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Türkiye bölümü 

• Memurların sendikal örgütleme ve sendikalara katılma hakkı var; ancak Kamu Görevlileri 

Sendikaları Yasası (KGSY) 2005/2006 Yılı ITUC Araştırmaları’na göre çok sayıda işçiyi sendikal 

örgütlenme kapsamı dışında bırakmaktadır. Kapsam dışında kalanlar arasında: TBMM ve 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği çalışanları; yargının üst düzey üyeleri (örneğin, Yargıtay 

hakimleri), yükseköğretim üyeleri (örneğin rektörler ve yüksek okul müdürleri), üst düzey 

bürokratlar; silahlı kuvvetler mensupları; Savunma Bakanlığı ve MİT çalışanları; bütçe ve kamu 

personeli uzmanları; kamu kurumlarında güvenlik görevlileri ve özel sektörde çalışan öğretmenler. 

• Toplu görüşme yapılmaktadır.  

Problemler: 
• Türkiye, Avrupa Sosyal Şartı’nın 5 ve 6. Maddelerini onaylamadı.  

• Çok fazla (kategoride) kamu çalışanı sendikal örgütlenme kapsamı dışında bırakılmıştır.  

• KGS Yasası toplu sözleşme değil, sadece “toplu görüşme” çerçevesi sunmaktadır. Bu 

görüşmelerde konuşulanlar mali konularla (aylıkları, yan ödemeleri, ikramiyeleri ve tazminatları) 

sınırlıdır ve diğer çalışma koşullari kapsam dışında tutulmaktadır.  

• KGS Yasası’nda yapılan son değişikliklere rağmen  kamu sektöründe grev tamamen yasaktır.   

• ILO’ya gore zorunlu hizmetler listesi çok geniş tutulmuştur: örneğin, doğal gaz ve petrol üretimi, 

rafinerisi ve dağıtımını kapsamamalıdır.  

Yapılması gerekenler: 
• Türkiye’nin Avrupa Sosyal Şartı’nın 5 ve 6. maddelerini imzalamasi için basınç yapmaya devam 

edilmeli. 

• Kamu sektöründe grev yasağına ilişkin değişiklikler gerekmektedir.  

 
Araştırılan bütün devlet anayasaları arasında sadece 27 Aralık 1947 Türkiye Anayasası kamu 

çalışanlarının pozisyonunu belirleyen böylesi ayrıntılı maddelere sahiptir.  

Anayasanın 17 Ekim 2001’de değiştirilmiş haliyle 51. Maddesi işçi ve çalışanların kendi ekonomik 

ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek için sendika ve derneklerde örgütlenme hakkını 

tanımaktadır.  

Kamu hizmetleri açısından, 128. Maddenin 2. paragrafına göre ‘memurların ve diğer kamu 

görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve 

diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.’   

12 Haziran 1997 tarihli 4275 sayılı yasanın 1.Maddesine göre ‘devlet memurlarının sendika ve 

diğer mesleki üst örgütlenmeler kurmasına, Anayasa ve ilgili kanunlarla belirlenen biçimde üye 

olmasına izin verilir.’ 

27. Madde bu çalışanlar için grev hakkını yasaklamaktadır: ‘devlet memurları için… grev 

örgütlemek, deklere etmek yada duyurusunu yapmak yasaktır… devlet memurları greve katılamaz… 

bir grevi destekleyemez yada bir grevin devamını teşvik edemez’.  
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I) Avrupa Konseyi 
Türkiye kendisini bu hükümlere bağlı saymamaktadır; bu nedenle raporlama ve denetim sürecine 

katılmıyor.  

Buna rağmen, Avrupa Sosyal Şartı’nın  kabul edilmeyen belirli hükümlerine ilişkin olarak Avrupa 

Konseyi Yedinci raporda 22. maddeye ilişkin bilgiye dikkat çekmiştir.   

 
Örgütlenme hakkı 
Her ne kadar memurların şu anda sendika yada ‘üst kuruluşlar” kurmak ve katılmak hakları olsa da    

bu sadece memurların bir kısmından oluşacaktır.  

Rapor polislerin sendika kurma ve sendika üyesi olma hakları konusunda herhangi bir bilgi 

içermemektedir. Komite ‘emniyet güçleri mensupları’ ifadesinin polisi de kapsadığını farz etmektedir. 

Böylece onların da sendika kurması yada üyesi olması yasaktır.      

 
Toplu görüşme 
Rapor toplu görüşmenin hem özel hem de kamu sektöründe farklı düzeylerde toplanan sürekli yada 

geçici ortak kurullar tarafından yürütüldüğünü ifade etmektedir. Ekonomik ve Sosyal Konsey’e, 

Çalışma Bakanlığı Birimlerine ve Asgari Ücret Komisyonuna müracaatlar da yapılabilir. İşyeri 

düzeyinde sağlık ve güvenlik komiteleri ve yıllık izin komiteleri ile toplantılar yapılmaktadır. Ek olarak, 

sosyal taraflar gerekli gördüklerinde görüşmeler yapabilmekteler.   

 
Toplu eylem hakkı 
Her ne kadar Anayasada değişiklik yapan kanun kamu çalışanlarının toplu görüşme (Anayasanın 53. 

Maddesi) hakkını tanımış olsa da grevler açısından tam bir yasak sürmektedir.  

 
Grev yasağı ve erteleme  
Serbest Ticaret Bölgeleri  

15 Haziran 1985 tarihli 32/8 No’lu Kanunun birinci (geçici) hükmüne göre serbest ticaret bölgelerinde 

kuruluşlarından itibaren 10 yıl içinde serbest ticaret bölgelerinde grevler yasaktır. Bu süreçte ortaya 

çıkacak uzlaşmazlıklar Yüksek Hakem Kurulu tarafından çözülmektedir.   

 

İş ve hizmetler  

Aşağıdaki iş ve hizmetlerde grev ve lokavt yasaklanmıştır (2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu’n 29. Maddesi): 

• Can ve mal kurtarma işlerinde, 

• Cenaze ve tekfin işlerinde, 

• Su, elektrik, doğal gaz, kömür, gaz ve petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı işlerinde. 

• Banka ve noterlik  işlerinde, 

• Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye; kara, deniz, demiryolları ve diğer demir yolu ile şehir içi 

toplu taşım hizmetlerinde; 
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• İlaç imâl eden işyerleri hariç olmak üzere, aşı ve serum imâl eden müesseselerle, hastane, 

klinik, sanatoryum, prevantoryum, dispanser ve eczane gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde,   

• Eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk bakım yerlerinde ve huzurevlerinde; 

• Mezarlıklarda; 

• Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 

doğrudan işletilen işyerlerinde. 

 

Bunun da ötesinde, yukarıda belirtilen hizmetlerde bir grev yada lokavt çağırılırsa iki yıla kadar 

hapis cezası riski vardır (1983 tarihli 2822 Sayılı Kanunu’ 72. Maddesi). 

 

Grevin geçici yasaklanması  
1983 tarihli 2822 Sayılı Kanunu’n 31. Maddesi’ne göre savaş halinde, genel veya kısmî seferberlik 

süresince grev ve lokavt  yapılamaz. Bunun da ötesinde ‘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. 

 

Grevin ertelenmesi 

1983 tarihli 2822 Sayılı Kanunu’n 33. Maddesi’ne göre karar verilmiş veya başlanmış olan 
kanunî bir grev veya lokavt genel sağlığı veya millî güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu 
uyuşmazlıkta  grev  ve lokavtı bir kararname ile altmış gün süre ile erteleyebilir. Bakanlar Kurulunun 
erteleme kararları aleyhine Danıştayda iptal davası açılabilir  ve  yürütmenin  durdurulmasına  karar 
verilmesi istenebilir.  

 
II) ILO 
Uzmanlar Kurulu ve Örgütlenme Özgürlüğü Kurulu memurların örgütlenme hakkı ve özellikle de toplu 

sözleşme hakkına yönelik hem yasalarda hem de pratikte yaşanan ciddi hak ihlallerine bir çok kez 

Türkiye hükümetinin dikkatini çekmiştir.   

 
 
CFA Raporu No: 338, dosya no: 2366 

Türkiye hükümetine karşı Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve 

Eğitim Enternasyonali  (EI)1 
 

Bu konu, Ankara Başsavcısı’nın eğitim sektöründe örgütlü kamu çalışanlarının sendikasına yönelik 

tüzüğünde ‘tüm vatandaşların kendi ana dillerinde eğitim ve kendi kültürlerini geliştirme hakları 

olduğunu” savunan bir amaç ifade ettikleri için açılan kapatma davasıyla ilgili.  

 

                                                 
1  Dilekçe Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu tarafından 9 Haziran 2004’de sunuldu 1 Eylül 

2005’de Eğitim Enternasyonali ile birleşti.  
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CFA karar cümlesinde bir sendikanın kapatılmasına ilişkin önlemler alınırken en yüksek düzeyde 

ihtiyat gösterilmesi gerektiğine ve ancak önemli fiiliyatlar layıkıyla kanıtlandığı takdirde 

gerçekleştirilmelidir vurgusu yapmakta. (§1303) 

 
II) Yapılması gerekenler 
Bugün Türkiye’de kamu sektöründeki sendikal haklar açısından durum nedir?  

Değişiklikler öngörülebilir mi ve nasıl?   

 
 


