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öNsöz
"\ Hııtıkıınun Uluslararası Kaynaklan"nı iki ayn düzeyde ele atmak mümkün. Bu kaynaktairn bir ksmı "bölgesel'' olup, beliIli 6if bölgenin Devlet|erini ilgi_
lendirir. Bunun yanında daha gen§ orarak "İvrensel" dlizeyİe kuruIan örgütter ve
atdedilen uluslararası sözleşmeter de mevcuıtur,
Konu iilkemiz açısından ele alınına, bölgesel kaynak otarak Avnıpa Konseyi
çerçevesinde Tiirkiye'nin taraf olduğu iki ıemet sözleşme diitat çekmekıediı: İş
Hulçukunu ilgilendiren hiikümleri ba*ımından Avrupa lnsan rlaklan SOaeşmesi vJ
so§yal haklara hasredilen Avrupa Sosyal Şaıtı. Buna keşılrk ülkemizin henllz gerçek anlamda dahit otmaüğı Avrupa Birliği çerçevesindİ getirilen ncmlar çalış_
mamızın kapsamı dışında bırahlacağı gitü; Tiirtiye nin ıaraf olduğu ikili ya dİ
çok
taİaflı üğer andlaşmaıaİa da burada yer verilmeyecekıir. Konunun esasen ikinci
böııımünü oluşruİabilen ew€nsel kaynak|ar, özellikle de ütkemiz açısından lJluslararası Çal4ma Ügütii ve normlan, ayn bir eserde incelenecek
çapıadır ve bu çalış_
manın d§ında brakıırn§trİ.

Bu kitabın hazdanmasında t992 yı|ı için sağlanan Avnıpa Konseyi İnsan
Haklan Bursu hun katkrsından ve Avıupa Konseyi İnsan rlaUarıbaiıesi tarafından
gönderiıen baa güncel dokümanlardan yararlanıldı. Aynca, lnmn Haklan içtihadına
ilişkin kaynaklan temin etİnek lütfunda buhnan değerli Avnıpa İnsan Hakları
Divanı yaıgıcı Prof. Dr. Feyyaz Gölciiklü'ye burada en &ıen teşkkurıerimi sunmak

isterim.

Fakliltemizde bilimsel çalşmaya uygun biı orlaml ve bu kilabın basılmasını
sağıayan, gğ€k önceki dekanmrz, Hocaın kof. Dr. seyfutlah Edis, gerek§e
şimdiki
dekanımz Prof. Dr. M. Polaı soyef'e şi.iüran duyguıanmı beliıtmeliyim.

_ _ _Nfrlr!, kitabırı ba§hya hazdanmdında giileryüztü ve özenli katkrlaı için

Fatiiltemiz değerli pteı.ııanlan Serab Şen ile Nesrin Kaygulu'ya ve Adaleı Matbaacılık Tic. Lıd. Şü. çalışanlanna ü teşktiır ederim.

İzmir, Aralık t995

Doç.Dr. Melda
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cİRİş
Devletlerarası iüşkilerin yoğurılaşank çeşiü alarüarda işbirliğine gidil_
mesi, hukuk rrcrmlannrn da uluslararası bo}ut kazanmasına yol açmıştrr.
Böyle bir bağlamda, İş Hüuku kuralları henüz önemli ölçüde ulusal kaynaklı olınak]a birlikte, günümtlzde uluslararası andlaşmalar da İş Hukuku
kurallannrn oluşmasıııda önemli bir rol oynamaktadır.
" İş Hukukunun IJ luslararası Kaynakları", aynı zamanda insan haklanru
ilgileıdiren bir konu olup, "soşal haklaruı uluslararası koynaklan" başl,ığı
alünda da ele alııabilir. Konuya insan haklan açısındarı yaklaşıldığnda,
sosyal haklan uluslararası alarıda koruma girişimlerinin, klasik kişi hak ve
özgilrlüklerine nazaran daha eıten başladığı dikkat çeker. Toplumda zayıf
kesimlerin, özellikle de çüşanlann lehine bazı ortak normlar getirme fikri
XIX. yüzyılın sodanndan itibarcn meyvelerini vemıeye başlamış; bu girişimler çerçevesinde Uluslararası Çalışma Örgiltti. Birinci Dünya Savaşınrn
hemen ertesinde kurulabilıniştir.

Genellikle "ikinci kuşak"tan sayılan sosyal haklann uluslararası koruma gifişimlerine, "klasik" kişisel ve siyasal haklara nazaran düa eıten başlanması, ilk bakı$a şaşııtıcıdır. Bu bakımdan insani düşüncelerin büyük
etkisi olduğu söylenebilir. sosyal adaleti genel çapta gerçekleştirmekle dünya banşırnn da sağlamlqacağ fikri, çeşitli şah§iyet, demek ve sendikalann
azimli çabalanyla nisbeten erken kabul görmüştiir.
Diğer yandan, iktisadl kaygılal da sosyal normlann ulu§lararası düzeyde kabul edilmesinde önemli bir rol oynamaktadlr. Diinya ticaretinin hızla
gelişmesiyle birlikte iktisadl rckabet düa önce rastİanmayan boyutlara ıılaşmıştır. Sosyal normlan düşük tutan ülkelerin, çalışaıüann daha iyi korunduğu diğer ülkeler ateyhine uluslararası piyasalarda avantajlı duruma gelrneleri, ortü asgaıi ölçütler getirilmesi suretiyle önıenebilecekti.
Böylece, insani düşünceler iktisadi ve politik çıkarlarla birleşince daha
uluslararası alanda
etkili biçimde konınabilmiştir.
da güç kazanİnış Ve bu surette sosyal haklaI geliştirileİ€k,

1

"İş Hukukunun Uluslanrası Kaynaklan" _konusunu far*lı düzeylerde
işlemek mümktin; bölge çapındaki uluslararası orgüt ve belgelede evrensel
düzeyde Örgtit ve belgeler birbirini bu konuda tamamlar. Bu çalışmada,
sadece Avrupa düzeyirde, Avrupa Konseyi çerçevesinde bağıdanan iki
temel sözleşme ele alınacaktır:

Bu belgelerden iki, Avrırya lısan Hakları §özJeyııesj'dir. Anıları

Sözleşnıe Hasik kişis€l ve.siyasal hak ve özgİiıliiklerc hasredilıniş olmakla
birlikte, bazı hükünıler doğruduı doğruya İş Hukukunu ilgilendirir. İleri bir
güvence mekanizmasıyla donatılan buadaki hak ve özgtırltİkleı Avrupa
İnsan Haklan Sözleşmesinin genel si§temi çerçevesinde aıılam kazandığ
için, bu çerçevede incelenmelidir.

Düa soffa, tümüyle sosyal haklarla ilgili olan Avrıp a Soşal Şarn ele
alınacaktır. Sosyal haklann genelini tek belgede ilk kez toplayan bu bağayıcı metin, aynca ilginç bir deneÜm sistemiyle de donatılrnıştır.
Halen devam eden Şartm denetim sistemini iyileştinne çalışrıalan,

genel olarak "sosyal haklann uluslaıarası alanda koruıunası" sorununu ve bu
anda yapılacak deneümin türiı ve öktisİtne ilişkin tarttşmalan da beraberinde getirmektedir. Çalışmamzın son kısmırda, denetim us0ltine ilişkin
reform çalışmalanna yer verilerek. bu sorun iİdelenecektir.

2

Birinci Bölüm
AVRUPA KONSEYİ
Avrupa Konseyinin faaliyederi çerçevesinde kabul edilen çeşitli belgeler arasında, sosyal huküu ilgilendirerıler önemli bir yer tutar. Bu belgelerden bazılannrn incelenmesine geçmeden önce, bir bölgesel uluslararası
örgüt olarak "Avrupa Konseyi'hi krsaca tarııtrnak gerekir.

§ 1.

AVRUPA KONSEYİNİN KURULUŞU VE
YAPISIMN ANA HATLARI

5 Mayıs 1949 tarihinde kurulan Avrupa Konseyine, aynı yıl fiiıkiye de
kanlınıştırı.

Daha sonra kunılan Avrupa Topluluğu2 örgiitlerinden (Avrupa Kömür

ve Çelik Topluluğu; Avrupa Ekonomik Topluluğu; Avrupa Atom Eneiisi
Topluluğu) farklr olarak klisik bir "işbirliğ" örgütti niteliğndeki Avrupa
Konseyi üç ana organa sahiptir: Bakarılar Komitesi, Parlamenter Meclis ve
Sekıetarya3. Örgiit{İn meıkezi strasbourg'dadır.

Örgüt adına karar yetkisini haiz oları, Bakanlar Komitesi dir (Avrupa
Kon§eyi statiısü, m.l3). İke olarak üye Devleılerin dışişleri bakanlanndan
oluşan Bakanlar Komitesi toplanülanna uygulamada çoğu zaman Örgtlt
nezdindeki daiml temsilciler kağlrnaktadır. Böylece Hasik, hük0medenrası,
"diplomatik" tipte bir yapt arzeden Bakadar Komitesi kararlanİun Devlet]eri
bağayrcı niteükte olmadlğına da işaret edilrneli.

1
2
3

Avrupa Kons€yi

statilsü, 12 AİdıL 1949 taİihü,5456 sayılı kanunla oıaylaıdı (Düsfuİ,

Itr.Teıtip, C.3l, s.l98; RG 17.12.1949, Sa: 7382).

Şimdi "AvıupaB iği".
Avnıpo Konseyi Staliisünün ı0. maddesinde Örgütiin iki oıgenı zikediırnekte (BakanlaI
Komitesi ile lsüşci Asamble) ve "bu iki oıganı Avnıpa Konseyi Seheterliği yardtm
ed€r" deniımektedt. Bununla biİıikte, seketaryayı da ür organ olaİık mütııa8 etİnek
mümkiiündiıı.

3

Diğer organ, Parlünıenter Mecl,s is€ özgiln bir yapıya süip olup, üye
Devleılerin parlimento üyelerinden oluşmaktadır. üyeler, ulusal paılimglto
üyeleri arasırıCan, bu padamentolann belirledikleri us{lle göre seçiüıler. Uye
pİdamenterler, hük0metlerin talimatlanna bağı olmayıp, mensubu buiunduklan siyasal partilerin görüşleri çerçevesinde hareket etmektedirler.
Böylelikle çeşiü siyasal fikir gruplan olarak, ömeğin "sosyalist", "liberal",
"hİistiyan-demokrat" tipte partilerin men§uplannrn ulusal meclislerde oldufu gibi, bu uluslararası arcnada birçok halde ortak yönde haİeket eEikleri
gözlenebilir.

Eski isminden (" Danışnıa Meclisi') de anlaşıldığı iizeıe, Padamenter
Meclis bir müzakere organt olup; dışa yönelik bağayıcı karar alma yetkisi
yoktur. Ancak bu orgaıı kendi işleyişine ilişkin kanrlar alabilnektedir

(ömeğin, içtİizüğiınü kabul etrne, gündemini saptama, başkarıınr seçme gibi).
Diğer yandan, özellikle Örgtit Genel sekİeteri ile yardımcısının tayini ve
İnsan Haklan Divanı üyelerinin seçimi gibi konularda Parlementer Mecıis,
Örgtıt içinde bağlayıcı kararlar alabilmektedir.

,

Padementer Meclis, çeşitli komisyonlar kurmuştur. Ömeğin, oturumlan aıasında sürekliliğ sağayarı "Daimf Komisyon"; belli §ayıda Bakarüar
Komitesi ile Meclis üyesinin yer aldığl "Kaİma Komisyon", zikıedilebilir.
Genel Sekreter, Genel seketer Yardımcrsı ve kabinesi ile çeşitli Diıektörlüka ve Servislerden oluşan Genel Sekreterlik, zanıan içinde önemli ölçü_
de gelişmiştir. Örgtlttln lOart işleriyle görevli olan bu organ, aynı zamanda
Avrupa Konseyinin faaliyet Ve katkılannda ön planda bir role sahiptir.

§ 2.

AVRUPA KoNsEYİNiN FAALİYET vE
KATKILARININ KAPSAMI

Avrupa Konseyi, eski Avrupa Topluluğu örgütlerinden, şimdiki Avrupa Biıliğinden faıklı, bir "işbirliği örgütİi" olmakla bidikte, çok önemli
katkılarda bulurım aktadır:

Bir kere, statiisünün 3. maddesinde belirtildiği İızere, üyeliğin temel
koşu|u, " hukukun üsıünlijgü" ile "herkesin insan haklanndan ye teınel öz,
gürlükleriııdın yararlanması" lkelerinin kabulüdür. Bu hİikiım, aynı zaİnan-

4
4

Öıneğin, Hukuk İşleri, Sosyal Sorunlar, lnsan Haklan Diıelcörliikleıi.

0a Örgtıtun tum faaliyetleriııe yö,n vercn temel ilke ve amacı ifade etmelde-

dir.

Bunun yaıurıda, bir "sŞast örgü{' olarak, Avrupa Kon§eyinin faaliyet
alanmın genişliği dikkat çekicidir. statü§İniın 1. maddesinde belirtildiği
gibi:
"a) Avrupa Konseyinin aınacı, üyeleri araşında müşterek malları olan
ülkil ve prensipleri koruınak ve ycymak ve sİyast, İktİsadt İlerlemekrtni

sağlaınak maksadıyla daha sıkı bir birlik meydana getirmektir.''

"b) Bu goyeye Konsey organları vasıtasrylı, müşıerek menfaaıları
İlgİleııdiren meselelerin incelenmesİ, antaşnalar akdı 9e iktisadİ, içtimat,
kültürel, ilmi, hukukt, idari sahalarda bir miişterek hareket hamnın labulit
ve insan haklaıı ve ana hllrriyetleinin korunınası ve geüşrtrilmesiyle varılacakıır."
(...)

Aynı maddenin d) bendinde faaliyet atanrnrn d§ında bırakılan ulusal
savıınma konulan hariç, ttim konulann Örgtıttın aıaruna gireblleceğ söylenebilir. Nitekim, kiiltiiı eğüm, sağlık, çevıe ve doğanın korunmaş, hukukun çeşiüi dallanna giıen düzenlemelef, devletlerarası uyuşmazlıktann banş$ sziimü, insan haklan, sosyal sorurılar ve daha nice konulaıda Avrupa
Konseyi önemli faaliyet ve katkılarda bulunmaktadır.
Avrupa Konseyinin faaliyeılerinin en önemli yönlerinden birisi, aıulan
konularda yapılan çeşitli Sözleşneterdir (bkz. statal, In.l/b). Avrupa Kon§eçerçevesinde kabul edilmiş Sözteşmeler arasında çalrşanlan yakından

l

ilglleıdir€nler

mevcutfu r.

ngili sözleşmelerden ilk önce ele alınması gerekeni ise, temel niteliği
ve önemi dolaytsıyla "Avrupa lnsan Hakları Sözleşmesi''dir.

5

Öİneği.L otel s.hibinin soİumluluğu, patent hukuktt §uçlunun iadesi gibi konular.

5

ıkinci Bölüm
AVRUPA iNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESiNDE
ÇALIŞANLARIN KORLJNMASI
AVRIJPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESiNDE
GENEL OLARAK SOSYAL HAKLARA YER VERiLMEMESi
§ 1.

I.

METNİN HAZRLANMASINDA HAKİM OLAN DÜŞÜNCE

A) AiHSNİN HAaIRI-4NMA SÜREci

üı

AsıL
"lıısan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunnıasına
iıışkİn Sözıeşme" olan bu belge, Avrupa Konseyine üye Devletler arasında
4. 10.1950 tarihfude Roma da imzalanmış; uluslarara$ alanda 3.9. 1953'de

yürürlüğe gimıiştir. Södeşme, İılkemizde
l954'de 6366 sayılı yasayla onaylanmıştu6.

TBMM taıafindan l0 Mart

Aslında, Avrupa konseyi daha kurulmadan önce, Mayıs 1948 de toplaLa Haye Kongresinde, söz konusu Örgütıın kuruknası ile birlikte. uluslararasr yargı giivencesiyle donatılmış bir insan haklan belgesinin oluşturulınast önefiıni$i.
nan

Avrupa Konseyinin kunılmasırıdan hemen soııra, Avrupa İnsan Haklan

Södeşmesinin hazırlık çüşmalanna geçilniştir. Hazırlanma süreci bakı_

mrndan fatklı aşaınalar göztenebilir: İlk Eamada bir önta§an bu amaçla
kııııluı "hükümet uzmınları komitesi" tarafindan hazırlanarak, bir rapor ile
biıtikte Bakanlar Komitesine tevdi edilrnişti. Uzmarılar Komitcsinde ortaya
çıkan siyasal ağrlıklı birçok göriiş aynIrğt dolayısıyla7, konunun hükümet_
lerin talimatlanna bağh bir "yüksek memurlar koıtferansı" önüne getirildiği

6
7

Dü§lrır, trI. Tenip, C.35; RG 19 Man 1954, Ss. 8662.
§özleşmede yer alscak hakıarın sayıınıyla yetiıilmesi ile tıı haklaım aynca tanımlanma_
ları şkları aİasıİda göİüş ayıılığı olduğu gibi; biİ uıüslaİaİası yaıgı divanııun kurulup

kuıulınanaşı konusunda da göniş biıliği sağlananarnıştı.

1

ve orada yeniden ele alındığı gözleniyor. Bakanlaı Komitesi tafafindan ıına
hatlan itibanyla.benimsenen bu tasan hakkında Danrşma Meclisinin görüşü
de alrnmış ve nihayet 4 Kasun 1950'de Stideşme Avrupa Kon§eyi üyeleri
tarafindarı imzalanmıştır.
B)

S^SYAL HAKLARA YER vERi I]IıEMESİNIN N EDENLERI

AİHS'nin hazırlanmasırun ön aşamalannda bile, Sözleşmenin sosyal
hatlan içermeyeceğ hususunda mutabakata Vanlrnıştı. Danrşma Meclisinin
"Hukuki ve İdari Sorunlar Komisyonıı" raporunda belirtildiği tlzere, 'tosyoJ
demokrasinin genetleştiilmesiııe girişmeden önce, Avrupa Birliği içerisindı
siyasİ demoktasiyı gİivence alıına almak; sonra ekonomilerd,e eşgidümİl
sağIamık gerekir"8.

Diğer yandan, o dönemde h6kim olan u ayışa göre, ekonomik ve sosyal haklaı hukuki olmaktan çok ahlitki ve siyasal ağrlıklı aıiayışlara bağı
olup, değişik iilkelerde fa*tı dtizeylefde tarunmaktaür. Gerçkleşürilmesi
büyük ölçüde devletlerin pozitif eylernlerine bağlı olan ekornmik ve sosyal
haktann bu kadaı ileri ve zorlayıcı bir uluslararası denetim sistemiyle donatrlması yadırganryori böyle bir koruma sisteminin bu haklann niteliğiyle
bağdaşnadrğı düşünİilüyoıdu9.

İşe bu nederılerle, Avrupa Konseyi çerçevesirde akdedilen "normatif'
Sözleşmelerin ilki denilebilecek ve temel bir değer taşyan Avrupa İnsan
Haklan Sözleşmesi genel olank miinhasııan klesik. kişisel temel hak ve
öz$irlükleri içermektedir.
Bununla birlikte, özel olarak çüşmayı ve çalışanlan doğrudan ilgilendiren iki hiiküm dikkati çeker: burılar, kölelik, kullü ve zorla çalıştrımaıxn
yasaklandığı 4. maddc ile sendika hakkrnı da açılça içeren örgüılenme özgürlüğiine ilişkin 11. madde dir.
Diğer yandan, aynca genel olaİak temel hak ve özgtİrliiklere saygının
çalışanlann refü ve mutluluğunu yakındaıı ilgilendirdğ yadsnamaz. Za,
rcn, bir yanda klesik kişisel ve siyasal haklaı, diğer yanda ekonomik ve sosyal haklar olmak üzere iki insan haklan kategorisini biöirinden kesin biçimde ayrmak ve burilan birbirinden bağınsız olarak ele almak da milınkiin de-

8
9

8

Ass. consüıtative, Doc. de §6ançe, l. session, No.77.
Bkz. öz.: Raıiz'in AlHs'nin onaylanma§ı stİasında sen6toy8 §unduğu rapor (Doc. prl,
S€nat, session 1952-1953, No.502, s.5); VELU, J. - ERGEÇ, R.: La Convention Eıno,
p€enne des Dıois de l'Homme, Extrait du Rğp€noiİe Pfatique d€ dıoit belge, Comp
l6m€nt, tome Vll, t990, Bruylant, Bruxelles 1990, No.72.

ğildifıo. AİHS'de yer alan kiesik haklardan her*e§in, §osyal durumu ne olursa olsun yaradanabilmesinin bir takım sosyal örılenılere bağı olduğunu
AİHS organlan eı*enden kabul etrnişler ve bu yönde önemli bif içtihadı
oraya koymuşlardır.

n. AVRLJPA h.ısAN HAKLARI KoıvtİsYoNUNtJN VE DtvANı_
NINANLAYIŞI

il

NHS,DE YER ALMAYAN S1SYAL HAKL.ARIN BAŞVURUYA
DAYANAK TEŞK i L ED EM EM ESi

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinde ekonomik ve sosyal haklann ele
alınmainası, doğal olarak Avrupa İnsan Haklan Komisyonunun çeşitti kararlanna yansımıştır.

Komisyon, çeşitti vesilelerle AlHs de açıkça yer aImayan hak ve
özgürlükler konusunda başvunİann kabul edilemeyeceğini hatıİtatmışur.
Ömeğn, yapılan bir başvuruda Doğu Almanya duı Batı Almanya ya geçen
bir kişinin bu ülkedeki yerel ötoritelerin kendisine düzgtın bir konut temin
eEnediği hususurdaki şikiyet ve talebi, bu Sözleşme çeıçevesinde kabutre
şayaı bıılunmamı$ıı: zra Komisyona görE, "yeterıi bir yEam düzeyi ile
düzgtin bir konuüan yanrlanına haikı, bu Sözleşmede tanınan hak ve
özgİırlükler afasfda yer almamaktadır" 1 l .
Benzeıl yönde, ordudaki işine son verilen bir Alman yuııtaşrun başvurusu da, "çahşma hakkı ve işsizlikten koruıuna hakkı Sözleşnede yer
almadığt' gerekçesiyle reddedilmiştirl2. Daha sonıa, geıı€ bu kez Dani_
marlça da bir kamu yayın kuruluşundaki işine son verilen kütiipharıecinin
başvurusunu reddederken komisyoı! "çalışma hakhnı da içeren ekonomik
ve soşal haklann Sözleşmede güvence altına alınan haklar ara§ında yef
aınadı ğı 8 örişünü isıikrar lı bi çimdı sürdürdüğü"nİt hanııatsnışürl3.
Ayıu yaklaşunla" gene nisbeten eski ömeklerde göriildüğü gibi. Komi§_
yonun başka karadannda, "ücretli izin hakkı"ıııı|4i "sosyal ?üvenlik hakkı"-

10

ll

12
13

ı4

Bu anlımdı bkz: Divan, Airey karan,9.10.199, paı.26. S€rie § Vo1.32Komiryon, 29 Arat* ı956, No. 159-56, Annu.iİe de la Convention Euıop&nne des
Dtoiıs de lTlomme, vol. I, Lı Haye 1959, s.2o2.
Komi§yoo, 19 Eylül 19,6l, X / Fed. Alınanya.
Komisyon, 8 Mrt l976,7374l76.Bkz. ayncı: Komisyoıç Ahmad/lngiltqe, 816O28.

Komiryon, 7 Temmuz ı959;
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Arıltİ

1975, No. 69o7İ15.
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"kwnu hizmetlerine 8irme"16 ve "emekli mrıaşından yararlınınt"l1
^r|5;
haklanıın da Sözleşnede güvenceye alınmadığı hatııtatılarak başvıınılar
incelemeye alrnmamı$rrl8.

D

AıHS,DE öNcöaüı,zu HAKLARIN FliLEN GERÇEKLE§ME,
BAZI "SoSyAL" EDLM YüKüMLüLüK,
SıNE K\ŞUL
'LARAK
LERıNiN KABULÜ

Yukanda ömeklerini verdiğmiz içtihada paralel bir başka ilginç tuhım
da gözleniyor: Sözleşmede öngöriilen haklardan herkesin yararlanabilmesi
için Devletin bir takm olumlu edim yiikiimlüükleri altında bulunduğu kabul
edilmektedir.
Stiz konusu önlemler, büyiık ölçüde "ekonomik ve §o§}ar" tipte olacak:
ömeğin edil bir yargiılama görme hakkıün fiilen sağlanması, bedava adl1
yardım sisteminin kurutnasına da bağlıdır (AİHs m.6/3 c; Divan, Artico
karan. l3 Mayıs t98O)ı9. Benzerl şekilde, yabarıcılar için gene ceza yargflama§ı esnasmda ücretsiz tercüme hizmetinin sagaİıİnası gerekıidir (AİHs
m.6/3 e; Divan, Özttiı* kann, 2l Şubat 1984)20.

Göriildüğü gibi, Avrupa insan Haklan Sözleşmesirıde yer alan haklarla
doğrudan iüşkili "sosyal" ye "ekonomlk" örıl€mleri getirme yilktimlüü§
büunduğu, isabetli olarak kabul edilıneiıedir2l.
Sosyal haklara genel biçimde yer verilmeyen Avrupa İrısan Haklan
Sözleşmesinde, çalışanlan doğrudan ilgilendiren 4. ve ll. maddeler (zorla
çalıştırma yasağ ile örgütlenme özcurlüğü), aslında kltsik hak ve özgiirlijkler içiııde mütalaa edilir niteliktedir. Bu bakmdan SözJeşmenin, mtinhasıran
"sosyal" tipteki haktara yef vermeme hususrında Eıtaİlr olduğu §öylenebilir.

1961, No. 99/61, C / Fed" Alınanyı.
Ağu§to6
|957,No.273.
Komisyoı, 2d
Komisyon, 16 Aıa!ü 1955, No.92l55.
Ö!ııekler için: PINTO, R. t es organisations euıop{enneı Patis 1963, s,89-9O; FORDE,
M.: The Europeın Convention on Humaı Right§ aıd Lıbo, Law, The Americaı Joumel
of compaIaıive Law, Vol. 31, No.ı, 1983, §.301] s,305-306; CoHEN-JoNATHAN, G.:
i-a Coovention Euıop&nıE des Doit§ d. l'llomme, Poıis 1989, s.83.
§€rie A, Vol. 37 (bu kaıar, üc.etsiz avukat sağlanması haktını ilgile.diımek-tediı).
S6rie ,{ Vol. 73.
Bu konuda tkz. a)mca: SUDRE, F.: Droit inıemational et euop€en de§ drcits de
l'lrcmme, 2. €d. mi§e A Fur. P8İis r99ı 8.146.
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Söz konusu hiikiimlerin incelenmesine geçmeden önce, AiHs'deki hak
ve özgiırliılderin kişi itibanyla uygulama alanına; düa sonra da büyiik önem
taşıyaıı "aynm yasağı"na değinmek gerekir.

§ 2.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDEN YA,RARLANANLAR vE
AYRIM YASAĞI

ı. HAK VE ÖzcÜnı-ÜnrnDEN'IIERKESİ YARARLANDIRMA
yüKüüvil-üLüĞü

Avrupa İnsan Hakİan Sözleşmesinde dikkat çe§ci bir diğer özellik,
öngörilİen hak ve özgiiıtüklerde fazla ileri gidilmemesine karylrk, yararlananlann geniş biçimde ele alınmış olmasıdır.
A) IJYRUKLUĞA lÜŞKlN BiR K0ŞIJLI]N ARANMAMASI

AiHs'nin 1. maddesinde belirtildiği üzere: "Yüksek Ak Taraflar, kendi
yetkl alanları içind,e buluııan her ferde bu Sözleşmenin I. Böliiıninde ıaif
edilen hak ve hürriyetleri tanırlar."
Dolayısıyla, söz konusu kimselerin hangi uyruklukta olduklanna bakılmaksızın, sırf akit Devletin yargısı altmda bulunmalan yeterli sayılacak§r.
Büytik örem taşıyaİı bu esa$n sonuçlanndan birisi, AİHs'ne taraf olmayan,
hatta Avrupa Konseyine üye bulunmayan Devletleriin uyruklannın dahi bu
Södeşmedeki hak ve özgürlüklerden yaıarlanmalandır. Aynca bu surette
uyruksuz kimseler de yararlanarılann kapsamıııa dahil edilniştir.
B ) KARŞ I LI KU U K ESASIN A TAB İ

OLMAMA

Uluslararası hukukta, insani amaç|ı ve insan haklarırıa ilişkin andlaşma
hükiimlerinin ka§ılıkİlık (mütekabiliyet) esasrrıa bağı olmadığı kabul edilir.

Nitekim Viyana Andlaşmalar Hukuku Södeşmesinde (1969), kaşı tarafın esaslı bir iiüiline dayanarak andlaşmanrn feshedilmesi veya askrya
alınma§ı olanağmın "iıısant konulu bir andlaşmada yer alan, kişilerin korunnasryla ilgili hükilmler" içinıygılanmayacağ belirtilmektedir (m.60/5)..
Benzeıf bir yaklaşımla, insan haklan konulu Sözleşmelerin hükümlerinin de bu çerçevede ele alınması gefektiği görüşünü paylaşıyonız: Zira özel1l

likİe insan hak]an konulu Sözleşneleı "akit-andlaşma" tipinden uzakğr. Bu
Sözleşmeler, Devlet]ere kaşılıklı ilişkilerinde birbirine ka§ı boİçıar getirmekten ziyade, biıeylere karşı yükümlillükler getırir. Böyle olunca, yapılacak iiıliller, herşeyden önce kişilere dokuııur. Kaşılıklılık esası uygulandığında i§e gene önc€likle zarar görccek olaıüar diğer 6kit Devlet değil, doğrudan korunan kimselerdir. Bu nedenle insan haklan konulu andlaşmalann
vaİlık neden ve amaçlan, müİekabiİyet esası ile bağdaşııaz22.

işe noyıe bir bagamda, Avrupa İıısan Haklan Sözleşmesindeki hak ve
özgürlükler de heıhangi bir kaşılıklılık koşııluna bağlı olmaksızın, daima
uygulanacak hiikilmlerdendir.

II.

AYRIMYASAĞI

Anrs'nin

14.

madde§nde yer alan esasa göıt:

"Bu sözıeşrıede ıanınan hak ve hürriyetlerden istiİade keyfiyeti, bilhasşa ciııs, ırk, renk, dil, din, siyasl ve dlğer kanaatlar, mlllt veya sosyal menşe,
millt bir azııılığc mensupluk, semeı, doğum veya herhangi bir darum üzerinde müesses hiçbir teİrike übi olııaksızın sağlarıııalıdır,"

Yukanda suurlayıcı biçimde belirtilnemiş bırlunan aynmlardan herhangi birisinin yapılması, aslında tek başına AİHs'nin itülllini teşkil edemez.
Ayrıİn, AlHs'nin belli bir hükmttniın uygulanmasıyla ilgili olduğunda Sözleşmenin ilıl8lini oluşfuracaktır.
Mak0l ve objektif nedenleıe dayarıp, izlenen amaçla orantılı biçimde
uygulanan aynrılara cevaz verildiğni de belirtnek geıekir. Avrupa İnsan
Haklan Komisyonu ile Divan, örılerine gelen mutıtelif başvurular dolayısıyla
bu konuda belıi bif içtihadı olu$urmuşlafdıra. heride ele alınacak "zorla
çaıı$irma yasağı" ile "sendika hakh"na iüşkin başwnılarda, yapıldığı öııe
sürillen "aynn ar" da etraflı biçimde inceleme konusu olnu$ur.

22
23
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Bu yöııde bkz. özelütle: SUDRE, s.48-49; COHEN-JONATHAN, ı.25G25t; DUPUY,
P.-M.: Droit inıemational pubüc. 2. 6d., Pariş l93, s.3o4, No.403. AlH§ organlaı da bu
anlayışl benimsemişl€rdi: Komisyon, Avısı uryt l hlarıda,'l88l50 sa. başvuıu, Reç- 7;
18 Ocak l95, paı. 239, S€rie .\ vol. 25.
GörcüKLü, F. - cÖzÜBuYÜK, A.Ş.: Avıupa
ve Uygul8m.sı, Ankıİo l99, No.681-688.

Divaı,lrlanda
Bu konuda
§özleşmesi

l

*z.

lıgiltae,
öz.:

lnsan Haklan

§ 3.

zoRLA çALIşTıRMA YASAĞI

(m.4)

"Klisik" kişi hak ve özgüı{iikleri arasıııda kabul ediıen "zorla çalıştırma yasağ{', doğrudan doğruya kişinin onurunu ve özgürtüğ{inü ilgilendirir. "Zorla çalışürma yasağ", biıçok uluslararası belgede yer almışğr.
Burada, ilk t rıce "zorla çahştrma" kavramrru kısaca tanırrladıktan
sonıa, AİHS'nin ilgiri hükmünü başka uluslaransı belgelerleki hükümlerle
ka§llaştınlmak gerekir. Daha sonra ise AİHS orgaıılannm bu konudaki
içtihadı ana hadarla ele alınacakttr.
I.

"zoRLA çALIşrIRMA" KAVRAMI

"Zoda çalışttrma"dan farklı kavraınlar olan "kölelik" ve "kulluk",basit
çalışİıa zorunluluğu hallerini aşarak, kişi özgüdüğinün ağr üatnı ifade

eder.

"KElelik" durumunda, kişi üzerinde mükiyet hakkına bağlı bir talqm
yetkiler kullarulmakı.dır. "Kulluk" ise, bircyin bir borç ka§ıltğı ya da toprak
mülkiyetine bağı olrak sürcsiz ve kendisinin son veremeyeceğ bir bağ
altında hizmet vermesidir24.

Kölelik ve kulluk durumtan konumuzun dışında fufularak, buradaki
incelemeler "zoda çalıErma"ya hasredilecektiı.
Kısaca "zorla çalışnrma" olarak ifade eniğimiz kavram ise "zorla ve
zorunlu çahşnrma'Tt biıtikte içermektedir25. Zoda çalıştırmaıın bir tarumı,
Uluslararası Çalışına Örgütilnün 29 sayılı '7ırla ve Zorunlu Çatştırmaya
llişkin Sözleşme"sinde yer alıyorfi. Buna gör€ "cebrt veya zorunlu çahşnm,
herhangi bir ceza tehdidi alnnda istenip, bireyin serbesıçe kabu! etmediği
her tilrlü iş veya hizmeti" ifüe üer (m.2/l .fikn).
29 sayılı Uluslanrası Çalışna Sözleşmesindeki taİıtm bir ı€ferans kayna$ teşkil ederek, AiHS çerçevesinde ünan bazı karaılaıda bu tanıma ağf
yapılmışır27.

24 cöLcÜKLÜ c,özÜBÜılt K, No.435.437.
25 Fıansızcı "tsavail forç6 et obıigatoiİe", lngilizce "forced aıd compul§ory ııboE".
26 Bu sözıeşın€, Uluslaraıaşı Çal§ma Örytitü çelçvesiııde 28 Hıziıan ı930 tarihiıdc
_

kabııl edilmişü.

27 Dvın, vol

dcl Mı.Şseıe k'İs!,," 23 Kasım l9t3, poı.32, s€İie A Vo1.70. Bkz. ayrıce
Komislon, lvcrscıı / iVarıeç, 7 Aralü 1963, Aınuıiıe VI, t.327.
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Avrupa İnsan Hak]an Komisyonu'nun ortaya koyduğu içtihada göre
iki
ise,
unsurun birarada bulunması hal.inde "zorla çalıştırma"darı stjz edilir:
Bir kere yapılan çalışma, ilgilinin nzası dışında ifa edilmelidir. Diğer yandan, çalışma yühimlülüği haksız ya da aşn bir külfeti teşkil etİneli veya
böyle bir önleme başvurulması gereksiz olmalıdır28.

Bazı yazarlar, yukandaki iki unsurdan her birini ayn birer bağunsız

kıstas olarak ele alınmaslrı önermişlerdir. Gerçekten de, başlangıçta yapılmaslna nza gösterilen bir çalışrna, zamarıla kişi üzerinde zorlayıcı, baskıcı
nitelik kazanabilir. Dolayısıyla, olayın gösterdiği özellikler dikkate alınarak,
bilha§sa sözleşmeyi feshetsne olanağının ti,İmüyle kapalı olduğu durumlarda
gene zorunlu çalışmadan söz edilebilemelidir29. Divan, Van der Mussele
karannda bu ikinci arilayışı benimsemiş göriinüyor3o.
II. AİHs m.4 HÜKMÜNÜN BAŞKA METiNLERLE KARŞILAşTIRILMAsI

A) NHS m.4 HÜKMÜ

"l. Hiç kimse köle ye kul halinde runlamaz."
"2. Hiç kimse zorla çalışnrılamaz veya nıecburt çalışmaya übi tutu-

lamaz."

"3, Aşağıdaki haller bu maddede kasdolunan "zorla çahşnrma veya
nıecburt çal ışmadan" sayıImazlar :
"@ İşbu Sözleşmeniıı 5. maddesinde derpiş edilen şartlar altında mev,
kuf tuuılan bir kinısedeıı nıevkufiyeti ı,gya şartlı salıyerilnıesi süresince yap,
ması mataı olarak istenecek çalışnıa;
"b) Askert mahiyeııe biı, hiznıeı yahut iııançları gereğince askerlik vazi,
İesini yapmaktan kaçıııon kinıseleriıı durumunu meşru tel1kki eden memle,
ketlerde, bu iııanca sahip kimselere nıecbui askerlik yerine gördürülecek
başka bir hizmeı:

28
29
30
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Bkz. VELU - ERGEÇ, No.277; Komisyon, l Nisaı 1974,465310, Annuüe VoL
ll Aıaik t976, 764ltr6, DR.,Vol. l0, s.230; 3 Mayıs 1983, 9322181,
DR., Vol. 32, s.l86.
Bu yöıde: VELU - ERGEÇ, No. 277 ve orada aııf yapdan VAN DIJI( P.- VAN HOOR
GJJI.: Theory .nd Practiçe of the Euıopean Convention on Human Righs, Anvers

XYII, s.l72;

1984, s.202

v<L

Divan, Van det Mussele kaıaıında ota}an tiim öEllilletini dikkalc alalak, ilgili k§inin
büüin hususları önceden kabul etİniş sayııamayacağına işOret etİnişti (pr. 37).

"c) Topluluğun hayat veya refahını tehdit eden buhran ve afet hallerinde ıalep olunan her hizmet;
"d) Noımal nıedeni nulkellefiyetler şilmulüne giren her türlü çalışma

veya hizmet."

B) B|RLEŞMLŞ MilLETLER Öacürii ÇERÇEvEsiNDE KABUL
ED|LEN BAZ| BELGELER

ı) Zorla çalışurma yasağı, Birleşmiş Milletler lıısan Haklan Evrensel
Bildiüsi'nde3| dolaylı biçimde yer alİnı$ır. Anılan Bildirinin 4. maddesirp
göıe "Hiç kimse, kölelik veya kulluk alnnda tııtulaırıaz; kaletik ve köle alım
sanmı her tiirğle yaşaktır."
23, maddede i*,, "herkesin

çalışıa, işini serbestçe seçme, adnletli ve
(...) hakkt'o|dığı belirtildiğine göre, zorla ve
zorunlu çalıştırmanın da dolaylr olarak yasakıandığı söylenebilir.
elveişli koŞııllarda çalışma

B.M. İnsan Haklan Bildirisi hukuksal bğayıcıhk taşımamakla birlikte, son derece önemli bir belgedir: Bu Bildiriyle insaır haklan uluslararası
boyut kazanmış; aynca Bildiri, düa sonra kabul edilecek in§arı haklanna
ilişkin uluslararası sözleşmeleİ€ esin kaynağı oluşturmuştuf.
b| "Kişisel ve Siyaıal Haklara İıişkın Sözleşme",'Ekonomik, Sosyal ve
Kiiltilrel Haklara higin sözıeşrne" ile birlikte, Birleşmiş Milletler İısan
Haklan Komisyonu trrafından hazırlanarak 16 Kasım 1966 tarihinde B.M.
Genel Kuİulurıda kabul edilmiştir. Uluslarara§ı aıdlaşma niteliğ taşıyan bu
belgeleı taraf rİvletleri bağlamaktadır. Ancak, 23 Maft 1916 tafihinde

uluslararası alanda yüniıtüğe giren bu Sözleşmelere Türkiye taraf olİnamıştır.

Anılan Sözleşmede, Avnıpa İnsan Haklan Sözleşrnesinin 4. maddesi

hiİkmİİne benzer bir hİiküm yer almaktadır:

Madde 8: "l. Hiç kimse köle durumunda tııtulanıoz; kölelik ve köle
ticareti her türfyle yasaknr."
"2. Hiç kimse kul duruınunda tutulamaz."
"3. (a) Hıç kinseden zorla veya zorunlu olarak çahşması İstenemez."

3l

Biıleşmiş Milleder Genel Kuİulunun l0 Ardık 1%8 tarihli, 217(|1ı) sayllr kaIarıyla
kabul eıtiği bu belge, bağlayıcı olmamalda bi.ük!e, önemi dolayısıyla 27 May§ 1949
taİihli Re§mi Gazetede yayıİnlanmıştıt.

l5

'(b) 3(a) fikrası, bir suçun ağır çahşmoyla cezalandırılabildiği i}lkelerde yetkili bir nwhkzme ıaraİındaıı ıerilen böyle bir ceza hilJqııü ıırarınca
ağır çahşma uygulaıpnasını engellediği biçiminde anlaşılunaz."
-(c) "Zorla veya zorunlu
çalışnrma' ıeimi, bu fıkranın aııacı bakıırun,
dan aşağıdaki durumlan kapsaınaz:

Bir mahkeııenİn yasal hükmü uyaruıca aıuklu buluniın ya da tutuk,
luyken koşullu salıverihniş olaıı bir kişlden bu sırada ınrmal olarak isteııen
ve (b) bendinde anılmoyan herhangi bir iş veya hizmeı;
(İ)

Askert nitelikıe herhangi bir hizmeıle askerlik hiınertne l<arşı vlcdant iıirazın tanındığı ülkelerde bu tutumda olanlardan yasal olarak istenen
herhangi bir ulıısal hizmeı;

(ii)

(iii) Toplııınun yaşam ve reİohını tehdit eden olağanlisıü durum veya
feklket halleiııde konulan bir hizmet;
(iv) Normal yunmşlık yül:üınltllüklennin bir bElümünü oluyuran bir iş
ya da hizmet,"

B.M. sözleşmesinin yukandaki hükmü AlHs m.4 ıle ka§ılaşünldığında, önemli benzerlikler yanında bazı farklar da görüebilir. En örrmli fark,
zorla çalıştırma sayftnayan duİürılar arasında belirtikrü "tutuuuluk" haliyle
ilgitidir. B.M. Södeşmesinde "zorla çalışnrına yasağı"ıın kapsamı dışında
bırakılan "tutuklutukta çüşma yükümlüüğü" bakmından tııtukluluk,'öır
ınahkemenin yasal hikmü"ne dayandınlrnalıdır. AlHS'de ise btiyle bir koşııl
öngöülrnemiş; sadece tunrkluluk için "Sözleşmeniıı 5. nwddesinde belirtilen
Şarııar'1ıa yetiniıniştir. oysa 5. maddede yargı karan oırnak§ızın bazı futuklamatara izin verilmekodir32.
cJ Ekonomİk, Soşa! ve Kütıüret H\ktara ilişkin Sözıeşme'de ise zorla
çaltştırma yasağrna doğrudan yer Verilİnemektedir. İnsan Haklan Bildiİisiıre

benzer bir formtllle, "herkesiıı özgilrce seçıiği ya da beninsediğl bir işte
çatışarak ya§orrııııı kazarnıa fırsaıına sahip olnn hakkuıı içeren çalışma
hakkı"ııdan (m.6/l) söz edilerek, zorurltu çalıştırma dolaylı biçimde men
edilmektedir.

Göriildüğü gibi, başlı başına zorla çahştırma yasağırun tizerinde durulan belgeleı kişisel ve siyasal haklann tanındığ belgelerdir33.

32
33
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Örneğin. butaşlo hastalık yayabilecek kimseleı akıl ha§talan, alkoükıe., ırytışhıİırcu
bağıınlıIaıı, küçiikler ve §€r§eİiter 8ibi kişiıeİin yoİgı kaıaıı olmadan futukı8nmalanns
cevaz verilınektedir.
1969'da Ame.ika Devleıleİi Öİgütü tarafından kabul edilip. 1978'de yüıüıtüğe 8iren

c ) ULU §LARARAS l Ç AuŞ MA ö ncıfrj,ı,ı ü ı,ı

sözırşu rI"oN

Uluslararası Çalışma Örgİıttı'ntın bazı Sözleşmelerinde ise,,zorunlu
çalışürmayı da içeren geniş aıılamda mrla çalı$ırma yasağı, Çok önceden
kabul edilmişti. UÇÖ'nıın bu konudaki çeşiüi Sözleşrne ve Tavsiyeleri arasında, özelıikle "Znrla ve zorunlu Çalıştlrmaya iıışıcın 29 Numaralı Sözleşme" (28.10.1930) ile "Zoıta Çü$ırmanın [gasına ilişkin l05 Numaralı
Sözleşme" zikredilebiıir34.

ı) zorla ve zoranlu Çahşnrnaya llişlr;n 2o Nuınarah sözleşmede
zorla çalıştırma yasağı kapsamlı ve aynntılı biçimde yasaİlarrnaktadır,
Taraf Devletler mümkiın olan en hsa sürede her tiirlü zorla ve zonınlu

çalışttımayı önİemekle }ükümlüdürler.
Bu Sözleşmenin 2. maddesinde, "zor|a ve zorunlu çalışnrma"rıın tantmı yapılİnışııc Burada yer alan "herhangi biİ ceza t€hdidi altında istenip
bircyin serbestçe kabul etnediğİ her türlü iş veya hilmef' tafifine sonradan
öze[ikle AİHs organlanİun da atıf yapüİlan bilinmektedir.

"Znrla ve zorunlu çüştırma yasağ"ndarı istisna edilen dururnlaf da
esin kaynağ teşkil eğniştin zoruıİu askerlik.hizmeti, olağan mederıl yiıkiimliılükler, hİİktımlülerin çalıştınLnası ve olağanüstİi durumlalda istenen çalışmalarla örpmsiz toplulü hizmetleri istisnalan, daha sonra birçok uluslararası belgeye de geçirilmişir.
b) hrla Çalışırmanın İlgasına İlişkin t05 Nunnrah Sözleşne ise,
fada kapsamlı hilkİİmler içermeyip, zoıla çüşnrma y:§ağnın men edilen

bazı özel yörüeri üzerinde duİmaİİadıc

Madde

l: "Milletlerarası

Çahşma Teşkilannın bu Sözleşmeyi onayan
her üyesi, cebri veyıi mecbwt çalıştırmayı meneoneri ye,
"(a) Siyast bir cebir veya eğİıİm tedbİi olarak veya muoyyen siyast
fikirlere sahip ,olan veya bu fikirleri beyan eden şahıslara veya kurulu siyast ,
iktisaü veya içtimat nizama karşı ideolojik bahmdan muhalefetleini lzhar
eden kimselere bir ceza olarak;
Anıerikıı lısa HaHan Sözleşmesi 'ode (m.6) geııe benzeı biı "zorla çalıştı.ma ya§ağl"
yet almaktıdu. Bı Belgede kıyda değeı bazı faıklaı mevcuı: Özelıikle, fub]kluluk
sıra§ııldaki zrİunıu çalışt!.maıuı kişinin "onıEuna, beden§€l ve zihiıı§et yeteneklerine"
aykııı olmıması kaydı konulınuş. Diğer yandan, tutuklırlanı "özal kişilerii, şiıkel ve

34

tüzel k§ileıin emıinde çalıştınlnayacağ" da b€tinilrni§tn.
lO5 Numaıalı Sözleşme, Tltkiye taİafından 14.12.1960 tarihti, 162 saylr Yasa ile
onıylaıüp; 21.12.1960 laıih, 10686 §ay,lı Resmi Gaz.tede yayımlanmıştıI.

1,7

"@)

jktsadi

foy dala,ını, me

gelişme gayesiyle etemeğini seferber eıme ve elemeğinden
todu olarak ;

"(c) Çalışma disiplini olarak;
"(d) Grevlere iştirak etnıiş olmğyı tecziye
"(e) Irki, içtimaİ, millİ veya dint bir

tedbii olarak;

ığrik vasıası olarak

"Hiç bir şekilde cebrt veya mecburt çalışnrmaya başvurmamayı taah,

hüt eder."

Sözleşmenin 2. maddesinde de, yukanda belirtilen zorunlu çalıştırmanın "derhİl ye tamamen ilgasını temin etmek ikere müessir tedbirlerin

ittihazı" taüıhü;L o|ıınm aktadır.

Görüldüğii gibi, esasen bireyin temel haktan arasında yer alan "zorla ve
zorurılu çahştırmaya tebi olrnaİna hakkı", belli başlı insarı ha}Ian belgelerinde yİr İlmaktadrr. Bu hakka Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinde de
yer veri'lmesi, özgiın giivence mekanizmasından yaürlanma olanağı bakımından önem ta§ır. Nitekim, AlHS'nin 4. maddesi ihlal edildiği öne siİriilerek Avrupa İnsaıı Haklan Komisyonuna ve Divana bazı başvurırlar intikal
ederek; bu konuda zamanla belirli bir içlihat ortaya çıkmıştır.
IIl.

ZORLA ÇALIŞTIRMAYA İı-işriN BAZI BAşVIJRIJLAR

A) IZERSEN t NoRvEÇ DAVASI

(]96,J)35

Olayda, ihtiyaç halinde diş hekimlerinin ülkenin bazı krsımlannda
zorurüu hizmete übi tutulnasını öngören 1956 taritıli bir Norveç yasasıyla
uygulaması ele a.lınmaktadlr.

Norveç Sosyal İşler Bakanlığnca yasaya dayanarak ülkenin kuzeyirr€
diş hekimliği yapmak tİZere görevlendirilen lversen, yapEğı çeşitli itirazlar
,onuç*r, kaldığında görcvindcn istifa etınişi bunun iizerine 1956 yasasında
öngörülen cezaya mahkom o|rnuştu.
Komisyon ise, Iversen'in başVurusunu "açlkça dayanaktan yoksun"
(AiHS m.272) bulduğu kararında çeşitli hususlan dikkate almıştır: ongörtilen hizmetin kısa süreli (ı.yıl) olup, tatminkar bir ücretle ka§ılandığı; boş
kadıolar için us0le uygun olarak yapılan duyunılara rağnen hiç bir başvurunun gdrçekleşmediği; hiznıetin seçilen mesleğin alanrna girdiği ve keyff've

35
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Komisyon.7

Aıal*

1963, 1468/62,

Aınuıiıe VL

s.327.

cezalandıncı nitelik,taşımadığı gözöntinde tufularak, Iversen'in yapt!ğı başvuru kabu]e şiyan bulunmamıştır.

Kaıann 4'e kaşı 6 oy gibi küçük bir farkla benimsenmesi, aslında söz
konusu başvurunun "açıkça dayanaktan yoksun" olnradığınr da gösteriyordu36.

B) vAN DER

MUssElE

l BELÇ.KA DAVA9I (19ü)37

zoİla çafuşurma yasağna ilişkin çeşitli başvurular arasında en çok sözü
edileni, "van der Mussele" davasıdır.

olayda, Belçikalı bir stajyer avukat, o ülkenin mevzuatı uyannca bir
saruğm savunmi§uu alma zorurıluluğunda fufuldütan sonra, hizmeti ka§tlığuıda hiç bir ücret almadığ gibi, yaptığ ma§raJlan düi kendisine öden_
memi$i.

Söz konusu şahs (Van der Musele), yapırğı başvurusunda, kendisinin
bu şkilde ı€'sen göı€vlendirilmesinin AİHS rn.4p'de yasaklanan bir
"zorudu çüşürma"yı ıeşkil ettiğinii aynca kendisine hiç bir ücret ve masrafin tjdenmemesinin de 1. Protokol m. l hükmiinü (malvaıİığuun korunması) ihl6l ettiğni; nihayet AiHs m.4 hiikınü aynm ya§ağına ilişkin 14. madde
ile birlikte ele alındığında gene bir ihlel oluştuğunu öne §ürmüştılr.

AiHs denetim orgaİılan, Uluslaraıası Çüşma Örgütiıntin bu konudaki
Södeşmelerini gözöntinde bulundurarak özel]ikJe 29 sayılı Södeşmedeki
"zorla ve zorurılu çalıştırma" tarumıru esas almışlardır. Van der Muss€le
olayındaı önc€ Avrupa Konseyi Bakariar Komitesi ile İnsan Haktan
Komisyonu da söz konusu tanıma atıf yapmışlardı38. A}nı şekilde Divan,
bilhassa aıulan Södeşmelerin Belçika düil Avrupa Konseyi üyesi Devleı
lerin hemen tİ|rntınü bağaüğından da haİ€ket ederek, bu tanmı benimsemiş
(par, 32)l "zoı{a ve zoruıılu çalışma" kavnmı bakrmından fiziksel veya
manevİ bir zorlamanm mevcut olİnası geıektiği sonucuna Varmıştır (par. 34).
Olayda, §tajyer avukatuı kendisine verilen hizmeü reddetrnesi durumunda Bamya kaydedilmeme gibi bir takım cidd1 rizikolaıla kaşılagcağ
saptarüğındag üylece 29 sayılı UÇÖ Sözleşmesi m.2'deki tanımda belirtılen "ceza tehdidi'he benzer bir durumun varlrğı kabul edilrniştir. Buna kar-

37
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Divan.23 Kasım t983, S€rie A, Vo|.70.
Bakanlaı Komitesi Karaıı. 1968/62, Aııuaie VI, s.278; ayrıca bkz. Iversen/Noweç
başvurusı.ına ilişkin Komisyon kaıaıı, Annıraire V], 1963, s.327.
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şı1* Divan, avukaılık mesleğini seçrnekle adayın bu sonuçlan peşinen katııü
ettiği düşüncesine fbzla itibar etsneyer€k; bu bakmdan Komisyonun görİışiinden aynlmailadır39,
Ancak. bütiln bunlara karşın, Van der Mussele'nin başvurusu, aşağdaki
gerckçelerle haksız bulunmuştur:
Bir keıe, Divana göre, olaydaki çalışma yükiimlüüğİ, bir avukatm norfaaliyeti
ve özellikle stajyer avukaEn eğitimi çerçevesinde ele almabimal
lirdi. Birçok ülkede yoksul müVekkiller için Hazine tarafindaİı sağlanan
maddl kaşılığın, Belçika mevzuatında avukata ödenmemesi, avukat stajyerinin ileride mesleğe kabul edildikten sonra elde edeceği avantajlar kaşısında
aşın bir küfet sayılrnaınıştf. Böylece Divanın içtihadında önemli bir yer
t|rtan " orantıl, orrrıa " ölçütİtne burada da başvunılduğu görüüyor.
Diğer meslek gnıplan ile avukatlık mesleğini icra edenler arasında bu
bakımdan haksız bir aynm yapıldığı iddiası da kabııl görmemiştir: 14. madde, esa§en aynı durumda bulunan kimseler ara§ında aynrrılan men etmekte-

dir. Oysa değişik me§tek gnıplan arasında önemli farklar bulunduğundan,
incelenen olayda 4. maddenin 14. madde bakırnından da ihleli mevcut değildi.
Nihayet, başvuru Ek Protokolün 1. maddesindeki "mülk dokunulnazlığın4 §ay9ı" esası açısından da ele alırını$rr. Divan'a göre anlan madde
mevcut malliınn kdrunmasrna ilişkindir. Bunun yanmda, yapılan giderler
pek önemli olmadığ ve Sözleşmenin 4. maddesine uygun bir çalrşma yüktımlüüğiİne dayandığ için. giderlerin ka§ılarıİnaması Ek Pİotokol m.l'in

ihllllini oluşturmaz.

Divanın oybirliğiyle aldığı bu karaıao, AİHs m.4 hükmünün uygulanmasına ilişkin bir emsal karan sayılabilir. Bununla birlikte, aynr maddeye
itişkin bazı Komisyon kararlanna da rastlamak miimkündür41.
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Divan kaıaıı par. 36. Aynca bkz.: BERGER. V.: Jurispıudeııce de la Cour euop&nne
de§ drcit§ de ıhomme,3.6d., Paıis l9l, s,22; CoHEN-JoNATHAN, s.3ll; VELU -

ERGEÇ. No.279.

Bunı ka4ılık Komisyonun 1Matt 1982 t!ıihli ııporuıda, m.42'ıin ihldü bulunınıdığ
4e karş ıo oylı; Ek Protokol m.t'in ihlil edilmediği 5t ka.şı 9 oyl4 öırceki maddeıcrıe
bi!ıikte ı4. maddenin de ihlal edilmediği, Ba§konrn 8ğıİIr.klı oyu ile 7'},e kğşı 7 oyla
kabul edilmişti.
Komisron kaİaİlan haktında bkz.: CoHEN-,oNATHAN,
No,278-288.

§.313-3ı4;

VELU - ERGEÇ,

IV. lzİN VERİ-EN ZoRUNLU çALIşTRMA HALLERİNE İ-İş.
xiN lçrixır vE yoRuMLAR
Maddenin 3. fikrasıııda dört ayn benüe say an istisna olanaklon, mtinhasıran "zorla ve zorunlu çahşırma"yı ilgilendirir. Dolayısıyla, birinci fikndaki "hiç kimse köle ve kul halİnde ıutulanaz" hfJkJrrll mutlak nitelik taşıyıp,
ne belli nederılerle isti§nalaİa tabi futulabilir, ne de AİHs m.l5 'e dayanaıak
askrya aıınabilecektir.
Buna

ka§ılık zoıla

çalışurma yasağ, bugiin "kl6sik" sayılabiltp birçok

belgede yer alan birıaklm isüsnalarla donatılİnış.ğr:

A) "TUTUKLULUK" vE ŞARTLI SALNER|LilLE SÜRES|NDE zoRUNLU ÇAUŞMA(m.4B a)

Suç işlemiş ya da suç işlemeye eğilimti bulunan kimselerin iyile$irilmesinde "çüşma"rxn önemli bir payı bulunacağı kabul edildiğinden, bu
istisna yadııganmamakıadıl2.
Buradaki 'ıutukluluk" kavramı ise geniş aıılamda kabul ediliyoı: Mükeme karan sonucu bir kimsenin bir çalışma kurumuna yerleşürilnesi AİHs
m.4 ve m. 5'e aykın sayılmadığ gibia3: herhangi biİ yargı karan otmadan da
AIHS m5'e ııygun biçinıde futuklarıan bazı bulaşıcı hastalıklara kapılmış
kimselerle, akıl haslalan, uyuşfurucu bağırılılan ve "serseriler"in durumlan
da, bu çerçevede kabul edilınektediy'a. Oysa 29 sayılı UÇÖ Sözleşmesinin
2. maddesinde (fikra 2 c), ancak mahkeme karan sonucu gerçekleşen tufuklama hallerinde yapürılan çalışınatara cevaz verildiğ dikkat ç€kiyor. Bu
bakımdan lİllS nin getirdiği koruma,29 saylı Sözleşmeye ııazaran bhaz
geride

kalmıEr.

Bu hususta Dvan ile Komisyonun anlayışlannın faİt<İlaştığına da işarct edilebiııİ Komisyona görc tutukluluk AİHs m.5'ın tamaını itibanyla
değeııendirilip, aykınlft halinde 4. madde de ihllll edilmiş sayılmalıdır.
Buna karşılık Dvaıı, 5. maddenin 1. fıkrasına uygunluğu yeterli görmeıfe-

dir45.
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Bkz. GÖrCÜKLÜ

- GÖZÜBÜYÜK, No.443.
Komisyoı, 2742166, Anıııaie D<, s.55oi Avrupa lısan Haüan Düeklörtİiği, Arrwa

İlıklın SözlşmesiıE lüşkin ıçtihat Deflemesi (l955_1967),Ank&. lglL s.l2-[3.
Serseıiler haikm<tı bkz.: Dvan, Da Wilde, Ooms ıe Versyp Koaıı, S6ıie A5 Vo1.14.
lnsan

Bb. COHEN-JONATIIAN, s.313; VELU _ ERGEÇ, No. 283.
Divan, lE Haziıan l97|, De Wilde, Ooıns ve VersyptBelçitz kaıaıı, paı. 89, S6ıie A,
Vo1.12; Z Haziıan l982, Vaı Droogenbroeck t Belçika kaıarı, w, 59, S6rie A, VolJO.
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Tutuklulukta yapılması istenen çalışma ise "nor-mal" sııurlar içinde
kalmalıdır (bkz. m.4ö a hükmü). Böyle olunca, sonuç Komisyon ve Divanın
yan
bu husustaki değeflendirmelerine bağı demekür. Nitekim Divan,
yaptınDroogenbroeck davasında, serserilik nedeniyle ükonulan bir şahsa
lan çalışmaıın, topluma kşiyı yeniden kazandlrma ıımacux taşıyıp Avrupa
Konseyi tıyesi başka Devletlerde de göriıldüğü şekilde mevaıatta yer aldıg,n, saptayaral., "normal" smırlan aşmadığ sonucuna varmıştı/6.
Tufuklulara yaptınlan çaltşmalar karşüğnda t denecek ücİet konusunda herhaııgi bir esasın AlHs'de güvence alüna alınmadığ göriı$inde olan
Komisyona7; aynca bu kimselein özel işletıneler hesabına çalışdrılmasında
Sözleşıneye aykınhk görmüyora8. Oysa 29 sayıt UÇÖ Sözleşme§inin 2,
maddİsinde (fikıa 2 c), "çalışma veya hizmetin kamu otoritelğinin deneti,
miııde icra edilnıesi ve ilgilinin özel kişi, şirket veya tüzel kişilein emrine
verihnemesi" koşüan yeİ almışu. Bu ğbi kaytlann benzerlerine efuS'nde
bilinçli olarak yer verilmediği söylenebilirag.

B)

ASKERL1K

(m.4l3 b)

GÖRwi vE A§KERLıK YERıNE YAPILAN H.ZLIEI

Bu hüküm, yurt savunmasınn vatandaş için bır Ödev teşkil ettiği inan_
cına dayarıır. Bununla birlikte taraf DEvletlerin seçimine bagı olarak a§kerlik yerine geçen başka hizmetlerin tesisi de mümkiİndür.
Askerlik görevi zorta çalıştınna yasağından istisna edildiği gibi; asker_
liğe vicdanen karşı olaıılann (conscientious objectors; objecteurs de conscieİce) bazı hukuk sistemlerinde bir başka hizmete übi fufulmalan da AİHS
m.4'ün ihldlini teşkil etmeyecektir, Bu hususta m,4/3 b hükmü açık olduğu
gibi, Komisyon da aynı yOnOe lstitrarh bir içtihat olu$urmuşhıdo,

Bir kısım y^zar|ara göıe, askerlik görevi sırasında yaphnlan işler bazı
hallerde AiHs m.4 hükmünün iİılalini oluşturabilir. Böylece özellikle asker_
46
4,1
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Divan. Vaıı Droogenbroeck karuı, paı. 59: COIIEN-JONATHAN, s,3l3ı VELU
ERGEÇ, No. 283.

-

Komisyon, 20 Aralık 1960, 833/60, Annuaire vol.IIL s,,l4l; 16 Aıalü 1966, 2413165,
Rec. N;.23, s.8: 7 Şubal 1967. 266U65, Digest, vol. l, s.25E; VELU - ERGEÇ, No,284,
Koınisyon, 6 Nisan 1968, 3|34l6'ti 31'I2l6't, 3188-3206/67, Annuaiıe, volXl s,552558; VELU - ERGEÇ, No.284.
VELU - ERGEÇ, No.284.
Komisyon, Gradraıh, 12 Aralü 1963, 22g9t64, pıı.32, Annuaiıe vol,X, s,6'74; X r
Fe(t Alnıaryd , 5 Teünmırz 19'l'1 .'l1O5 n 6, D.R. vo1.9 s,1 96.

likle hiç ilgisi buıuİımayan işlerin askerİere gördürİllmesi AiHs m.4 hiıkmüne ter§ düşebilecektif 1. Nitekim 29 sayılı UÇÖ Sözleşmesinin m.2/2 ahi*mllnde "zorunlu askerlik hizmetine ilişkin yasalar uyannca görülmesi istenip, münhasıran askeıi nitelik taşıyan çahşmalar" denılmek surctiyle, askerlikle hiç ilgisi bulunmayan çalışmalar istisnann dışında bırakrlmıştır.
c ) 0LAĞANÜ SrÜ DU RU MLARDATALEP EDfuEN HİZM ET ( n4 l ! c)
Klllsik sayılabilecek bir diğer istisna, maddenin c bendind€ tarif edildiği şkliyte, 'lopluluğun yaşam wyı, refahını tehdit eden" ciddi "aİet ve
trız" durunılandır. Burada kullanılan kavramtar oldukça geniş kapsaınlr ol_
makla birlikte, keymiğe vaıacak genişletici yorumlardan kaçın lma§ı da
gercktidif2.
lstenilen hizme erin kişilerin yetfnek ve olanaklaİınn sırırlan içinde
kalması gereküği gibi; bu hizmetler gene "normal" ölçüer dışına taşmamalrdır.
D) NoRMAL YURTTAŞuK

yÜKÜMLÜtÜrtral @.ıı ı

a)

Burada, (d) b€ndinde yer alan istisna, (c) bendinin hafifletilmiş şekli
olaıak değerlendirilebilif3. Böylece, yangıria mücadele, barajlann acilen
onanmı, acil dufumlada hastanelerde göriilen fada hizmetleç diğer yandan
mükemelerde jürilik gibi toplum yaİanna yapılaıı görevler, bu çerçevede

zikredileb ifa.

§ 4,

SENDiKA HAKKI (m.lr)

Avrupa İısan Haklan Sözleşmesinde doğrudan çalışantan ilgilendirip
büytİk önem taşıyan diğer hükiim, sendıka hakkrıx öngören 1 1. maddedir.

5l VELU 52
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ERGEÇ,. No.285; FAWCETT, Jl.S.: The açpücıtion of lhe Euıopeın
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§.64.
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I.

AiHs m.ll,İN BAŞKA METİNLERLE KARŞILAşTIRILMASI

NA.HSm.t1 HüKMü
"l. Her şahıs, asoyği ihldl eineyen toplantılara kıtılırıak

ve başlalakorunak
üzere
ve
kzndi
menfaatlerini
rryla birlikte sendikalar tesis etmek
seııdikılara girmek hakh dahil olnak üzere dernck kurmak hakkını haizdir."
"2. Bu hakların kallarulnası, demokratik bir toplulukta, zarurt tedbir,
ter mahŞetinde olarak millt güvenliğin, anırne emnŞetinin, nizamı muhğa,
zasının, su§un önlenmesinin, sağlığın wya ahlakın veya başkalarının hak ve
hiirriyetlerinln koruronası için ve ancak kanunla ıahdide tabi tutulabilir. Bu
madde, bu hakların kııllanılnıasında silahh kuvvetler, zabıta mensupları ve

devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkınilo muhik ıahditler
ko ııması

ın

ma

ni dı ğ itdir."55

Burada dikkat çeken bir husus, demek kurma hakkırun çağdaş anlayşa
uygun olarak sendika hakkrıu da içerecek biçimde öngöriilmesidir. Böylece
sendika özgürlüği, "k]asİk" temel hak ve özgürlükler çerçevesinde kabul

edilınektedir. Anılan anlayış, ileride göreceğmiz içtihadı e&ileyip, sendika
hakkırın kresik hak ve özgiiıliikler gibi ele alırup yorumlanmasına yol
açmıştır.
Diğer yandan, sendika hakkı, diğer bazı maddelerde de olduğu gibi56,
ikinci fıkrada yer alan mutad sınırlama olanaklanyla birlikte kabul edilmiştir.
Söz konuzu ortak sırurlamalar yanırıca, örgütıenme hakkrna özgü spesi-

fik bazı kısıtlaınalara da açıkça cevaz verilrnektediı: Silihlı kuweder, giivenlik giiçleri ile "devletin idare mekanimıalarındo görevli olanlar" için
" muhik"

55

56

5,1
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, yani hakJı ya da meşr057 kısıdamalar getirilebiür.

Resmi G8zetedeki çvüinin GÖLCÜKLÜ / cÖzÜBÜYÜK taıafından İötüş€ ediımiş
bçimidir @kz }tk- a.g.e., s.342). Maddenin Resmi Gazete çrvi.i§i ile öııeilen biı
çe;idnin karşıtaştırmaıı ıahlili için bkz özEllikle: GÜLMEZ M.: Memuılar ve Sendikal
Haklar, Ankaıa l99O, s.222-223. Başka çeviriler için bkz. öa: SENCER. M.: Belgelerle
insan Hakları. İstanbul 1988, s.4OlJO2; KAPANI, M.: İnsan Haklannın Uluslaıaıası
Boyutları. Yenilenmiş kinci Basrm, Ankaıa l99l; TAŞKENT, S,: lnsan Haklannıı
Ulııslaraıası Dayanakları (Ögüler ve Belgeler), lstanbul l99l. s.l55.
Ölneğin, özel yaşam ve aile y§ünına, konuıa ve hıberı§meye say8ı gösterilm€sine
iü§kin 8. madde; düşünce ve din öz8iiİıüğüıe ilişkin 9. madde; ifade öz8iiİıuğüne üşkin
ı0. madde.
lngilizce metinde "lawful"; Fıaosızcada ise 'l6gitime" deyimlği kullaJulrnışOı.

Maddenin ele alıIxş biçimindeki ihtiyat dikkat çekicidir. oysa düa
önce Uluslaraıası Çalışma Örgütü çerçevesinde kabul edilen 87 saylı Sözleşmede (1948), süece "bu Sözleşmede En{öriilen güvencelerin hangi ölçüde sildhh kuwetlere ve polise uygulanacağı ulıısal yasalarla belirlenecektir"
denilıniş (m.9[); bu istisnalar dışında Devlet idaresindb görev alanlar da
dahil olmak üzeİe tiıİn çalışaİüar, hiç bir ayrıma t6bi olmaksızın, sendika
hakkrnın kapsamına alınmışüf 8.
87 sayılı UÇÖ sözleşnesinden bir yıl sonra kabul edilen ve ülkemizde
onaylanansg 98 sayılı Sözleşmode, 87 sayılı Sözleşıenin 9. madde-

l95l?e

sine benzer bir hiİkiim yer ahyor (m.5). Ancak, 6. maddede belirtildiği
ilzere, "bu Sözleşme, Devlet memurlarının durıınlarını düzenlemeyip, onlann hak veya staıülerine halel getirecek biçimde yorwılanamaz."
Sendika hakkının kişi itibanyla kapsamı ve sırurlama olana}lan bakımından, AiHS m.l1 hükmünün 87 sayılı UÇÖ sözteşmesinin gerisinde kaldığı söytenebilir. Bununla birlikıe, AİHS'nin bEka maddelerinde de gözle_
nen "ihtiyadı oIrna" özelliği, son derece ileri güvence mekanizmasının vaılr
ğ1

ile dengelenmektedir.

B) BLRLEŞM1Ş MLuETLER ÖncwÜ ÇERÇWESİNDE KABUL
l
EDilEN BAZI BEIfrELER
a) İnsan Halctİın Ewenscl Bltdlrisi, m2jl4

Bildirinin 23. maddesinin 3. bendinde belirtildiği ilzıte: "Herkesin, çıkarlarının koriıınası için sendilalar hırma ve bunlara kanlma hak*ı vardır."
Klll§ik temel hak ve özgürlüklerle bidikte ekonomik ve sosyal haklara
yer veıen Evıensel Bildiride, seıdika hakkı, demek kurma hak*rndan (m.20)
ayn bir madde içinde, sosyal haklarıa biıliİİe ele alınmışür.
b) Ktşİsel ve Styasat Haı.lbra İItşkün Sözteşme, m22

Bu Sözleşnede sendika hakkr, AfoIs'de oıduğu gibi, demek kuıııa
haİkı içinde mütalııa edileİek ele alınrn§tır.

58

87 §.yılı söd§me Tiirkiye taİafından onaylanmışt I (uygun bulma yasaı: No.3847, ıa.:
25.r 1.192). Diğer yııdan, özel olaİak kamu çalışaolaıuun öİgüdğlme hakkırtı ön8ö!€n
ı5ı §ayııı UÇÖ sözleşnıesinin de oıaylanması da 3848 sıylı yasayıq aynı tarihte üy8un
tulunmuştu. Heı iki sözıeşme de ülkğniz açısıııdan yiııialüğe giımiştir.

59 . 8.8.195ı ı.İüıi Yı§a, RG ı4.8.195t,

Sa. 7884.

z5

l.ladde 22: "]. Herkesin başkaları ile biraroya gelip dernek kuıma hakkı vardır: bu hak, kendi çıkarlarını korumak için sendikalar kurmak ya da
bunlara girmek hakkını da içerir."

"2. Bu hakkın kullanılmasına, yasalara uygun olarak konulmuş ve
demokratik bir toplumda milli güveıılik ya da kamu qüyenliği, kamu düzeni
bakımından ye kımu sağ,lığının, kamu ahlakının korunması ya da başkala,
rının hak ve özgürlükleriniıı korunmosı bakımından gerekli olan sınırlana,
lardan başka sınırlama getirilemez. Bu madde, silöhlı kuwetler ya da polis
rcşkihn mensuplarıııa bu hakkın kullanılmasında yasal sınırlamalar konul,
masını engellemez."
"3. Bu nıaddeniıı hiçbir hükrnü, Dernek Kurnw Özgürlüğü ve Örgüt,
lennıe Hakkının Korunması Konusuııı]aki 1948 ıaihli Uluslararası Çahşma
Sözleşmesine mraf olan Deyleılere, o Sözleşmede öngörülen güvencelere
zarar geürecek yasal tedbirler alma, yeya onlara zarar çetirecek şekilde

kanıınları

uy

gutoma y etkisiııi

y e

rmez."6o

Anılan maddenin gene genel olarak memurlan kapsaması bakmndan
AiHS'ne nazaran düa ileri gittiği söylenebilir.
c) Bkonomik, Soslaı ve Kttltİtrel

Hakıüru iıışkın Sözl4şme, m.8

Bu madde, aynntılı ve kapsamh hüHımler içermektedir:
Madde 8: " l. Bu Sözleşnıeye Taraf Devletler:

soşal çıkarlarınııı korunup geliştirilmesi için
ilgili
ör7üıün kurallarına bağlı olmak koşuluyla
sendika kurııa ve ancak
"a. Herkese ekonomik ve

istediği sendikaya üye olma hokknıı ve bu hakkııı kullanılmasında demokra,
tik bir toplumda ulusal gibenlik ı,el,a komu düzeni ya da başkalarının hak ve
özgürliiklerinin korİııınıası bakımından zorunlu bulunan ve ancak 1,asoyla
konulmuş olaııIar dışında bir kısıtlama uygıılamanoyı;
"b. Sendikaların, ulusal Jederasyon veya konfederasyonlar kurma ve
konfederaşonların uluslararası sendika örgütlerl oluştıürmayı ya da bu ör,
gütlere kaıılma hakkını;
"c. Sendikaların, demokratik bir toplıımda ulusal gtmenlik veya kamu
düzeıi ya da başkalarınııı hak ye özgürlüklerinin koıaııması bakımından zo,
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Çeviri için bkz.: GÜNDÜZ A.: MilıeıleIarA§ı Hüuk ve Miııetl€rara9 Teşkiliılar lle
ilgili Temel Meıinleı i§tanbul 1987, §. 22. Başka bazı çviıiler için btz. öz: SENCER,
s.67-68;

26

TAŞKENT, s.64 ve s.8l.

runlu bulunan ye ancak yasayla koııulnıuş olanlar dışında başka sınırlamalara bağlı olmaksızın özgürce çalıyna hakkını:
"d.

İl7ili ülkeniıı yasalarına uyguıı olarak kullanılmak koşuluyla grev

hakkını sağlamoyı;

.

üstleııir."
"2. Bu madde, silahlı kuwetler ve güvenlik güçleri ğeleiyle Devleı
görevlileriniıı bu haklgrı kullaıımalaruıa yasal sınırlamalar koymaya engel
değildiı,."
"3. Bu maddenin hiçbir hüknıü, Dernek Kurnıa Özgürlüğü ve Örgiitnrihli t]luslararası Çalışma
lenme Hakkının Korunmasına İlişl<lı
Örgütü Sözleşmesiııe taraf Deı,Ietlere bu Sözleşmere öngörülen güvenceleri
zedeleyecek yasal önlenıler alma ya da yasoları bu güvencelei zedeleyecek
biçinıde uy gulanıa yetkisi v erme z,"

lea

Burada öZellikle sendika öZgürlüğtinün kollektif yön{ine, yani tiizel kişi
olaıak sendikalann özerkliğine ilişkin ileri hükümler dikkat çekiyor. Grev
haklırun açıkça belirtilmesi de ilginçtir. Daha önce Avrupa Sosyal Şartinda
(196l) yer almış bulunan grev hıüİının tanındığı uluslararası belgelerin heü
pek az sayıda olduğuna işaret edilmelidir.

c ) U LU SLARARASI ÇAu ŞM A

Ö

RaUTÜ,NÜN

S

ÖzırşurınN

Bu Örgtitıın kurucu andlaşnasında ve düa sonra zaman içinde çeşitli
Södeşmeleıle sendikal haklar değişik yörıleri açısından tanıDp güvelıce
altına alınmışğr.

Bu bakrmdaıı, düa 1919 yılında UÇÖ'ntln kurucu

andlaşmasında,
Örgtlnln emel amaç ve ilkeleri aıasr:dıa "seııdika özgihliiğii" de yer almıE

(Versay Andlaşnast, xI[. Kısım, BaşIangıç htıkmü; m.427). Daha sonf&
ı944 ıariİıli "FilOdelfrya Bildirisi"nde, örgüüenme özgiirlüğıiniİn önemi
yeniden vurgulanmıştıf ı.

Diğer yandan, önceden değinildiğ gibi birçok UÇÖ Sözteşmesi ve
Tavsiyesinde sendika hakkı ele alınmaktadır. Burılardan, özel7ik7e "Sendila
Özgürlİiğii ve Sendikı Hakkının Korunmasına iıişkİn" 87 sayılı Sözteşme
(l948>i "ÖrTütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına iıışkin" 98 sayıL sözleşme
(|949\; "Kırsal Kesim Çalışanlarının Örgütlerine ilişkin" 14l sayılı Sözleş-

6l

Filidelfıya Bildirisinde, "ifad€ ve örgütlenme özgüıIüğü, süıekli biı ilerlemenin zorunlu
koşuluduİ" deniliyor.
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me (1975) ile "Kamu Yönetiminde Çalışma ilışk;lerine" dair
leşme (1978) zikrcdilebilir.

l5l sayü söz-

Özel bir uluslararası denetim mekanizması ile donağlıp, hakkında
denetim orgarılan tarafından zengin bir içtihadın oluştunılduğu sendikal
haklaı etraflı incelemelere konu olmuşır .
II.

SENDİKA HAKKINA İLişKiN

BAz BAşV[JRULAR

Avrupa İnsan Haklan Komisyonu ve Dvanı, sendika hakkına üşkin
bazı başvunılan inceleyeıek, bu konuda belli biı içühadı ortaya koymuşlar-

dıf2.

A) KoLI"E KTl F S END|KA ÖznÜ ruÜĞÜ aAKı uı N oAN
a)

Beıçıka ı]ıaüal PoIıs Sendit«fl Dava§ı (l97fl

63

Bu olayda, Belçika mevzuatı ile getirilen bir düzenıemenin AİHs m.l t
ile m.l4'e aykınlığı öne sünihüştii:
27 Temmuz 196l tariİıli bir Yasa, yercl yöneıimlerde çüşanlann ödiİk
haklannın, en çok temsil yetene§ni haiz öıgtıtıerin temsilcilefine danışılarak
düzerüenmesini öngörmekteydi. Daha sonra çıkanlan bir karamame ile (2
Ağustos 1966 tarihli kraliyet karamamesi), örgütler arasında sadece söz
konusu yönetiml€rin tİım personelirıe açık olanlar "en çok'temsil yeteneğİnİ
lıaiz" kabul edilmiştir.

Polis örgütii içinde baskın bir çoguııılugu temsll eğnekle birlikt€, yapılan diizenleme sonucu darıışına mekanizması dşında bırakılaıı "Belçika
Ulusal Polis Sendikası", karamamenin iptali için Yiİksek İdarc Mükeme-

sine başvurmuş; daha sonra da 1970 yılında konuyu Avrupa İnsan Haktan
Komisyonu önilne geürmişir. sendika, kendisine kaşı uygulanan mevzuatın gerek sendika hakkına ilişkin m.l 1, gerckse aynm ya§ağına ilişkin m.l4'e

aykın olduğunu öne sürmekİedir.

Komisyon, oybirliğyle kabul etüği raporunda, AİHs'nin iİüeli bulunsonucuna ulaşnıştı. Divan da, benzır yöıdeki karanyla bir takım
prensipleri ortaya koymuştur:

maüğ
62
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lçtihat hakkında diliınizde bkz. öz.: GÜLMEZ, s.220 vd.;
s.293-299Divan, 27 Ekim 1975, §6rie A, No.19.

GÖLCÜKLÜ4ÖZÜBÜYÜK,

l. Bir kere, ll. madde hiİkmü, sendikalann üyeıefin hak ve çıkaılanıu
savunmak iizere bir.takım faaliyetlerde bulunabilrnelerini ifade eder. Ancak
bu çerçevede her Devlet, uygun önlemleri seçınekte sertest olup; AİHS
m.l l/l. Devletin belirli bir tutumda bulunması huzusunu güvence altına
aİmamışür.

Bu nedenle, sendika değişik faaliyederde hılunabilirken;

"kendisİnz

danışüma" konuzunun bir ulusal düzeİüemeye tabi tunılması ve bu surette
başvunılacak sendika sayısının s!ıııdarıınası, tek başına l l. maddeye aylınlık teşkil etınez.
2. Aynm yasağırun ihlel edildiği iddiası konusunda da, getifilen düzenlemenin amaç ve niteliği incelenmektedir: Mevzuattaki amaç, sendika anar_
şi§ini önlemek ve pef§onelin tiımiıniin çıkarlannr dengeli ve futaİlı biçimde
gözetsnektir. Böyle olunca, btı gibi meşru amaçlar açısıırdan belli sendikalann hakslz ve keyfİ biçimde imtiyaz gördüğü iddia edilemez.

Aynca, 1966 tarihli karamameyle b€nimsenen düzenleme, özlük koşullannı personelin ttimiinün ortak çıkaflan açısından belirlemeye yönelik olup;
söz konusu amaca da uygunluk gösterir. Dolaysıyla, ideren amaç bakımın_
dan sendikanın aşın bir mağduriyet gördüğü iddiası da kabul edilmemiştir.
Görilldüğü gibi, Divanın istikrarlı biçiınde benimsediği "orantıh olmo," e§ası
burada da uygulanmaktadır.

sonuçta,4'e kgşı l0 oyla alınan karaİda, m.ll ile m.14 birlikte ele
atnarak sendika hakkı n hak§ız bir aynmla ilıllll edilınediğ kabul edilmi$İr.
b) İsveç

lıkımoıi|

Sürücüleri Scııdttası Davası (1976)g

BIı olayda ise ihdmf konusu olan ülke mevzualı değil, doğrudan doğ-

ruya Devıet yetkilılerinin pragnatik futumudur:

İsveç'te uygulanaıı si§teme göre, Devletin istihdam eniği kimselerle
ilgİli toplu iş sözleşmeleri, Devıet adına "Ulusal Toplu Pazarhk Bürosu"ııca
seçilen işçi örgütleriyle bağıüanmaktadır. Bu çerçwede İsveç Lokomotif
sürtıcİlleri Sendikası toplu göriışmelerc katılmakla birlikte, yeterince öneİrıli
bir örgüt oIınadığı için toplu iş sözleşmesine taraf kabul edilmemişti65.
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Div0n, 5 Şubat 1976, S6rie A, No.20.
Oysa lsvç mevzu.tı uyarıırga bir temel toplu iş §ödgşmesing taİaf olm. duİumu, İe§mi
§endika tğmsiıci§i ıtım4 iş 8üvenliğ denetçi§i §eçme, değhik komitelerde tem§ilci
bulundurma gibi örıemli ayncalıklaı sağamaktadı.
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1972
httk0metin

yılnda Avnıpa İnsan Haklan Komisyonuna başvuran seıdika,
tutumunm AİHs m.ı ı ite m.l4 hiik'ıİmloinin iilaıini teşkil etti-

ğini öne sürmİ§tiır.

l. Divaıı, önceki karannda da kabul ettiğ gibi, ll. maddenin Devlete
sendika üyelerine kaşı belirli bir davranış yiikilınliilüğü getirınediği; sendika özgürıüğtİnün demek özgürlüğtniin bir özel şeklinden ibaİet oıduğu
görüşündedir. Bu bağamda, Divana göre ll. madde, bir sendika ile şu veya
bu toplu iş södeşnesinin yapılmasıru güvence aluna almaz. Her rıe kadar
sendikalaı üyelerin çıkarlannı savunmak üzere "sesleinl dıryurna" hakkrna
süiplerse de, toplu iş sözleşm€sine taraf olrna yanrnda bunu sağayan başka
yollaı da mevcu$uf6.

2. foıüllif konusu uygulamaıun amiıcr, toplu pazarlıkta çok sayıda.mühatapla ka§ı karşıya gelmemek; sonuca düa kolay ulaşabilme*İir. Amacın
meşnıluğu böylece saptandlktan sonra, seçilen yolun uyguıiluğu ve orantılı
olınası koşullan da inceleniyor:

Aynm yasağma iüşkin 14. madde, bilindiğ gibi aslııda key$ ve haksz
aynmlan men efuekİedir. oysa nesnel ve mak{ll nedederc dayarıan aynmlar caizdir. olayda, isveç devletinin ancak büyiik işçi kufuluşlanyla toplu iş
sözleşmeleri yapmayı kabul etsnesi, şüphesiz serdikalar arasında aynm
gözeticidir. Ancak, toplu göriişmelerde "çabalan bölmeme ve daha kolay
somj,ut sonuca varın" düşüncesi, toplu göıiişmenin meıkezileştirilınesine, en
çok temsil yetkisini haiz kuruluşla yürİıttilmesine yol açmışğr. Söz konusu
amaç açısından, bazı sendikalann gördükleri zarar, bu nedenle aşın sayılamaz.
Divanın ilgili Dair€si,

kafanru oybiriğyte

almışr.

c) AİHS organlınıun kollaktif sendllu ö7gllrlüğü k nusuııda benlm,
sedlklei ıe mel anb!ış
Yukanda özetle belirtilen kararlarla, sendikalann örgııt olarak varı* ve
faaliyetlerinin korunmasına ilişkin belirli bir anlayış ortaya konuknaktadır:

l. Bir

kere sendika özgürlüğü, dernek kurma öz8ürlüğü çerçevesİnde,
bu özgürlüğiın bir tiırü olarak ele alındığı için, belirli ve spesifik yöıİeriyle
korunmamıştır.

66
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Divan kaİan, pat. 41.

Gerçekten de, her iki karara görc 1l. madde, Devlete sendikalara ka4ı
beliİli bir tutumda bulunma yükünılülüğii getirmemektedir. Özellikle de sendikaııın görii$ine bişvurma, bir sendikayla belirli bir toplu iş sözleşmesini
akdetsne gibi hususlara bu maddede yer verilmemiş; bunlann hiçbiri 'tendi
ka özgürlüğü"nün zorunlu unsuru olarak ele alınmamıştıf7.

Bunurıla birlikte, sendikalann üyelerin çıkarlanru savunmak üzere

bulunacak]an onak faaliyeder genel biçimde güvence altmda kabıİ ediknek_
tedir. AiHs organlanna göı€ sendikalar d aima "şeslerini duyurma", "dİnteııilme" olanaklanna sahip olmalıdırlar.

Daruşma mekanizrnasında yer alma Ve toplu iş sözleşmesine taraf
olma, bunu sağlayan youardaİı sadece bazılan olarak görülüyor. Bunlann
yanmda. taleplerin sunulması, üyelerin haklanru savunmak üzere çeşitli ginşiİrııerde bu]unulma§ı gibi bir takım başka yollann varlığna işaret edilmiştir.
AİHS orgaıılanna göre 1l. madde, serdikalann işlev görmelerini sağayacak
uygun yollann seçimini Devleüere bırakmaktadıf8.

AİHS organlaruın bu surette benimsedikleri sıruılamalara cevaz veren
arılayış, öğrctide eleştirilere de yol açmıştır: G. Cohen-Jonatharı'a göre, eğer
sendika özgürlüğij sadece "dilediği sendikoyı kurma ve buna ğe olıın" o|arak anlaşılıp başka yörıleri de içermezse, aıilam ve değerini önemli ölçüde
yİtırecekti169.

Buna ka§ılrk, diğer bazı yazaı|aı, söz konusu içtihatta gödedikleri
ihtiyadı futumu biizat 1l. maddenin genel aıılatım tazı ile açıklıyorlar.
Zaten AİHS organlannın deneüminde h6kim olan arılayış, Devletlere kendi
gelerıeklerine, uygulamalanna ve ulusal koşullanna uygun bir düzeııleme
olanağnın bıraİılması yönİındedir. Bundan hareketle, somut bir hukuksal
çerçeve getirınekten kaçırürlarak; sadece mevcut değişik sistemler çefçevesinde keyff aynmlar örüenmeye çalışılmakadır7o.

2. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi çefçevesinde denetim organlannn
sendikal haklara yukanda beliüiğimiz ılımlı ve ihtiyath yaklaşımına birçok
6,I
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Divan, Belçika Ulusal Polis Sendikası Kararı, par. 38; lsveç l-okomotif siiriküleri
Seıdikası Kaıan, paı. 39; Schmidt ve Daht§Eöm Karan, paı. 34.
Divan, Belçika Ulusal Polis Sendikası Kaıarı, paı.39; lsveç hkomotif Süıücüleri
Sendikası Kaıan, paı. 40.
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CoHEN-JoNATHAN, s.5l0; Bkz. aynca: PELLoUX, R.: T.ois affaiİes syndiÇale§
la cour euroffenne des dİoits de l'homme, Annuaiıe français de Droiı

devant

intemaıional, l9'l 6, s.722.

7o

BERAUD, J.-M.: AsPects de

Ia libert6 §yndicale au sens de la Convention euıop€enne

des droit§ de l'homme, D. Soc. 1986. s.384.
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yııziıİ işaret etmi$iç7ı. Gerçekten de, gerek Komisyonun, gereks€ Divarxn
klllsik haklan ilişkin biİ takrm cesur yoıumlan ile kaşılaşonldığnda, bu
futum dikkat çekicidir.
lçtihatlırı yuküda belirtilen özelliğ. bizce §endikal haklann bizzat
AİHs'de düzenleniş tiırzındaİr kaynaklaıur: l1. maddede sendika hakkr, bir
kllısik hak olarak, demek özgiirlüğü içinde sunulmu$ur. Çağdaş yaklaşımda
sendika hakkl klasik haktara düil edilerek, bu tiir haklara hasıedilen
güvence mekanizmasıyla giiçlendirildiğinde, artık tipik bir "sosyal hak" ğbi
ele alınması giiçteşir. İlk defa Avrupa İnsan Haklan Södeşmesinde öngörlllüp, uluslararası hukukta bir "devrirn" olarak niteıenen ulus-üstiı yargı
denetimi mekarıizması. bugün için klisik haklann bünyesine düa uygun
göriınİnektedir.

Bu arılayış çerçevesinde, belirli bir toplu iş sözleşnesine taraf olrna,
daİuşma mekanizmı§ında yer alma gibi somut uygulamalarda hiİkiimetleri
güdİimleyici futumlardan kaçınılarak bir uluslararası yargı denetimi yoluyla
Devletlerden belirli sosyal politikalan izlemeleri istenememektedir

3. Bütün burılara kaşın. sendika öz$irlüğinün spesifik gerekleriIE
uyulnasırnn zorunlu olduğu kanısını biz de paylEıyoruz. Dolayısıyla, sendi

ka hakkl ile sıkı bir bağlanu içinde kabul edilen toplu sözleşme ve grev hakıan, AiHs çerçevesinde dahi tümüyle işleniz hale getirilemez. Bizim de
kağldğmız görüşe göre, bu durumlarda l1. maddenin öziiniln ilüal edildiği
öne sürl|lebilecektir72.

B) BİREYSEL SEND.KA ÖZGÜRLÜĞÜ

nerıuıı,ıolı,ı

a) Schmidı ve Dahhtröm Davası (1976 )73

Toplu iş sözleşmesi hükümlerinden geçmişe eüili biçimde yanrlanmayı ilgilendiren bu uyuşmazlık, İsveç sisteminde meydana gelrniş olup,
bizzat toplu iş sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.

7t

Diümizde tıkz. öz.: GÜLMEZ, M.: Memırlıı ve Sendikal Haklaı, Ankaıı 19o, ı.220
yd., Ez. Ş.228, s.23G23t. Bİz. ayrıca: BERAUD. §.394.; CoHEN_JoNATIIAN, §5ıG
51l; SUDRE, s.168; CATALA, N.- BoNNET, R.: Dİoit social europ€en, Paris 1991,
s.17.

72 vELu
73
32

- ERGEÇ, No.801; JACQUE, J.-P,: La libeıtğ d'association dans la Convontion
e-ııİop6€one de§ dıoi§ de lhomme, Peıspectives caıadiennes et eğofenne§ d€§ dıoits
de la pe.sonnc, Act€s 1984, Quebec 1986, s .3|5; GÜLMEZ, s.231-2j2.

Divan, 6 Şubaı 1976, Sğrie A, vol.21.

Bu ülkede olay tarihinde oldukça yaygın bulunan bir uyguliıma gereği,

bir toplu iş sözleşmesinin geriye etkili hüümlerinden yaİırlaİıma bazı

koşullara bağlıdır: Buna göre, ancak taraf sendikanrn üyeleri ile herhangi bir
başka kuruluşa üye olmayıp, kiyle bir kunıluşun kaıarlaştırdığı bir gr€ve
kağIİnayaİılar geçmişe etkili htikümlerden yararlanabilmektedir.

Taraf sendikadan başka sendikalann üyesi bulunan Schmidt ile

Dalüström, sendikalannın kararlaştırmış olduğu gıeve kafilmayıp,
çalışmaya
devam etrnişlerdi. Bununla birlikte, akdedilen toplu söZleşmenin geçmişe
etkili hiikümlerinden yararlanma amaclyla yaptıklan başVuru olumsuz yanrt
alİn ıştır.

Avrupa İnsan Haklan Komisyonuna başvuruda bulunan schmidt Ve
Datılström, fartlı sendikalan üye bulunan çalışanlar aİasında bu surette
-öne
e.İrls m.l l ve m. l4'e aykrn bir aynm yapıldığlnı
sürmektedirler.
Divan, oybirliğiyle aldlğı karannda özeuikle aşağıdaki sonuçlara varmı$ır:

ı.

Daha önceki içühatta da benimsendiği gibi,

ilgili belirli bir düzenlemeyi

t 1.

nıadde sendikalarla

Veya tufumu benimseme yükiımliilüğünü getirmeyip, bu hususlaıda Devlete kaIşı herhangi bir talep hakkr vermez. Devlet,

sendika üyeıerinin meslem çıkarlannr fiilen koruma olarıağınl sağlamalı;
ancak sendika hakkının somut içeriği konusıında düzeıı]eme yetkisi sakldır.

Bu arilayış çerçevesinde AİHs, bir toplu iş sözleşmesi hiikümlerinden
geriye etkili biçimde yararlanma hakhru, genel Ve zonıİ u suİEtte glivence
altına almamaktadır. Aynı şekilde grev hakk da. mesıeki çıkarlann korunmi§ına yönelik araçlardan sadece birisini oluşturup; l1. madde gıevi özel
olarak gtlvence altına almaz14.
2. Aynm yasağına ilişkin 14. madde açısından, yapılan aynmın amacına bakılmalrdır: Taıaf sendikadan başka bir kuruluşun uyguladığı bir greve
kağlrnamak tek başına taraf sendika için yeterli bir desteği ifade etrneyip,
bizzat ilgili sendikaya üyelik dunmu önem ıaşır. Bu bakümdan o sendikanın
üyeleri ile bir başka sendikarun üyeleri alasında yapıtan aynm, AİHS organlanna göre haksız olmadığı gibi: aynca makül ve ölçüüdür75.

74
75

B.M. Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi çrçevesiıde İnsan t{aklan Komitesi de benzeı biçimde "sendika kuımı ve sendikaya üye olma hakkının, gıev hakkını da içerecık
şekilde kabul edilemeyeceği" göruşündediİ. Bkz. öm,: lnsan Hakları Komitesi, No.1l8/
1982, J_D.B
A,/4ll4O, s.l60.
"/Kanada.
Dvan, paı. 41; aynca bkz. BERAUD, §.392-394.
33

b) Young, James vc Web§ıer Davas.

Qlallıe

Bu başvuruya konu olayda, İngiliz Demir Yollan Yönetimi (British
Railways Board) ile üç demiryolu sendika§t arasında bir "closed shop" mlaşması yapılarak, işilerin istiMaİrıı bu sendikalardan birisine üyelik koş,ıı-

luna bağlı tutuknuştu. Ancak o zamanlar ytirürlİikte oları bir yasa uyannca,
din1 inancı nedeniyle sendika üyesi olınak istemeyenler üye olrna zorunluluğu dışında kalabiliyordu.
İşe bu çerçevöde öngöriılen üye olma zorunluluğuna uymayank, bu
nedenİe işlerine son verilen işilerden bazılan, AİTIs'ninçşitli maddelerinin

ihlal edil;iğini One stireıel< İomlsyona başvurmuşlardır77.
Olaydaki t€mel sorun, sendikı özgürlüğüniln neqatiİ yönıl de içerip
içermeCilidir. Bu bakımdarı, kapalı işyeri şaftıun (closed shop) AİHS
m.1l'e uyguriluğu, incelemenin ağırlık noktasını teşkil eEni$ir.
orgarıları burada önemli bir hususu vurgularnaktadıdar: Düa
önce kabul edilen Marcxk başvurusu rapoıuna da auf yapılarak, AİHS'nin
sadece bireyi Devlete karşı koruyan hiikiiınler geırmediği; bireylerin haklannı aynr zamarıda diğer birey ve örgiitlere karş koruma yiikiimlüüğintin de
bulunduğu haürlatılıyor78. Böylece, AİHs'nin bireylerin arasındaki ilişkilere de etkili olduğuna işarct edilmiştir. Bu bağarnda Devlet, ihm[eri örılemeye yörıelik e&iti biİ mevzuatı oluşturmakta yiİktıİnlü olup; olayda closed
1.

AlHs

shop uygulamasma cevıız veren bir sistemin varhğından dolayı Devlet
sorumludur79.

2. Negatif sendika özgürlüğü, yani sendikaya üye olmama özgürlüğii
konusu ise, genel ve kesin biçimde çözilmlerıınemişüı:
AİHs m.11'de, B.M. Evrensel Bildirisinden farklı otarak8o, üye olmama özgürlüğine açıkça yer verilmemektedir. Metnin hazırlık çalışmalanna
bakıldığında ise, bazı ülkelerde yürürlükte olan sisteme kary gelmemek
76
,71

78
,79

80

Divan, 13 Ağusı,os 198t, Sdrie A. No.,l4.
Özellikıe, düşOnc€ ve vicd.n özgiirtüğüne ilişkin 9. maddei ifade özgiiİlüğiı{ıe iüşkiı 10,
madde ile se;dika özgiiItüğünü öngöİen 1 ı . maddeleriı ihıal edildiği öne siirüımektediİ,
Divau., Morcxk Karaıı, 13 Haziıan l9?9, Sğıie A, Vol. 31; Komi§yon Raporu, 14 Aıal,k
1979, paı.168

Divan, paİ,49.

B.M, lnsan Haklan Evıen§el 8ildiıisi, m.2OlII'ye göre, "kim§e. bir demeğe tiye olma
zoıunluluğunda futulamaz.". oysa tiiyle biİ hükme 1966 talihli Biıleşm§ Milletler
Siizleşmeleriıde yel ve.iımemiştir.
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ıımacıyla bu hususa yer verilınediği arüaşılmakta8ı. Avrupa İhsan Haklan
Komisyonuna görc, ll. madde, "kapalı işyeri şartı" ile "sendikalı işyeri
şaİu"ru yasaklaİnadığı gibi, kabul da etsnemektedir. Dolayısıyla incelenen
her olayın özelliğine göre sonuca varmak geıekir.

Divan da benzerf şekilde, negatif sendika özgürlüğti bakrrnmduı bir
ilke karan vermekten kaçınmıştır. Bunurüa birlikte, karaıda haklı olarak
belirtildiği glbi, "eğer l l . madde, her tiirlü zorunlu iğeliğe izin verir biçim,
de yorumlarursa, güveııce altına alınacak hakkın özüne dokunulur"82. Dolayısıyla, üye olmanın zorurılu fuhılduğu durumlardan bazılan, 1l. maddenin
itıltlini teşkil edebilir.
olayda sendika özgürlüğİnün ihlal edildiğini gösteren başlıca veriler
şunlardı:

- Uygutanan baskının ağulğı: Belirli sendikalara üye oknamanrn
işçinin işine son verilmesine yol açması, ciddi bir baskıyı ifade eder. Olayda
"kapü işyeri şart!"nın, getirilİnesinden önce, e§kiden beri işyerinde çalışan
işçilere de dokunması dikkate alınınıştsr.
- Üye olunması istenen sendikalann sayıca sınırlı olmasr, gerçek bir

seçmo özgiirlüğiınün btrakılrnadığını gösİeriyordu. oysa sendika özgürlüğü,

AİHS orgaıılanna göıe, dilediği örgütii seçme özgürlüğiinü de içermektedif3.

- AİHS m.9 ve m.10 ile ilgili olank, olaydaki sendikalann belirli bir
siyasal çizgide olmalan, kişiyi inancına ter§ düşen bir takım örgütlere üye
olmaya zorlama arılamına geliyordu. AiHS organlan böylece isabetli biçimde sendika özgürlüğiiniin negatif yönünün düşünce, kanaat ve ifade özgürliikleriyle (AtHS m.9 ve m.lO) yakından ilgi§ini ortaya koymuşlardıı84.
- Bunun yanrnda, sendikalann güçlerınesi için, ilgili işkolunda bu tilr
bir önleme de geı€k olrnadığr saptanarak8s, Young, Jarnes Ve webste/in
mağduriyeti, gözeülen amaç açısındarı aşın bulunmuşfur.

81

Yilksek Memurtar Konferansı Raporu, 19 Hazİan 1950, Recueil des travaux Pr6paİatoiıes, vol.IV, s.263; Dvan kararı, paı.51, 52.

82

Divan, paı.52.
Divan, par.56.
Divan, paı.54,5?.
"Closed shop" kaydında üye olunma§l ön8örülen §cndikalar, zaten B.itish Rail perso-

83

84
85

neünin yüzde doksanbeşini üye olaıak barındınyordu.
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Bu verilerin tiimü incelenen olayda gözöniınde tufularak Divan Genel
Kurulu, 1 l. maddenin özünün iiıtAl edilıniş olduğu sonucuna viıımışüf6.
Divan Genel Kurulunun yukandaki karan iizerine İngilrcıe'nin 1980
Yasasında değişiklik getirdiğine de işaret edilrnelidir.
c)

Dennis Sibson l İngilıere Davası (1993)81

Artık İngiltere mevzuatı closed shop uygulamalannr

yasakladığın-

dan88, olayın cereyan etttiği bağlam öncekinden faıklıdır.

Bir şirketin kamyon şoförü olafak çalışan sibson, düa önce üyesi
bulunduğu sendikayla meydana gelen bir uyuşmazlık nedeniyle sendikasından aynlarak bir başka ör$ite üye olmuşu. İşyerinde çalışan bir kısım
işçilerin tepkileri üzerine işveren Sibson'a aynldığı sendikaya yeniden üye
olma ya da bir başka işyerine nakletme seçeneklerini sunİnuştur. Her iki
seçeneği de reddeden Sibson, bir zımıi fesihle89 karşı kaşıya olduğunu öne
sürcrek "isüfasını" sunup işyerinden aynlmıştır.
lJlusal mahkemelerin biıbirinden farklı kararlar Verdikleri gözleniyor:
değişikliğn işletmenin gereklerinden değil, aslında işçinin ilgili sendikaya üye olmarnasındaıı
kaynaklandığını kabul ederek, Sibsonu iddiasında haklı bulmuştu. Buna
kaşılık İstinaf Mahkemesi, hizmet akdinde yer alan bir zımnl hükmün işverene makol uzaklıkta değişik işyerlerine işçilerini nakletrne yetkisini tarudığını kabul eğniştiç dolayısıyla işletınenin gereııerine dayarunasa bile işverenin işlemi caiz olup, olayda işVercnden kaynaklanan bir fesihten söz edileİş Mahkemesi, iş şaıtlannda işveren taIafindan önerilen

mezdi.

AİHS organlan ise aşağdaki sonuçlara varrnaktadırlar:
1. İngiliz mevzuatı incelenerek, sendika özgiirlüğü açısından yeterli bir
korumanrn getirildiği saptanıyor. İşçinin ulusal yargı organlan önİinde hak
86

87
88

89

Koıar 3'e kaışı 18 oyla benimsenmiştir. Daha sonra, Divanın ilgili Daiıesi, kişileıe tngi-

liz Devleıi taıafindan iıdenecek ytikıü bt tazminata da kaıaı veımiştiı (50. maddenin

uygulanması) : Divan, 18 Ekim 1982, Sdıie A, No.55Divan, 2O Nisaı 1993, Sğıie A, No. 258-A.
1978 yıünda ç*anlan isıüdamın korunrnasuıa iüşkin Yas4 bir sendikaya ğe olup
olmama nedeniyle aleyhe işlem yapılmasınr, özellikle de işe son verilme,sini men etmektr,dii (fi.23-ui m.54 vc 58). sendikal nedeİle işiıre son verileo işçinin işiııe iadesi de
aynı yasayla ön8örülmüştıiı (V. Bölüm).
1978 taıihli biı lngiliz yasası, işveıenin davıanışından dolayı işçinin derhal fesih hakkı
doğduğuııda akdin işveıen taıafından feshedilmiş sayılacağını öngörmekıediı (m.552 c,
"constructive dismi§sal").
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arama olanağı bulunduğu için, iddialannın ulusal mahkemelerce kabut
AİHs m.1 l'i ihlaı eEniş saylamaz.

edilİnemesi durumunda, Devlet

2. Düa önce incelenen Young, James ve Webster olayına nazaıan
önemli farklara da işaret edilmektedir:
Bir kere. burada üyelikten aynlma, işinin düşünce özgürlüğij ile
_göriilmeyip, olay AIHS m.9 ve 10 açısından incelenmemiştir.

ilgili

- İşçiye sendikaya üye olmama halinde işine son vermek yerine bir

başka işyerine nakli seçeneği sunuırnuşfu. Böyle bir işlem ise işverenin olağan yetkileri içinde ele alınabildiği gibi; bu §ur€tte iş koşullannda aleyhe bir
'
değşikliğin meydana geleceği de olayda yeterince belirgin değildigo.
^.
tir9l.

sonuçta Divan. AİHs m.ll'e aykınlık bulunmadığrıa karar vermiş-

Oysa Divan karanna ekli karşı oy yazısında hakh olank işret edildiğ
gibi, olayda negatif sendika özgürlüği itıl6l edilmiş sayılınalrydı: İşçinin bİr
başka işyerine nakledilmesi işin gerekterine değil, ashnda belirli bir sendi_
kaya üye olrnayı kabul etsnemesinden kaynaklarup; üstelik işçinin bu sendikaya yeniden üye olmak istememesinin haklı gerekçeleri de vardı: Daha
önce sendikanın fonlannı köttİye kullandığına ilişkin bir takım iddialar nedeniyle Sibson yönetiminde bulunduğu bu sendikadan aynlınrşi. Dolalrsıyla
olaydaki üye olma zorurüuluğu işçinin onuru ve vicdan özgürlüğiinü de ilgiıendiriyordu. Nihayet, bir kısım işçilerin işvereni bu önlemleri aımaya bir
grev tehdidiyle zorlamış olmalan bizzat örılemi haklı k ılamazdı...9.

Göriildüğü gibi, bu olay bazı ilginç İş Hukuku sorunlanru içennektedir.
Soruıılardan biri, işyerinin huzur ve düzenini sağlamada işverenin yönetim
yetkisi ile negatif sendika özgürliiğü ilkesi ansında, hangisine öncelik tarunacağıdır. Böylelikle işveıenin yöneüm hakkı ve özellikle iş
şartlannda değişiklik getirme hakkının dayanağı ve sınrrlan konusu uluslanrası yargıç
karşısına gelıniştir. Diğer taraftan, "fesih'' kavnrrıı, ''zımn|
fesih'' ve 'feshe
zorlama" gibi iş Hukukuna özgli konular da zikredilebilir. Arulan konulaİdan her biri, ayn Ve etraflı incelemeleri gercktirecek boyutta olup, bir başvu90

9ı
92

Nakli öneıilen işyeri 2 km daha uzallı olup, işinin uğayacağı madü zaığ E$fi
edilece}ii.
Koınisyon Rapoıunu 6!8 ka§ı 8 oyla benimsemesinb kaışılı§ Divan karan 2'ye kaşı 7
oyls aırnm§tır.
Y8rgıç Ru§§o'nü kahldığı, Yaıgıç Morenilla'run karşt oy yazı§l.
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ru vesilesiyle AiHs organlan önüne ne kadar spesifrk özel hukuk sorun_
lannın gelebileceği de görüüyor.
Nihayet. AİHs denetim sistemi açısındarr önemü bir sonın da ıılusal
mevzuatrn yeterli bir koruma sağlaması durumunda AİHS orgaıılannın hangi ölçtilerdl ulusal yargı orgarılannrn kararlanna müdüale edebileceğidir,
İu.pu İn.- Haklan bivanırun ulusal mahkemeler üzerinde bir ek "ıZsı"
yargİmercll olnadığı düşüniilürse, ulusal uygulamalann AİHS hiikün erirre
uygurıluk denetiminin önemli bir sınln ortaya çıkryor.
d) Sigurılur

A,

Sigurjonsson

t

İztanita Davası (1993)93

İş Hukuku arılamında bir hizmet ilişkisirp dayanmamakla birlikte,

or$itrinme özgürlüğiinün negatif yöniınü ilgilendirdiği için _burada ele aldıözgürlüğiniin negağıİıız bu önemİi karal, gerekçeleri iübanyla örgüüenme

tf

yönü hakkrnda bir ilke karan sayılabilir.

İzlarıda mevzuatına göre bir serbest mesleğin (taksi sürücülüğtiniin)
icrası belli bir demeğe üyelik koşuluna bağlıdır, Olayda, ilgili demekten
aynlan Sigurdur A. Sigurjonssonun bu nedenle elinden taksi ruhsahnrn alınmasının öİgtltlenme özgürlüğiine uygun olup olmadığı incelenmiştir,

l. Bu

kez gerek Avrupa İnsan Haklan Komisyonu, gerekse Divan,

dayanmak suretiyle, arük
çeşitli uluslararası belgelere ve merci kararlanna
genel
biçimde kabul edildiğni
yöniiniin
de
negatif
Örgiltlenıne Ozgllrlüğiiniin
ve
kararlar
şunlardrr:
saplıyorlar. Zikredilen balıca belge, içühat
B.M. İnsan Haklan Bildirisi, m.2ol2; 9 Aralık 1989 tarihli Avrupa
Topluluğu Temel Sosyal Haklar Şartı, m.112 ve özellikle Avrupa Sosyal
yorumlan uzerinde dunlnaktadır,
Şartı m.-s ile ilgili Uimanlar KomitEsi
Öte yandan, Aİnıpa Konseyi Padamenter Meclis, 24 Eyliil 1961 taritıli,
ı 168 (199ı) sayılı Tavsiye karan Avrupa Sosyal Şartında örgüdenme özgürıtiğtınün nesatii yönüne de açıkça yer verilmesinin önermişti, Nihayeı, Ulusyönetim
ıarlarası çı-ışma Örgüıünün Örgtiı_lenme Özgiirlüğü komitesi ile
Kurulunun y-orumlarınOa da üye olma zoru^riluluğunun 87 ve 98 sayılı Sözleşmeleıe aykın bulundugu gözlenmektedir94,

2. Olayın özellikleri açlsından 11. maddenin ihl6l edilip edilmediğ
incelenmektedir:

93
94
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Divan, 30 Hazian |993,24l|»U369lM3
Komisyon, paı. 54; Divan, par. 35.

Bir kere, stiz konusu örgiltlin ('Frami'), özel hukuka t6bi bir demek

olduğu, dolaysıyla her ne kadar biı takım kamu işlevleriyle donat mışsa da
AİHs m. ı ı kapsamında ele ünması gerektiği kabul edilrniştir.

AİHS m.11 bakrmından ise, işletme ruhsaİnın geri alrnması ciddi bir
zorlaİnayı ifade.edip, olayda örgütJenme özgiirlüğiiniin özüne dokunulmuştur.

lzlanda mevzuatırıdaki düzentemenin m.l l2'deki rredenlerden birirıe
dayandırılıp dayarıönlamayacağ hususu da ele alınarak; iç ör$idenmesi
kamu denetiminin dıştnda, özel hüuk esaslanna göıe işleyen böyle bir
demeğe üyeliğin bir mesleğin icnsı için zorurılu kıltnİnası ve bu örgiıte bu
kadar geniş yetkiler verilmesi, "demokratik bir toplwnda gerekli bir önlem"
olarak değeılendirilmemiş; yapılan düzerıleme tarzı, izlenen amaç açısından
aşın bulunmuşfur.

ll.

maddenin ihldli bulunduğunu saptayanık, aynca
Sonuçta Divan,
Sigurdur Sigurjonsson lehine bir tazminata da hüknetıniştirgs.

e) AİHS oıganlannın blreysel sendlkı Ezgltılüğil konusanda benimsedİklei temel anlo!ış

l. Son incelenen üç karaı sendika özgürlüğünün negatif yönünü ilgilendirmektedir. Bu kararlarda AİHS orgarılan, sendika özgtirlüğiiİ.ıiin üye
olİnama öZgtırlüğıinü de içerebileceğini kabul etmişlerdir.
Ancak, anlan kararlann ilk ikisinde (Young, James ve webster ile
Sibson kaıaılannda) negaüf yön tam olaIak, bütiin manüK sonuçlanyla birlikte ele alınmamaktadır: Bir kere, sendikaya üye olnama işin kaybına yol
açmadığı zaman AİHS m.1 l'e aykrnlık görillınemiştir. Diğer taraftan negatif
özgiirlük, düşilnce ve kanaat özgürlükleriyle birlikte mütalaa edilıne eğiliminde olduğundan, işçinin ilgili sendikaya üye olİnak istememesinin nedenleri araErma konusu edilnişür. Oysa bazı Divan yargıçlan, Young, James
ve Webster karanna ekledikleri uygun görüş yazısında bu hususlara değnerek, bir örgüte üyeliğin zorunlu futulmasının başlı başına bir ihlel oluşturması gercktiğine haklı olarak işaret ednişlerdir.

95

Komisyonun raporu lb kaşı 17 oyla; Divan kaıan da 1'e ka§ı 8 oyla al$mıştıt.
Komisyon {iyesi Tıechsel, kaşı oy yazsuıda, ilgili örgütiin gerçek anlamda biı sendika
olmadığna işoet ediyor. Buada ashda tabip odalan tipinde, kendisine kaınu otoritesi
tsrafrrıdan devİediıen işlevler gören; dolayı§ıyıa tekel durumundı kalması olağan bulunan bit öıgüt olduğu; bu nedenle olayın AIHS rll1 çe!çevesinde €le alınmaması gerektiği beliıüiyor.
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Söz konusu görüş yazıSında belirtirdiği gibi, "(...) örgütlenme öz8ürıüğünün negaıif yönii, poziıiİ yöııün ayrılmaz parça\ı olup, onun ıamamloyıcısıdır. Aııılaıı özgürlüğün salt pozitiİ yönünü korunıakla yetinilİrse, sağIanan korunıa eksik katır. Söz konusu olan bir tek ve aynı haktır"96 denilerek,
sendika özgürlüğtinün mutlaka negatif yönü de içerdiği vurgıılanmaktadır.

Biz de bu görüş katılıyoruz. Dolayısıyla kişiler genel olarak sendika
üyeliğine mecbur fufulamayacağı gibi, belirli bir sendikaya üyelik de zorunlu kılınamaz. Devletler, mevzuat Veya uygulamalanru sendika özgtirlüğünün
hem pozitif, hem de negatif yöntine uygun olarak gerçekleştirdikleri zaman
ll. maddenin amacına uymuş sayılacaklardır. Ozel kişilerin de bu esasa
uymalan sağlanmalıdır: zaten insan haklan sadece biİ€yi devlete ka§ı korumaya yönelmeyip; aynı zamanda başka bireylere, topluluk ve örgütleİe karşı
da bireyin korunmasınt amaçlar.
Bu bakımdan, Sigurdur S. Sigur.ionsson karan olumlu bir gelişmenin
işareti olabilir. Aslında önceki kararıafda da olduğu gibi, burada AiHs'nin
hazırlık çalışmalanna gerektiğinden fazla etki tarunmamışıP7. Nitekim
öğretide de, aynca yeterince açık olmayan hazırlık çalışmalanna fazla değer
verilmesinin, yeni koşullara uygun bir içtihadın gelişmesini engelleyeceğine
işaret edilmiştirg8. Buna ka§ılrk, başka uluslararası belgelere geniş biçimde atıf yaptlaraki özellikle Avrupa Sosyal Şarü ile denetim organlannrn ortaya koyduklan içtihat gözönünde tutuluyor. Böylelikle, çeşitli uluslaıarası
metinler birbirinden tecrit edilmeden, birlikte ele ünmakta ve zamanla güç
kazanan aıüayışlara uygrın "di nanıik" yorıırrılar benimsenebilrnektedir.

Örgütlenme özgiirlüğiınün negatif yönü itibanyla ihı6l edildiği sonucuna vanlan Sigurjonsson/İZlanda olayında, Sibson olayına nazararı önemli
farldaI da mevcuttu. Bir kere Sigurjonsson'un üye olma zorunluluğu ulusal
mevzuattan kaynaklandığı için, başlıca sorumlu Devletti. oysa sibson, çeşit-

96

Yargıç Ganshof Van der Meeısch, Bindschedleı-Robeıt, Gölcüklü, Liesçh, ,Matscher,
Pinheiro Faıinha ve Petiıi'nin karaİa ekli uygun görüş yazısı. Ka§. ak§i yönde: Yaİgıç
Sörensen'in kaışı gö.üş yazsı ve anglo-sakon öğıetide bka öm.: FORDE, M.: The
EuroPean Convention on l{uınan Rights and Laboı Laıı, The American Joumal of

97

Dvan, Young, James ve webstel kaİaİı, paİ 5 ı,

98

CoHEN-JoNATHAN.
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Comparative Law, vol. 3l, l99l. s.55.

52. Hazırlrk çalışmalaiura baklldĞınd4
ulusal şi§temlerc ters düşmemek amacıyla
sendika öz8ıirıüğünün ne8atif yönüne metind€ yer veıilmediği anıaşılm.ktadt okz.
Yiiksek Memurlar Konferaısı Raporu, 19 Haziıan 1950, Recueil des tslvaux pr6püatoiıes, vol.IV, s.263).

closed shop kaJntlaİınm caiz olduğu

s.508.

bi klslm

li

güvencelerle donatılmış bir ulusal mevzuata rağmen sendika ile işveren
taratndan örgİite üye olrnaya zodaıımıştı.

Diğer taraftan Sigurjorsson için beliıti bir örgüte üyelik, o yerde mesleğin icrası için zorurıluydu. Buna kaşılık Sibson'a, üye olma ile bir başka
işyerine nakletsne arasında seçme olanağı sunulduğundan, üye olİnamaİırn
sonuçlan daha hafifti.

Nihayet, Sibson un şah§ırıdan da kaynaklanan işyerinde iş banşını
bozucu bir sorun bulunup, işverenin böyle bir öneride bulunmaktm başka
seçeneği de yok gibiydi. Dolayısıyla yaptığı öneri, işyeri dtizenini sağlamaya
yönelik mak0l ve ölçüü bir önlem sayılabilirdi.
Göriildüğii gibi, her olayın kendi özellikleri karan belirlemiştir. Bunun_
la birlikte, Siguıjonssoıy'izlanda karanrun gerekçesinde, örgütlenme özgtırlüği.inün negatif yönünün yer aldığı birçok uluslaransı belge ve içtihada
geniş biçimde atıf yapılması, artık AİHS orgarılanrun da negatif yönü ilke
olarak benimsediklerini gösterebilir.
2. Dilediği örqiite iiye olmayı seçme özgirlüğü, seıdika özgürlüğiniin
aynlmaz parçası olup, negatif yönle yakından bağantılıdır. Çeşitli karadaıda bu husus belirtilıni şti r99.

Böyle olunca, taraf §endikadaıı başka örgiitlere üye olanlarırı toplu iş
södeşmesinden daha sınrrh biçimde yararlanması, dilediği örgiİte üye olma
özgiirıüğtİne ters göriinebilir.

oysa Schmidt ve Datüstİö,m karannda, 6kit sendikaya üye olanlarla
başka örgiıdere üye olaİılar araslnda, sendikaıun akdettiğ toplu sözleşmeden

yararlanma balımından bir takım faıklar olabileceği kabul edilmektedir.
Gerek nimet-külfet dengesi açısından, gerekse sendikaciığın gelişmesi ve
seİıdikalan toplu iş sözleşmeleri akdehıeye özendirme bakımından, bu tiir
uygulamalar AlHs m.ıl hükmtine uygundur. Bununla birlikte, eğer taraf
sendikaya üye olmayarüann yapılan toplu iş sözleşmesinden hiç bir şekilde
yararlanma olanağı bulunmasaydl, çözümün farklı olabileceği düşİincesin-

deyiz.

99

Gn.: Divaı, Young,
Davasr, paı. 38.

James ve Websıer

Davas\ par. 52; Belçika Ulusal Polis Sendikası
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§ 5.

HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI

Avnıpa İrsan Haklan Sözleşmesinde hak ve özgiirlükler mutlak biçimde tanrrımamı$ır. Bazı haklara sınrrlama getinne olanağı, bizzat hakkrn yer
aldlğr madde içinde, bir ek fikada, koşullanyla bidikte belirtilmektedir. Diğer taraftan, genel olarak haklann smrrlandınlrnasına ilişkin spe§ifik hükilmler de mevcuttur (m.l5., 17.ve 18. hükiirnleri).
Haklann srrurlandırılması, İş Hukukunu ilgilendiren hak ve özgiirliikleri de yakından etkilediği için, burada aynca ele alınmahdır. Aşağıdaki
açıklamalarda, ilk önce örgütlenme özgi.irlüğı balomından 1l. maddenin 2.
fıkrasında öngörtilen sınrrlama olanağı: daha sorıra genel kapsam ifade eden
diğer sınırlama hiikümleri incelenecektir.
I.

AiHs n.l12,DE öNGöRi,LEN SINIRLAMALAR

Toplanİna ve örgiıtlenme özgürlıikteri için ll. maddenin 2. fika§lnda
öngö(ılen sırırrlarna olanağı, AİHS'nin başka maddelerinde de benzer biçimlerde görülebilirım. Buradaki suurlamalar, aşağıda kısaca zikredeceğmiz
koşullara bağlıdır:
A) S lN IRLAMANI N KoŞU I],ARI

a) Geürilen

sııurlamada uyulacak en önemli koşul, sınrrlamanın
"demokraıik bir topluındı zorunlu tedbir nitelİğinde" olmasıdır.
"Demokratik toplurn" kavramınr genel ve kesin çizgilerle belirlemek ise
güçtiırlOl. Avrupa Konseyi organlan, "demokratik toplum"un ana özelliklerini ilginç bir içühatla ortaya koymuşlardır. Ömeğin, Handyside 102 ve Young,

l0O

10l

l02
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Ömeğin, özel yaşam ve aile yaşamrna, konut ve hab€rleşmeye §ay8ıya iİşkin m.8;
dıişünce, vicdan ve din özgtiİlüğüne ilişkin m.9; gön\ a9*lama ve ifade özgiirlüğilne
ilişkin m.l0.

Avıupa İnsan Haklan Komisyonunı kişisel başvuıunun Ttİkiye t8rafından ilk kez
kabııl edildiği 28 Ocak 1987 taıihli bitdiirnde, "demokatik bi. toplum" kavramı, Tilıt
Anaya§a§lnda yeİ aıan ilkelere ve özellikle Anayasanın dibaçesi ve 13. maddesine
uygun olduğu şekıiıde snlaşlmaldt" denilerek bu kavramın içeriği beliıü biı tarzda
tanıml.nmak istenmişti. Daha sonİaki bildiİimterde, bu tür ksyitıaİ tedİicen kaldt!ılaıak, 25.5.192 bildiıiıninde ıe daha soma 28 Ocat 1993 tııihli üçüncü bildiıimde, yer
ve zaman dşında başkn kaylt konulİnamıştıİ (Blg. oz. GÖLCÜKLÜ - cÖzÜBÜYÜK,
No.r09_112).

Divaı, 7 Aıalık 1976, S6rie A, No. 24,

FL

49-50.

James ve Webster16 karaılannda, "çoğulculuk, hoşgörü ve açık İıkirlilik'",
"çoğunluğun, azınhktı kalanları ezmemesi", üzerinde en çok dunılan vasıflardır. Aynca, " hukukun üstİİnlüğü" delM demokrasinin bir ana unsuru olarak kabul edilmektedir.
,

Diğer yandan, demokrasilerde, haklara getirilen kısıtlamalaİ hiç bir

zaman hakkm öziine dokunacak nitelikte olmamahdır. Bu bakrmdaıı "srrtrIaırıt" kavrar , "hakkın kullanon biçiminin diJzenleıunesi" şklinde anlaşıl6a1161çl05.

Alırıan örılem, yukanda özellikleri belirtilen demokntik toplumda ge.
rekli olup, gözetilen amaçla orantılı olmüdır. Bu bakımdan, "oranİılı olma"
koşulunun AİHs orgaİılann içtihadlnda belideyici bir rol oynadığt gözlenirlffiNlhayet, akit Devlet]erin çoğııüuğunda benimsenen hukuk sistemi bir
genel ıeferansı oluşfurmakla birlikte, ilgili Devletin durumundaki özellikler
dikkat€ atınmaktadırlü. Böylece, her Devleün kendirıe özgü tarilıf, coğnfi
ve siyasal koşullan kararlarda

eüili olabilınişirı08.

b) Sınrrlama ancak yasayla öngörii]ebilir. Böyle bir koşul, diğer işlevler yaıuıda, beliıti kişileıe yönelik keyfi' sırurlamalar getirilrnesini de öıılemektedirl@.

Kıta Avrupası sistemlerinde hem madd1, hem de biçimsel anlamda bir
"yasa" niteliğinde olınası gereken bu smrrlama işlemleri; belirli ve kesin
arılam taşıyan dakik hiİkümler içermelidir. Aynca, söz konusu yasa hiİkmü,
yurttaşlal için "ulaşılır" ve "anlaşılır" olmnllğçl.|o.
l03 Divan, 13 Ağustos 1981, S€rie A, No.,l4, paı. 63.
l04 üvan, rÇass karaıı, 6 Eyllil 1978, S6rie A, No. 28, paı. 55.
105 Bu yönde bkz öz.; VELU - ERGEÇ, No.193.
l06 Bu konuda tıkz. CoHEN-JoNATIIAN, s.55l; SUDRE, s.ll1; VELU
|94: cl:ILlılEz, Ş,B4; GÖLCÜKLÜ - GÖZÜBÜYÜK, No.669-670.
l07

l08
109

l

l0

-

ERGEÇ, No.

Gloseıapp b8şvurusuyla itgili Komisyonun 11 Mays 1984 tarihü Raporu, S6ıie,\
No. lM. par. 96 vd.; /Veill ıe Evazs başvuıusuyta ilgili 18 Maıt 198l ıııihli Komisyon
Rapoııı, D.R. No. 25, paı. l57.

Btz. VELU - ERGEÇ, No.195.

GANSHoF vAN DER MEERSCH, La convention euıop€enne

de§ dİoits d€ lhomme
et le§ limite§ qııe leuı assigne l'intEret g€nğral et tes droits d'autıui, Acad6mie Royale
de Belgique. Buuetin de ta cla§§e de§ lettres et de§ sçiences moıales et potitiques, 5ö
sğıie, T.'IJOQ, 1985, No.5, s.18 vd.; VELU - ERGEÇ, No.188.
SundL! Tırrgs kaflğnda behtildiği gibi, "yıEüaş, hukuk normu hakkrnda yeterli bilgil
edilebileceL dürumd& butunmalıdır" @ivan, 26 Nisaı 1979, S6rie A, No. 30, paı. 49).
Blo. aynce GÖLCÜKLÜ _ GÖZÜBÜYÜK, No. 570.
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c) Ancak belirli rneşrO amaçlara yönelik sınrlamalar getirilebilir. Maddenin 2. fıkrasıııda, söz konusu amaçlar sırurlayıcı biçimde sayılmış: 'ıııil/İ
güvenlik, dmnıe emniyeti ve düzeni, suçun önlenmesi, sağlığın veya ahldhn
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması".

Bu sayım slrurlayıcı olduğu gibi; özgiırlükleri kısıtlamaya

yöneük

hususlar olarak genişletici şekilde yorumlarunamalıdır.

d) Fıkrada genel kavramlara yer verildiği için, Devletlere nisbeten
geniş bir takdir alan bırakılmış göünüyor. Bununla birıikte, sınrrlamarun
"demokratİk bir toplwnda gerekli (n6cessaire: necessary) tedbir niteliği"
taşmast koşulu, keyfilikleri önleyecektir. Zra buradaki "gerekli olma"
koşulu; faıklı anlama gelen "yararlı" ya da "elverişli" olma kavnnılannrn
esrEkliğine sahip değildir. Avrupa İnsan Hak]an Divanı da, "gerekli olma"
koşulunu, bir "zorlayıcı toplumsal ihtiyaç" olarak aırlamaktıdırl ll.

B) SLÜHLI KINVETIER, GÜVENL.K GÜÇIER. vE DEvlET
YÖ N ETiMi

MEN SU PLARI N t N DI] RIJ MI]

AİHs m.1 ı2'deki son cümle ile, belirli mesleK kategoriler için bir özel
hüküm getirilmiştir. Burada öngöriilen sınlrlama, düa önce ele alüğmız
htlkümlerden ayn mtitalia edilmelidir, Bu kez belirli kategorilere hasredilen
sınırlama olanağı, yukandaki koşullann önemli bir ktsmma tebi değildiç
özellikle de 2. frkrada zikredilen aınaçlar aranmayacakİr.
Bununla birlikte, hiç bir kayıt ve koşula bağh otmayan mutlak bir
kısıüama olanağı getirildiği düşüntılemez: Sınrrlamanın meşr0 (l6gitime;
lawftıl) olması gerektiği gibi; sözleşmenin tilmtine hakim olwı "orantılıhk"
koşulu bunda da aıanıp, uluslararası orgaıılar tarafindan inceleme konusu
edilecekıl2. Aynca, getirilen kısıüamalar, AlHs'nin bütiinü için geçerü
"demokratik bir toplumda gerekli olnıa" koşıluna da uymaltdırll3.

l1l
ll2
1ı3

"Un besoin social imp6ıieux"; "a pıessing social need". Bkz. GÖLCÜKLÜ
GÖZÜBÜYÜK, No. 57:ı; Diın, Haıııtysiıle, Kasım 1976, s6İie A, No. ?A, pr. 48
§unday Tinıs,26 Nisan 1979, S6rie A, No. 30,' 35, pu. 59, 62
VELU - ERGEÇ, No. 805 ve orada alrf yapılan FROWEIN, T-A,. - PEUKERT, W.;
Erııopaeische Menschenrechtskonv€rrtion, stra§bourg 1985; GÖLCüKLÜ GÖZÜBÜYÜK No.669.
VELU - ERGEÇ, No.805; VAN DIJK, P. - vAN HooF, GJ.H.: Theory and Pıactice
of the Euıopean Convenlion on Human Rights, Anveıs 1984. s.328. Kaış. FAWCETT,
J.E.S.: The Apıplication of the Euıopean Convenıion on Human Rights, Oxford 1987,
No.273.
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2. fıkranın son cümlesinde belirtilen görcVlilerin haklannrn da tİimüyle

ortadan kaldınlamayıp, ancak kullarum koşullannın özel bir düzenlemeye
tabi Etıİabileceği yönünde güçlü bir görüş mevcutfur. Kısıtlamalann hakkı
tİ|rnüyle ortadan kaldıncı, ya§aklayıcl nit€lik göstermeyeceği göriışilnii
savunan yazarlardan M. Gülmez'in beliıtüği üzere, 1l. maddenin 2. fıkra
hiikmü, bazı çalışan kesimleri için diğer çalışantara nazaruı ''haklı olınak
koşuluyla kİmi ek ve özel sınırlamalar koyma olanağı"nı getjiı. ''Bu iiç
küme kaınu personeli için, yerine 7etirdiği 7örevlein nitelik ıe düzeyi ile

taşıdığı sorınıluluk gibi nedınlerle, anılaıı haklanıı kullanınıı daha özel
koşullara bağlanabilir. Ancak bu, hakların ıüıniğle ve sürekli bkimde ortadan kaldıracak boyutlar kozanamoz"ll4.

AİHs

12 hükmünİın son cümlesinde yer alan ifade, yukandaki
anlayışı doğrulam aktadır "Bu hakların kullanılmasında (...) muhlk tahdit/er" konulabileceğine göre, hakkın tiimüyle ortadan kaldınlması böyle bir
anlatımın amacına ters düşer.
m. ı

'

Nihayet 18. madde, "bu Sözleşmenin hükilmleri 7ereğlnce mezkflr hok
ve hüriyetlere yapİtan tağiıler, ancak derpiş editdİklei goye için taıbik
edilebilirler" hükmünü getiriyor, Büyük önem taşıyan söz konusu hiıkiirn,
bizzat sırurlamanın da kötüye kullanılmaıma§ı Ve amacından saplnlamaması
geıektiğni isabetli biçimde ofuya ko}uyor.
IL GENEL

SINIRLAMALAR

A) SAyAŞ vE ULUSI]N VARaĞIN| TEHD|T EDEN BlR GENEL
TEHLİKEfu.L5)

AlHs m.ı5e

görc:

Harp veya milletin varlığını tehdit eden uınııınt bir tehlike halİnde
bİr Yiiksek Akid Taraf aııcak, durwnun iktıza ettiği nispene ve devletler
hukukundan doğan diğer mi*ellefiyeılerle tezat teşkil eylememek şarğle
işbu Sözleşnede derpiş olunan mi}kellefıyetlere aykırı tedbirler alabilir.''
"2. Yukırıdaki hi}küın, meşra harb Jiilleri neticesinde vaki ölüın hadisesi müstesna, ikinci ve üçüncü maddeler ile dördünci maddenin biriııci
fıkraını ve yedinci maddeyi hiçbir suretle ihlflle mezun kılmaz."
"1.

"3. Bu ihldl hakkını istİmal eden her Ytıksek Akid Taraİ alınan ıedbirlerden ve bunları icabeıtiren sebeplerden Avrupa Koııseyi Gehel Sekreterlne

ll4

G|JL|ıIEL

s.2i24
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bitgi verir. Bu Yüksek AkidTarrİ mezkür ıedbirlerinin mer'iyetten kalknğı ve
Sözleşme hükİjmleinin tamamİyle tütbıkine tekrar başlandığı tarihten dc
Avrııpa Konseyi Genel Sekreıerini haberdar eder."

Haklann kullanrlmasını önleyecek, orılann askrya alınması anlamına
gelecek tedbirler, bişka insan haklan sözleşmelerinde de öngörüInektedir
(B.M. Kişisel ve Siyasal Haklaf södeşnesi, m.4/l; Amerikan [nsan Haklan
Sözleşmesi, m.27l1). Bu bakımdan "zorunluluk hali" kunmrrun ııluslararası
alana da geçtiği söylenebilir.

Aııcak, "hukukun ijstünlüğü" esasına zardı verilmemesi ve keyf iğin
örılenmesi bakımırıdan, bu kısıtlamalar öneİİüi kayrdara bağlıdf:
a) Bir kere, "savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka genel bir
tehlike" hılııırrıalıdır. Bu koşul, çeşitli vesilelerle Avrupa Konseyi insan
haklan deıietim orgarılannca incelenip, beürli bir içtihat ortaya konulmuşfur:
Divaİıa göre, arulan durum genel artlamıyla "(...) Devleti oluşuran toplulu,
pek yakın
ğun yaşam düzenini tehdit edip, tiim halkı eıkiıeyen olağo,nüSıü ve
yetkili
halin
tespitine
Böyle
bir
bir rchlike veya bunalım durumudur"ll'.
konumda
otorite, her şeyden önce durumu en yakından değerlendirebilecek
bulunan ilgili Devletür. AiHS orgarılan. tetıtikenin tespiti konusunda ulusal
otoritelere geniş bir takdir yetkisi tanmaktadırlarl16.
durumun gerektirdiği d/çüde kısıtlanabilir.
Dolayısıyla, ancak zorurılu olduğu takdirde Lısıüama getirilebileceği gibi;
öİrlemlerde gene orantılılık koşulu aranrr. Bu husus Avrupa Konseyinin ilgili
organlannrn denetimine übi olrnakla birlikte, ilgili Devlete bir takdir marjı

b) Hak ve özgürlükleı

bıralılıyorl17.

l8.
Nihayet, hsıtlamarun süresi tetüikenin devamıyla sınırlı kalrxlr6rç1
c) Devlet, uluslararası hüuktan doğan diğer yiikliınlüiiklerine uymayı
sürdürmelidir. Böylece ömeğin, taraf olunan başka belgelerde yer aluı yü1961, S€rie A, No.3, paı. 28, Bu olayda gizli IRA
yoğunlukİa
oıdusunun ilgiü diinemde anan bir
şiddet ve tetör eylemlerine başvurduğu
gözlenerek, biı cidd hiz duıumunun vaIhğl kabııl edilmişti (Divan kaıaı, par. 48).
Bkz. Divan, Irlanda l lagilıere, 18 Ocak 1978, S€ıie A, Vol. 25, par. 207. Daha önce,
avnı vönde: Komi§von,Yunanisıaıı ı lngikere, ZHaııg 1956, Aİmuaire İ, s.l75-ı79,
,.ısı-ısı; sk . ay.r"a oz.: GöLCüKLü - GöZüBüYüK, No.69l, No. 693-696.
Irtanda l lngilıere, paı.2O7 lııwless, pat 36-38. Bkz. aynca: COHEN-JONATIIAN,
s.559-560; GöLCüKLü - GÖZüBüYüK, No. 692, No.597_698.
Komisyonun 8 Ocak 1960 ta.ihli Becker ıaporu; Divan, S6rie B, No. 2, paı. 267-

1l5 Divanuı LowJess karan. l Temmuz
l

l6

|1,I

l18
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ktımlüüklere, özellikle de savaş durumuİıda in§aİıi hukuk kurallanna uyma
yilkiim lüüğü devam ederl19.

d) Bazı haklar, olağanüstü durıınlarda dahi ihhl edilemez,. MeşrO
AiHs m.2 ile
işkence ve insaıük dışı veya küçültiicü muameleyi men eden 3. madde;
kölelik ve kulluk yasağna ilişkin m.4/1 ve ceza ya§a§ınrn gerıye yüriimszliği ile suç ve cezanın yasallrğı ilkesine ilişkin 7. madde, bu durumlarda bile
kısıüama göımeyecek hiikiimlerdir (m.$ n)|2O.
savaş eylemi nedeniyle öli.im dışında, yaşama hakkına iıişkin

AİHS m.152'de açıkça belirtilııeyen, ancak AİHS'nin tamamınr ilgilendiren bazı genel maddeler de olağanüstti durumlaıda i}ıl61 edilmeyecek
hüiimlerden sayılabilir: AiHs'deki güvence mekanizması; aynrn yasağ
(m.l4). kötllye kulidnma yasaklan (m.17 ve 18), başka belgelerden kaynaklanan yilkllmliik]e rin süıdüriilmesi (m.60) tiirtinde maddeler, olağanüstii
hallerden etkileınneme ı21. GötcüklİilGözübğiik, ayflca idil yarglama
yükümünün temel unsuru olan bağmsrz ve tarafsız mahkeme güvencesini de
(m.6/l), istisna getirilemeyecek haklara eklemekİedirlerl22.
e) Geürilen kısıtlarna, nedenleriyle birlikte Avrupa Konseyi Genel
Sekrcterine bildirilir. Bakarılar Komitesinin 26 Eylü 1956 trrihinde aldığı
56(16) sayü karar gereği, Genel Sekrcter bu bilgileri diğer ekit Devletlere;
Koınisyon, Divan, Bakaıüaı Komitesi ve Padamenter Meclis'e iletecektir.

AiHS m.ls/3'öngöriilen bu bildirim,
1t9 AlHs

l20

l2r

"en kısa zamanda YaPılrnalı"l23.

m.60 $iyledir: "Bu Södeş,ıehin hİjkjiıı]eriüen

hiçbii her Aaa rara|n

kanurılarıho veyo bu Akidin ıard dduğu diğer bir Siızleşııey teufikııı lanıtubilecek
insan haklqını ve ana hüülreılerlrıi lahdil veya i}ıJEl eder mahiyelle teİşiı olunarraz."
Bkz. aynca: CoHEN-JoNATHAN, s.56i; VELU - ERGEÇ, No. l82; öz.: ERGEÇ, R.:
L€s droit§ de l'homme b l'€pİeuve des circonstançe§ exceptioneües, Bnğeles 1987,
s.2|6-239.
B.M. Kişiset ve Siyasal Hıklaı Stizleşmesinde, bu haklga ilave olaıak başka haklaı da
hsıdaıımız kobul edilmektediı: Biı sözleşme&n doğan bo[ç nedeniyle hapsedilememe
(m.ı1); düşünce, vicdan ve din özgiiftüğü (m.ı8); hukuki kişiliğin taftnma§ı hakkr
(m.l6), Ameıikan.lnsan Haklaıı Sözleşmesinde, liste daha da uaın: Ailenin korunması
(m.17); biın hakkı (m.l8); çocukların haklan (m,l9); uynikluk h.klo (m.20) ve siyasal
hakıaİ (m.23) da bu kategoride synca ye. alın§hİ. Btz. slrDRE, s. ı ı8-ı 19.
VELU _ ERGEÇ, No. l83; GÖLCÜKLÜ _ GÖZÜBÜYÜK, No.706. Aynm yasağ
(m. 14) konu§unda, bu yönde:

Div

an,

Irlanla

t I ngillere,

122 GÖLCÜKLÜ - GÖZÜBÜYÜK, No.7O6.
l23 Komisyon'un iınarıişıarı olallııı ilişkJn 5 Kasım
s-l4,psf.22-86.

paı. 225.

1969 tarüli Rapoıu, Vol. II,

l, kısım,

4,7

Verilen bilgiler ise, kısıdamarun niteliği ve kapsamı haktrnda yeterince
aydırılatıcı olmahdırl

24.

Göriildüğii gibi, AİHS'daki hak ve özgürlükleri çeşitti bakıırılardan
sınırlama olanaklan mevcut; ancak bu olanak]ar da ciddl bir takım ölçüdere
bağıdır. Gerek Komisyon, gerekse Divan, ilgili Devletlere bir takdir maıjı
bırakmak suretiyle. gerçekçi bir yaklaşımı beninsemişlerdir.
B) HAKK| KÖTÜYE KULL,{NMAYASAĞI @.17)

AİHS m.17 yiyledir: 'Bu Sözleşme hükiimteriııden hiçbiri bir devtete,
topluluğa veya ferde, işbu Sözleşnede tanınan hak ve hirriyetlerin yokedil-

mesiııi veya nıezkar Sözleşmede derp$ edildiğinden daha geniş ölçüde tah-ditlere tabi ıutulmasını istihdaf eden bir faaliyete girişmeye leya harekeıte
bulıııımaya manf herhangi bir hak sağladığı şeklinde tefsir olunamaz."

Düa

önce değinildiğ gibi, benzer bir kayda kısıtlamalar hakkında da

rast]anülmaktadır (AİHS m. ı8).

Hakkı köttiye kullanına yasağı ve ilniyet esası, ulusal sistenlerin
çoğunda benimsendiği gibi, uluslararası hüukta da "hulukun genel ilkeleri"
araslnda yer alır. Diğer ıaraftan, zaten kısıdamalarda çoğu zaman belirli
amaçlara yönelik olma, Zoruİüu ve ölçüü örilem teşkil etİne gibi koşullar
aranmaktadır. Bu bakımdaıı, bazı yazar|ar hakkı kötilye kullanma yasağına
aynca yer verilmesini büyiik ölçüde gereksiz bulurlarl2s.

oysa Komisyon, "Sözleşme hüküınleiniıı totaliter akımlar tarafından
istismar edilerek, insan hülannı ortadııı kaldırmak amacıyla bunların öne
sürülmesi önlertnek istenmiştir" diyerck, 17. madde hükmüniin bir spesifik
yönüne işaİet eünişir126. Divan ise, 17. maddenin bireyi temel öZglirliiklerinden yoksun bırakacak şekilde yoruııılanmaması gerektiği arılayışırıdadlrtl27

.

I24 Komisyonun kırress olayına ilişkin ı9 Aralık 1957 taİihli raporu; Divan, s6.ie B,
No.l, s.73. Bkz. VELU _ ERGEÇ, No. 184; COHEN_JONATIiAN, s.562-5gi Bkz
aynca ve ka§.:

|25
|26

|2,1
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GöLCüKLü _ cözüBüYüK. No.7M.

VELU _ ERGEÇ, No.

172.

Komisyon, 250_57 Annuaiıe I, s.224; Bkz. ayrıca: Komisyon, lt.10. 1979, 840618,
Armuaiıe Vo. xxlu, §.381. Nitekim başlangıçıa bu anlayışa dayanmak suıeıiyle Komisyon, kapatılan Almaİı komünist partisinin yaphğı başvuruyu kabul ediünez §aym§tı
(Komisyon, Alnnn Komünlsı Pa isllFed. Alnaayc, 20 Nisan 1957. Annuairc I, s.222).
Divan, ioulesı paİ. 6_7; bkz. GÖLCÜKLÜ _ cÖzÜBÜYÜK, No. 714.

Sonuç olarak, bu maddenin düa çok bir yorum ilkesi gedrdiği söylenebilir.

Her haliiİirda, yaşama hakkı (m.2), işkence ve gayri insani ya da
küçütiicü muamele yasağ (m.3), beürli yargısal giivenceleri içeren kişi
özgürlüğü ve gilverüiği (ın.5), ndil yargtlama hakkı (m.6), ceza yasa§mın
geriye yüriımezliği (m.7), AİHs'deki haıJann itıldli dolayısıyla ulusal yargı
orgarırna başvurma hakkı (m.l3) gibi hükümler, 17. maddeye dayanılarak
bertaraf edi]memelidir. Buna karşılık, ifade öz$lrtüğü (m.10) ile konumuzu

ilgilendiren toplanma ve demek özgtirlüğii (m.ll), seyyahat ve yerleşme
özgiırlüğü (4 Numaralı Protokol, m.2) tipindeki özgürlüklerin, 17. maddedeki esas uyannca "kısıılanması" caiz görİilebilirl28.

§ 6.

AVRUPA iNSAN HAKLARI sÖzLEşMEsiMN
İç HUKUK DüZENiNE ETKisİ vE
IJLUSLARARASI KORUMA SİSTEMİ

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin en dikkat çekici yönü, tanınan
haklann kapsamı ve ileri düzeyi olmaktan çok, taraf Devtetler üzerindeki
güçlü hukuksal etkisi ve öngörülen uluslararası güvence sistemidir.

AıHs normlannın ulusal sistemlere etkisi konusu iki bakımdarı ete
alınabilir. Bunda, ilk önce bizzat Sözleşme normlannın iç hukuktaki yeri;
sonra da denetim sisteminin işletilİnesi sonucu AiHS denetim orgarİannın,
özellikle de Divan kaıarlannın etkisi incelenecek.
I. AVR1JPA İNSAN HAKLARI SÖZ-EŞMESi NORMLARININ İÇ

HUKUKTAKI YERİ

AİHs hiıkürnıerinin iç hukuktaki yeri ülkeden ülkeye değişir. Burada
konu Türk hukuku bakımından işleneceği için, ilk önce genel olarak andlaşmalann Türk hukuk sistemindeki hiyenşik konumu ele alınıp tartışıldıktan sonrai sorun Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi açısından iıdelenme-

lidir.

ı28

VELU - ERGEÇ,

No.178; GÖLCÜKLÜ - GÖZÜBÜYÜK, No.714. Iıkçı propaganda
yapan bir derııeğe iüşLin biı Komisyon karaıı içio bkz.: l|.l2.19'l9,83ul8İ8 sa" baş_

vuİu DR vol. ı8, s.l87.
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A) GENEL zıARAK ANDLAşMAıARIN nünr
DEK| yERl
a) Anayosanm m.90l son

Jıkıı

hükmü

ve

nuxur DüzENiN-

gereklesi:

Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrası $yledir:

"IJsaüne 7öre yüi]rliiğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun
hükmindedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddası ile Anoyasa
l
Mahkemesine başvurulamaz."
Bu hiilantin anlatımına sıkı biçimde bağı kalınank aşağıdaki sonuçlar

ç*anlabilir:

aı)

Anayasa ve diğer mevzuatımızda öngörüen kurallara uygun
biçimde, gereken iç hukuk işlemlerin yapılrnası kaydıyla, aııdlaşmalar, iç

hüuk sistemimizde

ulusal yasalann etkisine

süip olacaktır.

Böylece, andlaşmarun hukuk diizenimize kabul edilmesinin bir takım
ek iç hukuk işlemlerine bağlı olduğu teyit edilrniş. Ancak, "itici" (düalist)
sistemin benimsendiğ iilkelerdenl29 faıtlı olarak, Ttlık hukuk dtizeninde
andlaşıalar doğrudan hilkilm doğurup, berızer içerikli bir yasa çıkarmaya
ihtiyaç duyıılmaksızın nonnaüf etkiye süiptir. Dolayısıyla, burada arılaşıldığ şekilde "tekçi" ya dı 'rn onj§r" sistemden söz edilebilir.

Diğer yandan, bu suretle hııkuk diizenimize düil edilen arıdlaşmalar,
artık yasalanmız gibi iç hukukta geçerli ve bağayıcıdır. Dolayısıyla, burılar
aynen TBMM'den çıkmış yasalar gibi kişieri, icra ve idare orgarılan ile
mükemeleri bağlaı.

bb) Söz konusu andlaşrnalar hakkında Anayasaya aykrnlık iddiasıyla
Anaya§a Mahkemesine başvurulamaması, örrcmli bir özelliktir. Bu konuda,
aynı içerikli bir maddenin yer aldığı 1961 Anayasasırın ilgili maddesinin
gerekçesinde şöyle_ bir açıklama yer alır: "(...) milletlerarası anlaşmaların
Anayasoya uygunluğunun murakabesi konusunda, kanunlarla ilgili murakabeye ııazaran farklı bir usal getirilmekıedir. Gerçekıen, bir andlaşıınnın
yürürtüğe girınesİnden sonra Anayasoya aykınlığı doloyısıyla iptalinİn,
Devteün mitletlerarası sorumluluğunu doğurmaınası için, bu murakabenin,
teşrit organın tasvibinden geçmeden önce tahkik edilmesi ve sonuçlandırıl,
ması zarurldir."

l29
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AİHS'ne taIaf Devletlerden, Daniınaıka, lzlanda, Malta, Noweç ve lngilteıe

cerekçedeki anlatımdan haİeket edildiğinde, anılan hükmün esas itibanyla iilkemizin uluslararası alanda zor duruma düşmesini önlemeye yönelik
olduğu anlaşılır. Nitekim öğretimizde ifade edildiği gibi, ''bu yasaklayıcı
hükmüı, bir yaııdan devletin nıilleılerarası sorumluluğuna meydan vemıemek; öte yandan Türkiye'nin, devletler-üstij nitelik taşıyan, doloyısıyla anayasamızın bazı hükünıleriyle çelişebilecek olan milletlerarası kuruluşlara
girebilmesini sağlanok gibi iki düşüııceden kayııaklandığı s(»tenebitir"|3O.

Aynca, bir başka yazann haklı olarak belirttiği gibi, ''(...) bu hükümle
devletlerin müşıerek iradelerinin mahsulü olan bir tasarru,fun bir iç hukuk
organı vasııası ile iptal edilemeyeceği kabul edilmiştir (..)"I31.
"Anayasa Maİkenıesi önünde andlaşmanın Anayasaya aykırılığını önı
Siremerne" esasl andlaşmarxn doğrudan doğnıya normlar hiyeraşisindeki
konumunu gösterir mi? Bu hususta doktrin btıltının§tür. Gerçekten, bazı
yazarlann da işaret enikleri gibi, söz konusu hiıkiım müphem olup, çeşitli
yorumlara müsaitirl32,

Andl4şmalürn lasaı0rdfun listün değerıİe olduğu görttşü:
Doktrinimizde bir kesim, andlaşmanın yasadan üstiın bir konumda
bulunduğunu; dolayısıyla andlaşrna hükümlerinin sonradan çıkanlan bir
yasa ile iç hukukta bertaraf edilemeyeceğini savunur.
b)

Bu görtişiln başlıca dayanak]anndan biri, Anayasanın ilgili maddesinin
son ciimlesinde yer alan, arıdlaşrnanın Anayasaya aykrnlığnın Anayasa
Mahkemesi önürde öne süriilememesi esasrdır. Bu hııkümden hareketle,
Anayasamızda "diger bütün modern Anoyasalar gibi milletlerarası aııdlaşmalaruı iç hukuk bakımındaıı ijstünlüğü prensibine" yer verildiği sonucuna
vanlarak, bu anlayış aynca tasvip edilmişürl33. Andlaşmarun yasalanı nazaran üstijn olduğu göni$İ, öğrctimizde güçlü biçimde temsil edilmektedirl34.
l30 ÖauDUN, E.: Tiırk i\nayasa Hukuku, 2. Baskı. Ankaİa 1988, s.l77.
ERoĞLU, H.: Devıetıer Umumi t{ukuku, 2. Baskı, Aıkoa 1984, s.22-3.

ı3l

132 ÇELIK, E,: MilleıIeıarası Hukuk, Biıinci Cilt, 2. Bası, lstanbut 1965, s.l7; 1980, s.209210. Benzeı yönde: MERAY, S.: Devletler Hukukuna Giriş, Biİinci cilt, Yen. 8öz.
geç.3. bast" Ankaİa 1968. s.l30_132. Kafş. ÇELk, E.: Avrupa lnsan l{aklaıı §izleş_
mesinin Tiirk Hukııkundaki Yeri ve Ulgulaması, ldaİe Huküu ve llimleri Delgi§i,
hof. Dr. Lütii Duran'a Aımağan Özel Sayısı, Sayı 1-3, Yd 9, 1988, s.47 vd., s,50-51:
Yazaı, sonraki yasaıın mevcut bir andlEmaya aykfi hükümle. 8etireİek u andlaşmayı kendisiyle çahşnğt oıanda değişlidiğinin kesin biçimde öne siirülemeyeceğine
işareı euniş-ıir.
ı33 AR§EL, İ.: Türk Aıayasa Hukukuhun Umumi Esaslan, Ankaıa 19ü, s.328-329.
l34 Bkz. öz.: AKİPEK. l.: Devletler Hukuku, Biİinci Kitad, 2. Baskı, AflkAIa 1965, s.2'7 -28
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Bazı yazar|ar ise, "kanuıı hiikmilndedir" ibaresine belirli bir yonrm
geürerek yukandaki görüşü desteklemişlerdir: M. GüImez'e göre "kanun

hüknıiinde" deyimi, "onoytanan ıılııslararası sözleyneleriıı kurallar sırala,
masuıdaki yeriniıı belirleıınıesine değil, hukuksal değeinin ve bağloyıcı,
lığuuıı 7ösıerilmesiııe yöııeliktir". Dolayısıyla bu ibaıeyi dar ve sözel bir
yorumla "koııun seviyesinde" arüamında kabul etmek yaıılış olur- "r(anın
hüknıüııde" ifadesi, usülirne göre yürürliiğe konulan bir arıdlaşmarun ulusal
yasalaİ gibi yürütİne ve yargı organlanİu bağladığı arüamında ele alınmalıdlrı35.
Başka yazarlann da benzer bir anlayışla belirttiklei ıiznre, "andlaşma-

ııın yasa değeriııde olduğuıııı söylemek, aııdlaşnıaııuı yasa olduğu anlamına

gelnıez. And,laşnıa yasaya göre olaıı özelliklerini korı|r"l36.

Aynı öğreti kesimine göre, Anayasaya aykırılığırı öne sürüememe§i,
doğal olarak Anayasaya aykın olsa bile andlaşmarun uygulanması sonucunu
doğurur. O halde bir arıdlaşm anlr:. "(...) yasaya aykırılığı nedeniyle uygulan,
maması, Aııoyasanuı yetirdiği sistenıe ıers düşer. Sözleşnıedeıı sonra yürür,
Iüğe giı,eıı Anayasa, Sözleşme'yi değiştirenıeyecek; buııa karşııı Sözleşmedeıı
sonra yürürlüğe gi,"n bir yasanııı sözleşnıeyi değiştir?bileceğini kabul etmek çelişkili bir yaklaşını olur..."|31 .
Andlaşmanün yasaya nazanm üstün kabul edilmesi, bazl önemli sonuç-

laı doğuracaktır:

l. Andlaşma yasadan üstiin olduğuna göre, "ıex posterior deİogat
priori" kuralına dayanarak, sonradan çıkanlan bir yasa ile andlaşnarın
hükümleri işlersiz kılınaİnaz. Bir kere andlaşn,ıa iç hukuka düil edildiği

zaman. aİttk andlaşma hükümleriyle çelişen bir yasa çıkanlarnayacağ gibi;
böyle bir yasaıun çıkanlması halinde hüktlmleri geçersiz kabul edilmelidir.
Kanımızca bu anlayış çerçevesinde söz konusu geçersizlik, ulusal mahkeme3. Baskı, Ankara l97o t.28; GöZüBÜYÜK, A.Ş.: Avrupa lnsan Haklaıı sözleşmesi
ve Birey§el Başvuru Hakkı, insan Haklan Y lığı, Cilt 9, 1987, s.3 vd., s.7; oynı yu,aı:
Avrupa lnsan Hdklaıı Sözleşmesinin Tiiık Hukukundaki Yeıi, lnsan Hakları Kur8l-

lannın lç Hukulıla Uygulanması, Hukuksal Kollo§um, Ankaıa'13-14 Eylül 1990,
INTERIGHrS - A.Ü.S.B.F. İnsan Haklaıı Aıaştııma ve Uygulama Merkezi, Ankaİa
|992, s.l9 vd. s.?4; aynı 1azaı: Avrupa lısan Hallaıı Södşmesi ve Biıeysel Başvuıu
Hakkr, İnsan Haklaıı Yıllğı, Cilt 9, t989, s,7; GÜLMEZ, Memurlaı vç Sendikal Haklar, s.249_25O;
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l35

Bkz. GÜLMEZ s.249-250.

|37

Aynı yer.

ı36 GöLcüKLü
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GÖZÜBÜYüK No.44-

cözüBüYüK.

No.,ı4.

lef tarafindan re'sen

gözönünde futuknalıdır. ziİa Anayasa Mahkemesi,
yasalann andlaşmalara uygunluğunu denetleme yetkisine süip değildir.
2. Bazı yazarlar diüa da ileri giderek, andlaşmanın anayasal konumda,
hatta bir bakıma Anayasadan da üstün olduğunu savunmuşlardır. Ömeğin,

A.Ş. Göziibğük'e göıe, "andlaşmanııı Anayasaya oykırı olması durıınuııda,
Anayosa değil, andlaşnw uygulanacaktır. İç hukukun bir parçası olan andlaşma, anayasaya oykırı kurallar içerse bile, Anayasaya aykırılığı ilei sitrülemŞ ece ği ne göre, Anoyasaya rağmen uy gulanacak demektir. Anayasanın
Sözleşmeden öııce, ya da soııra çıknıış olnıosının, bu kuralın uygulaııııasına
herhangi bir eıkisi yoktur"|38. Bir başka deyişle, '§özleşnı edeıı sonra çıİan
Anoyasa, ya da yasa ile, ne açıkça, ne de iistü knpalı bir biçimde Sözteşmede
değişiklik yapnıa olanağı yoktu|. Bıı gibi duruınlardı Sözleşme yiinirflktedir; hukuk^ıal soııuçlarını hem uluşal hukukıa, hem de uluslararosı hukakıa
doğurmaya devam u4"r"l39 .
c)

Andlaşmalanı yasa değer'uile olduğu göriişü

Ögıetımızce gene griçlü şekilde temsil editen bir başka kesim, an<tlaş_
maİırn yasaliırla eşit değerde olduğunu kabul etrnektedir. Bu aıılayışın temel
dayanağı, Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasında kullaruları ifad edir Zira

eğer aııayasa koyucu andlEmaya daha üstiin bir değer tanımak iste§eydi,
başka ülkelerin anayasalannda görüldüğii gibi, bunu açıkça belirtirdil'to.

Daha önce S. Meray da, Anayasanın ilgili hükmüniin çeşitti yorumlara
elverişli olduğu huzusundaki E. Çelik'in göriışürıe katıtmştı. Ancak, Prof.
Meray'a göre, "(...) bİr kanunla bir aııdlaşmaııın çatışması haliııde, geııe lex
posterior veya lex specialis kurallarıııııı ıoJ7ulaııması söz konıısu olabilecek. Başkı bir deyinıle, 196l Anayasasuıa 7öre, Türk sisteminde, andlaşmalar, iç hukukun bu andlaşmalara çelişir veya çatışrr tasarrıfilanna karşı
hukuken gereği gibi koruıımamış göriiıınıektedir. Aııayasanııza göre, bir
andlaşmaya aykırı bir kıııuıı çıkarnıa yolıı - Deyletiıı milletlerarası sorumu
söz koııusu olsa bile - kapanmış değ;l6r"|al.

l38 GÖZÜBÜ\'ÜK, Bireysel Başvuru, s.7; Kollokyuın. s.24;
i39 GÖLCÜKLü - GÖZÜBüYÜK. No.44.
|40 Bkz. PAZARCI, H.: Ulus]araıası Hukılk Deİsleri. Göz. Geç. 3. Baslo. Ankaıa
s.34.

14l

MERAY, sıl31_132;

benzeri arılamda:

BALTA, T.B.: Avrupa lnsan Hakları

mesi ve Tüıkiye. Türkiye'de lnsan Haklaıı, Ankaıa 1970, s.278.

1992,

Sözleş-
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E. Özbudun da benzeıf şekilde andlaşmanın yasalardaıı üsrıin değerde

olmadığını, dolayısıyla andlaşmalara aykın yasal düzerüemeler getirilebileceğni İabul ediyor. Tabii böyle bir davraruşın Devletin uluslaraıa§ı yükümlültıkıerine uymaması arılamına gelip, uluslararasr hukuk bakrmındaıı sorumluluğuna yol açabileceğine de işaret ediırniştirt42.
Normlar hiyerarşisi gibi temel bir konuda yapılan yorum fartlılıklann
son derece önemli sonuçlar doğurduğu ortadadır. Anayasada bu hususun
açıklığa kavuşturulması herhalde yararlı olacaktır. Nitekim bazı anayı§a]irda, andlaşmanln yasalardan üstün değerde olduğu açıkça belirtilmiştir.
Ömeğin, Avusturya hukukunda anayasal değerde olan andlaşmalar; Fransa,
Hollanda, Lüksemburg ve Yunanistan gibi ülkelerde yasalardan üstün değerde kabul edilirl43. Belçika'da ise bu sonuca, hukumuzdaki bazı yazırlmn
önerdikieri biçimde, temyiz mahkemesi varmlştırl&.
Buna kaşiık, Tüİk sisteminde,kabul edildiği gibi, itatya, Alİnanya ve
İsviçre hukuklannd a da "yasalara eşit d\ğer" esa,§ benimsenmiş göriırıüyor,
Sistemimizde gözlenen duraksama ve eğilimler zaman Zamıın bu ülkelerde
de söz konusu o1muçln611l45.

HAKLARI KONULU ANDIAŞMALANN VE AiHS,NİN BU
Ko NU DAK i B Azl Özrui runl

B)

1NSAN

l. Doğ,rudan etki
Uluslararası normun ulusal hukuk düzeninde doğrudan doğruya, yani
içeriğe yönelik bir iç hulok nonnuna geçk olmaksızın uygulanabilmesi,
bazr koşullara bağlıdır: Uluslan.ı§ı norm, bircylere yönelik hak ve
yükümlüliıkler getirmeli ve "doğrudan uygulanır" (self executing) olmalıdır.

a) Getırıten

hık

ve yükümltllüklertn

ıloğrııdaı bİreykre ile yönıltk

obnası:

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi. sadece devletlerarası yükürrllülükler
getirmekle kalmaz; aynı zamanda doğrudarı kişilere haklar ve yükiimlüükler
|42

ÖZBUDUN, s.l77-178.

Anayasası m.55; Hollmda Anayasast m.66; 1976 Yunanistan Anaya§a§ı m,28,
Bkz. COHEN_JONATHAN. s.241 -2A8.
Belçika Temyiz Matıkemesi, 27 Mayıs 1971, SA, Fronagerie Fraıo,Suisse "Le Ski",
Joumal des Tribunauı, l97l, s.46O; RTDE l97l, s.495.

l43 Fıansız
l44

l45 Bkz COHEN-JONATHAN
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, ş.24'1,248.

getirir. Nitekim l. maddedeki ifade bunu ortaya koyuyor: ''Yüksek Akit
TarğIar, kendi yeıki alanları içinde bulunan her ferde işbu Sözleşmenin
Birinci Fashndı tarif edilen hak ve hürriyetleri tanırlar."
Taraf devletler hak ve özgtirliikleri "ıanımoyı toühhüt ederler'' deylmi-

ırc, "tanırlar" deyiminin tercih edilrnesi aılaınlıdır146. Nitekim, Fransv
Yüksek İdare Mahkemesi, "taraf Devletin uyruklan üzerinde doğrudan etkili olmadığ" gerekçe siyle, Avrupa Sosyal Şaıtı'run "tanrmayı taahhüt eder''
şklinde ifade edilen bazı yükümlüliiklerini, uygulamayı reddetsni$iı47.
Aynca, insan haklan konulu andlaşmalar, nitelikleri gereği biıEylere
yöneliktfu. Bu Sözleşmelerde hak süjeleri belli ölçülerde insanlardır, Öğre-

ümizde de vurgulalıdığ, gibi, anılan tipteki andlaşrıalarda, esa§ itibanyla dış
ilişkilerin düzenlenmesi değl, iç alanın düzenlenmesi söz konusudurl4.

Dolayısıyla, sözleşmede öngörtilen haklan bizzat biıeyler, kendi
eylemleriyle savunarak talep edebilir ve ulusal yargı organlan önünde öne
süİ€bilirler. Ancak bunun için bir koşul daha araıır: hakkın doğrudan uygulaıur nitelikte olması.
b)

Kuralloıın doğrudan uygubnır niıeıığü

Bir kuralın "doğrudan uygulanır" (self executing) oknası, iki şekilde
aıılaşılabilir:

Bir kere bu deyim, ilgili hüuk sisteminde iktibasa, beMer içerikli
diizerılemelere gerek olnaksızın nomıun uygularur olduğunu ifade edebilir.
Bu ise, ilgili hukuk sisteminin bir öze[iği olup; bazı Avrupa Devletlerinde
görlıldü§i üzere düzenleyici işlemleri gerekli kılmaktadır (Danimaıka,
İzlanda, İrlanda, Norveç, İngiltere, İsveç). Oysa Türk hukukunun yer aldığ
diğer birçok sistemde, andlaşmalar ayn bir "düzerıleyici" norma gerek
olmaksızın iç hukuka düil edilirıag.
biz ömeğin: Dvan, 18 Ocak 1978,Irloüa l Ingillere, S6rie A. No, 25, paı.
239. GANSHoF vAN DER MEERSCH, WJ.: La rögle d'aFlication diıecte, RBDI
1980, §.349i VELU, J.: Iıs effeıs directs d'iostsuments intemaıionaul en matiğre des
droits de l'homme Bıuıe[les 1981, s.l4 vd.; CoHEN_JoNATI{AN, 5.|l!,,5jl$;

1,16

Bu yönde

14,1

conseil dEtağ 20 Avril 1984, Minisıire du Budg.ı ct Mlle Valıoı eı Mlle Cröpiauı,

GÖZÜBÜYÜK, Kollo§um,

ı48

l49

s.24-25.

bkz. CoHEN_JoNATHAN. s.246.
Bkz AKILLIoĞLU, T.: Avrupa İnsan Hs.klan Sözlşmesi ve lç Hukukumuz, AÜSBF
Der. c. )(Llv, No.3-4, Temmuz-Ağustos 1989, s.l55 vd., s-l56-175; GÖZÜBÜYÜK
Koılokyum, s.24-25; GÖLCÜKLÜ - GÖZÜBÜYÜK, No.43. Aynca tkz. ve kaİş.:
SUDRE, s56 vd., s.6l vd.
Bu konuda bkz. öm: GÖLCÜKLÜ, F.: La hiğrarchie des normes constifutionnelles et §a
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Öte yandan, "self executing" deyimi, burada kullandığmız şkilde,
bizzat hukuk normunun gösteİdiği özellikler dolayısıyla doğrudan uygulanır
olduğu aıılamına da gelir.

AlHS'nin ba§ta gelen öze[iği, kişilere sağladığ etkili korumadır. oysa,
normlann "doğrudan etkili" olması, söz konusu özelliğn bir aynlmaz unsurudur: Başka deyişle, eğer AİHS doğrudan etkili hiikiİmler içermeseydi,
sagadığr giivence zayıf kafu,dı150. Nitekim Divan da çeşitli karaılannda,
AiHs'deki hak Ve özgürliiklerin "doğrudan etkili" olduğunu teyıt etsniş_
61151.

Bir normun doğıudan uygulanır olınası ise bazı koşullara

bağlldır:
göstermelii
Hüküm yeterince açık ve dakik olup, yeterli bir hukukl büttınliık
başka iç hukuk düzenlemeleriyle tamamlamaya gerek duyıılmaksızın işletilmelidirls2. Andlaşma normu, Devlete ve diğer birimleıe belirli bir şekilde
davranma ya da davra nana konusunda açık yükiimlüiık getirmeli; hak sahiplerine oi bu hususta ta]ep hakkl geürecek oıçüde kesinlik taşımatdırl53.

Esasen }ukandaki koşullar, sadece ııluslararası .andlaşnalara özgti
olmayıp, ömeğin anayasal haklaf için de aranmaktadırla.
AİHS normlannda söz konusu niıelikler genel olarak mevcumır. Özellikle de. zorla çalıştırma yasağna itişkin 4. madde ile tipik bir kendi kendine yardım mekanizması oluşturan sendika hakkr (l1. madde) hiikiimleri
hiç kuşkuya yer vermeyecek biçimde "doğrudan uygulanr" tiptedir.
2.

Yasalara nazaran hiyerarşi §orunu

Ögretımızce güç kazanmakta olan bh aİüay!şa göre, in§an haklanna
ilişkin andlaşmalar özel bir konumda bulunup, ulusal ya§alann {lzerinde yer

ür.

fonctioı dans [a Piotection des drcit§ fondamentaux. cour €uropğenne d€§ &oit§ de
rhomme, 8 ğme Conf€rence deş Coıııs constitutionnelles. RUDH l99O, s.289 vd.,
s.30O; BRoWNL!E, I.: hinciples of Public Inteİnatioııaı Law, Fou.th edition, oİford

199f., s.32-57; SIJDRE, s.ioz; CoHEN_JoNATHAN, s.242;
GöZUBü]4JK, No. 38.
t50 Bkz GöLCüKLÜ, e3m.
15l

|5?

l53

l54
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Öm.: Divan, 18 Haziıan l9'1l,DeWilde, Oons ve Veısyp, SĞı'ıe A, No.!2,pc.95;6
Kasım l98O, Voı oosreİyüc*, sğde A, No. 40, pu. 33. Bkz GÖLCÜKLÜ, s.3@3o1.

-

GÖLCÜKLÜ, s.30l.
VELU - ERCEÇ, No.9. Bkz. VELU, Lış effeıs direct§, §,1l vd.; GANSHOF VAN
DER MEERSCH, La ıögle d'application diıecte, §.349 vdTANÖR, B.: Anayasa Hııkukunda Sosyal Haklaı, İstanbıtl 1978, s.233 vd,

Nitekim, Anayasamızda uluslanrası hukuka atıf yapılarak "uluslararası hukuka ııygıı olzııı" koşulunu öngöıen üç maddeden (Anayasarın 15.,
16. ve 42. maddeler) ilk ikisi, temel hak ve hürriyetlerin kısıüanmasıyla ilgilidir: 15. madde savaş. seferberıik, sıkıyönetim veya olağanüstiı hallerde
temel hak ve öz$lrlüklerin kullarulmasınrn }ısnen veya tamamen durdurulabileceğini öngörüı: ancak bu hususta "milletıerarası hukuktan doğaıı
ytikümlüliikler ihltl edilmemek kaydıyla" denilerek, bu bakımdan insan haklan konulu uluslararası hukuk kurallanna üstıırıük tanınır. yabancılann
durumuna ilişkin 16. maddede ise, bu kişiler hakkında geürilecek sırurlamalar gene "milletlerarası hukuka uygun" olna koşuluna bağlıdf.
Yukandaki hiİkümler, Anayasamızda insan haıJan konulu ııluslararası
hukuk kurallanna özel bir yer verildiğini ifade edebilirl55.
İnsan haklan konulu andlaşmalann diğer andlaşmalan nazaran yukanda kısmen değinilen bir takım önemli özellikleri olduğu yadsınamaz. Yiİksek yargı organlanmız da, zarnan zaman AıHS normıannı kararlannda e§as
alİnış; hatta bazan bu hüklimİeri Anayasa kuralı gibi mütalta etmiş göriinüyorı56.

Ögretimizde, iıısan haklanyla İigİll andlaşmalann yasalardan iistiin

değerde olduğuna dair gönjş akml gittikçe gıiç kaz anmxlçlx611157.

l55

156

l57

Genel olarak uluslaıaıası huku& kuıaltaıının ııormlaı hiyerışisindek yeri bakımudan
§öz konu§u hükiimlerin oıtaya konulına§ı ve anlamı için bkz.: PAZARCI, §.24-25.
Anılan Anayasa hüümleıinin uluslaıaıası insaıı haklan noımlannın konumunu açtklama§ı bakrmından: AKILLİoĞLU. T.: Uluslaıaıası lnsan Haklaıı Kuıatlarııın lç
Hukukta Yeri ve Değeri, lnsan Haklaıı Merkezi Deıgisi (İHMD), Mayıs-Eyliil l99l, C.
I, Sa. 2_3, s,39 vd, s.4M|. Aynı üaz&f| La pıace et la valeur &s normes intemationa_
ıe§ des droiıs de lhomme dans le droit inteme tuıc, Revue des droits de l'homme Human Rights Review (RDH/rIHR), Jaıvier/January l92, Vol. l, No.1, s.39 vd.. s.41
Bkz. AKILLIoĞLU, sBF Der., §.17o vd.; GÜLMEZ, s.25|; aynı razar: Hükimet
Progıamuıdı §endikal Haklaı ve Memur Sendikacılığı, Amme ldaıesi Deıgisi, C. 25,
Sa, l, Man l992'den ayn bası, s-|2- Korar ömeHerinden:, Anayasa Mahkemesi, 27
EylUl 1967 ta. koıqıı, Anayasa Mahkemesi Kararlan Dergisi, Sa. 6, 1969, s.28; Düa da
beürgin ve açık olaıak: Danıştay 5. Dairesi, 22 Mayıs ı99l tarihü, 1986/1723 Esas ve
1991ı933 kaıaı No. karafı Amme ldaresi Deıgi§i, C, 24, Sa. 4, Aıalık l9l, §.173-185.
Bkz. öz.: AKıLLIoĞLU, SBF Deı., s.l73; GÖLCÜKLÜ, s.30o; KA?ANI, s.63;
GüLlviEZ s.ğl; GöZüBÜYIJK, Kotlokyum, s.?4; Biıeysel Başvuru, s.?. Son yazaılar, insan haklan konusu iterinde durmakla birlikie, genel olaİ8k andlaşmalann anaya_
§al değğrde oldukta.ı göri§ündedaner.
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C)

GöRüŞüMüz

1. Genet

olarak andlaşmaların Türk hukukundaki hiyerarşik yeri

Bizim de katıldığımız gönİşe göre, andlaşna, yasa gücünde ve değe-

rindedir. Bu sonuca, özellikle aşağdaki nedenlerle ulagnak milınkilndiiı:

a) Bir kere, uluslararası hukuk kurallrıln hüuk düzenimizin parçası
olrnası, Anayasanın bu konudaki genel hiıkmiine (m.90) dayandlğı gibi;
belidi konulaİda aynca özel hüktiİnlerirn dayanır (m.15, m.l6, m.4l).

b) oysa andtaşmalann yasalardan üstiin kabul edilmesi için tek başına
Anayasaıun 90. maddesindeki "Anayasa Mahkemesine başvuramamd" esası_
na başvurulması, bizce yeterli bir dayarıak oluştunnazls8. Bu esas, andlaşmaıun hiyerarşik konumunu açıklayaıı bir hüküm sayılmamüdır. Hiikıniin
esi§ amacı, gerekçede de belirtildiği gibi, iilkemizi taahhüt altına sokmadan
önce yetkililerin Anayasaya uygunluk incelemesini yapmalan ve bu suret]e
daha sonra uluslanrası alanda zor duruma düşmesini örilemektir. Nitekim,
uluslarara§ı andlaşmalann onaylanması konusunda ülkemizin geleneksel
futumu, mevzuatrmıza uygun olan andıaşmalann onaylanank, diğerlerine
ancak yasal reformlar gerçekleştikten sonra taraf olunmasıdır.
Öte yandan, uygun bulına yasası gerektirmeyen andlaşmalaı dahil, her
tüdü andlaşmanın ya§adan üstün sayılması, sakıncah sonuçlara da yol açar:
Yasama meclisimizde uzun müzakerelerle kabul edilmiş, kişilerin haklannı
veya kamu düZenini ilgilendiren önemli bir ya§anın; düa önce bir kamu
kuruluşu yetkilisi tarafindarı imza]anan teknik veya malİ konulu l(rsa süreli
bir anlaşna dolayısıyla geçersiz sayılması ya da uygulanamaması, böyle bir
duruma örııek olarak gösterilebilir. Buna ka§ılık, "Tüık kanunlanna değşiklik getiren her türlü andlaşma" için uygun bulma ya§ası şaitrr. (Anayasa,
rn.9O/IV). Bu bakımdan, sonradan kabul edilen bir andlaşma açısından
benzer bir mevcut yasaya aykınlik sorunu çtkmaması beklenebilir.
Karırmızca, uluslararası pladormda akdedilmiş bir andlaşmanın Anaya-

sa

Mükemesi tarafındarı geçersiz sayılması ne kadar sakıncü ise; yasarun

da mevcut bir andlaşmaya aykınlığı nedeniyle uyguluımaması, o kadar giiçtür. TBMMnin bilgisine düi sunulmayıp, Resml Gazetede de yaymlanmadan yürürlük kazanan çeşitli andlaşmalarmevcutfu rl59. Bu belgelerin herhan-

l58
l59
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Öz.: PAZAR€I,

§.34; ÖZBIJDUN, s.l77-178.
Nit€kim, Yargıtay t0, Hukuk Daae§i,6.|2.1994l4., l2l69119857 şa. kaıannda, uygun
bulma ya§ası sonucu onaylanan andlaşmaıarla salt Bakanlaı Kurulu kaıarnamesiyle

gi birinin soııradan çıkarılan yasalara nıızııran üstiin futuknası, bazı önemti
siyasal §orurılaIa da yoı açabilir.
2. İnsan

hakları konulu andlaşmaların özel durumu

İnsan haklan konulu andlaşmalan genel olarak andlaşmalardan ayn
mütalaa eden görüşe biz de katrlıyoruz. Anayasamızda "curnhuriyeıin Nite-

likleri" bışlığ alünda belirtilen "insan haklarına say3ı " esası (Anaya§a,
m.2), bu göü$in temel dayanaklardan birisini ıeşkil eder160. Anayasamızın
15. ve 16. maddeleri de, temel haklarla ilgili konularda uluslararası hukuku
saklı tuunakla aynı anlayışı güçlendirmektedir. Dolayısıyla, in§an haklan

konulu andlaşmalann ü§türılü!|üniin, iç hukuk normu olan Anayasadan kaynalJandığr §öylenebilir.
Böyle bir yaklaşım, benimsediğmiz normlar hiyenrşisine ters düşmemekle birlikte, aynı zamanda insan haklannn Ve özellikle AiHs'nin niteıiklerine uymaktadır. Yaİgı kararlannda da benzer bir eğilim gözlenebiür: birçok karafda temel dayanak Anayasa ve yasa hükürİıleri olmakla birlikte,
onaylınanlaİ arasında bi! aynm yapmıştır. Yaıgıtay, Türkiye ile Libya aıasuıda akdedilen sosyaı güv€n]ik konuIu aodlaşmalaı aıasında bt tiir hiyeİa§i k8bul ederek
9.4.194 taİihli,21900 sı RG'de ınilletlerarası andlaşma oıarak yayımlanıp bir uygun
bulma yıisasına dayanmayan 27.8.1993 ta. Tükiye-Libya Kaırna Ekonomik Komisyonu 17. dönem Pİotokolü'niin @akanlar Kurulu nun 15.3.199 I^.,9415453 sa. Kaıaıı),
biı yandan daha önce TBMM'nin biı uygun bulma ya§ast sonucu onaylanan Sosyal
Güvenlik Sözleşmesi (9.1.ı985 ta_, 3148 sa. Kanuo; l4.2. ı985 ta 85Dl3l sa. BK kaıan) ite 20.8,1985 taıihü uygulama andlaşması hiikümleıiıi, diğer tlraftan da 506 sa.
Sosyal Sigortalar KaDunu htihimlerini değiştiıemeyeceğini kabül etrni§tü. Yaİ8ıtay'a
gö.e: "Bu andlaşmaıarrn sosyal güvenliğe ilişkin kuıallan, alıı yöıerı ve 8üçıe başka
andlaşmalaıla yiiİiiİlükten kaldııılınodığı sülece gilç ve eüsini sihdiirmeye devam
ederlel". Ayrıca, "sadece talaflardan birinin (Libya'nın) sosyal güvenl-iğe ilişkin gödlşiınü beliİlen ve Anayasanın ön8ördüğü §isteme göıe oluşmuş ve ya§a gtıcitnü kazanm§ §ödeşme hükümıerini benaraf etmeyen teknik d{izeydeki bü protokolün sosyal
güvenlik hukuku açısından geçerliüği bulunmamaktadır ve buna dayalı olarak uyuş:
mazlıklann çöziimü de ileri sürülemez' denilmektedir. E§as gerekçe, prim oranlannın
t€§pitinde 506 sa. SSK'dan farkü olan Libya mevzualnın uygulaomasını öngöİen ve
Iİy|e|ik\e Tiirk lasaloİına değişiaık geıircn bir Protokoıün uygun bulİna ya§ası çık&nlmadan bağlayrc rk kazanamayacağı husu§u olmalıydı. Bkz. Çimento lşveıen, Maıt
1995. s.27 -29 ,

160 BİLGE,

S.: lısan Haklan ve Tüıkiye, ABD Sa_ ı9892, Yıl 46, s.307 vd., s.3l2-3l4;
benzer aılamdo: AKILLIoĞLU, İHMD ı991, s.4l; RDII/IIRR l92, §.39. Ka§.:
ÇELıK, ıHİD 1988, s.50-52: Bıı inc€Iemede veİilen örnekleıde, aslında bi?zat hiyefuIşik yeri t8.t§malı olan andlaşma hükümlerine dayan aİak, aynı normlarııı konumu
belirlenmektedü.
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AİHS hükürrılerine de yer verilınektedi1l6l, 3u çerçevede, sonraki yir§ıırun
andlaşmaya aykın çıkması durumunda, "nıahkemeniıı andlaşma kurahnı,

sonraki yasayı andlaşmaya göre. yorumlamak suretiyle uygulaması" gerektiği görüşü162, bağdaştıncı bir yaklaşımdır.
II.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZEŞMESNDE ÖNGÖRÜ-EN
GÜVENCESİSTEMi

Asıl adı "lrsaı Haklarının ve Temel Özgürliklerinin Korunmaına

lıişkin Sözıeşnıe" olan bu belge, isminden de arılaşlacağı gibi, haklann fiilen
gerçekleşmesini sağayan son derece ileri bir giivence sistemiyle donaülmıştır. Zengin bir lit€ratürc konu olan gtivence mekanizması, burada aynn_
ğlanna giri]meden, sadece ana hatlarla ele alınacak. AIHS'nin mevcut dene_
tim mekanizması l1 No. Protokol ile köklü bir değişikİiğe uğramıştıf. Buna
göre mevcut Avrupa İnsan Haklan Komisyonu ve Divanı yerine tek mü-

keme §istemi getirilmektedir. ll Mayıs l994'de imzaya açılan Protokol,
AIHS'nin tüm taraflan için bağayıcılık kazandıktan itibaren l yıl sonra
yürürlüğe girecektir.

. AlHs'deki inceleme prosedürü, halen iki aşamahdlr: hk evrede Avrupa
lnsan Haklan Komisyonuna başvuruluç bu organın gerçekteştirdiği bir ön
denetimden sonıa ise, başvuru Avrupa İısaıı Haklan Divanına intjkal ettirilebilir.
16t

E 1976143, K l977l4 §ayılı
kaıarında (AMKD Sa. 15, §.106 vd.); benzcri şekilde:29.1.1980 taritıli, E l979l38, K
l980/l l §ayıt kaıannda (AMKD Sa. 18, s.87 vd"), Anayasanın 2. maddesindeki "insan
haklan" ilkesine dayanmak §üreıiyle dHS'nin ilgili hiikümıerindeİı yaıaılanıImışı.
Dantştay da, bazı koıaılannda AİHs hiikümıeİine itıf yaprnaktad[; öm. Danıştay,
1989/4 sa. İçtihatlan Biıleştirme Kıırulu karaı,9.2.1990 ta., 20428 sa. RG, s.67 vd.;
Danrş!ıy 5. Daiıe, 22.5.1D1 ıa. 1'1831933 §a. karan. Bkz.: PAZARCI, s.23_24;
IJYGUN, o,: 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgiııliiklerin Genel Rejimi, l§tanbuı
1992, s.l49-153; 10_13 Mayıs l93 günlerin<b Paris'te toplınan 9. Avrupa Anaya§a
Mahkemele.i Konferanslnda T.C.Anaya§a Mahkemesi adına sunulan tebliğ (Anaya§a
Mahkemesi üyc§i Doç. Dı. Y. Aliefendioğlu taıaf,ndan hazulanm!şlıı), lzmiı Barosu
Dergisi Nisan 1994, Sa. 2, §.56 vd., öz. s.75-8l; YUZBAŞIoĞLU, N.: Avrupa İısan
Hatlırı Hukukunun Niieliği ve Tiirk Hiıkuı( Düzenindeki Yeri Üzerine, IHMD, Mayıs
1994, c.u, Sa. l, s.2l6 vd.; ÇAWŞoĞLU, N.: lnsaı Haklan A!,İupa sözleşm€§i ve
Avrupa Toplulut Hukuku'nda Temel Eak ve Hiiıriyetler Üzerine, AnkaIa 1994, §.87
Ömeğin, Anayasa Mahkemesi'ın 11-1.19'17 tsrihü,

vd.

16:- BkL soYsAL M.:

Anayasa Uygulamasının Denetimi ve Uluslararası sözleşmeler,
Anayasa Yaıgrs1 Sa. 3, Ankaıa 1987, s.l5_17; b*z. aynca, yukaııda zikedileı T.C.
Anayasa Mahkemesi adını sunulan tebüğ, s.76.
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A) AVRUPA İNSAN HAKLARI KoMiSyoNUNA BAŞVURI]
1.

Komisyona başvıırabilecek birimler

Uluslarara§ı hukukta, bizzat bireylerin bir ııluslaraİası mercie başvura-

bilmeleri enderdir. Böyle bir başvurunun bir uluslararası yargr organına
kadar götürtİlerek, bir bağlayıct kararla sonuçlanabilmesi ise, istisnat bir
durumdur. Bu bakımdan AİHs sistemi bir "devrim" oluşfurur: bu belge
çerçevesinde bireyler de, beili ölçülerde "uluslararası toplumun üyesi'' say-

labilmektedir.

AlHs hükümıerine aykrn davranıldığ iddiasıyla, heftangi bir akit
Devlet gibi; aleyhine başvurulacak Devletin daha öncc bunu kabul etİniş
olması kaydıyla163, m.25 uyannca "her hakiki şahıs, hiikiimeı dşı her
teşekkül veya her iıısan topluluğu" Komisyona başvurabilir. Gönildüğii gibi,
güvence mekanizmasınr işleıecek birimler geniş biçimde mütalea editıniştir.
AiHS m.24 ve m.25 uyannca ilılali Komi§yon öniıne geürebilen birim-

ler şunlardır:

Devkııer: AİHs m.24'e göre, bu Sözleşmeye taİaf olan herhangi bir
Devlet, öngöıiilen haklardan birisinin ihl6t edildiğini öne süeı€k bir başka
a)

akit Devlet aleyhine müracaatta bulunabilir.

Devlet başvurulan, kişisel başvuruya nazaran nisbeten daha hafif ko_
şullara bağlı olmakla birtikte, Avrupa organlan önüne bu tür başvurular çok
stk gelİnez. Çoğu zaman ilgili Devletler arasmda mevcut siyasal uluşmazlıklar çerçevesinde gerçekjeştiği için de olsa geıek, Devlet başvurulan kişisel başvurulara nazaran arka pldnda kalmıştır.

b\ Gerçeh tj§rkr., AlHShin en çok dikkat çeken özelliği, bireylere
tanınaİı başvuru olanağdır. Üstelik, bireylerin ha*lanıu arama olanağı
oldukça geniş biçimde ele alrnmış:
163 Tiiıtiye, Komisyonun kişi§el başvunılan
Bildiim için bkz.: RG 21.4.1987, Sa.

da inçeleme yetkisini k.bul elmi§tiı: Birinci
19438; lkinci BiIdirim: RG t9.1.1991, Sa.
20760, sa. 20760; Üçüncü Bildiıim metni şöylediı|. "Tiirk Hiikiimeıi, Insaı Haüaıın
ve Ana Hüıriyeılerini Korıınra Sözle§rrlcsinin 25 (1) naddesine ııyguı olarak, Avrıpa
lnşaı HaNaıı Konıisyonu'nun fuşvurulaİı kqbıı] ame leıkisini §adece Tijrk kımu
makarnlafınün Tiirkire Cumlıuriyeıi ulıısal ıopraklaıınıı sınırlaıı dalıilindeki fiilleriıe
veya ihnnllerine ilişkin iddialar için lant."
" Bıı beran, Tiırkile ıaroİındoa Sözleyreiıirı 25, nıaddesire ıııgün olorak lopılmı§ iık
ber.ğıü ıevdii tolihi oloı 28 ocak ]987 ıaıihiılen sonıa mcydaıa gelen olaylaıa ve

bu oloylora ılayalı hükünlerc ilişkin iddioları kıpsar. Bu beyaı,28 Ocok 1993 larihinden iıibaren üç yıl için geçerlidir."

6ı

Hangi uyruklukta olursa olsun, tafaf Devleün yarg alaı!ına glren her
uirey AlHs güvencesinden yaraılarur. Böylece, ömeğin AİHs tarafl olrna_
yıp, Avrupa Konseyi üyesi düi bulunmayan Devletlerin uyruklan da kapsama

düildir.

Etiliyete ilişkin herhangi bir koşıl da aranmadığuıdan, iç hukukta ehliyetsiz sayrlan küçükler, akıl hastalan, veli veya vasilerince temsil edilmeksizin müracaatta bulunabilİnektedir. Benzer şekilde, durumlannrn nedeni rıe
olursa olsun, lufuklu Ve mahkürder; stattılerine bakılmaksızın tİim sosyal
kesimler AİHs'deki hak ve özgürlüklerini savunmak üzere bir itılali Komisyon önüne getirebiliyorlar.
c\

Hükaıtıet dqı örgürrrr., Buıİıda, kamu kuruluşlan dışmdaki örgtider

ifade edilİnektedir. Böylece ömeğiı çeşitli demek Ve sendikalar, ticaret şirketleri, siyasal partiler ve kaınu tüzel kişisi saylmayan ttim örgütler, itilalin
bizzat mağduru olma koşuıuyla kişisel başvuru hakkından yararlarıır. Nitekim, düa önce incelenen bazı olaylarda (Belçika lJlusal Polis Sendikası;
İsveç Lokomotif Sürilcüeri Sendikası davalannda) sendikalannın başwrulan ele alınmışn.
Buna kaşılık, il ve belediyeler gibi yönetsel birimler gibi, kamu gücünü kullanan kuruluşlar "hiik0met üşı" sayılmadıklan için, kişisel başwruda
bulunam azlar.

d) Bıreylır topıuıuğa., Heüangi bir sürekli örgütıenmeye ya da tiizel
kişiliğe gerek olmaksızıni ayru çıkarlan paylEıp itüalden mağduriyğt gören
kim§elerin olu$urdüklan çeşiü çapta fiill topluluklar, Komisyorıa başvurabilir.
Görtildüğü gibi. ksaca "kişisel" ya da "bircysel" başvuru olarak adlandınlan başvuru olaııağr AİHS'de olabildiğince geniş tutulmuş. Buna kaşılık,
yapılan başvurulann "kabul edilir" sayılıp incelemeye ünması çeşitli koşullara bağüdır:
2. Komisyona

başwruların "kabul edilebilirlik" koşulları

Komisyon önüne gelen başvurulann "kabul edilebilirliği", kişisel başvuru ve Devlet başvurulan açısından ayn ayn ele alırürnıştr. Bunurila birlikte, bir kısım ortak koşullar da mevcut:
a) Kişı§el başvarala ö4ü koşullar:

ı. ılr keıe kişisel
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başvuru çerçevesinde. ancak AiHs|de bngöriilen

bir

hakkın ihlalinden nıağduriyeı görenler bı olanaktan yaradaıırr. Başka bir
deyişle, Devlet başvunılanndan fark]ı olarak, bunda "actio popularis"e
cevaz verilınemi ştir.
"Mağduriyet" kavramı ise nisbeten geniş biçimde ele alrnrr: ömeğin,
hentiz o kişiye uygulanmamış olsa bile, sırf belli bir yasarun uygulama
atanırıa girmek, mağduriyet için yeterli görülrnektedirıe.
Bunun yanında, asıl mağdur ile yakın kişisel ilişkisi nedeniyle ihl6lden
etkilenen kimseler de "nıoğdur" sayılabiliç ancak ilişki yete,jnce "kişisel"

olİnalıdır. Buna mukabil demeklerin üyelerin kollektif hak ve çıkarlanru
koruma aınaclyla Komisyona yaptıklan başVurulan kabul edilrnemektedir.
Konumuz açı§rndan önem taşıyan bu hususla ilgili Komisyonun çok sayıda
karan mevcutl65: Komisyona göre, sendikalar ve diğer örgüüer kendi hakIarı zedelendiğinde Avrupa orgarı]anna başvurabilirler. Dolayısıyla, miinhasıran üyelerin haklan ihl6l edildiği gerekçesiyle yapılan giıişimler Komisyon taİrflndan reddedilir. Nitekim ele alınan bir olayda, bir Fransız öğretmenler sendikası, öğreEııenlerin görev yerinde ikamet eüne zoruıluluğunun
4. Protokol'ün 2. maddesine aykın olduğunu öne sürer€k Komisyona başWrmuştu. Komisyon, bizzat başVuruda bulunan sendikanrn i}ıllııden mağduriyet
gördüğünü öne sürmediğinden de harcket edeıek, başvııruyu Aİüs m.272
uyanrıca İ€ddetni$ir16.
2. İmzasız (anonim) başvurulaı kabul edilmez (m.27ll a\. Bir başka
deyişle, başvuruda bu]unan kimse, kimliğini bildermek zorundadır. Buna
kaşılık, Komisyondan kimliğin açıklaıımaması istenebilir.
3.

Düa

önce bir uluslaıarası başvuruya konu olan olaylar incelenmez

(m.2711 b). Böylece, gerek Komisyona geıekse bir başka uluslararası mercie

(ömeğin, B.M. Kişisel ve siyasal Haklar Södeşmesi çe4evesinde insan
Haklan Komitesine) götiirtİen bir itıl6l, yeni bİr oloyı içermedikçe İEkfaİ ele
ünmayacak.

4. "Açıkça doyanaktan yotsın" başvunılaı kabül oluııınaz Çm.27 D).
Uygulamada büyük önem taşıyan söz konusu kayıt, asiında esasa ilişkin bir
ı64 Örneğin, 1«osı 6 Eylül 1978, Sğrie A, vol. 28 Mock,13 l{aziıan 1979, S€ıie A, vol.
3l; Dudgeoa 22Btjm l98l, Sğrie A vol.45.
165 Seııdika hatiındı bkz: Komisyon, 4 Marl 1983, Başvuıu No.990ğ82, Dİ.., vol. 32;
demek hakkuda, ömeğiı: Komisyon, 4 Teınmuz 1983, Başvuru No, 959/82 ve
10357ı83, D.R., vol. 37; l1 Man t985, Başvuıu No. 10733/84, D.R. vol.4l; 16 Mayts
1985, Başvuıu No. 10581/83, DR., vol. ,l4. Bkz VELU - ERGEÇ, No. 98; COHEN_
JONAT}IAN, s.66; GÖLCÜKLÜ . CÖZÜBÜ\'üK, No. l37.
l66 Komisyon'a 990/82 No. başvuıu.
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incelemeyi gerektirdiğinden, bu bakrmdan Komisyonun önerrıli bir eleme
işlevi gördüğü ortadadır. Düa önce, zorunlu çüşnayla ilgili olan Iversen
bİşwrusunun arulan gerekçeyle reddedildiği hatırlaolabilt167.
5. Başvuru hakkını kiitiiye kullanma yasağı (m.27l2): Gene önemli bir
red nedenini oluşfunn bu esas, bir cidd1 dayanak olİnadığlnda, sırf tebi
olunarı işlemleri geciktırme amacıyla, ya da reklim Ve propaganda anaçlanyla yapılan başurulann kabul edilınez sayılmasına yol açmaktadır. Bunun

yarıında, ilgilinin hakaret dolu ifadeler kullanması, işlemlerde süteked]k
yapması, prosedürde gereken ilgi ve öz€ni göstermemesi gibi haller de bu
çerçevede değerlendirilmektedir.
b)

orıak kaşuılür:

l. İç başvwu lollannın ıtlketihnesi: Gerek Devlet başvunılannda,
gerekse kişisel başvurularda aranan önemli bir ortak koşl, iç başvuru yollannın tiiketilmiş olmasıdır. Zaten uluslarara§ huküun bir geleneksel ilkesini oluşturan bu kayıt, öteki uluslaİarası yargı orgaİılannda olduğu gibi
Avrupa organlan tarafırıdan da, gerçekçi bir yaklaşırrüa ele ünır. Böylece,
özellikle ulusal başvuru yollannın kullaıumı fiilen olanaksız, ya da açık
biçimde yararsız bulunduğunda, koşul yerine getirilmiş sayılmaktadır168.
2. Altı trlık süre kwalı: Başvuru, normal olarak kesin ulusal kaıar
tarihinden itibaıen altı ay içinde y.apılnalıdır.
Hukukl güvenliği amaçlayan bu süre sınırlaması da Avrupa orgarılan
taİafından geıçekçi biçimde ele alınrr. Dolayısıyla, ulusal yaİgr karannın
ilgilinin ne zaman bilgisirıe ulaşabildiği gözönünde tutulnaktadır. Diğer
yandan, eğer karar, kişisel başyuru olanağının ilgili Devlet tarafından kabul
edilmesinden önce aluımışsa; süre karar tarihinden sonra işlerneye başlar.
Nihayet, başvuruya konu ihl6lin devam etsnesi halinde. sürE işlememekte6i.169.
Iversen]Nofleç, Komi§yon, 17 Alalık 1963, Annuaire, 6. Başvüİunun "aç* dayanaksızlığı" dolayrsıyla ıeddi kaıarınıo 4 oya karşı 6 oyla ahnması ilginçtiı.
l68 Geniş bilgi için, dilimizdcbkz, öz.: MADRA. Ö.: Avrupa Insan Haklırı sözl§me§i ve
Bileysel Başvuru Hakkı, Ankara 1981, s.l7l vd.; GÖZÜBÜYÜK, A.Ş.: Bireysel Bışvuıu ve [ç Hukuk Yollaıınln Tüketilmcşi. lnsan Haklan Yıllığı. C. 10-1l, 1988-89, §.3;
ARIK, K.F.: Avıupa lnsaı Haklarr Sözleşmesi Üzeıine Biı inceleme, E§aslaı - Te§kilat
- lçtihat, Anka.a ı965, s.5o vd.; GÖLCÜKLÜ _ GÖZÜBÜYÜK, No. u9_204. Ayncı
bkz.: CoHEN_JoNATHAN, s.104 vd.; SUDRE, s.210 vd.; VELU - ERGEÇ, No.974-
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3. Başvurunun incelenmesi ve sonuçları

AİHS güvence mekanizmasında önemli bir rol oyrıayan Komisyon,
geçekten bağımsız ve ıaı,üsız bir organdrr. Üyeler, Avrupa Konseyi Partimenter Mecİsin saptadığt aday listesi içinden, Bakatüal Komitesi taraftndan
seçilir. Bu üyeıer Komisyona "kişisel sıfatları ile", yani sırf kendi adlanna
katıltrlar ve görev yaparlar (m.23).
Komisyonun görİİşmeleri, dosya ve işlernleri gizlidir. Bununla birlikte,
tarafl ar ve temsilcileri ofu rumlarda bulunabilirler.

Komisyon, yaptığı ön inceleme sonucu, başvurunun "kabul edilir"
(recevable) ya da edilrnez olduğuna dair karar ür. Başvurunun kabul edilmezüği yönündeki karar kesirıdir.
Eğer başvuru kabul edilir sayıhrsa, Komisyon geıektiğinde bir soruşfuıma yaparak olayı saptaı ve bir dosıça çözünı girişiminde bulrınulur. Bu
şkilde vanlan çözümün, AİHS'de tanrnan insan haklanna sayg esasına
dayalı olacağı da beliniknektedir (m.28/b).
Eğer söz konusu girişim sonuç vermezse, Komisyori bir rapor dtizenleyerek Bakanlaİ Komitesine ve ilgili Devledeıe §un,ıİ. Bu raporda hem
olaylar sapıaruı: hem de bir itıl6lin bulunup bulunmad|ğına dair Komisyonun
görüşü yer alır. Rapor, bağlayıcı olnadığr gibi, Devletlerce yayınlanamaz
(m.3l/2).

Aynntılı şekilde gerekçelendirilen söz konusu raporlann büyiik bir
ağırlığı olduğu ve Divan karannr önemli ölçüde belirlediği söylenebilir.
B) DİVAN TARAFINDAN LNCELENME AŞAMAiI
1.

Başvurunun Divan önüne getirilmesi

Kornisyonun "kabul edilir" saydığ başvunı, aıtık bu aşamada ilgili
rapoİla birıikte Divan önüne gelebilecektir. Ancak Divann olayı inceleyebilmesi de bir takım koşullara bağlıdır:

Geıçek bir uluslararası yalgı orgiıru olan Dvanın dosyayı irıceleyip
kanra bağlaması için, ilgili Devletin Divuun yarg yetkisini kabul etmiş
olınası geıEkir (m.4341 l70.

nu'na Başvuıu Süıesi, lırsan Haklan Yrllığı.

GöZüBüYüK. No.205-217; coHEN

170

_

C.

12, 1990, s.3; GOLCÜKLÜ

JoNATHAN. s.l32 vd.; VELU

_

-

ERGEç.

No. 992_998

Türkiyc, Divanın yaıgı yctkisini dc kabul etııiştir. Ilk Bakanlar Kurulu Karan için bkz,
6_5

s) Eğer Divanın yaİgı yetkisi ilgili Devlet tarafindan kabul edilrnemişse, niha? karan bir siyasal organ oluı Bakanlar Komiıesi alır ve gerektiğinde uygulanacak tedbifleri bildirir (m.32). Bakadar Komitesi karan,
ilgili Devlet için bagayıcıdır. Bildirilen önlemlerin alınmaması halinde,
Bakaıılak Komitesi raporunun yayınlarrmasına da karar verebilir (m.32l3).

b) Divan, ancak belirti birimler tarafından öniine geürilen olaylan

inceleyebilınektedir: AİHS m.48 uyannca, Komisyona başvurmuş olan Devlet, başvuruda bulunan bireyin uyruğu bulunduğu Devlet veya hakkında
şikeyette bulunuları Devlet, konuyu Divan önüne getiıpbilecekir.
Aynca, Komiçyon da başvuru}u Divan öniine getirme yeıkisini haizdir.
Böylece Komisyon, bir bakma birey yaranna kişisel başwruyu yargı aşama§ına götiirme işlevini de görür. Kornisyonun Dvana başvurma olanağ
öneIrılidir, çünkü uzun süredir yürüİltlkte kalmış sistem uyannca kişiler
Divana başvuramaz, Ancak, 6.11.1990'da imzaya açılan 9 Nıanaralı Proto,
kol, bireylere de, "kabul edilir" sayılan başVurulanru Divan öniıne getinne
olanağrnı vermiştirl 7l.
2.

Divanın incelemesi ve kararı

a)

D'vanın oıuşumu

ve

çalŞmalan:

Divan üyelerinin ataffna esa§lan ve nitelikleri AlHs m.39'da yer alın
Divan yargıçlan, Avrupa Konseyine üye Devletlerce önerilen kimseler arasından Parlan,ıenter Meclis tarafından seçiıir. Divan üyeliğinin AiHs'ne taraf
olrnayan, bireysel başvuru ve yargı yetkilerini henüz tarumamış Devletlerin
adaylanna ve uyruklanna bile açtk olİnası dikkat çkicidir. Bu hüHim,
Avrupa Kon§eyi çerçevesinde insan haklan bilincinin düa iyi yerleşip gelişmesini ve bakış açısının genişlik kazınmasını sağlamıştır.
Komisyonun raporu Bakarilar Komitesine ileüldikten sonra, üç ay içinde önüne geürilmesi kaydıyla, Divan, irrelemelerine başlar. Bu inceleme
sırasında gereğinde soruşfurma yapılır. taraf Ve tanıklar dirılenir. Aynca,
Divan üçüncü kişilerin görüşlerine de başvurma olarıağına sahiptir (Divan
İçtiizüğü, m.37lrl). Divan, geçici örüemlere karar verebilir.
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Rc 27.9.ı989, Sa.20295; lkirıci Bakanlar Kuıutu Kaıan: 12.12.198, Sa. 89/14866 ve
Eki Bildirim; Bakanlar Kuıulunun 8.1.ı993 taİilıli 936987 sayılı kaİıı,ı (RG
3o.1.1993, Sa. 2l48l). Bkz. cöLcüKLü - GÖZÜBÜYÜK, No. 2E1_286.
Ttitkiye hentiz bu Pfotokolü onayıamamıştu.

Özellikle Divaıın yeni İçİizüğinün yüriıılüğe girdiği l ocak l983'den
beri, başvuruda bulunan kimselerin prosedüre katılrna olanaklan genişlemi$ir. Etkili bir adE yadım mekanizmasınn vaılığı da kişisel başvuru olanağİu işıer kılmaktadır.
b)

Dıvanın kamn

Divan karan gerelcçelidir. Komisyon raporlannda olduğu gibi, bunda
da bazt üyelerin karşı ya da ek görüş yazılan, karara eklenir.
Divan kararlan yargrsal tipte olup, aynca tesİndrl (AtHs m.52). Uııışmazlığın tarallan bu karaıa uymakla yijkümtüdür (m.531ızz. Kaİİirlaı nisbI
erldri olduğu için, ancak dava konusu olaylar ve taraflar için kesin hiiküm
11a6g 9691173.

Divan, incelediği olayda AiHs'nin ihlali bulunup bulunmadığını saptaİ.
Bir ihllıl saptarıdığında, ilgü ulusal karan iptal eüne, kaldırma veya değiştirme yetkileri yoktur. Divan uyulması zorunlu yargr kararlan vennekle birlikt€; kaIarlan, itılilin varlığını açıklamakla yetinen bir tür "tespit kaıaina"
yakındır. Bu kararlar ulusal yargı kaıarlan gibi icraf, iç hukukta doğrudan
infaz kabiliyeti olan kararlar değildir. Yerine getirilİnesi, yani aykınlığn
giderilmesi için alınacak önlemlerin seçimi ve uygulanması bizzat ilgili
Devlete düşmektedir.

Karann yerine getirilİnesini Avrupa Konseyi Bakaniar Komitesi gözeteceğine göre (m.54), Devlet bu yönde alacağt öıüemleri soz konusu organa
bildirmelidir.
hgıi oevıet, sadece olayda meydana gelen i ali ortadarı kaldırmakla
yükiimlü olup; alacağ tedbir olayın özeliğine göre, mevzuaün değ§tirilmesi şeklindİ olabileİeğ gibi, bireysel blr önlemden ibaret de 6|nb|]i1174.
Esasen, alınacak tedbir Divan karannın niteliğine bağlıdır: eğer iç hukuk
normunun AİHS'ne aykınlığı saptanmışsa, Devletin mevzuatını değştirmeden böyle bir kafara uyması zordur. Buna kaşılık, ihlilin doğrudan mevzuattan kaynaklanmadığ hallerde çözüm fark]ı olabilecek. ozellikle, mevzuatta bir boşluğun iİüllle yol açuğı durumlada, Devlet taİn,arılamıyla bir "genel

1?2 AIHS m53

uyarurca, "Yükek Akidler tanf oldullaİı davalıtda Divanın karaılanna
uymayt taatüüı ederleı." 54. maddeye göre ise: 'Divanın hilkmü, Bata!ıla. Komitesin€

173
174

8önd€.ili. ve o bu hiikniın icra§ıİıa n€zaİet edeİ,"
Bununla birlikte, b8a Anayasa Mahkemesi koaılarmda Divanıı içtihadına da attfta
bulımulmaltıdıı. Btz.: A.M 16.6.199l, ı992-8/192-39 sa. kaıaı, RG 6.10.1992, Sa.
21367; yuk ziıcedilen Tebtiğ, İBD, Ni§an 1994, §.81.
EEafıı bil8i için bkz.: CoHEN-JoNATIIAN, s.?06 vd.; VELU - ERGEÇ, No.121l vd
ve oıada ğösttriten kaynakıaİ GöLCüKLü _ GöZüBüYüK, No. 364-37ı.
6,7

normatif düzerüeme getirme" yükümlülüğİi altında saylamazı7s. Ancak.
gelecekte ihlalin tekrarlannama.sı için bir talom genel normatif düzenlemelerde bulunnranın iyiniyet esasına uygun ve yararlı bir Önlem olacağı açık111l76.

İhlali teşkil eden işlem bir ulusal yargr karan ise, bu hiıkmiin değişirilmesi tabii mümkün değildir. Divanla ulusal yargt orgarılan aıasında bir hiyeraşik ilişki olmadığt için. ulusal mahkemeler Divanın benimsediği yoruma

uyma yiikümlülüğünde de değildir. Bunuıüa birlikte, Divanrn getirdiği bir
yorum, ilgili olayın özelliklerini aşarak bizzat AiHs nin yorumu niıetiğinde
olduğu Zaman. ulusal yargı orgaİılan bu yorumu dikkate aıma eğilimindedirler. söz konusu eğilim, bir hüukl mrur uluktrn ziyade başka müıehaalara bağlıdır: Bir keıe Divaıı, konumu ve yapısı itibanyla AIHS normtanıu
yorumlamaya en ehil merci olarak görillmektedir. Diğer yandarı, Dvaıun
benimse<liği yorumdan uzaklaşıldığı ıakdirde, Devletin ileride uluslararası
alanda zor duruma düşrne olasılığl da bulunmaktadır. Nihayet, Divarun yaptığ yorumlara uymak sureüyle. yorum farklılıklanrıın ortaya çıkaracağ
hukuki anarşi önle.11"Çlç611177.

AİHS m.50' öngörüldüğü liz,ere, "Divan l<ararı, bir Yaksek Akid ıarafiııdan adli nıakam ıarafındaıı alınmış olan bir kırarın veya vazedibniş

bıılunan bir ıedbiriıı işbu Sözleşnıeden doğan mükellfiyetlere tamamen yeya
kısmen oykırı oMuğunu beyan ederse, ve eğer mezkar Akid tarafın dıhilt
nıevzuatı bu kararın wya teılbirlerin neticeleini ancak kısmen izaleye
miişaise, Divan kıraı,ıııda, buıa nıahal varsa, hakkaniyeıe uygun bir surette
mutazarrır ıarafı tatmİn eder."

Böylece Divan, belirli koşullarla, mağdur lehine biİ İAklm "tatmin"
edici örııemıefe karar verebilir (satisfaction dquitable; just sati§faction). Bu
örılem, çoğuİılukla bir tazminat şklinde olup; ihlaün tespiti sırasında kaİarlaştınldığı gibi, bazarı gerektiğindc düa sonra, ayn bir kararla öngörülmektedir.

Özetle sunduğumuz güvence mekanizması, AİHS si§temlnde insan
haklannın korunmasının ne kadar ileri düzeyde sağandığtnı ortaya koyuyof.
115
1,I6

Bu )önde COHEN_JONATIIAN, s.210-21l. Kaış.: VELU - ERGEÇ, No.

CöLCüKLü
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CöZüBüYüK,

No. 37l.

1219;

Niıekim, Young, Jam€s ve webster olaymda ihıal işİeİen kıİruluş ile işi seııdikalan
aIa§nda yapıtaJı biı kapalı. işycri anlaşma§ııdan kaynakl.nmış olınakla biılikte, bu
uygulımayı yasaklayan biı mevzuat bulunmadğ iğn Devla sorumlu saylmıştı (S6rie
A, No.44, poİ. 32 ve 49). Bu kaıar tizeriıe lngilteıe merzuatında bazı dllztıılemel€r
8etirmiştir.

I,17

_

Bka

öz.

VELU _ ERGEÇ, No. l B0-124l;

kaış.: COHEN-JONATHAN,

s.25|-257.

Uçüncü Bölüm

AVRUPA SOSYAL ŞARTI

_

Avıupa so§yal Şaİü (La charte sociale europ€erme; European Social
Charter), Avrupa lnsan Haklan Sözleşmesinin sosyal haklara ili;kin ka§ılF
ğuıı oluşurup, bu bakımdan onun tıuniımlaycısı sayılabilir. Bir uluslarara§ı
andlaşna niteliğirde olan bu belge, Avrupa Konseyine üye Devletler arasında l8 Ekim l96l'de Torino'da imzalanmışl ve 26 Şubat l965'de uluslararası alanda yüriİrlüğe giİmıştir2. Türkiye ise Şalt'ı 7 Ağustos 1989 tarihinde
onaylayarak. taraf Devletler arasında yerini aldı3.
1988 yılında bir E* Protokol (Protocote aclditıonnel d la Charte sociale

ewop€ennefi 1991'de denetim si§temini kısmen tidil eden bir Değişiklik
Py9ıokolü (Protocole porıant amendement d la Charte sociale europİİnne1;
l95'de ise bir kolıektif şikeyet sisıemi öngöIen rl*jrıci Ek Protokol kabul
editdis. Diğer taraftan, Şarttn içer<ıiğ haklan genişleten önemti bir metin
üzerinde çalışnalaı (Projet de Charte sociale euıopğenne r6vis€e) halen

devaın eğnektedir.

Avrupa Sosya] Şartı esas metninin ylllarca süren haztrl* sürecindeki
çeşitli aşamalar ilginç olup. bu belgede h6kinı olaıı uzlaşİna arılayışna ışık
futar. Bu bakımdan, ilk önce söz konusu hazırlık çalışmalanna değindikten
sonra; Şart\n uygulama alanı, içeriğ, hukuksal bğayıohğı ve denetim sistemi incelenmelidir.

ı 9 iT- A_vrupa Korıseyi üyesi bulunaıı 16 Devlellen t3'i.ı bu belgeyi imzalamışıı.
Tüİkiye de ilk imzscı Devleıler aıasında yeı alıııaktadr.
2 M.352 hükmü uyaıınca, Sosyal Şart. beşinci oııay bclgcsiııin üevdii.den itibaren ofuzun_
3
4
5

cu gün

yiırülüğe gİdi.

Uygun bulma yasası:4 Temmuz 1989,20215 sa. RG; onaylama kaıarnaııesi: 14 Ekim

1989, 20312 sa. RG.
Bu Pİotokoı 4 Eylül l992 ıarihinde yürürlüğc girıniştiı.
Pıoıocole portanı anıerü]enıenı d la Charüe sociale eıırop4enııe,21.10.1g9l- Anıtan
Protoko|" Şarı'ı taraf tiim Dev]etlerin onay bclselcri.in tevdiinden itibirren otuzuncu
8ün
yü!ürlüğe girecekti. (m.8). Bununla bnlüıc, 21-22 Ekiın l99l'de Toriııo'da toplanan

Bakaılaı Konferansının önerisi ve Bakanlaı Komitcsinin
üzeİine, biİçok hüküm şimdiden uygulaınaya konulmuştur.

lt Aıat*

I99l ıarihli kaıan
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AVRUPA SOSYAL ŞARTI,NIN HAZIRLANMASI

FiKRİ ETKENLER VE SORUNLAR

A) AVRUPA SOSrı4l
ETKENLER

Ş/

RT/WİN HAaRLANMASINA YOL AÇAN

Hatlan
Avrupa Sosyal Şartı'run fıkıi kaynaklanndan Pi!.,_.1T8 İıısan
gibı,
taşımadığ
niteliğini
andlaşma
Evrensel sıoiririoi.. Bir uluslararası
söz
Kurulunun
G_enel
bağayıcı da olmayan Birleşmiş Mi[etter Örgütü.
.
yaıunda,
bazı
koİusu kararı, Hasik kişisel ve siyasal hak ve özgilrlüklerin
etornmlr ve sosyal haklan da içeriyordu, Sosyal haklara. ayrılan maddeL
İrd" (^.ZZ-ZS'I, İosyal gtlverüik, çalışma, eşit iş için eşlt ve edil ücı€yer
haklan
korunma
sendika. dirüenme, ilİretli izin, ana ve çocuklann özel
allnaktadır.

Bizzat sosyal ha}iann uluslararası alanda korunmasına yönelik çalışmalar. aslrnda klflsik haklan nazaran düa eski bir geçmiş uzanrr, Henüz
yüzyılımızın başlannda [İuslararag Çalışma Örgüttiniın kun,ılmasına ve
,on. au bu tirgütıın ilkelerinin daha ileri boyutlar kazanma$na yol açan
geçerli olrnuştur, Artık klesik
çeşitli etkerıler,lvrupa Sosyal Şartı için de
İemel hak ve ozgiırltİklerin kişileri korumaya tek başına yeterli olmaüğ;
kişilerin içinde yaşadıklan toplumsal koşullar dikkate alındığnda, hak ve
Ozgilrlilklerden İıiİen yararlanmanuı geniş ölçrüde "sosyal hakla/'a bağlı
olduğu kabul edilmektedir.

Böylelikle, toplumda zayıf konumdaki kimseleri ve özeltikle çalışanlan
korumaya yönelilr "sosyal" normlar uluslararası alanda küçtlk adımlaıla,
tedricl Üiçirnde ve nisbeten eİken ortaya çıktı. K§inin k]asik temel haklanna
ulusal düzeyde çok önceden yer verilmesine karşılık, sosyal haklar ulusal
başlamıştsf, Bu
anayasalara -"İt tI. Diinya Savaşından sonrd girm€y€
dikkate
kazanması
bakım<ıan uluslararası alanda ilk önce sosyal haklann etki
değeı ilginç bir husüsİut'.
B.M. Ekonomik, sosyal ve Kültİirel Haklar Siizleşmesirden önce,
slgesel çapta kabul edilen Avrupa Sosyal Şarn, sosyal hakıann genelini ,ğt
ojluyanilkbağlayıcı uluslararasıbelge olma özelüğni taşunaktadır,
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Şart, bu özelliğiyle Avrupa insan Haklan' Sözteşmesinin ka§ılığını teşkil
eder. Nitekim Darışma Meclisi, Şart ın "Avrııpa Konseyi ğesi Devletleriıı
sosyal hedğleini belirleyen, Koweyin qelecekte soşal alandaki faaliyetlerlne yol gösteren ye bu alandı Avrupa lnsan Hakları Sözleşmesinin
mınamlalııcısı olan" bir fulge o|arak düşiinüldüğiıntı beıirnıiştir7. Bu yaklaşırn, hazırlrk çalışmalannn başlangcı §ayılan 20 Mayıs 1954 tarihinde,

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Daıuşna Meclisine yönelik özel

mesajında da teyit edilmektedi18.

B) SOSYAL HAKIARIN AYRI ELE AUNMASI .HT|YACI

Bağayıcı uluslararası belgelerle tanınrp korunmalan söz konusu olduğu zamaıı sosyal haklann Hasik temel hak ve özgiirlüklerden ayn ele
aıınması lercih edilmektedir.

Avrupa Konseyi çalışnalannda bu eğlim h6kim olmuştur: Nitekim,
H. Teitgen'in Avrupa Konseyi Daruşma Meclisine sunduğu ünlü raporda,
sosyal demokrd§iyi sağamadan önce, şimdilik "demokrartk bir yaşam tarzı
için vazgeçilmez o/oıı" kişisel ve siyasal haklarla yetinilrnesi tavsiye ediliyordug.

Birleşmiş Milletler Örgtltti çrçevesiıı<te de insan haklan kategorileri

arasında aynm yapılmış; 1966 yılında kabul edilen Kişisel ve Siyasal Haklar
Sözleşmesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kütitrel Haklar Södeşııesi, ayn belç-

ler halinde ditzenlenmiştir.

Avrupa İnsaıı Haklan Sözleşmesi l yıl gibi kr§a bir silrede hazırlanmışken, Sosyal Şart çok daha uzun - yaklaşık on yıllık - bir süreç içinde
pkil alabildi. II. Diİnya Savaşı sonrasında hakim olaİı gİıçlü alomın da
etkisiyle, Avrupa Konseyi üyeleri kltsik temel hak ve özgüİıükler konuşunda konseısüse nisbeten kolay vardılar. oysa o dönemlelde sosyal haklar
ulusal anayasalara dahi henüz yeni girmeye başlıyoıdu.
Esas güçlük, Avrupa Konseyi üyesi Devlederin demokra§i ve bireyin
süip olmalanna kaşılık; iktisadl
ve sosyal yapılardaki falklardan kaynakıarıİnı$ır. sosyal haklann gerçekleşmesi, çoğu zaman belirli sosyal politikalara ve Devletin bir takıın olumlu
edimlerine ballıdır. oysa bu gibi politik konularda uluslararası taatüüt altına
temel haklan konusunda ortak bir anlayışa
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23 Ey|ül 1953 taritıli,5 No. Göıüş.

Danışma Mecüsi, 6, Olağan Otuıumu, 238 No. Dok.
Danışma Meclisi l. oıurum, 19 Ağustos 1949.77No.Dok.
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girmekte tereddüt edilir. Belgede aynca etkiü bir denetim mekanizması da
öngöriilmek istenirse, göniş aynlıklan daha da derinleşir.
Nit€kim,Şartln hazırlık çalışmalannda en yoğun tartrşma ve görüş
aynlıklanna yol açan konu, bizzat sosyal normlann içeriği değil, bunlann
bağayıcı şkilde formüle edilip edilmemeleri ve denetim sistemi olmuşfur.
Gerçekten, sosyal haklann uluslarıırı§ı alanda korunması, kltsik kişisel
ve siyasai hakıara nazararr önemli özellikler ve güçliikler gösterirl0:

a) Bir kere so§yal hak]ar, Hesik haklar gibi varlıklan sadece saptin_
makla yetinilecek "<toğal" haklar değildir. Burılann gerçekleşmesi çoğu
zaman Devletin olumlu bir etkirıliğne bağlıdır: Önrcğin, asgarl bir gelir
veya ücretin sağlanması, bır takım risklerin karylanınası için normatif, hatta
bazan somut yapısat çalışmalar gerekir. oysa Devletler bu tür düzerilemelerin bir uluslararası denetime tabi fufulrnasını genellikle istemezler.
b) Her ülkenin ekonomik, sosyal Ve siyasal koşu[an farklı olduğu için,

sosyal rıormların tümünü tek bir meünde todlayarak ayru zamaııda kabul
efti;mek güçtür. Bu bakrmdaıı Uluslararası Çalışma Örgiltil si§leminde sosyal normlann ayn ayn. Sözleşmelerle tedricen benimsenmesi, gerçekçi bir
formüldür. Ancak, UÇÖ'nün ve Uluslarara§ı Çalışma Sözleşmelerinin evrensel çapta olması böyle bir formülüıi benimsenmesine yol açmışu. Oysa bu
kez Avnıpa düzeyinde, birbirine yatın konumda, benzer bir siyasal felsefeyi
paylaşan Devletler binnya geldiği için, sosyal haklar tek bir metinde toplanarak. bir biitiin halinde sunulmak istenmişür.
c) Başka giiçltİklere de işaret edilebilir: Ekonomik ve sosyal koşullar
zamanla değişmektediç bizzat sosyal normlar da nitelikleri itibanyla gelişen
normlar olduklan için, bunlann bir metinde dondunılması sakıncalıdır. Ozde
dinamik olan sosyal haklann bu şekilde statik hale getirilmesi eleştirilıniştirl ı.
d) Sosyal haklar Devletin yoğun faaliyet ve müdüalelerini gerektirdiği
için, bu müdahaleler bireyin kl§sik temel hak Ve özgiirlüklerine zarar verebi10

Sosyal halıJann spesifik özellikleri konusunda zeh8in biİ titeratfu oluşmuşüır. Konumuz
ççevesinde bkz. Om.: t AROQUE, P.ı La chanö sociale europ&nııe. Dıoit Social, No,
i, Maıs 1979. s.lm vd.; MATSCHER, F.: lr§ ü8vaux du colloqu€ d€ str8sbouİg (1E-

sur les droits €conomiques et socialr, Affari sociate inteııızionü, ı.1,
Aynca bkz.: PAPADAToS, P.: The Euıopean Sociaı chaner, Joumal of
ıhe Inıemational Commission o[ Juıiss, Wiıtel 1966, Vol. Vtr, No. 2, Genevı ş.2l4
vd.; SERVAIS, s.1-2.
Bkz. MATSCHER, s.8E.
2O
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lecektir. Özellikle sosyal normlann sayıca artafak gittikçe daha aynnElü ve
etraflı içerik kazarırnalan sonucu bu tetılike büsbütijn beıirgirıleşir.
e) AİHS §istemindeki gibi, bir ulüslararası yargı denetimi veya buna
benzeı gİıçlü bir derEtim öngöriİldüğii takdirde, esasen yasama ve yürüt ne
organlanna ait bir takım işlevler, dışandan gelen müdüalelere maruz kalacak demektir. oysa böyle müdahaleler, kuweder aynlrğr İlkesini de zedeletebilirl2.

f) Nihayet, iş hukuku ve sosyal güverılik konulan, birçok

sistemde

temelde ya§alara, diğerlerinde düa çok toplu iş sözleşmelerine; diğer bazılannda da common law ilkelerine dayanır. Bu sistemlerin tiirnü için geçerli,
ortak bir formül bulmarırn zorluğuna da işaret edilmektedirl3.

Bütiin bu zorluklaİa ka§ın Avrupa çapında bir ortak sosyal politikaıun
mümkün olup olmadığ sonmu çözümlenmeye çalışılıp; sonuçta ulaşılan
metin, beklendiği gibi, bir uzlaşİna metni olrnuştur.
II.

AVRUPA SbSYAL ŞARTrNIN HAZRLANMA SÜRECİ

Avrupa Sosyal Şartı'nın yaklaşk on yıl süren hazırlık çalrşmalan, değievr€
lere aynlabilir. Bu evıeleri biıbirinden tiimüyle bağmsız biçimde ele
şik
alrnak mümkün olrnamakla birlikte, genellikle bazı aşamalar sırayla, ayn
ayn incelenmektedirı4.

|2

Aynr yeı.

|4

DE LEI.1ROPE: La Charts §ociale euıop6enn€,
s.l1-15; TENNFJORD, F.: The Eumpean Sociat Chsılct - At!
In§tİument of social collaboraıion in Euıope, Annuaiıe Euıopden IX, ı962, §.7ı vd.i
WIEBRINGHAUS, H.: La Charte sociale eump6enne, Annuaiıe français de dloit
international, IX, 1963, s.7ü-7l3; ayru )az@ı : RappoIt intıoductif suı la Chaıte sociale
eiımpdenne - Dix annğe§ dhpplication, Colloque oıgaıis€ les 14_15 ocloke 1976 paİ
l'In§titut dEtude§ europ&nnes, Bruxelles 1978, s.27-3q VAN ASBECK, F.M.: Le
chane §ociaıe euop€enae: sa porGe j!İidique, lı mise en oeuvre, Extİaiı de§ M6langes
offers i Henri Rollin,,Paıis 1964, s.l vd.; PAPADATOS, ş.218-220; LAROQUE, s.103l05; HARRİS, D.: Ttıe Eıııopean Social CharteI, chaIıotaesvil]e 1984, s.| vd. Dilimizde
bkz- ir.| cÜLlr,f,z, M.: Avrupa so§yal Şartrna Geııel biı Bakış ve Tiirkiye, hsan
Haklan Yıllığı. ToDAİE ciıt 12, l99o, s.9l vd., s.92_10o.

l3 SERVAIS,

Bu

s.4.

konuda bkz. öz.: CONSEIL

Sıra§bouıg

l9l,

73

il

il.I< ADIMLA,R (195]-1953)

Avrupa Konseyi Danışna Meclisfnjn 1951 yılında aldığ 14 sayılı
karanyla;sosyal alanda bir ortak politikaİm saptarıİnası" tavsiye edilerek

sürcç başlağlrntştır. Her ne kadaı bu aşamada hentiz biİ "Sosyal Şart"dan §öz
edilİnemişse de, fikrin böylelikle Danışma Mecüsinden kaynakladığ kabul

edilir.
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 1953 yılında ise
fikir yeniden caıılılık kazandı. Genel Sekı€terliğin sunduğu bir muhnra
(memorandum) ile üye Devletler orak sosyal ilkelerini gerçek arılamda
yİıkiimlüiıkler rcşkil edecek biçimde bir "Avrupa Sosyal Şartı" biinyesinde
belİrlemeye davet edilmiştir. Muhüraya göre, bu ilkeler sayesinde Avrupa
Devletleri arasında daha sıkı bir işbidiği ve sosyal ilerleme sağanacaku_r.
Aynca, hazırlanacak Şartln temel amaç ve ilkelerine de yer verilınektedirts.

Söz konuzu muhnra büyiik önem taşıyıp, Sosyal Şart ın hazırlanma
sürccinde ilk somut adımı oluşturmaktadır.
B) DANIŞMA

MEcIlSl ÇA],IŞMALARI

(1953-1956)

Yukanda arulan Muhura üzerine, 1953 yılında Daıuşma Meclisinin
görİişü istenmi$ir. Meclisin Sosyal Komisyonu ve ilgiİ diğer komisyorılan,
üç buçuk yıl boyunca sürdürdükleri çalışmalan sıra§ında üç ta§lak hazırıadılaı; ancak bu taslaklaıdan hiç biri üerinde mutabakat sağlanamadı.
k taslak, işçinin işletrne yönetimine ve kadaffıa katrlınast, sosyal
kazançlann paranın değer kaybı kaşısmda korunması gibi oldukça ileri
hiikiimler içeriyordu. Aynca, taslakta geniş denetim yetkileriyle donallmış
bir "Ekorıomik ve Sosyal Konsey" öngöriılİnüştii. Söz konusu Konsey üçlü
yapıda olup, hiikümet, işçi ve işveren örgütleri temsilcilerinden oluşacakü.

Sosyal Komisyon tarafmdan Ekornmik Komisyonun işbirliğiyle hazır|aflan ikİnci tasıakta, derüetlm yetkisi, zaten vır olan "Hükometlerarası sosyal Komite" ile Daruşma Meclisi ara§ında paylaştınlmıştır.
Daha sonra,. Siyasl Komisyonun hazırladığı bir üçiıncü taslakta , aynı
yetkiler bu kez bir "Avrupa Komiseri" ile "Sosyal Daire" arasında paylaştr-

rıldı.

Yukandııki formütlefden özellikle ilki en şiddetli eleşlirilere hedef olanrdtr. Genel olarak bu orgarılara o kadar önemli, "ulus-üstiı" yetkiler Verilİne-
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sine karşı çıkılmışğr. Diğer yandan, söz konusu "korporatif' tipteki organlann, paılementer bir organ olan Danşma Mecüsini özellitle ekonomik alaıda gölgelemesinden kaygı duyuldu. Nihayet. önceleri yerel yönetimlere veya

sosyal partnerlerin özerk iradelerine bırakılaıı konulann bu suretle aşın
müdüalelerc maruz kalmasından da endişe ediliyordul6.

Danışma Meclisinin sosyal hanara genel yaklaşımı idealist, kapsamlı
ve ilerici olmasına karşın; sonuçta 1956 yılında Meclis, aslında ne kabııl rp
de reddetmiş olduğu son taslağı Bakanlar Komitesine göndermelle yetindi.
Daıuşma Meclisinin Bakarılar Komitesine gönderdiği mütalaada, nihal metin
hazırlaruıken gerek bu taslağın içeriğinin, gerekse taslağın tartış ması sırasında ortaya çıkan görüşlerin dikkate alınması tavsiye edilmiştirl7.

c) SoSyAL KoMiTENiN ÇAuŞMALARI

(1958 YILINA KADAR)

Bakanlar Komitesi tarafrndan kurulan "Sosyal Komit€", hiikometlerin
tayin ettikıeri uzman kim§elerden oluşmuştur.

Yapısı gereğ, bu orguıın yaklaşımı Danrşma Meclisinden çok faıklı
oldu. Çüşnaların özellikle ilk evresinde, üye Devletlerin mevzuatlan incelenip, ortak pozitif hükümler biı anya getirildi. Hazıt{anan meüıe de herhangi bir hukuksar bağlayıcılık trnımaktan kaçırıldığı da gözlenmektedir.
Bu futum üzerine Bakarılar Komitesi, 15 Araıık 1956 ıarih, 56 sayılı
karanyla, çalışmalann bnından böyle işçi ve işveıen örgiitlerinin göriişlerine
başvunİarak ve Daruşma Meclisi taslağı da dikkale alınarak yür{ltülmesini;
Devletleri bağlayacak somut hiiktımlerin belirlenınesini istemi$ir. Aynı karaıda, işi ve işveren örgtiderinin de kauldlğ bir denetim sisteminin öngöriilmesi gerektiği de aynca belirtiınektedir.
Sosyal Komite, ilk taslağıru böyleükle 1958 yılının Şubat ayında

taıııamladı.

D) üÇLÜ K2NFERANS ÇAuŞMALARI (1958,DEN |TiBAREN)

"Üçlü Konferans" evresi. özellikle bu organırı oluşum tarzı bakımmdan. en ilginç aşama sayılabilir:
Uluslararası Çalışma Örgütii Yönetim Kurulu, Avrupa Konseyi Bakanl6 Btz. LARoQUE,
17

s.103_104.

Doo§ma Meclisinin l04 sayılı Tavsiyesi (l956).
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lar Komitesinin isteği üzerine, iki Örgiıt arasında akdedilen bir işbirliği
andlaşmasına dayanarak "Üçlü Konferans"ı kurmuştur.

"Üçlii Koııferans", geleneksel UÇÖ modeline uygun olarak, her üye
Devletin gönderdiği eşit sayıda iki hük0met, bir işçi ve işveren örgiitü temsilcilerinden oluşuyordu. Ayrupa Konseyi delegasyonu ise, bu organa UÇÖ
Yönetim Kurulu ile Avrupa Ekonomik işbirtiği Örgiitii gibi, sadece bir tek
istişarf oyla katılmıştır.
1958 yılı süresince Strasbourg'da toplanarak çalışmalannı sürdüren
Üçlü Konferans, elindeki taslak metninde önemli değşiklikler önerdi. Özellikle, Devlederin hukukİ yükiİnlülıiklerinin düa açık ve kesin bir anlattma
kavuşması, gfev hakkı ve tam istihdam gibi hu§uslann yer alması istenmiştir. Bir başka ilginç husus, Devletlerin tiimüntin bağlı olacağı bir klsrm ortak
"çekirdek" hiıkimlerin öngörülmesidir. Buna karşılık, işçi kesiminin önerdiği üçlü yapılı bir denetim organı fikri kabul edilmedi.
E ) SoN Ç Au ŞMAL\,R

(

1
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9ü ) v E GEN EL DEĞERLEN Dl RME

Daııışma Meclisi, kendisine sunulan tasanyı gört|şüp. 21 ocak i960'da
32 sayılı Tavsiye karanru benimsemiştir. Daha sonra Sosyat Komite,lJçllt
Komite ile Danışrna Meclisinin bütün önerilerini değlse de bunlann kayda
değer bir krsmıru meEle dahil ederek son şeklini verdi. Avrupa Sosyal Şan'ı
lE Ekim 1960 gıinü Torirıo'da imzalandı.

Görtildüğü gibi, Şart metni esas itibanyla Bakanlar Kunılu Sosyal
Komitesi tarafından oluşturulup: öteki orgarılann katkrlanndan krsmen
yararlarulmıştır. Ancak bu katkllar küçİimscnmemelidir. Uluslanıası işçi
kuruluşlannı temsil eden üyelerin de yer aldığ padamenterlerin süİekli
çabalan bir yandan, Üçlü Konferans görüşıneleri öte yandan, metnin bağayıcl karakter kazanmasında etkili olınuşfuI. Hazırlık çalışmalannın salt
hük0medenrası düzeyde cereyan etmesi halinde ulaşılan metsıin bağlaycılıktrn yoksun bir ilkeler bildirisinden ibaıet kalacağına işaıet edilirı8.
Şimdiye kadar yapılan açıklamalar, Avr-upa Sosyal Şartı'run bir uzlaşma meıııi olduğunu da ortaya koyar. Taahhüt altına girecek birimler Devleç
ler olduğuna göre, tasannın oluşmasında hükümederaıası tipte bir oıganın
başlıca rolü alması aslında doğaldı. Ancak, bir sosyal haklaİ belgesinin sosyal gtiçlerin katrlımı olnradan hazırlanması da düşünülemezdi; işte böyle bir
katılım da belirli ölçülerde sağlanabilniş Ve yararlr oknuştur.
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III.

EK PROTOKOL,ÜN HAZIRLANMASI

Uluslararası Çalışma Örgütü sisteminde normatif içerik çeşitli Sözleşıneler yoluyla zanıan içinde zenginleştiriüp, sosyal gelişme tedricen sağarıır. Oysa, tilm haklann aynı betgede yer aldığı Avrupa Sosyat Şartı'rda bir
taklm yetersizlik ve eksikliklerin ortaya çıkması kaçınrlİnazdı. Şaİt da sosyal
normlann ti.imürE yer verilmek istenmesi, bu belgenin $içlü yöniinü, aynl

zamanda Zaafını oluştu rmuştur.

Sosyal Şartln içeriğnin geliştirilmesi ihtiyacı duyulduğundan, Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi.27 Nisan 1978de kabul ettiği bir İnsan Haklan
Bildirisiyle, AİHS'nin önemini hağrlafiı ve özrllikle sosyal haklar listesini
genişletmeye yönelik çalışmalar yapılmasınr kaİaİlaştırdı. Altu yıl, Paıİ6menter Meclis de Avrupa Sosyal Şartı'nın yeniden gözden geçirilerek bazı,
yeni haklann eklenmesini, aynca denetimin de gtiçlendirilnesini önerdi.
Bakarılar Komite§i, değişik birimlerin görirşlerini de aıdıktan sonra.
1980 yılında. Avrupa Sosyal Şarts'run gözden geçirilrnesi, diğer taraftan da

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine bazı sosyal haklann dahil edilmesi
konusunda Soşa! İşler Direkıör Komites,ııil9 görevlendirdi. Daha sonra
ayru Komiteye Şarta ek pİotokolde yer alacak yeni haktan betirleme gör€Vii
1983'de ek lrotokol ön taslağın hazırlama görevi verilıniştir.

Yüriitülen çalışmalann özellikle ön aşamalannda, lJluslanrası Çalışma
Bürosunun aktif katılımı dikkat çeker. Uluslararası Çalışma Bürosuyla ilişkiler düa sonra da sİiİdürülrnüşttirm.
Sonraki aşamalaıda Avrupa Konseyi, "Avrupa İşçi Sendikalan Konfederasyoıİu" ve "Avrupa Topluluğu Sanayiler Birliği"2l ile danışnalarda
bulundu. Bu bakımdan, altrk sosyal partnerlerin görüşlerine başvurmarırn bir
gelenek haline geldiğini söylemek mümkün. Buna kaşılü, Şart'ın hazlrlanma§ünda roı almış bulunan üçlü tipte bir organ bu kez görev almamışür.
sonuçta, sosyal İşler Komitesinin hazırladığı Ek Protokol ön projesi,
Avrupa Konseyi Padamenter Meclisin görüşüne sunulduktan §oüa22i Bakan-

19
20
2l
22

ComiĞ dtecteur pour les affaiıes sociale§.
Örneğin 1980 yıtında, Sosyal Şaıt'ın kabulünden beri UÇÖ normlannda meydana gelen
gelişmeler konusunda UÇÖ bir muhıua sundu.
Union des indusiies de la Communaut€ euro*enne.
Parlimenter Mecli§, (Ocak 1987) l3l say ı Tavsiyesinde biı takım değtiklilJer öne!_
mişti.
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lar Komitesi tarafırıdan 26 Kasun 1987'de kabul edildi ve Ek Protokol, 4
Aralık 1992 $ınü yüriırlüğe girdi23.,
Bu Protokol, Sosyal işler Diı€ktör Komitesinin ön pmjesinde yer alan
dört yeni konuyu içermektedir. l961'den beri UÇÖ'niin 50'den fazla Södeşme ve 6o'dan fazla Tavsiye kabul etnesine kaşır* Şart Ek hotokolünde
sadece dört konu ile yetinilmesinin yetersizliğine işarct edilmişür24. Ancak,
haklann kapsarnıru başka ek protoko erle de genişletsne olanağı daima mevcuttuİ.

§ 2.
I.

AVRIJPA sosYAL ŞARTI,NIN UYGULAMA ALANI

KiŞİ rrbARrYLA UYGULAMA ALANI

Avnıpa Sosyal Şaru'ıun kişiler itibanyla uygıılama alanı AiHS'ne naza-

ran daha dardır.

A) AVRUPA SOSYAL ŞARTI,NIN KAPSADIĞI KESLMLER

itibarıylı çalrşanlan ilgilendirmesi
Avrupa Sosyal Şartı, sırf "çalışıılar"ın durumuna hasredilmemekle
1, Esas

biılikt€,

esa§ olafak bu kesimi

ilgilendirir.

"Çatışanta/' tefimi, tanm işilerini kapsar; Şart ın Başlangıonda
kentsel ve kırsal nüus"taı söz edilrnesi de bu hususu açıklıkla oftaya
koyuyor.
"

Çeşitli hilkilınler incelendiğinde, genel olarak §ağltk (m.ll), sosyal
güverılik (m.12), sağlık yardımı ve sosyal yardım (m.13-13) ile ılgili maddelerle; ailenin (m.16), ana ve çocuklann (m.17), yaşlılann (Ek Protokol, m.4)
korunmasna ilişkin bazı maddeler dışında htikiimlerin büytık çoğunluğunun
çalışma ve çalışanlara ilişkin oldufu görüür. Ancak, Sosyal Şart hilkiiınlerinin hepsi çalışarüara ve çüşmaya hasredilmediği için, bu Belge tiim sosyal
srruflara hitap eder.

23 Ek

24
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Protokolün, üçüncü onay belgesinin tevdiinden itibaren otuzuncu 8ün yiırtiİlüğe

giİme§i öngörülmüşıü (m. 102).
Bkz. örn.: SERVAIS, s.8.

Çhlışarı kesimlerin yaıunda, özel olarak analaı, çocuklar ve yaşlılar da
başL bEına korunan kişilerdir. Böylece, Sosyal Şart "işinin korunması"
sorununu aşarak, düa geniş biçimde tiim kesirılerin sosyal sorunlann ele
alınaktadır-

2. Serbest

glışanların durumu

İık uaı<ışta saırbagırnlı çüşanlan ilgilendiren sosyal Şaİt hiİkİiınlerinden bağmsız çalışarılann da yanrlaıııp yararlanmayacağı tereddüte yol
açmaktadır.

Şart'ııı bir maddesinde, bağınsz çalışaıılardan da söz edilmiştir: "Çalışan Göçnenlein ve Ailelerinin Korunma ye Yardım Hakkı"nı ilişkin 19.
maddenin 10. fıkrasında, taraf Devletleı "... bu ınadde ile getiilen koruma
ve yardımları, uygulanüilirliği ölçüsünde, bağımsız kendi naın ve hesabına
çalışan göçmenlere de genişle tmeyi ; taahhüt ederler" denilİnektedir.

Böyle bir adanmln yer almadığ öteki maddelerin mllnhasıran bağımlr
çalışaıılan ilgilendirdiğ sonucuna varmak miimkiın. oysa Bağımsu Uzmanlar Komilesi, Belgenin hazırlık çalışmalanndan da haİ€ket edeİ€k, Şart
hükilmlerinin ilke olarak bağunsız çaJışarılara da uygulanacağuu kabul
etsniştir. Ancak ilgiıi hükmiin genel anlamı itibanyla "çüşan" deyimi,
"bağımlr çalışan" olank kabul ediliyona2s, bü hükiim bağınılı çalışanlara
hasredilmiş sayılmüdır26.
B) YABANClLARIN DURUMU

l. Sosyal Şartlın ilgili htikmü
Sosyal Komite,çalışmalannın en son aşamasında ele alınan yabancıla-

nn durumu, düa önce ne Üçlü Konferansta. ne de Daıuşma Meclisinde
inceleme konusu olmuştu.

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi kişiler iübanyla §on dercce geniş bir
süip olmasına karşıl*, Sosyal Şart bu bakmdan farklı-

uygulama alanına
dtr:

Şart'ın Ek'inde belirtildiği üzere:
"12. oıaddeııiıı

25
26

4.fikrası

ye ]3. maddenin 4.

fıkrası hüküınleri saklı kal-

Ömeğin, kaış. m.llJ ile m.lğ ve'4; ayrıca kaış: mğ4 ile m.4/l.
Conclusioııs, I, pıı. l0. Benzeı anlayş, Hfüfimeüeı Komite§i t{ıafınd8o da benimseomişıi: Rapport Com. Gouv., CGl€h.§oc, (72)4o, s. l 2, No.39 ve ı10.
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mak üzere 1 in 17, madd,elerin içerdiği kimseler: bu ıııaddelerin 18- veya
19. maddelerin hikümleri ışığında yorumlanarak anlaşılması koşuluyla ancak bir Akil Tarafın ülkesinde yasal olarak oturan ı,eya sürekli olarak çalıyabancıları da kap,
şan öteki Akit Tarafların uyruklan olmaları durumunda

sar,"

"lşbu yorum, Akit Taraflardaıı herhanyi bii tarafuıdon aynı koloylıkla,
nn başka kimselere dı uygulaıımasuu engelleııez,"

Ak Tarğ, Mültecilerin Stat süne dair 28 Tetııııuz 195l tarihlİ
ıaııımı yerileıı ve ülkesinde yasal olarak bulunan
Sözleşnıesinde
Cenevre
nıiiltecileı,e, herhangi bir durumda en azından odıgeçen Sözleyneye ve bu
kimselere uygulanan başka belgelere göre kıbul eıtiği yükümlülükler düzeyinde otmak ikere olabitdiğince ııygİn davrannıayı ıaahhüt eder."
"2. Her

Göriıldüğİı gibi. ilgili akit Devlet, herşyden önce kendi uyrukİanru
Şart hiiküınlerinden yararlandıracak. Üıkede buıunan yabarıcılan yanırlandırma yükünüüüğii ise, daha sırurlı olarak, bir takm koşllarla kabul edilmektedir:
2.

Akit Devletlerden birisinin uyruğu olma koşulu

Yabancılann Sosyal Şart hükümlerinden yararlanabilmesi, Şart'a taraf
bir Devletin uyruğu olmalanna bağhdır. Bu bakımdan, Avrupa Konseyine
üye bir Devletin uyrukluğu dahi yeterli göriılmemiştir. Burada, taraf Devletin yargtsına tibi tüm yabancılan yararlandıran AiHs'den farktı, oldukça
kısıtlayıcı bir yaklaşım tercih edilrnektedir.
Şaİt'ın yabancılara kaİşı nisbeten kısıtlayıcı yaklaşlmı, genel olarak
andlaşmalarda yaygın olan "kaşılıklılık" esasına uygun görünür. Ancak,
insan haklan sözleşmelerinde koru}tcu normlann "heıkes"e27; Uluslararası
Çalışna Sözleşmeleriııde de "tiim çalışanlara" uygularıması öngörüü*en;
esı§en aynı nitelikte bir belge olan Sosyal Şartı'ın bu sınırlayıcı yaklaşımı
dikkat çekicidir28.

27
28
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Ömeğin, B.M. Ekonomik. Sosyal ve Kültitel Haklaı Sözleşme§i m.22'de, haklaün,
"(...) ulusat ya da loplumsal köken (...) veya başka bir statü 8ibi herhangi biı aynm
gdzetmeksüin" uy&ülanacağı öngörülmektedİ,
Bkz. VALTICOS, N.: La Chaıte sociale euıopdenne. §a stuctuıe - son contenu - le
conü6le de son application, D.Soc. t963, s.466 vd., s.475-476; HARRIS. s.283. Tükiye'nin Sosyal Şart! onaylayaıak 24 Aıalık 1989 tğihinden itibaıen taıaf olrnası üzerine,
Bade-wuİt€mberg ldaİe Mahkemesi, Alman anaya§a§.nm eşillü esasını ön8ören 3.
maddesiyle biİtikıe Şaİıln 15. madde hükmiinü de dikkate aıalalq Almanyaua yasal
olarak oturan Tiiürk uyruklanün ç,ocuklaİ için yapılan eğitim yaıdımına Alman ulmıklı-

3. Diğer

koşullar

Şart hükürnlerinden yararlanmak için bir taraf Devletin uyrukluğu da
yeteİ{i değldir. Aynca, ilgili Devletin iilkesinde yasal olarak oıurmaha
olmah veyabır ilkede düzenli biçinıde çahşılmalıdır.

"Yasal olarak orurma" koşulu bakımından, ülke mevzuağna aykrn
yollarla tilkede bulunan kimselerin kapsam dışı bırakrldığnda şüphe yoktur.
Yasal olank iİıkede ofurma koşuluna altematif olarak öngöriilen orada
"düzenli olarak çalışma" koşulu ise bazı duraksamalara yol açmıştlr. Söz
konusu hiiküm, özellikle sınır btilgelerinde sıkça rastlarulan dilzerıli §ırıır_
ötesi baği|nlı çalışmayı kapsaı. Buna karşılık, düzerüi iş yotculuklannın aynı
çerçeveye girip girmediğ açık değildir29.
4. Sosyal

Şart\n yabancıları ilgilendiren spesifik hükümleri

Sosyal Şart\n bazı hükiimleri, yabancılar açısmdan ayrı mütalda edil-

melidir:

a) Şart'ın m.]2/4 ı]e ın./_3/4 hükıimleri, Zaten tiim akit Devletlerin uyruklanrun eşit işlem görmelerine yönelik hükümler olduğu için, yukandaki
koşullan bağlı olmaksızın ugulaııırlar.
b) Diğer taraftan, "Sosyal Şart'a Et" Bölümünde "Soşal Şart'ın Koruııan Kinıseler Bakıiıındqn Kapsanı" ba§lığı altında ]8. ve 19. maddelerin
kişi itibanyla uygulama alanı bakımından yorumda ışık futacağı öngörütmüş:

Bir kere. "Diğer AkiI Tarofların Ülkelerinde Gelir Geıirici Bir

İş

Edinnıe Hakkt' (nı.18/, ülkede ekit Devlet uyruğu yabancılann çalrşmasını
kolaylaştrmayı amaçlamaktadır. Bu hüküm, aynca Şafl'ın yabancılara da
mümkün olduğu ölçüde uygulanacağı yönünde bir yorum esası olarak değerlendirilebilir. Bununa kaşılık, bazı yazarların işaret ettik]eri üzere bu maddeyle, yabancılann çalışmasında mevzuata uygun]uk koşullannı belirlemede
ve izin verip vermemede ülke Devletinin takdir yetkisi de teyit ediliyor3o.

üyla eşil koşullaIla hak kazandıklarına dair Fribourg-eıı-Brisgau ldate Mahkemesinirr
kararrnı onamıştl. Federal İdare Mahkemesinin bu kaIan bozınası üzcriıe de FederaI

29
30

Anayaso Mahkemesine başvurulmuşıur: comit€ d'exPer§ ind6!,endants. Conclusions
xI]-2, ı989-1990, lnİoduction g€n6rale; coln. Gouv. t2 e RaPPolt (u), No.23.
Bkz. HARRIS. s.281-282.

HARRIS, s.282.

8l

"Çalışan Göçmenlein ve Aileleinin Koruııııa ve Yardım Hakhna"
itişkin 19. maddede ise yabarıolann koruııına§ı amacınr da görmek mi!nkiin3ı.

c) Sosyal Şaıt'a Ek'te yer alan "Korunan Kimsekr Bakıınıııdan
Kapsaın"a ilişkin l. frkfa hüknilnü ideyan paragraf, Şart daki haklan diğer,
kimselere de uygulaİna olanağm hatırla&ıaktadr.
d) Nihayet, ağırıııacılara ilişkin 2.[ıkrada, yasal olarak ülkede bulunan bu kimseler i çin "en azından' ilgili belgeteıde yer alan yüHirılüüklerinin yerine getirilmesi geıeküği belirtiliyor.
II.

YER iTiBARrYLA UYGLJLAMA ALANI

Avrupa Sosyal Şaıü nın 34. maddesinin ilk

f*üsı Sylediı:

."Bu Şan, her Ak Tarofın ana ilkısiııde ıı,ygulanır. Her iınzacı hülü,
meı, imzd sırasında veya onay veya l<abul belgesini veirken, Avrupa Konseyi Genel Sekreteine yapacağı bir bildirimle, bu amaçla ana illkesi soyıla,
cak olan toprakları belirtir."
Sosyal Şart, öncelikle taraf Devletlerin ana iikesinde uygulaıımalıdır.
Aynca, Devleün yargısına tibi gemi ve uçaklan da benzer şekilde ülkesel
uygulaına aları içinde ele ünüilif2. Nitekim, lagmsz Uznanlar Komitesi, karasulannın ötesinde bulunan, kta süan!ığ iizerine inşa edikniş petrol
tesisini 19. madde bakımından iilkeye dahil saymıştır33.
Ana üke dışuıdaki topra}iara ilişkin2.frkra hiikmü, özelikle Fransa'nın
deniz aşın ülkelerini ilgilendirir. Buna göıe, ilgiü Devlet, Şartln bu topfaklarda da uygularımasın bir bildirirılle kabul edebilecek Benzer bir hiftiim
AiHS m.63'de yer almakıadjr.

Devlet, Şart hiikiimlerini nerede bulunurlarsa bııluısunlar, keıfri
uyruklanna uygulamakla yilkilnlüdür. Dolayısıyla, "kişisel yetki" esaslan
daima öncelik taşıyacaklr.

31
32
33
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Bkz. ve kaış. HARRIS, s.282. Bu konuda bkz. öz.: DEMlRCloĞLu, M.: Giiçmen
lşileıin Haklaı ve Tiiikiye, Alıupa Sosyal Şartı ve TüTkiye Kollo§umu, Bildiıileı ve
Tartışmalaİ, AokaIa 193, ş.l59 vd., öz. s.l66-168.
HARRIS, s.285.
Conclusions, IV, paı. l 13.

§ 3.

I.

AVRIJPA sosYAL şARTI,MN İçERlĞiNiN
ANA ÖZELLİKLERİ

AVRUPA SOSYAL ŞARTI,NIN GENEL YAPISI

Sosyal Şart, bir Giriş, beş Bölüm ve bir Ek'ten oluşmaktadır:

A)GiRiŞ
Girişte, ilk önce 8ene| arnaç, ''(Devtetlerin) (...) ortak mirası olan ideal
prensiplein gerçekleştirilmesi ve koruıunası gayesiyle.iğeteri arasında
daha güçlü bir birliğin sağlanması ve özellikle insan hakları ve temel
özgürliklerin gerçekleştiilmesi ve idame etılrilmesi suretiyle soyal ve
ve

ekonomik gelişmenin sağlanınası" o|arak belirtilmişür.

Aynca, sosyal haklardan yaraflandırmada
.
rinde özellikle

aynm gözetrneme esası üzedumlınaktadır: "hiçbir u.k, cinsiyeı, din, siyasal görüş, ulusat
s,o! veya sosyal köken oyrımı gözeımeksizin soşal haklardan yararlanma
hakkınıı sağlanııası" gerekir. Bu hijkiim, Üçlü Konfennsu onaya
çıkan bir
gönışün de etkisiyle Parlamenter Meclis tarafından önerilmişti. Anlatım
bakımrndan da, Sosyal Komite, Uluslararası
Çalışma Örglttlnlln 1958 tariiüi
|ş ve Meslek Bakrmından Aynmcıl_ığı Ya§aklayan l11 sayılı Sözleşınesin-

den esiıüenm

iştira.

Nihayct, gerek kentsel, geı€kse krrsal nüfusun yaşam düzeyini ve
sosyal refa}uru ytlkseltıne amacı gözeüldiği aynca betirtiİiy;r.
] Girış, Şart'ın bir paİçasıİıı oluşturupi orada yer alan esaslar Şart'ın diğer
hİikiimlerinin yorumunda da dikkate atınmüdır.
B)

BiRiNci BöLÜM

Birinci Böltimiinde, ondokıız hakve ilke sıralanmlşhr. Bu hak ve
.__ _ Şart'm
ilkelerin fiilen gerçekleşmesi, akit taraflann ulusal ve uluslararası politikala_
nndl bıtiın yo arla izleyecekleri hedefleri oluşfurur. Nitekim
§art ın 20.
madde§inde, I. Böliİmİİn taİaf Devleüerin amaçlannı belirleyen bir beyanname saylacağı belirtilmiş. Böylece, sıralanan esaslar Devlet politikalannın
temel yt niınü göstemıekle biİtikte, tam anlamıyla somut hukuksaı yİikİİrnlüliİk oluşaırmamaktaür.

34

Bkz.

lll.

sa.

UÇÖ §odşınesi, m.!; VALTICoS, agm ı,.169.
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Heşeye rağınen, I. Böliiİn hiikiirıleri bir basit niyet bildirimi sayılamaz. Nitekim, Şaft'rn 3l. maddesinde yet alan "L Bölüındı konulmuş hak ve
itkeler, fiilen gerçekleşıiklerinde (...) (bu Sözle§mede) belirtilneyen bir
kısıtlama veya sınırlunoya übi tutularnazlar" ibaresi, l. Bölilmiin bağayıcı
olduğu aıılayışıru do$ulamaktadır.

Öte yandarı, Devletler Şart'İ onaylarken I. Bölümi|n tamammı kabul
edip onay kapsamına dahil eEnelidirler. oradaki amaçlann tümü taraf Dev_
ıeııiı tigıaoıgı için, Birtıci böliimdeki ilkeler belgenin getirdiğ sosyal
torumaOa=ttlttlrltl$I sağlama i$evini de görür35.

q lKiNcl BöLüM
Böliim I'de belirtilen ondokuz hak gene aynı §ırayla, ancak bu kez ayn
maddelerde, aynnülı ve somut hükiirder şklinde ele alırlrn§tır, Burada,
aruk Devleüeıin eylemini daha yakından beliıleyen dakik hukukl vecibeler
yer alrr. Nitekim, ikinci Bölümiın başıııda, ilgili maddeleıdeki "yilkiımlüüklerle" taıaflann "bağlı" olacağı açıkça beliıtilmektedir.
başnda yer
Şart'ın uygularımasrrın denetimiıp ilişkin IV. Bölümt|n
j1.
madde, Şalt?a öngörülen uluslararası denetimin tr. Bölüm hiiHlmalan
lerine ilişkin olacağını göstermektedif6.

DüÇüNCü BöLüM
Devlet]erin taaİüüt altına girme koşullanru belirleyen Üçİinctı Böliiın,

bir tek maddeden ibaret (m.20). Büyük önem taşıyan bu maddede, özellikle
tafaf Devletlerin Şarü onaylarken bağı olacaklan asgart hiikümler belirtilmiştir. Buna göre, II. Böliımdeki ondokuz madde arasuıdan zikredilen yedisi
"çİkirdek" maddelei olup, burüaıdan enaz beşinin onaylanması şarttıf, Aynca, topıam madde sayısı 10'uni numaralı fikra saysı da 45'in altında olİnamak üzere, çeşitli madde ve fikralar onay kapsaınına dahil edilrnelidir,

DDöRDüNCü BöLüM
IV. Böıümü oluşturan hükünıler (m.z|-29), Şart\n uygulaıımasının de-

35 Btz.
36
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WIEBRINGHAUS, H.: The appücıtion of üe Euıopean Sociıl Chaflfc, Het

euıopees sociaal handves! Nyme8en, 1982, s.18 vd, s.22-23,
yıllık aıalıkMadde 2l uyanrrca; "Akiı Tarallal, Avıupa Konseyi Genel Seketeıinr
kabııl
tr,
Bölümünün
bu
biçime
Şort'ırı
laıla Bakanİar Komilesiııcr beliılenecek
8öıe
etmiş olduklan hiikümlerinin uygulanmasna ilişkin biİ ,aPoİ gönderiİ,"

fi

netimini dtızeİııer. Sosyal Şart'ın hazırlanınası $rıısında en tlerin görüş aynlıklanna konu olan Iv. Böliiındeki hükürrıler, daha sonra kısmen tlldil edildi:

Torino'da 21 Ekim 199l tarihinde-kabul edilen ''Avrupa Soşal
Şarı'nın
Tadifi Proıokoli", Şaıt\n 23, 24,25,27,28 ve 29. maddelerini Oeğ§tlrınettedif.

F) BEŞiNCi BÖLÜM
[Jluslaıansl andlaşmalarda yer alan mutad son hükümleri (uy8ulama
alanı, başka normlarla ilişkiler, fesih, andlaşmanın tedili, yüriırlüğe girmesi
gibi) içeren bu Bölümdei aynca savaş ve sair olağanüstü durumlardı getirilebilecek kısıtlamalar yer a]maktadır.
G) SOSYAL ŞARTA

EK

Madde numaralanna aynlmamış bulunan bu hsını, aslında büyük

önem taşıyan bazı hususlan içerir. Burada, bir keıe bazı maddelerin yorumunda uyulacak esaslara yer verildiği gibi; şaIt\n getirdiğ yıikümlüiiklerin
ve denetimin niteliği konusunda önemli hükümler yer alır.
5 Mayıs l988'de Strasbourg da akdedilen Ek Proıokal da Avrupa Sosyal Şarü ile aynı yapıya süiptir: I. Böliim, genel amaç teşkil eden hak ve
ilkeleri; II. Böliim de yükilınlüiiklerin daha somut anlatımınr içerir. III., IV.
ve v. Böliinler de, sosyal Şartln aynı böıürnlerine tekabiıl eder.

II. AVRUPA SOSYAL ŞARTINDA CETİRİLEN

LAR

HAK VE ESAS-

A) KONULARIN KAPSAMI
1.

Awupı

Sosyal Şartı'nda yer verilen

hıklar

"İş Hukukunun uluslararası kaynaklan'' konusu burada düa çok kurumsal açıdan, sosyal haklann ulu§laıarası alanda korunma modelleri olaıak
ele altndtğı için, Şaft'da yer alan haklann somut içerikleri tek tek irdelenmeyif7ı Şaıttn noımaüf diizenlemesinin sadece gerıel özellikleri ortaya konü_
lacakür.

37

Bu lonuda ülkemizde zengin biı liteıatfu olu§muştur. Bkz. öz.; TALAS, c.: Toplumsal

Politika Ankaıa

1990,

s.l7l

vd.;

EYRENCI, Ö.: Awupa §osyal Şartı Karşısında Tliık
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Avrupa Sosyal Şartı, sosyal haklann genelini bir aradaloplayp ele alaıı

uluslaı,ansı belge<lir. Şart, geniş biruoy4 .h,k ve ilkeler
bütilnİnil'içerir. Yer verilen çşitli haklar arasında şöyle bir sınıflaııdırma
yapılabilir38:

ilk bğaycı

doğrudan çaltşmaya ilişkindir (m,14), Bu
maddJlerde, sırayla'Çalışnm Hakkı" (m.l>i "Adil Çalışma Koşulları Hakkı"
,rı"ue sZgıİ*n çahşma Koşulları aim" @3) ve "Adıl Bir
Ücret Hakkt' (m.4) yer alır.

a) Bir lıısım haklar,

[İaı;'cı

b) Geniş anlanida sendikal haklar,5. ve 6. maddelerde düzerİeİımiş: 5,
rnüde, "Örgütlenme Hakkı'ıı:6. rnadde ise "grev dahil toplu eylem hakkı,
nı" içeren "Toplu Pazarhk H4&tı"nı öngörmektedlr.
c) Çalışanlann ve diğer bazı kesimlerin doğrudan korumasına yönelik
hliHlmleİ çoğuıüuğu teşkil etrnektedir: "Çocukları|n ve Gen1lerin Koruııına

Hakkı" (m!l| "Çalışan Kadınlanıı Korunma Haltkı"ı m,|l: "Sağhğın Ko,
,ur*orİ nİr*t''(m.8); "Sosyal Gilvenlik Hat&ı'i m,l3i "Sağlık ve Sosyal
Yardım Hakkı" (m.12): "Sosyat Refah Hizınetteinden Yararlırwa Halı*ı"
(m.l2); "Ailenin Sosyal ve Ekonomik Korunma Hakkı' (m,l6\ "Analann ve
(f,,|7r, bu çerçevede
Çocukların Soşal ve El<onomik Korurııııt Hakla"
mütana edilebilir.
Mevzua!ı, Avrupa so§yal Şanı ile İlgiü Konferanslar, lş l{ukukı_ve sosyal _Güvenlik
rıunn 'iu.t Üır romGi, ht-tuı l99O, s.l5-23; l.ü. Hukuk Fakiiıte§i Mecmu8sı,
istı-ıs90, 14, lstanbul 191, s.225 v<t.; KUTAL, M.: AvruPa sosyal Şaİtı ve Tilıki_
ve'nin onau. hıisaı ve Mıliyc, c.xxxvl, Sa. 12, Aıalık 1989, s,493 vd,; GÜLMEZ
İ4., ,A".upu Sosyıl Şaıtı'na Geııel Bir Batış ve Tiirkiye, losan Hakları YrllıEı, C,12,
19o, s.9i vd.; Öpıı-rpı, r., Tüık Hukuku Açısından Çocuk ve Genç lşi Haklarmııı
Avnıpa Sosyaİ Şaıtlyla KoTunma§ı, lnsan Haklaıı Yüığ1 C,12, 1990, s,l25 vd,;
cŞNrıı, r.: Avıupa Sosyal Şaıtı ve Tirrk Sosyal Hüuk Düeni, \ Hul«üu ve Sosyal
Güvenlik- Hukııku rurr i*lır Komitesi 15. Yıl Armağatıı, lstanbul 199l, s,93 vd,;
CPNTSI-, t,, Avrııpa Sosyal Şaıtı Kaışısında Çalışms, Adil Çaltşma Koşulaı,ı ile Adil
vd,:
ücıet Haklaıı ve TJrkiye, lş l{ukuku Dergisi, C.tr. Sa,Z Nisan-Haziıan l92, _s,233
ve
Haklaıı
lşiJerin
Giiçmen
Bağlamındo
M.:'Avnıpa sosyal

DEMlRcİoĞLU,

İl1.1lv", lş H*utu Dergisi, C.tr,

ğıa

Şaİİr

Nisan-Haziıan |992, s,2A9

vd,,

Awupa Sosyol

Mayıs 199e_ Yay, Haz,:
Şİı"u" lİ*ly" Kotloğunu, Bildiıiler ve Taıtışmalaı, 7-8yuk
zikredileıılet yanınde
yer
alan
bildiıileı.
ve
oıada
1993
a*aıa
İtl"*rt Cii1-1ılİZ,
opıtR, r., Çocuk ve Gençleıin Korunmisı Haklan ve Ttİkiye. s,45 vd,; SURAL, N,:
38
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Calısan Kadınlaıın Korunma Haklo ve Tü.kiye, s.75; IŞIKLI, A,: Sendika HaL*r ve
iüİÜye. s. ı05 vd.i GÜLMEZ, M.: Toptu Pazarlrk ve Grev Haklon ve Tiirkiye, §,l 19 vd,
Bkz. WIEBRINGHAUS, H. : La Chaıte §ociale europ&nne, Anouaire &aı§oi§ dğ dıoit
inıemational, tX, 1963, s.709 vd., s.7l4-7l5; CONSEIL DE LEUROPE - L8 Chaıte
sociale Eürop€enne, sEasboırİg l99l. s. l8, ı9.

Söz konusu haklann bir kısnı..doğrudan çüşmaya hasıedilmeyer€k,
daha geniş biçimde kabut edilıniş: Ömeğin, sağlığın korunmasrna dair
madde hilkiimleri genel açıdan, herkesi ilgileıdirir. Ayıı
şekjlde, a§lrnda
g€. nİş ölçüde
çalışna yaşaml1ıı bakrmından korunan çocuk ve gençıere

ll.

ilişkin

7. madde, dar anlamda

çüşmayı

aşan etraİlı

hiıHlınler getirmektgdir.

d) Meslekl fonnas5ıonu ilgilendircn hiik.ıimler ise (m.9, 10, l5);
"Mesleğe Yönılülme Hlkkd' (m.g)i ''Mesteltİ Eğiıim Hakkı" (m.10) ve
"Bedenşel ve Zihinset Özürlütülerin Mesleğe ve Topluıım lntibak Hakkı''
(m. l5) olarak toplanabilir.
e) Nilayet, yabancı çalışaıılan ilgilerdiıen iki madde dikkat çeker

(m.18 ve l9). 18. madde, "Gelir Getiricİ Bir iş Edinnıe Hakkd'na; 19. madde

de "Göçmen Çalışanlann ve Ailelerinin Korunna ve Yardım Hakkı'na
iüşkindir.

2. Şart'a

Ek Protokol'de getirilen haklar

1988'de kabul edilen bu Protokol iıe önemli dört yeni htiktim getiril-

mi$ir39:

1- Tİ|m

yet€

çüşanlann iş ve meslelıe fiısat ve muamele eşitliğ ve cinsigöİmeme hakk (m.1);

dayü faİtlı işıem
2-

ÇÜ$ıÜnn bilgi

3_

Çalışaıılann iş koşııltannın beliflerımesiıre ve düzeltilınesine kaUlma

almx yg 1erıdibtine daıuşılma hakkı (m.2);

haktı (m.3);

4 Yaşlılann

sosyal konınma hakkı (m.4).

Ek Pıotokol'de çalışma yaşamuıdan bağımsız biçimde, başlı başırn bir
sosyal kategori olarık "yaşlılar"n ele -almmaş örıemli bir gelişmediı. Böylu!", Şart'. koırıı ve kapısemının m{İnhasıİan çaırşma ve çalışaıılaıta sınırlı
kalmadığ ve loplumun t{irn kesimterini ilgilendiıdiği düa belirgin olarak
göriİlebiliyoı.

B ) l Ç ERİĞİN

GENEL DEĞERLEN Di Ri w ESi

Avrupa Sosyal Şartlnda yer atan konularla haklann korunma düzeylcrinin başka belgelerle ka§daştınlınas! sonucu, bazı gözleırılere vanlmaktadır:

39

Ekrİobkol'üİ biı lirıtçe

memi için bkz. yuk zikıedilen Kollokyum, ş.27O vd" (çev. M.
Gliımez). Aync8 bkz. bu kitabın sonundaki Ek metin,
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l. Avrupa Sosyal Şartı'nda görülen eksiklikler
yer almadığrna işaret eden yazarlar, özelŞart'da bazı önemli konulann
likle;ğiirn haklo, konut sorunu ve çevrenin sosyal_yönlen ile çevre kirliliği
ronulİnna yer verilmemesini önemli eksik]ik kabul ederleıau,

Bah'da büyük sosyal boyutlar kazaıarı yaşlıların durumu ile işçilerin
isletme yönetinİin" ue İdro kanlması konulannın Şart'da yer almamasından
doğan eieştirilerin deal e*isiyle, 1988 taİitili Ek Protokol'de bu iki konuya
yer verilrniştir.
Bilindiği gibi, UÇÖ sisteminde sözleşmeler yoluyla yeni normlar getirilerek. sosyİ ilerleme sürekli biçimde sağlanabiliyor, Oysa Avrupa Sosyal
toplaması kaçınılmaz olarak
Şafilnda sosyal haklann tamamrıın tek belgede
ve
bazı eksiklikİere yol açmışhr. Gelişen ihtiyaçlara göre bir tııkrm yeni hak
gereklirmekteprosedürü
bir
uzun
esaslann Şart'a dahil edilrnesi ise oldukça
dir.
Diğer taral'tan, sosyat alandaki bölgesel normlarla evrensel norfiüar
ansındİ bir kaşılaştırma yapıldığnda. çog, ,..- daha önce UÇÖ dıızeyinde kabul edilen normlann btilgesel düzeyde sadece yeniden ele alınmakla
yeıinildiği gözleniraz.
2.

Ele aIınan hakların düzeyi

Avrupa Sosyal Şart! normlan UÇÖ _Stlzleşmeleriyle kaşılaşınldığı

,u*-,

uşug,duki göztenıtere vanlmaktadıı43:

a) Böıgesel normlar "genel" nitelik taşıyıp, çok aynntılı ytikür üükler
getirmemekiedir. Aynca bunlarırı büyük bir kısmı, daha önce ulusal hukuk

İistenrlerinilc benimsencrek yer almış normlardır. Sosyal Şart'daki esaslar
kabul edilirken de. mümkün olduğu kadar çok sayıda Devlet taİafindan
onaylarmla kaygısı ağır basmış. Böylelikle. önemli me.vzuat değişiklikleri
gerekmeden, çeşitli Devlet]erin ıaIaI olmast sağlanmışur4,

40

4l

42
43
,14
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Bkz. LAROQIJE, D.Soc t979, s.105_106.
LAROQUE, s.l06.
PHILIP, C.: Normes intemationales du ltavail: Universalisme ou r€gionalisme?,
Brux€ltes 1978. s.l24Öz. vALTtcos, N.: La Chaıte Sociale Europ&nne et les normes inteınationaleş du
iavail, Revue intemationale du Travail, vo. LXXXIV, NoS ve 6, Nov,-Dec, 1961;
PHILIP, s.97 vd.
PHILIP,s.126-127..

Avrupa sosyal Şaİtrhın haz ırtanmasında, mevcut Uluslararası Çatşİıa
Sözleşmeleri normlanndan esinlenmiştir. Ancak çoğu zaman Şart daki
normlar, uluslararası çalışma södeşmelerinde gözlenen kesinlik ve dakikliği
taşımaz. Ömeğn, azaml iş süre]eri konusunda, UÇO Södeşmelerinin aksi_
ne, Sosyal Şaıtta belirli bir §ürc saptamaktan kaçınrlrnıştır. sendikal haklaİda, UÇÖ norınlannrn düzeyine ulaşılamamışır. İş teftişi ve işçilerin tıbbt
muayeırcsi konulannda da UÇÖ noımlannın çok gerisinde kalındğına lşaıet
edilir4s.
Bütiin bunlann yanında, sosya] Şart'dan fa*lt olank, UÇÖ sözleşmeleri sadece taraf Devletlerin uyruklanna değil, tiim kişilere uygularur. Dolayısıyla, gerek haklann düzeyi, gerekse yararlanan kşiler bakrmından evrensel normlar gerrellikle daha kapsamlı bir koruma sağlıyor.

Heüalde yukandaki hususlar da dikkate ündığı için, Avrupa Sosyal
Şartı önemli bir esası içerir: "Şan ile İç Hukuk ve llluslırarası Andlaşnmlar
Arasındıki İlişkller" başlıklı 32. madde uyannca, "Bu Şart7n hüküınleri,
yürürlükte bulunan veya yürürlilğe konabilecek olan ve korunan kişilere
daha ııygun koşullar sağlayan iç hukukun veya ikili veya çok taraflı and,laşma, sözleşme ve anlaşma hükİimlerine halel geıiımez". Bir başka deyişle,
Devletlerin hukuk düzenlerinde yer alan normlar ve özeilikle UÇÖ Sözleşmeleri hiiHimleri düil diğer uluslanrası sosyal nonnlar daha ileri düzeyde
olduklannda, Sosyal Şan'ın ilgili normuna nazaran üstürüük taşıyacak46.
Böylelikie sosyal normlar hiyerarşisinde, korunan kimseler lehindeki kunllanİr üstiirılüğiı anlamıııda bir "nisbl emredicilik" esası teyit ediimektedir.

b) Avrupa Sosyal Şarıı'run bazı yükilnllüiiklerinin tam olaıak yeriııe
geüritmesi bir hukuki zorurıluluk teşkil etıneyip, bu hükümlerde belirli bir
esrıeklik dikkat çeker. Ömeğin, Şart'ın 33. maddesi uyannca, iş süı§si ve
izirıtere dair 2. maddenin 1,2,3,4,5. fikıalan ile 7. maddenin 4,6ve7.
fıkıalan; meslekl eğtime dair 10. maddenin |, 2, 3 ve 4, fıkralanndaki
yükümlüliikler, ilgiu çilışanrann öiİyük çoğunluğuna uy8ulandığındo, yeine
g

etİr ilmi ş s ayı l acaknr.

45

TENNFJoRD,

46

europden. 5. 6d..Paris 1980, s.90,
Benzet hiıkiim, AİHs m.6o'de yer.lmaktadu; "Bu sözıe§menin hükümterinden hiç

iı

Eııope,

F.: The Europ€an

ş.8o;

sociaı chaİteİ

-

An ınshument of Social Collaboration

LYoN-CAEN, G.- LYoN4AEN, A.: Droit sociol intemational

heı Akidin ıaıof olduğu diğer

bt Södeşıneye

ana hüİriyetleİini tahdit veya ihl6l edeı

tsv{lkatı tanınabilecel insao

et

biİi

haklırııı ve

müiyeıte tefsiİ oıuna$az."
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Bağm§ız Uzmanlar Komitesi, bu konuda yaptığ denetimde, uygulamalarm % 80'lik bir oranı kapsaması gerekli bulmakta birlikte; her durumun
özelliğne göre trkdir yetkisini de saklr tutnuştur. Aztİılıkta kalan bir kısım
işçilerin bu suretle korumadan yararlanmaması, bizce yadırganacak bir du_
rumdur. Nitekim bizzat Bağrmsız Uzmanlar Komitesi de bu hu§usu eleştirmişira7.

c) Nihayet, 33. maddenin 1. fıkİasına göre, gene yukandaki haklar ilgili
Devletin hukuk sisteminde genelde ioplu iş sözleşnelerine bırakılmışsa veya
yamdan başka bir yolla gerçekleşiyorsa; bu yolla ilgili çalışanlann büyiik
çoğunluğuna uyguliınması halinde yerine getirilmiş sayılacak. Dolayısıyla,
aınaçlanan koruma,toplu iş sözleşmeleri ve başka uygulamalaıta yeteıli
ölçüde §aganarnadığ hallerde, Devletin bir tiİr doğrudan müdüale görevi
doğacağ anlaşılıyor.

d) Büttin bunlara karşın, Avrupa Sosyal Şartr diğer uluslararası belgelere nazann daha ileri yöıüere de süiptir. Ömeğin Şan grev hakkrru taıuyan ilk bağaycı uluslararası belgedir. Grev hakkrna açıkça yer veren bir
Uluslararası Çalışna Sözleşme§i bugiine kadaı kabul edilmemiştir. Daha
sonra benimserıen B.M. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklaİ Sözleşmesi,
grev hakkırı (m.8/d) öngörmekle birlikte; benzer güçte tir denetim mekanizmasıyla donahlmamıştrr.

Diğer taİaftan, gtlçmen işçiler ve ailelerinin korunma hakkınri genel
olarak kazanç getiren faaliyette bulurına hakku; ailenin sosyal, hukuki ve
ekorıomik korunma hakkın ele alan htikiimlerin benzerlerine UÇÖ normla-

nnda heniiz rasduınaz. Avrupa Sosyal Şartı Ek Protokoliinde y§ılann
durumu da ele alrnank ilk kez bu önemli so§yal konuya el aülmışttr.

sonuçta, Avrupa sosyal Şartı'nın tiim eksiklik ve yetersizliklefine kıırşın, ilginç yön ve katkılan vardır. Herşeyden önce, çok kapsamİ bir sosyal
normlar bütiıniİnü tek ve bağlayıcı bir belgede biraraya getiıerek ortak sosyal normlar sistemi kurması, uluslararası alanda önemli bir aşamadıra8.

47
48

90

Bkz. LAROQIJE, s.107.

Eleştiıiteı dıha çok işçi kutuıı§ıan e"rpı";r,a"n gelınekte biılilıc, bizzat işçi kitruıuşıarı §özcüıeİi de, 8o§yal il€rlemede §ğt'ın öneıİıti İolline iş!İe] etın§lerdü (bkz.
TENNFJORD, s.8l).

§ 4.

AVR[JPA sosYAL şARTI,NDAKi BAĞLANMA sİsTEIı,d

sosyal Şaİt bir bağlayıcı belge olmakla birlikte, yükİİmlülüklerin
samıru sırurlamaya yönelik nisbeten geniş olanaklarla donatılmıştrr.

kap

Bir keıe, Şartln taraf Devletlerce onaylarup bağayıcılık kazanmasr
aşamasında şpesifik bir formül öngöriilerek, bir krsırn hiiktimleri kapsaın
dışı bırakma olanağı tannmaıİadır. Bunun yanında, aynca çekince olanağıun bulunup bulunrnadığı tartışmüdır. Nihayet, birçok belgede olduğu gibi,
haklann sınırlandınlmasına ilişkin bazı esaslar da yer alır.
I.

şART,IN oNAYLANMA sİsTEMi

A)20. MADDEDE ÖwcÖnÜızN

ronuÜr

Normal olarak taraf Devletler uluslaıarası andlaşmalan bir bütiin olarak

onaylayp, tüm hiikiımlerle bağlanırlar. oysa, Avrupa sosyal ŞaItı'İıi onayİarken Devletler bazı hiikünıleri kapsam dışı bırakma olanağına süiptir.
Şart',n 20 madde§ uyannca, Il. Böliinde yer alan ondokuz maddeden
yedisi (m.1, 5, 6, 12, 13, 16 ve 19) bir tür çekirdeği olu$urur. Söz konusu
çekiıdek maddeler; çüşma, sendika, toplu pazarlıh sosyal güvenlik, sosyal
ve übbİ yadın haklan; ailenin sosyal, hul(uksal ve ekonomik korunması ile
göçmen çalışanlann ve ailelerinin korunırıasına ilişkin maddelerdir. İ$e bu
maddelerden en az beşi tanf Devletlerce onay kapsamına düil edilmelidir.

Aynca bu maddeıeıe ileveten, taraf Devıetin serbestçe seçeıek beliıleyeceği asgaıf miktaıda başka madde Ve hükiiİnıer de kap§ama alınınü ve
sonuçta onaylanan toplam madde ve fikra adedi l0 maddenin ya da 45 numaralı fıkranın alğnda kalmamüdı/g.
Taraflaı, onaylanma dışmda bınktıklan hiikiimleri daha soırra onaylayank kapsama dahil edebilirler (m.2Ol3)50.

49
50

Şaıt Ek'inde belinildiğ iizere, "numaıalanmış hka" deyimi, yanlızcA bi, fıkıdan oluş&n
maddeleıi de ifıde edebilir.
Tiiı*iye, Şaıt'ı onaylaıkeo bazı hiikümleıi kapsam dışı b[akmışhı (bkz 16.6.1989 tı,
3581 sa.,Kanun, RG 4 Temmuz 1989, Sa. 20215; Batanlaı Kuıulu Kaıan, Sı 89/14434,
ıı.7.8.1989, RG 14 Ekim 1989, sa.20312). Tthkiye'nin kabul eaiği tr. Bölüm hükiımteri şuıılaıdıı: çekiıdet maddeleıderı m.1, 11 13, 16 ve 19; diğer maddelerden m.9, l0,
1l, 14, 17 ve 18 dlm fıkıalarıyls; ayncı m.4E ve 5; m.76,4,5,6,8 ve 9. fıkıalan. Kanuntoyucu, uy8ün buırns ya§ssında, Bakanlaİ Kuİuluna ileride başka htikümleıi de onayla_
maııın kapsamrnı dahil eıme yelkisini verm\tiı.
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Bu bakrmduı, bir yazanıı belirtiği gibi, biri iç, diğeri dış çekirdek olmak üzere, ilginç bir "asgaıf çifte oynak çekirdek" (double noyau flottant
minimal) formülü benimsenmiştirsl. Böyle bir sistem sonucunda, ŞaItln
kabııl edildiği yüarilaki taraf Devlet sayısı dikkate ündığnda, her Devletin
taahhüdüntin maddl kapsamı bütİin diğerlerinden tümüyle faİklı olabiliyofdu...

Aynca, haklı olank işarct edildiği gibi, çekiıdek hiikİİmler arasından
dilediğini dışlama olanağı, yani bizzat çekirdeğ paıçalama olanağı verildiği
için, aftk geıçek anlamda bir "çekirdek"ten §öz etmek de milmktln değildis2.
B) 9İSTEME lIlŞKİN DEĞERIEND.RMELER

Bu surede öngörülen seçimlik, "l la caıte" onaylaııma sist€mi, ilk

bakışta şaşırtıcıdırs3. Şartün onaylarıma sistemi o kadar esnektir ki, çekirdek
maddeler arasında dahi taraflara seçme ve eleme olanağ veriliyor. Sendika
haklo gibi artık klİsikleşmiş, temel hak ve özgtirlİikler içine gircn önemli
maddelerin bile kapsam dışı tunİabilnesi gerçekten yadırguıabilir. Şaıt'ın
hazıılaııınası sırasında ortaya çıkan görüş aynlıklan, bir uzlaşma formüü
olarak böyle bir çözümiln benim§enmesine yol açmıştır.

Oysa hazıılık çalışmalannda, geıek Üçlü Konferans, gerekse Daıuşma
Meclisinde tiim taraflan bagayacak geİçek aİiıamda bir zoruüu çkirdek
fikri üzerinde dunılmuştu. Ne var ki, düa sonra Bakaıılar Komitesinin kabu1
etiğ metin, çekirdek maddeler içinde de bir elemenin yapılmasına imktn
verdi. Söz konusu maddelerin bundaİı sonİa büttiİılilk gösteİen bir "zorunlu
çekirdek" olınaktan çıktığı §öylerEbilir.
Garip görünen yukandaki formiil aslında yeni olmayıp, düa önce
sosyal konulu başka uluslaransı metiıüerde de yer almışu. UÇÖ'ntln l02
sayılı Asgari Sosyal Güvenlik Normu Södeşmesi (1952) ve Şart'daki formüle en yakın ömek olank bilinen 1l0 sayılı Hantasyon Çalışanlanıun
Çalıgna Koşııllanna Dair Sözleşme (1958) ve UÇÖ'ntin başka Sözleşneleri54; Avrupa Konseyi çerçevesinde de Sosyal Güverılik Kodu (1964), benzer
bir onaylama sistemini öngörür.
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WIEBRING}IAUS, H.:
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VAN ASBECK.
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Lı

chaİte sociale Eu.op€enne,

inte.national, D(, l963, c.710vd., s.7l6.

Annuaİe Français de droit

s.10.

Özetlikle sayısal ölçütlere ba§vurulması dikkat çekicidir. Lite.atiiIde bazı yüzde he§aP
lan da yaprlarak, maddelerin % 52,6'sının; paıagraflann ise

7o 62,5'inin onaylanma zorunluluğu bulunduğu sapıanmştır... Bkz. GÜLMEZ, lnsaıı Haklaıı Yıülğl. l990. s.l l2.
Bkz. VAN ASBECK. s.lO.

Böylelikle, her Devlet kendi koşullanna göıe seçeceğ asgaıl bir sosyal
diizeye erişme imkenrna süiptifs. Devletler, kabul ettikleri hükiimlerin
kap§amıru daha sonra genişletebilecekleri için (Şart, m.20l3); zamarıla, başka hükİjnılerin de onay kapsamına alınmasıyla Avrupa düZeyinde belidi bir
u)rum ve yeknesaklrk getirilebilir. Bu bakımdan, UÇÖ'de ayn ayn Sözleşmeler yoluyla gerçekleşen gelişİne, sosyal Şart sistemınde htikürİerin tedricen onaylanmasıyla sağlanacak demektir.
C ) TÜ RK|YE

TARAF IN DAN ŞART, IN ONAYLANMASI

Türkiye Avrupa Sosyal Şart'ı onaylaıken bir kısım madde ve İkralan
kapsam dışı bırakmış; ancak yasama organrmız Bakarılar Kunıluna onay
kapsamıru daha sonra genişleEne yeıkisini vermiştir56.
"Aı,rupa Sosyal Şarı'nuı Oınylaıımasuıın Uygun Bulunduğuna Dair
Kaııuıı" da Mlirıı]diği üzere:
"Madde l- Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ye ]8.]0.]961
ıarihinde Torino'da inızalanan "Avrupa Soşal Şartı"nın Dibaçe, Böliim I,
III, N, V ve ekiııiıı tünıü ile II ,nci böliimünüıı aşağıdaki "beyan" metni
çerçevesinde oııay laııması

uy

gun bııluıımuştur :

a) 20 nci maddesinin I nunıaralı fıkrasının (b) bendine göre:
]6 ye ]9 uncu maddelerin tiim fıkraları oynen,

1

,

12, 13,

l

nuınarah fıkrasınının (c) bendine göre; 9, ]0,
b) 20 nci maddesiııin
] 1 , 14, 17 ve 18 uncu maddelerin ıünıfıkralarıyla oynen,
c) 4 üncü nıaddesiniıı 3 üncü ye 5 inci

fıkraları,

d) 7 inci maddesinin 3,4, 5,6, 8 ve 9 uncu fıkralar{' kabul edilerek."

"Madde 2- Aviupa Soşal Şarn'nın 20 nci maddesinin 3 üncü fikrası
gereğince diğer ıııaddelerin veya fıkraların bihhare kabulünü beyana,
B aka n lar K ur ulu y et ki li dir. "
Görtjldüğü gibi, çekirdek maddeleri oluşfuran l,5,6, |2,13, 16 ve 19.
maddeler arasındarı sayı bakrmından onaylanması zorunlu olan a§gaf beş
madde iilkemiz tarafindan onay kapsamına ünmıştır. Buna karşılık, buıüar

55
56

LARoQUE, s.106_107.
Bkz. 16 Haziıan 1989 tarilıli, 3581 sayılı uygun bulma yasası, RG

ta.: 4.7.1989, Sa.:
20215; Bdkanlaİ Kuİulunuıı 7 Ağustos 1989 tarihli, 89/14434 sayttt onaylarna kaıaınamesi:

RG ta.: 14.10.1989, Sa.: 20312.
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arasında yer alan örgiiüenme ve toplu pazarlık haklanna ilişkin 5. ve 6. maddeıer kapsam dışı blrakrlmaktadır .

Öte yaııdan, 2. madde (6dil çahşma koşullan), 3. madde (güvenli ve

sağıklı çalışma koşıllan), m.8 (çalışan kadınlann korunması) ve 15. madde
(bedensel ve zihinsel özürİülüerin mesleki eğitimi ve iopluma uyumu)
tümüyle onay dı$ tunİmuştur. Bürıİnüyle kabul edilen maddeleı çekirdek
hükiimlerden olan ın.l (çüşma hakkı), m.12 (§osyaı güverıtik), m.13 (sagık
ve sosyal yaıdım), m.l6 (ailenin korunması) ve 19. maddenin (çüşan göçmenlerin ve ailelerinin korunması) yarunda; m.9 (mesleğe yöneltsne), m.lO
(mesleK eğitim), m.ll (sağığın korunma§ı), m.l4 (sosyal refü hizmetlerinden yararlanma), m.17 (anaların ve çocuklann korunması) ve 18. maddedir (diğer 6kit Devlet ülkesinde gelir getirici iş edinrnesi).

Nihayet, başka maddelerde de sadece bazı frkralar kabul edilmişür.
(adil ücret hakkına ilişkin 4. madde ile çocıık Ve gençlerin korunmasına ilişkin 7. madde157.
Ülkemizin pek çok hükınü onay kap§amı dışında bıral«nası öğretimiz_
de eleşirileıek onaylanan hiiktİrnlerin hukukumuza önemli bir katkı sağlayacak nitetikte oknadığna işaret edilıniştirs8. Diğer taraftan, hükiırnlerden
bazılanrxn mevzuatımıZa ters düşnemesine kaşm kapsam dışl bırakıldıklan
göfiilürs9.

Her şye rağmen, iilkemizde başta tanm işçileri olnak iizer€ tiim
bağmlı çalışanlann korunması, sosyal yardun ve sosyal hizmetlerin geli$irilmesi, aynca da mevcut yasal hiikümlerinin fiilen uygulanması hususundaki eksiklikleri ortaya çıkardığr için, Şart'ın onaylanmast büyilk yaıar sağlamışnF0.
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Bu konudı bkz. öz.: TAI-AS, s.l86 vd.; KIJTAL, §.496 vd.; EYRENC!, §,15 v4
GÜLMEZ, cen€l Eakış, §.l ı2 vd-

Bu yöıde özellikle: TAıAS, s.l87_1E9. Aynca bkz.: GlJLlı'f,z, Geneı Ba*§, §.ıı2113: Yazıı, Tiiıkiye'nin Şaıt'ı onaylamak için zoruılu ılt sııırı sadecı biı madde veya
biı fıkıa goçaıek onaylad!ğına işaıet eunelledir (i[keıniz üoplam ll madde ya da 46
paıagrıf ile bağlı olacağını açıHamıştır).

EYRENCI, s.t6-23. &neğiı üçıetli resmi taıile i\kin m.zn frlı:a hükmü; kadn
işilerin koıunmasına ilişkiı m.8/1.3 ve 4. fıha hükünleıi.

6O KUTAL,
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II.

ŞARTA ÇEKİNCELER

A) ÇEKİNCE OLANAĞI

Avrupa Sosyal ŞaıtJ'nda çekince ve yorum beyanlan konusunda herhanğ bir hliktın yoktur. Dolayısıyla, andlaşmalara ilişkin genel kurallara
başvurmak gerekir.

1969 tarihli Andlaşmalar Hukukuna Dair Viyana sözleşmesinin m.l9lc
hilkmijnde, çekincenin açıkça öngörülmediği hdlerde, andlaşmanın konu ye
aııwcı ile bağdaşmayan çekincelerin konulanıtyacağı be|iıtilmişir.

Öte yandan, andlagnaıann kabulü §ıra§ırıda akit taraflann beyarılannda
kullandıklan terirnlere bahlııaksızın, beyaıın gerçek anlanrna itibaı edilmelidir. Öze[ikle, çkince yeine "yorurüı beyan{' gibi başka deyimlere yer
verilmiş olsa da, eğer andlaşmadaki yüktİııılüüklerin içeriği ve etkisi sınrr_
larımak ipteniyor§a, gerc5,kta biı "çeklnce" bulunduğu kabul ed ifl.

Avrupa Sosyal Şartıhda öngöriilen esnek onaylama fonaüü dikkate
Üruna, aynı belgeye aynca çekince konuknası ilk balğşta ger€k§iz; hatta bir
anlamda andlaşnann konu ve amacıyla bağdaşmaz görtİİıirr. zaten a§gaİl
ölçüde, sadece bir kısım yükümliilükler seçilerck kabul edildiğne görc, bu

şekilde daİaltülmrş bulunan taahhütlere başka sııurlamalar getirilnemelidir.
Çekincelerin Şart daki onaylama formüüyte bağdaşmadığ göriışiinde olan
P. Laroque'a gör€i bir ytikiimlüüğün içeriğ konusuııda çekince konulması,
aslında bu yiikiimlüüğiın kabul edilrnediğ arılamına gelecektit'2.

Bağmsız Uzmanlaf Komitesi de, II. Böltim htikiimlerine çkince ko-

nulması husu§Jnda olumsuz bir yaklaşım benimsemiştit'3.

oysa bir başka görüşe göre, Şart'ın 20. maddesinde öngörİİlen asgaıf
madde Ve fıkra saysmın iizerinde yiikiimlültikler kabul edildiğinde bunlara
çekince konulabilmelidir. Bu görilşte, ancak zoruıüu olarak kapsama alrnacak hiikümleri aşan kısım için çekincelerc cevaz veriüyoF4.

6l

Viyanı Sİizleşmesi m.?d hii&mütıe göıe: 'Çekiıce nasıl kaleme almusa ünsuı veya
nasıl isimlendiriliıse i§imlendiil§in, biı Devletin bir andlaşmayı imzalaıten, onıylaıken,
kabul ederken, tasvip edeı*en veya andlaşmaya katİıteı, bazı aııdl8şan. hükltnrıe.inin
hukuH c&isini kendisi bo.1ımıııdan ihıaç eİnek veya değişıirmek için yaptığı ıek tarsfu
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LAROQUE, s.l08; geıı€l olsıak ıynı yönde LYON_CAEN.
Conclusions IV.49 (Fed. Alınııy&). Bkz. IIARR§, s.286.

biı beyan demeltİ."

G._

LYON_CAEN, A., s.88.

HARRIS, s.286_287.
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Söz konusu görüş, sınrrlı biçimde de olsa düa çok sayıda hiikmiin
kabulünü sağlayacağı için, bizce yararlrdır. Aynca bu yaklaşım, diğer andlaşma normlanna nazaraıı "sosyal" normlann spesifik özelliklerine de uygundur: Birçok uluslararası belgede sosyal normlar nistrten esnek şkilde
ele alınıp. Devleflere seçme olanak].an verilir. Böyle bir genel eğiüm çerçevesinde çekince olanağnı da açık futmaki bir sosyal haklar belgesi olan
Sosyal Şartln konu ve ıımacına uygun göriirmektedir.
B)

UYGU l-AM ADAK| BAZI

Ç

ÖzÜ M lts R

Hazırlık çüşmalan sırasında, özellikle Sosyal Komitede çekince olanağnı dışlayan bir arılayış htkim olınuşfu. Ancak, daha sonra Norveç, m.l2l
.l hakkında bir çekince koymuş; Hollanda da m.6/4'deki toplu eylem hakliımn devlet memurlanna uygulaıunayacağru belirtrnişti. Söz konusu beyarılar

hiç kuşkusuz yiikümlüüğin kap§amını daraltrn gerç€k anlamda çekincelerdi. Ne var ki Norveç ile Hollanda'nın koydukian çekinceler herhangi bir
itirazla ka§ılanmamıştır.

Federal Almanya ise. henüz Şalt imzaya açılmadarı, Devlet memurlaffır grcv hakkınrn dışında tunnaya yöneük bir bildirimde bulunmuştu. Avrupa !(onseyi Genel Sekreterliğine yazı ile gönderilip, akit Devlederin bilgisine sekİeterlik tarafından sunulan bu beyaı, Bağmsz Uzmaltlar KomitesirE
göre teknik anlamda bir "çekince" sayılamazdı. Zia viyana Sözleşmesine
göre. Devlet, "bir andlaşnıayı imzalarken, onaylarken, tanip ederken veya
bu andlaşmaya katıIırken" çekince koyabilir (m.2/d; m.l9[). Böyle olunca,
sonuçta Bağımstz Uzmanlar Komitesi, Federal Almanya'nuı devlet memurlanna grev ya§ağı getiren düzenlemesini Şart hükümleJinin ihlali olarak
değeılendirmişif5.
III.

AVRUPA SOSYAL ŞARTINDAKi HAKLARIN SINIRLANDIRILMAsI

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde olduğu gibi, burada da genel
kapsamlı madde|erle haklan daha dar biçimde sağlarna anlamında sınırlama
olanağ ele alınarak, sınırlarnalann koşul ve ölçüderi saptanmıştır.
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conclusions IV, 49. Bununla birükte. Uzmanlaı Komitesi daha sonİa, muhtemeler!

Hollanda'nın aynı konuda us0lüoe uygun biğmde koyduğu çekincenin etkili olması üzerine, Almaıyahıı m,6l4e iıyet edip €tmediği konıı§unu yeniden ele almamsyı kaIaı

vetm§tİ (conclu§ions VIL
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39, Fed. Almanya).

Öte yandan, özellikte örgüüenme hakkrna ilişkin m.S'de görüldüğtİ
gibi, spesifik düzenlemeler de mevcutlur.
A) GENEL SIN|RLAMAIAR
1.

Savaş ve olağanüstü durumlardı sınırlamalar (m30)

30. madde şöyledir:

"Savaş ve Olağanüstii Durumlarda Uy gulamadan Kaçıııınalar"

"}. Ulusun yaşamuıı ıehdit edeıı savaş rcya diğer olağanüsıü hallerde
Akft Taraflardan biri bu Şarı'a göre üstlendiği yükiinıtiitiikleriııden kaçınan
önlemleri uluslararası hukuka göre iistlendiği öteki yiikümlülüklerine q;kırı
olmanıak koşuhıyla ye durımıun kesiıılikle gerektirdiği ölçüde alabilir."

Akil Taraİ, A|,rupa Koııseyi Genel
Sekreıeriııi makal bir süre içiııde alınan önlemler ve gerekçeleri konusunda
tam olarak haberdar eder. Aynı şekilde bıı önlemler yürürlükten kalktığında
ve kabul eııiği Şart hükiiııleri yeniden tam anlanııyla işIerlik kazandığında
Genel Sekretei haberdar eder."
"2. Bu kaçıruna hakkını kullanaıı bir

"3. Geııel Sekreter buna karşılık bu maddenin 2. fıkrosı ııyarınca alınmış tüm muhaberaıı diğer Akiı Taraflara ye [Jluslararası Çalışma Bürosıınuıı G eııe l D irektörüne bildirir."

Görüldüğü gibi, savaş veya Şaıt Ek'inde bilirtildiği üZere savaş tehdidi
durumlannda ve ulusun yaşamıru tehdit eden diğer olağanüstti hallerde,
Şarı'da öngörulen haklan daİalııct örülemler altnabilecektir.
Burada, AiHS'ne göre önemli bir özellik dikkat çeker: AİHS'de hiç bir
şekilde kısıtlamaya tebi fufulanayacak haklar Varken, sosyal Şart'da böyle
bir aynm yapılmamıştlr. ister çekirdek hükürnlerinden olsun ister diğer
hiiktimler olsun, haklardan heüangi birisi bu gibi durumlardan etkilenebilir.

Krsıtlama gereküren durumun saptıınma§l, bunda gene ilgili Devlete
aittir. AİHs çerçevesinde Devletlere tanınan takdir marjı, sosyal Şart çerçevesinde de mevcuttur.

AiHs m.15'de olduğu gibi, burada da AVrupa Konseyi Genel Sekreterine bilgi verme yükiimlüüğii öngörülİnüş. Şart uyannca, diğer akit Devletlere ve UÇÖ'ne de bildirimde bulunmak gerekir.
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2.

Belirti amaçtara yönelik sınırlamalar ve kötüye kullanma yasağı
(m3r)

3l, madde şöyledir:
" Kısıılamalar"
"1. I. Böliinıde konnıuş olan hak ye ilkeler, etkin blçinıde gerçekleştirildiğinde ve II. Bölijmdc öngörüldüğü gibi eıkin uyçuldmaları sağlandığında, demokratik bir topluıüı başkalarının hak ve özgürliiklerinin koruııınası
veya lamu yararı, ulıısal güvenlik, kamu sağ,lığı veya genel ahldkın korun,
ması için gerekli olan ve yasayla belirleneııler dışında, adıgeçen bölümlerde
belirtilmeyen bir kısıılama veya sınırlamcya tdbi tııtulaınazlar."
"2. Bu Şart'da izin verilen kısıtlamalar, taüıınmış hak ve yükiimlüliiklere

be

lirleıuniş oldakları amaçlar dışında

uy

gulanamaz."

Kldsik saylabilecek söz konusu losıtlama olanağ, AlHs'de sadece
belirli maddelerde yer almışken66, burada genel olarak ikinci Bölümiin ttim
hüiimlerini

kapsaİ.

Şart hazırlanrıten Üçlü Konferans aşamasında, özellikle genel kavramlara başvurulduğu geıekçesiyle işi kesimi maddeye ka§ı çrkmışu. Bu baklmdan, "baŞkalarının hak w özgürlİklerinin korunnıası" ibaresi başhca
eleştiri konu§uydu. Ne var ki, işçi kesiminin ilk önce hiikmtin tiİmüyle kaldınlrnası; daha sonra da sadece bu ibarenin çıkanlması önerileri Üçlü Konferans tarafından benimsenmedi67.

31. maddede, kısıtlamalar için kl8sik sayılabilecek koşullar yer ür:
"demokratik bir toplumda gerekli olma", "yasa ile belirleııııe", "başlaları,
nın hak ye özgürlüklerinin korunması ıeya kamu düzeni68, ulusal güvenlik,
kamu sağlığı wya genel ahlükııı korunması için gerekli oJma" koşullan,
AiHs'nin ilgili maddelerinde yer alan koşullara biiyük benzerlik gösterir.

66
67
68
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AlHs m,8, 9, l0 ve ı 1.
Bkz. VALTCOS, D. Soc.

1963, 6.476.

Şaİt'ın ln8itizci metninde "pubıic inİeİe§t" ol.İak 8eçen ibce, Fıaıısızca metinde daha
şesifik bir anlım taşıyan "ordıe pubüc" (kaınu dtlzeni) &yimiyle ifade edi]mektedirŞaIt m.38[tr uyaıınca eşit güce sahip bulunan Fıınıızca ve lngilizce metinletde; "pubüc
inteıe§t", kavrsm olaıak kıt's Avrupası ve özellikte Code Civil §ist€mleıirıdeki "otdıt
pııblic"L yaııi "kamu düzeni"ni karşılaı. Bakınlaı Komiteşi, 'tamu dilzeni" kıvramııı
gen§ aıılamıyla kıbut ekniştt (Comit6 des Mini§tse.s, (61) 95, Revııe 3; bkz. İiARRIS,
s.180-18l, s.277). Çal§mamızda yeı verilen Re§mi GazJtecteki çwiıide 'tamu yaıaıı"
yerine 't.mu düzeni" deyimi kullanılsaydı daha isabetli oluıdu.

Nihayet, bizzat kısıtlama ködıye kuılaillmamalı, özellikle de amacından sap§nlmamütlır (m.312). AİHs m.18?e benzer bir bağmsız hiikih
mevcutfur.

B)

BEüRü HÜKÜuuna, öznÜ sıtıınuuu.ın fu.s)

Örgütlenme haı*ına ilişkin 5. madde, spesifik bir suuılama olanağrna
dolaylı bÇmde yer venıektedir.

Bu maddenin ikinci ciimlesi şöylediı: ?ı ınaddede öngörü]en givencelerin, giivenlik güçlei için hangi ölçüde ııygulanacağı utusal yasalarla
veya düzenlemelerle belirlenir. Bu güvencelerin sil0hlı hıweıler mensııplarıım ııygulawnasııa ilişkin ilke ile bu kesimı hangi d zeyde uygulanacağı,
yine uluıal yasol veya dtlzenleınelerle saptanr."
Benzer bir h{lkmlİn 6. maddede gıev için öngöİlİımemiş olİna§ı ilginçtir. Toplu pazadlk ve grev hakkrnda, sadece genel şıuılama madde§i olaıı
3l. maddeye başvunılacak demeİİir. Nitekim Şaİt a Ek in m.6/4'e dair hlikmiinde şöyle deniliyor: "Her Akiı Tarğın, gra hakhna ııygııtayacağı başla
bir hsıtlaımnın ancak 3L ıadde hilütılerine göre haklı gerekçelere
koşuluyla, kndisi bahmından grev hakkınn hıllanümasının
yasay Ia düzenley e bilec eğ i biçimiıüe anlaşılmıştır."

GÖZDEN GEÇİRİLIü{İş
AVRLJPA SOSYAL ŞARTI TA§ARISI
§ 5.

I.

GENELOLARAK

düzey bakımrndan
Şart'da yer verilen haklann geıek kapsam, ger€ks€
yetenidiğine başlangıçtan beri çşitli çevrelerce işaıet edilmekteydi69. Bu
bakımdan, 5 Kasım 1990 gilnü Roma'da, 2|-22 Ekım 1991 günteri de
Toıino da toplanan Bakanlar Konferansmda, Şaıtln naddl içeriğni geliştiıme yöntııde çalışmalaı yapılınası istenmi$ir.

Bunun ilzeıine Sosyal Şart Komitesi ("Chaıte-rcl''), Şart'da yer atarı
haklann içerik ve kapsamuu genişleten bir yeni metin üzerinde çalrşt;
"Gözden Geçiilmiş Avrupa Soşal Şarıı Tasarrsd' 14 Ekim 1994 de kabul

ederEk, tasanyı Bakanlaf Komitesine sundu.

69

Bkz, yuk. § 3,II.
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Bakanlar Komitesi. tasan hakkında Padement€r Mecüs'in olumlu görü,
Gözden geçiİilmiş Şart,
ş{inü almışü/o; ancak metin henüz kabul edilmedi.
İç Devlet İaıafından onay belgesinin Sekıetaryaya tevdii iarihinden itibaren
bİr aylık süfe doldütan sonra yüriirtüğe girecek (Vt. Bölüm K maddesi, 2,

f*İa).

Gözden Geçirilmiş Avrupa sosyal Şartı, 1988 ek Pİotokolüyle biıİikte
yapı ve sistem
Şart'tn tiimiınün yerine geçecektir. Mevcut Şart metninin
özellikleri korunmaktadır. Buna karşlık, ulusal sistemlerle uluslararası belgelerde ekonomik ve sosyal haklarda 196l'den bu yana gözlenen gelişıeler

diktate aı.arak,
aynca daha önce

ın maddi içeriği önemli ölçüde zengfuıleştirilınekte;
kahıl edilen Protokolle birleştirilerek büfirılük kazanmakŞart

tadır.

Böylece, haklann bir kısmı düa ileİi bir dİDeye ulEunlmak ve bir
İısım htikiimler diİıa açık ve kesin bir arüatıma kavu$uruknak suretiyle
yeniden fomıiile editrniş. Bunların yaıunda, önceden yer almayan baa
önemli yeni haklara yer veıilmiştir.
Yapılan değşiklik kapsamlıdır: m.1,4, 5, 6, 9, 13, 14, 18, 20-23 (Ek
Protokoliin her dört madde§i) eski şklini aynen korudu. Buna kaşılık, m.2,
3, 7. 8. lo, ll, t2, 15, 17 ve 19 üldil gören maddeleıdir. k kez getirilen
haklar ise 24-3l maddelerde yer

üyor.

İk kez getirilen yeni hiiktiınler ilginçtir. Bazılan, eksikliğne

eskiden

beri işaret edilen konulan kapsar. Konut hakkı (m.3l) gibi, doğrudan çalışmayı ilgilendirmeyen, ancak artık lJisik sayılabilecek bir önemli madde Şart
memine dİhil edilİni$ir. Bunun yaıunda eski maddelere getirilen bİrçok
önemli hükiim aİğk işçi-işVeı€n ilişkisi aşıyor ve genel olaıak çocuklar,
gençler, özüılüer yaşlılaı, çüşma hayau dışında da spesifik durumlan
nedeniyle çeşitli yöıüeıle ele alırıyor.
Diğer bir kısım hiıkümde, son zamanlarda önem kazanan kavramlara
yer verilrnektedir. Ömeğin, artlk basit biİ maddı korumayla yetinilmeyip,
aynca "kişiliğin geliynesi", "toplıın yaşaınına l@ıılma", "toplıımsal dışlan,
manın önlennıesi" 1nı.30), "iş yaşaınında onutun korıtıuıvısı'lla ilgili maddede (m.26) "cinsel tacİz"in öıı7enmesi gibi düa yeni kavramlara yer verili_
yor.

Padamenter Meclis'in görüşüne sunulduğu biçimiyle, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı tasansmın getiıdi§ yenilikler ana hadarla şöyledir:

7O Avis
10o

No.185

(l95),

15

Mart 1995

II.

DEĞişiKLiK GönnN

il Aoit çıtışuı

ııannıısR

KoşULı.ARI

(m.2)

Bu maddenin 3. ve 4. fıkralan tad edilmiştir. sadece sürelere ilişkin
nicel bir değişiklikle yetinilmediği; meselenin özüne inilerck bizzat çalışma
koşullanıun temelden iyileştirilİnesi üzerinde dunılduğu dikkat çeker:
yıllrk ücretli izin süresi enaz 2 haftadan 4 haftaya çıkanlmış;
4. fikrada ise tetılikeli ve sağığa zararlı işlerde çahşaİüaf için düa
elverişli çalışma ve izin süreleri öngörülİnekle yetinilmeyip, öncelikle teh]ikenin giderilınesi veya yeterince azaltılrnası gerekiği belirtiliyor.
yeni flkralar da eklenmektedir:
3. fıkfada,

6. fikra ile çalışalan çalışma koşullarına ilişkin temel hususlar hakkın_
da en kı§a zarnuıda ve her halde işe alınmalanndan itibaren en geç Z ay
içinde yazıh olarak bilgi verilmesi:

7. fikra ile gece çalıErılar için bu işin niteliğine uygun özel önleırüer
alırırrıast öngörülmektedir.
B)

GÜvENLi vE SAĞuKu ÇAuŞMA KoŞU ILARI

(nı.3 )

Bu maddeye iki yeni fıkra eklenmiştir:

l. fıkrada işçi sağlığ, iş güverıliği ve çalışma örtaml konusunda, özellikle tetüikelerin enaza indirilmesi hususunda, tulaİlr bir ulusal politikanın
dİizenli aİalıklarla gözden geçirilerek uygulanması öngödılüyor.

4. fıkraya göre ise, tüm çaiışanlar için, özellikJe koruyucu ve bilgilen_
dirici iş sağığı hizmetlerinin tedricen kurulması sağlanmalıdır.
Görüldüğü gibi, isabetli biçimde, artık bizzat zarar Ve tehlikelerin giderilmesi üzerinde dunıluyor.

c) ÇocUKLARlN vE GENÇLER|N K0RIJNMASI (nı.7)
Değişn frkralar şunlardır:
2. fikra: belirli tetılikeli ve sağlığa zararlı işlerde çalıştınlma yaşı l8
olarak saptarırnaktadır. Böylece, düa önce "bu işlerde asgar1 çalışma yaşıru
düa da yükseltmeyi" şklindeki müphem anlatıtn, düa dakik bir hükme
yerini bırakmış,
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4. fikra: gelişmeleri ve meslekf e§tim geıeksinimleri uyanııca çalışma
süreleri sııurlanacak işilerin yaşı l6'dan l8'e çıkarılmalrtadır.
7. fikra: 18 yaşıııdan kİlçük
4 haftaya çrkanlnıştır.

işilefn yıllık ücıetli izin

§lıe.si 3 haftaılan

ç Au Ş AN KAD I N LARI N ANAu K HAÜ N D E KoRLI NM ASI (m.8 )
Maddenin fa*t! başlığııdan da anlaşılacağ gibi, bufada yer alan hüklırnlerin temel dayanağr ilgiıç ve öııenüi bir değişklik gürnüştiıf: I(admeıt<ek eşitli§ ilkesi gercğince aıük kıdın işiler srf cinsiyederi dolaysıyla
korunmamaktaı ancak analık durumuyla bağıanrtı oıduğu takdiıde özel
himayeden yaıarlaıımaktadırlar. Bir başka dey§le, kadın işiıerin konrnması, analık durumuna hasr€dilıniştir. Değşn ftkralar şııılaıdıı:
1. fikİa: öngöriılen doğuın izni İoplam enaz 12 haftadan 14 haftaya
ç*anlıyor.
2. ftkıa: düa önce doğum iaıi sırasuıda öngörillen fes}ıe kaşı konıma,
gebeliğin işveİEne yazfu olarak bildirildiğ an başlıyor.
D)

4. f*ra: kadrn-eİkek eşiüğ gercğ, "saııaride kadınlann gece çalşnrıhıasının dİİzenleruııesi" hilkmü kaıdınİnışür. Bunun yeriın geıekli d{İzenleme, "hamile, yeni doğum yapnn ve emzikli kadınlann gece çalışııaaıu"
hasredilmektedir.

5. fıkrada gene ayru düşünceyle, düa önce 4. frkıanm b bendinde yer
alan, yeraıtı maderıleriİıde ve tehlikeli, sağlığa zaraıtı veya ağr işleıde kadm

işçilerin çahşünlnaması hükmü tadil edüerek ayn bir fıkrad4 gebelik,
doğum ve emzikli olma durıınlanna hasıedilmekte. Bu kadınlann iş yaşmında haklanru koruyuc,ıı uygun önlemleri alma yükiınlüüğüne de genel
biçimde yer veriliyoİ.

Yukanda sayrlan an2hkla ilgili durumlaİda
güçlendirilmiştir.
E) MESLEKİ

§

yaşammdaki konıma

EĞiTiM (n.]0)

Maddeye eklenen yeni 4, frkra uyannca, uzun sürc işsiz kalanlann
ihtiyaç halinde yeniden işe alıştınlmalan ve lopluma kazandınlmalan için
örılemler alırımalıdır.

lo2

F) SAĞUĞIN KoRUNMASI (m.]1)

Değişiklik gören 3. fikrada, mevclut "hastahklara karşı önıem alınhiıkmüne "kazqlar" da ek\eünişin

m4§r "

G) SoSyAL GÜVENÜK fu.]2)
Değişen 2. fikıa uyannca sosyal güveıılik rejimi, düa önce Sosyal
Güverılik Staııdartlaruıa lıiEın uusıaıarası Çalışma sözleşmesi (No. l02)
normlan altında olamazken; şimdi Avrupa Sosyal Güveıılik Koduhun onaylanması için gercken düzey aıEıda olınayiıcakür.

H) ö^üRLüLENN KEND| KEND.NE YETERüIiĞ| vE TqPLUM
YAŞAMINA KATI LMALARI (n.1 5 )

Bu madde de başlığıyla biİlikte geniş ölçüde yeniden kaleme alınmak_
tadır. Her tiİİtü özürlü kimsenin kendine yeteıli, özetk bir yaşam stlrdürme
ve topıum§al yaşama katılabilme hakkı iİzeriııde dunılduktan sonra;

İt r*rada, bu kimselerin mtimHİn olduğu ölçüde genel sistem içerisindeı yoksa uzınan kurumlaıda eğitilıneleri ve mesleğe yönlendiril-ıneleri;
İkinci fikrada, işe alınmalan ve nonnal ortamda çalrşnayı sürdürmeleri, geıektiğiııde iş koşullanıun ihtiyaçlanna uyumlu hale getirilmesi, özürliinİİn durumu buna da imklırı vermediğinde uygun güvencelerle istihdaını
ayar{ama ve yanıma hususlannda örılem alma ödevi Devletlere verilınektedir. Bu örılemler geıeğinde uzman işe yerleştirme ve refakat birimleriyle
desteklenebilecek.

Yeni esaslar içeren 3. fikra uyannca ise, öziidü kimselerin toplumsal

yaşama kaüImalan için ıeınik yardımlar dahit olınak üzere, iletişim ve hareket yeteııeklerini, ulaşun araçlanndan, konutlardaıı, kiiltüıel ve sair eftin-

liklerden yaraı{anmalanıı sağayıcı önlemler getirilmelidir.

Görüldügu gibi, burada özliılü kimseler sadece çalışrıa yaşamında
değl. genel açldan koruİ!İnaktadır. Bir iİlkenin sosyal geıişni$ik diizeİ
özüdü kişilerin topluma hangi ölçtlde k^zandınlabildiği ire ölçüebilir. Bu

bakından 15. madde ve orada yapılan değşiklikler büyiik önem taşır.
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i) ÇocUK vE

GENÇLERLN SoSyAL, HUKUKİ vE EKoNoMlK

BAKI MDAN KO RU NMALARI (n.] 7 )

Başlığıyla bırİkte tiimüyle yeniden kaleme ünan bu madde, çocuklann ve gençlerin genel olarak, çalışma yaşamı dışında da korunınalan ve
geliştirilrnelerini amaçlar. Önceki şklinden düa aynntılı ve geniş çaplı
hükiimler içeren bu maddede, Devlete çocuk ve gençlerin gelişınelerirre
elverişli bir ortam sağlııma; özetlikle eğitim, yaİdım ve bakım kurumlannr

oluşturma göİ€vi verilrnekte. Çocü ve gençlerin ihmal, şiddet ve sömürüye
ka§ı korunmalan; aile desteğinden yoksun bulunaıılara Devletçe özel bir
koruma ve yardım sğuıması öngörülİnektedir (fikra l, bent a,b,c).
Nihayet, 2 numaralr fikrada, Devlete ücrctsiz ilk ve orta eğiümle birlikte, okııla devamı sağlaına görevi veriliyor. Böylece, büyİik önem taşıyan
eğitim hakkl da "çocuk ve gençler" başlığ alünda yer almlşğr.

]) GöcMEN İŞÇiLERıN vE A.IELER.NiN KoRUNMALARI (n.19)
Maddedeki anlatım değişmemelde birlikte, 6, flkrarun Ek'inde "§çj
ailesi" kavramı genişleülerek çalışan kadının kocası da kapsama alıruyor.
Öte yandan, iki yeni fıkra ekienmiştir:

11. fıkrada göçmen işçinin bulunduğu ülke Devleti dilinin işçiye ve
aileSine öğretiknesii
12.

fıkada, mümkiin olduğu ölçüde gtiçmen işçinin kendi ana dilinin

çocuklanna öğretilmesini kolaylaştıncı önlemler alınması öngörtiİİnektedir.
Görtildüğti gibi, göçmen işçilerin özellikle dil ve kültiır varlıklanrun
korunmasının önemi dikkate alınmış; iteride bu kimseler geri döndüklerinde
kendi ülkelerine daha kolay intibak edebilİneleri btiylelik]e gözetilİniştir.
III.

YENİ HAKLAR

1988 taritı]i Ek Protokolün dahil edilmesiyle Şart metni yeniden büttİn-

lüğe kavuşmaktadır. Ek Prookolde yer alan hakiarda heıhaııgi bir değşiklik
yapma ihtiyacı dul,ıılmamış, Ancak 20. madde. çekirdek maddeler arasına

katrhrıştır.

Ek Protokolle getirilip, Gözden geçirilmiş Şart\n

kapsamına alrnan

haklar başlıklan itibanyla aşağıdakilerdir:

20. madde: Çalışma yaşamında cinsler arasında finat ve işlem eşidiği.

lM

21. madde: Çhlışantann bilgi edinme ve kendilerine daııışılma hakkı.

22. madde: İş koşutlannın sapanmasına katılna hakkr.
23. madde: Yaşlılann sosyal korunma hakkı.

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı t:§an§ma gir€n yeni maddeler

ise (m.24-31) ana hatlanyla şöyledir:

A) iŞTEN ÇIKARII^,IA HAL.NDE iŞÇiNiN K1RUNMASI (m.24)
24. madde iki temel hiikmü getiriyor:

- lşinin yetenek veya tutumundan kaynaklanan ya da işletsnenin
işleyişine bağlı geçerli nederıler dışında işçiler işten çıkanlamaz.
- Geçerli neden olmadan işten çıkanlan işilere uygun bir tazminat

ö,denecek veya bir başka şekilde uğradıklan zarar giderilecektir.

İşine son verilen işçiye tarafsız bir merci önünde hakiıru arama olanağı
sağlanmaIıdır.

B) İŞÇİNİN IŞSERENE KARŞI 1LAN ALA.AKL^RININ KqRUNMASI
(m.25 )

Çalrşma ilişkisinden kaynaklanan işçi alacaklarırıı teminat alhna almak
üzer€ imtiyazlı alacak tesisi ve benzer başka koruma yollanyla bir glİvence
sisıemi kurulması gerekmekledir.

c) İŞ YAŞAMINDAÇAIJŞANIN qNURUNUN KoRUNMASI (n.26)
Bu önemli konuda Devlet, işi ve işveren örgütlerine danışarak, cinsel
tacizin ve çalışaİıa karşı işyerinde veya işle ilgili olank tekraflanarak yörıeltilen olumsuz ve saldırgan fufumlann önlenme§i için tedbirler almalıdır.

D) A|LE S0RUMLULUKIARI ol-A,N ÇAuŞANI-{RIN FIRSAT vE

lşten 6irüĞi

1n.zı1

Gerek kadın, ger€kse eıtek işilerin ailevl yükiimlüüklefine kaşın
çüşrıaya devam edebilıneleri veya çalrşma yaşamına geri dönmeleıi için,
mesleğe yönleİıdiıme ve meslekİ eğitim gibi uygun örİemler alınmüdır.

l05

İş ve sosyal gtlvenlik koşullan konıısunda da bu kişilerin gereksinimlerine uygun, özellikle çocuk bakımı hizmetlerini geliştirici örüenüer alına-

caktır.

Ana-babadan heıhangi birine doğum iznirıden sonra bir ek çocuk
bakımı izni olanağı öngöriİlrnelidir Bu iznin koşullan ulusal mevzuat, toplu
iş södeşmeleri ve uygulamayla saptanabiliI.
Nihayet, bizzat ailevl yiikijmlülükleri yerine getirme, geçerli bir fesih
nedeni oluşurmamalıdır.

q

lŞÇl TEMsiLcfuERlNiN lşrz,nbıoa K0RI]NMAIARI vE KoLAYU KIARDAN YARARI}N M ALARI ( n.28 )

lşi rcmsilcileri, işlevlerini yeıine getirebilıneleri amacıyla, temsilcilik
göİ€vlerine bağlı olarak işten çıkarılma düil her tüıtü aleyhe işleme kaşı
etkili biçimde korunmalıdır.
Diğer taraftan, temsılcilik görevlerinin siiİatli ve etkili biçiııde yerirr
getirilmesini sağayıcı, ülkede hakim meslekl ilişkiler si§temine ve ilgili
işletsnenin koşuilanna uygun kolıylıklar sağlaİımalıdır.

F)

T'PLıJ İŞrEN ÇIKARMALARDA BIlBl ALMAVE KENDİIERİNE DANIŞII,L{A(n.29)

Toplu i$en çıkanlmalardan üıce, bu ttİf i$en çüarmalan önleme,
sınıdı futma veya sonuçlan hafifletsne olanaklan konusunda işveren işi

tsmsilciıefine zanaİunda bilgi verecek ve daıuşcaktır. Çeşitli önlemıer ara§ında, işçilefin eğitileıek yeniden bir iş yeıleştiıilmeleri gibi sosyal öıüem,
lerc yer verilınelılediı

G) YOKSULLUĞAVE TOPLIJMDAN DIŞI^ANMAYA KARŞI KORUN-

MA(n30)

Bu durumdaki veya bu duruma düşme tehlikesindeki kişiler ve aileleıi
için Devletler geniş çapıı bir yalrlaşımla isüMam, konut, eğitim, işe al§Emta, klıltür, sosyal ve sılıtlİ yardıın konulannda önlem almüdtılar ve bu
Enlemleri geİEktiğinde gözden geçirmelidirler.
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H)

KONWHAKKI (m3I)

Devletleı baınaktan yoksun kalma durumunu teüicen oİtadan kaldırmaya yönelik önlemler almüdıılar. Devlet, halkrn kabul edilir dilzeyde
konutlardan yaraılanabilnesini §ağlamakta ve maddlolanağ dar olanlar için
konut giderlerini ulaşüİ bir diızeyde tumakla yükiİmlüdür.
IV. DİĞER HÜKÜlVfl-ER

A) ONAY KAPSAMINA AUNACAK HÜKÜMLER

Yeni memin III. Böliimünde taraf Devletlerin onay kapsamına alacaklan asgaıl madde sayısı doğal olarak arttınımaktadır. Böylece, mevcut ç€kirdek maddelere (m.l, 5, 6, 12, 13, 16,17, l9), çocuktann ve gençlerin korunmasına dair m.7 ve iş yaşamında cinsler arasında eşiı işlemi öngöıem 20.
madde eklerımişi/l. Kabulü zorurilu çekirdek madde saylsr S'ten 6'yı12;
toplam madde sayısı lO'dan 16'ya; numafat fikra saysı 45'den 63'e ç*anlmaktadlr. Tiİm hİİkiimlere nazaran kabul edilmesi gereken htiHim oranında
bir aİtış görüknüyor.
B) AYRIM YASAĞI vE YABAN.ILü4,RIN

Dı]RI]MU

Yeni metnin V. Böltirnü, "Ayrım Yasağt' başlıi]ı bir E maddesiĞ yer
Yermiştir. Asluıda Avrupa Sosyal Şaru'nın B§langrcında yer alan bu esas,
Bağımsız Uanaıılar Komitesi içtihadında Şart'ın tüm hirkiimleri için geçeıti
kabul edilınekteydi.
Buna karşılık, korunan kimseler bakıınından mevcut sırurlarra tasanda
vaüğıru aynen koruyor: yabancılar için, bir llkit Devletin uyru§ buluııma
ve ilgili Devletin iilkesinde yasal olarak oturma veya diİzenli olarak çalışma
koşuilan aıanmaktadır.

Oysa gerek sosyal yanlann göriişüne kattan Padementer Meclis73,

gerekse Sosyal Şaıt Komirc§i, yabaııcılar için geürilen bu suurlamaıun kaldr-
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72
73

Sosyıl Şarı Koınite§i (chaİte-ıet) çaltşmaları şııışuıda sendikd öİgüttet 5. ve 6. madd.lerin zoıunlu hale geıirilmeciıi iıtoııişletdfi aııcık sonı{ıa Ş.İt'ın €şı€ttiğini
koruma6t
t€tcih odilİnişıir. Bkz. Rojet de ıatDon eıPıicıtif, Aşs. Pıİl. Doc 7242, No.120.
Çekir<iek ınaddeleı cinıler ııası aynm yasğ haıiç edd şğt'da mevcut bulunanlodıı.
Aırcak bu madd.lerden baz an(m.7, 12, l7, t9) <teğişiklift uğamışnı.
Ass Pol., Aviş No.185 (l95). 5.

|ü7

rilarak Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesindeki gerıel yaklaşıma uyulıırooı
görüşündediıter. Sosyal Şaft Komitesi, yabancılar için taraf Devlet ükesinde
yasal olafak ofurma veya düzerıli olaıak çalışma koşulunun müafaza edilmesinin isabeüi olacağına işaret etıniş74; bu husus Paılimenter Meclis

tarafindan da kabul edilmiştirzs. §iz konusu önemli sonınun çözümü karar
orgaru olan Bakuüar Komitesine bıra}iılınaktadır.

§ 6.

I.

AVRIJPA sosYAL ŞARTI,MN İÇ HIJKIJKA ETKİSİ

GENEL OLARAK

Avrupa Sosyal Şarğ, lüç şüphesiz bir ııluslararası andlaşma olarak
taraflan bağlar. İç huküumuz bakrmından, genel olarak andlaşnalar ç€çevesİıde Anayasa m.9o/son f*ıa hiİkmü uyannca "kanun hükmiinde" olan
Avrupa Sosyal Şartı, pozitif hukuk düzenimizde yerini alrnış76 ve özellikle

içrıliğ

haklaı bakımından ülkemizde zengin bir literatiıre konu olmuştuİ

Ancak, Avrupa Sosyal Şarn'nuı ulusal düz€yde uygulanırlğ hususu
tereddütlere yol açmaktadır. Şart'm bir sosyal haklar belgesi olup, birçok
hakkın pfogTam-htıküm olafat( ifade edilmesi, anılan $ıçlüğiın bElıca kaynağdır. Öte yandan. Şart Ek'inde yer alan bir hiiktlm de bu bakımdan yonım
sonırüan getirmiştir:

BöEm m'e dair açıklaİna şöyledir: 'lşDu Şart, uluslararası nİtelİkte
hukukal yi}MmlülükJerl içerir ve uygulaıvıası ancak N. Bölihnde öngörilen g özetime ba ğ lıdır."
Fransızca ve ihgilizce metinleıdeki uüatıma dalıa yakın kıhnarak, a)ml
hükmiln dilimizdeki kaşılığ şöyle de olabilir77: "Şaıt, ıEgutaınası ancak
IV. B lümde öngörülen denetime bağlı olan uluslaıarası niıelikte hukuksal

yüküınl lüklei içerir".
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As§. Pıİl., Doc. 7242, Projet d€ rapport explicatiı Annexe, No.ı48
As§. PaIl.. Avis No.185 (1995), 5.
Anayasa m.9q§on fıığasınrn yol açüığı yorum ve ta.t§maıa dah. önca
vesinde yeı verildiğ için, buİada tekğ değiıilrneyecek.

AİHs

çetçe-

Yukandaki metin Resmi Gazetemizdeki çevi.idt. Hükm§n Fran§ızcası şöylediı: "I[ est
entendu queıachaİte contierıt des engagements juridiqu€§ de caaactEre int€rnıtional dont
l'applicıtion est soumise au şeul contı6le vis6 paı la paıtie lV". İngilizcesi: "It is understood that the chaner contaiıs ıegal obıi8ation§ of arı fulıernationsl chaİacter, the epPlicotioı of which is submitted solely to tİıo supervision pİovided foı in Paıt W theıeof."

Yukandaki ibaİe, özelikle kişilerin Şart hühİrnlerinin uygulanmasıru
ulusal yafgı orgarrlan önünde talep edip edemeyecekleri konusunda faddı
yorumlara yol açabilrnekıedir.
Esas€n böyle bir sorun bütün hukuk sisterılefiDde çıkmaz: Diİalist
sistemin benims€ndiği Devletterde78, andlaşmalarda yer alan normlaı ancak
çıkanlacak benzer içerikli yasalar yoluyla iç hukuka dahil edildikten sonra
ulusal düzenin parçasını oluşfurur. Bu ülkelerde andlaşma htlklimleri böylece iç mevzuata aktanlüğ içiı iç hukü normu olarak ulusal mahkemeler
öniinde şİıphesiz talep edilebilecektir.

Buna karşılık, uluslararası andlaşmalann salt onaylama işlemleri
sonucu doğrudan iç hukuka dahil edildiği '?eki" (monist) sisteınlerde ele
aldığmız §onın ortaya çıkmaktadır. oysa tlkemiz de düil olmak tizere,
Kıt'a Avrupası sistemıerinin büyük bir kısmı bu kategoriye ginnektedir.

ULUSAL YARGI ORGANLARI
öNüııoB rı,ı-gP EDiLEBİ.iRLiĞl sonuNu

II. ŞARTTN UYG[JLANMASININ

Ulusal mahkemelerin Sosyal Şart'da yer alan hiıkiimleri hukuk normu
olaıak uygulayamayacaklan huzusu, öğretide geniş biçimde kabul edilnektedi/g. soz konusu arüayışın gerekçeleri tam ve sistemli biçimde açıklanmamış olrnakla biılilie, olası dayanaklan şu şkilde sıralayabiliriz.
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lngiltere ve lskaıdinav ülkeleri gibi, dar anlamda "hukuksal düılizıni", yani "ikili huhık
düzeni" ınlayı§ını benimseyen ülkelerde.
Bu yönde ömeğin: TENNFJORD, s.79-80; WIEBRINGHAUS, H.: La Chsıte sociale
europğenne, Annuaire ftarçais de &oit intemationıl, D(, 1963, ş.709 vd.; a)mı y8zar:
The Appİcaıion of üe Euıopean social charteı Het euıopees sociaa! handvesÇ

Nijmegen 1982, s.l8 vd,, s.27; kıış. aynı yazar: Les effeıs de la chan€ social€
eı dıoit inteme, In memofiaın Siı Otto Kahn-Freunğ München 1980, s.755
vd., s;l56-'I5'1: VAN ASBECK, s.l2; PAPADATOS, ş.238; LAROQIJE, ş.l08;

Euıopğenne

HARRIS, s.290; BRUN, A. - GALIAND, I{.ı Dıoit du |.avail, tome 2, l€§ rappott§
coltectifs de aavail, 2.6d., Paıis 1978, s.509, No.ll5l; CENTEL, 15. Yıl Armığanı ı.97

ve oIada zikİediıen Almanca kaynaklaı; Gıoııpe d'Eıude pour la poliııqae eİıörıeufe e1
de sğcuriıe du PDc (Pa ı dönocloıe-chfğıien suisse):, La Charo Sociale euıop{enıe et
la Suisse, Prise de position et postulats, Sondendıuck aus CİVTIAS, Nı.ll, Juü 1976,
l977f8, s.6l5 vd., s.620. Bununla birlikte bazı ulusal yaıgı organloı ıarafııdin §osyal
Şalt'ın uygulandığına da işaıet edil[dştiı. Bkz. LAROQUE, s.lO8, dn.4
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A)

AvRupA soSyAL şARTI EK,l Börüu ııı

nüxuü

1- Şart Erinde8o Avrupa Sosyal Şaııı'nrı "ırygulanııusı dncak N.
Bölllmde öngörülen denetime fuğlı olan uluslararası nitelikte hıılaıksal

yİlh|lıtılülilkler içerdrği" belirtilmektedir. Şart hazırlaıuı*en bu hükİim en son
aşamada, Bakaıüar Komilesi evrcsinde metne düll edilmiş olup, ger€kç€sine dair herhangi bir bıılguya da nsdanmıyor. Dolayısıyla, hiikmiln aıiam
ve amaçlannı tam olarak ortaya koymak ciiçtiir8l.

Aslında, Avrupa Sosyal Şartt itıltlinin Uluslararası Adalet Dvaru ya da
bir başka uluslararası yargı veya hakemlik organr önltne getirilemeyeceğ
hususunda şüphe yoktur. Teıeddütlere ve fartlı görilşlere yol açaİı me§cle,
Şaıt hiikiimlerinin uygularunasınrn kişiler tarafıııdan ulusal mahkemeler
öntlnde ıalep edilip edilemeyeceğidir.
2- Bazı yazarlara göre Şart Ek indeki hiiktim çifte amaçh olup; Şaıt'ın
hem uluslarafası yargı orgarüan öniine getirilınesi; hem de ulusal yargı
orgaıılan tafafindan uygulanması örienmek istenir82.

Böyle bir yaktaşm çrçpvesinde, söz konusu hiiktim, "öı Şart, uygulanması ancak N. Bölüııde öngörülen gözetime bağh ulııslararası nitelikıe
hukuksal yülcimlülüHer içerir" şeklinde, son ibaıe wrgulanarak terciime
edildiğinde, ulusal yaİ8ı denetimini üşlamatıadır. Bu anlayış çerçevesinde
zaten y{ftlimltıltıklein "uluslararası nitelikte" olduğunun belirtiıınesinin bir
başka anlamı ve yııran da olamazdı. Dolayısıyla, Şart münhasıran ulu§larara$ yüHİmlülükler getirdiği için yanlızca orada öngörülen denetime tebi
olabilecekür.
3- Yukandaki yoİumırn mantığa uygurıluğu açıkur. Bununla birlikte bu
hükün, bizce ulusal yargr denetimini tümüyle ortadan kaldınp, iç denetimi

oluıakşz

kı_lmaz.

Nitekim başka yazaılaı hiikmlin faıklı bir adam trşyabileceği görilşiındedirler: Van Asbeclle göfe burada, AİHS m.62'deki htilone benzer biçimde, sadece uluslararası denetim kastedilniş olabiliİ. E§a§ amaç, Şart'da
öngörülenin dışırıda bir başka uluslararası deneümi üşlamaktır.

Nitekim meı.nin kaleme alruş tarzı, bu ikinci yoruma da elverişlİ
görilnür: Yazann vurguladığı gibi, aslnda Şart'da yer almayan bir denetime
ilbi olmaması gereken, "uluslararası (...) }üHjrnlülükler" dir. Böyle olunca,
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Avrııpa So§ya] Şartı m.38 uyğtnc4 "Bu Şırt ın Eki, ooun .yfdmız biı poıçıu&ı."
VAN A§BECK g.l3.

WIEBRINGHAUS, The Appücation of ü!. Euİopcatı sociıl charter,

s.r.

Şaıt normlannın ulusal norm olarak bir iç yargı denetimine tebi tututİnası
mümkiin olmalıdır.
Sonuçta, bakış açısına göre anlamı değişen söz konusu ifadenin, farklı
yorumlafa elverişli olduğu göriilüyor.

B) AVRUPA S0SYAL ŞARTrNDA KABUL ED|IBN HAKL^RIN SoS-

YAL HAKLAR 01,I1,IASI

Avrupa Sosyal Şartıhda sosyal haklaı yer ür. oysa, bu haklar niteliklerinden ötilrtl genelde "doğrudan uygulaıır" değldir ve genellikle bazı ek
ditzenleme ve önlemlerin alrnına§na bağı olarak gerçekleşirler. Baskın
gödJşe göre Sosyal Şart, kişileıe sübjektif haklar venneflp, sadece kamu
otoritesirE bir takm genel yüktiİnlüiıkler getiıir. Bu nederüe, oradaki normlann mahkemeler önürıde talep edilrneleri miimkün değldir.
Doktrinde $içlü bir eğilimi yansıtan bu görüşe tilrnüyle katılrnak miimkiin değildir; zira sosyal haklar arasnda "doğrudan ıE\ulanır" tipte olarİar
da mevcuttuf. Ömeğin sendika, toplu iş sözleşmesi ve gıev haklan, ko[eküf
özelkliğe dayalı "kendi kendine yardım" mekanianıalan oldııklan için, her_
hangi bir düzenleme getirilıneden de gerçekleşebilirler. Bunun yanuıda sosyal normlar, biıçok uluslararası çalışma söz]eşmeside olduğu gibi, kesin ve
dakik hilkiimler içerdiklerinde, gene ulusal yargr organlan öniinde talep edilebilecektir. Dolayısıyla, bizce esas güçlük, Sosyal Şart hijkürılerinin büyiİk
bir krsmırıın sübjektif hak oluşiıracak ölçüde beliıti ve dakik olmamasından
kaynaklanır.

C) YÜKÜMLÜLÜKIERİN YETERLNCE DAKİK OLMAMASI
Şart'ın birçok hiıkmü oldukça müphem kavİamlaİa dayanır: ömeğin,
m.2l|'de "makül günlilk ve hğtakk çalışma saatları"i m.4/l'de "saygın bir
yaşam diizeyi sağloyacak ücret hakh"i m.7 /5'& " genç çalışanlann ve
çırakların ad bir ücret ye diğer ıIyçun ödeneHerden yararhıuna hakh";
değşik maddelerde hıllaıulan "ııygun önlemler" (ömeğin, m.l0/4 d: m.11/3;
m.l9l|): "yeterli önlemler" (m.l5l5); so§yal gilveDlik konusunda (n.l2) "...
yeıerli bir düzeyde tutmoyı" (2. fıkla); "... giderek daha yiiksek bir dilzeye
çıkarınaya çalışmoyı" (3. frkra): göçrnen çüşarılar konusurıİa "... ailesİ İle
yeniden birleşmesini, imldnlar ölçüsünde koloylaşnrmay{' (m.19/6)
ifadeleri, somut hak ve yiıktİmlüükıer teşkil etmekten uzaktır.

lll

Böyle bir arılattm şeklinin tercih edilmesi te§adüİl de değldir: Her
Devlet€ kendi koşullanna uygun önlemleri seçme olanağı veriliyor. Almacak önlemin tiirü Ve ölçüleri konusunda mahkeme öniınde talep hakkı doğuracak kesinlik bulunmadığı gibi,

Şart

da öngöriilen r+lu§lararası denetim

organlanna da böylece geniş bir takdir alan bırakılrnıştır.
D )

TAAHHİmIER|N

lreoz rolÜş renzı

çekicidiı Hemen
taahhüt
tanımgyı
tüm maddeleıde tanf Devletler hakJaıı "tanımtyorlar"i
geliştiredğorlan ya da yerine göre, önlem atmayı, yasaklamayı, sğamay1
meyi vs... "taahhüt" diyotlar.
Devletterin taahhütlerinin ifade ediİş tarzı da dikkat

Bütitn bu hüktimler arasında iki madde, faı*lı anlalmla dikkat çekeı:

Grev datıil oplu eylem hakkına ilişkin m.6l4 ve diğer 6kit Devletlerin
ükesinde iş edinİnek üzere iilkeden ç*ma hakkına ilişkin m.l8l4 'de, "taıımayı taahhüt eder" yerine 'tcnır" ibaıesi tercih edilerek, bu kez haklar doğrudan tarunmaktadıf.

Söz konusu anlatlmın te§adüfi olmadığına işaııt edcn bir kısım yazarlar, bu faıklılığa öııemü hukuK sonuçlar bağlıyorlu$.
III.

ULUSAL DÜreNDE BELiRLi BiR HUKUKı ETKİYi KABIjL
EDEN GÖRÜŞLER

Avrupa Sosyal Şartı'nın iç hukukta doğrudan etkisi olabileceğni kabul
eden bir görüş vardır. Söz konusu yaklaşımı destekleyecek başlıca gerekçeleri ve sonuçlan şu şekilde sıralayabiliriz:
nı.6t4 ilE
NirEüĞi
NüR

A) ŞART

m.l8ü4 HÜKÜMLER.NLN

D)ĞRUDAN WGULA-

Şart'ın söz konusu maddelerinde yer alan haklar, gerek nitelikleri,

gerekse anlatım tarzlaıı gereği, doğrudan uygulanır tiptedir:

- Çalışan Ve çalıştıranlann grev hakkı dahil toplu eylem haklına

ilişkin

m.614:

- Ülke uyruklanrun diğer ekit Devletİeıde iş edinmek

üZere ülkele-

rinden çıkma hakkına ilişkin m.18/4.
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Bkz. özeltikle: VAN ASBECK, s.12-14: PAPADATOS, s.239; HARRIS,

Yukandaki iki hüküm bazı ortak özelliklergösterir: Bir kere, Şartln
tiim diğer hiikümlerinden faıklr o|arak "..ıaahhüt ederler" yeine, "ıanırlar"
ibaresiyle, sübjektif haIdar doğuracak biçimde kaleme alınmışlaıür. Böyle
bir aıüatımın bilinçli olarak tercih edildiği kabul edilrnektedif4.
Aynca, her iki hüküm, büyiik önem ta§ıyan temel özgiirlükleri içerifs.
zaten ttım liberal demokrasilerde benimsenen stiz konusu lemel haklann
ulusal yargı organlan öniinde talep edilmesi sorun yaratrnayacaktır.

Böyle bir gerekçe çerçevesinde, bizce sendika hakkı da aynı şekilde

doğrudan uygulaıur sayılıp, ulusal mükemeler önünde talep edilebilrnelidir.
Ne var ki, Şart'ln 5. maddesi Devletlere hitab9n kaleme alırıarak; kişiler için
sübjektif haklar sağlayan bir anlatınıa bağlanmamışnr. Örgiitlenme hakkırun
bir Hasik hak olarak zaten Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinde giivence

altına alındığr hahrlaİıırsa, Şart'da*i düzenlemenin bu şekli uygıİamada
önemli bir eksiklik teşkil etnez. Nitekim, Avrupa sosyal Şartlı'ndaki sendika
hakkrrun yetersizliğine işaret eden yazarlar, bu htıkmtin doğrudan uygulanr
olnası gereküği üzerinde durmamışlardır.
B) SqSYAL Ş/iRr n32 HÜKMÜNÜN 0RTAYA K}YDUĞU Y0RUM-

IAR

Avrupa Sosyal Şartı'nm iç hukukta doğudan uygulanır niteliği ve

ulusal yargı orgaı an önünde talep edilebileceğ görü$i, 32. madde hiikmü
dikkate alınnca düa da güç kazarur:

"Şan ile lç Hukuk ve Uluslararası Andlaşnalar Arasındaki iıişkiler"
başlıkİ 32. maddeye göre:
, "Bu Şart'ın hükiimleri, yürürlükıe bulunan veya yirürlüğe konulabilecek olan ve korunan kişilere daha uygun koşullar sağlayan iç hukukun veya
ikili veya çok taroJlı andlaşma, sözleyne ve anlaşnw hükiimlerine halel
getirmez,"

Böyle bir hükmtin vaıtığ, sosyal Şart'ın ulusal sistemlerde doğudarı
uygulanacağı varsayrmına dayandınlabilir. Nitekim bazı yazarlara göre, 32.
madde hükmü Şart Ek inde düa önce incelediğimiz ve tereddüt€ yol açan
hiikmün yorumuna ışık futabitif6. Bu görüş uyannca, ülkeyi bağlayıp Resml
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VAN ASBECK, s.13.
PAPADAToS, ş.239,

Bkz. WIEBRINGIIAUS, The Appücotion, s.27 . Kaış- ayıı yazaıı. [,es effeS, s.756-757:
bu yazıda, 32. madde toşlığında yer alan "Şart ile iç hukuk (...) ııasındaki iüşkiler" iba-

l13

Gazetede yayımlaıımtş bir metin yargrcın yorumuna veya uygulıımasına
sunu]duğunda, yaİgrcın bu metsıi tiinıüyle gözardı etmesi ve aykın karatlar
verİnesi düşiinİılemez87.

Bizce 32. madde, Şa(\n ulusal mahkemeler taİafindıırı uygulanrnası
gerektiği sonucuna götüİecek yeterli bir dayanak teşkil etsnez; buna kaşük
"iç hukuka erid" konusunda önemli bir esası da oıtaya koyup doğrulamaktadır: İş Hukuku alaıunda çeşitli normlaı arasrıdaki ilişkide, özellikle toplu
iş sözleşmesi/hizmet akdi ilişkisinde nisbİ emredicilik veya "işçŞe yararlıii" ilkesinin benzeri, uluslararası ırcrmlar/iç normlar için de kabul edilıniştir.

C) ANDLAŞMALARIN YORUMUNA DAİR LLKELER VE GÖRÜŞÜMüZ
Avrupa Sosyal Şartl bir uluslaraİa§ı andlaşma olduğuna göre, bu konudaki genel uluslararası örf ve adet esaslan uyannca yorurrılanacaktrr. Nitekim Bağmsız Uzmar ar Komitesi de böyle bir arilayşı betirtmi$if8. Bunun
yanüıda, önemli ölçüde mevcut genel örf ve adet kurallannı kodifiye eden

1969 taritıli Andlaşnalar Hukukuna Dair Viyana sözleşİnesinin ilgiti

hükümleri de yorumda dikkate alıİıamalıdır.

Viyana Sözleşnesi m.31/1'e görc, "andlaşma, andlaşmanın içeiği ile
bağlannlı olarak ve konu ve amacının ışığı alunda leimlerin olağan anlamına uy gun biçimde , iyi niyetle yorumlaıunalıdır" ,

Aynca, konumuz açı§ındarı, uluslararasr yargı orgaİüannm andlaşmalann yorumunda kabul ettikleri önemli ilkeıerden biri de "erİi doğurma

ilkesi" ya da "yararh etki ilkesi" dir (rule of effectiveness; principe de l'effet

utile)89,

Bununla birlikte. uluslarara§ı hukukun bir temel ilkesi olan " Devletiıı
egemenliği" de dikkate alınmalıdır. Bu ilkenin manükl sonucu, Devlelin
egemerılik ye&ilerini srnrrlayan andlaşma hiikiimlerinin dar yorumlanmasıdır9o. Oysa, özellikle insan haklan konulu andlaşnalann yorumurda bu esasresi vurgulanıyoı. Yazaı, söz konusu maddenin, "Şalln mahkemeler taıafından uygulanacak sübjektif haklaİ vermediği" yorumuyla çliştiğiıi beliıtmektedİ.

87 WIEBRINGIiAUS, bs cffets, s.757.
88 Concltısions III, 13.
89 Bkz. öz.: PAZARCI, s.l71-173.
90 Bu anlamda: Uluslaraıası Sürckli Adaleı Divoıı,
S6ıie A. No.1.
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1923, Winıbledon

Karaıı, Recıril

tan uzaklaşıldığı gözleniyor9l. Dolayısıyla bir insan haklan belgesi niteliği
taşıyan Avrupa sosyal Şarİı hükiimlerinin yorumunda, ''yararlı etki ilkesi''
ön plena çıkacak demektir. Bu nedenlerle, metııin izin verdiği ölçüde,
korunan kişilerin haklanıx genişletici şkilde yorumlamak gerekir.
İşte bu çeryevede Avrupa Sosyal Şartr hükiinlerinin ulusal yargı organ-

lan önünde talep edilip edilemeyeceği soİununa baktığmlzda; metı:ıin izin
verdiğ ölçüde ulusal mahkemelerin denetiminin gerçekleşebileceği sonucu
çıkryor. Kanımızca, haklann doğrudan bireylere tanındığl r^.614 ve m.18l4
hükiimlerinin uygulanrnası yetkili ulusal oıoritelerden talep edilebileceği
gibi; ulusal mahkeme kararlan yoluyla bunlan uyulması sağanmalıdır92.

Diğer taraftan yargıç, gerek ulusal mevzuağn, gerekse çeşitli yükümŞart hiİkİjmterini daima dikkate almalldlr.

lüiiklerin yorumunda Sosyal

§ 7.

AVRLJPA sosYAL şARTI,NIN

t YGIJLANMASIMN DENETİMi

Avrupa Sosyal Şartlııın uygulanmasınm denetimi, meEıin IV. Bölümİin{e dtizenlenmi$ir (m.2 1 -29).
Türlü eleştirilere neden olan denetim mekanizmas hakkında yapıları
reform çalışmalan çerçevesinde, 21 Ekim 199l ginij Avrupa Soşal Şartı'ııa

iıışkin negişikıık Protokolü imzalanİnıştır. Bu hotokol Şartın 23.,24.,25.,
2'7.,28. ve 29. maddelerini yeniden ele alİnaktadır. Protokolün, ffm akit
Devletler taniindan onaylandıktan 30 gün sonıa yürürlüğe girme§i öngörülmüş (Değışiklik Protokolü, m.8). Ancak. getirilen değşikliklerin önemli bir
krsmı daha önce uygulanmaya konulmuştur. Dolayı$yla Protokolde yer alan
değşikliklere bunda geniş biçimde yer verilecektir.

9ı
92

Nitekiln, Avıupa İnsan Hakları sözleşme§inin yoiumunda bu e§a§a itibaİ ediimeme!İedir. Bkz. öm. Wemhoff Kaıarı, 1968; IiARRIS, s.l2 ve oıada zilğedilen kaynaklaı.

Gunümüzde, özelıikle insan h8klan konulu normatif tipte andlaşmalaİırı amaç§al (teıeoğik) yorum esasııia göre yoİumlanma$ göİüşü güç kazanm8ktad[.
Bu görüşte: VAN.ASBECK, s.l3-14 (arrcak yazar, gö.üşünün kesin olnadığını da
beliİtmiştir, bkz. s.ı4); PAPADAToS, s.239. Şart'ın hazırl,k çal§malaİma daiİ baa

hu§usla., §öz konusu maddelerin bilinçli olaıa\ korunaı biıeyleıe sübjektif haklaı

verme aİnaclyla bu şekilde kaleme altndığını göste.iyor. Bkz. VAN AsBEcK, §.l3 ve
orada H. Gol§ong'un " Das Rechışşchuızsrsıeıı der europaeischeı Menschenrechıskonvenlion, (1958) ad|ı eserine ıtfen zikedilen Bakanla. Komite§i (CWWP I (50) 15, §.14)
ile Danşma Meclisi (l08 sa. belge, m.2) çalışmalan.
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Aynca, nretinde değişiklik yapılmaksızııı bazı yeni uygulama denemeterine je geçildi. Söz konusu uygıianralaı ve bu konudaki farklr göriişler de
burada ele ahnmalıdrr.
Nihayet, mevcut denetimi tamamlayacak bir "kollektif başvuru" mekanizması üzerindelri hazırlrk çalışmalan da 9 Kasım 195'de tamamlaınrak,
yeni bir meıin kabul edikni$ir. Denetim sistemini kökten eü.ileyecek olan
"Kollektif Şiküyeı Slsıenıiııe iıişkın rk Protokol" iİn esaslan, son kısmın
konusudur.

Önceden görüldüğii gibi, sadece deneüm sistemini geli$innekle yetin-

meyip, Şart'daki haklann maddi içeriğine ilişkin bir yeni metin de kabul
edilme sürecindedir. Bu bakrmdarı, Şart hakkında yapılan eleştirilore duyarlılık gösterilerek, Sosyal Şaı'a gerçekten dinamizm kazaırdırıldığ söylenebilir.

I.

ŞART METMNDE ÖNCÖRÜLEN DENETİM SiSTEMi

Uluslararası Çalışma Örgütü sisteminden geniş ölçüde esinlenerek
hazırlanan denetim nrekanizması, temelde hüümeüer tarafırdan gönderilen
raporlara dayanmaktadır. Raporlar, Avrupa Konseyi btinyesinde özel olarak
ihdas edilmiş değişik oıgaıılaı taıafından sırayla ele alınp değerlendirilmektedir. Bu bakımdan deneüm sürecini, devreye giren mütelif orgaıılar
dikkate alınarak bazı aşamalaıa ayırmak mümkiın:
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HÜ KÜ M EILER TARAF I N DAN GÖN DERL LEN RAPO RLAR

1.

Kıbul edilmiş hiikümlere ilişkin raporlar

Şartın 21. nıaddesi uyannca "Akü Tardtar, Avrupa Konseyi Genel
Sekreteriııe iki yıllık aralıklarla Bakınlar Komiıesince belirlenecek biçime
göre bu Şaı,tln II. Böliimİinün kabul eıniş oldukları hüktonlerİnin uygulannıasına ilişkiıı bir rapor gönderir."
a) Yukandaki metne srıo biçimde bağh kalırıdığı takdirde, denetimin
Şart\n münhasıran II. Bölüm hükürrüeri için öngöriildüğü ve I. Bölİİmdeki
genel ilkelere ilişkin bir denetinı yapıimayacağı düşiinüebilir. Ancak, I.
Bölümde yer alan ilkeler, Şaİt'ın tüm hükiimlerinin yorumunda göztinıİnde
bulundurülrnası gerckli bağlayıcı esaslardıc dolayısıyla denetimde bu
hükümleri de dikkate almak gerekir.
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b) Raporlaı
_
._
Bağımsız

belirli soru formlaruıı yanrtlayacak biçimde hazırlanır.

Uzmar ar Komiıesi tarafrıdan düzerılenip, Bakaİılal Komitesince
kabııl edilen bu formlar, raporlann çerçevesini hİr madde için ayn ayn

belirlemektedir. Her htİkme özgü, somut ve ayİlntrlı soru formlanna yanıt
getirilme 8ereğ son dercce yaraflrür: Bu sayede başlangıçta genel, soyut ve
müphem göıünen yükiimlülükler, somut bir içerik kazarımaktadır93.

Soru formlannın bazarı çok aynntıll olması, eleştirilere bile yol açmışraporIanİn genellikle özenle hazırlayıp, etraflı bilgiler
sunmaktadır; ancak bu raporlann verilen süreye nazaran birçok kez geç ulaşİnldtğı da gözleniyor.
^. Hükometler,
ürX.

Raporlan inceleyen ilk merci, Bağunsız Uzmanlar Komitesidir. Bizzat
soru formlanndan da anlaşıldığı gibi, yapılan irrceleme salt bir formaliteden
ibaİet oknayıp, büyük bir ritizlikle yürütillmektedir.
c) Şarı'da yer alan bir yükiimlülük, ayru zamanda Devletin taraf olduğu
bir UÇO Södeşmesinin kapsamına da girebilir. Bu durumda, f]luslaransı
Çalışma Bürosuna gönderiten raporun bin suıetini veya özetini Avrupa Konseyi mercilerine de göndermekle yetinilrnektedir. Böyle bir yöntem pratik
olİnakla biıtikte bazı sakıncalaİ da gösterir: Gerçekten, ilgili UÇÖ Sözleşmesinin içeriği faı*lı olabileceğ gibi, denetim dönemteri de tam biİbirine
uyınayabilir. Bu gibi hallerde, söz konusu raporlann Şart'ın denetimi açtsından yetersiz kalabileceği gözden uzak futulrnamalıdır.
2.

Kabul edilmemlş hükirı|ere iIlşkin raporlar

Bakanlaı Komitesinin uygun bulduğu anlrklarla, kabul edilmeyen
ilişkin raporlar da istenebilir (rp.22). Bu raporlann gerek biçirni,

hiıkiımler€

gerekse harıgi hlıkiİınlere itişkin olacağ, gene Bakanlar Komitesi tarafından

belirleniP5.

93

Bkz. SUR, F,H.: 14 Chaıte Sociale Euıop6enne: Dix annğes dbpplication, Aınuaiıe
1974, ş.88 vd., s.91-9; LAROQUE, s.l1O1ll. Ömeğin, Şırr'm

Eırofgn, Vol. XX[,

5. maddesindeki seıdika haikına ilişkin soru formunda: a) Sendika kuıup üyİ olnıalaıı
yasaklanan kesimler ve çeşitli krsıtlamalaı; kamu personeli için öngörüıen spesitik hültiimler; b) Ggütleıin kuruluş formıüteleri ve işleyişlai dahii ohal üzere, örgüttenme

95

hakkına ilişkin ülke mevzuaııtlıı ana hatlan; c) Sendika özgihlüğünü, öze[ikle de
öı8iitiın işveıene ka§ı güvencelerini §ağlayan hükiimleİ; d) sendikalarüı ü§t kuruluştaİa
ve uluslııarası kuıuluşlara üyelüleri tonusundaki düzenleme; e) Polis ve silih]ı kuwet
mensuplaru,ıın sendiks özgihlüğifudeo hangi ölçüde yaraİlandırıldığı (.,.) sorulmuştuİ.
Bkz. Hiikomet Komite§i, trI, 4; t{ARRIs, s.202.
Tıbii, §öz konusu ıapoİlaİ, milnha§uan sosyal Şa.tt onaylayıp taİaf olan Devletlerden
isteııebiıeceıitir. Şart'ı henüz onaylamayıp ta.af duruınurıda olmayan DevletieTden hiç bir
ropor istenmez

l|7

Tanf Devletlerden kabul etmedikleri hükiımlere ilişkin raporlar

da

istenebilmesi, ilk ba*ışta yadırganabilir. Oysa benzer bir esas, UÇÖ Anayasasına l946'da yapılan bir değişiklikle. UÇÖ sisteminde daha önce benim-

senıni$i. Bu siİtern uyannca, Devletler, UÇÖ Yönetim Kunılunun isteği
üzerinl, onaylanmayarı Sözleşme ve Tavsiyeler hakkında rapor göndeımeile
yükümtü tutulabilmektedirg6. Bu hususta göriİldüğü gibi. UÇo sistemi gerr
bir esin kaynağı oluşturmuştur.

Kabııl edilmeyen normlar hakkında rapor istenmesinin elbette kendirE
özgii amaç ve işlevleri var. Bu rapodar, nitelikleri gereği diğerlerinden fa*lr
özellikler gösterdiği içln, soru formlan da değişik biçimde hazıılanmalıdır.
Bu kez, sadece Şart hüümleri karşısında ilgili illkenin hukukİ ve fiill dunımu bildirilmekle yeünilİneyecek; Şart'da bu husus açıkça belirtilmeınekle
birlikte, Devletin ilgili normu neden kabut etmediğini açıklaması da yerinde
o1ur97,

Böyle bir yiikümlülük türlü yararlar gösterir: Devletler, bazı hiİkİimleri
onay kapsamı dışında bırakmalanna neden olan hukukl ve fiill engelleri bu
surette açıklığa kavuşturduklan için, ileride aynı hiikümleri onaylamaya
yönelik çalışmalan belki daha kolay yön verebileceklerdir.
Uygulamaya bakldığnda, söz konusu raporlann uzun süre istenmediği; ancak 1978'den itibaıen bazı maddeler için istenmeye başlandığı gözlenmektedir.
3.

Raporların aleniyet kazanmısı

a) Şart'da açıkça belirtjlrnemekle birhkte, Değişiklik Protokoliinden

önce hükümet rapoı{an Avrupa Korueyi çerçevesinde "gızJi" mütalia edilerek yayınlaıımıyordu. Bir ksım yazarlar, raporlann yayırılanmasuun yaıarlı
olacağıru öne sürmüşlerdirg8. Oysa, raporlann gizliliğni de savunmak mümktindü, zira önerilen saydamlık, raporlann poliük malzeme oluştunna§ına ve

hiikümetlerin gerçekleri samimi biçimde sunmalİarı kaçınmalanna da yol
açabilirdi.
Değişiklik Protokolü, bu konuya belli bir açıklık getirmiştir: m.23l3
uyanırca, 2l.,22.ve 23. maddelerdeki rapor ve göriişler, isteyenlein bilğ,
sine sunulur. Böylelikle kamuoyunun ilgisini çekerek denetimin etkili kılın96

UÇÖ Anayasası, m.l9, paı. 5

9,1

Bu yönde, Comitğ Gouvememental, II],4.
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HARRlS,

l18

s.209.

e.

ma§r düşiinüüyor. Buna

ka§ılrk, ne ıİusal otoriteler ne de AVrupa Konseyi

bu belgeteri yayınlama yühim|üüğindedir9.

b) Pıotokolle değişik m.232 uyanııca, Genel Sekreter, hiıkümet raporlannın birer suretini,Avrupa Konseyi nezdinde danışman stfağnr taşıyan bazı
hllkfmet-dışı uluslararası ör gütlere göndermelidirlm.
4.

Raporlann

işi

ve lşveren örgütlerinin görüşiine sunulmag

a) Şaıt'rn 23. maddesinin 1. fıkrasıııa göre, raporlann birer ömeğ ulusal işçi Ve işVer€n örgritlerine de sunulmalıdır.

Bu işçi ve işveren kuruluşlan, 27. maddenin 2. fıkrası uyannca Hükümet Komitesi toplantılannda daruşman sıfatıyla gözlemci olarak temsil edilecek en çok ikişer uluslaraıası işçi ve işveren örgütiine üye bulunan ı/ıJal
örqütlerdir. Zikredilen uluslararası işçi ve işveren örgütlerinin hangileri
olacağı. Hüktmet Komitesi tarafindan belirlenir.

.

Raporlann gönderileceği ulusal işi ve işveren örgütlerinin bu surette
beliderıırıe tarzr, haklı eleştirilere hedef ÖLnuşturlOl. Bir takım rıluslararası
kunıluşlara üyelik, tek başına örgiitiin üke içindeki temsil yeteneğni yarısıtmaktarı gerçekten de uzaktrr. Örgtıte tıye orarıı gibi bir taktm ek ölçütlere de
yer verilmesi isabetli olurdu.
b) 23. maddenin ilk şkli uyannca, ulusal örgiıtler kendilerine sunuıan
raporlar hakkındaki ?örüşlerinİn Avrupa Konseyine bildirilrnesini isteyebilirterdi. ilgili Devlet ulusal örgiitterin göriİşlerini Genel sekretere iletecek ve
düa sonra bu göriişler Uzmanlar Komitesinin incelemesine sunulacakh.
Görüldüğü gibi, ancak örgütlerin açık istekte buluıunalan halinde Devletleı
işçi ve işveren örgiiderinin görtişlerini Genel Sekıeterc iletsnekle yükiimlü
futıılmuştu102.

Pİotokolün 23. maddeye getirdiği değişiklik sonucu, örgiitler artük
göfüşlerini doğrudan doğruya Gerıel sekfetere bildircbilirler. Böylece süıtç
hafifletilerek, işçi ve işveıen örgtitleri denetime bir^z daha aktif biçimde
katılrnaya özendirilrniştir.
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ioı

Rapport explicaıif relatif au hoıocole Po.tant amendement

enne, Snasbouıg

1o2

l93,

l6.

i

la Charte §ociale eurotE-

Bunlaı, Şaıt'da yer alan konulaİIa özel otaİak ilgili örsiitıerdir.
Bkz. LARoQUE, s.t09.
Şarü n.23r2 metni şöyleydi: "Akit Taıaflar, adı8eçen raporlar üze.ine bu ultlsal örgüt_
lerden aIınan 8örüşıeri, bu örgütler taİafmdaıı istendiği takdirde, Genel seketere
iletir. " (Resmi Caze te'deki ınetin).
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Gene Değişiklik Protokolü uyannca, Genel Sekreter, ıılusal örgiıılerin

görtişlerinin bir suretini ilgili Devletlere gönderir. Hük0meder de, bunu
müteakiben kendi ğörüşlerini sunabilirler (m.23ll'in değşik şekli, son cümle).

Geçmi$e ulusal işçi ve işveren örgiİtleri genellikle herhangi bir görüş
bildirmemişler ve bu ilgisizlik haklı olarak da ele$irilrni$ir. oysa, işçi ve
işveren örgütlerinin göıüşlerini bildirmeleri, Şart'da yer a|mayan "şikğet"
mekanizmasının işlovlerini krsmen de olsa yerine getirebilirdi.

l

hükmü, "sendika] örgİiderin üçlü bir organda
denetime katılnalan" gibi radikal bir formü önereıüerin beklentilerine
cevap vermekten uzakür. Ancak, eğer İşi ve işvercn örgiitleri Şart'ııı denetim sürecine ilgi gösterir Ve mevcut hiikümlerden daha iyi yaraİlarurlarsa,
azımsanmayacak bir etkide bıılunabilirler.
Sonuçta, yeni m.23i

B) BAĞIMSIZ UZMANLAR

KoMİrESiNiN

lucrınursi

Ttim denetim süreci içinde en çok üzerinde durulan aşama, Bağıınsız
Uzmanlar Komitesi tarafından yapılan incelemedir. Bağmsız Uzmuılar
Komitesi, gerek oluşurn ve çalışma tarzı, gerekse ortaya koyduğu içtihadıyla, denetim sisteminin temel direği sayılır.

l. Bağımsız Uzmanlar Komitesinin oluşumu
a) 25. maddenin Prookolle değişik şekli uyannca, Bağımsız Uzmarılar
Komitesi üyeleri, ekit Devletlerin hazıdadıklan aday listesi içirıden Parbnıenter Meclis ıarafından seçilir.

Adaylarda bazı nitelikler aranmaktadır: Ancak "yiiksek karakteİıi",
"ulusal ve uluslararası sosyal konularda e}ıliyetleri taıırnrnış" şahsiyeder
aday olmaya mezundur,

Uzmarılar Komitesinin kaç kişiden oluşacağı Bakanlar Komitesince
kararlaşbnlır. Bu sayı dokuzdan aşağ olamaz.
Şart metrıi ilk şkline nazaran bir takım değşiklikler de görmüştilr:
Eski metinde Bağlmsız Uzmarİan seçdcek merci Bakariar Komitesi ikeni

bu yetki Parlİmenter Meclise aktarılarak, Uzmanlann hükomedere i,ı^zarari
bağmsızlrğı pekiştirilmiş. Öte yandan, "en çok yedi"den "en az dokuz"ı
çıkanlan Uzman sayısr, gelişen ihtiyaçlara düa kolay cevap verebilmek
üzeıe, Bakanlar komitesince arttünlabilecektir.
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Üye sayısına dair yapılaıı bu değişikiikter, özellikle son yıllarda yaşanan gelişrnelerden kaynaklanır: Birçok yeni Devlet §artl onaylayarak taraf
oknuş103, aynca, mevcut taraflaldan bazılan daha Once kapsam dışı bıraktıklan bir kısım hükümleri onay kapsamına sokmuşlardır. Öte yarıdan, yeni
haklar getiren Ek Protokoltin ytirürlüğe girmesiyle de iş hacmi büyİımü$tİr.
UzmarıIar Kornitesi üyelerinin sayıca. arsınlması ve düa da aİtttrma olanağnın getirilmesi, yeni iş hacmini karşılamaya yöneliktir.
Üye saysınm arttınlİnası bir başka işlevi de göriir: Şalt\ onayladıktan
sonn rapor suıımaya ba§layan yeni Devletlerin uyruğu olup, bu ülkelerin

sistemini yakından tarxyan kimselerin de Komitede yer almasınrn yararlanna, düa önce öğı€tide işaret edilmiştilo4. Üye sayısırın aığnasıyh ekit
DeYletlerin her birine mensup birer Uzmann atanması mümkün kılınmtşlr.

b) Bağmsız Uzmanlar Komitesi üyelerinin görev sür€si aln yıldır.
Değişiliik Protokolü uyannca aynı üye ancak bir kez yeniden atanabilir.
c) Uzmanlar Komitesi İjyelleı kendi adlarua görev yapıp; bu görevin
geıelttirdiği bağmsızhk, tarafsızlrk ve dikkat ile bağdaşmayaıı başka işleri
ü§tlenmemelidir.

Yüanda Ek Pıotokolle getirilen koşilar, Avrupa lnsan Haklan Sözleşmesinde (8. hotokol, m.23 ve 40. par.7) Ve işkence ve insanlık Dışı ile
Küçllltiicü İşlemleri Önleyici Avrupa Sözleşmesinde (m.4, par.7) de yer alan
klisikleşmiş niteliklerdir. Uygulamada da, baştan beri, görevleri nedeniyle
bağmsız, saygın ve tanııımış kişilerin seçildikleri gözleniyorl05.
Buna kaşılık, Değişiklik Protokolünden önce olduğu gibi, şimdi de
Bağmsız Uzmanlar, Hükümeder tarafırıdan önerilen kişiler araslndan seçil_
mektedir. Bu bakımdan, bağımsızlığn "tam" oknadığıru söylemek de mümkün; zin kendi ülkesinin mevzuat veya uygulamalanna yönelttikleri eleştirilerden rahatsız olan bir Hükümet, bu Uzmaru yeniden örıermeme yoluna
gidebilecetıir.

l03

l04
l05

Ekim ı988-Ekim l99l taıihleri aıasında altı yeni Devlet Şaİt'ı onayladı. Aync4 1988
taıihli Ek Pıotokol <la, 4 Eylül 1992 8ünü yiırülüğe giıdi.
Bkz. öz. HARRIS, s.2l7.
Üyeler genellikle uluslaıaıası hukuk ve sosyal hukuk pıofesörleri ile yüksek yargr
oıganlan başkanlan aıasındaı seçilmeltrediİ. Baa yaz8rlar, Komitede ilk önceıeri
olduğu gibi, i§tatistikçilerle ikıisaÇılar.n da yeı almasınm yaıaıl.nna işaret etmişlerdiı
(Bkz. LAROQUE, s.|12, No.60; IIARRIS, s.2l9).
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d) Uzmanlar Komitesi görtişmelerine IJÇÖ temsilcisi de danışman

sıfanyla kanlır (m.26). Uygulamada bizzat bazı Komite üyelerinin de geçmişte UÇÖ'de görev yapmış şüsiyeüer olduklan görütir. Böyle bir oluşum,
yararlanrlşüphesiz UÇÖ'deki deneyimden Avrupa Konseyi çerçevesinde de
masıru sağlar ve bu bahmdan olumludur.
2.

Bağmsız Uzmanlar Komitesinin çalışmalan

a) Bağımsız Uzmanlar Komitesi, ça]ışma yöntemini kendisi belirleyerek, genelde buna bağlı kalmışur106.
Uygulamada, Başkan, başkan yaİdımcısı Ve genel ıaporttir seçildikten
sonra; her üye beliıli bir kısım maddelerden sorumlu sayılİnakta ve htik0met
raporlanınn ilgili kısımlann incelemektedir. Yap an araştırma sırasında,

Avrupa Konseyi ilgili Dıekttlrlüklerinin hazırladıklan ve özellikle ülke
mevzuatlannırı karşılaştırmalı incelemelerini içeren çalışmalardarı geniş
ölçüde yararl anrlrn aktadır.

b) Bağmsız Uzmaıüar Komitesi toplantılannda her üyenin görtişleri
tarğşılır. Bu toplanılara Avrupa Konseyinin ilgili Direktörliİklerinin görcvtileri de katılınaktadır. Komite, her [irlü bilgiden yararlanır. Özellikle, UÇÖ
tarafından gönderilen rapor ve bilgileıle Avrupa Konseyi çerçevesinde sosyal Güverdik Kodu gibi belgelerin deneümi sırasülda sağlanan veriler dikkate alındığr gibi; oECD ve Birleşmiş Milleıler Örgüttinden kaynaklanarı bilgilec işi ve işveren örgtiderinin gönişleri Ve nihayet daha geniş biçimde
Ayrupa Konseyi Direktörltıkleri yetkilileri ile Bağımsız Uzmarılar Komitesi
Uzmarılannm sahip olduklan bilgiler değerlendirilmektedir.

c) Raporlann içeriği bir sonuca varmak için yeterli görülmediği zaman;
genellikle Bağımslz Uzmanlaİ Komitesinin girişimi İİzerine, Avrupa Konseyi sekİeterliği taraf Devtetten eİ Dılgl istiyordu. Değişiklik Proıokolü (m.24/
3), Bağmsız Uzmarılar Komitesine doğrudan Devledeıe yönelerek ek bilgi
isteme yetkisini vermiştir. Denetim mekanizmasını hafifletsneyi amaçlayıp,
aynr zamanda Bağımsız Uzmanlar Komitesi ile hiikometler arasında diyalogu özendiren bu değişiklik, isabetüdir.

Aynca, Değişiklik Protokolüyle düa da ileri gidilmiş: Ek bilgi istendiği hallerde, gerekli görüldüğtinde, Uzmaİılaİ Komitesi kendi girişimiyle
veya muhatap Devletin isieği ijzeirğ, Devlet temsilcileriyle toplann yapabilecek. UÇO deneyiminde bu tür doğrudan temaslann büyük yaran görüeı€k,
106 Aynnıılı
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bilgi için bkz.: LAROQUE,

§.

t

l2-114; HARRIS, s.222 vd.; Conclusions l, 7.

Sosyal Şart çe4evesinde de benzer bir formİil önerikni$i. Protokol'ün getiİdiği yeni hiiktirn, önceden beri sunulan görüşlere yakrn107, olumlu bir değişikliktir.
Gene Protokol'e göre. 23. maddede söZedilen uluslararası işçi ve
işveren kııruluşlan da durumdan haberdar edilrnelidir (m.23l3, son ciimle).
Denetim sürecine işçi ve işveren örgiitlerinin daha çok katılması yöntindeki
görüşler, bunda da etki göstermiştir.

d) Bağmsız Uzmaıİar Komitesinin "Sonuçlar"ı ("Conclusions"'), genellikle oylama yapılİnadan, konsensüs yoluyla kabul edilir. Bu Sonuçlarda,
taraf Devletlerin Şaıt maddelerine uyup uymadtklan gerckçeli olank ortaya
konulduğundan, Uzmarİar Komitesinin "yargı beıızeri" bir işlev gördüğü
söyıenebilnektf dir.
Denetim sürecinin tam adamıyla tek bağımsız orgaru olan Uzmanlar
Komitesi, " Sonuçlar"ıyla tırıemli bir içtihat olu$urmuştur.
3. Bağımsız

Uzmanlar Komitesinin işlevi

Şart\n 24. maddesi uyannca, Bağımsz Uzmanlar Komitesinin göı€vi,
hiİkümet raporlanru incelemektir. Yapılacak incelemenin ttiriı hususunda
Değişinik Pmtokolü önemli bir açıtlık getirdi: 2. fıkıaya göre, bu organ,
"ilgiü akil furaflonıı meyzuat ve uygulamalannın Şart'dan doğan yilkümlülikleiııe uygunluğunu hukukt yönden takdir eder.. " (2. f*ra).
d) Sosyal Şart ın özellikle ilk denetim dönemlerinde, Uzmaıılar Komitesi ile Hükimet Komitesinin işlevleri konusunda iki organ arasında bir
görüş aynlığı çıkmıştı. Bu görüş ayrılığı, özellikıe Uznıadar Komitesi
Sonuçlannın ilgili Devletlerin alacakları tedbirlerle ilgili tavsiyeleri içerip
içrmeyeceği konusunda odaklaşı yordu l08.

uzmarılar komitesi, birinci ve ikinci deneüm dönemlerinde, Devletle-

rin mevzuat ve uygulamalarınrn Şart'a uygurıluğunu inceledikten

sonrıı,

aynca Devlederin alacağı örüemler konusunda tavsiyelere (ıecomrnandation) de yer vermişti. Buna karşıl*, sonraki aşamada devİeye giren Htı}fmet Komitesi, Uzmanlar Komitesinin Hükümetlere tavsiye yöneltİne yetkisine sahip olmadığı görüşiindeydilO. Parl6menter Meclis de, bazı aynmlar
yapmakla birlikte, genelde Uzmanlar Komitesinin gödşüne katıknıştırl l0.
l07 Bu yönde: Bağıınsız Uzmanlaı Komitesi, Conclusions III, l3; IIARRIS, s.2G.
l08 Aynnt ı açıklama ve tahlil içirı bkz.: sUR, F.H., ş.93-103; IiARRIS, s.232-233.
l09 CG, Ch. soc., (70) 24; CG, Ch. §oc., (72) 40.
l10 Avis 64, paı.7, Textes adopt6s, seproct. l93.
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Nihaİ aşanada ise Bakarilar Komitesi, ılk denetim dönemlerinde hükü_
metlere heıİıangi bir tavsiye yöneltnemişılı; sonradan, aynı tufumu südürerck, denetim orgarüannın ve bu arada Bağmsız Uzmarılar Komitesinin _
önlemleri de içeren - görüşlerine dikkat çekmekle yetinrniştir.
Bağmsız Uzmanlar Komitesinin, üçiirrü denetim döneminden itibaren
artık heİhangi bir tavsiye önermediği gözleniyor.

b) Yukandaki göriiş ayrılrğı konusunda bir değerlendirme yapabilmek
için, Şartın denetim sistemini biıtünüyle dikkate almak gerekir. Bu açldan
bakıldığnda, genellikle Bağmsız Uzmaıilar Komitesi evresinin " hukuki" ,
Hükümet Komitesi incelemesinin ise bir "srycsoJ" aşama olaİak nitelendiği
gözlenir.

oysa.her tavsiyede ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal durumu dikkate almdığından, "tavsiyeler", niteükleri gereği daima bir ^siyasal boyut
taşır. Nitekim, herhalde bunun bilincinde olduğu için, UÇo bünyesinde
Uluslaıarası Çüşma Bümsu Uzmanlar Komitesi münhasıran hukuK ve teknik düzeyde kalarak, tavsiye yöneltİnekten kaçınmış ve böylelikle siyaset
dışı kalmayı başarabilrnişüİ.
Öte yandan, bizzat Uzmarılar Komitesi kendi "Sonuçlar"ını, doğnıluğu
ancak istisnaen tartışılabilir, hukukl ve teknik değerlendirmeler olarak kabul
ediyorll2 Böyle olunca, hüuki ve teknik düzeyi aşan değerlendirmelerin
burada yer a]ması, Sonuçlan tartışılr konuma getirecek demekür.

Esasen, denetim sürecinde görev yapan değişik orgarüar arasında belli
bir işböliimün bulunması yararlıdır. Bu organlann aynı göfilşü paylaşmamalan da, yapıcı bir "diyalektik'le birli\te dinamizm getirirl13, Ulusal mevzuat ve uygıılamalann Şart'a uygunluk denetimini en tarafsız biçimde ger-

çekleştirecek organ, yukanda değinilen özellikleri nedeniyle, Uzmaıüar
Komitesidir. Buna kaşılık, öndri düzeyinde kalsa da, htimmedere tavsiyede
bulunma işlevinin siyasal boyut taşıınası kaçınılmazdır. Bu nederıle söz
konusu işlev başka bir organa btrakılarak Uzmanlar Komitesi göriişlerinin
hükometlere herhangi bir tavsiye içermemesi daha isabetli göriinmektedirl la
Nitekim, Avrupa sosyal Şaıt'ın Değişüril-ınesine ilişkin Protokolde bu

aynm doğrulaffnıştır.

1lı

I12

ı13
ı14
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Conclusionş IlI, l2-13.
Bkz. SUR, F.H., s.96-103.
Bu yönde : tlARRIs, s.232.

c) HüKÜME( KoMiTESl
Şaıt metninde yer alaır ilk adıy|a ''Hükaınetler Sosyal Komitesiniıı Alt
Komitesi" (Sous-comitğ du oomitğ social gouvememental), Avrupa Konseyi
belge ve çalışmalannda "Sosyal Şart Hükümet Komitesi" veya krsaca
"Hiİknmet Komitesi" olarak geçiyordu. Değişiklik Protokolünde, düa kısa
oları "Hükameı Konıiıesi" (Comit6, gouvemenental) deyimi tercih ediıİniştir.
Hükümet Komitesi, denetim sürecinde Bağmsız Uzmarüar Komitesinin ardından devreye giren, ikinci inceleme orgarudır.

l. Hükümet Komitesinin oluşumu
Şart'ıİı Protokolıe değişik 27. maddesinin 2. fikrası uyannca, bu

Komite, her dtj, Devleıin birer ıemsilcisiııden

o|ışır.

Hiik0met Komitesi toplantılanna, Komitenin saptayacağı en çok ikişer
uluslararası işveren ve işçi örgütii gözlemcisi, danrşman sıfatryla davet
edilir.

Nihayet, Avrupa Kon§eyinin danrşmaru statiı§ınde olup Şart'daki
konu]arda yetkili bulunan hi.ikomet-dışı uluslararası örgiitlerin tem§ilcileri
de, göriişleri almmak iizere çağnlabiliı.
Hükftnet Komitesi, esas itibanyla Bakaİılar Komitesinin yaıdımcı§ı
niteliğnde bir orgaiıdır. Uygulamada üyeler, Devletlerin sosyal konularla
ilgili idarf birimlerinde görev yapan devlet memurlan olup, kendi Devletleri
taraflndan seçilmektedir. Hiik0metlerince bu görevleıinden her an alırııp
değiştirilebilen üyelerin hiikümetleıe ka§ı "bağmsız ve tarafsız" olrnalan
gtİç görünüyor.

Bu olumsuz yörE ka§iık, Hük{ımet Komitesi üyeleri, konumlan itibanyla öremli bir katkı sağlayabilider: Görevleri gereği Devletin idaıl mekanizmalanyla yakın ilişkide bulunarı bu kimseler, iilke mevzuat ve uygıılamalanrun Şart hükijrrıleri doğnılfu§unda gelişmesinde etkili olabilecektir. Bu
bakıından Hük0met Komitesi, Avrupa Konseyi ile üye Devletler arı§ında en
yakın bağlanüyı sağlayacak. yaİarlı bir organdır.
2. Hükümet

Komitesinin çalışmalan

Pİotokolle değişik 27. madde uyannca, Hiıkomet Komitesinğ iletilecek
Devlet raporlanyla birükte, ulusal işçi ve işveren örgütlerinin göriişleri,
Devlederin bunu takiben sunduklan görİişleri Ve Uzmarüar Komitesi sonuçlan bu organa gönderilir ( l. fikra).
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Htiktmet Komitesi çalrşma yöntemini kendisi diizeıııemektedir. Gizli
olaİı toplantılanna her üyenin bir veya daha fazlı daıuşmanı katılabilir.
Alınarı iararlarda faırdı görüşte olan üyelerin kişisel görijşlerine raporda yer
ve rilın ekted ir.

Htİktmet Komitesi ıııporıma işçi ve işVeren kuruluşlannın görüşleri de
eklenir.
3. Hükümet

Komitesinin işlevi ve rolü

Protokolle getirilen değişiktikten sonra, Şart m.27l3 şu şekli almıştır:
" H ükameı konıitesi, B akanlar komitesinin kararlarını hazırlar. öze l,
likle de, Uzmanlar Komltesl ile taraf Devleıleriıı raporlarının ışğı alnnda,
Hükamet Komitesi, sosyal ve ekonomik politika diişünceleine dayanarak
ıard Derletlere Şart'ın 28. maddesi ııyarınca tavsŞe yöneltilmesini gerekli

gördüğü durumları gerekçeli olarak saptar."

Hükomet Komitesinin Bakarüff Komitesine sunacağ yukandaki raporun kamuya açıklanması da öngöriilmüşİir.
Gene Protokolle getirilen 4. fikraya göre. "genel olarak Şart\n uygulanmasına ilişkin sapıamalarından hareket ederek, Hükamet Komitesi, araşnrılmasında yarar gördüğü bazı soşal sorunlarla bazı Şart nıaddeleri hakkında Bakanlar Komiteıine öneri qetirebilir," Bu htlkilm, Hükomet Komitesinin işlevini genişletmektedir,

Şart'ırı 27. maddesine Protokolle getirilen bu yeni hususlar, genelde
geçmişte yaşanan bazı tereddüt ve görtiş aynlüklanİıı gidenneye yönelik
olup, Hiıkiımet Komitesinin işlevine açıklık kazandırmıştır:

Bir kere, Devledere yönelik tavsiye önerilerini hazırlama yetkisi, açıkça Hiiklımet Komitesine Verilmektedi r.
Uzmanlar Komitesinin de bu tip öneri hazırlayabilip hazırlaywrıayacağı
sorusuna ise doğrudan yanıt getirilmemiş. Bununla birlikle "Devletlere
tavsiyelerde bulunma" yetkisinin siyasal ağrlıklı olduğu fikdl15 bir bat(ma
doğrulanmış görtınüyor: Zira Hük0met Komitesi, Bakarılar Komitesinin
" kararlarıııı hazırlayacaknr"; aynca 3. ve 4. paragraflaıda belirtilen "etoııonıik ve sosyal politika düşünceleri" ile "sosyal sorunlar" ibareleri de bu
organuı politik işlevini açıkça ortaya koymaktadırt l6.
ı15
l

Bu yönde, bkz. öz: SUR, F.H., ş.98-99.
m.24l2'deki "hukuki yönden" ibare§i.

l6 Ka§. Uzmanlır Komiıesine ili§kin
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sonuçta, Protokolle getirilen hükiimler, geçmi$e uyguliımayla tedricen

ortaya çıkan tabloyu yan§ıtıyor. Böylece tavsiyelerin, teknik ve hukuki işlev
gören Uzmanlar Komitesine değil, politik aşarnada görev yapan Hiik{ımet
Komitesi ile Bakar ar Komitesine ait olduğunu stiyıemek mümkiindür.

Uygrılamada, ulusal raporlann aynntılı incelemesi ve Şart hükiimlerirrc
uyguntuk denetimi, esas itibanyla Uzmanlar Komitesince gerçekİeşmektedir. HüH)İnet Komitesi ise, incelemelerini geçmişte düa çok Uzmanlar
Komitesi Sonuçlannın belirli yönleri üzerinde odaklaştınnı$ılı l7. Hükümet
Komite§inin yeni çalışma yöntemilt8 uyannca, Uzmanlar Komitesi Sonuçlan madde madde incelenip, ilgili Devlete tavsiye yöneltip yöneltmeme
hususunda bir oylama yapılacak. Eğer tav§iye (recommandation) konusunda
çoğurıluk sağlanamazsa, uyanda (avertissenıent) bulunulması oylamaya konulur. ilgiüi Devletin Şart hükiimlerirıe uymaya yönelik örılemleri almaması
halinde, gelecek dönemde bu kez doğrudan "tavsiye" önerilmesi öngörülmüştiır. Aynca, istenilen bilgileri defalarca vermeme de "tavsiye''ye yol
aÇaı,l l9.

Nihayet, bazl hallerde, Hükümet Komitesi tavsiye Ve uyanlan yıınında, Bakanlar Komitesine sunacağı raporda gerek Uzmanlar Komitesi sonuçlanyla, geıekse bir Devletin durumuyla ilgili görüşlerini de bildirir.

Uzmaıı]ar Komitesi Sonuçlanndaki Şart hükiimlerine ilişkin yorumlann kayda değer bir krsmına Hiik0met Komitesinin kaülmadığı geçmişte
dikkat çekmiştirl2o, Hükümet Komitesi, Şaıt'ın yorumu ve uygulanması
hususunda yetkilerini elinde futİnaya devam ettiğini bu şekilde ortaya koymaktaydı.
Buna karşıl*, değişiktik Prctokoıü'ne uygun olarak çalışma esaslannı
yeniden düzenleyen Hiikümet Komitesi, bundan böyle Şaİt hıikİınıleri haklonda yorum yapmamaya kaİar vermişl2ı. böylece iki organ arasındaki işki_
liimü uygulamada da teyit edilmiştir.
l1,1

Bu yönde bkz aynca: HARRIS, s.240-24l.

1ı8

Toriııo'da yapılan Bakanlar Konferansı sonuç kaıan ile l l Aıalık 199l ta.ihti Bakanlar
Komite§i kaıanyla, Değişiklik Protokolünün bi an önce miiürnkün olduğu ötçüde uygulamaya konulması isteomişıi, Bakanlar Komite§i, bu doğtuıı,uda çaıışma yöntemini yeniden gözden geçirmiştiı. Bkz. Com. Couv. 12. ıapor(l) l988-1989, m.2 ve4, No.1418.
Bazı Devletlerin delegeleri (Avusfurya, Danimarka. Almanya, lzlanda ve Tüıt<iye), Hük0met Komitesinin yeni ıolüne iltkin 4. maddeniı (Şan m.27) derhal uygulanmasua

l19

Yuk. zikredilen rapor, No.ı7.
Bkz. HARRIS, s.242 d.n.2o2de zikredilen Şart hüktım|eri; s.246.
comitd Gouvemernental, 12 a Rapport (II),
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l2l

taıafta. olmayıp, Prolokolün resmen'onaylanmaslnın beklenmesi gerektiğini bildiıdiler.
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D) BAKANLAR KoMiTESi
Protokol, maddelerin sırastnda da bir değişiklik getiriyor: Şart\n g5ki
şeklinden farklı olarak, artık ilk önce Bakanlar Komitesine (m.28); sonrd
Parlirnenter Meclise (m.29) yer verilmiştir. Bu düzenleme arüamlıdır: Böylece Parlimenter Meclisin denetim sürecindeki konumu temel bir değşiktik
görcrek, Bakanlar Komitesi aşaması artık Hük0met Komitesi çalışmalannı
derhal izlemektedir.
1.

Bakanlar Komitesinin oluşumu

Bakarüar Komitesi, Avrupa Konseyinin en yetkili mercii; aynı zamanda da denetim süreci sonucunda bağlayıcı kaıar alabilen tek organdır.

Bu organda, uygulamada üye Devlederin bakanlan yerine çoğu zamaıı
Avrupa Konseyi nezdindeki daimi delegeler yer alır. Genellikle sosyal konularda uzmanlaşnıış kişiler olmayan daiml delegelerin, Hiik0met Komitesi
üyelerinin göriişlerinden uzaklaşmalan güç görünüyorl22.
2.

Bakanlar Komitesinin çahşmaları ve kararları

a) Bakarilar Komitesi, kaıarlannr "Hükamet Komitesi raporuna doyanarak" alacak[r. Protokolün getirdiği önemli bir değşiklikle, Paflementer
Meclisin görüşüne başvurma zorunluluğu kaldınlmıştır.
b) Protokole getirilen bir başka değişikliğe göre, kararlar için yapılan
oylaınalafa ancak Şart a taraf olan Devlederin temsilcileri katılabilecek.

Değişiklikten önce, Şart\ henüz onaylamamış Devletler de oylamaya
katrlıyordu. oysa bu üyelerin, belgeyi onaylayan öteki Devletlerc ytıkiımlültiklerine tam olarak uymadıklan hususunda eleştiri yöneltip uymaya davet
etrneleri oldüça ğuçtUızı. Getirilen değişiklik Bakanlaf Komite§inin daha
net ve kesin kararlar almasıru sağlayacaktır.
c) Gene Değişiklik FTotokolü uyannca, kararlar için oylamaya katılanlann üçte iki çoğunluğu ııranıyor. Şart'm önceki şeklinde, karar yetersayısında üyelerin tiımü dikkate alınıyordu. Bu değişiklik de, kararlarda aranan
çoğunluğun elde edilmesini kolaylaştırmaktadlr.

|22

l23

l28

Bkz. aynca, LAROQUE, s.l l6, No.84'deki §aptamalar.
Bkz. HARRIS. s.254.

d) hotokol, söz konusu kaİann tüm denetim dönemini kapsayp, ilgili
taraflara yönelik bireysel ıavsiyeleri de içennesini öngörİıyor. Geçmişte, Bakanlar Komite§inin Şart'ın 29. madde çerçevesinde taraf Devletlere tavsiye
yöneltmekten kaçındığı göıülerek, bu tufum eleştirilİnişti. Protokoldeki aİiıa-

trm farkı bu bakımdan önemlidir: Önceden, "Bakınlar Komiıesi .,. gerekli
ırvsiyelerde bulunabilir" denilirken, şimdi "ilgili garafiara yönelik bireysel
tavsiyeleri de içeren ... karar (...)" denilerek, karadann tavsiyeleri de içerme§i ger€ktiği ortaya konulmaktadır.

Açıklayıcı Raporda da işaret edildiği iizere, m.29l|'e ilişkin yukanda
değnilen ttim değşiklikler, Bakaıüar Komitesinin Devletlere birey§el tav§iyeler yönelünesini kolaylaştırmayı amaçlarlZ.
Nitekim Bakaıılar komitesi, 12, denetim dönemi sonundan itibaren
Devletlere tavsiyeler yöneltsneye başlamıştırı5. Bağlayıcı olrnamakla birlikte, taşıdrklan ağırlık dolayısıyla Bakaııtaı Komitesinin tavsiyesine ilgili
Devlelin uymaması güçtiir.
3.

Bakanlar komitesınin tutumu ve rolü

Bilindiği gibi, Bakanlar Komitesi üye Devleüere yönelik tek bağlaycı
karar organı olup, denetim sürecinin nihal aşamasında yer alır. Geçmişte
Bakanlar Komitesi, saptanan ihl6ller üzerine Devlet]eri Şart hükümlerine
uymaya çağıran heıhangi bir tavsiye karan alrnaktan kaçıruyordu. İlk denetim dönemleri için isabedi bulunan bu tutum, daha sonra süreklilik kazandığında haklı olarak eleşüritmişllçl26.
Bakanlar komitesi, ilk denetim dönemlerinden itibaren, bizzat tavsiyeler yöneltmek yerine, Hükümet Komitesi rııporu ve Parlamenter Mecli§
görtişüyle birlikte, tavsiye örerilerini de içeren Uzmanlar Komitesi Sonuçlannı taraf DevletleıE gönderme yolunu seçmişü. Bakaıılar Komitesi kararlannda, Şart'a uygutüuğun sağanmasında söz konusu göriiş ve önerilerin
dikkate alınması gereği vurgulanryordu l27.
Denetimde açık ve sürekli ihlellerin saptandığı duruınlarda bile Bakan-

lar Koınitesinin uzun yıllar herhangi bir bireysel tavsiyeden kaçınmış olması,
|24

Bkz. Rappoıt cxplicatif, 41.

l25 comitd des Milıistres, 7 Eylül t993. Recommandatiotl
I26 LAROQUE, s.l16, No.84; HARRIS, s.254-261, oz.
12,1

No. R ch. soc (93)l, 2 ve 3.
s.258-259; Paİla$entcr Meclis.

Opinion 95, paı.4 vc 5, Tcxtes adopt6s, Juin 1979; Opinion
Uzmanlar Komiıcsi, Conclusions lV. l7.
Bkz.: Bakanlar Komitesi Karaİı (71)30 ve özelliklc (74)l6.

7l, par. 6,7; Bağıınsız
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çeşitli nedenlere bağanabilir. Bağımsız Uzmanlaİ ile Hükomet Komitesi
arasındaki görüş fa*ları, Bakanlar Komitesinin açık bir tercifue bulunmasını
güçıeştinİıiş olabilir. Diğer yandan, siyasal takdirin etkili olduğu sosyal politika alantannda Devletıere telkin ve müdahalelğrde hdunmanın güçlüğü de
ayn bir eiken oluşfurmuşturl28.
Bakarılar Komitesi, 12. denetim döneminden itibaren bireysel tavsıyeler yöneltsneye başlamıştrr. Artık, Bağımsız Uzmanlar Komitesi ile HiiHİmet Komiteii raporlanndaki hususlara dikkat çekmekle yeünilmeyip, ilgiii
Devletler Şart ın hükümlerine| ,ygun davranmaya gerekçeli biçimde davet
edilmektedirl29.

E) PARLAMENTER
1.

MEcLiS

Parlementer Meclisin rol değişikliği

Şart metrıinin ilk şeklinde "Danışma Meclisi" başlıklı 28. maddede yer
alan Parlamenter Meclis, denetim sürecirdeki aşamalardan birini oluşturu-

yodu. 28. madde uyannca Avrupa Konseyi Genel sekİeteri, Uzmanlar

Komite§inin Sonuçlannı Meclise iletecek; Meclis de uulan Sonuçlar hakkrndaki "Görğ'lerini Bakarilar Komitesirıe ulaştıracaktı.
Protokol, önemli bir değişik]ik geti,r€rck, Şartln denetimi süİ€cinden
aşaması kaldırmıştır.

ParlAmenter Meclis

Protokol'de, artık Bakarüaf Komite§irre ilişkin 28. maddeden §oııra gelen 29. madde uyannca: "Avrupa Konseyi Genel Selcretei, Uzınanlar Komitesi ve Hükimet Komitesi raporları ile Bakanlar Komitesi kararlarını genel
kurulda düzenli arahklarla görğülmek üzere Parldmenter Meclise yerlr."

l28

oysa Avıupa So§yal Güvenıik Kodu çaIçeve§inde BakanlaI Komitesioin 8ereken öneıileıde bulunmaktan çekinmediğ dikkat çkiyor. Ancak, sosyal güvenük noımları !eknik ağuLklt oıduğu için, kesin öıçüde.in beliİıenme§i oradı nisbeten daha koıay olrn§-
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Bkz.ı

tuİ.

12. Denetim Dönemine üşkin 7 Eylü.l 1993 tırihli Bd(aınaı Komitesi Kaıaılaıı
Yunanistan'a yönelik Taveiyg comiı6 de§ Ministıes. Recommandation No. R, Ch S
(93) l; Noıveç'e yörıeıik Tavsiye: comit6 de§ Miıi§t€§, Recommandaİioo (3) 2 ;
İngilte(e'ye yönelik Tavsiye: Comitd des Minişueş, Recommandation No. R Ch S (93)
3. Söz konusu kaııılaıda Hükömet Komiteşiıin tav§iye yöneltilne§ine dair öııeıileıi
dikkate alınm§trr.

ı30

l

2.

Değişikliğin nedenleri

Denetim sürecinin uziımasına tol aça1l30 ParHmenter Meclis aşamasıIu kaıdırma isteği, Protokoliın hazırlanması sıı,.§lnda bizzat Paİhmenter
Meclis temsilcileri tarafindan dile getirildi. Prctokoliın hazırlık çalışmalanna
kahlaİr bu temsilciler, söz konu§u orgiırun rolünün değişmesini; Şart uygularna§ıru denetlemek yerirrc, sosyal politika alanında kendi seçtiği konulaıda
periyodik görtişmeler yapmasırır önerdilerı3 l.

Bu surette benimsenen değişiklik, Parlanenter Meclisin Şaİt'ln uygulanmasıyla ilgisini elbeüe kesmedi. Şart'ın nasrl uygulandığının idareden
bağmsız, temsili tipte bir uluslararası forumda alenen tartışıfumasının sosyal
ileıleme açısından yararlan ortadadır. Getirilen reform, öZellik]e denetim
sürecini hızlandınp basideştirmesi bakrmından olumludur.
II.

ŞART,IN DENETiM SİSTEMiNİ İYiLEŞTiRNG ÇALIŞMALARI

A)GENELolARAK
Uluslaıansı Çalışma Örgütü sisteminden esinlenerek h^zırlanarı yukandaki denetim mekanizma§mın temel özelliğ. hük0metler tarafuıdan gönderilen raporlara dayalr olrnasıdır. Buna ka§ ık, konınan kişilerin doğrudan
şikayeüerini sunma olaİıağına bu §istemde yer verilmemişür. Bir başka özellik ise, denetimin sonucunda nihal karan verecek organm (Bakanlar Kunılu)
bir siyasal organ olup, kaıann bağayıcı olrnamasıdır.
Uygulamada denetim sürecinin pek uzun sürrnesi, haklı ve önen i bir
eleştiri rrdeni oluşturmaktadrr. Bu nedenle, denetime hız kazandınp, daha
etkili kılmaya yönelik çeşidi öneriler değerlendirildiği gibi, bu sürece işçi ve
işveren örgütlerinin daha aktif bir kağlrnxru sağayacak bir dizi kurumsal
değşiklikler üzerinde çalışılmışr.

Denetimi daha etkili kılma yönündeki çalrşmalar çeçevesinde, 1991
ıarihli Değişiklik Protokolü, yukanda işlediğmiz krsmi iyileştirmeleri sağlamı$ı. Bunuİİa kalınmayıp, Bakanlar Komitesi'nin 1992 yıLında kararlaşünıüğı üzere, dörİ ytlllk bir deneme dörıemi için yeni bir rapor yönıemi
uygulamasına da geçilmiştir. Nihayet, düa radikal biçimde, (o//€itif Başvuru Sisıemi Öngören İkiııci Ek Protokol 1995 yılında kabul edildi.

l30
l3l

Paıl6menıer Meclis aşaması genellüle ılh ay civannda süİmekteydi.
Bkz. aynca, Parlamenteİ Meclisin 967 (1991) sayılı Kaıaıı ile ll68 (l99l) sayılı Tav§ı
yesi.
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B) DENET\M 2RGANLARININ YAPISINA iÜŞKtN REFoRM

MALARI

ÇAuŞ,

l. Hükümet Komitesinin yapısına yöneIik bızı öneriler
Denetim sürecinde işlev gören çeşitli orgaİrlar ansında, Hiİkomet Komitesi en çok tartrş aru olmuştur. Bu organrn yapısında temel bir değşiklik
önerilerek. UÇÖ'nün üçlü yapllı Uluslararası Çalışma Konferansı Komitesine benzer bir yapıya kavuşturulması talepleri çşitli aşamalarda ele alınmıştır:
İlk kez Şart'ın hazırlanması sırasında, denetimde üçlü yapılı bir komitenin de yer alması fikri ortaya atılmakla 51çllçlgı32, bu fikir o zaman kabul
görmemişti.

Daha sonra 1978 yılında, Parlfunenter Meclis, Şaltln tidil edilerek
Hükümet Komitesinin UÇÖ modelinde olduğu gibi üçlü bir yapıya kavuş' tunı]masını tavsiye etti133. Mevcut yapıyı eleştiıen yazarlar da, tiiııüyle
hük0metlere bağı kişilerden oluşan Hiik0met Komitesinin, mevcut yapı§ı
itibanyla taraflan "kendi kendilerinin yalgıcı" haıine soktuğuna işaİ€t etsnişlerdir; zira böyle bir organın hükfimederi hesap vermeye çağmıak yerine,
daha çok mevcut uygulamalan savunma cihetine gitrnesi doğaldıl3a.

Bütün bu eleştirilere karşın, Hükomet Komitesi varlığınr ve yapısını
aynen korumuşfur. Bu orgarıın bizzat varlrğı tartışma konusu olduğu için,
Protokol'a dair açıklamada HiikOmet Komitesinin varlığını sürdünnesi hususunda konsensüs sağlandığı özellikle vurgularuyorı35.
Esasen Hükümet Komitesi, Uznıanlar Komitesiyle aynı işlevi görmek
üzere kuruInuş bir organ da dcğildi. Uzmanlaı Komitesinden fartlı olarak,
bu Komite, ülkelerin ekononıik ve sosyal durumlannr gözöniınde nıtarak
"siyasal" bir değeİİendirme yapacaktı. Nitekim, değişikıik Ftotokolünde
Uzmarılann değerlendim,ıesinin "hukukl" (m.24p,) olmasına kaşılık; Hiik0met Komitesinin en azından tavsiye ger§ktiren durumlann belirlenmesinde,
"soşal ve ekononıik politika rtüşüııceleriııe doyaımcağı" (m.27l3) belirtiliyor. Gene ayı n.27/3'de, "Hükameı Komitesi Bakanlar Komiıesinin karar|32

l33
|34

ı35

|32

Bclçikrntn Bakanliu Komitesi Sosyal Koınitesine V. Ofurumu için sundıığu
l957 tafihli notu (bkz. HARRIS. s.262).
839. sa. Tavsiye. Texıes adopt6s,

LARoQUE,

s.t 15, No.77;

15

Mayıs

Avril l978.

HARRIS, s.262-263; PHILIP, Ch.: Droit social europğeıı,

Paris l985. s.25.
Rappon explicatif, 8; LEUPRECHT, s.32.

Iaruu hazırlar" denildiğirıe göre, Pıotokol'de bu organ bir bağımsız organ
olarak değil, Bakaıllar Komitesinin siyasal karaılanru alııken çalışmalanndan doğrudan yararlanacağı bir "yardımcı organ" olarak kabul edilrniştir.

sonuçta yapılan reformda üçlü bir organ getirmek yerine, meslekİ
örgİitlerin istişaıl katılımı biraz giıçlendirilrnekle yetinildi. Böyleline
"tripaftizm", gene Uluslararası Çalışma Örgtıtııne bınkılank, o Örgtıttın bir
özelliği olmaya devam ediyor. Avrupa Konseyinin bir "hükrlmetlerarası
§iyasal işbirliği örgütü" oluşuyla açıklanabilecek söz konusu tercih, aynca
denetim sürecini büsbütün ırzun ve karma§ık hale getirmeme kaygısına da
bağanabilir.
Üçlü yapılı bir orgaıun bulunmamasına kaşılık, Şan'ın deneüm sisteminde bunu kısmen de olsa tehfi edecek bir başka organ mevcut: Bağmsız
Uzmanlar Komite§i. Bağımsz Uzmanlar Komitesi gerçekte de bağımsız ve
tarafsrz bir organ olup. denetim sür€cinin ilk aşamasında titiz bir çalışma
yapmakta ve özgiin bir içtihat olu$urmaktadır. Bağımsız Uzmanlar Komitesınin çalışnalan, öteden beri deneüm sürecinin en temel aşaması olarak
değerlendi rilİnektedi r.
2.

Mesleki örgütlerin katılım|nı arttırmaya yönelik değişiklikler

Tek tek ele alındığnda önemsiz gibi görünebilen bir dizi değişiklik,
mesleK örgiıtlerin denetim sürecine düa etkin bir katılımlnr hedeflemiştir:
a) Protokolle değişik m.23 uyannca, hükümet]er raporlanru Avrupa
Konseyi Gencl SekIeterine sunarkcn, birer sureti ulusal işçi vc işVeren örgütlerine göndermel idirlera{.
b) Ulusal işçi ve işveren örgtltleri, raç»rlarla ilgili görüşlerini bundarı
Miyle hükümederi aracılığıyla değil, bizzat Ve doğrudan kendileri Genel
Sekretere bildirebilecekler (m.Z3ll). Yapılan değişiklik, işçi ve işvcren
örgiitlerinin görüş bildirme yoluna gitmelerini kolaylaştırabilir.

c) 24. maddenin değişik şekli uyannca (3. fıkra), Bağınrslz Uzmarüar
Komitesinin ek bilgi istediği hallerde, bu çcrçevcde taraf Dcvlcılerıe yapacağı toplantılar hakkırıda ulusal ve uluslararası mesleki örgütler bilgilendirilmelidir.

136 Açıklama

raporunda

beliıildiğ

thgütlere daha önce de

üzere, .aPotlaİın ulusal dild€

veıiletıilir @appoıt cıplicatif, l3).

yazdmış biİ me§ıi bu
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Bu bilgilendirmenin şekil ve kapsamına gelince, açıklama raporunda

belirtildiği üzeİe, söz konusu örgütler en azuıdan toplanüdan ve sonuçlanndan haberdar edilmelidir. Bunun yanıİıda, ilgili hiikümet, m.23'deki koşıllara uyan ulusal ö4üt temsilcilerinı hükomet temsilcileriyle birlikte toplantrya davet de edebilir. Böyle bir usülün uygulanması, şüphesiz işçi ve işeren örgiitlerinin sürece ilgilerini arttıracaktrr.

d) Bağımsız Uzmanlaı Komiıesinin "Sonuçlar"ı kamuya açıklaıuç

aynca Genel Sekreier, Hükümet Komitesine, Parl6menter Meclise ve m.23l
l;de zikıedilen örgütlerc bu Sonuçlan göndeıir (Protokolle değişik m.24l4).
Böylelikle Şaftln halka tanıtılrnası amaçlandığı gibi, çeşiü merci ve örgiİtler§aıt sistİmine katılmaya teşvik ediliyorl37
e) Protokolle değişik m.27ll uyannca, Hük{tmet Komitesine verilecek

hükOmel

işi

ve işveren örgiitlerinin göriışleri" ve bunu izleyen
görüşleri düiı edilrnişıir.

bilgilere "ulusal

Yukandaki hükümler genelde ulusal örgütlerin Şart'ırı deneümine daha
etkin biçimde katılmasını amaçlıyoç ancak mesleki örgüder, denetim §İıecinde gene tam arıtamıyla söz sahibi değildiı{er. He§eye rağnen, Şartln
sosyal ilerleme açısından değeri anlaşılarak vefiten işlevler iyi değedendirilirse, bu örgütler de küçümserırnez bir kaıkı sağlayabilirler.
3. Hükümet-dışı uluslararası örgütlerin katrlımına illşkin
likIer

dğşik,

Doğrudaıı sosyal taraflan ilgilendirmemekie birlikte, hüktmetd§r
uluslanrası örgiitlerin katılımına ilişkin iki yeni hiikme de burada işaret
edilmeli:
a) Bir kere değişik ın.232 uyıınnca, Genel Sekreter, hiikümet ,raporlannı afik Avİupa Konseyi nezdinde daruşİnaİı statiısiinü haiz, konuyla ilgili
htikümet-dışı örgütler€ de göndermelidir. Örgııtıer bu aşamada göriiş sunmazlac ancak söz konusu Örgütlerin Şart §isteminin canlandınknasında

etkili olabilecekleri düşüniiIİnüş. Aynca, açıklaytcı rapo.da belirtildiği gibi
bu hükiırn, m.272 yanında, ileride getiritecek kollektif başvuru mekanizmasına dair Ek Pİotokol tasansı çerçevesinde daha büyiİk bir önem kazanabilir.

l37
l34

Rapport explicaıif,

z.

Protokolde m.27 D'de yapılaıı değişiklikle, Hükümet Komitesinin görüş
almak üzere çağıracağı hük0met-dışı örgüt sayısmı iki ile sııurlayan kayıt da
kaldınldı. Bu surette örgütıerin göriişlerine daha sık başwrulınası amaçlıırıIyor138.

C) DENETİM SÜREC|Nİ HIZLANDIRMAYA YONELLK ÇALIŞMAIAR

Sosyal Şart ın denetim sislemindeki en bijyilk zaaflaıdan biri, çok uzun
§ürmesidir. ortalama dört yılı alan bu süıecin sonunda Bakanlaı Komitesi
karanrı aldığııda, ilgili ülkenin mevzuaİ değişmiş olabiliyor... Sırf Bağımsız Uzmanlar Komitesi SonÜçlannın hazırlanmas 18 ay ili 2
gibi uzun
gerektirdiği
bir süıeyi
için; ilgili Devleder bir önceki denetim döneminin
sonucunu henüz öğrcnmeden bir sonİaki döneme ilişkin raporlan hazırlamak

y

durumnndfutıdaİt39_

Deı}etim s{lrecini kıSaltmaya yönelik çalışmalar halen devam ediyor.

Bu amaçla yapılan çeşiü önerileri kısaca ele alacağz. Buıilar aıasrnda en
çok üz€rinde dunılaru, hilk0met raporlanrun düa esnek biçimde sunulmasıdın
1.

Baa evrelerin kalünlması

Denetimin pek uzun sürmesi çeşitli nedenlere bağlıdır. Bu nedeıılerden
biai, denetim sırasında birçok organın sınyla devreye girerek raporlann
tekıaf tekıar incelerırne§idir. Dolayısıyla reform çalışmalannda bazı evrelerin tiımüyle kaldınlrnası üzerinde durulİnuşfur. sonuçta. Değişiıİik Protoko_
lilnde Hiik0met komitesinin muhafazası hususunda mutabata vanlırken14;
bizzat padamenter Meclis temsilcilerinin önerisi üzerinel4l parlamenter

Meclis aşaması kaldınldı.

2. Denetim organlannın ve Avrupa Konseyi Sekreterliğinin ilgili
bölümlerinin güçlendirilrnesi
Eskiden beri. Avrupa Sosyal Şaaı'yla ilgili birimler (Avrupa Konseyi
Ekonoınik ve Sosyal İşler Direktörlüğü; daha sonra İnsan Haklan Direktör-

l38
l39

Rappo.t explicatiı lo/b.

l4l

PaıEmeıter Meclis, Rğsolution 967

l4O

Btz. IIARRIS, s.264.
Rappon eıplicatif. 8.
expücatif, 47.

(l9l);

Recommandation 1l58 (199l). Rap,po.t

l35

lüği)la2 görevlileri, yoğun ve sürekli emekleriyle Şaİt\n denetim çalışmalaruıOa tlnemli bir rol üstlenınişlel6i.143. 3u bakımdan ilk önce Padementer
Meclis, sonra da ''sosyal Şart Komitesi", Şa('ın denetimine katlıda bulunuı
birimlerin, özellikle Avrupa Kon§eyi Genel Sekreterliğinin ilgili bölüıderinin daha geniş olanaklarla donatrlrnası gerektiğine işaret ettilerl4.
Bu amaçla Değişiklik Protokolü, Bağımsız Uzmarılar Komitesi üyelerinin sayısını "en çok yedi"den, "en az dokuz"a çıkamıştır. Ancak, Uzmarilar
Komitesinin üye sayı§t arttınlmakla yetinilemezdi. Bizzat denetim mekanizma§ınr hafiftrelecek başka düzerılemeler de getirildi:
Protokolle değişik m.24i3'e göre, Bağımsız Uzmanlar Komitesi ilgili
hükometlerden artık doğrudan doğrıryd ek bilgi veya açıklama isteyebilecek,
Diğer yarıdan, raporlann incelenmesi sırasında ilgili Devletin temsilcileriyle
ıoplantı dizürnenebilecektir. Bu örüemler gene süreci hrzlandıncı say abilir:
ziİa göriişmeler sayesinde bilgi eksikliğinden veya yaıüış anlamalardan
kaynaklanan aksaklıklar fazla gecikmeden giderilebilir.
Benzer görüşneler UÇÖ çerçevesinde Uluslararası Ça]ışma Konferansı
Üçlt romlteİlnOe Oe yaplageİınettedir. Aynca, Birleşmiş Milleder Örgiitii
ile Insan Haklan
çerçevesinde lrk Ayrımınn ortadan Kaldınlması Komitesi
da bu tip
Grubunda
ve
Konsey
Sosyal
ve
Ekonomik
Komitesinde
Çahşma
yazaç
b^^
haİeket
eden
görüşmelere başvuruluyor. Söz konusu ömek]erden
lar, Şaft metnine heıhangi bir değişinik geürmeden dahi benzer bir_uygulamaya geçilebileceğni vJOunun yararh olİcağna işaret ennişlerdirl4s.

Değişik m.24l3 uyannca, söz konusu toplantı Uzmarılar Komitesinin
girişimi ya da ilgili Devletin isteği üzerine yapıtabilir. Açıklama raporunda,
bu İoplantılann zorunlu olmadığ ve istisnal hallerde yapılması düşiinüdüğü
beliniliyorl46.
3.

Rapor sisteminin esneklEtirilmesi

Hükümetlerce iki yılda bir sunulması öngörijlen raporlaı gerek denetim orgarılanna gerekse Avrupa Kon§eyi sekreterliğine ağr bir yük getirmektedir. Şart'l onaylayan Devletlerin sayısı artt*ça bu },ük bü§bütİın ağırlaKasım l989'da, "So§yal Şaıt Daiıe§i" (La Division de la Chaırc Sociale) İnsan Hatlan Direkıtirlüğüne nakledildi.
Bkz. LARoQUE, s.l 18, No.9l.
Bkz. FUCHS, s.68.

142 l0

l43
l44
l45

146
l36

HARRIS, s.265-266.
Rappoıt explicatif, 22.

şıp, derıetimin düa da uzun sürmesine yol açıyor. Bu nedenle, raPor yönteminin esnekleştirilmesine yöne[k reform çalışmalan yünitiılmüştü.l47;

a) 1984 yılııun ocak aynda, Bakanlar Delegelerinin,366. oturumunda,
bundarı böyle taraf Devletler iki gruba aynlaıak, her grubun raporlannr
biıbirini izleyen birer yılltk aralarla sunmalan karadaşnnlınış. Yapılan ayarlama, raporlarırı içeriğni (kabul edilmiş tİım hİikilınler) ve her Devletin iki
yr ık arayla rapor sunma yiİHimlüüğünü efkilemediği için, Şaİt'rn 2l. maddesinin lifzına aykın değldi.
Ne var ki,.ginikçe artan yİİk ka§ısında yeni düerılemelere ihtiyaç duyuldu.
b) Düa 1974 yılında, Hük0met Komitesi, raporlann 6 yıllık bir döneıne yayılmasıru ve bundaıı böyle yiikümlülüklerin sa&ce üçıe birlik bir kesİ-

minin iki yıll* arayla etraflı biçimde incelenmesini,
kısa biçimde rapor edilmesini öngrdi148.

di:ğer

konulann daha

Öneri, düa ilk bak$a Devletlerin kabul ettikleri (tijm) hükümtere iliş_
kin raporlannrn iki yılda bir sunulrnasıru öngören 21. maddeye aykln görtİ_
nüyordu. Aynca daha genel biçimde, bazı yazarlann işaret ettikleri gibi.
belirli hiikiımlerin 2 yıl yerine sadece 6 yılda bir ele alrrırnası, diyalogun
carılı fufulmasıru engelleyip, sosyal ilerlemeyi de fıenleyebiürdi. Nihayet,
Şaıt hükİİmlerinin böliim bölüm ele ürıİna§t, bu belgenin bütİirüüğiİne ve
muıevi itibanna da zaraı, veıEbilecektil4g.

Dolayısıyla Bağımsız Uzmanlar Komitesi öneriye karşr 9ı*ınlş150,

Padementer Mectis ise bir orta çöziım önermi$ilsl Hükümet Komitesinin
önerisi, 2l. maddeye uygun olınadığr gerekçesiyle Bakaİılar Komitesi tara_
fmdan benimsenınedi.
c) Sosyal Şart Komitesinin (Comit€ Charte-ReD|s2 ıeform çalışmatan
çerçevesinde konu yeniden ele alındı. Bu çerçevede ulusal delegasyoıüann
l4,7

l48
I49

ı50
15l
|52

Ulu§lara.ası Çahşma Öıgütü çeıçevesinde, yükün anan ağ[lrğı kaİşısında, ayrınlıtr
y lık rapoılar 2 yıla (1959); daha soua da bazı hükümler hariç aynntıll raporlar 4 yıta
gkar,]mıştı (1976). Bkz. ayıca, }IARRIS, s.2lG2ll.
Comil6 Couvememental, [lI, 3.
LAROQUE, s.l18, No.93.
Conclusions iV. l 19.
Avis No-71, par. l0, No.l, Textes Adopt6s, Avril ı975; Avi§ No.75, par.5-7, Textes
Adopt6s, septembre l976.
"Comit6 pouı la Charte sociale eurot'cnne" (Comiı6 Charte-Relance veya krsaca
chane-Rel), l99o'da .eform çalışmalannı hazu,lamak üzere kululİnasına kaıaı verilen bu
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göriışleri alıİıdıktan sonra; Bakanlar Komitesinin 2|-22 Ekjlm 199l taritili
Torino Konferansı Sonuç Karanyla "ilgili organlar, rapor nıelanizması ve
özellikle rapor dEnemleri hususunda rğoı,ın çahşmaları" yapmaya davet
edildiler.
Bunun üzerine Şart Komitesi; Bağıınsız Uzınanlar Komitesi, Avfupa
Konseyi Sek€terliğ ve UNICE'nin (Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyoıüan Birliği) önerilerini dc değerlendir€ı€k
bir tasan hazırladı ve Bakanlar
komiıesine sundu.
Esas amacur organlann yükünü hafifletmek değil, denetimin düa etkili
biçimde gerçekleşmesi olduğunu belirtemeye özen gösteren Şaıt Komlte§i,
'tematik" bir yaklaşım benimsemiştir: Buna göre, taraf Devleılerin tiimü her
yıl çekirdek maddelerin yansı ile aynca 3 madde hakkırrda bir rapor sunacaktı, Uzmarİar Komitesi Sonuçlannrn oluınsuz olduğu ya da be[rli bir
Devlet için ertelendiği hallerde, ilgili maddeler raporlaİa dahil edilmeliydi.
Nihayet, Şaıt\ yeni onaylayan, ya da yeni hükiimleri kapsama alan Devletler, ilk iki yıllık dönemde ilgili hüHınlerin tümiinü kapsayan bir rapor sun_
malıydrlaf.
Görüşü alınmak üzere başvurulan İ/ı kuk lşleri Direktörlüğü ise, hukubir değerlendirme yapmışür: Bu değerlendirme, Andlaşmalar Hukukuna
Dair Viyana Stizleşmesi'nin 31. maddesine dayandınlmıştırlS3: Buna göre,
Şart'ın konusu ve amacı açısından, Şart Komitesinin öııerisi doğrultu§unda
raporlann esnekleştirilerek Devleüerce kabul edilen tıim hiikiimler için iki
yılda bir rapor istemek yerine, hükiimlerin lasım kısım ele alınması 21.
maddeye aykın değildi. Bununla birlikte önerilen çözüm, 2l. maddeye ilişkin bir yorum beyaru şeklinde, Bakaİılar Komitesi tarnfindan' oybidiğiyle
karara bağlanmalıydı. Diğer taraftaTı, açıklık ve hukuki giiverılik açısından
Şart meğıinin bu yönde t6dil edilmesi önerilni$irıs4.

K

özeı komite, taİaf Devletlerin seçtikleri uzmanlaİdaİ oluşmaktadtr. Şaİt Komite§i çaı§malannı UÇÖ gibi bazı uluslaıarası ör8üt temsilcileri de kanldığı gibi; Komiıe, Ba-

ğmsız Uzmanlar Komiİesi, Hiıkomet Komitesi gibi oıgıılarla işbiıliği içinde bulun-

l53
l54

l38

maktadır.

Viyanı Andlaşmalar Hukuku sözle§mesinin 3l

. maddesi uyannca, andlaşma hü*ümleıi
"andlaşmanın bütünü içinde, konu ve amacınrn ışğrnd8 verilecek alelAde anlama uygun
,biçimde, iyiniyetle yorumlanıI." (1, ftlqa).
CHARTE-REL (Chaıte-retaııce), Rappott pr6§entant une proposiıion de modificaüon
du syst}me des ıappoıts pr€vu§ ı l'articte 21 de la cha e §ociale euıopğenne, Annexe
Il, Avis de la Diıection des affaiıes juıidiques.

Uzmanlar Komiıesin r,ın gönişii ise farklıdır: Mevcut rapor yönteminin
esrıekle$irilınesi fikri "istenmeyerek" kabul edilrnekte. Buna kaşük, çekirdek maddeler için (m.l. 5,6, 12,13,16, 19); öte yandan, bir örıceki dönemde olumsuz sonuca vanlaıı Veya sonucıın ertelendiği halleİde gene iki yıllık
rapor verilmelidir. Şart'ı yeni onaylayan veya bazı maddeleri yeni kapsama
alan Devleder de. iki kez 2 yıllık komple rapor sunmalrdırlaf. Nihayet büttın
durumlaİda, en az dört yı ık düzenli ardlıklaİla tiim hükümleri kapsayan bir
rapor mutlaka verilmelidir.

Görijldüğü ğbi, Uzmanlar Komitesi, eskiden beri benimsediği görüşe
bağlr kalardk, "Şartln bölİinmez bütiinıügü"^ü savunuyor. HükOmet Komitesiniru denetimin sadece belidi maddeler çerçevesinde çeşitli Devletler arasında kaşılaştırmalı olank yapılması yöniindeki "tematik" yaklaşımı ıeddedilrnekte; Şatın her Devlet bakİmından bir büliin olarak ele alınmasında ve
raporlann belirli konular üzerinde değil, Devleder iizerinde odaklaşması
ilkesinde israr edilnglte6fu ı55.

Şart Komitesi nihaİ tasansmı Bakarılar Komitesine sunarken, öngörii-

len yeni rapor yönteminin derhal yürürlüğe konıılmasını da önermiştir.
SoInJüa Bakanlar Komitesi, yeni rapor Sisteminin dört yıllık bir deneme
süresi içln

ıüyqutanmasına

lcarar v ermiştir|56.

Benimsenen yöntem uyannca, Şart'ı yeni onaylayan Devleüerle Federal
Alinanya hariç; diğerlerl 1992 yı|ında l.-6. maddeler için rapor sındular.
Ancak, düa önce olumsuz sonuç alan ya sonucu ertelenen birinci grup Devlederden, bunu hemen izleyen dönem için tekİar rapor istendi.

Tüıkiye, ilk raporunu XIII. denetim döneminde verdi. Bu ilk rapor
iilkemiz tarafindan onaylama kapsamına aIınan tüm hükiimleri içeriyordu.
Hilk0metimizin raporu Uzmalttar Komitesi taraftndan incelenerekıs7; başka
Devletler için olduğu gibi, birçok hususta ek bilgi istenmiş; bu nedeııle ilgü
hiikİlmler hakkında sonuçlar ertelenm iştir.

155 Aynı Rapoı, Annexe lII.
156 Bakanlaı Delegelerinin 17 Eylül

l57

1992 taıihli 479. toplantısında alınan kaıaı.
Bkz. Conclusions XIII-I (1990-1991), Chapılıe 3.
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D) Şl KAYET S i STEM iN iN GEIİ Rfu.ı,I ES

i

Sosyal Şartın denetim sistemindeki yetersizliklere işaıet eden bazı kesimler, başka uluslarafası belgelerden de esinlenerek, bir takım yeni yöntemlerin ihdasını öneriyorlardı. Bu yöntemler arasında en çok üzerinde duıulanı,
korunan kimselere denetim orgaıılanna bizzat başvurma olanağdır. Sonuçta,
bu yönde kollektif başvuru şisıemini öııgören bir ek Protokol hazırlarıank,
uzun çalrşmalar sonucu 1995 yılında kabul edilmiştir.
1.

Ki$

ve gruplara bizzat başvuru olanağ tanıma önerileri

Korunan kimselerin Şart orgarılanna doğrudan başvurabilmeteri yönündeki öneriler, çok önceden gündeme gelmişti: 1978 yılında Parhmenter
Meclis'in suıduğu bir öneri bircysel ve toplu başvuruyu içerdiği gibi, aynca
bir "Avrupa Sosyal Haklar Divaru" kunılmasını da öngörüyordu. Buna göre,
haklan ihl8l edildiğini öne süren kimse ve gruplar, Bağımsız Uzmaniar Komit€sine başvurabilip; Komite de uygun gördüğti bEvurulan Divan öntirıe
getirebilecekti l58.

Padamenter Meclis, aynca bazı sosyal haklann bir ek Protokolle
Avrupa İrısan HaHan Sözleşmesine d6hil edilmesini de önermiştir. AiHS
kapsamına alınmak istenen haklar, gelir getirici bir faaliyeti seİbestçe seçme
ve kabul etme hakkı; ücretsiz olank iş bulma, işe yöneltıne ve meslekl
eğitim hizmetlerinden yaİadanma hakkr; irade dışı işsizlik halinde uygun
yaşam diız€yirie sahip olma hakkı; bir sosyal giiverilik sistemine bağlı olma
hakkı olarak saptanmışul 59.
Yukanda,lıi önerilerin aynı zamanda sunulması aslnda çelişkiliydi:

sosyal haklann Avrupa Sosyal Şartı çerçevesinde kişisel başvuru olarıağryla
giiçlendirilmesi düşünüü*en, neden bu haklan Avrupa İnsan Hak]an Sözleşmesine düil eüne ihtiyacı dulıılmuşfuıl Diğer taraftan, sosyal haklar
arasında aynm yapılarak "daha önemti" sayılan bir kısmıru AİHS sistemine
"ıerİl" etl:,rmek, Sosyal Şart ın itibanna da zarar verebilirdil0.

158

Recommandation 839, Texıes Adopt6s, septembre 1978; Ass. Parl.30. Sess., Doc. No.
3t98 (1978)

ı59 Bkz. Şart m.
l60

t40

|l2-3; m.9: m.10 ve m.12. Recommandation 838, Texte§ Adoptds, Sept.

l9?8, Ass. Parl. 39. Sess., Doc. No. 3214 (l978).
Bıı kaygı Paılimenteı Meclis görüşmeleıinde dile getirilmiştiı: Bkz. Cıaig, D€bats
Parl. 30. Sess.. 296.

Ass.

Denetimin nıporlaİa ya da şikeyete dayandınlması afaslnda bir tercih
yapmak oldukça güçtür, çünkü her iki sistem kendine özgiİ yiırar ve sakıncalaf gö§terir:
Uluslararası Qlışma Örgiittl deneyimine bakılırsa bu Örgütiln başansıru önemli ölçüde rapor sistemine borçlu olduğu gözlenmektedir, Düzenli
aralarla sunulan raporlara dayalı bir denetim, birçok bakrmdan yararlıdır: liu
suıEtte denetimde süreklilik saganmaktai düzerıli hesap verme zorunluluğu
sayesinde uluslararası normlara uygun davranma bilinci gtiçlenmektedir.

Buna kaşılık, ister Devlet başvurulan, ister bireysel Ve koılektif biİ
başvuru sistemi olsun, şikİyedeıt dayanan denetim ancak belirli hııklaİla
sırudt kalarak; üeıin bir takım kimse ve mercilere dokunması, dikkat çek_
mesi, belirli birimlerin harekete geçip geçmemeterine bağlıdır. Sonuçta,
şikayete dayalı deneümin temel zaafı, anzİ olnasıdır.
Ancak, şikeyet sisteminde kendine has iistiinlükler de valür: bizzat hak
sahipleri denetim mercilerine başvunbildiği için, Devtet raporlannda yer
almayan kimi ak§aklıklar denetim organlan öniiİıe bu sur€tte getirilir. Böyle
bir olanak, "hak sahibi" kimseleri düa duyaılı kılİnakta ve kişiler yaptıkıan
başvunılan sonucurıda haklanna daha çabuk ve kbsin biçimde kavuşmaktadır. İşte bütiin bu nederılerle, başvuruya dayalı bir denetimin yararlı olabilmesinin, "kişisel başvuru"yu da içermesine bağı olduğu görüşü güç kazan-

mı$ılr6l.

Sonuçta gerıel bir değerlendirme yapmak gerekirse, yukandaki her iki
si§tem arasında bir tercihin giiç olduğu; Avrupa sosyal Şarü çerçevesinde
rapor sistemi -korunarak, şikiyet sisteminin buna eveten geüritınesinde
isabet olacağı stiylenebilir. Nitekim, hazırlanan ek Prctokol mevcut rııpor
si§temini ortadan kaldırmayıp, kollektif şikİyet mekanizmasıru eklemektedir.
2.

Kollektif Şikiyet Sistemi Ongören Ek Protokol

Çkık önceden ortaya çıkan şikayet sistemi fikri, 1991 yılından itibaren
girişilen Sosyal Şart'a canlılık kazandırma çalışmalannda yeniden ele altnmıştır: Avrupa Sosyal Şartı'nın imzalanmasınrn 30. İıldönÜmü dolayısıyla
21-22 Ekim 199l tarihinde toplanan Torino Konferansı Sonuç Karannda,
sosyal parherlerin katılımı açısından bir kollektif şikeyet sisteminin büyük
ka&ısı olacağı vurgulanarak, en kısa sürede böyle bir sistemin bir protokol
lasansında yer alması islenmiştir.

16ı

Öz. HARRIS. §.266-268.

14l

İşe bu bagamda Şaıtln gözden geçiıilerek yeniden ivme kazarıdınlması çabalan çerçevesinde, ilgili metin çüşmalannı yürütmek üzere kurulan Avrupa Sosyal Şartı Komitesil62 diğer bazı organlann da görüşİiİü
ahrakı63 bir tasan hazırladı. Bu metin parltmenter Meclisin görüşüne sunulduktan sonia164 Bakanlar Komitesince 22 Haziıan 1995 giinü bazı ufak
değşikliklerle kabul edilmiştir. Metin, 9 Kasım 1995'de imzaya açılacak;
beş onay belgesinin tevdiinden itibaren bir ay geçtikten sonra da yürİirlüğe

girecektir.

"Kotlekıif

Şikayet .Sistemini Öngören

Ek Proıokol" iin ana hatlan

şöyledir:
a)

Şİkıreııe bakınabİIecek

biimkr

aa) Protokolün 1. maddesi uyannca, Şaıt hükİimlerinin gerektiği biçim-

de uygulanmadığı yönünde şikayet yöneltebilen birimler: Avrupa Sosyal
Şarü m.272'de öngörülen uluslaransı işçi ve işveren örglideri; Avrupa Konseyi nezdinde danışman stattisünü haiz olup Hükümet Komitesinin düzenlediği bir üstede yer alan diğer uluslararası hiıkümet-dışı örgiitleı aynca, hakkında şikayette bulunulan Devletin yargısı altında bulunup temsil gtıctınü
haiz ulusal işçi ve işveren örgtideridir.

Gönildüğü gibi, şikayet §istemi getirilirken, aynr zamanda sendikal
kunıluşlann ve ilginç olarak hükümet-dışı örgütlerin etkileri önemli biçimde
arttrnlmaktadır, Bununla birlikte, hükOmeıdlşı uluslararası örgiıtlerin başvuru hakkına sahip olmalan, Jukanda zikdettiğiniz çifte koşula tAbi olup,
Hiik0met Komitesi tarafından söz konusu listede yer verilrneleri belli bir
prosedüre bağ lannr

ı

ştı

rl65.

162 Aıalık l90'da kurulan "Comit6 pour la chaİte sociale europ€enne" (chaİte-İelance;
hsaca Charte-ıel).
163 Özetükle Bağımsız UzmenlaI Komitesi ile uluslaıarası işçi ve işveren örgütlerinin
göİüşleri (UNICE - Avrupa Sanayi ve lşveıenler Konfederasyonlan Biıtiği ve CE§ Avıupa Sendikalaı Konfedera§yonu) dikkate alındl
l64 Demande d'avis du Comitğ des ministres }ı l'Assembl€e §uı le pıojet de deuxiğme
protocole additionnel i la chaİte sociale du Conseil de lEuıope prğvoyant un sysĞme
de ı6clamation§ collectives, l3 janvieı 1993, Doc 673O Assembl6e Paılementaie.
l65 22 Hazian 1995 taiihli Bakanlaı Komitesi kararı uyarrnc4 listede yer almak i§teyen
hiikometj.şı örgüt, bu yönde yaphğt istemini Şaıtdaki konulaıla yakındaİ! ilgi ve
tıilgileıini kanıtlayan belgelere dayandrrmalıdu. Avıupa Konseyi Genel seketeri de bu
husu§taki görüşünde, Avrupa Konseyi ile ilişkileıinde §öz konu§u Öıgütün şimdiye
kadaİ gö§te.diği ilgi ve katılımrnı dikkate alacak. Li§tede yer alma istemi hakkında
karar, Hük0met Komitesinin yetkisinde olup, oylann basit çoğunluğuyla bu başvuru
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lJlusal işçi ve işvercn örgütleri konusunda ise, "ternsil edici'' olma
koşulu dikkat çekiyor. Açıklayıcı Raporda belirtildiği üzere, "ulusal ölçütierin bulunmaması halinde", üye saylsını ve ulusal düzeyde toplu pazaİ|lkta
ör8ütiin gerçek etkintiğini dikkate almat geıe5lıce.
bb) Öte yandan, ilgili Devlet, yargı$ altında bulunup Şart'daki konularda özellikle yetkili btılunan temsil gücİinü haiz başka hüktmet-dışı ulusat
örgüderin şikiyet yetkisini de kabul edebilir (m.2). Böytece, sendikal nitelik
taştmayarı gayri İesıni ulusal örgitler için bu kez ayn bir kabul bildirimi
araİ!İn aktad ı r.

Protokolün başlığndan da aİılaşıldrğı gibl bir "kollektif' şikeyet söz
konusu olup, bizzat korunan kimselere bireysel başvuru hakkı tanınmıyor.
Buna karşılrk, sendikal örgüder yanında ulusal ve uluslararası hiik0met-dışı
örgiıtlere de başvunı olanağı getirilmesi dikkat çekicidir. 3. maddede aynca
belirtildiği üzere, hükomet-dışı örgütler, ancak özellikle yetkili bulunduklan
kabul edilen konularda şikiyette bulunabilecekler.

ŞMyettn Boğuıısa azrııanlaf Komitcsi tııafından lncclaıımesl
Şik6yet, yazıh şekilde yapılır. iıgiıi »evıetin arıcak kabul eğniş olduğu
bir htİkme ilişkin olabilen şikayette, söz konusu hiiİme hangi ölçüde uyulmadığı da belirtilmelidir.
b)

Başvuruyu alan Genel sekreteıtik. yapılan şikiyet hakkında ilgili Dev_
leti haberdar eder ve şik6yeü derhal Bağıııısız Uzrnanlar Komitesi'ne ileiir.

Bağmsız Uzmarüar Komitesi de, ilgili Devletten ve şikayet süibi

örgütten bilgi ve göriişlerini yazılı olarak sunmalannr isteyebitir (m.6).

Eğer Uzmaıılar Komitesi şiklyeti "kabul 'edilebilir" sayarsa167, Şaıt'a
taıaf 'Devletler haberdar edilmelidir. Uzmuılar Komitesi, şikayete muhatap
Devletten ve şikayet süibi örgİitten belirli bir süİe içinde yazılı açıklama ve
bilgi vermesini ister (m.7/l). Böylece, taraflara kendilerini savunma olanağ
veİen bir tür "çekişmeli" inceleme yöntemi benimsenmektedir.

l66

167

reddedilebi|ir. Hükümet-dış! uluslaraIası ö.8ütün Mylelikle listede yer alrna sitesi 4 yd
ile smulı olup. bu süıenin sonunda istemio aynl yönıcmle yenilenmesi gerekiyor (Bkz.
RaPPon explicatif - Açıklayıcı Rapor, No.19).
Rappoıt explicalif. No.23.
Avrupa lnsan Haklan sözleşnıesi metırinden faıklı olaİak, Protokolde şikayetin kabul
edilemez sayılmasına yol açacak haller belİtilmemiştiı.
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İlk inceleme sırasında Pİotokole tafaf diğer Devletler de diledikleri

takdirde görüş sunabilir (m.7/l).

Eğer şikiyet süibi birim, bir ulu§al işçi veya işVeren örgiitİi ya da
başka tipte bir hütimet-dışı ulusal veya uluslararası örgüt ise168, uluslararası işçi ve işveren örgütıeri durumdan haberdar edilip kendi gört§lerini
sunma-ya davet edilirler. Hükamet-dışı uluslararası örgütlere böylelikle özel
bir külım olanağı verilmesi ilginçür.
Yukandaki görüşler alındıktan sonra, şikayete maruz Devlet ile şikayet
sahibi ör$it, Bağıınsız Uzmaİılaf Komitesinin belirlediği §ırede. tiİrn ek
görilş ve bilgileri yazılı olank sunabilirler (m.7/3).

Uzmanlar Komitesinin taraflann temsilcileriyle görilşıne düzenleme
olanağna da yer verilmiş (4. fıkra). Ancak, bu rıiı görüşmelere sistematik
biçimde başvurulrnası arnaçlanmayıp, ancak gerekli hüere ha§ıedilmesi
düşünillınektedirt 69.
Yapılan inceleme sonucunda Bağmsız Uzmanlar Komitesi bir rapor

düzerıler. Bu nporda şikeyet konusu hükmün ilgili Devlet taraflndan tatsnin_
kar biçimde uygulanıp uygulanmadığına dair Komitenin göriişü de yer alır.

Bakaİılar Komitesine verilecek olan bu rapoı aynca, şikayet

süibi

Örgüt ile ŞaIt'a taraf diğer Devletleıe de gönderiliı Bunurİa birlikte raporun
yayımlarımayacağı da beliİilİniş (m.82). Esasen AiHS çerçevesinde olduğu
gibi, burada da şikiyetterin incelenmesi süıecinin tiimü "8izli"dirl70.

ğ

Şikayetin karara bağlanması

Getiriten şikeyet yönteminde sür'at düşüncesi ön plandadır. Bu bakımdan, yöntemin çekişmeli olmasrna özen gösterilmiş; buna karşılık llıi*iıııeı
Komiıesine yer verilnıemişıiıJ7l. Dolayısıyla, Uzmarılar Komitesi raporu
doğrudan karar mercii olaı Bakaİılar Komitesine gönderilmelidir.
Bakanlar Komitesi, kararnl "Bağımsız Uzınanlar Komitesi roporuna
dayanarak" oylann çoğunluğuyla alır. Eğer Uzmanlar Komitesi, Şartln gel68

17o

Bu öİ8ütler. gene Şart m.2?nde belirtilenle.dir.
No.40
Açıklayıcı Rapoıda, AIHS sistemindeki uygularnada heı ne kadaı inceleme aşaması

|11,

ğısa Parlaııenter Meclise Bağımsız Uzmanlaı Komitesi raporu gönderilir

l69 Bkz. Açıklayıcı Rapoı

gizliyse de, bazı hususlann kamuya açıılanabildiğine işaret edilmektedi!. Ömeğin,
hangi Ggütün hangi Devlete ka§ı ba§vuruda bulunduğu, ba§vunınun konusu ve kabuı

ediliİ sayılıp sayllmadlği açıklanmaktadrr (bkz, No.43).
f!.l(İa).
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(m.8/son

rekti§ şkilde uygulanmadığı yönünde bir rapor surrmuşsa, Bakarılar Komitesi ilgiü Devlete Şart'a ıanf Devletlerin oylannın 2/3 çoğunluğuyla bir
t ov S İy

e y Errellir (m.9 l Dl'I 2.

9. maddenin ikinci fıkrasında Sosyal Şart Komitesi tasan§ında yer
a]mayıp Bakarılar Komite§i tarafrndan elİenen bir hüküm dikkat çekiyor:
Bağımsız Uzmarılar Raporu bazı yeni sorurılara değindiği takdirde, şikeyete
maruz Devletin isteği üzerine Bakanlar Komitesi Şarıa taraf Devletlerin üçte

iki çoğuntuğuyla Hükümet Komitesinin görtl$iniı alrnayı karallaştırabilir

(m.92). Son aşamada eklenen bu ikinci fikra ışonucu Hiik0met Komitesi
kritik durumlarda yeniden devreye sokulabilmektedir...

Bir

tavsiyeye muhatap bulunan

Devlel sorıraki raporundal73 tavsiye

karan yönünde aldtğı tedbirleri belirtecektiİ (m.10). Böylelikte tavsiyenin
sonucu da izlenmektedir.

d) Gencl değerlındirme

Pmtokol. Parlementer Meclisin kayıtsıZ onayıyıa birlikte sosyal yanla-

nn da desteğini aldıktan soıual74, Bakanlar Komitesince bazı rötuşlarla

kabul edildi. Tasannn benimsenrne§indeki gecikme. kurulan yeni yöntemin
Şart sisteminde bir tiİ "devrim" o|Lüşturmasıyla açıklanabilir. Aynca. şikeyet
mekanizmasına dair 2. Protokolün heüangi bir çekinceye 6bi olamayacağuıa da işaret edilmglil75.

Öngörüen yöntem, ana haüanyla AİHS denetim sistemini antmsatmaktadır: İnsan Haklan Komisyonunun "kabul edilebilirlik" aşamasındaki
roliinü burada Bağmsız Uzmanlar Komitesi göniyoı nihal karan ise gene
aynt Bakanlaı Komitesi verir.
Sosyal haklar için bir yaıgı orgıınmln öngöriilmemesini şimdiki aşanada doğal saymak mümkün, Buna karşılık, biıeylerc bizzat başvun olanağ verilmemesi, üzerinde durmak gereken önemli bir hususfur. Protokolün
açıklaycı raporunda işaret editdiğine göre, Sosyal Şartln denetim sisteminde biıeysel, münferit durumlar denetim orgaİılan önüne getirilemez; önemli

l72 Bu
173

l74
l75

oylamalaıa, şikayele muhatap Devlet hafiç olmak üzeıe, Şaıt'a taraf Devletler

katılıı.

Bakanlaı Komitesi kaıannı izleyip, Şart'n 2l. maddesi uyannca sunulacak ilk raporda
bu hususlaı yet alınaIıdu.

Bkz. Ass. Parl.. Avis No.185(1995), 15 Mart 1995, Doc.7243.
Bkz. Protokol'ün l2. maddesindeki an]atlm.
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olan Şalt hiilğnilnün genel olarak uygulanmasıdır176, Sosyal haklann kişisel
ve siyasal haklara nazaran zaafinı da o(aya koyan böyle bir yaklaşıın,
denetim sistemini diizgiln biçimde işletebilıne kaygsıyla açıklanabilir. Her
şeye rağmen, bireyleri hak arama konusunda örgütterc nazaran arka plinda
tutan bu sistem bizce eleşüriye açıktır.

Her ne kadar yeni kollektif şikayet mekaniznası dikkat çekici Ve gerçekten örrmli bir yenilik olu$uruyona da, Avrupa Sosyal Şaıtı'nın denetim
sistemi gene esas iübanyla bizzat hük0metlerin hazırlayıp verdikleri raporlara dayanmaya devam etsnektedir. Aslında bütiİn uluslararasr taahhüderde
olduğu gibi, Avrupa Sosyal Şartı'nda belki düa da belirgin olarak, normlann eİkisi özde Devletlerin iradesine ve iyiniyetirr bağlrdır.

l76
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Protokoı'ün 8çıklayıcı rıponı, No.3l.

METlNLER
l. AVRUPA §osYAL şARTI

AVRUPA sosYAL şARTI,NIN
ONAYLANMASININ İ.IrGUN BULUNDUĞUNA
2.

DAiRKANUN
3.

4.

AVRUPA §osYAL şARTI EK PRoToKoLU

AVRUPA §OSYAL ŞARTI DEĞİŞİKLİK PROTOKOLU
5.

KoLLBKTİF

şixayrr sisrcı,ıi

öNGöREN
AVRUPA SOSYAL ŞARTIEK PROTOKOLU

AVRUPA SOSYAL ŞARTI.
Bu

Şaü

imzalayan Awupa Konseyi üyesi Hükilınğleç

Avnıpa Konseyinin hedefinin kendilerinin orlak miıası olan ideal ve prensip
korunması gayesiyle üyeleri arasında daha güçlü biı
birliğin sağlanması ve özellikle irsan haklan ve ı€mel özgtiİltik|erin gerçikleştirit-

loin geçekleştirilmesi ve

mesi ve idame eıtirilmesi su€tiyle
ğunu gözönüne alarak:

§osyaı ve ekorıomik ge§menin sağtanması oldu_

Avnıpa Konseyi üyesi devleılerin, 4 Kasım 1950 tarihinde Roına'da imzalan_

mş olan İnsan Hak|an ve Temel Özgilrlilklerin Konnma§ı Awupa Sözlersmesiyte
m Mafl |952 tarihinde Paris'ıe imzalanan ek protokoıda halk|anna bu belgelerde

belirtilen k§isel ve §yasar hat ve &girdiikleri sağlamayı kabur ettiİlerini goioııtın_
de bulundurarak:

Hiçbh ırt, rcnk, cinsiyeı. din, §iyasal göniş, ulu§al soy veya so§yat köken
ayınm! gtizeüneksizin sosyal lıaklardan yaraılanma bakhnın sağıanması gerektiğini
gözt nüne alarak

uy8un kuruluş ve faatiyetlerle kent ve kırsa| nüfusun yaşm düzeyini geliştifmek ve sosyal refahmı yiikselünek için her türlü orak çabaü bulunmaya kararlı
oığ,at:

Aşğıdaki hiikümlerde ınutabık kakn§ıardır.

BöLüMI
Akit Taraflar, uıusaı ve ulusıaİarası ıiim uygun yollan izleyerek aşğıdaki hak
ve ilkelerin etkin biçimde gerçekleşebileceği koşullara ulaşmayı poliıikalannın

aınacl sayaf:

Herkesin, özgiiıce edinebildiği bir işle yaşamını sağlama fıfsatı olacaliıır.
2 - Tüm çalışanlann ad çalışma koşullanna sahip olma hakkı vardıı.
1

_

3

_

vardrr.

için

Tüm çakşnlann güvenli ve sağııkIı çalışma koşullanna Mhip olma hakkı

4 - Tüm çal§anlann, kendileri ve ailelerine yeterli ba

ad bil

RC.

14

ücret alma haktı vaıdrr.

yaşm düzeyi sağtamali

Ekim 1989, Sıyı: 20312
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5 . Tüm çalışanlar ve ça]§Eranlaİ ekoİıomik ve sosyal ç*arlannı koumak

amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar düzeyinde öfgüüenme öZgiiİlüğüne sahiptir.
6 - Tüm çalışanlar ve çal§trantaı toplu pazarlık hakkına sahipta.

7 - Çocuklar ve gençler uğrayacaklan bedensel ve manevi tehlikelere karşı
özel korunma hakkına sahipü.
8 - Çal§an kaünlaİ analık durumunda ve öteki çalışan kadınlar gercktiğinde,
ça!ışı*en özeı korunma hakkına sahiptir.
9 - Heıkes, kişisel ilgi ve yetenekleri uyannca bir mesleği seçmesine yaıdııncı
olacak uygun mesleki yönlendirme imkinlm hakktna süiptif.
10 - Heı*es mesleki eğitim için uygun otarıaklar hakkına

süiptir.

11 - Herkes ulaşııabilecek en yiiksek sağlrk düzeyinden yararlanmasını mümkün krıan her tiirıii önlemlerden faydalanma hakkına süiptiİ.
12 - Tüm çal§anlar ve geçimini temin ettikleri kişiler sosyal güvenlik hakkrna

sahiptk.

13 - Yeterli kaynaklardan yoksun herkes, sosyal ve sağlrk yardrmı hakkına
süiplir.
ı4 - Herkes sosyal refah hizmetlerinden yaİarlanma hakhna sahiptir.
15 - Özürlu kimseler, öZürterinin nedeni ve niteliği ne oıursa oısun, mesıeki
eğitim, rchabititasyon ve topluma yeniden intibak hakkına sahiptir.
16 - Toplumun ıemeı biimi otarak aile, ıam gelişmesini sağlamaya yönelik
uygun sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkrna sahiür.
17 - Medeni hallerine ve aile il§kilerine bakılrnaksıan, analar Ve çocutlar
uygun sosyal ve ekonomik korunma hakkna süiptir.

lt

- Herhangi bir Akit Tarafın vatiandaşlan, inandrncr, ekonomik veya sosyal
nedenlere dayalı kısıtlamalar saklr kalmak kayüyla, diğer bir Akit Taraf ülkesinde,
o üıke Yatand§lan iıe eşit koşutlaİ attsnda kazanç getirici heüan8i bir merkezi işte
çalışma hakkına sahiptir.
ı9 - Bir Akit Taİaf göçmen işçi]er ve aileleri herhangi bir başka Akit Tarafin
ülkesinde korunma ve yardım hakkına sahipıir.
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BÖLüMI
Att raranar, III. Bötümde beünirdiği gibi, ınüıeakip madde ve tığalarda
konmuş olan yiikünıliiıiıklerle bağh kalmayı taahhiit ederler.
Madde

l

Çalşma Hıkkı

Akit Taraflaı çat§ma haklonm etkin bir biçimde kullanılmasını sağ|amak
iizğe:

l- Tam istihdamı geıçekleştirmek üzere olüilüğince yilksek ve istiJaar|r biı
istihdam diizeyine ulaşmayı ve bu diizeyi ko.umayı başta gelen amaç ve sorumlu_
luklardan bir saymayı;
2- ÇalşanIann iizgtiıce edindikleri bir işle yaşamlannı sağlama haklannı etkin

biçimde korumayı;
mayr;

}. Tüm çalışanıar için

ücretsiz iş bulma hizmetlerini sağıamayı veya koru-

ıT Uygun mesleğe yöneltme, eğitim ve rehabiıitasyon hizmetlerini Mğlamayı

Veya geliştirmeyi:

taahhüı ederler.

Madde 2

Adiı çaIışma Koşutları Hakkı

Akiı raıafıar idil

sağlamak üzere;

çalışma koşulıan hakkınn etkin biçimde kullanılmasuıı

l- Verimlilik arışı

siııesinin tedric€n
sağlamayı;

ve ilgiti diğer eıkenler izin verdiği ölçüde haftaLk çalrşma
azaltılmasını öngörcn makuı günıii& ve haftaıık çalışma saatterini

2. Ücretli resmi taül olanağı sağlamalr;

}

En az iki haftalık ücreüi

yıllıt izin

sağlamayı;

4- Beliflenen tehlikeli ve sağığa zararlı §lerde çalışanlara ücreıti ek izin
verilmesini veya bunlann çüşma saatlerinin azaltılmasını sağlamayı;
& Elden geldiğince ilgili iilke veya yöIEnin gelenekıerine göre dinlenme günü
olaıak kabul edilen günle bağdaşmak üzerc haftalrk bir dinlenme siiıesi sagıamayı;
ıaahhüt ederler.
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Madde 3
Güvenli ve Sağhklı Çahşma Koşulları Hakkı

Akit TafaflaI, güvenli ve sağtıktı çaltşma koşullan hakkrnın eüin biçimde
kullanılmasınl sağIamak üzere:
l- Glivenlik ve sağtık alanında yasal düzenlemeler yapmayı;
2. Gözetim önlemleriyle bu düZenlemeıerin uygülıanmasınr sağlamayı;

3_ Gerektiğinde,

iş guvenliği ve sağtığını geli§tirmeyi amaçlayan önlemler

konusunda çalıştrfanıann ve çalrşanlaİın örgütlerine danışmayı;

lıühüt

ederler.

Madde 4

Adiı Bir Ücret Hakkı
.^tit Taıaflar, adil bfu ücret halikına etkin bir geçerlilik kazandımak üzere:
ücret

l- Çalışanlann kendilerine ve aiIelerine
hal*ına süip olduklarını tanımayı;

saygın bir yaşam düzeyi sağlayacak

2- Özct durumtardalii istisnalal haricinde, çalışanlann fazla çalışma karşılr-

ğında zamlı ücrct almaya hak sahibi olduklannı tanımayı;
3- Çalışan erkeklerle kadınLıra eşit işe eşit ücret hakknr tanımayl;

ı! Tüm çılışanlann işterine son verilmeden önce uygun bif bildifim siıresi
haklını kabul etmeyi;
5- Ücretlerden ancak, ulusal yasalar veya diiz€nlemelerle belirlenmiş veya
toPlu SöZlcşmeler veya haİem karanyla sapıanmış koşutlaI ve ölçüıer içinde kesinü
yapılmasına izin vcrmcyi:
taahhüt ederler.

öZgürce yapılrntş toplu sözleşmeler, yasal ticret
veya
koşullara
uygun başka yollafla sağlanır.
ulusal
saptama usulleri

Bu haklann kullanılması.
Madde 5
Örgütlenme Hakkı

Akiı Tarafıar, çalrşanıann ve çüştıranlann ekonomik ve sosyal çıkarlannı
korumali için yerel, uıusal ve uluslararası örgütlef kurma veya bu örgüdere üye
olma öZgürlüğiınü sağtamak veya geliştirmek amrıyla ulusaı mevzuatın bu özgiırlüğü zedelemesini veya zedeleyici biçimde uygulanmasını önlemeyi trahhüt ederler.
Bu maddede öngörü|en güvencelerin, güvenlik güçleri için hangi ölçüde uygulaıucağı ulusal yasa|aıla veya düzenıemelrle belirlenir. Bu giıvencelerin silahlı kuwetler
mensuplanna uygulanmasına ilişkin ilke ile bu kesime hangi düzeyde uygulanacağı,
yine ulusal yasalar veya düzenlemelellç saptanır.
152

Madde 6
Toplu Pazarhk Hakkı

Atiı

raranar, ıoplu pazaİtük haİ}ının etkin biçimde kullanılmasını sağıamak

üZere:
1-

Çalışnlaı

ve çalıştlranlar arasında onak görüşmeleri g€liştirmeyi;

2. Gerekli ve uygun olduğu durumlaıda, toplu sözleşme yoluyla iş koşullannın

düzentenmesi amacıyla çalıştıranlann veya çalıştıran örgüt|erinin çalışnlann
örgiitleriyle öZgürce görüşmeleri yöntemini geliştirmeyi;
3- Iş uyuşmazlıklarınln çözümü için uygun uzlaşatrma ve isteğe bağlr hakem
sisteminin kurulmasınl ve işletilmesini 8eliştirmeyi:

+ Menfaat uyuşmazhğı durumunda çalışanlarırı ve çatıştıranlann, bir önceki
toplu söZıeşmeterden doğabilecek yükümlülükler saklı kalrnak üzere grev hakkr
dahil, onak haıeket hakkınt tanr.

Madde 7
Çocuklann ve Gençlerin Korunma Hakkı

Atl larala..

çocuklann ve gençlerin korunma hakkının etkin biçimde kulla-

nılmasınr sağlamat üzere;

l-

Çocuklann sağlık, ahlak ve eğitimleri için zararlı olmayacağı belirlenen
hafif işlerde çalıştnlmalan durumu haricinde asgaİi çüşma yaşrnn en az l5 olmasrnı sağıamayı;

2- Tehlikeli Ve sağlığa aykm sayılan belirlenmiş işlerde asgari çalşma yaşını
daha da yükseltrneyi;

3- Henüz zorunlu öğenim çağında olanlann, eğilimlerinden tam anlamryıa

yararlanmaıarrnr engelleyecek işlerde çalışmamalannı sağamayı;

,l- 16

yaşınrlan küçüklerin çaltşma siirelerinin, gelişm€leıi ve Öncelikle de
mesleki eğitim gereksinmeleri uyannca sınıılandınlmasını sağlamayı;
5- Genç çalışanlann ve çıraklann adil biı ücr€t ve diğer uygun tiderıeklerden
yararlanma hakkını tanrmayı;
6- Gençlerin, çalıştıranlann izniyle normal çalışma saatlerinde mesleki eğitimde geçkdikleri sürcnin, günlük çalışma sürcsinden say masınl sağlamayı;

7- 18 yaşın altındalii çalrşan kişilere yılda en az üç haflalık ücretli izin hakkını

ıanımayı;

E- 18 yaşın altındaki kişilerin, ulusal yasalar ve diizenlemelerIe beliİlenen işler
dışxıda gece işinde çahştrnlmamasını sağlamayı;
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9. Ulusal yasalar veya diizeıüemelerle belirlenen \lerde çalşan 18 yaşın a|ttndaki kişiıerc düzenli sağlık kontıolunu sağtamayı;

l0- Çocuklann ve g€nçlerin özellikle doğrudan veya dolaylr olarak işlerinden
doğan tehıikeler ba§ta geımek üzere: uğradıklan beılensel ve manevi tehlikeıer€

karşı özel ola,ak korunmalannı sağlamayı; taahhüt ederler.

Madde E
Çal§an Kadınlann Korunma Haıdü

Atit lamnar, çaşan kadınlanı korunma

sını sağıamak iıZere;

hakkrnrn

efin biçiınde kullanılma-

1- Kadınlara doğumdan önce ve sonra, ücretli izin veya yeterli sosyal güvenlik
yaİdımı veya kamu kaynaklanndan yararlanüıma yoluyla loplam en az 12 haftrİk
izin sağlamayı;

2- Çalışıuanın. bir kadına doğum izni sırasında (ten çıkarma bildiriminde
bulunmasını veya doğum nedeiıiyle izinli olduğu srada siiresi sona erecek bir
bi|dirimde bulunmasını yasa dışi saymayı;
3- Emziime döneminde analara bu amaçla yeteIıi biİ siİe

sağlamayı;

ara verme hakkr

ıl_ a) Endüstride çalışan kadınlann gece işlerinde
çalışma.lannı düzenlemeyi,

ve

n

iş

b) Çalşan kadınlann yera]tı madenlerinde Ye gereğinde tehlikeli, sağlığa ayhveya ağır niıeliği nedeniyle uygun düşmeyen tiim öteki işlerde çalışmalannı

yasaklamayı;

ıaahhüı ederıer.

Madde 9
M€sıeğe

Yönelfu€

Hakkı

Akit Taraflar mesleğe yönettsne haktonın etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzerc, geİektiğinde öziırtiıüler dahiı hertese niteıikl€rine ve bu niteliklerin iş
bulma olanaklanyla ilişkisine g&e işini seçme ve mesleğini geliştiımesine ilişkin
sçunlannı çözmek tızerc yardımcı olacat bir hizmeı vermeyi veya geliştiımeyi ve
bu yardımın oku| çocuklan dahil gençler ve yeüşkinıer için ücİeİsiz yapılmasıni
sağlamayı;

taahhüı ederl€r.
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Madde

ı0

Meshki Eğtiın Hakkı

Ant raranar

iizeıei

mesleki eğitim hakklrun e&in biçimde kullanılmasını sağıamak

ı- GePküğinde, öziiIlüıer dzhil herkese, çalıştıran ve çalışanlann örgütıerine
danışarak teknik ve mesleki eğitim olanağı sağlamayı veya gelişıirmeyi ve salt kişisel yeteneğe üyalı olmak üzere yüksek tel-nik eğitim ve ünive§ite öğenimi görme

kolaylülan büşetıneyi;

2- Kız ve e*ek tüm gençlerin çeşitli işlerde çalışırken eğitilmeleri için biı

çıraklık sistemiyle diğer sisıemIi düzenlemeleri sağıamayı veya gelişttmeyi;
3. Gereküğinde;
a)

Ça|ışan yetişkinler için yeterli ve kolayca ulaşılabilir eğüm olanaklanylal

b) Teknolojik gelişmelerin veya yeni çalışbrma eğilimlerinin sonucu olaİak
ça|§an yetişkinlerin duyduğu yeniden eğitim gereksinmelerini ka§ılamak için özet

kolaylıl|ar sağlamayı veya geliştiımeyi:

ıl

a)

Tüm harç ve masraflann azaltılması veya kaldnlması,

b) Uygun durumluda mali yarüm yap rnası,

c) lşinin, işi sırasında işverenin talebi üzerine gördüğü ek eğitimde harcanan
zamanın norma! çalışma süresinden sayrlrnası,
d) Yeaerli denetim yoluyla, işçi ve işveıen kuruluşianna dan§arat, çıraklık ve
gençlerin eğitimi ile yapılan diğer düzenlemelerin etkinliğini ve genel olaıak genç
işçilerin yeterli bir şekiıde korunmalanntn sağlanması gibi, uygun önlemlerle sağlanan imkAnlann tam kullanılrnaslnı teşvik eEneyi;
ıaahhüt ederıer-

Madde

1ı

Sağlığn Korunması Hakkı

Atit TaraIlar, sağlrğın korunması hakkınn eıkin biçimde kullanılmasını sağla_
mak üzere, ya doğrudan veya kamusal veya özel örgüuerle işbirliği içinde, diğer
önlemlerin yanısıra,

l- Sağhğın bozulmasrna yolaçan nedenleri olabildiğince ortadan kaldırmak;
2- sağh& geliştirmek ve sağlrk konulannda kişisel sorumluluğu arlımak

üzerc eğitim ve dan§ma kolaylıklan sağlamak;

}

Salgın hasta.lıklarla yeıleşik mevzii ve başka hastalıklan olabildiğnce
önlemek; üZere tasarlanmrş uygun önlerılef almayı taahhüt ederler.
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Madd€ 12
sosyaı Güvenıik Hakkr

Akit Taraflar sosyal güvenlik hakkının etkin biçimde kullanılmasınr sağlamak
üzerci

ı- BiI sosyal güvenlik sistemi hİmayı veya korumayl;
2. sosyaı güvenlik sistemini "Enaz Sosyal Güventik standartlanna İişkin

Ulustararası Çalışma Sözleşmesi" (No: lo2)'nin onaytanması için gereken düzeyden
daha düştik olmamak üzere yeterli bir düzeyde tutsnayı:

3. Sosyal güvenlik sistemini giderek daha yiiıl§ek

bi-r

mayr;

ıl- uygun ikili ve çok taraflı

düzeye çıkalmaya çalrş-

sdzleşmeler yaparak veya
sözleşmeleıde yeralan koşultara bağlr olaıak;

bEka yollarla bu

a) Korunan Kişilerin Atit Üıkeıer arasında ne sı.ııeıle olursa olsun yer değişürmeleri sırasında diğer Akit Taraf vatandaşlan ile sosyal güvenıik mevzuaİndan

doğan yafdımlann muhafazası dahil sosyal güvenlik haklan itibanyla kendi valandaş|an ile eşit muamele görmelerini;
b) Akiı Taraİlaroan herbiriıin yasalanna göre ıamamıanan sigora Ye çalışma
stielerinin birleştiritmesi yoluyla sosyal güvenlik haklannın verilmesi, korunması
ve yeniden tanrnmasını;
sağlamak için girişimlerde bulunmayı ıaahhüt ede[ler.

Madde 13
sağlık v€ S6yal Yardıın Hakkı

A*l raranar,

sağlık ve sosyal yardım hationuı İ*in t4lmOe kullanıtmasmı

sağlamak için;

l- Yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasyh veya başka kaynaklardan,
özeılikle bir sosyal güvenıik sisteminĞn yararlanarak böyle bir olanak mğıayamayan he*ese yeterıi yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bunun gercktadiği balomı

sümayl:

}, Böyle bir yardım göıtnlerin. bu nedenle siyasal ve sosyal haklannın hsıt-

lanmasını önlemeyi;

} Heıtesin, kişisel veya ailevi mabrumiyet halini öolemek, gidermek veya
hafifletınek için gerekebilecek tavsiyelerle k§isel yardımlan uygun kamusal veya
özel hizmetler eıiyıe aıabilrne§ini §ağlamayı;
+ Bu maddenin l,2 ve 3. fıhalannda değinilen hilkümleri, ülkelerinde yasal
olarak bulunan başka Atit larailann uynıttannı kendi uyruklanyla eşit tutaıak 1l
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Aıalık l953'de Paris'le imza.|anm§ olan Sosyal ve Tıbbi Yafüm Avrutn S(kteşmesiyıe üslıendiği yiikümlülüle, uyanııca uygulamayı;
taahhüt ederler.

Madde 14
Sosyal Refah Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı

A*it Taıanar. sosya.l refü hizmeılerinden yaraılanma hakkının eüin biçimde
kullanılması için:

l-

Sosyal hizmet yöntemlerinden yararlanarak toplumda gefek bireylerin,

gerek gruplann refah ve gelişmelerine ve sosyai çevreye uyma|anna kalloda bulunacak hizmetlefi geliştirmeyi ve sağIamayı;
2_ Bireylerin ve gönüılü veya benzeri örgütlerin bu tiiI hizmetlerin kurulması
Ve siiürdiifülmesine katılmalaDnı öZendirmeyi;

taahhül ederler.

Madde 15
Bedensel ya da Zihinsel Özürlüterin M€sleki

Eğitimi,

Mesleğe v€ Topluma Yenıd€n intibak Hakkl

Aliiı Taraflar,

bedensel veya zihinsel bakrmdan öziirlü kimselerin mesleki eğitim, mesleğe ve topluma yeniden inıibak hakhnın eıkin biçimde kuttanılmasınr sağlamak üzerei

l- Gereğinde kamu§d veya özel uzmanlık kurrıluşları dahil, eğitim imkAnlannın sağlanması için yelcrli önlemıeri aımayı;
2- Öziirlüleri iş yerleştirmek için uzmanlaşmış iş bukna hizmetleri ve korunmalı çalışma olanatları gibi yeterli önlemleri ve çalışlıranlann öziiılüleri iş€ kabul
etmelefini teşvik edici ıedbirleri almayı;
taahhüt ederler.

Madde

16

Ailenin Sosyal, Yasal ve Ekonomik Korunma Hakkı

Atit ıaraflar, toplumun temel birimi olan ailenin tam gel§mesi için gerekli
koşuuan sağlamak üzcre; sosyal yardımlal Ye a.ile yardımlan, mali diizenlemeıer,
konut sağlama. yeni evlilere yardrm ve diğer yöntemterle aite ya§amrnın ekonomiİ,
yasal ve sosyal ba.liımdan korunmasınr geliştirmeyi;
taahhüt ederler.
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Mıdde 17
AnaIarm ve Çocuklann Sosyıl ve Ekonomi} Korunna

Haktı

Akil Tarafla, analann ve çocülann sosyal ve ekonomik korunma hakhrıın
e&in biçimde kullanılması için; uygun kınuluş veya hi2nıederin kıırııınası veya
koİunması dahiı, bu amaqa uygun v€ geİ€kli ttım önleıİıleri alacaktr.

Madde 18
Dİğer Akıt Taraftann Üketerinde Gelir Getiricİ Bir

\

Edınme

Hıktı

Auı raranar, öteki Akit TaIaflardan hohangi birinin ülke§inde gelir getirici
bir § edinme hakhnın eüin biçimde kullanılnasınr §ağlam8k iızer€ı
l - Mevcut diİzenıemeleri serbesüyeçi bir anlayışla uygulamayı;
2 - Yiaiirlükteki forflıaliıeleri basitleştirmeyi ve çalşan yabaırcılar Veya onlrr
çal§ııranlaİ ıarafmdan ödenen rcsim ve diğer harçlan ,"aımayı veya talürmayı;
3 -

Çalşan yabaııcılann istihdammı diizenıeyen mevzuata tek ıek veya lopluca

esneklik getirmeyi aahhüt ederier ve

4 - Kendi uynıklarınm diğer Atit Taraflann iüeterinde gelir getirici biİ iş

edinmek üzere iiılkeden çıkış hakkını aıurlar.

Madde 19

Çalıgn Göçmenlerin

ve Ailelerinin Korunma ye Yardım

Hakkı

Akit ıaraflar çaıı$n göçmenlerin ve aileıerinin bir başka Akit Tarafrn iilkesindeki korunma ve yarüm hakhnın eıkin biçimde kııllanılmasını sağıamaı( üzerc;

ı _ Bu tiir çalışanıara yardımcı olacak, özellitle doğru bilgi almalannı sağlayayelerli
cak
ve ücrelsiz hizmelleri vermeyi veya verilmesini sağlamayı ve ulusal
ya§alrınnın ve düzenlemeıerinin olanak vodiği öıçüde ülkeden ve üıkeye gü€
ilişkin yanıltıcı propagandaya ka§ı tüm uygun önlemleri a|ınayı;
2 - Kendi yetki alantan içinde bu çalşanlar ile ailelerinin tüeden çıkşlannı,
yolculuklannı ve ka§ılanmalarınr kolaylaştıracak uygun öıüemler almayı ve yine
kendi yetki alanlan içinde yolculuklan sıra§ında sağlık ve lıbbi bakım ve yeterli
hijyen koşullan sunmak için uygun hizmetler sağlamayı;
3 - Uygun olduğu ölçüde gqmen göndefen ve giiçmen alan iilkelerdeki özel
veya kamusal sosyal servisler arasındaki işbilliğini geıiştimeyi;

4 - Kendi ülkesinde yasal olarak bulunan bu tür çalrşanh için, yasalar veya
me\.zuatla düzenıenmek veya idari matam|ann denetimine bağlı otrnak irzef€;
Ücret, diğer çal§ırrma ve iş koşullan;
b) Sendika üyeliği ve ıoplu pazarhk yarar|anndan faydalanmal

a)
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c) Bannma;

konularmda kendi uynıklanna olduğundan
sağlamayı;

düa elverişiz davıanılmamasını

5 - Keııdi iikeloinde,

yasal olarak bu ttlı çal§anlafa aide bağlı olaıak
kimseler
gereten istihdam vogileri, luıç \€ primter
ile
ilgili
ödenmesi
çal§brılan
babmmdan kendi vatandaşıanna tanınandan daha elverişiz davranılmamasuıı sağlamayı;

6 - Ü|kede yerleşmesine izin veilm§ yabancı bir çalşanm ailesi ile yeniden
birleşmesini, imk2nlar ölçü§ünĞ kolaylaşıırmayı;

7 - lfundi iüelerinde yasal olarak bulunan bu tiir çal§aıtara bu maddede
belirtilen konulam ilişkin yargsal §lemler bahmınğan kendi uyfıjklrına olduğundan daha elverişiz dawanılmamasını sağlamayı;
t - Kendi üIkelerinde yasal olarak ikarrı€t €derı bu tih çalrşanlann, uıusal
güvenliği tehlikeye sokmaükça, Lamu menfaati veya genel ülllka ayhn bir fiil de
bulunmadı|ça sııur üşı edilınemesini saPamayı;
9 - Bu tiıf çatışanlann kazanç veya ıasarruflarının dirediği kadannı tran§fer
eğTeıerine yasal sırııİlaI içinde izin vermeyi;

10 - lşbu madde ile gelirilen koruma ve yardrmlrı, uygurarıabilirliği ötçü-

stlnde, bağmsz kendi nam ve hesabına çaıışan gcçmenl€re

de genişleğneyi;

trahhüt ederıef.

BÖLÜMIIı
Madde 20
Tgahhütler

ı - Akit Taİaflaİdan heöid.
a)_ Bu Şaİ'ın l. Bölümünü,

8ıt

sözkonusu Böıümün
paragrafında beyan
edildiJı:üzere. ıüm uygun yollarla izleyeceği amaçıann beyannamesi saymayı;

$

au Şaı'ıı II. Böıümünün l, 5,6, 12, 13,

beşiyle kendisini bağlı saymayı;

16

ve 19. maddelerinin en az

c) Biı önceki benı uyannca seçtiği maddelere ek olarak, kendisini bağlı
saydığı toplam madde sayısı lo'dan veya numaralanmış fitra saysı 45'den az
olmamak koşuluyla, işbu Şaİt'ın II. Bötümünde yer alan maddelerden veya
numaıalanm§ füıalardan seçeceği kadanyla kendisini bağlı saymayı;
taahhüt eder.

2 - Bu maddenin 1. fıkrasının b ve c bentleri uyannca seçilen madde veya
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fıkralar, ilgili Akit Taıafca onay veya kabul blgesi tevdi ediliıken Avnıpa Konseyi

bildifilir.
Akit Taranaldan herhangi biri, daha sonraki bir tafihte Geneı Sekleaere
bildifimde butunaıak, bu Şaİı'ın ıI. Bölümünde beürtilen ve bu maddenin l.fıkrası
Genel Sekİ€terine

3

_

hiikümlerine göre daha Ence kabuı eıüklerinin dışında kaıan maddeler veya numaraIanmış hkralarla kendisini bağlı sayüğıııı bildircbtir. Daha sonraki bu tiir taah_
hütıer, onay veya kabulün aynlmaz bir parçası sayılır ve bildirim ıarihinden itibaren
oıuzuncu günden h§layarak aynı hiümü kazanır.

4 - Genel sekeıer, tüm imzacl Hiıftümeüete ve Uluslaıarasl Çüşma Btııosunun Genel Direktöriine, bu Şartln bu Böıümü gereğince almış olduğu herhangi bir
bildirimi duyurur.
5 - Her

Akit Taraf, ulusal koşullara uygun bir teftiş §ist€mi geli§tiİif.

BoLıJM Iv
Madde

2l

Kabuı Edilmiş Hükümler€

llişkin Raporlar

Akit Taraflaf, AüTupa Konseyi Genel Sekreıerine iki yıllık aralıklaİla BakanlaI
Komitesiıce belirlenecek biçime göre bu Şanln II. Bölümünün kabul eımiş otduklan hükümlcrinin uygulanmasını ilişkin bir rapor gönderir.

Madde 22

Kabul Edilmem§ Hükümlere İlişkin Raporlar

Atit laranar, Sakanlar Komitesince isıenilen ve uygun aralrklaıla Genel Sekİetere, onaylamaıan veya kabulleri sırasında Veya sonıati bir bitdirimde bu Şalt'ın

u.

Bölümünün kabul eİınemiş oıduklan hükümlerine iüşkin raporlaı gönderiı
Bakanlar Komitçsi, zaman zaman bu raporlann hangi hiikiimler hakhnda ve hangi

biçimde verileceğini belirler.

Madde 23

örneklerin Gönderitmesi
1 . Akit Taraflüdan herbid 21 ve 22. maddelerde ağftı bulunulan rapor|ann
ömeklerini Hiikümetler Sosyal Komitesinin Alt Komitesi 1oplantrlannda temsiı
edilmek (Dere 27. maddenin 2. fıtçaşrıa gtlrc davea edilecek uluslara.çası işver€n
örgütleri ve sendika örgütıerinin üyeleri olan kendi ulusal örgütlerine göndert.

2 - Akiı Taraflaİ, adıgeçen raporlaı üzerinde bu uıusal örgütlerden aıınan
gönişleri, bu örgütler ıarafından istendiği takdirde, Geııel Sekretere iıetir.
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Madd€

24

Raporların İncelenmesi

2l ve 22, maddeler uyannca ceneı sekeıere gönderilen raporlaı, 23,maddenin 2. fdaası uyannca Genel sekretere iletiıen görqlerin de itetilmiş olduğu bir
uzmanlar komiıesi larafından incelenir.
Madde 25

uzmanlır komitesi

l - Uzmanlar Komitesi, Akit Taraflarlaıca aday gösİerilen ve üstün karakterli
ve uluslararası sosyal sorunlardaki ehliyeti lanınm§ bağımsız uzmanlardan oluşan
bir listeden Bakanlar Komitesi taratodan atanan en ço& yedi üyeden oıuşuİ.
2 _ Komite üyeleri, altı

yıllık bir siırc için aıan[. Yeniden aıanmalan mümkiiııı-

dür. Bununla birlikte ilk atanmş tıyelerden füsinin görcv süresi dör1 yılın bitiminde
sona erer.

3 _ İık dön yıIIık siirenin bitiminde görevleri sona erecek oıan üyeter, ilk

aanma yapıldıkıan hemen soııra Bakanlar Komitesi trrafından kına ile belirlenir.
4 _ Uzmanlar Komitesinin görev siİesi sona ermemiş bir üyesinin yerini

almak iizerc atanmrş bir üye kendisinden öncekinin sliresini tamamıar.

Madde 26
Uıusıararası Çahşma Örgütünün KatıIımı
Uluslararası Çalışma öfgütü, Uzmanlaİ Komitesinin çalışmalanna dantşman

sfatıyla katılmak üzere bir tem§ilci göstermeye davet edilir.
lUaaOe ZZ

Hükümetı€r

sosyal Komite§inın Alt Komİt€§i

ı - Aftit Taraflann.raporlan ve Uzmanlar Komiıesinin varüğı sonuçlar, incelenmek üzerc Avrupa Konseyi Hükümeüer Sosyal Komiıesinin Alt Komitesine
sunulur.

2 - Alt Komite, ber Akit Tarafin ba temsitcisinden oluşur. Toptantılannda

danşman sıfatıyıa gözlemci olarak temsil edilmek üzeıe §aptayacağı en
çok iki
uluslararası işveren örgülüyle en çok

iki uluslararası sendika örgütünü davet

eder.

Aynca sosyal refah ve ailenin ekonomik ve sosyat açıdan korunması gibi özellikle
yeıkiü oldukları konuıar üzerinde Avnıpa Konseyinin danışmanı staıüsü ia§ıyan

ulusıararası Hükiimetler drşı thgütıerin en çok iki temsilcisine danışabiür.
3 - Aıt Komiıe, Bakantaf Komi]esine, vardıF sonuçlan içeıen bir ra;nr sunaı
ve bu ralnra Uzmanlaı Komitesinin raporunu da ekler.

l6|

Madde 26
L;anşma Meclisi

Avrupa Konseyi Genel Selaeteri, Uzmanlar Komitesinin vardığı sonuçlan
Danışma Meclisine iletir. Danışma Meclisi, bu sonuçtar üzerindeki görüşlerini
Bakanlar Komitesine ulaştırır.

Madde 29
Bakanlar komitesi
Balünlar Komitesi. Ah Komitenin raporunu temel alalak ve Danışma Mecüsonra Komiteye katılmaya ye*iti üyeterin üçte ikilik çoğunluğuyla
danışİrktan
sine
her Akit Tarafa gerekli ıavsiyelerde bulunabilif.

Bol,UMv
Madde 30
Savaş ve Ohğaniistü Durumlarda Uygİılamıdan Kagnmatar

l

- Ulusun yaymını tehdit eden savaş veya diğer olağanüstü hatlerde Akit

Taraflardan biri bu Şan'a 8ttre üstlendiği yiıkümlüiıklerden kaçınan önlemleri uluslararas hukuka göıe ü§tlendiği öte.ki yiikümltııüklerine aykın olmamak koşuluyla ve
durumun kesinlikle gerektirdiğ ölçüde alabilir.
2 - Bu kaçuıma hakiını_kullanan bir Akit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekıe-

terini makut bir siırc içinde ünan önl€mler ve gerekçeleri konusunda tam olarak
haberdaİ eder. Aynı şekilde bu önlemler yiiııiİlül«en kal}ıığında ve kabul ettiği Şart
hiikümleri yeniden tam anlamıyla işlerlik k^zandığında Genel Sekreieri haberdar
eder.

3

-

Genel Sekıeler buna ka§ılrk bu maddenin 2. fikrasr uyaınca almmış tiim

muhaberatt diğer
rüne bildirir.

Akit TaraİIara ve Uluslaraİası Çalrşma Bürosunun Genel Direktil

Madde 31

klsıtlamaıar
1. I. Bölümdc konmuş olan hak ve itkeler, etkin biçimde gerçckleştirildiğinde
Ye II. Bölümdc öngörüldüğü gibi etkin uygulamalan sağlandığınria, demokatik bir
toplumda başkılarının halt ve özgiflüklerinin korunmasr veya kamu yaran, ulusal
güVenlik, karılu sağlığı veya genel ahtakın korunması için gerekli olan ve yasayla

|62

beliılenenlo dışında, adıgeçen bölümlerde beliİtiİneyen bir kısıılama veya sırurlamaya tabi futulamadaf.

2- Bu Şart'da ıanınmrş hak ve ylikiİmlüiikler hakkmda izin verilen kısıılamalar, fugğrütdükbri amaçlaf d§ında uygulanamazl.

Madde 32
Şart ih İç Huku} v€ lJlu§targrası A,nla§malar Ara§mdaki İ[§kiİer

Bu Şart'ın hıikümleri, yiı{iiIlii&ıe bıİunan veya yüriırıüğe konabilecek olan vğ
korunan }işilere daha uygun koşullaı sağlayan iç hüukun veya ikili veya çok taraflr
antl§ma" sözleşme ve anlaşına hiikjiçnlerine halel getiİmez.
Madde 33

Toplu Sözleşnıeler Yoluyla Uygulanıı
1_ Bu Şan'ın II. Bölümünün 2. maddesinin 1,2,3,4 ve 5. fıkraları,7. maddesinin 4,6,7. fıkalanyla l0. maddesinin 1;2,3 ve4. f*ralan hiitümlerinin normal olarak çalşııranlaI veya çalışuran örgüİleriyle çal§anlarm örgütleri aıasırıdaki
stkleşmelere bırakılan konular olduğu veya normal olarak yasadan başka yollaıla
uygulanöğı üye devıetlerde şayet bu hiikiimler bu tiir sözteşmeler ve diğer yoılar ilğ

ilgili çaİşntann hıyiik çoğunluğuna uygulanmakta ise bu f*ralann yiikiimtüiikleri
taahhüt edilebilir ve bunlar yerine getirilmiş sayılıı.

2 - Bu hi.ikümlerin normal olarak yasama konusu olduğu üye devleüerde şayet
s(kkonu§u hiikümler ilgili çalışanlann biiyüt çoğunluğuna kanunla uygulanmakta
ise, sözkonusu yiikiimlüliikler Eahhüt edilebilir ve bunlar yerine getirilmiş sayılır 2.

Madde 34
Ülketerde Uygulama

l - Bu Şan, her Akit Tarafuı ana ülkesinde uygulanır. Her imzacı hiitümet,
imza sırasında veya onay veya kabul belgesini verir*en, Avnıpa Konseyi Genel
seıxeterine yapacağı biİ bildirimle, bu amaçla ana ülkesi sayııacak olaİı topraklan
belirliİ.

2 - Herhangi biı Akit Taraf, bu Şart'ı onayıaması veya kabulü srrasrnda veya
daha sonra Avnıpa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildidmte, uIuslararası

il§kilerinden srrumlu olduğu veya uluslaıarası soıumlıiuğunu lrsltendiği ye aü
geçen bildirimde belirtilen ana iilkesi üşındaki topıak veya topraklara bu
Şartln
tümüyle veya biı bölilmüyle uygıılandcağını bildircbilir. Bu beyanda, bu Şart'ın II.

Böıiırniinün madde ve fikrajanndan adı8eçen ıopraklar bakımından bağlayıcı say_
dıklannı tıelinir.

l
2

Msdd€rtin 2. flk ssmda Pviri ıa.ıfmtzca yeniden yıp,ttntştr (M.s.)
MaddeniD çevi.isi taİıfımızca ıüu§e .diırnişti, (M.s.)
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3 - Şalt, yukaİda anılan beyanlarda beliıilen ülke veya ülkelerde Genel
sekleterin bu beyan bildirimini aldığı ıarihten sonraki ofuzuncu günden başlayarak
uygulanu.

4 - Herhangi bif Akit TaIaf, daha sonraki biİ talihtg Avrupa Konseyi Genel
Seketerine yapacağı bir bildiıimle bu rnaddenin 2. fikrası uyannca Şart'ı uygulaüğı
bir veya birden çok ülke bahmından, bu ülkeler için daha önce kabul eünemiş
olduğu maddeler veya numaralanmış fıkralarla kendisini bağlı saydrğınr beyan
edebilir. Bu tiirlü sonraki taahhiider, ilgili ülke bakrmından ilk bildirimin aynlmaz
parçası sayılır ve bildirim tarihinden sonraki otuzuncu gün aynı geçerliüği kazanır.
5 - Genel sekleter, öıeki imzacr H[ikiimetlere ve Uluslaıarası Çaüşma Biaosu
Genel Direktüiine bu madde uyannca kendisine verilen bildirimleri duyuruı.

Madde 35
İmzalama, Onıylamı v€ Yürürtüğe Girme

1 - İşbu Şart Avnıpa Konseyi üyelerinin imzasına açıktıİ. onaylanır veya
kabul edilir. Onay veya Kabul belgcleri, Avrupa Konseyi Genel Seketefine verilir.
2 - Bu Şaıt, beşinci Onay veya Kabul belgesinin veril§ ıarihinden sonıaki

o1uzuncu günden itibaıen yiiriirlüğe girer.

3 . Daha sonıa onaylayan bir imzacı HiiHimet bakımmdan işbu Şart, onay
veya kabul belgesinin veril§ arihinden son aki oıuzuncu günden iübar€n yiiriırlüğe
girer.
4 - Genel seıCeıer, Avrupa Konseyinin tüm üyeıerine ve Uluslararası Çalrşma
Biiıosunun Gene! Direkıöriıne, bu Şart'ın yiiriirtüğe girişini, onaylayan veya kabul
eden Akit Taraflann adlannı ve daha sonraki onay veya kabul belgelerinin verüşini

bildirir.

Madde 36

Tadııler
Avnıpa Konseyinin herhangi bir üyesi, Auupa Konseyi Genel Se}xreterine
yaprcağı bir duyuruyla işbu Şan'da bir değişiklik önerebiliı.
Genel Seİreter önerilen değişiklik tekliflerini diğer Avnıpa Konsey üyelerine
ve bunlar daha sonİa Bakanlal Komitesince inceıenerek göriış bildirmesi için
Danışma Meclisine sunulur. Bakanlar Komiıesince onayıanan heİhangi bir değişikıit, ıum Atiı Tarafıann bu değişikliği kabul eıükterini Genet Seketere bildimesinden sonraki otuzuncu gün yiirürlüğe girer. Genel se}İeter A\Tupa Konseyinin tiırn
üy€tefine ve Lıuslararası Çahşma Biirosunun Genel Dfuekıörüne bu tiir değişiklikl€rin yiinıdüğe giİişini bildirir.

bildirir

l(l4

Madde 37
Fesih

l - Akiı Tardığdan holıaıgi biri, ancak, kendisi için yi.tiirlüğe ginş talihin_
den bElayaıak beş yılLk bir satenin sonuııda veya onu izleyen ıki yııık oonemıer
sonunda ve her haliıkafda Avnıpa Konseyi Geııel Sekreterine altı iy onceden bitdirmek koşuluyla bu Şart'ı fesh edebilir. Genel Setıeter durumu diğer Tarallara ve
Uluslararası Çalşma Bürosunun Genel Direkıörüne bildair. Akit Taraf sayısının
beşten a§ağı düşmemesi koşuluyla, bu ıür fesihter Şartln diğer Akit Taraflar bakımından g€çerliliğini etkilemez.

_

_
_ z - Akit raraİIardan
II. Bölümünün

herhangi biri, önceki fıkranın hükiimteri uyannca Şartln
kabul €tİniş olduğu maddelerinden veya fılratanndan herhangi biıini
fesh edebilir. Ancak, bu Akit Taıafın kendisini bağı sayüğ madde sayısı lO'dan,
fıkra sayısıysa 45 den az olamaz ve bu madde ve fıkn]ar 20. maddenin l.f ı.asmrn
b bendinde özel olarak değinilenler arasında Akiı Tarafın seçtiği madĞleri kapsa_
maya devam ed€cektir.

3 - Aftit Tarallaıdan heriungi
_
lar uyannca işbu
veya

Şaıtl

biri, bu maddenin l.fıkmsında belirlenen koşulII. Bölümüniin maddelerinden veya fikıalanndan her_

hangi birini, 34. maddenin 2.f*rası uyannca yapılmış bir bildirimle
Şart'ın uygulandığ heıhangi bir ülke bakımından fesh edebiliı.

Madde 3E

EK
Bu şartln eki, onun alırılmaz bir parçasıdır.

Gereğince
.hiıkümleri
kabul

yetkili kllnmış olan a§ağıdaki imzası bulunanlaı yukandaki

ederek bu Şarıl imzalamıştır.

Bu Şart, her iki meün & eşiı şekilde gçerü olmak ve tek kopya olarak Av_
rupa Konseyi aşıvirıe konmak üzerc Franstzca ve lngilizre ditlerinde 196l Ekiminin 18 inci günü Ttrino'da akdedilrnişıir. Genet seheter, İmzacılann her birine
onaylı öİrıekleri gğnderir.

SOSYAL ŞART,A EK
So§yal

Şertln Kontnan Kimseler Bahmındsn Kapsamt

1 - 12. maddenin 4. fıkrası ve 13. maddenin 4. filıası hi.üiimleri satlı kılmak
tlzerc l ita 17. maddelerin içeıdiği kimseter bu maddelerin 18 ve 19. maddelerin
hii&ümleJi ışığında yorumlanarak an|aşılması koşutuyla ancak bif Akiı Tarafin
ülkesinde yasal olarak oturan veya silrekli olarak çalışan üek Akiı Taraflann
uynıklan olmalan dıırumunda yabancılan da kapsaı.
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İşbu yorum, Atit Tarailarrlan heüangi biri tarafınıtan aynı kolayht|aıın başka
kimselere de uygulanmasını engellemez.

2 - Her Akit Taraf, Mültecilerin sıatüsüne

üiı

28 Temmuz l95l taİihıi

Ceneı,re Sözleşmesinde tanımı verilen ve ülkesinde yasal olarak buıunan mültecilere, herhangi bir durumda en azından adı geçen Sözleşmeye ve bu kinselere uygula-

nan başkalrlgelere göre kabul eıtiği yükiimliitiikler düzeyinde olrnak tizerc olabiı,
diğince uygun davranmayı taahhüı eder.

BöLijMI
Fıkra t8 ve

BöLijM tr
Madde 18, Fıka 1
hükümler, Auı ıaıanann ülkelerine

giriş konusuyla ilgiü değldk ve 13
lskan Sözleşmesinin hiikümlerine
Aırupa
Aralık 1955 tafihinde Paıis'te imzalanan

lşbu

halel 8etimez.

BöLüMu
Madde l, Fıkra 2
lşbu hüküm, sendika gtlvenliği koşulunu veya uygulamasuıı yasakladığı veya
izin veıdiği biçimde yorumlanamaz.

Madde

4,

Fıkra 4

İşbu htiküm, ağır bir sry iştemesi durumunda bir kimsenin işine hemen son
verilmesini engellediği biçimde anlaşılamaz.

Madde 4,

Fıkrı

5

Bir Akit Tarafın bu fıkrada öngörülen yiikümr üğü, kapgm üşı kalan kimyoluyla
seler hariç olmak üzerc, yasayla veya toptu sirzle§me veya hakem kaıan
mağdur ertiımelerine
çaıışnlann buytık çoğunıuğunun iıcretlerin<len kesinti yolu ile
izin verilmediğinde, ıaahhütte bulunabileceği biçiminde anıaşılmışır,
Madde 6, Fıkra 4
Her Akit Tarafin, grev haklona uygulayacağı başka bir lnsıtlamanrn ancak 3l,
madde hükümlerine göre haklı gerekçele.e dayanması koşuluyla, kendrsi bakmından grev haihnın kullanılmasını yasayla düzenleyebileçeği biçimde anlaşıIrn§ğr,

|ü
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Madde

7,

Ftkra 8

Bir Atit Taİafın bu fıkada ön8örülen yükümlülüğü, 18 yaşınrlan küçüklerin
büyük çoğunluğunun gece işinde çalrştııılamayacağını yasayla öngöreıek bu yükümlülüğün anlamına uygun dawandığında yerine getirmiş olacağı biçimde anıaş mışhr.

Madde

12,

Fıkra 4

Bu fikranın girişindeki "ve bu _ıiif sözteşmelerde konulan koşutlara bağlr
o|arak" ibaresi, bir Akit Tarafln, öıeki Akiı Taraİlann uyruktarına başka yaİdmlann
yanl§ır4 herhangi bir sigorla kalkşından bağmsız olarak yapılan yaıdımlan

sağlamadan önce, beıli biİ ikamet siiİesinin tamamlanmasını isteyetıilmesini içerdiği

biçimde anlaşılmışhr.

Madde

13,

Fıkra 4

Sosyal ve Tıbbi Yarüm Avrupa sozleşmesine taİaf oıİnayan Hıüümetter,
diğer Akit Taraflann uynüanna aügeçen Sözİeşmenin hüümlerine uygun olan bir
dawanş sağlamalan koşuluyla Sosya.l Şan'ı bu fıl«ra bakımından onaylayabilir.
Madde

19,

Fıkra 6

Bu hiikmün amacı ba}ımından, "bir çalışan yabancı aitesi" teriminin en
azından kansıyla bakmakla yükümlü olduğu 2! yaşının altındaki ç,ocuklannı

kapsadığ biçimde anlaşılmıştır.

BÖLÜMIII
lşbu Şart, utuslararası niıelikte hukuksal yiikümlülilftleri içerir ve uygulanması
ancak Iv. Böıümde öngöriılen gözeıime bağlıdir.

Madde 20, Fıkra

l

"Numaralanmış fıkalar" salt bir ftkradan olu§an maddeleri de kapsayabiliİ.

BÖLÜM v
Madde 30
"Savaş veya öteki olağanüstü durumlarda" deyimi, savaş ıehdinini de kapsa-

yacal biçimde anlaşılmıştır.
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AVRUPA SOSYAL ŞARTI,MN
0NAYLANMASIMN t]T GUN BULUNDUĞLNA DAiR KANUN'

Kabul Tarihi : 16.6.1989

Kanun No, 358l

Madde l.- Avrupa Kon§el çeryevesinde hazırlanan ve 18.10.1961 laıihinde
Torina'da imzalanan "Avrupa sosyal ŞaItr'nın Dibace, Bölüm I, Itr, ry, V ve ekinin
tümü ile, tr nği böliimiiİıiin aşağıdaki '!beyan' meEıi çeİçevesinde onayıanma§t
uygun bulunmu$uı:
"a) 20 nci maddesinin

l

numaralı fı}rasının O) bendine gthei |, |2,13, |6 ye

19 uncu maddelerin tiım nkralanyla aynen,

b) 20 nci maddesinin l numaralı fıknsmın (c) bedine güe;9,
ve lE inci maddelerin tilm fıkra|anyla aynen,
c) 4 iincü maddesinin 3 üncü ve 5 irrci
d) 7 nci madde§inin 3, 4, 5, 6,

8,

l0,

11, 14, 17

ttralan,

ve 9 uncu fıkralan" kabul editeıek,

Madd€ 2.- Alİupa sosyaı Şartı'nuı 20 nci maddesinin 3 iirıcü fıkrası gereğince
diğer maddelerin veya fiiralann bilahare kabulünü beyana, Bakanlar Kuıulu
yelkilidir.

Madde 3.- Bu Kanun yayımı taıihinde yiiriidüğe gifer.
Madde 4.- Bu Kanun hiiküın|erini Bakanlaİ Kurulu yürütiir.

*

RG,4 Terrımuz

1989,

sarri 202t5
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AVRIJPA SOSYAL ŞARTI EK PROTOKOLU'
BAŞLANGIÇ
Bu hotokoıu imzalayan AVrupa Konseyi üyesi Devleüer,

18 Ekim 1!)6l'de Toino'da imzaya açılan Oundaıı sonra "Şart" olaıak
adlandrııan) AvruPa Socyal Şaın'nın güvenceye aldrğr so§yal ve ekonomik haklann
korunrna§ını genişleğneye yönelik y€ni önlemler almaya tararlr olarak,

Ayğ,daki hususlaıda anlaşmaya vafln§lafdr:

BöLüMI
Taraflaı, aşağdaki hak ve ilkelerin iıilen kullarumını sağlamaya uygun koşullann gqçekleşmesini ulusal ve uluslararzsı düzeyde tilm yararlı yollarla izleyecekleri bir polilikanın amacı olarak lanırlaı:

ı. Tüm çal§anlaİın, cinsiyeıe dayalı aynm gözeüneksizin, istihdam ve meslek
konusunda fırsat ve işlem eşiüiğine hakkı vardır.
2. Çalışanıann iştetnıede bilgilendirilme ve kendilerine danşılma hakh

vadu.

3. Çalışanlann işleinede çal§ma ve iş ortamr koşullannın belirlenmesine ve
iyileştirilmesine kailrna haklrı vardır.

,

4. Her yaşlı kişinin sosyal konınmaya hakh vardır.

BöLüM n
Taraflaİ, Böıüm trI'de öngörüıdiiğii gibi, aşağıdaki maddelerden

yükiimlüıükıerle bağıı olmayı taahhüt ederıec

Madde

l

- Cin§iyete dayalr ayrım

konusunda fırsal ve lşlem €§ltüği

gözetmeksizin, istlhdam ve m€sl€k

l. cinsiyete dayat aynm gözetmeksizin istihdam

.

doğan_

Çeviİinh ül için bka Me.r6 cÜLMFz, Avİopa sosysı
Tafuşm.b., Ankıİs ı993, 5.2?0 vd.

Şıtı

ve

ve meslek konusunda fırsat

Tü*iy. t(dlcüyıııııı Bildİrileı ve

17|

ve işlem eşidiği haktrnuı fiilen kullanımını §ağlamak amacıyla, Taraflr bu hal&ı
geliştirmek
tanımayı ve onun aşğıdaki alanlarda uygulanmasınr sağlamak ya
üzere uygun önıemleri almayı taahhüt ederler:

ü

-

İş

-

Me§ıekl yönıendirme ve yetişıirme, yeni

alınma, işten ç*aımaya ka§ı korunma ve

iş

iş

yeniden yerlEtirilme;

yönlendirme ve

üşlrrm4

Ücreü de kapsamak üzere, istüdam ve çal§ma koşuılan;
- İşıe yılkselmeyi de kapsarnak tDere, mesleki kariyerin ge$imi.
-

2. Özetlitle gebeli*, doğum ve doğum sonrası dönem bahmndan kadının korunmasırıa ilişkin hiikümler, bu maddenin 1. fı}rası anlamında aynm saylmayacak_
tır.

3. Bu maddenin l. fılıası, friıi eşitsidikı€Te
önlemlerin kabülüne engeı değiıdir.

çözüm büımayı amaçıayan özel

4. Niıelikıeri veya uygulama koşullan nedeniyle belli bir cinsiyetten olan
kişilere hasredilen mesleki faaliyeüer, bu maddenin veya bazı hiikümlerinin alanı
dışnda $ıulabileceıtir.
Madde

2 -

Bilgi|endirilne vo danışılmı hakkı

l. Çaıışanlann §ıet nede biıgilendirilme ve dan§ılma haktının fiilen kullarumını sağlamak amacıyla Taraflar, ulusal mevzuata Ve uy8ulamaya uygun olarak,
ça]ışanlann veya temsilcilerinin:
a. lşletıneye zaraı verebilen bazı bilgilerin açrğa vurulması kabul edilıneyebileceği veya bu bilgilerin gizü tuıuLna§ ist€nebileceği de dikkate almaİak, çaüşünldıkhn işleEnenin ekonomik ve mali durumu konusunda düzenli olarak ya da

uygun zamanda ve anlaşılabilir bir biçimde bilgilendirilmelerine; ve
b. Çüşanlaın çıkarlannı esaslı biçiınde eüileyebilecek kaıaılar ve özellikle
işıeımedeki istihdam durumu üzerinde themli sonuçlan olabilecek knarlar konusunda uygun zamanda kendiıerine danışıımasına;

Olanak veren önlemleri alrnayı ya da geliştirmeyi taahhüt ederler.
2. Tarallar, çalşanlar sayısı ulusal mevzuaı veya uygulama ile belirlenmiş bir
düzeye ulaşmayan işleüneleri bu maddenin l. fıkasının uygulama alanı &şında
bırakabilirler.

Madd€ 3 - Çahşma koşullannın ve iş ortamıntn belirlenm€sine
rilmesine katılma hakkı

ve iyileşti_

l. Çüşanlann işleünede çalışma ve iş ortamı koşullarının belalenmesirıe ve
iyileştirilmesine kalılma hakkırun fiilen kullanımını sağlamat amacıyla Tarallaı,
ulusal mevzuata ve uygulamaya uygun olaıak, çalışanlara veya temsilcilerine:
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a. Çalrşma koşullarının, işin örgütlenmesi ve iş ortamı koşullannın belirlenmesine ve iyileştirilmesine;
b. İşletmede sağlığın ve güvenliğin korunmasma;

c. Bu konulardaki düzenlemeye uyulmasmın denetiminei

Katkrda bulunma olanağı veren önlemler almayı ya da geliştirmeyi taahhüt
ederl€r.

2. Taraflar, çalışn sayısı uIusal mevzual veya uygulama ile belirıenmiş bil
düzeye ulaşmayaıı işlelmeleri bu maddenin l. fıkasının uygulama alanı dr§ında
bırakılabilaler.

Madde

4 . Ya§lı

kişilerin so§yaı korunma hakkr

YElı kişilerin sosyal korunma ha.kkının fiilcn kullanımını sağlamak üzere
Taraflaı, gerek doğrudan doğruya, gereke kamusal veya özel örgütlerle işbirliği
yapaİak, özellikle:
1.

Yaşlı kişilere mümkün olabilen en uzun süfece toplum yaymına

tam olal-ak

katrlabilmelerini:
a. onıann düzgün bir yaşam sürdiirmeıerini ve kamusal, sosyal ve kültürel

ya§ama eıkin biçimde kaıılmatannı mümkün kılacak yeteIti kaynaİtar yoluyl4

b. Yaşlı kişiler yaiarına meycut hizmet ve kolaylüılar ile bunlaıdan yaıarlanma
olanaklan konusunda bilgilendiıme yoluyla;

Mümkün krlmayı;
2. Yaşh kişilerin yaşm biçimini özgürce seçmelerini ve a|rşnklan çewelerinde diledilderi kadaı uzun ve mümkün olduğu süıece bağımsz bir yaşam sii[dürmeıerini:
a. lhtiyaçlanna ve sağtık durumlanna uygun konutlar Veya konutlarrn düzenlenmesini sağlamak yoluyla:
b. Durrrmlannın gerekıireceği sağlık bakımı Ye hizmeuer yoıuyla:

Mümkün kılmayı:
3. Kurumlarda yaşayan yaşlı kişilere, özel yaşama saygı içinde uygun yardımı
ve bu kurumlafda yaşam koşullannın belirtenmesine kaülmalannı sağlamayı;

Amaçlayan uygun önıemleri almayı veya gelişttmeyi taahhüt ederler.
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BÖr.ÜNt

Madde

5 -

uI

YükiiDıüıükler

l. Tarallhrdan

her

biıi:

a. Bu Pmlokol'un I. Böıümiınü. Başlangıç fiIrasındaki hüiİnter uyanıca, tiim
uygun yollarla gerçekleşirilecek amaçlan belirleyen biı bildiıim saymayı;

b. Bu Protokol'un bir ya

ü

biıden fuzla mad<bsiyle kendisini bağh §aymayı;

Taahhüt €der.
2. Bu ınaddenin l. fıkrasının b bendi hiiklimleri uyaıınca.seçilen madde veya
maddeler, taıaf Devletçe onay, kabul veya lasdik belgeleıi l]evdi edilirken Avnrpa
Konseyi Genel Sekrel€rine bildiritir.

3. TaraIlardan her biri, daha sonraki bir tarihte cenel sek€ıerc bildirimde
bulunarak bu ınaddenin l. fıkrası uyannca daha önce kabul einediği başka bir maddeyle

Ğ

kendisini bağlı saydığını 4ıklayabilir. Daha sonraki bu tiİr taahhüdeı

onay, kabul veya tasdikin aynlm:ız parça§ı §ayılıIlar ve bildirim larihinden iübarcn
o1uzuncu gün aynı hükmü kazanular.

BöLüM Iv
Madde

6 .

Kabul edilen yükümlülükl€re

saygının denetiıni

Taraflaf, kabul etıikleri bu hotokol'un II. Bölüm hiıkiimlerine ilişkin raporla2 l . maddesi uyannca hazırlanan raçnrlar çerçeveshde sunarlar.

nnı, Şart'ın

BÖLüM
Madde

7 -

K.bul

v

ediIen yükümlülükıerin

uygulınnası

1. Bu Protokol'un II. Bölümitüün l.-4. maddelerinin

ilgiİ hiikünıleri:

a- Yasalar veya yiiriıtİııe i§lenüeriyle;

lerıe;

b. İşverenler veya §veren tkgütleriyle işçi örgütleri aİasında yapııan sözleşmec. Bu iki yöntemin bileşimiyle; veya
d. Başka uygun yollarla

Uygulamaya konulabiıiİ.
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2. Bu hotokoı'un II. Bölümünün 2. ve 3. maddelerinden doğan yiikümlüliık_

ler, bu maddenin

l,

fıkıasına üygun olarak ilgiıi çalışanhİm büyiik çoğuİluğüa

uygulandığında, yerine getirilrniş sayı|ıİ.

Madde

E - Şart ve Protokol arasındaki

l. Bu Protokol hiikümleri

ilişkiler

Şart hil&ümleriı}e zatıır yerınez.

2, Şaİt'ı.Jr. 22-32. ve 36. maddeleri, gerekli değişiklikıer yaprlm§ olarak, bu
Protokol'a uygulanır.
Madde

9 - Ülkes€l

uygulama

ı. Bu hotokol,her Tafain

aİıa ülkesinde uygulanır. Her Devlet, imza sırasın-

da, ya da onay, kabul veya uygun bulma belgesini veri.ken AVrupa Konsel Geneı
Sekreterine yapacağı bir bildirimle bu amaçla ana üıkesinden sayılan ıoprağı belirıe-

bitiı.
2. Her taraf Devlet, onay, kabul ya da uygun bulma sırasuıda veya daha §onraanda. Avnıpa Konseyi Genel Sekreteri'ne göııdeıeceği bildirimle, bu hotokol'un bu bildirimde betiıtilen ve uluslararası iı4kiterini yiirütttiğü veya uluslaraİası
sorumluluğunu üsıtendiği ana ülkesi dışrndaki toprağa veya topraklara tiimüyle ya
da bif Mıümüyle uygulanacağını bildirebiıt. Bu bildirimde, Protoko.I'un II. Böliımünün ilgili topraklaı açısından kabul edilen madde veya maddeleri açıkça beliıtilir.

ki her

3. Önceki fikada anılan bildirimde belinilen toprak ya ü lopraklaı balomrndan bu hotokol, Genel Seketer'in bildirimi alfuğı tarihi izleyen ofuzuııcu günden
başlayarak yiiriiılüğe girer.

4. Her Taraf, daha sonraki bir taİihıe, Alrupa Konseyi Gene! sekİeteri'ne 8öndereceği bildirimle, bu maddenin 2. fıkrası uyannca hoıokol'un uygulandığı bir
veya biıden fazla toprak konusunda, daha önce bu toprak veya topraklarla ilgili
otarak kabul etmediği her maddeyle kendisini bağlı saydığını bildiıebilir. Bu tiiılü
sonraki taahhütler, ilgili ıoprak bakımından ilk bildirimin aynlmaz parçası sayılır ve
Genel Seıaeterin bildirimi aldığı tarihten sonİaki ofuzuncu giinden başlayarak aynı
eıkileri doğurul.

Madde

10 -

İmz4 onaytama, kabul, uygun bulDa

l. Bu Pıotokol,

v€

yürilrlüğe gırme

Şart'a laraf Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına açıkür;

onaylama kabul veya tasdik edilrnek üzerc §unulur. Avnıpa Konseyi üyesi bir
Dev|et, aynı zamanda veya daha önce Şaİt'ı onayıamadan hotokoı'u onay, kahıl
veya lasdik edemez. Onay, kabul veya uygun bulma belgeleri Avnıpa Konseyi

Gene| Sekreıeri rıe verilir.

2. Bu hotokol, üçüncü onay belgesinin verildiğ tarihten itibaren oüızuıEu

gün yiirürlüğe girer.
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düa sonra onaylayan her Devlet bakımından onay, kabul veya
bulına
uygun
belgesinin verildiği taıihten itibaren otuzuncu gün yüriiflüğe gircr.
3. Bu Pıotokol,

Madd€ l1 - Fesih
1. Hiçbir Taraf, bu hotokol'ün kendisi bakımından yiir'ülüğe giıdiği tarihten
sonraki beş yıllık biı dönem sona ermeden, veya sonraki iki yıllık her dönemin sona
ermesinden önce fesih bildiriminde bulunamaz ve tiim durumlarda Avnıpa Konseyi
Genel Seketeri'ne allı ay önce bildirimde bulunulur. Bu fesih, taraf sayısının üçten
aşağı inmesi durumu haıiç, öteki TaüflaI açısından Şanln hilkmiinü etkilemez.
2. Bağh kalacağı hükiim sayısı hiç bir zaman birden aşğı inmemek kaydıyla,
Tarallaıdan her biri bu Protokol'un II. Bölümünde kabul etmiş olduğu her hükmü
önceki fıkra uyannca feshedebili.

3. Taraflardan her biri, 9. maddenin 2. ve 4. fıkalan uyannca yapğğı bir
bitdirim geıeği Proıokol'un uygulanüğı her toprak konusunda, bu maddenin 1.
fıkrasında öngörülen koşullafla, bu hotokol'un veya hotokolun tr. Bölümünün her
maddesini feshedebilir.
4. Şart'ın 37, maddesinin l. fılrası uyannca Şartl fesheden Şaİ Ve hotokoı i-le
bağlı her Taraf, bu hotokol'u da fushetmiş sayılır.

Madde

12 -

Bildirimler

Awupa Konseyi Genel sekeıeri, Konsey üyesi Devletlere ve Uluslararasr
Çalışma Bürosu Genel Müdiirü'ne:
a. Her imzayı;

b. Her onay, kabul veya uygun bulma belgesinin verilmesini;
c. Bu hoıokol'un 9. ve l0. maddeler uyannca hel yüriirlüğe giriş tarihini;
d. Bu Pıotokolb ilişkin başka her iştem, bildirim veya yazıyı;

Bildirecektir.

Madde

13 -

Ek

Bu Protokol'un Ek'i, onun a),rrlmaz parçasıdıf.
Usüıiine göfe yetkili krhnm5 aşağrda imzası bulunanlar, bu Protokol'u kabul
eunişleIdir.
5 Mayıs l988'de, tek Suret olarak Avrupa Konseyi arşivterine konulmak üzere,
eşit değerde Fransızca ve lngilizce metinler olarak strasboufg'da yapılmrşür. Avrupa Konseyi Genet Sekreıeri, AYrupa Konseyine üye Devlellerin her birine onayfu
ömeklerini gönderecektiL

1,16

PROTOKOLIAEK
PRoToKOL,UN KORı,rNAN rdMsELER BAKIMINDAN KAPSAMI

L l.

e 4. maddelerde belirtilen kimseler, bu maddeler Şartln 18. ve 19.
maddeıerinin ışğı altında yorumlaİnııat üzer€, ancak itgili Taıafın iiükesinde yasal
olarak ofuran Veya diİzenıi otarat çüşan Taraf Devletlerin uyn*lannr kapsamak_

ıadr.

Buradaki yorum, TaraİIardan herhangi biıinin aynı hakları başka kimseıeİe de
uygulamasmr önıemez.
2. Her Taraf, sığınmeılann staıüsiıne üşkin 23 Temmuz l95l tarilıli Cenevre
Stkleşnesi'nin ve 3l ocak 1967 tarihıi Pnoıokol'un tanıınma uyup ülkesinde yasal
olğak bulunan sığınmac aıa, olöildiğince elver§li, her halftarda enaz bu belge-

lerle ve onlara uygulanacak diğer uluslararası anlaşmalarla üsüendiğ ölçüde elverişli muamelede bulunacaktr.

3. Her taraf uyruksuzıann statiısüne iuşkin 28 Eyrül 1954 tarihli New York
StYzleşme§ihin tanmına uyup ülkesinde y6at olarak butunan uyruksuzlara olabildi-

ğince elverişli, her halükirda enaz bu belge ve onlara uygulaneak diğer uluslararası
anlaşmalaİla üsılendiği ö§ücle elverişli muamelede buıuılacakııİ.

Madde

l

Sosya| güvenlik konulan ve işsizlik, yaşlılık yardımtan ile sağ kalanlara
yapılan yaIdımlaİa ilişkin hiikümteı bu maddenin uygulama atanı dışınü bıralılabiür.

Madde l, fıkra 4

Bu hiiküm, Taraflaıa, niıelikleri veya uygutama koşullan nedeniyle belli bir
cinsiyetten olan çatışanlara hasreclilebilecek mesleK faaliyet|erin listesini y:§:ı veya
yürüüne işlemleriyle düzenleme zorunluluğunu getirir şekilde yorumlanamaz.
Madde

l. Bu

2 ve 3

maddel€rin

uygulanmast baiımuıdan, "çalışnlann aemsilcileri'' ifadesi,

uıu§al mevzııat veya uygulamayla böyle kabut ediıen kimseıer anlamındadrr.

2. "Ulusal mevzuaı ve uyguıarna" ifadesi, duİı.ma görc, yasalaİ ve yiiriıtmenin

işlemleri yanında ıoplu södeşmeterini ve işveıenlerle çalışnlann temsilcileri
arasındaki başka anlaşmalan, geleneklğri ve ilgili yargı kararlannı kapsar.

3. Bu

maddelerin uygulanması bakımından 'işletıne" deyimi, ekonomik

amaçla mal veya hizmet thetimine yönelmiş, piya§adadaki tutumunu betiİleyecek

karr yetkisini haiz, iiizel kişitiği olaıı
un§uılar bütiinünü ifade eder.

veya olmayan ba maddl ve gayri madü
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4. Dini topluluklar ve kurumlan, 3. ftkra anlamında işıetıııe olsalar bile, bu
maddelerin uygulama alanı dışıncla bırakılabilirler. Kimi ii{külerden esinlenen veya
bazı ülaki, ülküsel kavram|ann ve ulusal mevzuaün koruduğu kavramların yol gös,
terdiği etkinlikleri sihdüren kuıuluşlar, \letİıeterin yöneıimini korumalan balımmdan zorunlu olduğu ötçüde bu maddelerin uygulama alanı drşında bııakılabilirler.

5. Bir Devletıe, eğeı 2. ve 3. maddelerde belirtilen haklar işlernenin değ§ik
işyerlerinde uygulanıyrsa, ilgili Taraf bu hiikümlerden doğan yükümlüliiklerini
yerine getimiş sayılır.

Madde 3

Bu hiiküm, ne işyerterinde işi sağlığı ve işgıivenliği ile ilgili düzenlemeler
getirme konusunda Devletin yeüi ve yiıktimlülirHoini, ne de buıılara uyulmasmı
gözetmekle görevli organlann yetki ve yiiü<ümlülüklerini etkiler.

"Sosyal ve sosyo-kültiircı hbmet ve kolaylıklar' ifadesi, bazı işıeırneıerin
çalıgntara sunduklan sosyal yardım, spor alanluı, emziıme odalan, kiitilphaneleı
taıil koıonileri vb. gibi kimi sosyal ve/veya kiiltiir€l

Madde

4,

fıkra

hizmet Ve kolaylıklan kapsar.

1

Bu fikranın uygulanmasında "olabildiğince en uzun siire" ifadesinde, yaşlı
kişini fiziksel, psikolojik ve entellektüel yetenekleri dikkate alınır.
Madd€

7

2. maddenin 2. f*rasına ve 3. maddenin 2. fılaasına uy8un olarak kapsam dışı
bırakılan çatrşanlar, ilgili çalışanların sayısın saptanmasında hesaba katılmaz.
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AVRIJPA sosYAL şARTI DEĞişiKLiK PRoToKoLU18 Ekim l96l'de imzaya açılan (bundan böyte ''Şart'' oıalak adlanünlan)
A!.rupa sosyal Şaiı'nın bu Protokolu imzacrsı Avrupa Konseyi üyesi Devletler,

Şan'ı, özellikle denetim mekanizmasının iş|ey§ini iyileştiferek, daha etkili
krlacak önlemleri a]ma kararlılığında olaıak,
Şan'daki bazı hükümlere değişiklik getirmeyi böylece uygun bularak,

Aşğıdaki hususlaıda anlaşmışlardır:
Madde

l

Şan'ın 23. maddesi aşğıdaki gibi okunur:
"Madde 23

-

Rapor ömeklerinin ve gözlemlerin 8önderiımesi

l. Tarailardan herbiri,21. ve 22. maddeler uyannca Genel Selreter'e rapor
sunduğu zaman, bu rapoı,un bir örneğini 27. maddenin 2. fikrasına uygun olarak
Hiik0met Komitesi toplantılannda ıemsil edilİneye çağnlan ulustararası işreren ve

çalrşan ör8üderinin üyesi kendi ulusal örgütterine gönd€rifler. Bu thgütter,
Tamflann raporIan konusunda gödemlerini Genel Setreterc iletebilirter. Genel
seheter, bu gözlemlerin biı örne§ni ilgiü Taraltara gthderif; bu Taraftar da görüşlerini bildiıebi kler.

2, Geııel Selrercı Taraflann raporlannın biı trrneğhi Amıpa Konseyi nezdinde danışman §otiısünü haiz, bu Şaİı'ıİı düz€nlediği konularda &ettikle yetkili
hiit0meı{§ı ulusloa-ası örgüııere g&ldeü.
3. 2|. ve 22, maddeıerde ve bu maddede belirtilen rapor Ve gt zıemler, isıek
üzeriııe teınin edilir.'
.

Madde 2
Şan'ın 24. maddesi aşağıdaki gibi okunur:

"Müde24 - Raporlann incelenmesi
|.21. ve 22. maddeler uyannca Genel Seketer'e sunulan raporlar, 25.

maddeye uygun olarak kurulmuş bir Bağımsız Uzmanlaı Komitesi'nce incelena. Komiıe
aynı zurıanda 23. maddenin l. ftkrası uyannca Genel Sekreter'e iletilmiş ttim gözlemleri de elinde bulundurur. Yapüğı inceıeme §onunda Bağmsız Uzmanlaı Komi
tesi, sonuçlannr içeren bir rapor yazar.

İ

Çw.: M. SUR. Aync4 b*z. GÜLMEZ, Koltd(ütm, s.28ı vd.
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2. 2l. maddede anııan raporlarıa ilgili olarak. Bağm§z Uzmanıar Komilesi
ulus.d ya§a, ytirirme işlemleri ve uygulamalann ilgili Taraflar bahmından Şan'dan
doğan yiiftümıiilüklere uygunluğunu hukukl yönden değerlendirir.

3. Bağımsız Uzmanlaı Komite,§i, ek bilgi ve açıklama isıemek üzerc &ğudan
doğruya bir Tarafa başvıırabilir. Bu vesileyle aynca, gerekirse, kendi _girişirni veya
TĞfın ıstegl ozerırrc, bu Tarafın temsilcileriyle bL tçlantı yapabiıİ. 23, ınaddenin
l.

fıkfasında adı geçen örgütıer bilgilendirilmeüdir.

4. Bağımsu Uzmanlar Komitesi'nin sonuçlan kamuya aç*lanrr ve Genel
Seketer'ce Hiıkimet Komitesi'ne, Parıamenter Mecıis'e ve 23. maddenin l, ve 27,
maddenin 2. fıkralannda aü geçen örgütle€ iıetiliİ."
Madde 3
Şartln 25. maddesi aşağldaki gibi okunur:
"Madde 25 - Bağımsız Uzmanlaı Komiıesi

l.

Bağımsız Uzmanlar Komitesi, Taraflarca önerileaek, üstün kaİakıerli ve
ulusal ve uluslararası sosyal konulardalii yetkinliği tanınmış uzmanlardan oluyn bir

lisıeden Pafıementer Meclis'çe oyçokluğu ile seçilmiş en az dokuz üyeden oluşur,
Üyelcrin kesin sayısı Balünlal Komitesi'nce saptanacaktıf.
2. komile üyeteri altı yıtl* bir dönem için seçilir; üyeter bir kez daha yeniden
seçilebiliıler.
3. Görev süresi bilmemiş bir üyenin yerine seçilen bir Bağımsız Uzmanlar
Komiİesi üyesi, sclefinin görev si.iıresini tamamlar.
4. Komite üyeteri kişiseı olarak görev yapafıaİ, Görevlerinin yerine getirilrnesi
süesince, bu görcvin gerektirdiği bağımsızlılr, taıafsızlık ve haz[ bulunma gerekleriyle bağdaşmayan görevler üstlenmezler."

Madde 4
Şart'ıı 27. maddesi aşağıdaki gibi olırnur:
"Madde 27 - Hükümel Komitesi
1. Tafaflann raporlan,23. maddenin

l. ve 24. maddenin

3.

fıiıalan uyannca

ilclilmiş gözlem ve bitgiler, Bağımsız Uzmanlar Komitesi'nin raporlan ile birlikte
Hükümet Komitesi'ne ileıiliİ.

2. Bu Komile, her Tarafın birer temsilcisinden oluşur. Komite, en çok iki uıuslaraıası işvcren örgütüne ve iki ulustafafası çaıışan örgütiine, iopıantılanna dan§sal
nitelikte ;lmak üz;re gözlemci göndcrme çağItsında bulunur. Bundan başka, Komite, Avrupa Konseyi nezdinde danrşman statüSünü haiz, bu Şaİt'ın düzenlediği konulardı öz;lıikle yetkili bulunan hükümet{ışt ulus1aıarasr örgütlerin temsilcilerinin
görüşüne de başvıırabil ir.
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3. Hükümeı Komitesi Bakanlaİ Komiıesi'nin karaılannı hazırlar. Özellikle,
Bağmsız Uzmanlaı Komilesihin ve TaraIlann raporlan ışığında, göriişüne gthe
Şan\n 28. maddesi uyannca ilgili Tarafa yOnetik bir tavsiye k]onusu 6lacat durumlan, sosyal ve ekonomik politika düşüncelerine dayanarak ve gerekçeli olarak seçer.
Komiıenin Bakanlar Komitesine sunacağ rapor, kamuya açıklanır.
4. Htikümet Komitesi, geııel olarak
Şart'ın uygulanmasına ilişkin gözlemlerine
dayanarak, sosyal sorunlaı ve Şaıt'ın güncelleştirilebilecel< maOaelİri lıattında

incelemeler yapılması yönünde önefilerini Bakanlal Komitesi'ne sunabilir.''

Madde 5
Şart'ın 28. maddeii aşğıdaki gibi okunur:

"Madde 28 - Bakanlar Komiıesi

l. Bakanlar Komiıesi, yanlrzca oy hakkı olan Taraftartrı oylaflnln üçte iki
çoğunluğuyla, Hiıkomet Komitesi'nin raporuna dayanarak, deneıim döneminin ıü_
müno ilişkin olan ve itgili Tataflara yöneük bireyscl tavsiyeter içeren bt kaIaI kabul

ed€r.

2. Bakanlar Komilesi, Hfüümet Komitesi'nin 27, maddenin 4. fıkrası uyannca
yaprğı önerileri dikkate alaIak, uygun butduğu kararlan alu.''

Madde 6
Şart'ın 29. maddesi aşağıdaki gibi okunur:

"Madde 29 - Parliimenter Mecüs

Bağımsız Uzmanlaİ Komitesi ve Hükimet Komiıesi raporlan, genel kurulda

dönemsel olarak tartışılrnak üzere Gerıel Sekeler'ce Parlamentİr Mecli-s'e ileülh.''

Madde 7
Bu Protokol, bağıı olma nzasııu:
a. onaylama, kabul veya uygun bulma kaydına bağlı olmayan imza ile; veya

b. Düa sonİa onaylama, kabul veya uygun bulma ile izlenen, onaylama, kabul
veya uygun bulna kaydına bağh imza

lle açıklayabilen Şaıtl imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devlellerin imzasına
açılmtşğr.
_

2. Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel SeLıe-

terliğihe Verilif.
Madde

t

Bu hotokol, Şart'ın tüm Taraflannn 7. maddedeki hiikümler uyannca holo-

l8l

giİekoı ite bağtı oıma nzalannı aç*ladıklan tarihi izleyen otuzuııcu gün yünırHğe

cekıir

Madde 9
Avnıpa Konseyi Genel Seheteri:
a. Her imzayı;

b. Her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin verilmesini;
c. 8. maddeye uygun olarak, bu hotokol'un yüriıırlüğe giriş taıihini;
d. Bu Pıotokol'a ilişkin başka her işlem, bildirim veya haberi;

Konsey üyesi Devleüerc bildirecekıir.
Usülüne göre yeıkili kılınmış imzacılar, bu hoıokol'u imzalamışlaIdf,
2t Ekim l99l'de; her fü metin aynı değode olmak iizere, Fransırca ve lngilizce olarak Torino <la yap an Pmtokol'dan bif örrEk Avnıpa Konseyi aşivlerine
konulacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi'ne üye Devletlerin
herbirine bunun bir onaylı ömeğini göndereceklir.
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KOLLEKTiF şiKAYET sİsTEMİ öNcönrN
AVRUPA SOSYAL ŞARTI EK PROTOKOLU18 Ekim l96l'de Torino'da imzaya açılmış (bundan sonra "Şart'' olank adı
geçecek olan) Avrupa So§yal Şait'nın bu hoüOkolunu imzalayan Avrupa Konseyi
üyesi Devleİler;

Şaft'da g0venceye alınan sosyal haklann fiilen uygulanmasını sağamaya
yönelik yeni önlemler almaya kararlı olarak;
Diğer birimler yanında özellikle sosyal trrailann ve hükümet-dışı örgüüerin
kanhmını güçlendircn bir kollektif şikiyeı yönteminin kurutmasty|a bu amacın daha

iyi gerçekleşeceği dikkate ünarat,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

Madde

l

Bu kotokolun akit TaIanan, Şanln htİninkaı biçimde uygulanmaüğı yönün_

de şikiyet hakhnı şu örgütlere ıanırlaİ

a. Şaİt'ın 27. maddesinin 2. fılrasında 8ösıerilen uluslaıarasr işveren ve
örgütleri;

işi

b. Avnıpa konseyi nezdinde danışman srfa[nı haiz olup Hiittmet komite-

since bu amaçla düzenıenen listede yer alan diğer

hiitomettşı

örgütler;

c. Şikiyete konu 6kit Tarafın yargısına tabi, lemsil gücüne sahip ulusal işveren
v€ işçi örgüderi.

Madde 2

l. Ayrıca, her taraf Devlet, 13. madde uyarınca tıu Protokollc bağlı olmayı
kabul edeıten veya daha sonra herhangi bir zaman, yargısına tibi olup temsil
güciine sahip ve Şaİt'da yer alan konuıafda tlzellikle yetkili bulunan diğer ulusal
hukamet-dışı örgütlere de kendisine karşı şikayet hakkını anıyabilir.
2. Bu bildirimler belirli bir süre için yapılabiıir.

3. Bildirimler, Avnıpa Konseyi Genel sel«eterine verilir. Genel Seketeı

Tarailara bildirim suretlerini itetif ve bunlann yayımrnı sağar.

.

Çcv.

:
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Madd€

3

l.b ile 2.

maddelerde zilredilen hükümet-d§ı uluslaıarası örgüüer v€
hükümet-dışı utusaı öİgütler, ancak özellikle yeıkili kabul edildikleri atanlaIda br
maddelerde öngörülen şikayete başvufabilirter.

Madde 4

Şikiyet yazıtı şkilde sunulup, şikayete konu Tarafın kabul ettiği bir Şar

üir olmalıdır ve bu hiikmün hangi ölçüde tatninkaİ biçimde uygulanma,
gösterilmelidiı.
dığı

hükmüne

Madd€

5

Genel Seketere almdı belgesi karşılığı sunulan her şikiyet hakkında Genel
Seketer şikAyeıe konu Devleti haberdaı eder ve şik1yeıi derhal Bağımsız Uzmanlar
komitesine iletir.
Madd€

6

Bağımsz Uzmanİar Komitesi. şikayete konu Taıaftan ve şikayet sahibi örgüÇ
bir si.irc içinde şikayetin kabut editebiliIliği hususunda yazılı bilgi ve
belirlcdiği
ten.
görüş sunmalarını isteyebiıiİ.

Madde 7
1. Eğer Bağımsız Uzmanlar Koıniıesi şikiyetin kabul edilebtir olduğuna karaı

verirse, 6İnel SJkreter aracılığıyla ŞartTarailannı haberdar eder. Ba$msz Uzmantar Komitesi, şikayete konu Taraftrn ve şildyet sahibi örgüüen, beıirıediği bir stte

içinde uygun her İ'lrlU açülama ve bilginin yazılı olarak kendisirıe suıılmasını: bu
nototoiu-n oiger akit Taraflanndan da aynı siırc içinde sunmayı dilediHeri güi§loi
kendisine iletmelerini ister.

2. Şikeyeıin bir ulusal işveren veya işi örgütil, ya da başka bir hükfonet-dış
uluslararası örgüt tarafından sunulması halinde, Bağımsrz Uznanlr
ulusal vİya
-Gerıet
Sekıeter aracılığıyla Şan'n ın.272'de göslerilen uluslnıası §eren
Komftesi
ve işçi örgütlerini haberdar eıler Ve bu örgtiüeri boıirlediği bir süede gğnişbrini

bildimeye davet eder.
3. Yukandaki l. ve 2. fıkralar uyannca sunıılan açıklama biıgi ve 8örii§l€rc
dayanarak, şikAyete konu Taraf ile şüeyet sahibi öfgüt, Bağımsız Uzmanlaı Komi-

ıesincç beliıtenen bif süre içinde her tiiılü ek bilgi ve göriişü yazılı olarak suna-

bilirler'

4. Şik1yelin inceleı(mesi sırasü<la, Bağımsz Uzmanlar Komin eşi tarailann

temsilcileriyle topıantı daDenıey€bilir.
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Madd€

t

l. Bağımsız Uzıııanlr Komit€si bir rapoı, diızenıer. Bu raporda Bağıınsız
Uzmanlaİ Komiıesi şikeyed incelemek üzerc atdıs önlemıefi belirtir ve ilgili Şrt
hükmlinün şMyete konu Devletçe tatıııinkfu biçimde yerine getirilip getirilnediği
hususunü varüğr sonuçlan açülar.
2. Rapoı,, Bakanlar Komitesine iletitt. Aynca, npof, yaytmtanmamak kayüyıa şikayette buıunan örgüte Ve Şanln akit Taraflarrna da girn&rilir.

Rapor, Paİtiımenler Meclise sunulup, 9. maddede öngörillen kararla aynr

zaırıanda veya en geç Bakanlar Komitesine iletilmesinden iübuen dört

aylk biİ site

içinde kamuya açıklanır.

Madd€

9

l. Bakanlü Komitesi, Bağmsz Uzmanlar Komitesi raporuna üyanarak, oy
vercnlerin çoğunluğuyla kaıar alır. Bağırnsız Uzmanlar Komitesinin Şart'ın tağnink6r biçimde uygulanmadığünr ıespit ettiği hallerde, Bakanlar Komitesi oylamaya
katılanlann üçte iki çoğuntuğuyla şikayete koıu Tarafa bir tavsiye yöneltiİ. Her iki
durumda oylamaya ancak Şart\n t ralıan kanlır.
ü,

2. Bağımsız Uzmanlar Komitesi raporunun yeni sorunlan ele alması durumunşikiyete konu Tarafın isteği üzerine Bakanlar Komitesi Şarı Tamflannın üçte fü

çoğunluğuyla Hiikümet Komit€sinin

görüşünü almayı karılaştırabilir.

Mıdde l0
Şikayele konu Taıaf, Şaa\n 21. maddesi uyannca Genel Sekretere sunacağı
bir sonraki mporunda Bakanlaİ Komitesinin tavsiyesi üzerine aldığı önlemıer hakkında bilgi verccekür.

Madde

lı

Bu Protokolun 1-10. maddeleri, Şartln bfuinci Ek Protokolunun II. Bölümünde
söz konusu Protokol larailannın kabul etmiş olduklan maddeler için de uygulanr.

Madde 12
Bu Pİoıokole taİaf Devletıer, III. Bölüme daa Şart Ekini aşğıdaki anlamda

kabul ederler:

"Şarı'ın uygulanması, ancak Şaİt'rn

lv.

Bölümünde ve bu Pfotokolde öngö-

rüıen denetime ıabi uluslalaİası nitelikte hukuki yükiimlüliikler içerir."

Madde 13

l. Bu Protokol, Şart'a ıaraf Avnıpa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına
açılmıştır. Bu Devletler. bağlı olma rızalannı ayğıdaki biçimlerde belirtebiliıler:
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a.

onaylama, kabut Veya uygun bulma kaydı olmakslzın imza; Veya

b. Onaylama, kabul veya uygun bulma kayüyla imza ve bundan sonra onaylama, kabul veya uygun bulma.

2. A}rupa Konseyine ıafaf bir Devlet, Şaİt\ daha önce ya da aynı zamanda

onaylamadan bu Protokolte bağlr olma nzasını bildiremez.

3. Onay, kabul yeya uygun bulma belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Seketere

tevdi edilir.

Madde 14

ı. Bu Pİotokol, Avrupa Konseyine üye beş Devletin hotokolle bağlı olmayı
13. madde hiikümleri uy:ınnca kabul ettikleıini bildirdikleri ıarihten itibarcn bif
aylık sürenin bitimini izleyen ayın ilk giinü yiiriirlğğe girer.
2. hotokolle bağIı olma nzasmr dalıa sonra bildiren üye Devleder için yüiirlüğe girme taıihi, onay, kabul veya uygun bulına belgesinin ıevdiinden itibaen biı
ayıık siıİenin geçmesinden sonraki ayın itk giinüdiir.

Madde 15
1. Akit Tardflardan her biıi, Avnıpa Konseyi Genel Sekıeterine yörıeıteceği ba
bildirimle bu hotokolü. feshedebilir.

2. Fesih, bildirimin Genel sekreteı trrafından alınmasından itibaıen on iki
aylık sürenin ge{mesini izleyen ayın ilk giinü etki doğunn.
Madde 15
Avnıpa Konseyi Genel Seketeri,
a. Her imzayı;
b. Herhangi bir onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin tevdiini;

c. Bu hotokolun 14. madde uyannca yiırürlüğe girme tarihini;
d. Bu Pmlokole ilişkin herhangi bir başka işlem. tebligaı veya

bildirimi

Konsey üyesi tiim Devletıerc bildtecektiı
Buna dayanarak, bu amaçla us0lüne uygun biçimde ye(kili kılınan imzacılar,
bu Proıokolu

imzalamşladır.

9 Kasım 1995

gi

ıü Strasborrrg'da, Franszca ve İngiüzce m€tinlsr

eşil değerde

olmat üzeıe, Avnıpa Konrcyi arşivlerine tevdi ediıec€k tek nusha olarak diizenlenıniştir. Avrupa Konseyi Genel seketeri, üye Devıetıerin her birine metrıin tasdikli
sıretini göndeıecektir.
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Rİ,SUME EN rRANçAİs
LA PROTECTION INTERNATIONALE DES DROITS SOCIAUX
DANS LE CADRE DU CONSEIL DE L,EUROPE
cet ouvrage a pour objet l ğtude de deux systlmes de protection internatioııale
des droits sociaux dans le cadre du Conseil de lEuıope.

Uun des deux modğles ğtuü6s est celui da la Convenıion Europlenne des
d,e l'Hoııuıe qıi, tout en 6tant consacĞe aux dİoih fonaıamenıaux de type
classique, inclut deux dişositions inlğıessant particüöıemenı le dıoit social:

Droits

ı'anicıe 4 interdisant le travail forcğ et obligatoirc d'une paft, et ı'articıe
expığssğmenı ıe dfoit syndical.

ll

oü frgııre

Toulefois on poruİa rcmarquer que c€s deux dİoits ou liberığs ont le doubıe

cractğre de droit fondamentaı "classique" et "social" e ıa fois. Aussi devaienı-ils

ğgalement bğndficier du systğme de protectıon intemationate exİğmement avancf

pr6w dans ce texte. D'auğe prt, la convention des &ois de l'lıomme, applicable tr
tous ceux qui si houvent sous la jııridicüorı de lEtrt en cause siıns aucune condiüon
de ı€citrocitğ.

Fğsente ğgalement de ce fait une protection efficace.

Une 6fude comparğe des aİticles 4 et 11 avec les dişositions correspondantes
d'autses texıes intemationaux, monüe une grande similaritö ıenant aux principes.
avec toutefois souvent une formuıation pıus hardie et d6taill6e dans les Convenüons

Ğ1,oIT.

Quant aux organes de contröle, ceuxüi ont forgğ une jıırişrudence
concenYınt les deux libütğs citğ€s. cette jurisprııdence §e caractğrise

inı&€ssanıe

par une appİoche Eudente, mğnageant aur Etats un c€rtain 1nuvoir d appr€ciation
quant ı l'exeı§ice de ces dİoits. cette prudence s€ rcmarque not]aırrment a pfopo§ de§
exigeırces concrğt€s de la libertd syndicale, la nondiscrimination entre divers
§yndicaB et enü€ ıes pefsonnes atriliğes des syndicats diff6ıents (voir en
particulier les Affat€s syndicat National de la Police Belge - 1975; syndicat de§

i

Condwteuıs de Locomotive Suğdois - 1976; Schmidt et Dahlsföm - 196).
Cerıaines discriminatioıs semblent etre admises, si celles-ci sont justifices et

t, relaüve prudence des orgaıes de Strasbourg
peut s'expıiquer suİtout paİ lbşrit g6n6ıal de la Convention de sauvegaİde, text€
garantissant les droit§ "cla§§iques"; le &oit syndical lui-ınöme 6tant ü*ait6 dans le
cadıe de la liben€ d'association.
propoiioıındes aux buts poursuivis,

En ce qui corrceme la libertğ syndicale individueııe, ıa commission et la cour
europcenne des Droits de t'Homme sembıent admetİre son aspect nğgatif (la ıibertğ
de ne pas öğe membre d'un syndicat) tout en tenant compte des circonstances de
ıbspğe poul d6cider si cetıe übert6 a ğtc respectğe ou non (voiİ les Affaiİ€s Young,
James et websler - l98l; Dennis Sibson - 1993; S. Sigurjonsson - 1993).
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L'examen des diverses possibilitds de limitaüon et de dğrogation, trnt
sFJiales (afi. 112) que gcnğrale,s (aıt.ı5 et 17) monEe qrıe la Convenıion a entendu
r6server aux Etats un certain &oit de regaId en vue de sauvegarder ses intğ€ts

Vitaux. Notons toutefois que de nombreuses conditions tenant e ces dğrdgations ont
6td prövues. Celles-ci finent examinĞ€s et interprğtğes avec un soin ıout particulier,
tant paİ le§ ğganes de conEöle que par la doctrine.

ta pıemiöre panie de ceı ouwage se termine par l'6tude des effets de la
convention en dİoit inteme; plus sp6cialement du point de vue du dloit furc. Apİös
l'examen de la norme constitutionelle turque (art. m) et une rğsentation critique
des diff6rcntes conceptions doctrinales; le principe d une force 6gale i la loi semble
öte admissible en ce qui conceme les traitğs intemationaux en g6n6ral. PaI contre
une solution difforente peut etse de mise pour les conventions traitant des &oiıs de

ltıomme, si celles-ci sont, comme la Conventiorü Europğenne des Droits de
l1lornme, immğdiaıement applicables. Se fondant sur une disposition tb la
constitution tuİque (l'article 2 qui cite parmi les cafacığrcs fondamentaux de |a
Rdpublique turque, "le respect des droits de l'homrne") on pourra admecre la
sııpı6riorit6 normative de la Convention Europ€enne Ğs Droits de l'Homme par
rappon aux lois inı€rııes.

Quanı aur effets des arr6ts de la Coın europğenne des Droits de l'Homme,
celles-ci se maIquent notammenı par un double caractğrc relatif et non ex6cutoire,
Toutefois lEtat en cause esı tenu de prendre les mesures approprides, notamment
normatives, afin de mettre fin a

[n deuxiğme paİtie

h violation.

de lbuvrage est consrcİ&.

ı

|a

charte Sociaıe Europğenne.

ce texte, considdİğ comme le pendanı de la Convention europ6enne des dfoits de
lhomme en ce qui conceme les droits s@iaux, est le prcmier tsaitğ normatif l
assembler dans un meme document l'en§emble dş droits sociaux.
la longue pıoc6dure dElaboration monte que ce texte fut le resultat d'un
compromis entre des int€r€ts

et conceptions divergents. En effet, contrairement aux

droits fondamentaux de type "classique", les dmits sociaux sont largement
ıributaires notaİnment de§ conditions ğconomiques paniculiğres de chaque pays.

le domaine d'application de la charte quant aux psrsonnes est plus rests€int
que celü de la Convention de Sauvegaıde, en ce qu'elle ne protöge de maniğre
gdn€rale que les travailleuİs rcssortissants des Ehts Parties, la Chaıte sociale
int6rcsse plus sp6ciaıement, mais non exclusivement, le travail et les travailleuİs.
certaines catğgories sociales font ğgalemenı lbbjet d'une protection sp€cifique
(comme par exemple les personnes ag6es dans le hotocole additionneı).
I-a structure et le conıenu, ainsi que le systğme de raüfication prğsentent des

paniculariı6s qui mğritaient une altention paıticuliğre.

ks

droits

el

Principes

figurant dans la Chaneont parfois ğığ jug6s d'un niveau insuffi§anç cerıains auteurs

ont soulignd des lacunes, qui toutefois ont 6t6 partietlemenı comblees par le
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hoıocole additioneı de 1988. Les ıacunes eı insufİisances notamment par rappğt
aux Conventions de IOIT peuvent sbxpliqırr paİ le caractğ€ uniıailE du ıexte
rassemblant l'ensemble des &oits sociaux. Toutefois, ğn proje' de Chgrıe sociale
rtvisıe w€,cisfıllü, deveıoppant les dispositions pr€cedenıes et aportant de noııveaur
dİoits

-

e,st

en corıIs d'adoption.

Le caracĞre 'unitaiıe" de l'ensembıe est adoırci pr un syĞme de ratiEcation
qui rend po§sible |bxclusion d'un certain nornbre de disposition§ (arl 20). D auüe
pan, certains engagements semnı considdfğs comme remplis s'ils soııt appliquds i
une gfande partie des personnes prot6g6es. Enfin, bien que la Charte ne mentionne
pas expı€s§ğment la possibilit6 de ıdserves, cştaines onı 6tğ ıacitement admises
dans h pratique. Si l'on ajouıe les diverses possibiüııis de limitaüon €t de dğİogation
(aİt 30 eı art 3l), on pouıra conclure i une a§s€z grande souplesse du §ystğme de la
Chane Sociale Europ6enne.
I-e problöme des effes de la chaİte sociale en dİoit int€rne est liobjet d'une
6fude plus pouss6e: En raison du caractör€ g€nğral el assez impr6cis de beaucoup
ses dispositiorısi ıa chane, bien qu'ğtant un tsaitd engageanı juİidiquement le§
partiqs, ne semble pas €Ee un lexte dfutctement appücable dans ı'Gdre interne. Paİ

Ğ

consequont, selon l'opinion dominante, les particuliers ne pouİront pas en exigeİ
lhpplicaüon devanı les tribunaux inlernes. Cetı,e opinion devrail Ctse temp&ğe vi§-e
vis des dispositions comportant des droits subjectifs diıecıement appıicables. ıeıles
que les aflicles 6/4 et l8/4.

[r

seul m6canisme de contröle intemational

es1

celui pr6vu dans la Partie IV.

CeUe praĞduıe, largement inspir6e par le sysĞme de supervision de I'OIT. est
paİticuliğrement longue eı compıexe.

[.e mğcanisme de contole a fait lbbjet de Eavaux de rdforme et diverses
propositions plus ou moins hardies ont ğtğ foİmulğes. Un Proıocole porıanı
amendement d la Charte sociale europ€enne fut adopt6 en l99l. Ce Protocote
accİoft l'initiaıive du Comiığ d'expefts, renforce la participation des crganisaıions

syndicales au processus de coüıtsole, et vise 6gatemen1 a accğığrer ce pr@e§sus en
assouplissanı le systöme des İapports.

Un deuxiiıne Protocole addilionnel prtvoyanı un

sysıc,me

de rğclamaıions

collectives, adoptğ en ı995, apporte un m6carıisme supplömentaire qui compenseİa
dans une mesure non nğgligeabl€ les faiblesses d'un contröı€ fond6 uniquement suf
des raporıs gouvememenlaux.

Noıons que l'examen effecfud [nİ les organes de conEöle a toujburs 6tğ
rninutieux et que le Comitğ dExperts ind6pendant§ a dğgagğ une ']urisprudence"

exigeant€.

Avec ces imponantes rğfomes, ta Chane qui avait d'aillsurs 6tğ depuis te
dğbut un imponant instrument du pmgrĞs social, aüİa gagn6 un ııouveau
dynamisme.
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