile Kamu Görevinde Örgütlenme
Hakkının ve stihdam Ko ullarının Belirlenmesi Usullerine ili kin 151
sayılı sözle mesi 1992 yılı Kasım ayında TBMM’nin onayına sunularak
kabul edilmi tir. Böylece memur sendikacılı ı konusunda önemli bir adım
atılmı tır.

Yapılan bu çalı malar semeresini nihayet 2001 yılının Haziran
ayında vermi  ve 25.06.2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanunu (yayımını takip eden 30.günün sonunda olmak üzere)
12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü e
girmi tir.

Toplam 46. madde ve 8. geçici maddeden olu an 4688 sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları Kanununun birinci kısmı amaç, kapsam ve
tanımları; ikinci kısmı kurulu  esasları ve organları; üçüncü kısmı üyelik
ve güvenceleri; dördüncü kısmı faaliyetler, yasaklar ve idari kurulları;
be inci kısmı sendika ve konfederasyonların gelirleri, giderleri ve
denetimini; altıncı kısmı toplu görü meyi; yedinci ve son kısmı ise çe itli,
geçici ve son hükümleri içermi tir.

Grev hakkına yer vermeyen ve sadece toplu görü me yapmayı
düzenleyen Kanunun amacı da 1. maddesinde; “Bu Kanunun amacı, kamu
görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin
korunması ve geli tirilmesi için olu turdukları sendika ve
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konfederasyonların kurulu u, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika
ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerini hak ve
sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili kamu
görevlileri sendikaları ve bunların ba lı bulundukları konfederasyonlar ile
Kamu veren Kurulu arasında yürütülecek toplu görü melere ili kin
esasları düzenlemektir.” eklinde açıklanmı tır.

Kanunun kapsamı da 2. maddesinde;

“Bu Kanun, Devletin veya di er kamu tüzel ki ilerinin yürütmekle
görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldü ü genel, katma ve özel
bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara ba lı
kurulu larda kamu iktisadi te ebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel
kanunların verdi i yetkiye dayanarak kurulan banka ve te ekküller ile
bunlara ba lı kurulu larda ve di er kamu kurum veya kurulu larında i çi
statüsü dı ında çalı an kamu görevlileri hakkında uygulanır.” eklinde
belirtilerek 4. maddesinde sendikaların hizmet kolu esasına göre Türkiye
çapında faaliyette bulunmak üzere kurulaca ı hüküm altına alınmı tır.

4688 sayılı Kanunun 5. maddesine göre Büro, bankacılık ve
sigortacılık hizmetleri; E itim, ö retim ve bilim hizmetleri; Sa lık ve
sosyal hizmetler; Yerel Yönetim hizmetleri; Basın, yayın ve ileti im
hizmetleri; Kültür ve sanat hizmetleri; Bayındırlık, in aat ve köy
hizmetleri; Ula tırma hizmetleri; Tarım ve Ormancılık hizmetleri; Enerji,
sanayi ve madencilik hizmetleri ile Diyanet ve vakıf hizmetleri kollarında
kurulabilecek sendikalara üye olmak ve üyelikten çekilmek serbest
olmakla beraber;

Kanunun 15. maddesine göre,

“a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterli i,
Cumhurba kanlı ı Genel Sekreterli i ile Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterli inde çalı an kamu görevlileri,

b) Yüksek yargı organlarının ba kan ve üyeleri, hakimler, savcılar
ve bu meslekten sayılanlar,
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c) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kurulu ların
müste arları, ba kanları, genel müdürleri, daire ba kanları ve bunların
yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez te kilatlarının denetim
birimleri yöneticileri ve kurul ba kanları, hukuk mü avirleri, bölge, il ve
ilçe te kilatlarının en üst amirleri ile bunlara e it veya daha üst düzeyde
olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalı tı ı
i yerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye ba kanları ve
yardımcıları,

d) Yüksekö retim Kurulu Ba kan ve üyeleri ile Yüksekö retim
Denetleme Kurulu Ba kan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji
enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların
müdürleri ile bunların yardımcıları,

e) Mülki idare amirleri,

f) Silahlı Kuvvetler mensupları,

g) Milli Savunma Bakanlı ı ile Türk Silahlı Kuvvetleri
kadrolarında (Jandarma Genel Komutanlı ı ve Sahil Güvenlik
Komutanlı ı dahil) çalı an sivil memurlar ve kamu görevlileri,

h) Milli stihbarat Te kilatı mensupları,

ı) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kurulu ların merkezi
denetim elemanları,

j) Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet te kilatında çalı an di er
hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kurulu larının özel
güvenlik personeli,

k) Ceza infaz kurumlarında çalı an kamu görevlileri,”

Sendikalara üye olamayacaklar ve sendika kuramayacaklardır.

Bu Kanuna göre kurulacak sendikalardan her hizmet kolunda
kurulu kamu görevlileri sendikaları ve bunların ba lı bulundukları
konfederasyonlar ile kamu i verenleri adına Kamu veren Kurulu
arasında yapılacak toplu görü menin kapsamı ise, Kanunun 28.
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maddesinde “Toplu görü me; kamu görevlileri için uygulanacak katsayı
ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla
çalı ma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, do um, ölüm ve
aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve
giyecek yardımları ile bu mahiyette etkinlik ve verimlilik artırıcı di er
yardımları kapsar” eklinde sayılmı tır.

Görülece i üzere kurulacak olan memur sendikalarına tamamıyla
ekonomik ve sosyal konuları görü me hakkı tanınmı  olup, siyasi
faaliyetlerin dı ında kalması için Kanunun 20. maddesinde;

“Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonların yönetim
ve i leyi leri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve
demokratik esaslara aykırı olamaz.

Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlarından maddi yardım
kabul edemez, siyasi partilerden maddi yardım alamaz ve onlara maddi
yardımda bulunamazlar.

Sendika ve konfederasyonlar siyasi partilerin kurulu u içinde yer
alamazlar; siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya i aretlerini
kullanamazlar.

Sendika ve konfederasyonlar ticaretle u ra amazlar.” yasakları
getirilmi tir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile memurlara
örgütlenme hakkı tanındıktan sonra, “4688 sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları Kanununun Uygulanmasına ili kin Tebli ” ve “Ekonomik ve
Sosyal Konseyin Te ekkülü ile Çalı ma Esas ve Usulleri Hakkında
Yönetmelik” düzenlenerek 8.8.2001 tarih ve 24487 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanmı tır.

Ekonomik ve Sosyal Konseyin Te ekkülü ile Çalı ma Esas ve
Usulleri Hakkında Yönetmeli in 5. maddesinin (a) fıkrasında Konseyin
görev ve yetkileri arasında “a) Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin,
Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının olu turulmasına
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katılımlarını sa lamak, Hükümet ile toplumsal kesimler arasında ve
toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki uzla ma ve i birli ini
güçlendirecek çalı malar yapmak” sayılmı tır.

Bu hükümle birlikte 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanunu ile örgütlenme hakkı verilen memurların 2821 sayılı Kanunla
örgütlenmi  bulunan i çilerle birlikte, hükümetin ekonomik ve sosyal
politikalarının olu turulmasına katılmalarını sa lamak ve bu suretle
toplumsal kesimler arasında uzla ma sa lamak yolunda adım atılmı tır.

Yasal zeminde yapılan bu de i iklik ve düzenlemelerden sonra
3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunun 20. maddesi ile 2709 sayılı 1982
T.C. Anayasasının 51. maddesi de i tirilerek;

“Çalı anlar ve i verenler, üyelerinin çalı ma ili kilerinde ekonomik
ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geli tirmek için önceden izin
almaksızın sendikalar ve üst kurulu lar kurma, bunlara serbestçe üye olma
ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya
üye olmaya yada üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Sendika kurma hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç
i lenmesinin önlenmesi, genel sa lık ve genel ahlak ile ba kalarının hak
ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak ekil, art ve
usuller kanunda gösterilir.

Aynı zamanda ve aynı i kolunda birden fazla sendikaya üye
olunamaz.

çi niteli i ta ımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının
kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteli ine uygun olarak
kanunla düzenlenir.

Sendika ve üst kurulu larının tüzükleri, yönetim ve i leyi leri,
Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.”

eklinde düzenlenmi tir.
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Yapılan bu Anayasa de i ikli i ile örgütlenme zincirinin halkaları
tamamlanarak memurların sendikala ma hakları yeniden Anayasal
güvence altına alınmı tır.

SONUÇ

Böylece amaçları ve faaliyetleri sadece kamu görevlilerinin
ekonomik ve sosyal durumlarını iyile tirmek olan kamu görevlileri
sendikaları yasal güvence altına alınmakla beraber, grev hakkı
tanınmamak suretiyle amaç ve faaliyetlerini gerçekle tirmede en büyük
güçlerinden yoksun bırakılmı lardır. Toplu görü melerde kamu görevlileri
sendikalarını zayıf konuma dü üren ve dolayısıyla etkinli ini azaltan bu
durumun telafisi ise, ancak hükümetlerin taleplere olumlu yakla ımları ve
Kamu veren Kurulu’nun talepleri mümkün oldu unca kar ılayabilmesi
halinde mümkün olabilecektir ki, aksi tutum ve davranı larda ise; toplu
görü melerin netice alıcı fazla bir etkisi olamayacaktır.

Ayrıca silahlı kuvvetler, hakimler, savcılar, idari memurlar,
merkezi denetim elemanları, rektörler, dekanlar, M. .T. ve Emniyet
personeli gibi oldukça geni  bir kesim de sendikala ma kapsamı dı ında
bırakılmı lardır. Oysa ekonomik ve sosyal sıkıntıları yasak kapsamındaki
personel de ya amaktadır. Kaldı ki, enflasyonun hüküm sürdü ü ülkemiz
gibi geli mekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal sıkıntıları ya amayan
hiçbir kamu görevlisi bulunmamaktadır. Zaten az geli mi  ülkelerde
ya anan özel sektöre ve geli mi  ülkelere kalifiye eleman kaçı ı ve beyin
göçü de bu gerçe e dayanmaktadır.

Bu itibarla ülkemizde gerek sendikala ma kapsamı dı ında
bırakılan kamu görevlisi için, gerekse de sendikala ma kapsamı içinde yer
almakla beraber grev hakkından yoksun bulunan kamu görevlisi için
Kamu veren Kurulu’na ve dolayısıyla siyasi iktidarlara; kamu
görevlilerinin ekonomik ve sosyal haklarının geli tirilmesinde büyük
görevler dü mektedir.
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