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ii ıısiiz

Öııenrli ölçüile 1988 yilında Paris'tıı 1.aptığım kütüphane çalışma-
Iarııa dayanan lıu inceleme, "doçeutlik tezi" işleı-iıri tlc görmek üzere
1990 1,ünda tamaıılarıarak son şckliıi alınıştı.

Tezimizdeki ana fikir, "sözleşme"nin, sanıldrğınrn aksiıc, gittikçe
daha büyük önem !ıazanmakta oltluğu, aynı zamaıda da boyut ı.c nito-
lik değiştiıdiğiiliı. Devlet politüalarının da öıemli bir aracını oluşturan
"sözleşme" ile "teşmil cdilmiş toplu iş sözleşmcsi'' birbirinc bu açrdan
çarpıcı bit yakrnlrk göateıiı. Bireyecl irade özerkliği, kol]ekti{ irade
özerkliği ve Devlct organlarrnın tck yanlı işlemleıi, ayrr ayrı veya bir-
biriıe ekleııcİek. birlcşerek, toptumsal hayatta bir[ke etki yapınak-
tailıı.

Çalılmamızila ilk öuce, toplu iş slzleşmesinin huhuka nl"llgi kn-
nusuna iilkemizde şimdiye kadar iırcelendiğiden farklı bir açrdan vak-
laşarak; Fıaısız öğı.clisiıde zaman içindc oıtaya çıJrıp ile$şik escrlerde
yer alan göriişleı bir araya getirilmcyıı ve bir şişteme bağlanmaya çalr-
şılmrştır. Halen geüşme süreci içinile bulunulduğu içiı, çizilen tablo vo
"yeni sözleşıne görüşü", etıtik olmaktan çok, b€lli bir ileğişim hareke-
tini gösteren ileıiye ilöniik lıir şemailır. Bu ıeden]e EaprananlaT za-
man içinile tamamlanmaya, değişlitilrnoye ve ileıinleştidlmoyo açıktır.

I'oplıı iş sözkşmesi özerkliği konuşuna işo ii]_kemizde alaha öncc ya-
zılnrış bulunau dcğcıü esoıleriu asli katkuı, bu inceleme için çok
öıemli ]ıir tomcl olrlştlırmuştuı.. _Bıı bakımd,an, aslında özorklikle ilgil-i
eserlerin sahiplorinin çizmiş olduklaır yolrın bu çalışırıaila izlondiği; bu
çizgiye bolki başka boyutlaı da eklonınoyo çalışiilığı söylenobiliı. Do-
laysıyla, toplu iş sözleşmosi konusrında mevcut Tüak öğretisinin katkısı
daima önceli§ıni ve temel nitcliğ.ini koıumaya ilevanı cdecektiı.
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Toplu iş sözloşmooinin hui ıLt nitotiği ve özeıkliği konulanylı oı
ııio biçinile bığlıntü olan ve bu ç€Tçove v€ bağlamila ç{6_1ı görilü,

ğimtiz 'leşınit" knnımn iıe, iilkemizde hemen homon hiç uyguJ,""g,
argroa.", buııib bilhıssa movzuata ilöıük kaışılaştıınalı bir pozitif
hıkuk incoleıneti çoüliıile olo ılıımrştıı.

Bıı kitüın bagrmında eneği geçeı Ankara Ünive:sitgsi Bısınevi
çıIşaılarını ve kalemo alrnmısı ğlastıilo iıymotü zamınlannı
alııp, eiiıokli bir ilgi göstoıorek bana güç veıoı lilocaııı Pıof, Dr,

Seyfrıllah Eilis'o buıailı oıı içt6ıı teşokkiiılorimi sunmak i6terim.

İzmiı, l99l

Doç. Dr. Mtlds SUR
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0ıRıs

Toplıımdı göriilon iktiaaü, sosyal vo fiki goüşmoloı,
kıIıplara uymayaıı kurrrm vo işlom tiiıIorinin ortaya çümaarıa yol
aghakra&r. XIX. yü4alıo sonlanailan itüaıon .toplu iş sözloşmosi''
ilo özgiiı bir kuıuın olarak golişmo göslerip, gittikçe artEq bir önom
}ızanmıştu. Goıok iktisaali vo sosyal, 9619}96 [ukuk1 ılanıla büyfü otki
yapan toplu iç sözleşmelori, eskiiloı bori etraflI tartışm.o vo incolomgloro
konu olııa.ktaiür.

Çağil,aş sııayi toplumlınıda, gonel lıiçinito hu.ku,k sistominin ted-
ricon karakter doğtirdiğ, bu iloğişim iginile aalt biıoysol iııilonin, ila-
ha öıce sahip oliluğu ilüşiiıiilen değeı ve etkiyi yavaş yavaş yitirilğ
iiıo siiriiliir. Ekonomü bashlar kırşısııila biı€yiıı irailoeinin gerçek
bir otkiyo sahip olrnailığr, bu otkiıin zoilelenüğ,i en tipik alan, işçi-işve-
ıon iüş§iiliı. En belirgiD biçimile tle, yoğıın §sizlik itöıenlorinito, iş-
voroılo biıoysol ilüzoyilo kaışı kaıEya golen işçinin sözlegmo koşuilaıınr
miizg*e.o etmo gücürıo saileco göriiıiirilo sıLip olituğu siiyloıobilir.

Bu uedeıle iıilhassa işçi-işvoroı ilişkilorinde, biroyeel iraileleıin
üstünale Devleti[ ve biı ta}ım toplu.luHatıı etki vo höLimiyotloıini aıt-
tırma fütiJ.acı iluyılmuştut. Bu yolila ila i&i ayıı mokaıizma biılıirine
paraiel biçimde goliştiriinoktoilir:

- İşçi_işvereı iüşkisiıi vo özoüklo hizmot akiliıi iliüorleyon ku-
rallarrn Dovlot olgaılarııcs oluşturulmaer;

- Bu kuıa]lan oluştuıma faaliyoti biı ölçüild topluluktara bualı-
laıak *kondi keniliıo yarıl,_" mekaıümaeına i,nLiı ve işleıük soğlaı-
lll-eAl.

Daha goıiş aıılamda "hukukun sosyalleşnesi''nin ıailoco biı yönü
olarak glo ıl,ıabi]ea bu hukuki nekauizmala,ıın ikiıciei, on ilginçiıi
toşkil oiler, Kemu güciiıün kullınılmagıııı yanında, bir başka yol ola-
ıak, bizzat il€ılit6,;ıı oluştuıituklın topluluklaı tarafından, aktti şokiltlo
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kuıulup normatif €tki yapan 'kollektif işlemlor" io ortaya çüması, as,
Iııilı sosyo-poütik alanila göriilen golJşmelorin tipik biT rızannsıalır, Bu
gelişmo, "soyut, o§ektif vo genol kııral koyma faaliyotine özel kişileriı
dıha fazla vo dolayaız biçimilo katılmalan" formiilüyle ifade eililebilir.

Bu eüroç soıucııt].ala, bireysel iıailoloıin tomol oluştıııiluğu gole-

ıeksol sözleşme kavıamı d.a otkigıorok bir değigime uğramıştu. Bunrın-
la birlikte, aynı zamanda da Dovlotjn klAeik işlevlerinden olan "objek-
tif kural koyma" işlevi dg }ıir ba}ıına etki göıoıek Deyletia tekglinilon
g}maya bışlamrştır.

İşto böylo bir bağlam içinite, İş HukuLu alanııa özgü bir işlem olan

'toplu iş ıözleşmesi", çok ileğşik yönleriyb oldu}ça kaııaaşü, şon deıe-
ce çağilaş, iloriye ilönfü bir kunımilrrı ve giiıümiüılo ilo hıloı goliş-

meeiıi eiiıdiirn gktodfu .

Toplu iş ıözleşm,osinilo gözloneı goüşmdlori, iliğeı hu}u}i kıırum ve
işlomlori de iükkato alaıak incelediği,,,i" bu çüşnanın başlıca amaç,
ları:

l. İtk önce, ıoplu iş sözhşmesinin hukuli nüeJği eorıınıııu, Fransız
öğrotisiıilen ilo eıinloıorok hir'sözleşme" teşkil efip otmeiliğ oilğ et-
ıafınila yoğunlaştırııak ineolemek; kuırımun hu}ukumuzilaki tlüzen-
loneeini ilo gözöuiinde tutarak "sözleşıno" ıito[ğiıi gerçokton korul,up
koıumailığı koıueuıila biı sonuca vaımak (Birinoi Biilüın);

2. Daha soara, *ıoplu iş sözleşmesi mrhliği"ıi tahlil eilip, "eözleş-
mo özgiirlüğü" ile karşılaştuııak; çoşitli hukı} eiEtemleri ve fiiık. hu-
iıüu açııııdan toplıı iş sözleşmo§i özerkliğinin spesifü yöılorini ortaya

çıkannak (İkiıci Bölüm);

3. Biı Dovlot miidahaleeiyle, toplu iş sözloçmesiıjn ta.raflarm noı-
mattiı yetki ılanı ilışında uygulaunasme yol agan "leşnıiJ"iı keışılaş-
tırmü iıcelomesiıi yapmak; bu mokanizmaııı no ölçüilo, tlüa önce

inceleqoı taraflarıı özorkliSni vo toplu iş siizleşmesiıin hukukt ıitoli$ıi
eüiletliği konuguıı,da eonuçlaıo varınaktu (Üçüneü Bölüm).



1.
Bölüm

TOPIıJ. İŞ ŞiizıtŞuısiliı ıluıru( 0ÜIEıli lçİllDEld YER| ıJE

ıluırul(i ilıTtLığı

§ r. ToPLU İş sözLEşMEshitN TANI]III vE KULLANILAN
TERtııfLtrR

l. Yasımız,dı toplu iş sözleşmeşiıin tınımı

l. Hukukumuzila, kanuı kolııcu ''toplu iş sözleşmesi''ni tanınılama
gcroğini duymuştur. Nitgkim 2822 sa. TSGLK ın. 2 fl'o göıoı

"Toplu iş sözleşmesi, hizmet akilinin yapılırıası, ınuhto_
voaı rıo soıa ermesi i]e ilgiü hususları düonlomçk üzeıe işçi
senilikasr ilo işveren şoudikasr yeya sendiko üyesi olmaysn
işvorou ırasrnda yapılan sözleşmeür.''

Bu tanımdan kalkaıak, toplu iş sözleşmeaini[ kurucu unsuılan şu
şekilde sıralanabilir:

-- Toplu iş sözleşmosi biı sözlaşme olup, taıaflarıı kaışıJıklı vo bir-
lririno uygun ira<lo beyanlan ito (BK m. r) hukuki aonuçlar doğuımak-
tsdıı;

- Taraflau bakımından, i§çi yanı zoru_nlu olaıak bir iş çi senilikası ;
işvoıen yeuı iao, sondikaya üyelik haliıilo işııeren sanilikası, hiç biı son-
dika üyoıi buluı,mama halinde ise işuerenilir .

- İçeriği iübarryla, biI top]u iş sözleşmosiıilo ilaima biıoyaol hiz-
ıntt akitleri üzeriıde normatif oı.kiye sahip bazı hiüiimleı yeı almüilır.
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2. TSGLK m, 2lll'de ise toplu iş sözleşmesiıde 'ovecibovi" olaıek
aillantlırılabilon, doğrutlaı iloğruya toplu iş eözleşmosinin tarafı şenüka
vo işvorcnloro bazı yiiküo-liilüklor gotiren bazı hiikümloriı ile yeı ala-
bileceğ belirtilmekteılir:

'Toplu iş sözleşmoleıi, taraflııın kaşüklı hak ve boıç-
laııı, sözloşmoniı uygulaııuasını vo denotimiıi, uyu§mız-
Irklaun çöziiııü içiı başvıırulacak yollen düzoıleyeı hiiküm-
loıi ile ihtiva oilobiir."

Matlilonin I. fıJ<ı,aşndaki tanımda unguı olarak belirtilon noımatif
tiptoLi hiüümlorden en az bir tanesinin bulunınagı zonınluduı. Bu tür
bir normatif hükmü içernoyeı işlem, "toplu iş sözleşuıesi" diye eillan-
tlırıjşa bile, toplu iç sözleşmoıi olarak nitolonemez (l).

Bıııa karşılık TSGLK m, 2't1o}i anlatım,dın ila anlaşlüğ gibi,
"vocibgvl" türdon hfüümloı krırucu ııtı5ur toşkil otm ezlor. Dolaysiyla
bu tiiı hiikümlerin yeı almamaaı, içlemin nitolonmesiıilo heıhangi biı
iloğişikliğo yol açmayacaktır.

II. Terimler

a) Hu}ukumuzila toplu iş sözleşmesi kurumu, 1926 yılııda çüaır-
lau Borçlar Kenrınu ile ilk ilüzenlomoeini "umumi mukaııele" aü altn-
d8 görmüştiir. BK m. 316-317'ile yer alan bu hükiimler şöyletliı:

Mai]i]e 316 :

"İş sahüi kimseleıin veya cemiyotleıinin, işçilerle voye
cemiyetleriylo yaprıkları mukavelede hizmete müteallik hü-
kiimler vazolunabiüı.

"Bu umumt ınukavele, tahriıi olmadıkça ınuteber değil,
dfu.

o'A_l6katlarlgr bu mukavoloıiı müdilotine ittifak otmoz-
loıso, biı şene miiıurulilan şonra altı aylık müililet içiı yapı-
lacak biı übaı ile, hor zaman ıuukavoloyi feshedebi]irler."

(l) Kıa.: REİsoĞLU, s.: 2822 sayılı Toplu 1ş Sözleşmegi, orcv vc Lolavt lfuıınu Şcıhi,
Arıİaİa 1986, 6. 7l Yauarg g6te, "hiğaet İkdiıin csash unİurlan ol.ı ümt we hi,m.tiı
toPlı iş !öd€şacsiııae düzenleıın€ıi ü.reLiİ".
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Mailıle 3l7:

"Unıumi bir mııkavelo ile bağlı bulunan iş sahipleriylo
işçilor arasında yapıIacak hrısusi hizmet akitlerinin, umumi
mukaveleyo muhalif hiikiimleri lıAtıl<lır.

"Bu bAtıl hiikümlcıin ı-eıinc, umumi mukavelo hiiküm.
leri kaim olur."

Yukandaki i]<i madileiloı ibaroı olan bu düzonlome, zımanıı ko-
şullaııaa göre ilori olup, ana hatları itibarıyla ıla giiıiimiizcieki toplu iş
siizleşmesi kurumrını uyma},tadır. Ancak bu mües6€sğ çeşitli noilon-
lerden dolayı tam anlaoıy-la yaşama goçirJlomemiş; l963'e dek, l950'Ii
yıllarda olmak üzoro, pek az ealıda toplu iş sözloşnosi ekiletülebilmiş.
tb (2).

Müeesoseyi adlanilırmak üzeıe BorçIır Kaııııumuz<la ku]lanılaı
"umumt mukavele" deyimi blrçok bahmdan eleştirilmektedir: Özelükle
ile bu deyimiı *iş" sözcüğünü içermeyişi dolayısryla yotorince açrk ve
beürleyici olmadığna işaret eülmektedir (3). Esasen ile kaynık teşkil
odon İsviçıo Borçlar Kauuaunda o ilöaemile ayıı konuları ilüzenle-
mekte olan 322-323. maililoleıiıde dilimizt '.kollektif iş aözlegmesi'' ola-
rak çovrilobilen "contrat colloctif ile tıavail" (Fıansızca motinde) ile
"Gesamtarbeitsvertıag" (A]Danca metinde) ttevjm]eri yer almaktayü.

b) Bıınııı yanında, l963'den bu yana müessoseyi ilüzenleyeı yasa-
larımızda (275 sa. TSGLK; 2364 sa. K.; 2822 ıa. TSGLK) Lullaoılage.
1oı "ıoplu iş sözleşınesi" deyimi de öğretido eleştirilere heilef olmak-
tadrı, Bu doyimin nıüesseseyi ıam olarak ifaite otmeüğ, hatta yanrltıcı
olduğu öıe siiJiilmekteilir (4). Geıçokten do böyle bir aillaıdırma, söz-
cük aılamı itilıatıyla hizmet (iş) akitleri topluluğu olarak aıJaşılma;ıa
elverişliilfu. Oysa toplu iş sözlcşmesi hizmot akitlerine nazaran öaemli
bir ıitelik farİı gösterir.: Bir toplu iş sözleşmeei hiç bir 8uı€tte hizmet
akdiniı yerini üp bil hizmet üşkisiıi kuıamaz; ancak işçi ile işvereı
araşındg ve onların karşüklı ve birbirine uyguı irade beyanlan ile

(D tskz.: S,\YıİD\, F'.H.: Türk iş [Ju*uku, İsta,ıbul l95l, s.36?: Mİ}İAnoĞLU, S.K.:
]'iirk Hukukuıda Toplu i! Sijzlğşm.si, 2. ı,69kt, Anitaİa r965, s. ı7 vd" öz. s. 33-3.1; IŞIKLI,
A,.: Toplu İş Sözleşmelc.i ve Tüİkiv€ EkoDohhi isindeki Yen,A kard 1967, 3. 6? \d., öz.
5. tlo.

BLz.| MİM_\RoĞLL, s. 3: REiSoĞLıj. S.: Tiilk uukukunda ve -,vtukaveseli Hukuha
Toplo İı Sözle§ıneleri, Anküra 1967. s, l.
Hulukuİiİuda bkz.: s \Yül]j\, .. J;t|: REİsoĞLL,. Toplıı İş süzleşn]cleii, s. 3_1.

(3)

.)

(J)



biıeysel iliizoyılo kuro]abilou hizmet i\Hsi üaeıindo, noımatif etki mey-

ilanı getiıir.

Buıunla birlikte poziı if huLukıımuzilaki "toplu iş aözleşme-ai"nin

benzeri ka4üğı olan deyimler başka iilkeleıde de benimıenınekteilir:
Franaa'ala kullaıılan oconveıtion colleotive de travail"; Almanya'de
ve Avueturya'ü "Taıifvortıag" ile "Kollektiwvertrag"; İn giltere'ile

'collective agreemeııı " deyimleıi ile ayıı ölçiilerile eleştirilebilir (5).

Özollikle Alman hukuknniteki "Taıifvertrag" ileyimi, işlomin temel biı
konugunu vurgulamaklı biıükte, içeıiğ,iıi gene eksik biçimde ifaile et,

mokte<liı. Teorik açıdaı isab€ti tarrıştlrı buluıan bu deyimleriı hoışoyo

ıağmen kullanılagelmekte oluşu, bu iilkeleıile müeeseşenin uygulaınada
gelişmiş olııaaı ve kullanımlarınilaki nisbi kolaylık ile açıklaıatıilir-

c) Geıek A]man ve Fıaısız, geıekse ülkemiz öğretilerinde başka
deyinler öıerilmjşür. Bu ileyimlerin ortak özellikleri, toplu iş sözleş-

mesiıiı normatif etkisiıi ı,uıgulıııalannilaür: Fıauşızca "convention
collective de rdglemeıtatioı du travail" (6); "contrat collectif de ı6gle,

mentatioı du ttavail" (?); Almınca'oAıtıeitsnoımenveıtrag" terimleri;
iilkenizile baın yazaıIarca ku]laaı]aı "işin tanzimiıe müteallik umumi
mukavele" (8), 'toplu iş şartlan eiizleçmesi'l (9) güi aillaı müesgesenin

anlanını ilaha iyi ifaite etmektealir; ancak uygulanaila,bu terimler be-

nimsenmemiştiı.

Eeaseı, kıı]lanılaı terim, işle,,,i. tdtelenrnogini etkilemeyecektir.
Zıten giiniimüzile gerek uygulanada, gerekıe me.ırzuatta söz konusu

işlemiı yapüşı ile etkiloıiıin ana ilkeleıi heıhangi biı tluıaksanıya yer
vermeyecek şekilile belfulenmiş durumilailrr. Bu itibırla ttrmiıoloji tar,
tışmalaıuıı ancak teorik bir ileğeri olduğu söylenebilir. Buna karşıbk
ınüesıegenin hukukt ıiteliği berrak olmaktan uzaktır:

(5) rİansız öğİeti§inde bkz.: RoUAST, A.: Essai suı lı norion juridnlue de contrüt coliect;f

iıaıs le dİoit değ obligations. Paİis 1909, s. 262 vd., No. lr2i DURAND, P. - vlTLI,.'\.:
T.aitj d. dİoit du trava:ı, T. III, Paİis 1956, s. 405 vd., No. ı45.

(6) RoUAST, ı.263: DURAND, P. _.IAUSSAUD, R.: Trait6 dG droit d{ travail,1, I, Pıris
1947, s. t28.

(?) DURAND - V]TU, s. 406: Daha önce AlnaDca "Arbeitsnormeolertıag;' olaıak SINZ-

EEıMER taİafrnd&n öncrilmiç buluD.n deyiİnin Fİ!ü-,ızca kaaılığı otduğu belirtituıek-

ı.dir.

(8) SAYMEN, s. 3?0.

(9) RElsoĞLU, ToPlu tş Sözleşmeleri, s. 3 t.
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§ 2. T0PLU tş sözLEşMEsİNİN HUKUKİ MTELİĞİNE
GELENEKSEL TARTIşltlA

İLlşKİN

Gerçek aa]amda toplu iş sözleşmeleriuin Batı'da ortaya çrkmays
başIailığ XIX. yiizyıl sonlarrndan itüareı, özellikle Fraıısrz ve A.lman
öğtetilerinde, hukukt ıitetiği hak]<ında çeşitli göıiişler öne siiriilmüş,
bu konuds etrafü inceleme ve taıt§malar sibegelmiştir. Ayrıılılanna
girmeyeceğ,iırıiz klAsü tartrşma, bjr yandan toplu iş ıözleşmesinin bir
iizel hutuk sözleşmesi; öte yanilan ila kamu hukukundaki diizealeyici
içIem niteliğnd€ kabu] edilmegi fikir]erini karçı karşıya getiıüiştiI (l0).
Toplu iş eözleşmolerinin hukuki niteüğne ilişkiı tartışmalan ve bu tıı.
tışmalardan çıkan göıüşle,ri kıaaca belirtmekto yarar görmekteyiz.

I. Geleneksel "aözleşme" tezi ve bu teze yöneltilen eleştirileı

A . kleneksel " sözleşme" lezi :

Toplu iş oözleşmelerioin Batı'da ortaya çı}ıp geliştiğıi XIX. yüzylın
sonlannda, ilk önce kabu] göreı anlayrş, toplı iş sözleşmesitıin tam ve
klisik anlamda bir sözleşme teşkil ettğ yönündeiliı. Döıemin Medenl
hukukçularr taıafından savunulan bu görüş biıeyci anlayışa dayanır:
Toplu iş sözleşnesi, herhaıgi bir sözloçme gibi biroylor araernda akiloü.
lip, yüL,ümlüliik altrna giıonloıin tiimiinün ıızaşr aranmaktadır. Toplu
iş siizleşmosiylo bağlılık, klisik borçlar hukuku kavranlanıilan birieiyle
(vokAlet, voköIoteiz iı görme, baçkasr lehiao şart) ıçülaıınaktadır (ll).

B. Geleneksel " sözleşme" tezi,ne yönelıilen eleşıiriler:

"Sözloşme" tozinin toplu iş sözleşmesinin gerek yapılmasııtla, go-
re.kse tıtkileıinde gözlonon bazı özel]iklorini açrklamakta yetoısiz kaltlığını
i'ıncı sürı,u karşı göriişlar ıılrı.,.ru1ş1u". Özelliklc:

(l0) Bü fiki. vc teİtışDıdlann anl.ıttüll için bkz. örneğitr: lJUR,\liD'_ JALlssAtiD, 5. l2Ç-l34;
ROtiAsT. .\. _ DtlR^ND. I'.: Ptdcis de dloit du travail, 3. 6d., Prig 1963, s. 262_266;
D},]SPtx. M.: conv€ntions .oll.ctives" Tİait6 de droit dı] tİavaiı, T. v[l, Paİig 1966, ğ.

55_63: BRU\.,l. G^LLAND. H.: Dıoit du tlg\.9il, T. TI.2.6d., Pnns r9?8. s. 8B. s. ı6l.
Dilhı,i"dc: SAYıIH\, s.370 3?3i ]ü{iMAnoĞLtr" s, 1? 66: nElSoĞLLr, Tcphı lş sözlcş_
,nele.i. s. 23 3l; DSENIiR, T.l İş Hukuku, Ycn. Gir,, ceç, 3. Baskl Ankara 1978, §,

39ı_394; ELBiR, H.K.: iş Hukıku, Ycnil.tmiş 9. bask! İ€taDbul I98?, s. 180_184;
Tl;\ÇoMAa;. l{.: İş Hukutıu. C. lI, 2. bısr, lstant rl 1985, s. 230-235.

(ll) Terin anldt,nıı \ c Jıazı dayaıalI»n (in bkz. iimeğın: BRETHE, J.: De Ia naruİe jüridiquo
dc la <ıonvenıion cılllecti\c de travail, Bordeaux l9:t, s, t8 vd.; DURıND _ JAUSSAUD,
s. l2l) 13l; Rola.lST Dl'R,l\D. s, :63 261.



e) Biı keıe, o ilönemilo toplu iş sözleşneloriıo fiü işçi topluluklatı
da tıraf olabilınekteyili. Oysa, ancak huLuki kişili$ haiz birimler söz-

loşmo ıkilodebiliı. Bordar Kanuırımuzilaki cliizenlemoile de (BK ın.
316/I) fiili toplulukları tara{ kabul eilen benzoıi eoas yer alilığınilan,
a},nı oloştiri bu Kanundaki umumi mukavelo bakrmınilan da söz ko.
ıuşu olabilmekt otlir.

b) Diğer yandaa vo bilhassa, toplu iş siizleşmesinin otHsiniı bu
donli güçlii vo geniş oluşu, boıçlaı hukukunıın klAsik kavramlanyla
açıklanamaziL. Üçiincü kişilerin ıkilettiklori sözloşnelcr (hizmet aLit-
loıi) üzorin«le tloğ4ıilan ilofouya vo zorlaycı bir etLiıin bulıınmaşı , ne

vekAlot iligLisi, uo de vokAloteiz iş göImo voya üçiincü kişi lelıino şart
ilo tam olaİak gözümlonebilmekteilir. Bunlar yanıaila, tüzel kişi sonüka
ile üyeleı ilişkisinile oIgan l oori8i ilo yelersiz kalmaktadıı. Bütüı bu
açülama talzlarına tok tok oleştiriltr getfuilüriştir (l2). Ancak tomol
oleştiri, bütüu bu ilutumlard.a toplu iş oözleşmosinilen otkilenenlorin as-

lınila gorgek rrzalaıııın bulunmamaşınilan kaynaklanma}tailır:

- Toplu iş sözloşmesinin yapılmaeı ve otkisinile botçlar hukuku
anlamrnila iıodi ya da yasal tem"İl ilt çelişen bazı yönltr buluomakta-
dıı: Öze]lik]o iraili temsil açıeın<lan, bir senılikaya üye olmakla bö_vle lıir
vokiletin verililiği eonucuna varmak geıçektt ı ile güçtür. Bunrın yauın-
ila, bilhasea eoniİüanrn nesle$n genel çlka.laTını temsil ottiğ yönündeki
yaklaşım, p€k genel ve müphem olması baliımırıalan, yaeal temsil kav-
rnınına da uygun görüıımemektedir (l3).

- Senilikanıu bizzat taraf o]aıak dava açıp toplu iş sözleşmesinilen
doğan baklan l alep etlobilııı.esi, özelJiklo aakal,etıiz iş görıne fikd ile çeliş,
mokteiliı: Zira iloğıuilan temsildo oliluğu gibi, vokiletsiz iş görme ha-

lindg ile normal olarak toplu iş sözloşmesini bağıtlayan sendilıanrn buo-

ilaı eonra devıgilon çüma§ı icap e<leı (l4).

- Boşkı,sı l,ehiııe şort f*ri ise genükaırrn toplu siizleşme ile vcrilen
haklar konuerında davacr olına imkinıır açrklaması bakımınilan diğer-

lerino iiotünlfü gö§temektodir. Ancak, toplu iş sözleşmesi üçüncü kişi.
lere şadece haklar ileğil, yiüümlüliikler de getirir. Diğer taraftaı bu kim,
eeler bir başit iraile beyanı ile göz kouusu hak ve yükümliilüklerileu i,ur,

(ı2) Etİaflı bi. ilceteDc için bkz. iızelli*le: BRETIiE, s. 18-19; oİgan teo.isi iq;n tıkz. iiz.:

vIsscHER, E.: Le coDtlat coliectif dc tjavail, th6ories juridiques eL projet§ l6gislatifs,

Gand l9lli e]eltirisi için bkz.; BRDTHE, s. 5Ç57.

(t3) BRETEE. §. 98.

(r4) öz.: DURAND - JiUSSAtiD, s. t30] ROU{ST-DUR,{}D, s. 263.



tulına olanağıua da sahip tleğilürlet. İştc bu lıakımlaıilan başkası lc-

hiue şatl fikri dc toplu iş sözleşnıesinin otkisini açıklamaya elı,crişli
değittlir (15).

o) Nihaı,ı,t, toplu iş sözleşınesindeıı lreın tüzel kişiuio, lı,ını tle a"vuı

zamauda üyeletinin doSrıtlan doğruya bireysııl düzeşde ııtkileıın,ıle
ı1,1 siizle..ıric teorisi ilıı açıklanarnamıştrı.

II. "Düzenleyici işlenı" tezi

, 1.'l'eziıı esa,"lııtı :

Daha çok kanırr lrukukçuJarı tarafinilan savunulan görüşo giire, toplu
i,,s sözleşmcsi bir akit değil, lıir "düzcnlevici işlcm", "kaiile-tasarruf"
(ıcte-rögle), nıaddi anlamila "yasa", yahut "statü hukrıku"nun bir par,

çasıdır. Brı kıınuila Dııguit vc IIauriou'nun görüşlcri ükkat çeknıektctlir:

a\ L. I}uguit'yc göre (16), yasaya özgü "genel" vı: "eınretlioi" olma
vasıflarıuı bir arada buluuduran işleınler, sahipleri kinı olursa olsrrrr,

(maddi antamila) yasa olarak nitelendirilir. Böylı,ce bu uiteliklere uy-
makta olan toplu iş sözleşlnesi bir "kauun-sözlcşmc"dir (conventioı_loi).
Alelti<le akitlı:rdcıı farklr olaı }ıu işlem, sübjektif ileğil, objokti{ hukuti
durum yaratan, genı.l, objektif kurallar içermektedir. Diğer yandaı,
.\lınan öğretisintle ortayiı konulan "vereiubaruıg" (birleşme) türiinc
dalril edilcn tqplu iş sözlcşmtısindtı, taraflarrn irade]eri, alelirle sözleş-
meden farklı olarak, aynı 1c ortak lrir arrıaçla, ı,ani lıizmet akitl,,rini
düzcnIeven kıııallar konulmasr amacıyla birlt,şmcktediı.

h) M. I,Iauriou ise "kırrtm teorisi"ııdeı (th6oric dc l'institııtion)
kalkarak, toplu iş sözlcşıntılorinin. şcnilikalarıır sahip bulrındukları ilü,
zenleme yctkisine dal-aıarak oluşturduklarr "statü hrıkuku"ıun bir
paıçası olduğrııııı öne sürınüştür (l7)

B. 'r?.iıı g(lt4l4i 1ö=iinılrr:

"Düztnleyici işlem" kuramrrra da.vaıaı göriişleı saytısinilc, hl;isik
sözleşme anlayrşr ile 1,etcrli biçimile açrklaıraıııayaı hususlar çözüüle-
ııelıilmektetlir. Bun]arı kısaca vrırgulamakta varar varilır;

(];)

(ı6)

i}RETIIE, s. 32; l)UR,\\I) ,. J \l;SS\t'I), s, l30; ROU \S'l'- Dt:RA\t). s. 26,1.

DtiGUıT, L.: Lrs traD.fomatiouı gĞn6rales ıtıı dİoir pr;!6 d€pıris lc Code \apol6on. Paris
l9t2, s. tl6-136; ofnı lazar: lIaııuel de Drojr coıstitutionDel, 3. id., l9l8, j, 89. Etlaflü
ıqıklaını re eteşıiri için bkz.: BRETHI, _.. 71 8+.

tL4.LrRlOU. M.: I|riıcipes de dIcit PıüIi.. 2. 6d.. t9l6, öz, s. 207: ay.ıca. clrafh açıılno|a \.
,lc?liri iı;n l,kz.: l}RE'[ıTE_ -, ıjü ',l.

\)
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a) Toplu iş sözleşme:iııe taraf topluluk|ar, tüzel }jşilikleri olsa da,
ıılmasa da, ıııeslek birliğiııi kamu htıkuku anlarnruda.'tc,nrsil'' etıııek-
tcrliıier^

Lı) "K aide-taşarrııf" anlayışı, tırplu iş sözlıışmclcıiıiu iiçüucü ki-
şileı, üzcrindeki zorlayroı etkisini kolaylrkla ı.c ilolaysız biçimrle açıklaya-
],ilnrektııür.

c) Doğrudau drrğrııva ııotmatif t:tki iltı aynr şekilde, tııplu i; söz-
leşnresinin "emredici.yasa" gihi değerlendirilmesi suretiyle açıklauabilir.
Bövle olunoa, tıiıeysel akitlerde aykırı hükümlerin yer alması tlrıruınun-
tla sall lıir tazmin yükümlülüğü değit, toplu iş sözleşnrcsi hükmüııün söz-
leşıne hükmüniin ycrinc gcçmosi doğal lıir sonuı; teşk.il cdeccktiı.

III. Toplu iş siizleçıııesiuiıı karua niteliğiııi kalıııl edeıı giiıiişler

Cünüırıiizdı. giiç kazannıış lıultırraı brı göıiiş akııııını[tı, topltı iş
sözleşmesi çifte lrukuki uitclikli (Doppchatııı.) bir işltıır ıılatak kabııl
cdilmcktediı. Ru görüşlcr kendi ar,ılarrıtla çıışitli açrlaı.tla» farklılıklaı
gösterir. Öz.:lliklc, söz|cşmt ya d.ı ilüzeolrıyicj iilenı Diteliklerinilen lıi-
ıiniır lıııluııduğıı \eva ağJ. lıastığı yönleı,ıcgonel olarak ağrbasau ııiüı-
liğin saptanıııası lıakııırından ileğişik snrflantlıı.malııa ıast-laırılırraktaür:

A. |lecibei hiibüml.eri]e borçlar hukııku, ııorıııatiİ hükiiıılerde kamu
hukuku niı,,likli işlcın gdrıişii:

Dalıa çok Alnıan öğrctisinde sar uııulan lıir gödşte, düzenlenişi
lıakrııuuilaır csas itibarryla özel hrtkuk nriiessescsi olar.ak ileğeıIendirileı
toplu iş sözlcşmoşiniı ııtkileıinde karma ııitı,lik göriiltu.ek, ııeıibeut, hü-
Lümleı borçlaı hııkuku, ıorınalı.f hükiimlcr isıı l.amamrvla kaııu hukuku
kökcn]i ka]ıııl crlilir (l8).

-{ucak söz krrrıusıı tlcğcrlı,ntlirırı,, rc ta-ınil'iıı ı,lıışl irilııcck yöııleri
lıulunmaktadıı: iizcl]i]<le:

- Topltı iş sözleşmesi hüküıİıleıj aıasırrıla vecibeıi - tlüzenleyici
lriüüm ayı,rıırr kimilorinıı giite yapav lıir alııırı olup kesiu Liı sınır sap-
taımasıntla güçlük çckilecektir. Brı görür.ttı ı,ıırgıılauüğı iizcrtı, iizellikle

(l8) lIUECK, 
^. 

\lPI'{.]ttt]E). u.(].: Lchrbtr(h d.s t.il.ir\ıı|htl. C. ll. l. kitıp, ?. lıaskı
t96?^ R€tillFraıtliırtj\lslı. s. 3tr \.c dD. 8a ({ııf l.pan lızır: \|,IPR{Nl'lS, N.: Lı
place dc lı coırtntiııı .olle.t;\. dau| la hi6.ı.elın,de. nornıc:. I'ı.is t98(l, .. ?3. dı. 3]).
t ıkenıizü].: RüjiSOl;1.1 .'toplıı iş siizk;ııcIcri. s, :9.3l ;le dl1. ?l]ile nıll'vapılan HLlDCK
\IPPEIIl)F\ - sT \I!t_l{ \ı]l\E ('l'ır;fl.rtrıgrgc.et,. li.nıoleDınr_ lriın.htn-R€Ilhı l96t,
i. l39)-
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"noımatif" hiikümlor bilo sübjoktif hak vo boıçlar gotirip ..borçlar hu-
kuku nitoliğ"ıi kazanmaktaalu. (l9). Bununla birlikte normatif - veci-
bovi hiikiim aynmr, gerek teorjk geıekso pıatü açrd,aı ta§ımakta oldu-
ğu büyiik önem neileniylo, kanımızca göz aıdı eililomez bir aynm<lır,

- Fıaıgız öğetisinilo bir b4ka açıilan karına görüşün başIıca sa-
vrınuılarrıdan olup, göıüşünü l939'ita yayıılanan bir ma.kalesiııle sis-
temli biçimile açıklamış bulunan P. Duranil (20), hukuki nitelil.|e ilgili
tartışma \.o incelemolerin şimüye kadar toplu iş sözleşmesinin içeriği
iüoıiıile yoğunlaştığıne; bıına karşılık yapüşı üzeriode yeteriııce durul-
maitığıa ılillrati çekmiştir. oysa, P. Duranil,a göre, toplu iş sözleşme_
sinin özgün, belülryici yöıiiıü yapıtış biçimi teşkil oaler vo toplu iş söz-
leşmelcri iie ilgili değerloıilirmclerilo brı yön csas alınmalıür (2l).

B. Yapılışında akıli niıelikli, hüküm u ctkilerinde düzenlı,yici işlem
göriişü :

Fıansız öğretisinde lıAkinı olan düalist görüşe göre, gerck sözleşme,
geıekse düzenleyici işlenı karakterleri toplu iş eözleşmesinin çeşitli yön-
lerinile bir arada bulıınmaktadıı (22). Ancak toplu iş sözleşmesiıin yo-
pılışınila akdt niteliğiı ağrr bastığ, buna karşılıJc hüküm ae eıkilııinile
düzenloyici işleme yaklaşılüğ kabul eitilmektedir (23). Gerçekten ile:

- Toplu iş sözleşmesi, yapılışında esas itibaııyla lıir siizleşmcniı
tenrel iizellitlerini göEteıEokt€dir: Bir irade uyuşması olıoadan toplu
sözleşmeıiu meydana gel.meoi mümküu değildir. Üstelik, buıada geıçek
bir müzakeıe aşama6ı mevcut o}up yoğun pazarhklar soıucu anlaşnaya
varılmaktadrr. Başka bir deyişle, feıili düeydoki birçok sözleşmeden
forklr olarak toplu iş sözleşmesiıiu inikaünda hor iki tarıfıı iıadeıi ger-

çok bfu otkiye sahiptiı.

(19)

(2tl)

(2|,,

(2:)

lir.BiR. s. ü80.

]]tin^\D. P,: Le du,rlirıuf dc lı coııvcnti(,u tollcctiçe de tııvai1" R]'I)t] l939.3. it53 rd,:
düalist görİşü beniİıscdiki€ıi l,elircil€ı, ı?ağD diğ6İ yazaİla., aras,nda \lnraıı Hueck - Niy
petıley, §inıhcimer: İtalvın Roııoıo, Ro.elti, Caland afui. Co.nerırıi zilr€dilmektedir
(s. :]57).

Dl,R \\l). Rl])( l9]}ü). r.:]58.

R[Z, DLR.\\l) J.\l-sS\l'l),.. ]3:] §d,] t)t R.\\D. RTDC t939. -.358 ıd., Hııkııkuuuz
aqısından bkz. önı.ğin: ELBIR. s. ]80 vil.. öz. s. 183__18t; Mİı{AnoĞİ-L, s. 53 çd.

Bu yijhttc örneğir!: Rot AsT, -{.: Lıı natuıe et l'effiğt.itd d. lı &D\eDrioİ coılective d€
ırııai|, l). §oc. 196o, s.639 \d.: Rlv]jR(r,.l. s.w\TlEtt,,l.: Droit dü tİıçail. Pa.is
lq8r. 5. i}6l 362: t.\iIEtt!-]'\(]K, (;.H. l,Y0-\_CıE\, (;, Pl]LtssIElt, .'.: Pf6cis
de d.oit llD lrav.il, l:}.6d., tıİii 11)8a,, s, ıt28-8it0.

(:3)
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- Toplu iş ciizleşmesinin hiüüm vo etkileıiıde iıe düzenleyici
işlem kşrakterleıi belirgiıilir. Ancık, karma özellikler buraila da kon-
dilerini göstormoktedir: Taıaf kuıuluşlır aıaşındaki i|işki akdi nitelik-
tedir. Buna karşük üçüncü }işiler üzeıindoki etki, bilhassa taraf şend.i-
Laya üye olmayanlar için, bir siizleşmenin etkisi ile açülanaınaz biçimde
getçek bir "düzenleyici etki" olmaktadır (24).

(]. 'I'tirk ijğrttisinılc fuııinıseıırıı karıııa görtiş:

Türk öğIl)iisindc isı,gcııcl ıı[arak rlüalisı (Laıına) görül.iiıı güçlii |e-
kilılo teııısil edildiği sölleııebilir. Örıreğin, K. 'L'unçomağ'a görı:, "toplu
iş sözlı,şrırı.si, sözleşme re kaııu lıııkukııııa ilişkiıı ııısuılaıın lıir araya
gelıııesintten dtığınuştur ı c biı lıütün teşkil edeı,.."; "... bütünüyle kaıııu
lıuktıkıı ı eya iizcl hukuk dcğil de İ; H ııkul, ıı i,;iurl,. 1ı,ıalaıı bir ıırüesseso"
ıılarak kabııl crlilıuelidir (2iı). S.K. ü jınoroğlu, rııplıı iş siizkışmesinin bazı
yöuleriyle İ1 Hukukıt aulamrnda sözlı:şırrı, olduğunır saptadıLtan sonıa,
"sui gtınıı,is l.ıir ınüessesc" olarak değerltırdiruıişt ir (96). I1.I(. Elhir isı,
"özcl lrukuk ağırlrklı karma sözlcşınc göriişü"nii lıeııinısemcktı.dir (!7).

Görüldiiğıi gilıi, krıllaııılan ifadelcr gilıi daıanak tcşkil edeu gtırek-

çıılıır ı[e özıteş değildiı: Bir giirilşt(ı karnr.ı ıiıtlik iizcı,inde durulurkcıı,
bir diğerinrlc kendinıı özgü mile§6e§c, bir lıaşkasııda da osastın sözleşıne
tcşkil 0ttiği göriişii ağııhklı oluıaklarlrr.

fV. Kcndine özgü biı sözleşıue türü anlayışı yönündeki gelişııre

,4. Öğr,xiile :

Bugüıı gcrck l'iiı,k, gııtt,l<sıı l'ransız iiğrctisüıılı, güç kazanır görü-
ıreı giirüş, 1ırlrlu iş sözlrşıırı.siııit "keııdiııe öıgiü bir i:"l huku[ sr)zleşmcsi"
oluştuı,duğıı rcra ]ıövle biı katı,gııriı t girdiği nr,,rkcziıı<leıl ir.

NitekiDı, iilkeıııiı:d,ı r al,rnlaıran lıazr g.ııel ı,s,ıı,lcı,dıı iııı yijııdı: an-
lovışlara y.ı ı,erikliği giiıiilnrı,kl.cıliı:

Örncğiıı, 7. -Iı'seııeı,'ı, giirc, "...ilı,nciıiliı ki, tııplır iş siizlı,şıncsi, hiz-
ıııct hküli iizı,riırılt,kj eıııı,cılici t,tkisi göziinünıle trıtularak, sııi geııeıis
]ıiı özı,l hulrrık anlaşnıasıılır," (!8).

(24) Bkz. öz.l|ikle: RIvEtt0 S \\',t'l.lllR. s. 36l 36:.

(25) TUNÇO}lj\Ğ. c. I] 1985, s.235 236] TUNçoMAĞ, K
1988. s. 83].

(ı6) B!z.| MİM{R(üĞLU, s. 66.

(:?) Bır.: ELBllİ. i. r8r \i.
(98) EsE\En, s, :i9l.

lş iiu}u!,ıuın Usaslaı, İsıoıbul
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S. Reisoğlu, "toplu iş sözleşmesinin, Borçlar Kanununda rliizenlo,

ııen, hükürn ı,e neticeleıi sadece taraflarr ilgilondiren tipik bir özel hu-

kuk akdi olma<lığını" belirttikten sonra, pırzitif hukukıımuz açrsındau

"sü genoıis }ıir öztl lrukıık akili" teşkil ııtti$ni kalıııl etmettoiliI (29).

N. Çelj&'o göıc ise, lıaşlı ba*,ına tgk bir sözleşnıo olarak göıiinen toplu
iş sözloşmesi, aslında "kollektif norm sözlcşıncsi ile lıorçlar hukuku söz-

leşmesinin lıirleşnıesinden (Kombination) doğmaktadır". Bu suretto

"...uormatif vc akdi nitelikli iki unsuııın birleşınosi" ile "keıtliue özgii

lıir özel hukuk siizlıışmcsi" meydana golmiştir (30).

Bu ifarlelercleu hareket ederok konıımıızu sırasıyla iki açrdan in,
celonek mümküntlüı:

l. Toplu iş sözleşmosi hangi bakımlardan sı):ieşıııe kabul eiülebiür ?

2 . Bu işlemiu kendine özgü bazı özelli_kltıi, ayrı ı,e yeui |ıir sözloşmc

tiiıüniln oıtak özelbklori olarak değerlendirilebilir mi?

B. I'ürk poıiıi{ ltukukunıJüı :

1 . Mpl,zuaı hiikiimleıi :

Pozitif hrrkukuırruza bakıldığoda, toplu iş siizlcşmesinin biıçok
yönünüı özcl hııkuk siizleşmesi tcşkil ettjği anlavışrnr doğruladığı gö-

Iülmektedir. özelliklı,:

a) Toplu iş sözlcşmesiuin ıarafkırı ı,,sas iıilıarıılı özel hukuk kişi,
leridir: İşçi tarafi daimq işçi scndikasıdır. St ndikalar, iincedeu de olduğu

gibi,2821 sa. SK'daki diizenlemcde kuşkıısuz iizcl hukuk tüzel kişilori
olarak e]o a]rnmektadır,. fşveren tarafı ise, ya işvt,ron sendikası, ya ila
sendika üyosi lıulunmayaı işverondir. Tabii, biı kamu hııkuku tüzol

kişisi ilo olabilen işvoren, toplu iş sözleşmesi ilişkieinde sadece "işvorıın"
srfatryla, bir özcl hukuk ilişkisi kurmak üzore hareket otmiş kabu| ediliı.

b) Toplu iş sözleşmesinin yapılınasının tomeliıde taıafların oftak
iıailolori bu]uı,maktaür: Toplu iş sözleşmesi karşılülr müzakoıoler so,

nucu varılan }ıir üade u},uşması ile akdeülir. Dolayısıyla, örue$n irailc
sakatlıklaırıa ilişkin kurallar gibi, taıafların iradolerini ilgileniliron çe-

şitli Borçlar Hukuku kuralları burada d,a ııygulaaır. Aynı şekildt,, söz,

(29) nEİSoĞLLl, Şoİlt, s. ?-8.

(30) ÇELIK, N.: fü.L v. AimAn lİırkuLunda Toplu Iş Sozlelnıoıinin EüküDl€ri vo sona Er_

ıre§i, lsranbul 1966, .. 29 30i ornL yazoıl İç Hukuku Dersled, Göz, G€ç, 9, bası, İstanbül

l988, 5. 376.
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leşmo yapıp yapmama, sözleçmenü içeıiğiıi beliılomo soıbostiloıi Boıçlar
Kanunu'nda kabul odileı eoas doğrulıııaunda elo alrnaıak, toplu iş sözloş.
mesindo do, özolliklo ahlika vo enııoüci hukuk kurallanna aylın olma-
ma kayilı ile, bu Yasadaki sözleşıne özgürlüğü osa§ları h6kinı olacaktJı,

Nitokim, TSGLK ın.66/1'do lıu yöndo biı açık hiüüm bufunmak-
tadrı; "Bu Kanunda hiiküm olmayan hallordo Modonl Kanıın vo Bordar
Kanu,uu ilo hizmot akdini düzeuleyon diğor kanuılırıı bu Kanuua ey-
kur olmayan hiiılçiiınleri uyglaıu.''

c) Toplu iş söaloşmesiıin hükünleri do borç ve alacak doğurucu
Ditolikted,ir. Gerek taıaflan, goıokso kapsamııı gireı üğer kimsolcr
için deima toplu iş sözleşmesi hükümlorjıi ilniyotle yorino gotirme yü-
yiikümlülügü, yürürlüği sürogi.nco çüşma bançını konıma boıcu (dir-
lik borcu) mevcuttur. Dolayeıyla, toplu sözleşmonin kapsern,na girip
etkigine t6bi bulrınan işçi ile işvoıeu aragında ila bireyeel diüeyde borç-
lar hukuku alacak ı.e botçlarıııı meydana goliliği yadsınamaz (31)

2, Yargı kqrarldrı:

Toplu iş eiizleçıneeiücin hukukl nitolİğiıin yaİgı İçtihatlaİuıa yaD6ı-
yan başlıca pıatik souucu, kullınılan yofum ,ıEnlemi olmuştur. Bu ba-
}ımdıı, Yaıgtay'ıı igtihıilındı çoşitli kırarlar tiimü itibanyla elo aüı-
dtğEds, 'düüst" görüşüı dolıyb biçimile beninsondiği lrİeni-i aog_
maktadır.

a) Bir teıe Yargtay, çoşitü karaılaıııda toplu iş aözloşmeainin bir
ilzol hukuk siizloşmoai niteüğiıdo oliluğunu r.uıgulınışnr (32): .Toplu
iş sözleşıneei, taııflar igin ha}lır ve borçlır yaıatan bir mukavolo nitg-
liğlndodir vo}u yöıdoq toplu iş ıözloşınesi, bir özol hukuk niiıaşeboti
olaraL göriiıiiı..." Yargıtry, toplu iş aiizleşnoıiniı yorımuıda BK m.
l8/I'do aiizleşnolor için öngöriililüğü güi, taıailanı goıçok ve ortak ira-
iloloriıin gsaE ıhumas!ıı kÜul otnoktedir (33).

b) Bıınunle biılikto, Yatgıtay, toplu iş siiıloşnosini. normatif
hükümhrini "objoktif hukuL kuıallın'' getireı ..maddt anlımdı yısa

(3l) Du husıı§ öze|lille H.(. Eı,ı]lR tırafuldAn vu.güloüurtr G. l80).
(32} Ö.u€ğiD:9. IlD 8 .9.1960 i722 lliig, oİhAD.r, B. - orhatrer, s.: Tüı} İş Hukuku Yaı$tay

EEsal İ(ar.İla.,, ADkaİs 1969, s. 567.

(33.) Ö.ıeğıo:9. HD s.4.ı975, ı9493/sr32ı, İEti TsOı,Ii m. l, No.8 (T. İs€,ı.r'in incel€Dıcli);
9. uD 8.9.19??, lHU TsGLK D. ı. No. ı0 ve H.K. ELBİIt,i! ircelcEıeğii 9. ıtD l8.ı1.198ı.
10655/'l3806, lşı,eıen, Maıt 1982. s. l3l 9. HD 15.6.198ı, s03:/5730, Tütis, Dyıül 1982,
3.23.
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hiüiimleri' niteliğinde küul etmoktedir. yü}sgk mab.kom.omiz, açıkça
beıimeeiliği bu anlayıştan hareket oderok, normatif hiikümleıi yorun-
larken "zaman içindo uygulanoaları"nı kabul €tmoktedir (34). Bıınilan

""l"şrlüğ, 
iizero, hukukumuzda yasalaırn yorumuıda bir ölçüile kabul -

oülon "zamana giire", "ğoktif yoıum yöntemi", toplu iş sözloşmosinin
noımıtif hfüümlori için ile benimsonorok, bu hükümlor doğişon ekono-
mik vo eosyal koşullıra göro iloğorlonil ileçoktir. Buıunla birlikto, ını-
len yorum yöntominin saiıncalı yönlorini de burada hauılatına}, goıe-

}ir (35). Toplu iş sözleşmoleri konusunda hak]r olarak boliılilitiği gibi,
böylo biı yorum yetkisi iştişnai halloıile ku]lınılmalıdrıı Yargıç, aıoak
taraf,laroa öıgörülmomiş olup sonradan ortaya çüan yeni durumlaı için
}ıöylo bir yola başvurabilmolidir (36).

Bu içtihat, geıel olarak öğıotimüde eleştirilmedoı §aptaDmak-
taür (37). Alman hukukıına uygunluğuna da işaıet eiülen (38) bu "kar-
ma" yorum tekniği, toplu iş sözloşmetiıin eposifik bünyoeioiı geıeği
olaıak karıımrzca da kabul odilir nitoliktodir.

Frınsız hukukuııila i§e, toplu iş sözloşmesioin lruku"ksal nitolemesi
bilhas.a temyiz mahkonesinin yoıum Loıgeıııilaki iloıotiminiı kapsa-
rnın belirlor: Toplu iş aözleşmesi biı diizenloyici içlem olarak nitolen-
öğıdo, temyiz mahkomosi, hukuk kurallarının yorumunda küul oöl-
iliği üzoro, eeas hAkimiüin yaptıp yorumu denotleyip, veıilon karaıı bir
yoıum hata§r gerekçosiyle bozabilmektoilir. Bune kaışıIü, aynr işlem
sözleçmo olarak ıitelendiğjıdo, olıyların yorumuna ilişkin osasler ıy-
gulanınüdır. Bu ikiıci au.layışta, toplu iş sözloşm,oaiııin yorurıırrıda osas

hAkimi tam tıir takdir yetkisino sahip oliluğundan, açık vo kesin bir top-
lu ıözloşme hükmünün an]amrnı tamamıyla de$ştirnedikço (d6na,
tur&tioD), tomyü mıhkemesinin denetimi gerçokleşomez.

(3,ı) Bkr. öEeğin: HG}i 21.2.1s]5, g-,l04o ü227, İşıeren. ocıt l9?5. s.23: İKİD, Te-ınu,
t9?5, s. 363ç5; g. }lD:0.4.198?,3816ı'399]. Kamu,lş, Temnıtrz t98?. s, 55-56.

(3s) Bu ba},ıİıdan bkz. öİncğin: DESC}IENAUX, II.: Le Tit,c p!6liminair. du code Civil,
Tİait6 de dloit cilil suisse, Tome iI, l, }'İi|,ouİg 1969, s. ?8-?9,oĞtIzM^N. K.: M€dül
Iluku!, Deİsl€li, Giiz. Ceç, 2. bası, İsıın}ıul l9?5. s.52l EDls. S., u€d6nl }İukula Giıiş
l,c Başl§Jügı§ Hiikümleİi, Ci'z G€q.3. hıgl. tnta.a 1987. s. l9l l92.

(36) REİsoĞLü. Toplu İş Sözleşmeleri, s. 69-?0: Ş.rh (1986), s, 495.

(3?) BLt. özellikle: ÇELIK, İş EuLuLu, c. 394 395, o)D. Ja,o.., ToPlu İş Sözieşmelinin Yapıl-
oın ve Uygulanmıınd! YaIeıtay Klrarlannın Etkisi, 6.1 0.1988 günü Yıİgıtoyln Kuİu-
luşıınun 120. YlL Nedeni!-le Düzenl€nen Seminerde Sunılın Rildiri, Yargıt,ıy Dergisi. i.
52ı \d-. s. 525 528.

(38) Dkz. ÇtliL. Bildiİi. s. 5ıi.
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Fransrz toınyiz mahkomcsi, önceleri ''sözleşmo'' anlayışrar kabul edor-
kon (39), daha eo!ııa içtüatlınr değiştirmiş ve hatalı yorumlaıı da done-
timine tabi tutmaya başlamıştır. Bu §uıetle, temyiz mahkeme§iıin toplu
iş sözleşmesinin yorumunda bfu yeknesaklrk sağladığ söylenetıiliı (40).

Sonuç olarak, toplu iş sözloşrneşiıin Türk pozitif hukukuniIa bir
özel buluk sözleşmesi teşkil ettiğ siiylenebür, Diğer taraftan, toplu iş
sözleşmesi sözleşme kevramrna uymaLla biıükto, keniline özgli |ıaaı,
ilkelere sahip, ilzgün bir müeaseşe olarak da ortaya çıkmaktadır.

§ 3. S{|ZLEşME ANLAYIşI çERçEVESİNDE N0RMATİF ETKINİN
AÇIKLANMASt

I. Getenekeel, itıı kıpeaıı]ı "sözleşme" aıIıyışı çerçeveeinde ıçü.
lıına çıbılııı

Yüzyümızın başlınıilan itüaıen Fıaıtız iiğıotieinde bazı yıaaılıı,
toplu iş sözleşmesinin hukuki niteIiğjıne ilişLin göıüşleıini ayn,yeni }ıir tür
olaıak kallul ettikleri "kollektif eözleşme" fikıi etıafııda oluşturmuşlar.
drr. Toplu iş sözleşmosini "kollokrif sözleşırıo" katogoıisine giıeı bir alt
grup olarak kabul oden bu yazarlaı, inşa ettiklori kuramlarda osas iti-
lıaııyla taıafların "topluluk"larilaı oluşmaaınilan harekot etmişloıdiı.
Aıcak bu yöıile geüştirilon kuıamlaı arasınila birçok bakrmtlan faıklaı
göfiiılmo}.tedir;

A. "Sosyal gereklilik"len iloğan kolhhlif sözleşme kuramı

a) Kuramın ılayanağınt oluşluran ıoplumsal olgu:

Daha yüzyıJımızın başlannila, yeıi bir aözleşme kategorisi olarak
"kollektif sözleşme" kaııamıuı orlaya koyarı bazr Fr ansu yazarlaır dik_
katleri çek,niştir. "Bireyael sözleşmeleı" grubundan ayn, yeai bir tür
olaıak "kollektif eözleşmeler"in ortaya çlkıp gelişmeEine yol açaı baş-
lrca oedon, oLoıoıııik tomoıküz (yoğunlaşma) karşısııdo bireyin koıdiaini
aıcak çeşitli .topluluk veya örgütlere sığnaıak koruyıbilmesi olgusuduı
(4l)..Böylelikle biroysel etkinliklorin yeriıi giderek topluluklann etkiu_
likleıi alır, bu suretle çağilaş sözleşmeler ile kollektif bir niteliğe bürüıür.

(3s) Öm.: soc. 6.||.'1942, JcP |g43,6220.
(40) Öm.: soc. 12.3.1955, D. Soc. t955,43l; ve biılras.a: .,rsr. Pl6n. civ. 6,2.|976, Ic? |976,

1848l. ELz.: DEsPAx. 2. ad., s. 348_35l; CAMERI-Y§CK LYON.CAnN, (1982), 9.

830, No. 80|].

(4l) RoUAST, A.: Eİsai su.Ia notioa iuiidique de coDtrgt collĞctif dals Io dİoit des ob|igstions,
Pads 1909, s,6-7.

b,'
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i}lı

lı) Kurama göro. kollektif sözleşmenin ölçütü:

Kıııanrın başlıca savunurlarınrlau l. Rouıısl, kollektif sözleşmeyi,
"bir toplulukça yapılrp da tüm üyelerini bağlayan sözleşme'' tipi olarak
tanımlıyor. Ona göıe kollektif sözleşme tipinin iki özelliği vardu:

l. Kollektif sözleşmeler bir toplumsal zoıunluluk olan sosyal da-
yanrşmadan kaynaklaııp, "tek" ve "zoılayıcr'' bir düzeni kurmaktadır;

2. Akdl niteliktcdir: Zorlayıcük uasuru bulunmakla birlikte, ıı-
zai bir işlem olan kollektif sözleşmede çoğunluğun rrzası tüm topluluğu
bağlanaktaür. Yazar ayrıca bu siizleşmenin sinallagmatik nitelikte
olduğunu da kabul etmektetti (42).

c) Kollel*if sözleşmanin birEısel s1zleşmeilcn farkhrı:
Koüoktif sözleşm,oyi biıeyeel sözleçmeden ayıabilmek üzere iki

hususa işaıet e.liıİniştiI (43):

- Kişieıin keudi rızaları ilışında sözleşme hüküm]erine töbi ol,
malarııı açrklamaya esaseı elverişsiz bulunaı "başkaeı lehiae şııt''
yeıine, o'zorlalnc,l,L uısuru'' öneıilxıekteiliı. Böylelikle o.eözleşme öz-
güılüğü"ıiiı uısrıru olaı 'taıaflarm özgiiı iıatleleıiyle küulü'' gere$ne
de açü biı istiına getiıilmiştir. Aslııda ekonomik ve toptug6gl ili§Lilgdg
o dönende bile gözleneı aıtan yoğunlaşma, biroyeel nza]arın krsm.eı ke-
naıa jtilmesine yol açıyoıdu. Özellikle, işlomleri buzlaıdııma amacıyla,
sözleşme yapma, sözleşme tipiıi beliılene, L,aışı edimi saptama gibi bir
ta.lqm rıza unguılaıından vazgeçme, bazan da tiimüyle miüakeıe aşa-
fuagıır oıtadaı kalilırma eğlimleri gittikçe artınaktayilı. Biil le oluıca,
biıoyaol tliizeydo gerçek bir otkiyi tamam.on yitirir göriiıeı iıailg, kol-
lottif sözleçmelerlo yepyoıi biı etki kazanmıştıı. Bu otki, toplu diizoyde
gerçoLleşmosi nodoniylo belki sadeco }ışmt biı ıitolik arzedor; ancak
artık b,ıırada itado, gerçokten ve fii]eı belirleyici olmaktailır.

- Kollektif sözleşınede bir "otorite nnıuru" mgvcottuı. Bu oto.
rito ya kenililiğinilen oluşaı kolloktif niteüLli biı otoritedir; ya da böyle
bir otorit€ yokea, oıun }orini alın Dovlot otoritoEialiı. A_ncak kollektif
sözloşmedo otorite, işlemin rızai kaıa},toriıi yoL oüci, bu işlomi eırf
biı kamu gücü kulleıımııı ilöıiiştiirücü ölçiiloıe hiç biı zaman var-
mamı,lıdıı.

(a2) BLz.: RoUAsT, s. 86 vd.

(a3) Bkz.: Ro{rAsT, i, ıı6 vd.
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d) "Kollektif sözleşıne" Iıuramı,nın toplu iş sözleşmelerine yanslyon
bazı önemli sonuçIarı:

Rouast, kolloktif sözleşmo kuraınını toplu iş sözloşmeaino uygu.la-
yarak bazı soııuçlara ulaşmıştrr. Özollikle: (44)

l. Bi. toplumsal gercklilfü soıucunda, toplu iş sözloşmeeiniD otki-
si geniş§orok tün meslck monsupla.rına yalılma o$limi göstormek-
tediı.

2. Kollektif sözloşmelerin tümündo varolması ggrekon "otorite"
un8u.u, toPlu iş sözleşmelerinilo ilo movcuttur. Nite,kim bu otorite, öİ-
neğin o dovirilo İngiliz tipi sendikalaıda (trade-uuions) göriileı bir "kol-
lektif otoıite" olabilüği gilıi, söz koıusu kollektif otoritcdo aranan ni-
telikleriı bu-lıınrnamaşı durumunda Dcvlet otoritesi olmaktadu. Butada
gono Dovlot müdahaleşj, .ıza unsuıurıu ortailan kaldırmamalıdıı.

e) Kollılaif sözlışme kuraınına yönekilıbilıceh elışıirihr :

Bu lnııam, ortaye atılöS dönomdo Fransa"da hikim olan toplum-
bilimci öğrotinin otkisiylo, "irado".i. yorino *sooyal goreklilik" fikrjıi
ön pHnı almaktsilır. Bu bnLımıian, klAsik aiizleşne kurımuilaı öıemli
ö\iido uzeklaşılilığı aöylonebiliı. Goıçoktoı de, bu kuıında kabul odil-
üğ biçimde, buıa nza göstomomiş kimsoler iüerindo bir zoıla;acr et-
kiıin buluıması, iıadeyi itışlaüğ içın Llaaik sözloşmo kavramı ile 9eliş-
mokteür. A;ıııca, gorok toplu ig aözleşmosi tarıfları, gorokıo yarııla-
naılaı içiı tiizel kişi aoaüka yeıine oldukça müphen iıir "topluluk"
fihinin eeae alurna§ı, kavıamıı aınırlarıntn b€liIeizliği nedoniylo duıık-
eımal8ıa yol açmaktadr (45).

B. Koıporaif örgüı huromı

a) Kuramilaki taıııal bak ş oçısı :

Yukarıila ana hatleıla açrklınan "kollektif södeşıne" kuıamııdan
aünila pok uzak olmayan biı başka görüş do, Fıansa'da daha sonıalarr
iine siiriilmüştiiı. Bu tliğer göıüşiin biı aavunuru olan 6. Morjz, toplu
iş stizleşmesinin hukuki ıitoliğ,ini beliıleme çabalarında Fransız öğıetisi-
niı şimüyo kadar işlomin yapüş vo hiikiimlotindo yoğıınlaştığına işarot
otmektediı. Oysa, yazaıa göre, içlemin tarafları öze| bir öıem taşırı

(44) BLz. ROUAST, s. 116 vd.

(45) söz konu§ü kuİaaa yöneltilen baz! e|eştiİiler için bız.: BRETIIE, s.62-65
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Şöyle ki toplu iş sözloşnesi biroyleı arasııda doğil, noslold gı,uplaı ıra.
ıruila yapılan ve bu bakımdan özgiiılük gösteren biı işlemdir (46).

b) Kuramila toplu iş s1zlışınesinin ethisinin açıHınması,:

Morin'o göre toplu iş eözleşnoainin tanf eenilika üyolerine uygulan-
masr, aııcsk eon,liL.p..rn vo senüka ilo üyeloıi arasınd.|.i i|ğLinin hukuld
niteği aı$ altında tım olarak açıklaıabilir: Dovlet, objektif hııkuk
kıralı koyma tekeliıi artık yitirmekte olup, giiıümüzde .iktiaadi top-
lulukleı" da benzerl bir yotkiyi ku]lanu haldgılt.

İşte bu baİımdan 'koıpoıatif iiıgüt kuramı''ntla, oon,Iikın,. üye-
leri iizorinde biı üsipün vo düzonJeme yotki§ino eahip oliluğu kabul odil-
üğ,iıden, toplu iç sözleşmesiniı doğruilan doğnıya vo emrodici etkisi
eeas kökonini toplu iş sözloşmeeinilo değil, sondikının üyeleri üzeriıile
sahip olduğu otoıitode bulmaktailıı (4?).

Toplu iş eözleşmeainin tsısf sondikaya üyo olmayanlar iizorindeki
otLiaini açıklamık içiı ise G. Moıin, *eu çok tomeil yetoıoği'' esasııa
dıyanmanıı isıbetü olmayacağ görüşündeilir; zira böyle bü tepıeliı
bonimeonmosi sondikal tekelciliğe yol açır. Yazar, bıınun yeriıe ..zorun-

lu seıdika üyeliği" ile "dileiliği eonJiLayr seçme özgiiılüğii''ıü birlikto
Önermektediı. Böyleı;tıg, tüm şenükalaıın yeı aldıkları bir komiıyon
taıafmdan hazrrlanarak kıbul eililen bir *toplu iş ıözloşmoıi'', moslok
monsuplaırıın tiimü içü zoıunlu, bağla;acı niteük ta9ıyacaktıı (48).

c) Kuramın ilğerlenilirilıııesi :

Yazar, görüşiiniiı goloneksol sözloşme kıwraınrıa ve özellikle söz.
leşmoıin nisblliği ilkeeine zaıar voımodiğini saa.uiımaktadrı. Gergoktoıı
ilo, böyle bir kuıanı çeıçevesinde *toplu iş eözloşmeai''nin etkiıinin ge-
ıişIiği, eendikıu:ı huüııkl yıpuı y€ ıiteliğinil€ı kaynıktaııp, görii9iin
temel esaaı olan "koıporatif öıgiit kutıını"ıa ilayanır. İşto yeıi bir
ıözleşne tiiriinü oluşturan "kollektif sözleşme''ıiı tenel özolliff, bu ge-
nİş otki güciiıü $kit een.iiLe.,,, üyeleri iizeıindeki otoıitoilen Alm,qr-
dıı (49).

(a6) MORIN, G.: Le dasagT€gation de la tlaoıic contactuclle dıı Code, Arhiv.s de pti|osopLio
dü droit, 1940, s. ? vd., ozelıikl€: s. 28_29.

(4?) MoRIN, 3. 29-32.

(a8) MoRh. i.30-32.
(a9) MORIN, s.sr.
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Biıçok bakıınilan, ve özellikle de Batr'da o döıemile oldukça güç
kazanan otoıiter, korporativiat anlayşa dayaıması açısrntlan, söz ko-
nr-ışu kuramın sakıncalr yönleıi bulunmaktailır. Bununla birlikte, anı.
lan görüşe bazr balumlardan yaklaşaı bışka görüşleı daha yekrn tarih-
leıde de dile getiıilmiştil. Örıeğin, ,4. Rouosl, toplu iş sözleşmesinin ta.
ıaf sendika üyderi dışmda, üçüncü kişilor üzeıindeki etkişini bu kez Akit
öıgütlerin otoıitesino ilayandıımıştır (50). Belirtmeli ki, yazar, ayır
zamaıila toplu iş sözleşmesinin karma nitelik taştdığ| göıüşiinü de be-
nimşemekteür.

C. Kolhktif sözleşmeih yasal ıemsil göriişii

a) "Kollıklif anlaşınalar"ın bir alt grubu olarak "kollnlaif sözleş-
meler",.

Düalist görüşü benimseyeı Fransrz yazaılar arasındı yer alan J.
Saııatiıı, toplı iş sözleşmeıini, daha geniş biı türü oluşturaı oonormaıif

nitelikli kollekıif sözleşmeler" gıubuna ilahil etmektediı (5l).

'KoIJel*l! aoloşma" (accoril collactif) kavramını, "ild topluluk ya
da }ıir topluluk ile birey _arasınila yapılıı aılaşmaiat"la sıoırlayan Sa-
vatier, bıı çekilde örneğ-in, bir örgütiin kuıucu anlaşması, taciıleı ata-
sındaki rekabet anlaşmalarr, kurumsal nitelikli karma komisyon kaıaı-
laıı gibi işlemleri bu kaııamrı dışınila bırıkmaktadu. Özellikle de kar-
şıt çıkaılara mensup grupların temsilcileıiqdeu (öıneğiı işçi ve işveren
tensilcileıi) oluşacak biı komisyoıda vaıılan mutabakatıı bfu "kollek-
tif anlaşma" salılamıyacaS ,vıııgulanmaktaür. Zira işçi ile işvereıler
sii-rekli bir uzmaı kurul içinde iirgütlü olarak temsil edililikleriıde, artü
eözleşıne alanınilan çıkılaıak kurumsal biı platfoıma geçilmiştir (52).

Kollektif anlaşmalaı içinde, ılaha daı biı grubu oluşturan ltoiJeitil
sdzhşınelırin (conventions collectives) ortak özelli$ ise, sadece tıIaf top-
luluklar arasında borç iloğurmakla yetiımeyerek, üyeler, hatta iliğeı
meslek mensuplan için de zoıuulu kura.llar getiımesiilfu. "Kollektif eöz-
leşme': tekniğŞe sailece igçi.işveıen ilişkiei içiıde kalınıp çatşma koşul-
larr ilüzen]enmez. Önceleıi A.B.D.'de gelişmiş buluuan, tarım üıeticileıi
ile tüccaı ve aanayici aıasııdaki taırın piyasası; tabip Lııruluşlan ile

(50) RoUAsT, A.: Lİ narule et l'efficacitd dc la convention coll€ctiYe d€ tlswail, D. Soc. 1960.

s. 639 vd., özellikle, s. 64l.

(51) BLz.: SAVATIER, J.: Eıpöces .t vaİiat& dang la fqnile dcs accords coi]ectifs, D. Soc.

1960, s. 5s8 vd.

(52) SAVATIER, s. s98-599; b€ğz€İl yönd.: DEsPAx, ı. 103-ı04.



soEyal güvenlik öıgütleri arasııda sigo*alılaıa sağlınacak tübt hizmet-
ler gibi çok deSşik husuı ve ilişkiler bu şeLilde düzeıleıebilnel,teiliı.
Hukukaal rejimlerde bazr faıklılıklar göıiilebilmekle birlikte, müstakil
bir "kollektif anlaşma" geuel kuramııın inşasrnı gerektiron yoni biı tiir
moydana golmiştiı (53).

b) Yasal tamsil görüşü :

'Kollektif anlaşma" ile "kollektif sözleşme" kaııamlan lıa}ımın-
dan benzoıi görüşü boıimeoyoı Ph. Langlois, üçüıcü kişileı iizoriıdo
zorlaycr vo normatif etkiyi, sendikaların giinüm.üzdo aıtık mesle$ gor.

çek anlemda ıeııısiJ ettikleri fikrino dayandıımaktıiür (54).

Esaseı Fransız öğretisiıde düalist gtiıtlşü daba önce savunmuş olan
P. Drııanil bile, o dönomde toplu iş eözleşmesi müesşeeesinin heıüz şon
şotlini ılınaı|ığ,.,, lıalen golişno sütoci içiıde olduğrııu kabul edeıok,
yapııklaıı düalist tablilin geçici ıitoli$ne işaıet etmiştir (55). Giinümiiz.
de toplu iş sözleşmeloıinin ıayı ve etki bakımındaı kazandıkları öngm,
konunun yeniden ele ünmasınr gerektirmektodiı.

Langloie, temel sorun olaıak kabul ettiği "hjzmet akitleıi üzeıjndeki
etü,i"yi açıklamak üzero daha kesin bir tahlil öıermoktediı: Yazarıı
tahlili, artik genel biçimde toplu iş sözleşmesi yapma yotkisiıi münha-
s]JaIü temsil yeteneğini haiz şendikalara tanıyan l3. 7.19?l tarihli yasal
diizonleneyo ilayanmaktatlr. Bu düzoılemeden kalkarak, Ph. Langlois,
bıından böyle "düzenleyici işlem" (tanzim teorisi) anlayışınrn terk edi-
Ierek, oıırı yeriıo esasen yüzyümızrı daha başlarında Fıansız öğreti.
sinde öne eüriilmüş buluıan (56) "yasal temsil"in kabulünü öıermekte-
ür. Bu aılayışa göre senüka, yasal temsilci olarak üyeleıiniı mesleksel
çıkarları koıusunda onlar adııa ve yararrna hareket etmektediİ.

Senükalaıda toplu iş eözleşmesi yapmaları içiı "temsil yetoueği"
koşuiu arandığında iso, ikit sond,ika art* buJilan böyle sıdecc üyeleıini

(53) Bkz. SAVATİER, öz. s. 602. (a.ş.: RoUEETTE, G.: L'ext€Eio[ n des tiels des efİeta

d'un accord de volont6s (Les accordı co|lectiİs en dioit fİançais), soci6t6 de l6gislation com-
par€e, xI]I iJmes Jodİı6es jDİidiques ftaıco__wougoılaves, Paris - Clermont-Fenand, 4-9
mai 19?9: Yazaİ, oIdukça kanaşk ve kalpak göİdüğü kollektif anlaşmalar konusunun
Lir gercl teori oluşturmaya €lv€İişsiz olıbil€ceği düşüncesind€dir.

(5a) LANGLoİS, Pü.| Contİat indişidü.l de travail et conwentioDs colloctives: ıııı nouveau eas

de !.pı6s€ntation, D. soc. 1975, s. 283 vd.

(55) DURIND, RTDC 1939, s.353 vd.

(56) Bkz.: CRUDT, J.: Le cyndicat, peIsonne nıo.a]e, Paıis 1908.
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ile$l, eözleçınenia meslokeol alaıı içindoki tiim işçileri tgmsil edocek ir.
Bu guretle "tem8il yotoneğjni haiz bir sendika" ile işvoren aıasııda ya-
pılan toplu iş sözloşmesi, do§udan doğıruya işçiloıin hoı birifo akdedil-
miş aay,lacaktır.

Huku}, diizeni içinde böyle biı "yasal tgmsil"in kabulüniiı başlrca
amacı, biıeysel diizeydeki işçi-işveıeı ilişkisindo göriileiı dengeaizliğ,ia
kolloktif diizeyılo gidorilınosidir. Ayııca da, sosyal banşın tomiıino
yönolik bir araç olaıak kollektif miizakoroıin bu yolla toşvü eiülmosi do
düşiiıiilmektoiliı.

Langloia'ya göIo, toplu iş sözleşmosinin yapılmasııda tataf şoıdika
üyoloriıin tonsiü eözloşmeyo; üyo olmayanlann temsü ise yaeaya dayan-
ıp; iki temsil bir aıada buluunaktadır. Yazar, şöz konusu talılilini Fransrz
pozitif hukıüıınun çeşitliyöıIoıiyle desteklomokteür (örnoğin, üyelikton
ayrılna ile souilikanın fesbi gi}ıi durumların yararlanmayı etkilemomeıi;
toplu eözleşmo imzası için ayu biı yotkilendirmoniı gerokmosi.,.).

a) Göriişün ıleğerhnılirilmesi :

Fıınsız yarg kararlııı birgok kontda Langlois'nııı görüşü ile ayıı
eızgilo göriinmoklo birlikto, toplu iş sözloşmesiıin hizmct aktli hükmüno
döıiişnoei (incorporation) aırlayışrnın Franstz hukukunda kabul edil-
moyişi, üğor tıraftan da toplu sözleşmonin siüosi bitti$ıilo noımatif
ot}iıin bu hukıılçta dovam etm.omosi, yazarın öne südüğü temsil an-
layşıyla çolişir görii!.mekteiüı ve bu neden]orle, auılan göriiş oloştiril-
nektoilir (57).

Brıradaki 'tomsil yotone$", borçlar hukuku anlınıındaki "toma-il"-
doı oldukça fark|r bir nitoUk göstororek, ilaha çok siya§al temsile yak-
laçmaktaür. Qısa yasam.a moolisi ile toplu iş sözleşınosi taıaflarınıo bon-
zerl biçimilo sahip oliluklan kural koyma yotkiloıiıi, yıkandaki gorok-

çoye ilayaniünp salt bir akdt platforma koymak oldukço güç göıün-
mokteiliı (58).

Maıtığr itüa da iloıi götiiıorok, goıel olarak işçi vo işvoronloriı,
kolloltif i]işkilot konuırı-oda, Rousseau'nuD kabul ottiği anlamala bir top-
lumsal aılaşma yıpmış olabilecoklori aalayışıne do vaıılatıilir. Bu durum-
da "tomıil"iboıçlar hu}ııkuıa ilayaıdırmak büsbütiin güçleşmoktoiliı.

(57) Bkz. L-A.NGLOIS,3. 295 vd.

(58) . Bkz. RODIERE, P.: Ls conv€ntion collective en droit inteİlational, Coıüibution i l'6tude
deı noıınes juridiques de souıce professionelle, Dijon 1987, s. 231-233.
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Şiodiye kadaı iıcolediğiıniz Fransız öğotiıindeki çöziimlomeloıilo,
gonolliLlo §iizl€şmo ksvrammdan haıekot odilorok, toplu iç sözleşmesi,
sözloşmolore ilişkin goıol kurallara atfen ole atnnıştır. Hoıhaıgi bir
çotişki göriildüğiirıdo, bu çoıçevoyi bozmadan çözümler bulmaya çabşıl-
mrşsa da, bu çabalaıın tam bir başarı sağlaüğ söylonemez.

Aalııda toplu iş sözleşmeoiıin, özü itibaııyla bir sözloşmo toşkil
etnoyip farklı biı işlem tiirünü oluştuıduğunu kabul oden görüşloı Fraı-
uz öğıetiıinilo do movcuttu. Bunun]a birükto siİzleşmenin gelenoksol,
dar kalıplarını genişlotorok, daha kapsamlı biı aözloşme aılayışını bo-

nimseyen yeıi alıırılaı da ortaya çıkmıçtır. Bııudan sonıa incoloıocok
olao yoıi 'oaözleşmo" tolİkkisi içİıdo, toplu iş sözleşmeeiıi yeniden ele

alıoak nıümkündiir.

II. Sözleşme }aııamrnm eınularrnuı genişletilmeei

A Duguit ile Kelsen'iıı görüşleriniıı karşılaşnrılnıası :

1, Duguit'nin yasa-anlaşma kuramı çerçe,vesinile loplu iş sözleşmesi :

Siizleşme kaııomını dar biçimde kabul edeı L. Duguit, sözloşmef
"üireyseJ iradoloıin karşüşması sonucu belli koıuda anlaşma" olaıak
tanımiemış (59); bu husuelatdan bfuinia eksüliği durumunda bir söz-
Ieşmonin do bulıınmayacağ,ııı öno §iiımüştiir .

Yazara g6to, sözleşnonin geloıeksel grnırlan zorlanaıak, aelıada
farklr tiiıdon olan "iltihaki akit", 'kolloktif sözloşmo" gibi işlomleı eöz-
loşmo kavıamııa dahil odilmektediı. Oysa daha aüaıürı\ biçimlorin-
den do anlaşılüğı güi, "sözleşme" eözcüğiiıo başka ıözciiklori biı iştir-
me goreğiıiı duyulmaeı, buılatru aşlınilo sözleşıno olmailı}lannı göı-
toriı. Özelliklo de "kollektif sözleşmo"do, Duguit'yo göro doğasr goıoği
bireysel olan o'sözloşmo" ile *kolloktif" kııramlan birbirilo çoli,lki ha-
[ndeür (60).

Yazaı }ıu işlomleıi'oyostı-onJaşıııc" (convention-loi) olarak ıitolo-
yorek, geıek kamu hizmoti imtiyazın:, g6ıek8o toplu iş siizleşmesini ailı
goçen katogoriyo dahil etmekteür. Bu görüçto "toplu iş aözleşmesi"
aelıuda gelonoksel medoni hukuka tamamgn yabancıo yopyeıi biı tiiı
olaıak, sosyal şınıflgı araşırıila üşkilori düzoıloyon bir yasa-anlaşma-

(59) DüGüIT, Le9 tlaİrsfoİmations, s. ll9. "Biıeyeel" sözcüğü taİafımrzca vüİgıılanüıştıi.

(60) DLIGUiT, Les t;aü,fo.mationi. r. ]19_123.



dıı. Bıırada iki hukıü eiijesi içiı özol, somut vo goçici iıorçlar doğuımak
yerino, iki sosyal grup graşuı,da sürek]i bir üşki kuıularak ınensupla-
ıınıı biıbirileıilo yapacakları biroysol eözleşüoloriü hukı,Lıal rojimi
bolirleımektedjr. YaşaDıı tomol özollikIeri olarak kalıul edilen .'gonol-

lik" ve 'zoruı]uluk" buıaila da giiıiildiiğiinileu. Duguit toplu iş sözloş-
mesini osasen aii.bjoktif iluıum yaratmakta olan sözleşmolorden al.rı tut-
mış. objektif hukukşal dıırum yarıtaı yasalarla özdeşleşttmiştir. Böy-
le[kle bazr ulutlaraıısı andlaşma]ar ilo ilo (objoktif ilurum yaıatan
'yısa-andlaşmalaı") benzorlik krı,ru]arek toplu iş sözleşmesi, maddl an-
lımda yasa kabul dljlmekteilü (6l).

Ancak "yasa" ile'anlaşma'' sözciiHorinin bir araya getirilıııesi tlo
bn goüşki oluşturmaz mı? Duguit'ye göIo, altık giiniiniizdo yasalar
miinhaslraü kamu otoritosiıden kıyuaklanmamaktadır. İki sosyal gru-
lıuu aralaırıila anlaşarak yasa Diteliğinde kutallar koyması ""l, olrp;
tıuılann uygulaıması da kamu otoıitoleriıin katlosıyla eağlanabiliı. Ya-
zara giiro çağdaş kamu hukukunila özel hukuktaki golişmoye koşut biı
gelişmo gözJonmoktedir: Nasıl biroylor özorklikleıinden yitiriyoılarsa,
ayı.r biçimiio Dovlgt do hikimiyotini bir ölçüdo yitirnektedir (62).

2, Kelsen'in sdzlışme kuramı :

Konumuz açIsudan Duguit'"i" göıüşüuo zıt bir anlayışı temsil
odoı H. Kel*n'ii kuramrıiia bizzat aözleşmo kuıel kol.ucu lıiı işlen
olup, ya§a güi sözloşmo do biıoyıol ye dı genol otkiii hükümlor içere-
bilmoktodiı. Sözloşmo yoluyla oluşturulan ıiorm]at bağlayıcıJrklarmı
daha üet biı hu.kuk ıormrııdan alırlar. Dahg üst norm ilo (yasa voya örf
vo idot) biı dolegasyon sonucrında hu-kuk siijoleıiıe (alt) norın yaıat.
mı yetkisi voıilııoktodir (63).

Böylo biı yetkinin vorilmo nodoni igo hukıı! ilışı vorilore dayanıı.
Yasa koJT ıcu, bu şekilile goıçekloşecok bil bağımeız ve özoık düzenlo-
menin daha dofou vo yoıinilo o,lacağ tliişiincosiyle, kişiloro konü çrkaı-
lanoı koluyucu diizonlgmeleıri bizzat gotirEe olanağuı tanımaktailıı,
Esaeou söaloşmo koııısund.Li iizorklik ilkeoi tınamıyla }ıfu siyaei tak-
iiiıo dayaıııp biıoyci libeıal aa]ayışfun kı]ıııklanmaktadu.

(6r) DUGUIT, L.: T.ait6 de droit coığtiturionğel,2.6d., Paİis l92l, T, t, s. 302-317.
(62) DUGUIT, Lci transformations, §. 136.

(63) KELSEN, iI.: La th6orie jüiaique d€ la conv€Dtion, _{rcLives de phiiosophie du droit,
1940, 3. 33 vd.
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Kelsen'o göro sözleşıns, diğıır hukuk kurallarrudaı yaprlış yiintomi
]ıakımrndaıı ayrılır (h6t6ronomie /autononrie). Gcrçokten, siizleşmeylc
golirilon norııra tiibi olacak kimşcler" hu noımııu yaprlmasrna da katılmrş-
Iard r. Böv]ect, norınu koyanlaı ile buna til.ıi olanlar özdtış kiınseler olup
(autouorırie); ayur zamaııda özgür ve eşit durumda bıılunmalıtadır (64).

Bu özdeşlik işc lıer zaııraı tauı olamaz. Kclstn, sözlıışırıelıırc özgü
olan lıu "özcıklik ilkesi"nin en çok srnrr|andırıldığı bir alan olaıak toplu
iş sözlcşnıesiııe değinmektcdir (65). Toplu iş sözleşmesi, anlaşma yoluyla
genel normlar gctirer _,k, başka kimseicrin yapacakları hjzmı,t akitltırinin
içeıiğ.ini iiııcmli ölçüdtı belftlediğinden, e§a§On yasalara özgü olan hetelo-
ııomi ilkesinin ctkisiırdedir. Hatta hukuk düzeniırin toplıı iş sözleşıre-
sine, taraf senrlikaya üye olmayanlar üzeriodc <le ctki taıırrlığı durumlar-
da hetcr<ınomi ilkeşi büsbütüu iin plAna geçmekted;ı. Bu durumlarda
lıir yase ile toplu iş sözleşınesi arasında pck az fark kalclığı siiylenelıür.

Kelscn'iıı kıııaınrrıı''iıadt özerkliği kuramr''n<],au avırau tomcl
husus, bu kuraının taraflaıın iradesine değil, son kertedc sözleşmo ile
kural yaratmaya iziq vercn üşt uorma dayanmasrdır. Bunun önemli so-
ırtcu: arrcak lrukuk diizeni bunu öngöıdüğüntle biı.sözlı,şıne noimunun
tla iiçüncii kişiler üzerindo ııtki yapalıilmcsiılir, Tabii o zanıan. özorkliğe
getirilecek srnırlarnalaıda özortliği ortaden kaldırınadan utı kadar il,ıı.i
gidilebiloceği sorrınrı oltaya çıkmaktaür. Kolseııiı göre, normu koyaır-
lar:ile lııı norına tAbi <ılanlar aıasıııda özrleşlik taın olmasa da, özii iti-
barrla,ı,ar olmalıdrr, Bu bakımdan ııormuu sadocıı taraflarılan biı.ince
doğil de, tiiın tarafların katı]rmı ile gotirilmesi, Kelsen'e göro bjr..söz-
leşmo"niu waıIığı için yetorlidir (66).

Görüldüğü gibi" Kelscn ,'sözlesmo''nin kosin lıir ölçütünti get;r.
mekten kaçınrıııştrr. Yazara göre, doğada olduğu gibi hııkuk gerçeğinıle
de lıir tiptcn diğerine tcdrici biçimde geçilmektedir.

B. sözlaşmeııin d,aı ııe geniş teldlıhileri

1. İ rıııle özerkliği kuraını ile sözleşmenin ..ı]ar'' lelakhisi:
İrade özerkliği kruamının }reuimseuerek siizleşmeJerin bu ilkeye

dayanürılması, "sözleşme"ııiu dar lıiçimde elo alı!ı.masrııa yol açmrştır.

(6r) KELsEi\, s. 69_6d.

(65) Bkz, KELSEN, §. ?I-?3.
(66) Bkz. KELSEN, s. 75-?6. Aşhod! bu bakıtDdatı ıözleşme ile örDeğin bir kaİma ko.nisyon

karan veya anlik diyaiti siltonlerinde iki konsülün veya kruhn koydultlaıı notmlar aıa_
sıDda sadece tli. derec€ faİkı bulund!ığu, kesin bi! ölçüt v€İilemeyce€ği bel tilnıektedir.



Bunuq tomol ııtıdcıi, gerck akdedilmesiude, gcrckse ctkilcıindo siizlcş-
ınenirr her yöuü ile ve mutlak biçimde bireysel irailelcre dayaudrrılmasr"
bireysel iradeıriır tcmel ttışkii eımesidir.

" İraılc ö;ıırkliği /ıuroııt ı" ıı|9ıserr hukuk ılışr t-omııllq,e rlay,anıı. Kii.
koııi itiiıatıvla stoacı ahl6ktaıı. daha sonra da yeni-stoacı düşiiuceden
kaynaklannıış ]ırılurrau lrrı anlayış, Hugo Gıotius'ün çağdaş doğal hu-
kuk ekolü çerçeı,esi içinde geli;tirilerek bir öğrcti halinc g,.tiıilmişlir.
l}u öğıetide siibjektif haklatrn asrl kökcııi o]arak objektif lrukıık değil.
iıısaqru özü kıbul odilir. İnsan ise kendi jradcsi dışıuda başka hiç biı
iıado ile hükmodi]omoz, tamamlyla lrağtmsrz bir varlrk olarak cle ahn-
ınaktadır.

XVIll. yiizlıl I'elselecileri isı: lıu düşüııcıııiır 6irıı,sı,l yiiıii iizeriudo
yoğunlaşıp" }ıircliu özgürlüğünü gı,rek Deı,lct. gtııı:kse lrıplıılııklar kar-

şısrnda koıuırıa geıeğini vurgulauıışlartlır. Örnı:ğin Kant. iıııroıırı tck
kaynağı olarak }ıiıııysol iradı,yi görmektcdiI. I\aut'a giirc iızgürliilılrırc
getirilı:bilectk jıtisıai kısıtlaınalar enaz düztıyı. indirgcıip. lıu kısrtla-
lamalar ancak insaırrn kontli iradcsintlen kal,ıaklanalıilınelirlir.

"İradcııiu ıj"-eı&" olınası jst- Lıorçlarıu l_,ağlavı,:ı tıir,,likleıini bizzat
biıoysel iratlelcıderı: iradcnin tltı lıağla_vııı güciioii lıir dış otoritcden de-

ğıl- bizzat k<ııdindcn almasııır ifade eder.

İradtı öztırkliği kuraını ahlAksal kökııultro dayaunrakla birlikto
XVIlI. yüzlılda sosval yararlıiığı açısından ıla rağlıııt görıniiş. i/tljsodi
li.beralizm öğrotisi ilc ııl-unr içiııdı, kabul edilmiştir: İkıisadi arz ve talep

;-asası genel 1araı,ı sağlathğına giirr, siizlıışnıı i;zgürlüğünü lıeı, türlü mü-
ılahale ve krsrılaırıadan lıağışık tutmak gırtıkit. ''Bııakınız yapsınJar,
bırakınrz gı,çsiılcr" illiesi sözlcşınıı yaptıla özgiirliiğiiırü rlc kapsı mak-
tadır (67).

"İraı[tı iizıırl.iiği'' ilkcsiırio siizleşmcltır koırusuntlaki hrıkrıkşal uzan-
tılaı,inı. sözleşıııo özgiiılüğii ilkesi vo sözlcşnıtııirı lıağlayıcı giicü açısın-
daı incı:leıııek ııünıkünr[üı:

(6?) Bkz. örıeğin: GIIESTI\..l.:'l'rait6 de d.Oit civil. II. Le. olıligutions. Le coğtret, Paris
1980,s. l8 1d.!M{RTY.G. R_AY\ALID. P.: D.oit ciçil. Les obligatious. T. lıLessouı-
ces,2.6d., Paris l98a. s. 2? r,d.i vlLt.EY. M.: Itistoİique i l'€tudc des Dotion€ de contrat,
_{rchives ıte philostıphie du droit, ]968, s. l vd.. öz. s. 

'j 
L]IRR()U[iET, (].: Droit civil,

Ler ob]i8iliııts, T. lIl, Paıis 1986. s. l03,\d.
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a) Sdrleşnıf ö.giirlüğü ilkısı:

Bu ilke bakımından srınııçlar şu ıroktalarda toplanalıilir:

- Sözleşme yapıp yapmama, dilediği taral'ı §t,çıne özgiirliiğiii

- Sözleşmcve taroflarrn diledikleri lıükümleri koyabilmelcri; bu
sorbestiye genol movzuat yoluyla yapılacak ınüdalraleleıi enaz düzeydıı
tutaıak tamamlayıcı rıormalata ağtlrlı rıııilmtısi;

- Taraflarm iradeleriui koıumaya yönclik kuıallar: örrıeğin, irade

yokluğu vtı sakatlıklarruın geçıırsizlik nııdeni oluştıırması;

- İrade kcndi keııdine yetcrli kabul edilerek, ilke olaı,ak biçiın ko,

şullarııırn aranmama§ı.

(68) Btz. öz.|likte, bo yöıde: LARRoUMET, s, I3?-l38j aazı Ura sözleşneleriıin Liralayanın
İızağı olİnak§üzm sürdüİülmeii ile zorunlu sigoIta şistemiıİl€ i!ıd€nin !İka plenı itildiği,
ii.nFk ola.ak belinilm€ktedi..

(69) I)tictu't'. Lcs rlaırfoİ ıgtions. s. ll9 \d.

lı) Sıiıleşıııeajn bağlayıcı gücii :

Sözloşmeııiu lıağlalıcılığı baiınundan şıı uoktalar dikkat i çokmek,
tcdi_r:

- Taraflarrn iradeleıine saygı; özcllikle sözleşmeniıı yorumunda
açık hiikümloriıı aülamıntD değiştirilememesi. açık olmayanlarda de ta,
rıflaıın geıçok iııdeleriniıı gözetilmesi; eıupreı,izyıın kıııamrıın osas

itilrarıyla reddedilınesi;

- Sözleşmenin zıırlayıer etkisi: Sözleşnıodon doğan soıuıulrüuğuır
işletilmesi; ve nihayet }ıüyük öncm ıaşıyaı o'sözkşmenin nisbiiiği" ilke,qi,

başka doyişle, buna rrza göstefmoyonler iizoriude bağlayıcr biı etkiuin
kabul eülmomesi.

"İradc özerkliği kuramı"nın katı lıiçimde kabulü. sözleşme kav,
ıamrnıu dar anlaş masrna yol açar, Özel]ikle:

Sözleşmo yapma zorunluluğu bulunan duıumlarda ("contrat
impo#"), gerçek bir sözleşme bulunmadığr (68):

- Bireysel diizeydo }rir irado rıyuşmasr bulunmadğında, gene bir
sözloşmeniıı nıevout sayrlnıayacağı (69);

- Sözleşme hüküm]orjnin serbestçc belirlenmediğ,i iltihaki akit, tip
sözleşmeler ı,e önemli ölçüde emredici mevzuatla düzoıleneı "güdümlü
sözleşme" duıum]aıında ("oontrat dirig€");



- Bunun yanııda, bilhaıea eözleşmenin niıbüği ilkesinin lıeıtaıaf
edililiği durumlarda, ki bunuı en tipik örneği toplu iş sözlcşnıeeiiliı,
geıçek anlamda bir sözleşııo bulunmadığı, öıe süriilmüştür (70).

Oysa gorek Roma hukıku, gerokse Anglo-Sakson conımon-law siş-
tomi[e, geıekse İşlim hukukuna biLıtdığnda, bir takrm kuramlar iışa
otııok yeriıe, dolayısrz ve gerçokçi bir bakışla bizzat işlemlcriı ,incelenip
betimlondjği görülme},tedir (?r). Daha da genel olarak,'.itatlİ özorkli-
ği" güi kuramlaıın pozitif hukukta vo uygulamada benimsenen çöziim-
lere hiç uymadığrna ila hak]ı olaıak işaıct eiülmokteür (72).

Kıla Avrupası hukuk si§tomlorioc bakİöğııda, daha lıaştan bori
söcloşmoleri düzo eyen emroüci kuıalların vııoldÇu; bu diizon]omo-
lerin zaman içirdc bazı alonlarda yoğuuJuk kazandığı (örneğiı tüketi-
cioin korunmasına iüşkiıı nıevzuat, işçinin koıunmasrna yöaolik omre-
dici ve nişbi emredici hii}ümlor) söylenebilir.

Dolayreıyla irade özoıkliği kuramı ile bu kuramrn uzaotı]arıD_ıD, on
azmdan katı anlalışlaııy|a pozitif hukukumuza uymadğınr kabul ot-
ııok'gerokir.

2. Kurnl laymda özerkliğin eıkisiniı. arlması,

a) -'Öıcrklilt ilkeşi"niı aılaın ı:e sııııtları:

aa) H, Kelıeıı'e göre ö:erltlik (ıııuhtariyot; autoı:oıniı,); tıorm ktr-
yanlaı ile lııınlara tilıi olaılarrn o1.ııı kimsı,lerdcn olrışnıasıur il'aile edor.
Kural koynıada özerklik esasrırn karsıtr "hüıte[(|ıloıııi'lle isı, (yaiteıklik;
h6t6ronomiı.). ktıralı gctirenler lıu kutallata rıvacaklardaıı avrıdrr. Söz
konrrsu kuıallata uymak dıırumunda olurı]ar, oalaıın olıışm.alarına katıl-
ıranıış, doı,ıudan etken oJnıaııuşlardır. }Iııtlak nıonaı.şideki yasa lıunuu
en lıe,lirgiıı \(ı uç öı,rreilidi.. liuna karşrlık ıın tipik "öztıtk noı.nı" öınc.
ğini özcl lrııktık sözlcşmcsi,ıluşturnıaktadır. (7l3).

(70) DUGUIT, Les rtansfotmırtioıs. s. ll9 ıd.
(7r) Bkz. iinıeğiı!: VILLEY, s. 3 \d.: ROUHETTIı, G.: contrit]ution n l'6tu(lc critiqüe de la

Dotion de cont at, thise dact.. Paİ;s t965, No. 9 ad.

(72) G. RoUHETTE, I'İaDsu i'ğr€ıninde dikLat çekeo bu Teziıd€ geleneks€l si'zleşme Lıvİamıd
tamam€n _Yıkİraktadır. Yuzal. sözl.şmeniD özİnde "ilade"vi bclirleyici olmaktan çıkar_
llıışttr. Sözleşmc, 'r,assnrn, nıbı,.ut (ır,o,ıol. gözönünde tutnr{k crkilcr tanrdığı, bu .tkiniıl
de çift yanL ıormlann yırıaıılnıası takıi .le bclirldiği bir işlenı", olırık turif edilmiştir
(No, 2l8 ld,, \o. 2:l).

(i3) KDLSE\. -. 63,
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Kglten'in "sözloşmo"ler için kabul ettiği özorklik ilkosi oldukça
kapsımlı bir anlam taşır: Bir keıe sözleşmoden doğan hak ve boıçlara
tibi bulunaılar ayoı zananila bunları kurmuş olaı kimselerdir. Diğor
yanilan da önemle ııugulaıilığı gibi, söıleşmeuin yapılmasında bu sü-
jolet öıgür ve cşiairler (74).

Gerçekteı do, sözleşme yoluyla normlar yaratrp kendi kendisini bağ-
layaı, konili özğiirlüğiinü iosrtlayan biıoy, böyle bir akili y*pıp yapma,
oıkta sorbest olmalrdrr. Ayııca da hom sözleşmeyi kiminle yapacafrnı,
hem ilo içotiğini eerlıestço kaıarlaştırabilmeüilir.

İşte bu "üç iizgüılük" tüm taraflır }ıalımında[ vc eşit biçimde var-
olduğ"ıııda "iizerklik ilkesi"ı<lon söz eölebilocektir.

Pozitif hukukta ise, yukarıda ideal biçimiylo taif edilen özeıklik
ilkesiıilon birçok bakımdan uzaklaşılilığ,ı göriilmektoiliı. Sözü oilileı eşit-
lik ilo özgüliik, iltüakl ekit vo emredici içerik diizenlomelori örnokleriı.
do iinereli ölçüile azalmıştrı. Konumuz açıerndan toplu iş sözleşmelerinile
ve genel olaıak üçiinoü kişilero etki yapan sözleşmelerde, özerk]ik jlke-
giıiıı homon hemerr beıtaraf edildiğ,i söylenebilir.

Daha önce dcğindiğimiz golenekeol sözleşmo anlayrşrıda, özeıklik
ilo lıağdaşınayao dururnlarrn pek ender bazı iştienalaıalan itıarot olduk-
laıı düşiinülüyoıdu. Oyoo pozitif hukuka bı}cldığında gelenekcel söz.
leşmelerin büyiik liusm,nda özerklik ilkesine uyu-lmadığı görüliir; Kelıon,
yısal tomsilde akdiı tomei]ci tarafrndan yapıImasını; tüzel kişiloriı ıöz-
leşmo yapmalarını; İş Hukukuıdaki "kollektif sözleşmolori"; ayni hak-
Iaı kıırın sözleşmeleıi, bu ba}ımdan öroek olaıık gö§toınroktealiı. Ulu8-
laıaıasr Hukuktaki andlaşmalarila ise bu yöu daha ila güçlü biçinile
ortay& çıkmaktadlr. I]ütiiı bu duruınlarda aşlında ancak biıoyeel olı-
bilen "gorçek irado" ilo "hukuksal irado" birbiıinden ayrılmışnr.

Kolıoı, bu "sınıılr özerklik" hgllgri ile on tipik hoteroıomi örnğni
oluştuıaı Dovlotin yısama faaliyoti aıaeında bil nitelik farkı tloğ,il, sa-
d,gco biı dgrece far}ınıı buluıiluğunu kabul edeı: Nasrl bir tiizol Lişinip
oıgaıı, }ondiıe ait bir "iizel huLıü düzeni" içerisiıde etki y&pa! siizleş-
me Dolmlart gotiıebüyorsa, aynı şekilile yasama oıgauı i[a, şadeco bolirli
bir topluluğu oluşturacak "Dgvletin hukuk düzgni" içorieindo bulunaa-
laıa yönelik normla. koyabi]me,ktedir.

Böyle oluıca, eözloşmedoki iizerklik ilkosinin ıadoce niabl, izafl
biçimde ele alrıacığı ve "sözleşme" niteli$nin belirloumeaiıdo başka

(7a) KELsE]i, 5. 6a.
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(?5) K€lseD, çift meclisli yasama oıgauıoda bir melisiı karanDı diğeİine bildirrıesi; veya bir
Larma oıgındı heı üycnir ve.diği oranu $2lü biqimdt belaı cdeıek diğer üyelcnn bilgisnıo
uiaşornıa9ı halı€İinin bu dunımdan pek faİLh ol.İıadığıııa işaİ€t etmekt.dir. Doiarısıyta
son kertede en süvenilit öIçiit gene "nolm o|uşttıranlor iIe tabi buıunınisno özdeşiiği''diı.
G. ?6),

(?6) Kelseı, )aptığ! "özel*|ikl' taDımındaki }uııl koyanitilıi olan özdeşliğin;n, doğfudan de-
n0k.asilerdeki yasana !ıraİlanlda da tıııluıacağna iraret ethektcdi!,

(??) BATİ}'f'oL, lL: Lo'jcİise du contrat" et sa poıt6e, {tchiıes de philosoplrie du droit, 1968,
s. lJ vd.

(78) Frİüjız lruLü},uİdaLi üİne!,lel, içiD bkz. BATIFI'OL, c. 18 l9: mirosçllar iizerindeki etti:
bllkası lclıiDc şaıt; g&yriinenkul satınılaıun §atanın yaPmş olduğu §özieşmel€Il€ bsğiı
olıııası gibi değişil duıuınloı ıirntk gösteİilE.Lt€diI.

(i9) BITIFFOı., s. 29.
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vtriloıiü ils gözönüıde trrtu]acağı },abul gililebilt. Örnoğiı, oybiıliğiyle
alınan lıir karını koıııisyon karannı sözleşnıe kavı.amının dışınila bırak-
msk içiü, sözleşıııode taıafla,rtn norm oluştuıma irailelerini bfubiriıe yö-
neltilorek beyaı etmeleri geİektiğiqo işaret eülmektediİ (75). Bununla
birlikto Kelsen, izıfİ nitoliğini kabul ottiği özeİklik ilkesini her şoye rağ-
mon tomel ölçüt kabul otmo} eatiİ (76).

bb) Sözleşme kaııanunrn ernııları bu kader bolteiz halo golince,
Fıınsız öğoüsiıde biı "s6zleşmı }riıi''nin moydana gold,iği öne süriil-
müştür (77). Yüzyümızıı ortalırrna iloğru Batı'ila, bilhggsa l930']u
yıllarda sözleşmeıin daha öıce ıahip oliluğu öı' pl6ndaki ıol vo konuınu
yitirmokte olduğu gözleıerok, artık siizlcşıne kavramınıı vaılığt bilo
tartişür hsle gelmiştiı. Gorçoktoa de, XIX. yüzyıl boyuıca olilukça
belirgin bir gelişme, sözleşınolerin süıekli olarak iiçiincü kişiler üzeıinile
etki kazanması olmuştuı (78). Aslrıda böyle bit golişme kaçıı:Imazilı;
biroyler araeındaki iliçkierin biıbirinilen ıa,mımoE bağmsız biçimile
kuıulup çiiziildüğü, sözleşmelorin sadoce kenili tıraflanıı ilgilendirdiği
bir toplumu ilüşüomek de zordur.

Bu bağlamda, öıneğin i[. Baffil'ı göıe ..eözleşme özgürlüğü''nü
daha dar bir şekilde kabul otmek koçııılmazilıı, Özolliklg ile daima şöz.
leşmo konusunu beliılomo şerboetisiıai aramak yeıine, ealt .'sözloşmeye

rıza" ile yotinilebilmeliilir. Dolayısıylı, aözleşne koşullarının melzuat
ile, hattı dahı da güçlü bir tarafça ükte eülmesi hallerinile bile göz
konuıu "özgürlüğün" mevcudiyeti katıul e<ülmelidir: Batiffol'a görc
eözleşme kavramında yuzgrq mez bir u:ıeur olııak ..özgiiılii}'', sadece
belü bir slsteno katılmııın göniillü, iıaü olqasını ifado edoı. Sistgnin
oluşmasmdı katı]ının fuade psyı ige daba nüanslt şekilde ele aüıaıak,
doğişebilocektiı (79).



Bıınun]a birlikte yazaı, bu şekiide tarif ettğ "sözleşmo"yi statü

ilişkisi ile ilo özdeş kabul etmemokteilir: "Statü", iloğruilan doğruya ve

hukuken kamu otoıiteoincc belirlrnmiş olma bakrrnmdan sözloşmeden

ayrılır. Örneğiı hukukeal köken itibarıyla "evlilik" statüsii yasailaı;
"iilari işlomler" de gene yasa voya iilati otoriteden kal,naklanır. Değişik

statiilerdo göıiilen çok öıemli bir özellik de böyle bir i|işkiye eon ver,
mede, ovlilik örnoğndo göriitdüğü üzaro, tarıf iradelerinin yeterli ol,

mayabilmesidir (80).

b) Özerk kural koyma mekaniımasının Baıı'ara kazanilığı boyut

aa) Toplumsal yaşamda uıutlak anlamıyla, salt bir özerkliği tasaı,
a.ırı etm€k güçtür. Bununla birlikte. her tiirlü toplumda, kişilerin aıa-
larııda eözleşmcler yaptıklıtr da göIülmckt€dir. Zaten geıellikle birey-
gol 6tt inlit ler ilk önce ıpontane biçimde meyilana geldikten sonra yasal
diizenleınelore konu olurlar.

lşte bu balımdau, sözleşmelerin zorunlu biçimde yasalara tAbi ol-
ması, bunların ortadao kalclırıldığı anlamıua gelmez. Tam teıeine gü-
ıümüzde sözleşme kavram ve mekanizmasının yopyeıi bir gelişme ve
etki kazandığı gözlenmektediı. Eu başta uluslararagr ilişkilerde, fakat
iç hukulclarda da toplumsal ı,e ekonopik yaşı ııın düzenlenmeeinde çok
etkili bir mekanizrna olarak sözleşmeilen yaıarlaıılmaktadır. Batı'ila,
iirneğiı Franea'da, özellikle l960'h yıllardan beri Deylctin çeşitli alan-
lırda siyasetini "anlaşma", "sözleşme" yöntemlerine başvurarak uygu-
lemaeı ilginç bir eğilimdir. Artık Batr demokrasilerinde "zorlayıcı, oto-
ıiter sosyaliznı " ile "anarşik liberalizm" aıasında bir orta yol trlarak, mü-
zakereleı, görüş aIış yıırişleri vc sözloşmel€r sonucu oluşturulan bir hrı-
kuk an_layışı önem kazanmaktadır (8l). Özellikle ütisadi alanila Devlet
politikalarııın yüıütülmesinde sözleçme tavramrndan esiılenerok, sa-
dece iğililerin göri§lerini alınakla yetinmeyip, öIDeğjı Pl§ıı hede{lerine
ulaçnak için gittikçe daha sık, doğıudan doğıuya işletmeleıle ıözleş-
meler yapma yoluna gidildiği gözlenmektedir.

(80) Franla'da statü hukukuk!ğs tibi işçileı ile diğerlcrinin dutıımlıİııın hükutsnı bi. karrt-
IaşüİmAsı için bkz.: DURAND, I'.:,4.ıx fıontiöres dıı droit dtatiquo et de lı convcıtion
collectiv€ I". "sbrut du p€rsonncl" cr la th6oıie des soutces du dtoir dü t.svail, Cahiers
ju.iüqus de l'al€crricitj et du gaz, \o. 55, Jonı, 1954. Doctr. s. 99 \,d.

(8ı) vAssELR. M.: Un nouvcl essoı du coıcept coDtractucl - Les ıiPccts juİidiquG! d. ı'aco-
Domie cülncet6e et conıractuclIe, nTDc 1964, ğ. 5 vd,, öz s.7-tl
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Tabii, lrrı sözleşnıelıır klöeik, motlııııi hrıkıık aırlamıııdaki sözlcş-
medcn oldrıkça uzaklaşmrş vtı iizelliklc do bireysol alaııdaa çrkrp kollek-
tif elüzcye geçmiştir. Bir "toplumsallaşma'' süreci ooııucuııda .örl"ş-u,
gerek tarafları. gereksc etkileri açrsından gcuel, kitlesol boyut kazan-
maktadrr.

hb) İşto }ıöylo bir bağlam içinde ..toplu iş sözleşmoleri''niır güç \-e
tıtkilorinin aıtma§r §on detecc doğaldır.; Sosyal hukııkta kollektif sözleş-
melorde görüleıı golişıne bir bakrma ''anlaşma'', ..sözleşme'' mekaniz-
masınrn iktisatli vo sosyal yaşam<la iinem kazanmasının bir uzantısı ol-
muştuı. Batı huku]t sistemlorindo yasa, tüzük" ı-s. gibi tok yanlı alü-
zenlomeler verine, aılaşma sonucu oluştrırulan kuralların ve bu arada
siizleşmeniır etki alanı gonişleme.ktodir.

Böyle bir gelişmo, Devlot otoritesiuin zayflailrğını mı ifado cdeı?
Yeni kaıar yerlori olarak işletıne, meslek ve sendikaların ekoıoınü gücü
Der.|et ile paylaşmalaıı aslında Dcvletin zaafrnd,an.doğil, gücünün farklı,
daha irıce, gelişkin vo "psikolojik'' biçiınile anlaşılıp kullaıulınasından
kaynaklanrr: Gerçokto Devlet gücünü koruınakıa, lırııu daha örtülü ı.e
etkili lıiçiındo ku]lanarak amaçlarrna ..sözleşmeler'' yohıyla daha büyiik
lıiı kolaylıkla ıılaşabilmektedir.

Bugüu sözloşmonin_ şimdiye kadaı lıiç bir zaman ulaşmadrğı bir
rnovkiyo yükselmiş bulunduğu ifado edilmokteiliı (82).

Sosyal alanıla tla İş lrukukunun artık önomli ölçüdo sözleşmeye da-
yanüğı söylcncbilmektediı (83). Öıceloıi Anglo-Sakeon Hukuk sistem-
lerinde görülen bu özellik diğer Batr sistemlerine de yayılmaktadrr. Sos-
val alandaki bu golişmo sadece "siyasi araç olarak sözleşmoyo başvur-
ına" zihaişotintlen kaynaklanmayıp, özolliklo iki etken sonucıında oluş-
nıırşlur;

- Sotunların gittikço karmaşrk görünüm kazanması katşısında,
Dovletin ınesleki ilişkilorin düzonlemesini tıraflara lırıakmaı.ı tercih
(]tmcsi;

- Çalışma üşkileriode kaışıt çrkarlarr tiilen ve lıu.kukon temsil
oden bir takım öıgütlerin oltaşa çıkması karşuında, 1as.ı koyuıunuu
lıunlara önomli yotkilor taıırmayı yeğlemesi.

ts'l

(82) BLa, VA§SEUR, s. la.

(83) LYoN-CAEN, G.: Le dİoit coııY€ntiona€l du tİı+ajl, D 1963, ch... 15 vd.

32

\



*

Böylelikle, isabeteiz ya il-a zor kabul oitiliı bfu ya8a yoys önlom ge-
tirme rizikosunu "tomsil yoteueği''ni haiz örgütloıo bır"Lma altornatifi
açılmtktailrr (84).

cc) Koll€ktif sözleşmelor, sadeco yasanıı forini ılmgklg kalmayıp,
movcut ya8a hiüümleıiıio uygulanmasını yı da değişmeıini sağlaı (85).
Nitekim:

- İlgi]i movzuatta hiç yor almayan bazı konular toplu iş sözloş-
meloriyle diizeı]onebilıaokto; mevzuat hfüümlorinde bulunabilocok boş-
lıklaı işe toplu iş sözloşmoleriyle dolduruiabilnoktodir. Bazr yaeılarda
ise b6lli koıulann iliizoulenmesi açıkça toplu iş sözleşmelerino bırakıl-
maktaür.

- Bunun yanrıtla, çoşlü konıı]a"da çüaıüp pek ayrııalı hiikiim-
ler içoıeİı mevzuatn bolluğu tla aslında toplu iş sözleşmeei.i,, etkigiııi
ortadaq katilırmaz. Önem]i ölçüde tımamlaycı veya ıiıbi gnreüoi hü-
kiimlorden oluşan bu mevzuat!ı işçi lehiıe olaıaL düı iloriaino gitnek
mümkiindiiı. Ilaklr olarok işaıot edililiği gibi, yaaa ile toplu iş sözleş-
rnesini biıbiıindeı tamamen ayrı, ba$nsız iki kayıak olarak görmemek
geıekir: Ireı biıi üğeıiıi tamanlalıp destokleyerek sosyıl ilorlemeyi
sağIama yöııiinde bilikte etkoı olmaktailır (86). Yasalaı, öıemli ölçü-
de aşrlması gereken ve güvenee altına alırmış birer aegari uoımlar ta-
baıını oluşturnııktadıı. Toplu iş sözleşmeleıiıde ise, ıemel işIevleri ba-
kımından, sürekli olaıak tıu tabanm iizerine çrkmak heıIefleniı.

- Toplu iş sözleşmeleıiıiı mevzııatın ilaha ilerişiıe gitmeitiklori
durumlarda da, bazan daha önce uygulama görmoyon mevzugt hiüüm-
lgriıin bu suretle yaşamı geçnildiği gözlonebiliyor (87).

(84) VERDIER, J.-M. - I-ANoLols, Ph.l Aux coıIins de la th6o.it des souİces du dİoit:
une telıtion nouvcll. entre to ı,i et l'ıcco.d coliectif, Dsltoz-siİey 1979, chİ. s. 253 vd.

(85) ı]Lz.: vERDIElt _ L,l\GI-oIs, s. 25o-960i LYON-C{EN, D ]963, s. l5 vd.; DEsPAx,
M.: N6gociations, corıvention3 et ac.ods coIectifs, Dloit du travail, T. ?. 2. 6d., Paİig
1989, s. l İd. Fikiİ İİansız öğreı,isinde çok ölcedeü de ifade edlmişti| Bkz. öru.: PIRoU,
G.: Inten€ntion l6gale et contrat coll€ctif dc tıaçail, Revuc d'Economie politique, l9l3,
s. 733; ve özelliklc: GIROD. L,: La convention collectil,€ eomme Eoy€D de l€gisıadon §e-
coadaiıe du tİavail, Tlıöf, Pırİis t939,

(86) DnsP_{x. l98s, s. 3.

(87) !'faİ!ı'da özellikle taİım sektöründ€ sosyal mevzustın topıu iş röreşmeleİi yotuyle "caD-
londınldıktan" soma ge.çeL e.Li kazlndrğr gözl€nDişti (bkr. DESPA-\, s. 3); ğyru yönd.
bkz. örneğin: c}IAUcuARD, J.-P.: La conception flanç.ise de la D€gociation .t dc la
colılentioD collectiçes de t.açail, thes. dacr., Paris 1984, s.25, No. Iı.



* Nüayet, vo çok önemli olaıak, toplu iş eözlcşmelorinin Frınsı
örneSnde göriililüğü gibi, reformlara iinoelik ettikleri, bazr yasalann

çıkarrlması voya değiştirilmosinde yol giisterilikleıi ilikkat çekeı (88).

Fransız öğretiainde özellikle C. Lyon-Caen tarafrndaı işaıet edildiğ,i

gibi, nasıl XIX. yüzld 'biıeysel fuado özoıkli$" çağı iiliyse, XX. yüz-
yüı ikinci yarur da belki "tollektif irade özerkliği" d,öııemi olacaLtır
(89).

Yazar, biı başka makalesiıde, işçi-işveıen ilişkilerinin taıüsel ge,

lişmesiıile bir talım aşamalaıın biıbiıini izleüğini tespit etmiştir: İş-

çi-işveren iüşkileriıiı kollektif diizeyde ilk aşamada heıhangi bir hu-

kukgal diizenlemeniı üşmda oluştuğu (anomie) küul edi]ir. Daha son-

ra, Kıt'a Avrupasında XIX. yiizyıldaki çalıçma ilişkileıi sanılü$nıu
teıeine irade özerkliğiıe de$l, geıçekte heterouomi esasına tAbi olnuş,
tur: İrade özerkliğ,i, ya da "özerk" kabul edilen irade, sadece hizmet

akdinin yapılmasrnda mevcuttu. Buna karşılık, henüz işçiyi koruyucu
ilüzenlemelerin oıtaya gıknasından öuce bile h€teronomi ilkeçi hökiın
olup, geıçekte işçinin durumunun miilkıyet hakkı ve biıleşme yaaakları
gi}ıi hukukaal kurumlaı belirliyorilu. Lyon-Caen'e göre XIX. yiizlzl
sonlanıa gelindi$nde, "iktisaill" ilişkiler, ilke olaıak "baeysel iraileloıin
özerkli$" esaırna; buıa karşılü "aosyal" ilişkiler eı saf biçimiyle he-

toronomi ilkesiıe tAbi bulunmaktıür (90). Nihayet, toplu iş eözleşme,

leri gelişioce yepyeıi "özerk bir hukuk düzeni" oluçmuştur.

Şimdiye kadaı iıade özerkliği ile siizleşme özgiiılüğü çeıçevesi içinde

inceleiliğimiz toplu iş sözleşmesinin bu çerçevelerin sıtuılarrnı zorladıS,
hatta a},rı bir a]anda yer alabilece$ düşiiıceleıine güç kazandudığı
gliriiloekteilfu. Bu ba}ımilaı, "toplu iş eözleşmesi özerkliği"nin spesifü
yönleıini oıtaya koymak ve incelemek gorekir.

(s8) Bkz. 6.İeğin: DESPAX, e. Ç5; VERDİER - LANGLoIS, D.S. |912, B, 2s3 vd,; RIVE-
Ro - SAVATIER, 3. 320; cHAUCİIARD, 9. 23-24, No, l0-1t,

(89) LYON_CAEN. D 1963, s. 15.

(90) LYON-CAEN, G.: Aıomie, autoıomie et h6taronoİnie e[ droit du travai|, En bomma8, t
Paül HotioD, Liıge |912, s. l73. s. ı?3-ı74.
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TOPIt| iş stİztEşl{Esi Üırnxıiği

2.
Bölüm

"Toplu iş eözleşmesi özeıkli$''ıi inceleyen yazarlann çoğu, bu
konuyu iıade özerkliği kuramrnın drşrnda, spesifü bir tez olarak ele al-
maktadırlar. Bu anlayş özellikle Batr'da toplu iş eözteşmeleriniı bir
kurum olarak göst€ıdiği farklılrklardaı kayaaklaou: Ge"çekten ile top-
lu iş sözleşmeleıi, geıek tarihsel gelişmelerİ, geıekso belirİi temel amaç-
lar_le yıpılnalaıı ve Lollektif işlem olmalarılçısııdan aözleşme özgiiı-
lüğü çeıçevesiıig dışrnda, bağımsrz bir kurum olarak garlinmektediı.

§ r. GENEL oIrlRAI( TOPLU İş salzLEşMEsI ÖZERKIIĞİNİN
GilsTEaDİĞİ oZELLİXLER

Toplu iş eözleşnıesi özerkliğ,iıiı spesifü niteüğiıi kabul eileı öğ-
ntide, bir krsrm yazarlaı ilk önco toplu iş sözleşmesİerkiıin kayığıda
bazı özellik]eı görmüşleıdir. Bu konuda öne silrii]en tezlerd.o' oldukga
önemli faıklüklar da ükkat çekmektedi!.

L Toplu iş eözleçmesi oıkiıin tııynağ

_ Ortak yanlan toplu iş eözleşmeai erkiıi basit sözleçme özgiirlüğün-
den alıı tutarak, faık]ı temellere oturlm&ya yöıeimeleıi olaı İütiin bu
giirüşlerde toplu iş sözleşmoei orki, eaaeen bir .ğoktif huku}, yalatırıa
erki" olarak apayn bir konunda }abul eililmektedi. Böyte oÜca, bu
işlomi speaifü ba yetkilendirmeye dayandırma, ya da uyr.İl, nrtot all-
.zeol 

lcind1 mütal6a etme ütiyaçları hissedjlir. İşto bu yönloıtto tioğişik
kuıamlaı inşe e.lil_iştiı.
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A, Toplu iş sizlışmesi erkinin hamu otıriıesince ıerihniş oliluğu götüşü :

Bu tenel aılalı5a göre, ıasıl sözlbşmo özgiirlüğü Dev]etin hukuk

iliizeninilo öngöıiildüğiiııden dolayı mevcutse, benzeri şokildo toplu iş
' sözleşıneai erki do kımu otoıitoeinin bu yöndoki bir buyıuğu yo da ıua-

sına dayanır. Aıaak buıada taınamrylı spesifik bfu yetkilendiıme, o'de-

legasyon" aöz konusu olmaktadır:

l. Delagasyon kuramı :

Bu göıiiş ttmelile, hukuk noımlannıı miinhastran Devletten kay,
ıaklani.b ve ancak kamu otoıiteleri!.ce yaıatılabileceği anlayşmı da,

yanır. Böyle oluıea, gene hıkuk noırüarı ya.atüay& yönelik biı erk

olaıak kabul edilen toplu iş sözleşnıesi yapma erki, aucak Devlet tara,
fııilan öagiirii,lüp verililiği takdiıde vaıolıbiliı. Böylç bir yetkileıilirme,

çoğu zaman toplu iş sözleşmelerini düzeıleyen yasa ile, bazaı ila Anaya,

sa ile sağlanmaktaür.
Alman ö$otiaiıite goliştirileıoL önern|i biı gtki kazanan lıu "delo,

gasyon toorisi", koniti içinile bazr faıklılıklar ila gösteıobilınekteilir:

-: kimi yazıılare göro bureilaki noım koyma yetkisi özel hukuka

giımokteilir (l).

- Diğer bazıları ieo yasamr yetklsini,ı delegasyonu olaıak kabul

ettikleri bu yetkiıin zonıı-lu olara}, kamu hukuku özellikleriıi taşya-
ca$ıı küul eilerlet (2).

Doğu<laıı doğtııya anayasol ilayanğa başvuraılar (eıtegrasyoı
teoıiıi - Iategratioıslehre) aslında gene delegasyon kıııamııı kabul et-

nektediıleı. Buıadıki özellik, toplu iş ıözleşmeıi oıkiıin özü Anaya,
ga'da teminat altını ılilığınilaı, yasakoyucıınun bir ılelide yasa ile bu

erki kal<lıramanasıilıı (3).

(ü) BLz. öIn.: uUEcK, A. - NIPPERDEY, E.c.: L€hİbueh der Arb€itstechtg, c, II. l. kitap.

'. 
bas}ı, Berliı-Fraukfilrt ı. Main, 196? (ve r9?0), s, 34?, dn, l5 (Atiprantiı, s, 33'de

auI yapıJıııştır).

B}z. öm.: NIKISCİI, A.: A.beitsİ€cht, 2. baskr, c. lI, Tiibilgeİ, 1959, s, 2r? vd,; HUBER,

E.: virtscha{tsverwaltun8sİecht, c. II, Tübiİgeİ, 1953, s, 432 (Aliprantis s, 33'd, trt]f

yapıtmıştt).

Bkz. örD.l BIEDENKoPF, K.: cİ€Dzen del Tarifautonomie, Karlsruhe, r9(,4, s, l82 vd,i

GALPERIN, İI.: Die Autonomc Rechrsget,ung im Albeit6r€cht, in: Fegtsct(ifı füİ E, Mo-

Iitor, Münich-Beılin, 1962, s. 143 wd. (Alipıantiı, §, 33'den stf,n), Tü,k öğİ€tisinde bkz,

ömeğin: SAĞLAM, F.: Tiiık Eukukuıdı Toplu sözI,rDe Erki vc Sııuılau, A1jSBFD, c,

XXIX, No. 1-2, Man,Eaziıan l9?4, s. 2OS vd, ö2, s, 20?-210; ULI]CA\, D,: Toplu İş

sözl€şdesi Özerkliği İe Hukuki Niteliği, İstanbııl l98l, öz, 3, 82 83,

(2)

(3)
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Bu tezleriı tümiiıde toplu iş sözleşmesi eıki Devlet taıafindan ve-
ıilmiş kabul edi]mek]e birlikte, yine de "özerklik"ten söz edilmesi bir
çolişki gibi göıülmektedir. Esasen burada bilhassa objektif hukuk ya-
ıatma fikrini vurgulamak amacıyla, Dovlctçe taı_ııan bir "sosyal", 'kol-
lektif özerklik"ton söz edilmekteiliı (4).

2 . Kuramııı ıIcğe rlend.irilmesi :

Görüldüğü gibi, Alman öğıet.isinde çabalar 'bilhassa işçi ve işr-ercn
taraflaıının. kullandrklaıı lıu "düzenlemc yetkisi"ni ncreden aldıklarını
açıklamaya yiinelmiştir. Oysa, incelememizin i]k bölümiiıile giiriililüğü
gibi, Fıansız yazarları eşkiden beıi ve günümüzo dek kuıam]arınr söz-
leşnıe kavramr otrafında inşa ctmişlcr; bu r,ıedenle de ayrr bir köken
arayışı içindc bu lun m a m ı şlardı r.

Delegacyon teorisi çeşitü açrlardan clcştirileıt hedef olmaktadrı:

a) Bir kere, şöz konuşu kuramıo tarihşcl gelişmeye ııymatlığı öne
§üriilmektedir: Cerçtkteı Baıı'da toplu iş sözlcşmcleri, daha yasal dü-
zenltmeler getirilmedcn önce, kcudilifrrıden, doğrıdan doğruya sosyal
giiçlcrin" ıııcsleki lıuıuluşlar.ıu cspri olarak oItaya çtknırştır. Toplumsal
oücadeleler sonucu bizzat sosyal 8üçler. ),eıri çalşma koşullarıır beltle-
nıtı konusunda bu erki kendi kondileıinc tanımış]ardrr. Oysa delegasyon
fikri bu taıihsel gerçcği tamamıyla gözarü etmekteör (5).

b) Delegasyon kııraııu, .vcıkili sosyal örgütlcrin lrarekct serlıesti-
sini krsıtlaıuaya clverişli bir anlayştır. Kamu otoritesi dilediği an yasal
düzenlemelcr yoluvla, ya da lıaşka tloğrudan müdahalelerle sosyal yan-
ların özerkükleıini sınırlayabilocektir (6); zira bu özerklik kamu otori-
tesinden kayuaklanuıtş, onun tarafiııdan verilmiş bir kuilrcttir. Dalıa
da ileıi gidileıek, toplıı iş sözleşmesi crkini fjilen §ırııtlama anacıyla da
bu kuraının Almanya'da savunulduğu gözlcnnıiştir, Esarreıl, bir kuramrn
kötül-e kullanılrıış olnıası. o kulamrn değcıiııi etkilenez. Bunrınla bir-
iikte, lıir teorinin deforıne cülmeyc bu kadar elveıişli olmaeı, dayandığı
kavraınlaıda lıazı yotersizlikler olduğtnrı da gösteıcbilir (?).

(1)

(5)

(6)

AI,IPRANTIS, ş, 3r,33: Kolıaktif özeİklik bir.ygel ozerklilr uynmı gereğinc€, bircysel
özoİll;k objeLtif hukuk değil, sadece sii},j€kt;f hak]a. }.r.tmayır yön€liktir (öz.: Hiıeck _
Nipperdfy'e atf ,,apı|maktadır, a.§.e. s. 348, dn. 20).

Bu yönde tıkz. örneğnt: 1LIPRI\TIS, €. 34.

I-YoN CAEN. ADomie..., s. 1?5.

Du yüıdt bkz.: 
^LIPR.\ 

\TtS, .. 35.;



B. Toplu iş sdzleşmesi özerhliğinin Deuhı düzenince ikıibas edililiği
görüşü :

l. Sosyol ilüzenin ilhe iıibarıyla Deıılıt iJügenince il*ibdşı kuramı:

Franerzca "la th6oıie de la ı6ception ile principe" olarak adlanü-
nl8ı bu göriişto, Devlotin hukuL düzeninin yaıllda, oudan eyıı bir
başka hukuk i]üzeninin butırnduğu katıul etülmekteclir. Bu diizon, sosyal
vo nesloksel ilişkilerle oluştunıJ-muş bfu hukuk düzenidir, Toplu iş söz-
leşneloıi, Devletin kııışmasından önce ve ondan bağımaız bir şekilde,
bir "eoıyal hu}uk «lüzeıi" içerisinde oluşmuş olup, yasakoyucunun oaori

değliiir. Devlot, uaten varolan toplu iş sözleşmeşi kurumunu saptamr§
ve koniti hukuk ilüzeni i9ine. olduğu gibi kabul edorek geçirmiştfu. Özel-
likle ilo soeyal güçleıin benimseükloıi amaç vo maıuk, bu aradı dı hiz-
met akitleri üzerindoki otki, aynon kabul etülmiştü.

Böyle bit "iktüas", N. Alipranlis'e göı9, toplu iş aözleşmesi kuru-
mu.ıııu sadece saptanmaeından ibaıgt olmaylp, bu kuıumuı - biı başka
hu.lnık diizoniıo aktarılınası oliluğuıa göro - yoniden yıratüp iış& oilil-
nesini ifaale eilor (8); bu ba}ımdıı "oçıklayıcr" doğil, "kıırucu" bil iş,
lgm esü,ılmalıdır.

Bu balıımdaı Alipıantie, koıdi göıüşiinü, daha iince Abıan öğT eti-
sindo Siııgheineı tırafrıdan öne şürii]en göıüşten alıımaktailır: Sinz-
luimer'e göıe, Devletia diizenlemeloıiıdo toplu iş sözleşıneleti sadeco

"vgri" kebul edilip bu diizonlomeler iktibas değıil, herhangi bir kurucu
etkidoı yoksıın ç]aa 61qnıına" toşkil otmoktedir (9).

Biı huku} diizeniıin bir başkası taıafınd,an iktibasr iso, aktaıtlaı
iliizonin kaybolduğu anlamrıa tabii ki golınez: Hor iki düzon do ver|ık-
lannı eiirdürocoktir, Böylelikle do toplu iç aözleşıı.osi hiikiiınloıi hem şoe-

yal hukıık iliizonino, hem de Dovletin hukuk diizoniıo olmak üzgıo, iki
diizene birden ait olacaktır (l0).

(8)

(9)

ALIPRANTIS, ş. 3G37.

Bkz,: SINZEEIuER,.E.: Le th6otic dcs souİc€ı du droit tt te dıoit ouwi€f, iİ: l,€ prob,.

ıöm. des louİce6 eı droit poıiğ Anıuıiıe dc l'Instirut int€İ[ıtio[al de ıhilosopbie du dtoit
ot d€ €ocio|osie jlrİidiqu., ı934-ı935, Paris 1934, a,73 vd., Ez...77,, ıyDı yazaİ: G!ılldziigc
d€s fubeiİ$€chts,2. b!skı, J€Ea 1927, s.46 (Aripraıtia, s,.j?'den atfen). AliPİantii. diğer

yaad9ı soByoloiik alanda Ehılich vo Gğrvitch'in ortaya attıtlan "devlet dış Lululı"
lavıamudan brı"ada h.ı.k€t oülmeıini de tabul etm€Elektediı (3. 37).

(r0) {IPRANTIS, s. 37.
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Böylö olunca iki hükuk diizoni aıasında o'çat4ma" çıkmı olasılık-
laıı da bulunıır. Belfugin çatışma hallori, özolliklo yasakoyucu Eo§yal
yanların kuıal koyma oıklerini Lısrtlaııie gil|şimlgliıal6 buiııniluğunila;
ya da Devlet düzenjnde yasaklaumış bir "kuıal", sosyolojik gücü ilolı-
)İ§ıyla fiileğ uygulanmaya doi,am ottiğiıde ortaya çÜar. Aliplantis,
bu gitıi çatışma olasüklann de göziiniinde tutaıak, bsaseı hiç bir zaman
tam 8rırotto gerçekloşomeyon böyle bir iktibası, "sosyal diizoııo ilke iti-
barıyla iktüası" olarak adlandumoktailır (l I).

a\ Kuramın olumlu yönlıri:

- Öneri]en kııram, Batı'daki tarihscl golişmo ilo ul,um içinde, aynı
zanıaııd,a da sosyc.lojik goıçeklerc yalıı bfu kuramdır.

- Bu anloyış, hor iki hukuk düzonini oşit değoıdo kabul ettiğiı-
deu, çatışma halinde herhangi birino ağırlık kacanürma şekliııde bir
tercüe yol açmaz (l2). Bu bakımclan apolitik, tarafsız bir kuram olduğu
söylonobiJir.

b) Kuramııı elıştirilebi len vönleri

Söz konusu krıramın zor kabu] ediür yönleri de bulunmaktaiirr:

- Hukuk noımları, bizim do katıI<lığmız temol aıolayışt göıo, kay-
naklannı son kertedo kanu otoıite8iJıdo bu]maktadrılar (l3). Bonimse-
mokto olduğumıı,z tokçi (nonisto) hulıü düzoni anlelışı çeıçovosido,
Dovletiı hukuk diizoni dışınde, ona paıalel "hukuk" düzonJorinin var-
lığ, "hukük" kaı.ramı ile çoüşmektodir.

(lr) ALıPRANTIS, s. 37-38.

(l2) 
^I-IPnANTIS. 

s. 38.

(l3) Bkz.öz.:A SELEK. P.: L€ ph€.oacğologie et l€ droit, Aİcltive§ de philosophi€ du dloit,
C. xvll. l9?2,6. l85 ı-d.: İngilizcc metin için bkz.: The PLenom.üotogicel DescdPtion of
Lıw, iı Pheuomtnology Od the so.ia| Sciences. M. NatMsoİ, NoIthwest€m üniveİsity
P,e::. Etdİl.toı,. lllinoiı. l'S.\. l9?J,.. 3ö?-llo.
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2. Kuramın ileğerhnılirilmesi :

Birlıirine paralel, eşit değcrde birdeıı fazla hukuk diizoniıin bulıın-
duğu ve sosyal hukuk düzeıinin, bütihüylo olmasa da, i]ke olarak Dov-
let hukuk düzonine geçirilü$ görüşüıüı önemli katiı ve şonuçları var-
dıı:



- İktlbas iıııamr, }ıolli iilkolortloli iarilısel golişme çizgiei ilo sos-
yolojik gorçekloro uyabilme}lo birlüte, bütiin durumları kapeayacak
ovrensol geçerliliğ gö§toİmomeLteÜr (l4).

C, Kollalaif zarlğin kaynğını kenilini]e bulıluğunu sauunan göıüş :

. |. Asll zeıkiik lıuramı |tllı6oıİo de l'autonomio originaire):

Toplu iş sözleşmosi özerLliğinin en radikal, mutlık anlapşında, kol-
lsLtif müzakoreniD taraflan norm koyucu (normateur) bir yotkiyo sa-
Iüp olup, kondi hukuklarrıı Devlotton tamamıyia bağımsız olaıak yaıat-
maktadırlar. Böyleco toplu iş eözloçmeei erki, kökeni ba}ımrndan Dev-
lotton değ-il; bizzıt sosyal yanlarıı sahip oldukları auto_doterminatioı
(Selbstbostimmung), konü ilişkilorini düzonleme, kendi hukuklannı ya_
ıatma yetkilorindon kaynaklaıır,

Esason Alman iiğretieiıde "muhafezak6r" düşiiniiılordeu sayılın
O, ıon Cierke tarafiıdaı geliştirilıniş bu]uıau bu özeıklik anlayşı (l5)"
Almaaya'dı hiç iıir zaman baskın göıüş olmsnıştıı (16). Buna karşük
söz koıuşu tel6kki, çağdaş Fraısız öğıretisinin "iizgiiılfüçü" kesimi ve
bilhassa G. L1,on-Caen tarafından saııınulmaktailır. Lyon-Caen'a göıe,
nasrl ılueiararası uJıışnazlrklar Devlotiu hukuk düzeni üşııdı küyor
iso; benzeıi tıiçimde sosyal eyloın ve uyuşmazlıkiar da ayıı biı hukuk dü-
zonini oluşturur. Bu tip uyuşmazlı.klar, bir üet otoıite olaıak Devletin
dışııda, bizzat taraflarca çözümleniı. İşte bu bakımdan toplu iş sözloş-
meleri bir "kondi kgıilini ilüzenleme" (auto-r6gııletion) ınekanizmaşrnı
ifaalo €tmektodir.

G. Lyon-Caen, bu olgunun açü şckilde aıüaşılmalışının başlıca ue-
donini, hoteronom (Devlet) hukuk düzeninin vaılığnı süıilüınesine,
hatta geüşmo gö6terme8ine iıağlamaktadrı: Her iki hukuk düzeni yan
yana, bazaı da biıbfuiylo koınbiıo biçimde yaşamlaı.ını şiitdiirmekteilir.
Böyle olunca ilk baiışta bfu özerklik alanını ortaya çıkarmak güçtür.

(r4) AliPranti§'iD de işar.t €ttiği ü,er€ (§. 38), bır kuIam, toplu iş siizlciEıel€rinin anı hatIar ba-
Lmından Fransız hulukusa henzer biç;mde düz€nicndiği sisteİnlerüte geçcrli olabileccktir.
Yazar kuı"_,-," e!,renselliği iddiasıııda b! unmamdktadı..

(15) Bkz. .{LIPRnNTis, s. 29; Gieİlrc tiratndın "torporasyon kuıami' çcİçevesi içind€ g.liş_
tiıilişi için bkz.: o. ı on Gieıi-e l Deutsches Privat.echt, C. l, L€ipzig 1895, 5. 1,12 !d.

(16) Giiniimiizde düa nüatlglı ola.sk bu söüşü !abu] .den yazullır do vardlr, öm.: E. Molitor,
V. Eerıchel, M. Bog§ gibi (bkz. Alipfaıtis, s. 29, dD. 4).
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Oysa birçok halde eglınila yasa, sadece toplu iş sözleşmeleri ile getirilen
yeni hiikümieıiı etki alanınr gonişletmekle veya o hiikme kosinlik ve
lıağlalıcılık kazaıdırmakla yetinmektedir (l7).

2. Kuramın değerlenılirilnıesi :

a) Kuıanıııı olumlu yöıılıri

Bu kuıam çcşitü bakımlardan caaip göıüumektedir, Kuramırı olum-
lu yöılcri şu şokilde lıclirtilobilfu:

- Bir kere, kuram, Batı'da izlenen tarihsel gelişmoyo uygundur.
Bilindiği gıbi, o ülkelerde toplu iş sözleşmeleri konililiğindeo, sposifik
bir Devlet düzoolomt si yokluğunda ortaya çıkınıştıf. Devlet toplu iş
stizleşmelorini düzenİoyen mevzuatt gotirmomiş olsaydı bile, toplu iş
sözloşmeleri, senükaların gücüniin vc eosyo-ekonomik bağlamıı, ttki-
lediff ölçiilerde, gene ı,arlü ve etki gö§terecekti.

- Ozork ve bağmsız ayrr bfu hukuk düzoninin gorçokten varola-
biloceğini doğrulayan çoşitli olgular eaptanabiür. Nitekim, scndikaoılığın
yete.li gelişmeyi göstorüği ii]koloıde ve eu tipik o|antl ingiliz hukukun-
do, hiç olmazsa geçmişto, işçi-işvoren toplu ilişkilerinde asli bir özerk-
]ikteı eöz etmek mümkiim.dü: Bu sişteıııde eosyal yanlar heın kendi iliş-
kilerini düzonleyen kuralları, hem i|e bu Lurallarıı uygulanmaeınr ve
yaptırımlannı bizzat kondilori sağlıyorlardı. Burada geıçokten Devletiı
hukuk düzgninden ayJı vö ondan hemen hiç etkilenmoyen ("abstention
of the law") biı alan mevcuttu. Bunuula birükte, uzun siiıedon beri ar-
tü eöz konusu "asü" özoıklik, önceki saflığını yitirmiş bulunınaktadır.
Özellikle de toplu iş sözloşmolerinin normatif etkişi artık sözleşmeleıe
iüşkin "common laıı'' kurallarr vıı Dovlet mahkemelerinin deıtefr ilc
sağlanmaktadır (l8).

İngiltero örneği yanında, uluslararaşı hukuk d,üzeninileki arullaşmıı
ile de bir paralellik kıııulabilmekte<lir (l9): Ilem toplu iş sözleşmeainin,
hem de uluslarırasr andlaşmanın ayrı biler hukuk düzeniıin özerk hukuk
kaynaklaıını teşkil etmesi, kendi]eıine iizgü yaptınmlarla doıatılmış
olması. benzerliğin ça.pıcı örnekleridir. Nitekim, uluslararaşı ilişkileıde
savaş ve sos; alüşkiloıde grcv birbirine benzeyen "özelk" yOptıümlerdt..

(ı?) LYoN-CA]]N, Anoıoie.., l. |16-|'7'7, os]l. lozoı: Du r6le det prİıcip€s g6n6İaux du draiı
civil en droit du trıvail, ltTDC 1974, s. 220 \tl., öz. §. 242.

Bkz.: Ro])IERE. s. 242 9,t3.

Bcnzeri )öndc, t kz. öm.: RoDIEttŞ, s. 3l; 317, S. 36i-

08)
(t9)
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- Asli özeıklik kuramı, sosyıl ilerlemeyi sğamaya elveıiçli bir
anlılıştır. Böyle bir kuram çerçovesindc Devlctin düzenlemeleri ve al-
dığ önlemleı, "dıştan" yapılan vc kentliliğiıden oluşmuş buluıau sosyal
hukuk düzeninin bütütı]üğii!ü ve uyumunıı bozucu müdahaleler olarak
doğeılt ndirilobilecoktir. Bu nedon|e aıli özetk]ik kuıomında Devlet

. müdahaleleri ancak istisnai duıumlarda caiz göriilebilir.

b\ Kurama yönelıilebilecek eleşıirilar :

Bizzat }'ıausrz öğretiaiııdeli başlıca savuouru tarafııdan '.anır-
şiet" olarak ıitoleııen bu kuram (20), ağrr eleştiıilere do hodef olabileceL-
tir:

- Tarüeel aıgüman, daha önce d€ğini|diği gibi, bütün toplumlar
için geçeıli değ,ildir. İşçi-işvoren ilişkisi kurumlarınrn vo özelliklo toplu
iş sözleşmesi kurumunuı "yukaııdan aşağ'' yaselar ile geüril<tiff top-
lumlaıila, "baştaı beıi mevcut bir özerklü'' fürini saırınmak güçtüt.
Bu tip toplunlaıda Devlet dışı "hukuk" düzeniniı eosyal ilerlomoyi eağ-
lamaya elverişli oliluğunu şavunmak da irekinsız olmaktadır.

- Toplu iş sözleşmelerinin ıyrrntJı bir mevzuat ilo diizenlonmesi,
hükiimlgrinin ııygü]aımaşınrD Devlotin yargı orgaıılaıınrn katioııyla
6ağIanma§, olgularr karşıeında töı konusu tcoıi 5üıiinü yitirmektoilir.
"Toplu iş sözleçmoei özcık_liği"nin, aynen sözleşme özgiiılüğüniin temeli
olırak uzrrn siüe katıul edilen "irade özorkliği teorisi''niı akibotine uğ-
.amaaı v€ gono son koıtodo Devlctiı hukuk düzoninin parçası olaıalc elo
aluımaaı, bizce kaçıııimazdıı.

- Hukuk metoılolojisi açısınilan, bir kuramı, doğuriluğu v€ya do.
ğurmaya dalıa elverişli göriilen pıatik sonuçlarııa göro doğeılendiımek
hatilrtlır. Bu bakımdau, "oşü özerklik kuıamı''nı da, genellikle giizleı-
üği gi}i sosyal güçIeıo vo toplu iş siizleşmesiıe daha gcniş otki talumaya
ve Devlgt karrçmalarını öılomoye olverişli olması nodeniyle savunmak,
aslındı bizzat kuıaının değerine hoıhangi bir kıtkı yepıııaz. Bilimsel
doğıu_luk ao.açlandığı zaman, }ru değerlendirmelerde prıtik sonuçlar
tımtmryla deııe dışı bıraliılınalrdır. Başka bir ifadeyle, inşa edilocek
bir kurımın saflığı ve tutaılrlığ, onıın pıatik ve amaçsal düşünceloıden
arındııı]masııı gerektiıir (2l). lşte bütiin bu baiıııılardan, öıcedon iİo-

(20) Bkz. l,\(),\. _c^EN, \ıomie,.. s. l?6.

(2l) Bu }öıde blz. i'zellikle; KliLsE\, Ii.: La justice et lc droit naturel. ADDales de philo$p-
ltie pol;ti.|u.. c. II l. l.e droit naturel. P,İ;s t959. s, 82 1d.: _\}tSE],EK. .. ] 85 .l88; ALİP_
R {\],Is. _-. :]l.
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ğiıitüği gibi, "hukuksal çoğulcolj" aılayşını bonimsemeilikçe }ıöyle

bir kuramı dostoklemek olanak dışıdır.

e) Sonucumuz :

Sonug olaıak, Devlotin hukul düzoıinilon ıyrı bir hukuksal düzon
anlayışıı benimsomotli$ıniz için, toplu iş sözleçmesi özeıkliğini, asli
ve kökeniıi kondindo bulan bir iizorklik olarak ila kabul etmiyoruz. Bu-
nuıla birlikte, aosyal yanlann kolloktif özerkliğ,iıi klöşik sDlamda bir
sözleqme özgürlüğünün daı sınııları içindo algılamık da mümkün iloğil-
ilir. .

Toplu iş sözleşmesi özoıkliği, kaynağı ve etkilgri bakımııdan ale,
lido sözleşmo özgüılüğ,iine nızaran bazr önemli faıklar göEt€.mektediı:

- Bir kere kollektif düzoyde işçi-işvoıon taraflaıı öıomli biı fiili
toplumed güç oluşturarık Dovlot otoritoEiıin iradoeiıi etkiloyobil,,,e},
tgdir. Bu }ıaiumilan, soeyal yaılar, Dovleto ait huku} düzeninin oluş,
masrnda vo bu aıada toplu iş ıözloşmoşi orkiıin tanınmasınü vo bıl orkin
kapsamrnın belirleımosiıdo, hoıhangi bir diğer eözleşmo taraflannın ya,
pabilocokloıi otkiyle kıyaslanamaz bir güce sahiptirler

- Kolloktif iş ilişkileriıdeki iizorklik, "objoktif hukuk" yaratmıya
yönolik biı "normatif" etki tışıdığından, bura<la iliğeı siizleşmoleriı
taııflarma nazaraıı geno belirgin bir güc farkı göıiiliir

Benimseüğimiz görüşte toplu iş sözleşmosi orki, kaynağuı Devletin
hukıık diizeıiıdg bulm8ktadır. Buııırı için yaeekoyucunıın dologas-

yonu fikriıe baçııırmak yoriıe, H. Kelson'in formiilo ettiği noımlar hi.
yerarşiei çerçoveeind€, toplu lş sözloçmosiniı kaynağnı vo hukuk ıor-
mu olarak bağlayıcılığııı, bu etkiyi öngöreı dahe üst normdı arımak
gerokir. Böyloliklo "toplu iş sözloşmoei özerkliği"ıiı kapsan ve gınırları
hor hukuk düzonine göre, lıunlırı bolirloyen en ü§t ııorm iıcelonorok
saptanabilecektiI.

II. Toplu iş sözleşıneei özerkliğ,inin işlevi

"Toplu iş eözleşmoei özerkliği"ır genel olııak irado özorkliğindon
a;,rıan bir baçka önomli husus, bu kııruııuı bolirli amaçlarla ortaya çı-
kaıak, özgün işlovlere sahip olrnasıüı. Ancak bu işlevler bir hukuk dü-
zonindon iliğorine göre ileğişiklik göstormektedir:
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A. Toplu iş sözleşmesi kııtuıııuuun ıteğişiL işlevleri

l.. K«rşılııştııııalı hııkuktıı giirülcn ıleğişilı işk,ııler :

a) §ot.ı.eılır l}irli!iııtk ıo7ılıı i,ı sd;lcşııısinin işlexi:

Sırvyetltır. l3irliğiuiıı sosyalist yapısı ilt hıır tiirlii sosı.al ili'.kinirı Dtır _

lııtiır güdüııii altınrla rrlıışu. tiiın hukuki kaı.raırıları tleğişiınıı uğratrnıs-
tır. _[Ieı ııe kadar kapitalist sisıotııe ait bazr kıırııııılar ismen kuUaurlmaya
devam cdjlnıiss,ı de- bunlar ..öz''ltıi itilıarıyla <lerin Iaık]rhklar lıazan-
ıırıştır (22).

Bövlecıı, iirıreğiu "hiznıııt akdi'', aslıırlı gerçek;ınlamda biı sözleş-
Iıı(ı tcskil ctmemektodir: honı içeriği I)tıı lctçe belirlonip rlı,ğiştirilolıil-
rnt*te; heııı dt lıirçok haldc ilgililcr aktlt rrzı gö\tı.r|ııi.L zuruıılııiuğuuda
lıulunrnaktatlrı. Riil-ün brınlaıa rağınıııı sııvyct htkukııntla. kııllanışlı
ı-t, yararlı lıir araç ı,Larak giirülıırr "siizlıışıu ıı''dıııı ya rarlan ırlayiı rlcı am
tdilnıiştir, lisası.t lru sir..tenılerıto lıizzat çaiışma ilişkisi de alıayrı özel-
likleı göstorir: llir yanda S(,\ı,(ıt yurttaşı (,ıııeğioi l)cvlctcc belirlcnmiş
koşullarla sunmak zorııi.da(lır; lıuııa kaı.şrlık ıla D()vlct yuı.ttaşlara iş
ı,e ücrtıt şağIanıa yüküıılüliiğündc Iıulııııırıaktaılır (9iJ).

Böylc lıir Iıağlanıda toplu iş sözleşmcsirriır ıaınaırron tblklt niteliklor
göstcrmesj ılc kaçrnıIııaz rrlırıuşttır. Gcıçi 1917 l)cı rimiırdı,ıı soıı.a \-e
l930'lrı yıllara tlek toplu iş siizleşnıılcıi, IJatı ınlaıııınr]a. \"ani e§asen
doğrudan işçi yararıııa işleı,görorel. hiznıet akdi ktışullaırnı diizoııloycn
}ıiı işlenr olarak uygulanmıştrı (2,[). _{ırııiık ledıiceu vc iizellikle l93()'lu
yıllarda belirgiuleşeu l.ıir eğilimlt_ gcnel iktisadi yarar işçiniu 1-akın çıiar-
larınrıı ijniiıro gcçmiş rt, isçi çrkııtlarrnrır dalra trzırn tlönemdc gonel ik.
tisadi gelişmo r,ıılur-la tlde edilmesi anlavışı egemcır tılm_ııltur. Biiylo
oluırca, tolılıı is sözltşmı.leri. doğru<lau i,ıçi çrkarlı,rıır koruyan bir ku-
ıurn olrııak ı"eriııc; iirttiııı rı,vıı,inırlc aıtrş sağlgınaya yöıelik lıir aıaç
,r]aıak kuilanılnıştıI. 4.3. -t9i]lJ tarilıli Karaı ııanıcyle. Doı,letin saptadığr
ücret ve diğı.r ar-antajlarıa üze.riııe çrkılnrasrıırn yasalJaumasrndan §on-
ıa; artık l9i33 l947 vıllaı.r ııriısıntla toplrı iş sözlı. 

.ı 
meloriniır tt,rlriceu or-

tadan kallılığı giizlonmekttıliı.

(r2) akz.:D\\,ID"ll. lt,tZ,\ltIJ..l.: ],c tı.oit soli6ttl!:.2.ilı. P.ris l(]54. (i. I. s. 18?_li]9.

(23) 'tRoYA\()\'. 1'.l Dt la ,ı^ıu.c juıidQue ılı contraı co]l..tif cİ liRss. tllaie, t,ausnDne
l96;t. _r. ]! 3;.

(:l) lJkz. iin,.: CltI,]'!}l ltr I)l lJ I.]|,L[( ](}]tl |Jtr. lt,: Oıııeıtion. tjoII..tivcs ül. ı.ı\ıil en
lIRSS, tlıi!., Pıj! l9;8, ., :}l}:'t'R0\ {\()\-, i. ]tl; DEst|\\. s. iI:].
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4.2,194? tarihli bir Kararnamofo toplu iş sözleşınesi mekanizması

yeniden uygulanmaya konulmak isteımiştir. Ancak bu kez toplu iş

eözleşmosi yapmanın temel amacı, "üretimde Plön hedoflerinin aşılınasr,

çalışmanın ilaba veıim]i hale getirilmesi, iş örgütlenmesioin iyileştüil-
mesi.,." olarak açıkça belirtilmiştir (25). Bu anlayış, yakın zarnaog ka,
dar doffşmeksizin varlığını sürdiirmüştür (26).

Eaason emredici plinlı ekonomi sistomlorindeo goniş anlamda çe,
lışma koşulları Plin bedeflerini sağlamaya yönelik araçlaıdan birini de

teşkil eder ve bu nedonle bu koşulların Devletçe belir]enmesi iloğal gö,

ıiilebilir. Böyle olunca. zaten kamu hukuku kişileri olan toplu görüşme

taıaflarınrn, Iıu ko,.ulları seıbestçe beliıleyemeıncsi, §istemin manttğrna

uyguniluı. Bir kete, Sovyet §i§tominde toplu iş sözleşmeleıi idari bir
organın tescilinden geçmeden hukuki etki kazanamamaktai teşcil sıra-
ernala da tüm hükümler deıetimden geçorok, bazan önemli değişiklikler
idaıece yapılmaktatlrı. Diğer yandan ila tıu koşullar eşaşeı önceden bc,
liılenniş olup, PlAnın hetlefleriıi sağlamaya yiineliktir: Üretimde verimi
orttrımaya ilişkin olan hükümler Soıyet sistemiade toplu iş sözloşme,

Ieıini!. tomel hüküıılerini teşkil eder. İkincil önomde bulunan diğer hü-

kiimlor iıe, e§as ititıarıyla Dovlotçe saptanan ücrotleriı sadeco çeşitli
çalışınlar kategorileri atasında dağılımınr, işçileıc sağlanacak çeşitli
barınma ve kiiltür hizmetleriui ilgileailirmekteür (2?).

Sonuç olarak, hukuksal rejimin ayııntılarına daha fazla girmedeı
beüıtmek gele[iree, Soıyet iisteninde toplu iş sözleşmele.i niteUk iti-
baııylı "sözleşme" kabul edilemez. Kamu hukuku işleıni olan bu'top,
lu iş eözleşmeleri"nde hcıhangi hit özgün noımatjf hükme de ragtlamak
güçtiiı. Solyet tipi toplu iş sözleşmesi, son tahülde mei,cut Plinın ger-

çekleçmesino yönelik todbir niteliğinde bir idari karaıdaı başka bir şey
doğildiı (28).

AsLnda bir "Pl6nı uygulama teilbiri"ıilen ibaret olan böyle bir
işlemi "toplu iş sözltşmesi" olarak adlandıımarırn temel amacr, psikolo,
jik olaa gerek: Yurttaşlaıa, keıdi]eri dışrıda alınmış biı talım kaıarlara

(25) Bİz.: DEsP.{x" s. ra3.

(26) 0n. b€o,i.i yönd.| l5.?.t9?0 ta.ihli Ya3a; ancık kaıg.: 17.7.t903 tslihli Ya!& (DcsPex,

s. r43). son yrllarda ön.mli bir değişim yaşanmAktadır: blız. oın. gıeve olaoıL taıııyın
9.tO.ı989 rarilıli y.d Şısı (L€ Moğde. ıı.10.ı989).

(2?) TRoYANoY, s. 67-69.

(28) TRoY {|ı-oY, s. 1{J{-lt3.
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},ıtıldrkları izlenimi verilerek, üıetim aıtışları teşvü eıüLneye çüşıl-
maktadrı. Daha da genel biçimde, aalında birer otoıiter işleher olan
muhtelif 'seçim", *oylaııa'' ve .eözleşme''leriı, geııe bu isimleı altınala
daha kolay kıbul edileceği düşüniilmektediı (29İ.

_ 
Beuzerl sistemin diğer sosyalist ülkelerde de benimseumiş oltluğu

gözlenmekteydi (30).

b) Pazar ekonomisi sistıınhrinile ıoplu iş sözlaşmasinin işbılııri:
Bu sistemleıde toplu pazaılık,- gerçek biı }oror mekaıizınasııu tcş-

kil edeı; Temel amaço gerek bireysel çalrşma ilişkilerini, gerek§e toplu
göriiçne tıraflarının birbiriyle oloa iüşiileriıi düzenloyen bazı kuııllauq
getirilmesidil.

"ToPlu pızıılık" (kollektif müzakeıe; collective baıgaining; ı69o-
ciation collective) deyirni İlk kez Beatıice webb taıafınilan l89l,de .,Thc
Cooperative Movement in Gıeat Bıitaiü'' ad]ı incelemede k-llanılmış.
tı (3l). İşte bu mokanizma, senryileşmiş Bıtı iiikelerinile çalışmü illş-
hİlerinin i]üzanlenmesinih baştı goleı biı gı&cı teşkll etmektodiı. Toplu
iş sözloşmeleriıin kapsamrıa gfuen işçileria eadece biı ızıılrğ oluştuı-
duklaıı durumlaıda bile, toplu pazarlık sonucu elde eülen ça\ma ko-
şullaıı (ücret dahil olmsk üzere) omeil teşLil ederek iliğer ça\auları da
etkiler (32).

Genel kuram açıaııdan, toplu iş sözloşmeeiniı üç temel işlove ıahip
olduğu kabul edilir:

- Çüşma iüşkileriıi düzenleme işlevi (düıoılene işIevi);

- İşçiyr, keıdisine ıazaıaı dahı güçlü bir konumda bulunan iç.
veıene karşı korumı ,(koıuma işlovi);

- Toplu iş sözleşmesi aiiıesi boyunca hiüiimlerine uyulmaEı; çıkar
uyuşmazlıkları gıkaıılmayaıaL özellikle gıev ve lokaıta başııırımaına
(barış işleü).

(29) TRolANov, 9. rt3.

(30) SELLIER. }-. - TiANo, 4.: EconoEi. du ttawail, 2. 6d., Paİii ı9?0, s. 603-605.

(3l) Dcyimin kökenleıi Iıonusunda blz. aynco: Sidıe_v ve Beotıice VEBB: Itrdırgtlial D.Eoc-
rac_v, London 1902. s. r?3.

(32) BLz. örD.: BIT: La DagociatioD colı.cıiv. dını loı payı iıdu.tİiıli56s ı 6conomie de march6,
G.ıö.!.e 1974, ı. 11; ILo: coli€cıive Bofgaiııing in IDdüıbiatiged tıarL€t nconomi€i: A
Rcapplsild, J,P, V'inanuüer, Geneva 198?. c. 6
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Bu temel i§levlerdon tümü voya sadece bir kısmı, bir sistemilcn ili-
ğerine göre de$şen öIçüleıle ağııIık kazanabilmektedir;

(I) Biı ker'e, toplu iş sözleşmeleriniı çoJışıııo ilişkilerini ilüzenbme
işlevi, bilhassa çüşma ilişLilerini düzenleyen mevzuatin geüşıno<tiği, bol
olmailı$ ve bu alanda 'liberal'' anlayışın hikim olilugu İ.ilkoleıde tlaha
beliıgiıür (33). Diğer ülkelerde öno,ıııli ölçüde mevzuat tarafııdaı düzen-
lenmiş buluqau konu_lar (öııeğin, ücretli izin. emokli ücreti, işçi temıil-
ciüği), bu §istomtorde toplu pazarlığa bırakılmaktadır.

(II) Toplu iş eiizloşmısiniı işçiyi horuma işloıi iso. omok ile eeınaye
ilişkileriıdc_taraflar arasııda pazarlık güçteri dengeeini kumakla sağIan-
nakt_ldlı Gerçekteı de. çoğu zaman işçi, işveıeı karşısııda tek başma
yeteıli bir pazeılık gücüne sahip buluımaz. Bu durum, yoğun işsizlik
dönp,ınleriıde, belirli yor ı,e soktörlorde tıilhassa belirgintllı. İşte bu ba-
ilndın, toplu düzoyde gerçekleşen bir pazarlrkla, söJ konusu deıgosiz-
lik. gidorilebilmektedir. ..İşçi y8ıarına etki'' ilkosi, beşka bit ileyişle,
işçiyo dehı üştiiı hak ve avantajlaı sğıyan biıoysel akit koşullaımın
koıuımasr esası, bu aolayışın bir somııt huku]€al uz8ntrsrdır.

, (m) Çalışma baışını scğJcnıa işlevi iseo toplu iş sözloşmesinin süesi
boJıınca toplu çıkaı uyuşmazlığ çıkarılmaınasılı it a" ua"". Bu Loıuda
çeşiü hukuk sistsmteıiıde farklı anlayışlar benimsenmiştiı. Örıoğiı,
İsviçıo ve Alınaı hukuklarııda ya"ala"tla ,"ya yargı içtiİatlanıila ka-
b]ıl eülei "diılik borcu'', İngüz ve ABD hukjda;nda ancak toplu iş
sözleşncıindo yor aldığr tıkdiıdo movcuttur (34). Fıaıaız hukukuntla
iso böylo bir esas ne lıir yasa hükınüylo öngödlmiiş, ne ile lıu yöıtle top-lu sözleşııo hiiküm]eriıe rastlanıtr- F."ııİu t"-yİ, mrhl.ep'qs; 6., ,r-
1esj loıuıca gteve başvurmayı engelleyen toplu sözleşme hükümleıini
kabu] etmemektedir (35). Franeız nohtooa, 

"O, 
konu"u ,ecibevi hü-kll"lleıin za)'flığt, toplu iş sözleşnıesiıin bazr yazarlarcı tJ rarl"ş-u

değil, sadoee bir "durum tespiti'' olaıak değerlenitirllıneıiıu yol 
"ç-rytır (36).

(33) En tipil ğrDek A.B.D.'di. Otz. DESPAX, s. l5O vd.).
(31) BıT, s6no R6latioas Ptof.€3io[6lıcs| Tcıdancor ct DIobDr.. İ6ccntı ca ıoati}ıc ae n6go-ci]ıtiın coll.ğtive daD3 lcs pıyı inılusııiatis{:, Cotloquc dc Vienıe, Nov. rg??,Lıvo ı9?s,ı- 27; oCDE: N6eoötıoD! coItcctiv., et politiqucE gouvcm@.ıtelc" dın" d;ı peys dcı'oc_DE, Paİis ı9?9, ı 59-60i coMıaısslolf Dd coınrwımas BunoprBı-NESı L€ d.oit dğ convaıtion6 olbüiv€s den l6s p]aF d. lı 

"*-"".".J ""-ra""".,RaPDoİt Pİasğıta pır le Prof. G. Poronc _ A. Vallobona, Documcnt, LuİeEboüİg 1984,.. 3G38.

(35) Blğ. örn.: DEsPAx. 9. 36o-36a.
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2. Bazı uluşlararası belgelerdı toplu iş söıhşmcsinin işloü

Sentlika, loplu iş sözleşmcsi ilc gıev lıaklarınr içeron ulrıslararasr lıel-

geler lkinci Diinya Savaşındau soııra kabul cdilmeye başlanmıştıı (37),

Buola" a"asınd,a, özgüı denııtinı mekaııizmalaııl4a donatrlmış bulunen

ı,e ülkemizi ile bağlayan ya da otkiloyen birkaçı üzerinde durulabilir:

- Uluslaraıaşı Çalışma Öıgiitii'nün 98 savılı "Örçlütlenmt, ve Top,

lu Pazarlık Hakkı Sözleşınesi" (l9a9);

- Aynr Örgütün 91 sayılı "Toplu Sözlcşıneleı Tavsiyesi" (1951);

- Avrupa Koneeyi çerçevesinde kabul cdilen "Aı,ıupa Sosval

Yasası" (l961).

a) 98 sayılı Örgüllenme ıe 'Ioplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesinde toplu

j,s sii.ı|cşınesinin işieuj :

l Temınuz 1949 tarilıinilo U.Ç.Ö. Konfeıaneında kabu] odilon lıu

Sözleşme. Türkiyo tarafınilan 8.8.195l tarihli Yasa soııucır onaylanmış-

tır (38).

Siizleşmenio 1. nıaddesinc giire;

" Çalışmo şarılaıını kollektif mukavelel,efla taniın etmek

üzere işverenler ı,eya işvertır teşekkülleriyle işçi teşeJrkülleri

araında ihtiyari müzakerc usffliinden faydalanılmasrnı we lıu

usüliin tam bir suİette geliştirilmesini teşvik etmek ı,e gcıçek-

leştiımek için liizumu halintte ıııilli şartlala uygıın tedbirlcı

a]ınacaktıi,"

Göriilılüğü gibi. bu anlatımila "d,üzcıleme işlevi"no açıkça yer vcıil,

-u"iııu k""şrİk,Lrrunuı işçi yaraıına etkişinc daiı herhangi lıir ibare

boluı-a-akt.ilrr (39). Tabii, lıu metin söz kouusu lrakkın prt,nsip ola,

rak kabulüno ilişkİn oliluğunilan, iizolliklc toplu pazarlığıu işlevlorini

srorrladığr anlamııda yorumlauamaz,

(36) Özelli}le: JiYILLIER, J. - c.: La pa,tie "obligatoirc " de ıa conventioa colıective, D,

Soc. 1971, s. 258 vil., s. 2?1-2?5; Laış: CRUEGE, M,-D.: Le conccpt contractu€l et les

n6goci atiotrs coll€ctives, th}ge polyc. Pari§ l9?4: sözleşm, aiteliği kabül edilmekle billikre

toPlu iş 3öd.lmcğiİia pratiLti so§yal yanlaıın bcI i biı zamandaLi güç deng€sini ya n8ıtan

(

bh'dıüom taspiti", bir "ud.şı" ohİak gcçici

(3?) TüüIGI bir iac.t.n€ igin b!(z.| GÜıİlEz, M,

Tiifiye, Anlan 1988, 6, 3r Yd,

(3s) RG ı4.8.195ı, sa. 7884.

(39) sözıeşmeda oıu9uB iiiteci i§in b}z,: Gİ,lLliEz,6, 54 vd,
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b) 9| sayılı Toplu Sözleşmeler Taıısiyesinih toplu iş sözleşnıesinin
işleııi :

Gene U.Ç.Ö. Konferanaında, 29 Hazbaı l95l tarihinıte kabul eiti-
len ve Tükiye'nin de olumlu oy vermiş bulunduğu bu Tavsiye kararı
çok daha ayrıntılı hükümleı içoımektediı: ,

Öze|ük]e konumuz açı§ındaıı, bolgede toplu iş sözloşmeainiı bir ta-
nımr 1-apılmıştrr (m. 2, fikra 1) (40). Diğor yandan hizmet akit]eıi üze-
rindeki etkiye de yeı verilmoktedir. Toplu iş eözleşmesinin işlevi açısın-
daı bakıldığııda, 3. maddede hizmet akitleri üzerindeki d,oğrudan ve
eınredici otkiıin (l. fıkıa) yanrnda, bu etkinin akitlerde yer alabilecek,
işçinin daha lehine olan hükümleri ortadan kaldıımayacağının öngiirül-
mesi dikkati çekmektedir (3. fıkra). Bu balımlarilaı, aöz konusu belgo-
de "düzcnleme" iş|evi ile biıIiktc ..işçiye yararlılrk'' esaeınrn da benimsen-
diği söyleuebilir.

Dikkat çeken bir başka huaus, aksi öngöriilmedikço toplu iş sözleş-
mesiıin, kapsamındaki işyerinde ça]ışan ve katogori iti}arıyla duruınu
düzenleneı tüııı işçileıe uygulanması osasıdır (4. füıa).

c) Aırupa Sosyal Yasasında toplu iş sözleşınesinin işleıi:

Avrupa Konseyi çerçevesinde l8.r1.1961 tarihindo imzalanıp, Tiiı-
kiye tarafından da uzunca bir eüre eonra onaylanan (4l) Avrupa Sosyal
Yaşasrnda "tiiın çalrşanların ve işverenlerin toplu pazaıLk hak]arı bu-
lunduğu" belirti]djkten eonra (I. Bölilm /6); toplu pazaılığa ilişkin m.
6 f2'de, tanf Devletler:

"Gerekli ve uygua olduğu durumlarda, toplu sözleşme
yoluyla iş koşullarının düzenlenmesi amacıyla çalıştııanların
ve çalrştrıatı örgütleıinin çalışanlarıı örgütloriyle özgüıce gö-
rüşmeleıi yöntomini işletmeyi;''

Taahhüt etmişleıdir.

(40) 'Bu Tav8iye Lararı ballmıİıdaü "toplu sözl€şme'', ba işveren, işv€r€nıer 8nıbu, öİgütü v..
ya örgüıleri iic, buıunduğu takdiıde bir veya biıkaç temlil yet€n€ğini haiz çalrşan ör5ütü,
yoLsa ilgili çıfuaalaıcı ulusal ııevzııata uygun biçiode !€çilip yetIrile[ürilmiş tĞmsilci
lcıi aıasııda aldedilen, çilışma ve istüdam koşulteııa ilişlcin hcrhaıgi bir yaalı uIı9_

(al) I_'ygDn BDtına Ya3a3ı: 16.6. t989, RG 1.?.ı989, sa. 20215 (btz. öz. -b€ran'' n.tııiıde LaP-
ğam d§ı bıroL,lan madd.ler).
onayla.ma Karaııanesi; ?,8.1989, RG 14.10.1989, Sa. 20312.
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U.Ç.Ö. 98 sayü Sözleşmesinin 4. maildesi ile Avıupa Soayal Yasa-

eınrn 6/2. maililesindeki anlatım benzerliği dikkat çekicidir, Bununla

birükte iki Sözleşme arasında bazı fark]ılıklaı da.göriilebilir:

aa) Iier iki metinile eadece "düzen]eme" işleıine açrkça yeı veril,

mektodir. Avrupa Sosyal Yaşaşında ilaba belirgin olarak götüldüğü üze-

ıe (l. Bölüm,6. bent) toplu pazarlık, hem çalışanlara, hom do işverenleıe

taıırDmış bir haktır.

bb) Gerek U.Ç.Ö. 98 sa. Sözleşmesi m. 4, gerekse Sosyal Yasa m,

6'ilu, toplu iş sözleşmelerinin konrısu, Fransızca ve İugilizce metinleıde

yer alilığı biçimde, " istihlom koşullan"oı:ı, düzen]enmesidit. "İstihdam

koşullaıı"nı geniş anlamda kabul edeıek, 9l sa. Tavsiyc kaıarııdaki top,

lu iş sözleşıııesi taırmında yer aldığı güi, "çalışma ve istihdam koşulla,

ıı"nı kapear biçimcle anlamak gerekiı. Böylcce parasal olsun veya ol-

masıno ça\ma ile ilgü çok değişik hususlar toplu iş sözleşmeloıinde dü-

zonlenebilecektfu (42).

cc) Taraflara, ilişkilerini toplu iş sözleşmolori yoluyla iliizon]emo ola-

nağı ya ila hakkını vcrmokle yetinilmemekteür. Devlotlere, toplu pazaı,

lığa başııumayı sağlayıcı tedtiıleıi alma yiüümliilüğü de getiilmiştir,
Avnıpa Sosyal Yaeasııda, bu mekanizma]arrn ıesjsi bakımııdan da Dev,

lote göıev verilmoktediı. Bunıınla biı]üto böyle bir müilahale, ancak

bu mokanizma]arın kenililiğinilen yotelli biçimde gelişomemesi halindo

gerokli ya da uygun olalıilir. AıT upa Sosyal Yasasıda "uygıın" siizcü,

ğiiniin ilo yor almasr, bu bolgedo toplu pazarlığı temin konuşuıila Dov,

letten aktif bir tutum bekloniliğini ifaile oilobiliı (43).

B. Toplu iş sözleşmesinin işIevıel ba$

Genol o]arak "irade özorkliği" herhaugi bir spesifik aınaca bağlr

olmayrp tamamryla insanın sahip olduğu özgürlii& vo eorumluluğa da,

yanilırıJıl. Başka türlii olsaydı. böy]o }ıir kuıamın oıtaya atüp savunul-

maş mümkün olmazü. oysa "toplu iş eözleşmosi özorkliği", nitolik ve

amaç itibanyla çok faıklı anlayışlaıa dayanürılmaktailır:

(a2) KaIş.: MARMIER, P.A-: Le dıoit ıle ı6sociation cotlectiYe, thöse, Lauganne 1975, 3, 74-?5

(43) Dazı sözcük &rklan içiı bkz. IıL{RMIER, s. ?0.
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1, Toplu iş sözleşınesi özerkliğinin i,şleui açısıni}an iraile Ezerkliğiıı-
ilen tarklı yönleri:

İşlov açısından bıkıtdığnda, tirşa yönelik kurallar getirmosi ve be-
lirli işlevlero sahip oluşu, toplu iş sözloşmesi özcrkliğini, goncl anlamda
iraile özeıkliğinılon ayırmaktadrr:

a) Toplu iş sözleşmesiniıı ilışa yönelik kurallar gelirmesi:

"Özerklik" sözcüğii. genellikle keuüne yönelik kural koyma ania-
mına gelmekteiliı. Dalıa iince değinildiği gibi. irade özerkliği uyarrnca
kişiler /ıendj hukukt ilişkileıini bağmsız biçimdo ilüzenloyebilmektoclir.
Bu düzonlomelor, ilke olarak "iço", yani bizzat tokil voya ortak iradonin
sahiplorine yönelip, üçüncü kişileıi doğruilaa bağlayamaz (44).

Buna karşılrk toplu iş aözleşmesi özerkliği, afnr zamanda "drşa yö-
ne]ik"tir vo üçüncü kişiloıin daııanrşlarrnı düzoıleyon kurallar getiril_
mesini de ifade oiler (45).

Bu ]<urallar bireysel hjzmet akitleıintle yer alan hükümlcıden hi-
yerarşik olarak üştün durumdailrr ve çatışma halinde toplu sözleşme
hiikiimleıi doğrudan doğrııya akit hiüümleriıin yerino geçecokİir. İşto
bu "doğrudan doğruyı ve noıdatif etki" toplu iş sözleşmeeinin temel
bir özelliği olup, bütün sietom]oıde özü itibaııyla mevcuttur (46).

lı) Toplu jş sözJeşınesj özerltliğinin işleusel bağa sahip olması:

Toplu iş söİieşmesi özoıkliğiıiı bir lraşka tome] nitoliği de, belirli
dış amaçlara bağIr olarak hukuk düzeniaco taıunmrş olmasrür. Oysa iıade
özeıkliği, kaı.ramı itüarıyla "işlevsel bir bağ bulunmamayr", "meştu-
luğunu kondi içinde taşrınayr" ifaile eder (47). Alman öğretisinde ifarle

(d4) BLz. 1ıık. Kdıon'in aılayşı (Biıiıci Böliim, § 3, II - "ÖzeıLlü ilkeeinin ıntaını ve ıt ııilalı).
(a5) Etlafü aç,kIana içiü bLz. ULUCAI-, s. 46-47, .. 80lı, s. 89.

(46) İngiliz siştemindeki faıLlüklaı içü bkz.: KAEN-}'REUND, o.: Labour Law in Europe,
Reprint,Irndon, §. 2: coMMİssIoN DEs COMMUNAUTES FURoPEENNES: Le dıoit
dec conventiong co eativeg dan§ les pars de la coğımünautj eEop€enne, Rüppoİt present€
par te Pıof. C. Percne aı/a. lı collaboration de d. Yallebona, Document, Luıemboury
1984, s. 31: ıngiltere ve lılaıda'ıla "emredici" eüj, toplu sözleşıne hükiiEıl€riıiı bireys€t
aLitl€rc aynca sokulma]anna bağ]tdıı.

(47) Bkz.: S.{ĞLAM, F.: Tiiık Hukukunda Toplü söztcşıne Er[.i ve Sıoıılan, AÜSBFD, c.
xxlx, No. 1-2, Maİ-Eaz. r9?,ı. s. 205 vd., öz. 9. 207; ULUCA\ s. 90. Atrf yaPı|aı
başhca A|maa ya",ar: Biedenkopf, Grenze. der Ta.ifıutonomie, Karl!ıuhe t964, s. 29 vd.
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oilildi$ iüere, iratle özoıkliği ilo oluşan kuıallar, inaanın kenü onuıu ile
geçerlilik, meşıuluk kazamı vg horhangi biı drş amaca bağlr değililir (48).

Bu işlovsel bağn içeriği iee hukuk düzeni tarafıudan be[rlenmiş
olup, biı düzonden dğeino ileğşetıilm€ktealiı. Aıcak Batı demokrasi-
leriıile, değişeı ağırlrklarla 'düzen" ile 'işçiyi koruma" işIevleıiıin bu.
luniluğu aöylonebiliı. Böyleco işlovin aomut içoriğinin tıelirlonmosio heı
hukuk ejsteminin ayrı ayrı inceleımosini geIektirecektir.

2, Toplu iş sözleşmesi hakkının sosyal haklarilan olması

Toplu iş sözloşmesi iizoıküğini (veya buıada iizgiirlüğünü) gouel
olarak sözloşmo özgiirlüflunilon ayııan biı başka önemü nitelik, toplu
iş sözleşmosi hakkıuın bir "eosyal hak" toşkil etme§idir.

a) Sosyoi hqk olarak ıoplu iş sözleşmısi hakkı

Batı domokrasilorinde, toplu iş sözlcşnesi hakkının tomol haklar-
dan oliluğu kabul odilir. Bu hak "k]ösik temol haklar" arasrnda yer el-
mapp, "sosyal haklar" kategorisine gier.

Kabul otli]en bir srnıflaudumaya göro, klAsik tomel haklar da ken-
dileri içindc iki gruba ayr arak, bir kısım haklar (örneğiu, mülkiyet hak-
kı, sinai ve ticad girişim özgüılüğü, sözlcşme özgürlüğü) ekonomik hak-
lar gıulıuna; diğor klisik temel hak]ar (düşünce özgürlüğii, topla!ütı,
gösteri ve dornek hakları gibi haklar) gencl anlamda kl6şik haklara dahil-
dir (a9).

Bu eııuflandrrmada "ekonomik" haklar klAşik haklar kategoıisine
sokulmuş; dolayrsıyla "sözloşme özgülüğü" de klnsik baklatdan sayılmış-
tır. Bu anlalışta klAsik ekonomik haklar ile sosyal haHar arasrnila amaç.
sal nitelikte temel bir fark giiriilmektedir: Kl6sik ekonomik haklar
(örne$n aözleşme özgürlüğü, mülkiyet hakkı) hiç olmazsa soyut açıdan
herltese tanıımaktadıt. Buna karşük toplu iş sözleşmesi özgürlüğünü içc-
ren "sosyal" haklar kategorisi telıeldc zay.İ7n ltorunınası işlevini taşı,
dığından, özelJikle toplum içinde "zayıf" kabu] edilenler için ve bu kim-
selerin yaıarına işleyecok biçimdc öngöriilmüştür, Bu haklar, ekonomik
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(4s) SAĞL.{M, s. 20?, üLUcAii, s, 90 (ğtüf yapılıı yazaı: Biedenkopf, sg.. s, 30).

(49) Bkz. TANÖR, B.: Aıayaaa Eukukuıda Soiyıl Haua:, İıtanbul l9?8, s. 94.



haklaırn yol açt*Iarı Eosyal eşitsizlik]ere tepki olarak, sosyal eşitliği
sağlamak amacıyla kabul edilmiştir (50).

Ancak, oldukça yerleşnıiş bulunan bir başka eınıflanürma ile, bir
yenda *kl6sik bak ve özgürlükleı", diğer yanda da "ekonomilı ıe sosyol
hııklar" o|aak üzere, iki kategori kabul edilmektedir. Buıada gödldüğü
gibi, "ekoıomü" ve "sosyal" haklar ayıı kategoıiye dahildir. Bu ikinci
kategoridc yer alaı haklatın ortak özellikleri, çoğunlukla "hak" olarak
tanınrp sadece Devletiu müdahalcsi dışrnda, seıbestçe kullanılrr nitelikte
ele alınmayıp; ayııca insana gclişmesini sağlayacak bir takım fi}ri ve
maddi eümleıi talep etmc hakkınr da vermesidir: Bireylerin bir tür
"a]acak" hakkına sahip oldukları söylenebilir. Bununla birlikte ekonomik
ve sosyal haklar arasııda, sendika ile grev haklarında olduğu gibi '.öz-
gürlük" yönü ağr basan türler de yer almaktadır (51).

Ekonomik ve sosyal haklardan bir lıirşmr işçiloriı statiileıine, diğer
kısmı da daha geniş olarak toplumun tüm üyelerine yöneliktir. Ancak bu
ikinci grup içinde de bazr haklar daha zalıf kabul edilen anrıeleı, ço-
cuklar, sakatlar, yaşIılar, zihinsel özürliiler gibi belli katcgorilere yönel-
mektediı, (52). J. Riı;ero'ya göre ekonomik vc sosyal hakların birliğini
sağlayan en önemli ortak özellik şudur: Klisik iizgürlüklerde insan so-
yut biçimde ele alınaıak, bu özgürlükleı evrensel nitelikte kabu] edil-
mektedir. Buna karşılrk, ekonomik ı,e sosyal haklar somut durumlarla
üşkili biçimdc, içinde bulundukları bağlamdan etkilenmektedir. Bu hak_
laı, yer ve zamana göre değişebilen belirli sosyo-ekonomik kategorilerin
vaıIrklarrna vc özel durum ve koşullarına sıi;ı biçimde bağlıdıı. G. Bur-
ileau'nun kl6sikleşmiş biı formülüne göre, ekonomik ve sosyal hak vc
özgiirlüklerde, insanıı srrf keıdisinin değil, içinde bulunduğu çe.!.re ile
biılikte olo alınüğ söyloıir (53).

IIluslaıaraer beğeleıe batuldığında, bazılarında, örneğin 16.12.1966
taıüli Bitloşmiş Milletler 'oEkonomik, Sosyal ve Kiiltüı el Haklar'' Söz_

(50) Bkz.6m. TANÖR,öz-..74-i6,ı.g2-g4. Bu bakımıtaı.gLonomik'' haklar ile ''soıyar.'hık
laı aıatmda'atlık"; buna kıışılü ooıyaI haklar ile diğer Ltasik Lakl§ aras,nüıa pa.al.iük
bı unduğu öD. siiİülmekledn (5. 9ı).

(5l) RIVERO, J.: Lc§ ilıoits ot les defoiıs 6conooiques et saciaux foudamentaüx ütans tes coD..
titıı!io,ı! moil€mes, Çağdai Anayası|arda ELoaomü ve Sosyal EELlar ve Ödewlor, UIus_
taranaı Scmiıer,5-6_7 Şırbat 1982, İstarbut 1902, s. 13 vd., ğ. l4_r5.

(52) RrwRo, 3. 15.

($) nrvERol ı. l5: "... ils conceErent non l'Itommo ''€D soi''. mai. ı'hoDımc ''€n 3ituaıioıı'i
coDsid6İ6 dans Bon .avironnement İGdl.''
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leşmesinile, ekonomik ve sosyal hakların birlikte ele aLndığı gözlene,
tıi[r. Buna karşük, "Avrupa Sosyal Yasası" işçiieııin haklaıı üzerinde
yoğunlaşmaktadu.

Türk Anayasalarında isc, gorek 196l Anayasasr, gercksc 1982 Ana,
yasagı[da "Sosyal ve Ekonomik Haklar" ort-k lıir bö]üm içinile düzrn-
lenqırş; sözleşrııe özgürlüğü ile toplu iş sözloşmesi haklona da lırı lıölüm
içinde yer verilmiştiı.

Esason, yukaırdaki bolgoleri, temel haklarrn sınrflaıdırılması ba-

}irmrüdan geroktiğiudon fazla lıir aı]anla yüklomomek l6zım. B. Taniir,
sailoco pozitif hukuk mctinlorine bakılarak sosyal haklar ilo kl6şik hak-
lar aragııdaki ayrım çizgisinin bulrrnauayacağıııa haklı olarak işaret et,

ıniştiı: Yazara göro, özelliklo değişü siyasal 6oftııt ı,o kayglaıın etkili
otduğu vc farklı çıkarlarıı kaışı kaışıya goldiği uluslaıarasr forıımlal,
dan çıkan belgelorde. sistemlilik vo hu]qıksal tutar]ılrk aranamaz. Bu
bakımtlan, bir hakkra gerçek nitoliğini anlayabilmek için, o hakkın ulus,

lanarası mctno gfumesine yol açaı diıamiklor ilışrnila, kendi doğuş d!
üamiklolino bakmak gerokir (54).

Bütün bu hususlaı gözönünile buluıilurulduğunila, şöyle lıir soıu,
ca varmak nrümkün:

l. Sözloşmo özgürlüğü ile toplu iş aözloşmosi hakkının lıor }ıirinde

de geniş anlamila siyast, sosyal, okonomik bağlan bolirleyici bireı otken

ol-kt"dr.. Dolaysıyla bu hak vo özgürliülorin, varlık ve kapsamları"

bakımrndan biı iilkeilon üğorino göıo büyiik faıkiiklaı göEte.mo§i ka,

çrnıimazür.

2. Toplu iş sözloşmesi hıkLı, işlovi balıımrndan sözloşme özgürlü-

ğüno nazaran 'önoınü bir özolük gö§tcrmektoüı: "sosyal hak" toşkil eile,

rok, Batı ilemokrasileıindo pazar okononıisi sistemi içinale ila.ha zayıf
bir kooumda bulunan bağımlr çalışanları koruna işlovino sahiptir.

b) Senilika, toplu iş sözleşınesi ile 5reı haklarının birlihre ale alınması

Ortak işlove sahip bulunarak birbfuiloı,ini destekloyici, hatta koşul,
lanilrrrcı olma.lau bekınınğa4, sonilika, toplu sözleşmo vo grev haklaıı
birirada e,lo a].ınarak birbiriıden ayıılmaz biı bütün olarak doğerlon-

diıi]moktedir.

(54) TANOR, 6. 10r.
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l. Ğerçokten de Aıayaaalaıda yor alilık]annda bu üç hak, I)owlotin

bu yönile olumlu etlimlerino, mevzuat düzoı]emolerine gerek olmak,

sızrn, doğrudan iloğıuya sosyal güçleıco kullanrJıp uygulaııı nitelik,
tetlir (55). İsabotlo ınırgulandığı üzoıe söz konusu haklaı, "tüırı hukuk
düzeni için objektif ve düzenleyici teme| hiüüm olarak özol hukuk iliş-
kiloıi üzoıindo do mutlak etkiye sahip olabilmekteilir" (56).

2. Bu haL,lardan hcr lıiri diğerinin fiilcn gtıçokleşme, ctkili olma
koşuJunu toşkil eilor. Gıov ile toplo sözloşme hakk: olmazsa, senüka
anlamıoı önomli ölçüdo yitirccektiı; ayüı şekilde grev aıacudan yoksun
şenilikalar işvoronlori toplu sözloşmo yapmaya sovkedomoz. Nihayet,
nisbeten güçlü sondüaların bulunnadığı yor vo dovirleıilo toplu iş söz-

loşmoloıinin yapılamailığı art r tartışılmayan hususlardatdır (57).

Bu bakımdan, ii]komizdc gözlenon goğme çaıptcı biı örnek teşkil
otmoktcdir: Her ne kadar Borçlar Kauunumıız|a |926'da, fordl hizmet
akitleri üzeıindo doğrudan vo omroüci otkisiylo, işçiyo yararlılrk esasla,
rıyla, ana hatlar balımııdan günümüzün toplu iş sözloşmesi kurumu
(umumi mukavele) gotirilmişse de; ancak l961'den ao!.ra, sondika vo
grev hakları anayasa.l güvoıco altrna alııdütan sonra bu kurum işlcrlik
kazanabilmiştir. Önomlo işaıet etüldiği gilıi, l94? üı]ında seniükalar kur-
ma olanağıun tan]laması yetorli oLmamıştır. Diğor ekonomik, siyasi ve
fikıi koşullarla biılikte, grov hak}u ilo doıatılınış bu]unma çok önonı]i
bir otkon toşkil edor (58).

3. Bu hak]ardan üçü do, diğor sosyal haklara nazaran oldukça fark-
Iı, özel bir yeı tutmaktadtr: Topluca kullanılarak, başta sosyal haklar
golmek üzoro, diğer haklaııı gorçokloşmosini do eağlamada otkin biı rol
oyıarlaı:

..._ Bir keıo, iloSudan vg |ıizzat ilgililerin fiilloıiylo uygulanır ni-
telikte oldu.klarrnilan, bu haklar, .ekonomü jstikrarın korunması ya
da Dovletin mali kaynaklarrnın yeteıliliği ölçüsü"no (Anayasa m. 65)

(55) Öz. BURDEAU, Ğ.: Ieı lüert!ı publiqueı, 4. 6d.. Paİi5 1972, !. 20-2l.

(56) UiUcAN, D.: lEU, TSGLK ın. |7| No, |2i arİ, ,,oro\ Toplu İş Sözleşmesi ÖzakIiği, ı;
57; ayaı a!ılamda: TANÖR, s. 23r-23?.

(5?) Bkz. ötaeğiD: TALAS, s. 238i TANÖn, s. 29r-292i ULUCAN, s.65,6.86_8?.

(58) Bu Loauda bLr. örı.: TAL{S, ı. r93, s. 2?F2lı; IŞIKL|, s. 67,." 7Ç77i MIMARoĞLU,
s. 30-32; REİSoĞLU, Toplu İş Sozte4meleri, s. 6-?i TANÖR, s. ı43; I,LUCAN, s. 53:

ÇELİI( !. 2s0; ay"ı yaar, \ Iluİuku II, Kotloktif İş Eukuku, l senüLatar, 2. baB}ı,

İstııbul 19?9. ı. 60.
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bağlı ilo$ldir. Dolıyeıla, eöz konusu haklıırn mali kal,nıklaıdıki ye_
terlilik ilorooosino göıo gonişlotilip daraltılmaaı ve tabii özelliHe do bu
gorokçoloıle sınıılandırılması kıbul oililomoz (59).

- Bu haklann çok 
'önomii biı başka ortak özellikleri, dinamü ve

yaretıcı araçlar olmalandır: Heı biri Batı'da diğor birçok eoayal haklun
olilo oililmgsinalo otken olmuş ve halon buılaııı korrınması için do biı,er
güvence vo ysPttrrm teşkil otmeLteiliı (60). Bu ba}ımdaı, diğor haklann
gotirilmoıinde Dovlotin inisyatifinin biı ölçüilo azaldığ siiylonebilir.
Buna karşük, sisyal haklanı-ekonomik. soayal ve fikrl bağlamlan içiı_
ilg daima yoıiloumoye, doğişmoyo yatiıı, 'canlr" yaprda olmalaıı, een-
dilrg, gt6ı,, vo toplu sözloşmoyi aıaç olaıak bilhaesa olverişli kılar. Bu
yollarla sağlııan golişmo ve uyıılam*lar ilıhı osnok, siiratü vo uygun
olıtıiloektetliı (6l).

- Daha da iloıi giülorek, bu haklaun klögü tomol haLlaı vo si_
yaıi ıiomokıasj baLımııilan ila biioı ırag vo güvoıce oluşturdukları ka_
bul edilebilir: Goıiş anlımda ağıilikıl haklart yo bu ırada toplu iş söz-
leşnesi ve gıov heklarıııı goğulcu domokroeiyo de hizmot ottikleri
öıemlo ııırgılanmaktıüı (6P). C. Talas',o iş8rei €ttiğ.i gibi, toplu pa_
zarlrk ıejimi, 'er,ıinci ve çoğulcu demo}catik toplunın başlıca biı ku-
rumı" olarak ortaya çı}iıp, 'Dovlot ilo billikto örgütleımiş gruplıru
birinoi dorocedg sö' vo ıol sıbjbi" olndaıını ifıdo oder (63).

III. Toplu iş sözleşmesi özeı}liğinin kollektif niteliğ,i

*İıado özorkliği" ve "sözleşno dzgifulüğü" esaelannda insan, heı
şeyden öıce bfu birey olarak ele ılıımaktadır. Bu ilkeler çerçoveeinde
biıey, gorekeinimloriıi kaıçılamak üzeıe bir talın davıanış ve ilişkilerini
bizzat kenüsi diizonloyobilmekto vo buılanı aoıugları da kğndi eorum-
luluk alanına dahil olmaktedır. Oysa "toplu iş sözleşmesi özorkliği",
kollektif ıitolik taşıDssı bılumııdaı çok öıemli farklılıklar giietor_

mektetliı.

(59) Bu yğnd. ğİİoğiı: SoYSAJ-, İd.: lo0 soruda Aaayr!ın ı Anlamt, Y€n. Yez. 6. baı1 İı.
tanbül 1986, i. 240.

(60) TiiİL öğr.tfuüde bLr. ötn.: TANÖR, .. 29ı-292; ULUCAN, s, 65; SoYsAL, 6. 23?_239.

(6l) Bt . ULUC.AN, s. 65-66.

(62) TALAS,.. 229-230; TANÖR, s. 292i bonroİl yö,ıiıe| 6oYsAI, §, 232-233.

(63) Bk,. TAI-4,S, & 22Ç230.
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A. Koltektif ınlışma olarak toplu iş sözleşmeai

l. Ge.nel olarak "kollektif onlaşma" kaııramı

Fransız öğrctisinde oskideı beti oldııkça güçlü bir şekilile temsil

edilon görüşte toplu iş sözleşmesi. daha geniş bir kategorivi oluştu,au

"kolloktif anlaşmalar"ıu özol bir türii olarak kabul odilir (61), Daha önce

ileğinmiş bulunduğumuz bu anlayrştan kalkarak aşağıdaki şontezo ula,

şrlabür;

a\ Tarafların kollnkıif niteliği :

aa) Bir "kolloktif aılaşma", kavraın olarak hoışeytlen önce iiti
tarafın katşr karşrya gelmesini gerektiriı. Bu nedenle, tbk bif topluluğa

ait kendi örgütlenmesini ilgileıdiren dahill bir kaıarı [ıu türe dahil et-

mek mümkün olmamaktadu. Böylece örneğin, doınek ve sondik]arın

bu tip kaıırlarında bir başka hukuk kişisiyle ilişki kurıılmadığı için, bir
"kollekti{ anlaşma" da bulunmaz. Aynı şokilde, her ne kadar içinde

kırşıt çrkarları temsil odeı üyeler bulunuyoışa da, kurumşal nit€lik ka-

zanmış biı organın alacağı karar|ar bır türe giromez (65): Kollektif an,

laşma kaı.ramı daima birdon fazla, birbiıinden ayrL ıüz8l ltjşilere ait ira-

ilelorin karşı katşrya gelmosini gerektirit.

tıb) Taıaflardan en azrndan biri bir ıopJuluk oluşturnalıd,r. Bu top,

luluğun hukukt niteliği ise de$şik olabilir. Toplu iş sözleşmelerine ba-

kıldığında, işçi yanrnrn daima bir topluluktan, buna karşılık işvoron ya,
nının miiıforit veya biıkaç işvorenden oluşabililiği göriilmektedir (66).

b\ Eıhi bakımınılan kolkhıif nirelik:

Bu anlaşmalardıki "kolloktif" nitelik, sadece taıaflarında değil,

ayrrca ve özellikle de gtki bakımından giiriilmokteür: Kolloktif anlaş,

Bkz. r,uk. Birinci Böliiİ|, § 3, I. Bu yönde öztlliklc: R0UAST, A.: Esiai suİ |a,rot;oİ
juİidiqııi d€ contrat collectif, Pans l909i SAVATIER, J,: Esp}ces et vatidt6§ dan§ la fa,

mitle de!.ccords collectifs, D. soc, t960, s. 598 çd.i DIrRAND - VITU, s.402-403: DES-

P^X, i. l3l l38. Bkz. gynca: RIVİRO, ,I.: Remarques suı le pıoc6d6 de l'accord collectif
aPpliqü6 au dioit .le l'activit6 professionne]le, D. soc. 1952, §. 656 vd.i RoUJoU DH
BoUBEE, G.: L'ıcte ju.idique crllectif, thös€. Toulouse 196li LANGLOIS, Ph.: Coıtİat
individuel d. traçAil.t conweations collectiıes: utı nouve:rü cas de İ€pr6!€ııtd!ion. D. Şoc.
1975, §. 283 vd.

Özeltikie: SAVATIER, s. 599.

Bı hnşuıuı tqilü için bLz. özellüle; KAIii\'-FREIIND, O.: Labouı and rlıe Law, 2. ed.,

London ı977, E. 64,

(64)

(65)

(66)
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rnalalda taahhütlor veya bu taahhütlcrin hiç olmazsa bir kışnır daima
l_ıir toplıılıığun geleceğini ilgilondirir (6?).

Bununla birlikte kollektif aıJaşıualatıı tümü, taraf lıirime üyc
olanları ı,e. üye o|mayan üçiincü kişileri bağlamaz: Esasen toplu iş söz-
leşmeleıi dışında kalan diğor "kollektif aulaşmalar''rn büyük çoğunluğu,
sözleşmelere ilişkin genel kurallaıa tabi tutulmaktadır (68).

(6?) vASsEUn, §. lt; SAYATıER, E. 600-60ı.

(68) DEsPAx. s. r33.

(69) BL,z. },ok. Bfuiaci Böliim, § 3, I, c; VASSEUR, ı. u vd.; srlYATIEn, s. 600-602i RoU.
IIETTE, a. 2-16.

2. Kollektif anlaşmalar içinde toplu iş söıleşmesiniıı özgiiıı niteliği

Toplrı i"q sözleşmesi. diğeı kolloktif anlaşma tüıleri içinde çok önomli
bir özelliğc sahiptir: Şöyle ki, bir toplu iş sözleşmesi, sadoco taraf top-
]ulu}lar arasıada lıoıçlar iloğuımakla kalmayıp; tğeleri ve hatta üçüncü
kişiler için bağlayıcı kıırallar getirmekted,ir.

"Normatif etki" olarak adlanclııian vc e§a§en "olağan dışr'' sayıla-
bilocok böyle bir ctki gücü, toplrr iş §özleşme§i bonzeri bazı başka işlem-
lerin de değişik alaa]aıda yaygınlaşarak kullanrlmasına yol aqmıştır.
Franşrz lırıkukrrnda bırnlarrn en tipik örneği olaıak "aosyal güveulik
toplu sözlcşıneleri" zikıedilebiliı (69).

Biriıci Böliimde i[celenmiş bıilunau }ıu yön üzeriıdo }ıuıdan -lıöyle
daha fazla dıırmadın; aıtü ıoplu iş eözleşmosi tatsflarurı ve etki ala-
ntnın göstoIdikleri bazı temel iizol}kleıe yeı voril€coktir.

B. Toplu iş ıözleşmeainin tıraflan

l, Taraf olabilecek biriınler

a) işı)eren ığraft :

Çeşitli hui,uk sistemlorino bahlüğnda, işvoren ya,rr,,,,, genolliklo
bir voya birkaç işvoren sondikaeııdau oluştuğu göriilür; buaun yanında
başka tipte işveron örgütleri de taraf teşkil eilebilmokteilir. Ayrıca, miin-
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ferit bir voya birden fazlı işverııuiıı do taraf olabilmesi dikkat çekmek,

iodfu (70).

İşçi taıafi için farklı }ıir eşasrıı lıcnirnsoııuresiuc karşılık, nrünferit

işverenlcrin do taraf olarak kalıul otlilcbilmesi, sruai toplumlarda cmek,

sermaye ilişkisiniu özelliğintleır kayıaklanrr: Bu ilişkide toplumsal giiç

önemli ölçüde sorınaytıırin elintle bulunmaktarlır vc cmekçinin teL lıa-

şrna geıçtk bit pazarlrk giicüno sahilı olduğu drırrrmlara iıJtisnaen rast-

İuorlr" 1rl1. Çoğrı zaman, özı,,llikle ıltı lıu ilişkiııin cn tipik ilurumlarrnila,

biroysel düzeyilo bir işçi, işvortıiır öııe sürdüğü koşullaıı ayıen kabul

etnek alurumuıı.dadır. İşte bu ncdenlc toplıı iş sözlcşmesiniu işçi yanııın
daima "toplrı" olması gcrcktiği, ak§i takdjrdo hcrharıgi l,ıir toplumsal

gücc sahip olmayacağı kal-ıul cililmcktcdir. Bu gücün karşrsında işveren,

h". o" k.dr, "bireysel" gibi görüuüyorsa, da aslruda l,ıeşeıi ı,e marlili

olanakların lıirikiıni ve i.,,letmesiyle bir|ikte, bir }ıakıma "kol]ektif bir
gücü" oluştıırınaktailır. Böylcce, sonuç itibarı1-1a hcr iki yanda da "kol-
Iektif" sayılabilecek lıirimlcıin brıluıriluğu savunulabilmoktedir (72),

Ayrrca, senilika özgürlüğü sistenıi çcrçevesinde başka türlii lıiy dü,

zeılemenin kabul oililomezliğino ilc işarct cdilnrcktodir: Bir toplu iş

uyuşmazlrğıyla karşı karşıya golip lıerlıangi bir sendikaya üye brılun,

mayan biı işveren de, böylo bir uyuşmazlrğı çözüme ulaştrrac&k "toplu
iş sözleşınesi" aracrndan yaıaılanalıilmıılidir (73).

Sınailcşmiş ii]kelerde rıygulanan ileğişü toplu pazaılık İöıtemleıi
birbiriyle karşılaştırılclrğınila biı faıklı]ü dikkati çeker: İngiltore dahil,
Batı Avıupa ülkoleriıdo, toplu sözleşmo yanlarınıu lreı ikisi de "kollektif"
nitolikte olup, işvoren yanı genellikle bir işvoron örgütü olmaktailır,
Buna karşılrk A.B.D. ile Japonya'da işvcrenleıin daha çok kişisel düzey,

do taraf teşkil ettikleıi göriilür (74). Bu ikinci tür uygulamanrn bazı

(?o) INTERNATIoNAL LABoUR oFFICE: ColIectiı,e Bargainiug iı lldustrialigĞd Msrket

Economieı .t ıcappıaişal, J.P. WINDMULLER et al., Geneva l98? (ILO, ,A, rcappıaiıal),

s. 35 viı. Batı Ar,.upa ütkelcıinin bir kcsimi için bkz.: CoMMrSSloN DEs CoMMLNAU,
TES EUROPEENNES : Le dıoit de. cooı,entions collectivcs dağs leı pays de lg Co!ımunaü,

t€ .uropĞenne, Rappoİt Pr6ş€nld paı İe Pıof. G. PERoNE avec la coltaboration de ,l,
Vallebona, Luxem}ouıg ı981 (cotıımi$ion, Rsppolt PoroDe), 6. 8.

(?1) Ifuıdüe Las biİ darcyim6 sebiP üst düzcy yöneüci3i; biİinci $ııf bir bilim adamı; sua ılışı

biİ saaatçr öm€Ll€İi atiPik dıırumları tcşkil oıler (bkz. I(AIIN-FREUND, s. 6l

(?2) KAEN-FREUND, s. 5-6.

(?3) Bu yönd€, 6ıueğin: ColnlISSIoN, R.pport Peroüıc, 9. 9

(?4) rAIIN-FREUND, s. 60-6l; ILo, A I6appİıisgl, s.35-36.
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olurnlu ygnlarr. dğnilerck, özol]ikle A.B.D.'de işyoıi ilüzeyindo ya.
pı]an toplrı iş sözleşmesi içeıiklorinin daha zoagin, ilaha kapsam|ı ol-
duğuıa işaret edilmoktodir (?5).

b) Işçi tarafı:

aa) Fiitt. işçi lopluluklaİının yerine örgütleıin geçmesi:

Tarihstıl açıdan balıldığmde özcllikle Batı'da, başlangıçta fiili
işçi topluluklarının, daha sonra iso tı;dricon işçi dotnokloıinin vo nihayel
şendikaların taraf o]ma eğilimleıi gözlonmiştir.

Orneğin, Fraırsa'da toplu iş sözleşmelerini ilk kez düzenleyen
r9.3.r9l9 tarihli Yasa'da; diğor taraftan, geıok lsviçro hukukuıda,
gorekso ülkemizde Borçlar Kaıunumuzla öngöıülmüş bulunan .'unumi
mukavele"do işçi tarafı "jşçjlcr" voya ''cemiyetlıri'' olabiliyordu (BK
n. 316 /I).

Daha sonra, toplu iş §özloşrneeino taraf o]arak füli işçi gruplarr yo-
riıe tüzol kişiliği haiz .doınokloıiu, nihayot do sposifik srnıf iirgütloıi
olarak şendikan:n taraf kabu_l edilrnesi anlamlı bir golişmo olmuştur:

- Bir kerc, tüzel kişiüğ,i haiz lıirimleı, fiü topluluklardan farklı
olarak, toplu iş sözleşmesini akdettikten şoıra da.'tııaf'' olma niteliğini
süıditmoktedir, Bu biıimleıiı gete}tiğinde bu sıfatla mahkomolerde top-
lu sözloşmoloıc ilişkiı dava açmaları da rnümkiin olmaktadır.

Daha da gonel bir açrdan, taraflarrn sürekli biçimilo örg[tlü buluu"
malarI, toplu iş sözleşmesinin görüşülüp akdedilmesiudt, daha şonra da
sözloşmonin uygulanmasmda onlaıı daha etkili kılat.

- Fiü işçi grupları yerine tüzel kişiliği haiz örgüttorin taraf olnası,
toplu iş sözleşmcsinin gtli alanını geuişletmcye daha olvoriçlidir vo toplu
sözleçmenin tüzel kişiye üyo olan çok §a}ıda işçiyo uygrılanmaeıuı sağ-
lar.

- Pozitif hukuklarda toplu iş sözleşmesine dolaysız ve geniş bir
normatif etki tanrnaıak, iille movzuatlarında böyle bir etkiye açıkça yer
weıilmesi. tarafların güciiıü ve sorumluluk]arınr önemli ölçüde arttır-
mıştt. Böyltı olrınca, taıaf olma imkAuıııJ tüzel kişiliği haiz bolirIi iip-
teki kuıuluşlaıa basrotnek, biı bakıma kaçınılmaz olmu§tur.

(?5) KAIIN_FRDUND, s. 6r_62
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bb\ Senilikanın knni]i ai]ına hareket etmesi:

Toplu pazatlıkta işçi sondikasr hukııki anlamda bir "ternsiloi" sr,

fanyla iloğil, senüka olarak, kendi ailına haroket eimoktedir, Bu anlam,

da, zatou önceleıi temsil ilişkisiui esas alarak inşa oülon kuramlar hiç

bir zaman tam anlamıyla tatmin edici §onuçlar vermomişti. Gerçekten

do, tomsil ilişkisine dayanau tahliller pıatikte oldukça karınaşık sonuç

ve uzantılaıa götiirmektedir. Özollikle, toplu iş sözleşmesinin akdinilon

sonra üyo olanlaııı. tırplu sözleşmeye karşı oy voıeılerin, l8 yaşından

küçiü üyelerin durunrlar,ı açısından çelişkilcı bulıınmaktadır. l]u ha-

kımdan, basit tomsil ilişkieini kabul odon görüşe karşr haklı olarak belir-

titdiği gibi, toplu iş eözleşmesi gerçekto "sosyal güçler arasıuda yapılau
bir aodlaşma" niretiğindedir (76).

Nitckim Batr sistemleıinin birçoğunda, toplu iş sözleşmesinin taraf
sendika üyelerine borçlar yüklediği kabul edilmemektodiı. Bunrıu so,

nucunda da, örno$n, toplıı iş sözleşmosinin şüresi içiıde sendikaca dü-

zonJenen |.ıir grovo katılanlar, toplu iş sözleşmeşini ihlil otmiş sayıla"

m,ayacaktrr (77).

cc) Baıı hukuk sistemlırinde sendikantıı atrıca yetkileı.dirilmesi :

Bazı hukuk sistomlorindo, taraf sendikanıu toır»ilcilorinin toplu
iş sözloşmesi akdi koausrıntla ayrrca yotkilentlitilmcsi gereknıektedir.

Örneğin, Fransız hukukunda aşağıdakİ foımiiüerden birjşivle bu
yetkiıin veıilmesi şarttıı (Code du travail, m. L 132-3):

- Örgüt statü§ünde lıu yönde bir hükmün ver almasr;

- Örgütüı bu konurla lıir kaıar alması;

- Tüm üyeleıin eyrı ayrı özel bir temsil yetkisi vermesi (78),

Bu koşula uymama, toplu iş sözleşmcsiniu geçersiz sayılmasına yol
açoaktadır.

Farklı biçimleıde de olsa, ayır bir yt,tkilendirme l.oşulu diğer bazı
Batı i-ilkeleıinde de ıırevcuttur. Öıneğin, F. Almanya'da gene toplu iş

(?6) KASN-FREUND, §. 6a-65.

(7?) (AIIN_FREI]'IüD, s. 65; Fransız hukuLunda bkz. öz.: ALIPRANTİS. s, 156-15?: Yazar,
"iş baİı9ını Lonma boİc!"nlrİ v€ özellikıe, t plıı i, sözl€rDesi siiİesi içiDd. 8?eve bsşnılma
y4s!ğlnıı noİmııif değiı, vccibeü hakiım olarak sadece taraf işçi sendikası ile işv.rea §eyı

_ örgiitü aıaımds hukub etki yqPacağını İ,üİguıamıLtsöi

(?S) Bkz. DESPAX, s. 326-32?.
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siizlcşmesi akcli konusrııırla açıkça yetki ıerilmeşi gorcknıektodir. Bunuır.
la biılikte sendika ile üy.ıleri arasrnda eşason biı iç ilişkiyi ilgilenilİron
lıu konunrrn çoğır zarnan ıuevzuatta alrrca düzenlennel,ip, İtalya, Da-
ııiınaıka ve İrlanda'da göıüldüğü gibi, cloınekJoro ilişkin genel kura]laıa
lırrakrlması yaygrndır. Bazı rıygulamalarda, örneğin İtalya'da, çoğu za-
nıaıı ilk iince ta}ıana dauışıldrktan soııra toplu iş sözleşmeleri imzalan-
maktadır (7O).

çğ Işçi ıarafını teşkil etlcıı birinıin ıleğişik olabilnıesi:

Toplu iç sözleşmesinin yapılmasında işçi talafını teşkil edecek birime
bakılilığnda, Batr A.ı.rupa ülkolerindc uygulamaların farklılaştığı gii-
rülür:

- Bazı iilkelerde sadece işçi scndikalaıı tarıf olabilmektedir
(Fransao F. Almanya, Bclçika, }Iollantla, Lüksemlıurg).

- İşçi tarafrnrn nitoliğindo biı sınırlamaya gidilmoyon diğor bazı
ülkelerde (İugilteıe, İtalya, Danimarka, İılanda), örnoğin işyoıi tomsil-
cileri, işçi konsoyleri (İtalya), "shop gteıüaıds" (İngiltero) gibi birimleı
taraf olabilmoktedir..

U.Ç.Ö.'ııün 9l sayılr Tavsivesindc }er alan toplu iş sözleşıııosinin
tarumında işçi tarafı, "tcmsil yeı oueğini lıaiz işçj örgiitleri, 1,okso ilgili
işçilerin ulusal ıır.evzuata uygıın biçimdc l.e jşçilelce yetkilenalililmiş
teınşllcileri" olaıak tarif eülmiştir (m. 2). Bu anlatımda, taıa{ olma eh-
liyoti oldukça geıiş trıtulmakla hjrUkte" önceljk işçi iirgütlerine tanıır-
ııtıstra.

Taraf olma imkAnının müıhasıraı sonalika] öıgütlole taüJnması;
hom olumlu, hom do olumsuz yöıloı göstorir. Farklı toplumsal ünemik-
lor içiıdo konüno has, iizork çıkarlara da sahip olabilocek işlotme per-
sonelino doğIüilan etkili olma olonğğı voıilmemesi, olumsuz bfu yöndiir,
Buıa kaışılık, söz konueu zorunluluk sendikalann güç ve önem kozanma-
8ını gağlar. A}Troa, toplu pazallrk ohliyetini kiiçük çepta işçi grupları
yeıine daha kapeamlı senükal örgütlero tınımak, soayal güarlann düa
genel biı düzeyde ele alınmısrıı ve kamü yaıan ile dongolenınosi do aağ.
lsy8caktıf (80).

(?9) CoMMISsroN, Rapport Peıono, s. 15-16.

(80) Bkz.: CoMMISSIoN, naPport Perone, s. 6_7
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2. Temsil yeıeneğini haiz olma koşulu

a) Taraf olna koşulu olarak ıemsil.yeleneği :

Birçok huliuk §isteminile "tomsil yotonoffni haiz" senilikalara ç9,

şitli ayrıcalrklar t&nıJımaktadu. Özelliklo konumuz açısıudan balııl,
üğıuda, söz konusu ayncalık farklr şokilletde ortaya çıkmaktadrr: lıu
tip örgütloıe toplu iş sözleşmesi yapma kouusunda biı münhasrr yctki
tanrndığı, bazau da bu örgütlerin akdettikleri toplrı sözlcşmeleıe tlaha

goıiş etkiler bağlanthğı görülrnektorliı. 
_

Toplu iş eözleşmcsine taıaf olabi]mek için, işçi yanı lıakrmından
t(msil yetaueği koşulunu iingören sistemJeı, ülkemizdeu lıaşka, Batr
Avrupa'da özellikle Fraısa, Bolçika vo Lüksomlıurg'ta görülür. Bu ül,
kelor arasııdan Belçika'da, tenrsil yoteueğini haiz olma koşulu, işletnıe
toplq iş sözleşmoleri dışrnda, ayrıca işveren öıgütü için do öngörülmek-

teilir (8l).

Gone Batı Avrupa iilkeleıinden tliğeı bazılarında "tomsil yeıeneği,
ui heiz olına", toplu iş sözleşmesiıe taraf olma balı;ımrndan bir koşul
teşkil etmemekle birlikte. bu koşula uyaı sentlikaların yaptrklan toplu
sözlegmeleıe ayııcalıklı hir statü tanınmaktadır (82).

|ı\ Temsil yetenğinin belirlenınesi :

aa\ Temsil yeteneğinin ölçütleıi de bir ülkedon diğcrinc de$şmek-
toiliı. Doğişik ölçütlor birlikto ya da tok lıaşrna osas alrnmaktadır. Ör,
noğin;

- Bir ön koşul olarak, sonükanın ba$muzlığı (Fransa, F, Alman-
ya, Lfüeembuıg, İıgiltere, İtalya);

- Üyu seyı"r (Frauea, Lüksombuıg, İtalya). Bolçika'da işçi tarafı
için asgarl bir üyo sayrsrnıu (50 000 üyo) miktat olarak iingöriiimesi il,
ginçtir (83). Salısal ölçü €n iinemliJ tomol ölçüt olmakla birlikte tek }a-

şlqs yotorli 8ayrlmsmasr geroktiğino de haklr olarak işarot edilmoktodir
(84).

(8l) COIdMISSION, Rapporr Perone, s. 12. Diinyq iilkcl€.i a.aflndı gcntl sııfland,roa isia
bkz. ayncı: TAL^S, s. 241-242,

(l2) özelüLlc: iıgilt€rc, iıhıaa, itatya. BLz.: COMüISSION, Rapport Pclone. s. lr-

(s3) ILo, A r.apptaiisl, Rcccut'fr€Dds iD cou€ctivĞ Bırgaiıiıg iu Rclgi,ım, R. Bıaryoin, 3.

l78; coMlrlssloN, napport P€İone, 5. 13,

(8a) Bkz.: TALAS. s. 2a0.
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- Toplanan aidat tutalı (Fransa); Bu ölçüt, iinceki koşulun iloğ-
rulaıımasr için yararlanılan lıir taırramlayıcr ölçü niteüğindoiliı ;

- Deneyim ve uzııo bir geçmişo sahip olma (Fraısa): gone tek
başına belirleyici o]mamakla birlikte kararı etkileyen ok unsurlardendır;

- Ulusal lıiı konfederaıyona üyo buluııma (Belçika) (85);

- Örgütiin şimdiye kadar göstermiş oltluğu faaliyet (Fransa, Lük-
somburg, İtalya) (S6).

bb) "En çok tomsil yoteuoği"nin lıelitlenrnoşindo kullanrlan ölçüt-
loriu hangi çapta ele alıncağ sorunu da ayıı bir önem taşı.. Kıştasl&nn
ülke ilüzeyinik ele alınması hcm yarar, hom de şakrncalar göstefebilil:
yararı, kollektif çıkarlar ni§boteo geniş çapta ele a]ınarak bir sentozıı
ulaşılabilmesiür; buna kaışılrk, taraflar bel[ bir yor veya işkolu açrsıu-
daır ole alındığııda. özorkliklerinin bir bakrma sınırlandığı söylcnobilc-
cektir (87),

C. Toplu iş sözleşmeainin uygulıma alanı

Toplrı iş sözleşmesi, biı "kolloktif sözleşmo" ol,arak saileco tarafları
açrsındaıı değ.il, bilhassa etkilediği kimsoler ba]<ımından kollektif nitolik
ıaşrmaktadır.

Bir toplu iş sözleşmosinin uygulama alanrna giıecok kimsolorin so-
yısını belirleyeı çeşitli unsurlar vardrr. Bu incolomoDin amacı açrerndaa,
toplu iş sözleşmelerinio düzoylcıi ile taraf soıükaya üyolik koşulunu
sadocokısacahatrılatmakla yctinocoğiz.

l. Toplu iş sözl.eşmesinin düzeyi

a) Değişik dü:ıylcr:

Toplu iş sözleşmesiıin görüşiilüp akdedilttiği düzoy, genelliklo etki
alanınr da belirler. Bu konuda görülen on önomli ayr.m, jşkoiu eeaeı ile
işletme De işyeri osasları arasrndaki ayrrmilır. Oldukça farklı nitolikte
bir başka türü teşkil ed,en "meslek osası"nd& ise, aynr işyerindo çalışan"
lar, moslek alanlarına göro farklı toplu iş sözleşmeloıine t6bi olabilmok.
terlir_

(85) ILo, A reappraiıa|, s. 1?8i CoMMIssloN, RapPoİt Peron€, 3. l3.

(86) Alaupa Top|uhıklanna üye üIkel€İ içiı yıPılda i.ntez içiı bLz.: CoMMIssIoN, RdPPort
Peİone, s. 1I-14.

(87) coıİMlsslo§, Rappot Perone, §. 14
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Yu}tndaki esaeloıın yanında vo onlaılı birükto, özelüklo işkolu
egaer kabul oölüği zaman, değiqik coğrafi etki 8I8JıI8Iı dı ortaya çık_
m.aktadır: Toplu iç sözleşm.olori iilko gspuda voya bölge ya da koıt
diizeyindo yapılabilmoktetlir.

Toplu iş siizleşırı,olerioin goıelliklo boliıli bir voya biıkaç iliizoyilo
yapügoimesi değişik noilonlerden kaynaklaırr. Çoşitti iilkoleıileki uy.
gulemalara tıpk,tfusıde, bu ülkoledn her biıi,,i,, koıdi özelliğindon kay.
naklanı!ı biı tglt,ı. fatklılaşmılar ort5ys gıLaı. örıo$n, A,B.D., Ka-
ıada ile Japonyı'da toplu iş sözleşmeleriıiı düa çok işlotme ve işyori
düzoyloıiude yapılü&, bırıa karşrlü Batr Avrupa iilkelsriıde eıaliistri
/işkolu) csaırnın ön plAuda tutulduğu dikkat çeknoktoilir (88).

aı) Işkolu esasının benimsenmesi oe sebe2ılıri:

Frağşa vo F. Alnauya gibi Batı Avnıpa iilkoloriıilo işkolu ilüzoyi-
ıin tergü oülıuoei, çoşitli ıodenloılo agıklanıbilir. Başta golon bir no-
doı, toplu pazıılıSı işiotmolor iliizoyiıdg golişmoinin işvoroı sonüka-
lııııca arzı odilmomosiiliı; İşvoron koıimi, işçi taloploıini4 işlotm,olor
düzeyiıile düa otkili biçimdo öne siiriilmosindon vo böyloliklo işçiloıco
da,ha ilori hak vo çıkarlann oldg eiülmegindon ondişo iluyarl&r. Buıs
Lırş,Llr, göriğmoloı daha yiüsok biı diüoyilo yapılilığ gaı.an, işvoroı
ggndikası biıilon fazla işvoreni birlikto tomıil odip, niıboton güçlü biı
konumdadıı vo işlotmoloıdon zayrf olsıların çüaıları lıu şokilde koru-
nabilmoktodir. Goıçoktou' do, uygulamoilı işkolu diizoyindo gonolliklo
fazla ileri gıt-"y* asgaıl müştorok, koşullıılo yetinilorok poL 8yrıntr]ı
düzoıiomoloıileq kaçınılır. Bu ortak },oşullar gonolüklo on iyi ilurumila
olan işlotınoyo göre doğil. tam tor8ino on zor duıumila İıuİunaoa göro
ayarlııır. Aynca. bu ouıetlo işletmolor yöıotim vo Lararlarda yotlilo-
riıi do goniş ölçüdo koranakteilıl (89). Boızoıl ıedonlor, işçi kosimi

(88) BuREAU INTERNATıoNAL DU TRiVAIL: La n6gociıüoı collective daıı les payı
iniıütrirli.ai a 6coıoroie de mııch6, Caöve l9?4,.. ıo? vd., s. 136; ILo, A ıeappıaid
ı 8H?, i. 90 İd, s ıı3-1ı5: co tsstoN DEs coüiuNATEs EURoPEENNğS:
Pıoblaı!.i Gt poıspoctiv.s ılc ta n6gociatioa collcOivo _ılaıı los pıye noınbıcc do Ia Com-
nünaut6, Bnx€lle5 ı980 (commi.6ion, PİoblğD€s), i. r39. .dB.D. -iFtaasa Lar!ıIarıİrmarı
içiı aynca bkz.: DESPA! §. l61i İEsilter. _ A,B,D. iaıFlaştıtEa.ı içiı: aAEN-FRE.
UND, i, 6(H2.

(89) CEAüCITARD, J.-P.: Lı coıcop.ion ftsııfri!. dG lo n6gociıtioı Gt do l. conveıtiotr col-
Iectiv. d€ tİav.i!, tba3e polyc., Pad6 t984, ı. 34-35,
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tırafııilan işyori vo işletmo diizoylerinin torcih odilmosine yol açnış-
nr (90).

"lşkolu toplu iş aözloşınoai"niı on güçtü oliluğu F, Almanya'da,
bu fiizoyiı bilha§sa tolcü oülmosinin başkı nedonlori de varihı. Bir
kolo boylo bir uygulam.ayı, bu iilkodo toplu iş sözloşmolerini eskiilon beri
'iliizenleyici işlom" kabul eileu gelonoğo lıağlamak miimkiindiiı. Biı baş-

ka ıedon, A.B.D.'deı faıklı olarak, F. Aimanya'ila toplu pazaılık sü-

ıecinin üzoriıde dıııulnaması; bunrııı yerino, Fraasa'da yapıldığı gibi,
bizzat toplu iş sözloşınosino, bir hulıık keyıa$ olaıak önom verilmogiiliı.
Böylo olunoı işyeri ve işlotmo iliüoyloriıi sadooo merjinal nıtoükto bir
takım göri§mo birimloıi olarak göımo oğilimlori artır. Nüayet, bu iil,
kodo işçiloriı işlotmoleı ilüzoyiıilo yöıotiıno katılmalarını sağlayan baş,

ka spesifik lnııumlar buluaduğuıilan, toplu iş ıözloşmoloriniı bu dü,

zoyilo yspılmasrna ilüa a2 ütiyaç iluyulmaktadu (9l).

bh) Işlıtııw ıe işyeri <lüzeylerine inme ğilimi ae sebepleri:

Son yıllarela toplu pazaılığın işlotmo vo işyoıi düzeyleriıo inmo oği,

limlori artmıştu (92). Bu golişmo, lıir ii]kodon üğoriıo göro iloğ,içon co-

şitli nedouloıdou Fıanıa, Hollaıdı, lsvoç, biı ii\iido Bol-

çika gibi iiikolordo, işyorlori ve işletmelor diizoyiıilo toplu iş sözloşme,

leriıi teşvü odici hiikiimot politikıları, i§çi eouilikalaırıın tlosteğiyle

ilıba ila ot}ili hale golm§tir (93).

Geıçoktoı ile, toplu iş sözleşnesi ünitosi olııek işlotme vo işyeri dü,

zoylorinin oeas a.lınm&ar bazı yararlar eağlanaktadır: Bu yolla çalışaı-
lann işyorindoki karar mokenizmalarına katılmalaıı, işyeri iççi komito-

lori veya koıeoyleri gibi birimloriı otkiıliklorinin bu koıularda yoğun,

futrrnatan ıağlanıı. Bıınıın yaııınilı, bilhaesa iktigıdi krizi izğen
dönenile, toknoloji ağuüklı vo maliyot düşiirücü bil lekabetin işlotmeler

(9o) SCEREGLE, J.j LA n6gociatioü collective en EuroP€ occiiıe!ıtale: quelqoes probltmeı

d'actuaıit6, D. soc. l9?8, s. 204 vd., öz, s. 207.

(91) BLANC-JoWAN, x.: La n€sociatioD d'entepİise en droit comPa.6, D, soc, 1982, i,

?l8 Yd., s. ?2$-726,

(92) AncaL btz.: ILo, n ıeappraieıl, s. 114: F. Almanya iıe JaPotrya'da b6yle lrir gelişme g6,

rülme,nektedil. Al,ustualya ve bir ölçüde İtaıya'da iB., tam t€.iine merlezlleşııe eğilin-

leri gözl€DDektedir: BLA]ic-JoUYA}i, D. soc. 1982, s. ?l8, s. ?29; SCEREGLE s. 207.

(93) ILO, .4. reappıaisal, s. 5.
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düzel.indo beltli liir cencklii tanıuarak (fl6xibilit,6) daha if eağlanacığ:
da düşüniiinüş tür (94).

A.B.D.'do ise, eekidon Lori işlotme ilo işveri düzeylerinin toıcih odi-
legelııesi, bu iilkeıin überal gelcneğ-ine bağlanabiIir: Toplu pazarlığıı
bu düzoyleıdo goıçokleşmesiyle taraflaTrn özerklikleriıi daha iyi koru-
duklarr düşiinülmcktedir. Ayrıca, lıu iilkodo işletmo vo işyeri düzeyloıin-
de yapılan toplu pazaılrk işçiltlrin yönetimo katılma]anıı sağlayao yo-
gino mokanizmayı teşkil edor (95).

ea\ Düzenlenecek konuların toplu iş sözleşnıasi ilüzeyinin seçiınini
etkilemesi :

Bütii[ yuksrıilaki hıruelaIın yantnals, toplu iğ eözleşmeeindo ilü-
zen]eıecok konu da. torcih oüloı düzel bit ölçüdo belirlemgktoilir. Ggr-
çokton, bazr konular goıiş çapta iliizoıleneleri geıoktiriı (örneğin ek
tstil ıürelerinin gotirilınosi, ok emgk]ilik haklannın tosisi); buna kırşıIık
bolli işlerde çalışanlat için öıgöriilocok veıim toşviki primleri güi daha
özel konularila işyerinin kendiıe has ihtiyaçlan gözöıiinile bulunilurul-
ınalıdır ve bu tip konular işyeri düzoln<l,o elo ılıımayı dahı olverişü
göıiiıüı (96).

Soıuç olarak, toplu iş sözloşmegiıiı etki a|qnııın [g§|gıme§i, }fl-
hassa toıplu p8zsrlığ14 değişik işlovlorini yoıiıo getirmosi açısınden bü-
yii& öoom taşr. Bi. toplu iş sözloşnosi igkolu ilüzeyinile ıkiloilildiğiıde,
düa çok bir düzenloyici işleme yaklaşır ve çalışma koşullaıını yeknosak
hale getirmeyi, işletmoler aıasrnda ıeLabeti diiıonlemel aınıglaı. Buıa
kaıçük işyeıi veya işletme diizeyinde yapılan toplu iş aözleçmeeiıin ..eöz-

leşme" niteüği daha açık biçimdo oıtaya çıkınılctadıı. Bu kez temel iş-
levo biıeyeel diizeyde gerçekloşemem& bir deıgeyi kolloküf iliizoyde
yonidon kurmaktır. Bu belumdan, içveroıiı toplu iş eözloşmolerini bu
diüoylorilo yiinotiın ve karar yetkilerini ilebı çok sınıılayacak tipte
işlomloı olaıak görorok bu diizeyleri toıcih stmomoei ıahatlıkla izah
oiülebilfu (97)

(94) ]Lo, A İeaPpİeisal, s. ll5.
(95) BLANC-JOUVAN, D. Soc. 1982, s. ?22.

(96) BIT, N6gociation colIective, s. r06i ILo, { İtappİaLal, s. 88

(9?) cIİAUcl{ARD, s. 34, s. 3?-38.
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|ı\ Düıeyin belirlenmesi :

aa) Düzeyin taraflarca seçimi oe idari ınerciııin müdahalesi:

Toplu iş eözleşmolerinin uygıılama alaılannın t&raflaIca sorbast
biçimile beliıloıın€ei, doğişik toplumeal çıkarları gün ışığıa çıkanr.
Bu neilenlo tara{lann göıiişne diüeylerini sorbestço belirleme olauağııa
ııhip olması, seıilikal özeıkliğe daha geniş biı etki sağlaı (98).

çoşitti hukuk sietgmlorine b,lol;ltğlnd&, gouelliklo toplu pazarlık
düzoyiDjn boliienmeeiniu tıraflaıı tııııkrldığı gödilmekt€dir. Buıunla
biıükte, bazı iilkelerin yasalaıında (A.B.D., Kanaila), tar*flann bu

koıudı anlışaıııamaları halind,o toplü eözloşmooin uyguleına alanının
beliıleımesi iilart meıciloıe bııakılıiııştu (99). Bunun başLca aoiloni, her

iki iilkeile, özellikle eekiilen, goıek yetkili eeıdikanıı belirlenmeeinde,

gerekse toplu pazarlığn algnı bakımü.dan ınpslok vo işkolu aeııilikalaıı
aıaşnila ciililt çokişııolorin rııku bulmagröı. Bu iilkoloıüe, l930'lu yl,
lann çalkantü ilönemiude Devlet çalışma ilişkilerine müdüılode bu,

luımuş ve toplu göriişme için uygun ilüzeyiı saptanmasrnı idaıoyo tovd,i

otnigti. Söz koıusu uygıılama giinümüzo dek varlığnı eüıdiiımüştür.

Uç öınekler olaıak göaterilea bu iki iilke ilqııda başkı yerleıde ile

bolirli dönomlerilo göriişmo diizoyleri Dovlotin müilahaleejyle boliıleı,
moktedir. Özolükle, ekonomik eıkmtılarux olduğu dönemlerile, işsizlik
ve enflisyoı sorun]arıDı tek yonJı kataılarla çöziimlomok yorino, aniaş,
malaıa başvuıulması teıcih t ililebilmektediı. Bu iluunlarıla yii-ksek

iliizoyilo akileililon 'morkezi" ilonilebilocek toplu iş sözloşmeleriyle, üc-

retleıdo aşrıı artışIar frenlenınoye çalqılmsktadıı (l00).

Brına kaışılık Fıaıea'da, 1982 Auroux Yasalarr ile heı yıl, işletme

düzoyinde, aendüaısrın işlotıne biıinleriyle görğne yiikümliilüğü

(98) couMlsstoN. RıPPort Pe.oac, .. 39.

(99) BİT, N6gociation collectivq ı 108; ILo, A ıcıppıaiıal, 6. 90-9ı; DEsP.Ax. .' 15l-ı52:

AEeriLoı sistominde N.L.R.B. (Natioııl Lıioİ R€I9don5 Boa.(İ) tarıitıdoı iıygün 9ö-

riiıııe dtzevi ıcçiliıLen, kapsana giıec€k işçiteİiı toPlu iş iöıleşm.sind€ dii",ü|eo€c,L Lo,

nutsİ itibıİıyla yeıcrli bit oLaİ biiİiği içiıdc oıdalgİına, dıJİomlaİtİda kapııo ılış kala-

caklat aazaıan yettıü bıı ayıı]ü buluınasııı iüLkat edİtmGttcdt, Bü anda da taıallalıa
i,o öze|ülde işçi Losiminitı ist€kıeİi gğzölii[de tıtu|maltadt (Btı: DESPAX, a, ı52;

BLANGJoI vAN, x.; Iıa ıappoıts colloctifı do ğavai| aııx EtstFf'ıi6, üöıc Grtıoblc,

ı95?, r. 122-t23'o ıtıf yıpıtmşıt),

(lO0) öreül.lc Eollanül. ilo Norvoç'tı €B yiüsok ililreyilc, yaıi i L. §Apı[dali koafaderııyoılııın
tatıd,ğt topıo Panİüğa Dcvl€.is itG Laİışmıır ile itcrct aİtt9tsnİE at[İl6ıüıEılüğı göİleı,

mektıiliı (ILo, A ıcappıaiıal, ı. 9{F91).
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getiıilcrek, toplu iş sözloşmelorinin işletme vo işyeri ilüze14orinde yı-
pılması toşvik eiülmiştir.

bb| Düzsyin lak ııeya birılen çok oluşuıun önuııi:
Toplu pazarlıkta bir tek diizey ya da birden fazla faıHı düzeyleıin

kabul eililınesi hu;ugu da ön em taçır. GenelliLle doğişik düzeylorin birükto
kabul edilmesi toplu pazaılığı kolafaşııaıak özeıdirici bir etki yapabiliı
(l0l). NiteL;r Aııupa Topluluklarııa üye iilkeleriı eistemleri incelen-
üğinde, genellikle değşik düzeylİriı biılikte benimaenniş olduğu göriil-
mektcüı. AET üyeei Devletleıalen sadece Liikıemburg'da bfu "tek düzey''
eaası kabul eaülmişliı. Beljrtneli ki bu ülkeileki eöz konueu "sınıılama'',
işçi lehiıe biı düzenleme şeklinde değerlendirihektodfu (r02).

Biıdeo fazla diizeyin benimr€nmesi, çeşitli düzelerde yap mış top-
lu iş ıözleşmelerinin kooıdiııeyoıu ve iliçkileri ıorunlarıDı getirmok-
tedir. Bu balumdan Batı Avnıpa iilkelerinile bağca iki sist€min uygu-
lııdığı söylonobilit:

_ Faık]ı diizeylerde yppılrış toplı iş eözieşnolori ııa$ıalaki hi-
yerarşü ilişkiyi işçi lehine düzonJeyoıok, alt diizoyde akdoililen iıa toplu
ıözleşme hiümtinü işçi lel,ine olması duıumunda iietün saymak (Fıınsa,
F. Almanya, Bolçika);

_ Biı başka sistem olıta}' iist iliizoyde yapılaı 'çorçeve toplu iş
aözleşmeleti" ile saptannış ücretlerin daimı gözöıiiıile bulundurulması.
BıınuıIa biılikto bu çeıçevenin geuellikle emreüci olmarlığ; işçiıi ya-
ranna veyı da ıloybiıe olım.ık iizore faıklı esasları getirmo olanğ bu-
luıiluğq ila kıbul odilmoktoilir (r03).

2. Taraf senilikıya üyelik kaşulw

Toplu iş siizloşnolerinin uygulama "l"n,nı boliıloyen biı bışka önenı.
ü huıue, toplu iş sözleşmesiıden yaıarlaımalan için işçileria taıaf aeı-
diL9'.tn iiyosi olıualan koşuludııı. Bu incelomodo, eoaeen biıçok hukuk
sistomitıd,o kabu] otüloı bu koşuluı a),ııntılarrna hiç girnoilon, eadoce
vaılığnı hatııIatnakla yotiıecoğiz. Bolirtngü ki, osasoı Diiıya'da gö-
riileı oı yaygn uygulama, toplu iş sözloçmosiıin, kepaamııdaki işlot-
modo tiim çaüşaılsrr etküomesiür (l04).

(l0l) CHAUCEARD, s. l00.

(102) coMMISsIoN, Rappolt P.Tone, i. 33.

(l03) COMMISSION, napport Peron., .. 33.

(l04) ll,o, A .€apPİoisal, ı. 10.
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Avrupa TopluluHanna üye ülkolorin iluruınlarr bakrmrndan şö,vlo
bir aynm yapıIabür:

- Bazı şigtomlerile, toplu iş sözleşmosioiı etki yapabilmesi için hem
jşqi, hem do işveıen olmak üzere lrtıı iki tarafin da Akit seudikan:n üyesi
bulunması gerekir. Örneğin, F. Almauya ınewzuatında brı yönde açık bir
hiiküın vardıı (Tarifvornagegcsotz par. 3); İtğa'da isrı aynr çözürıııı

_vaıgr kararlarıyla ulaşılmıştır. Bununla birlikte bu ülkelorde bile, iş-
yerinileki tüm çalışanlarrn toplu iş sözloşmosindon yaratlandığı görül-

moktedir (l05). İsviçro (İsviçrc Borçlar Kanrınu ın. 357 /I) ilc Tiirk hu,

ku_klaıınila üyelik koşulunu öngöron açrk yasa .hiüümloıi bulunma.kta,

tadrr.

- Diğor lıirçok ülkedo iso saileço işvorenin taraf senükaya üyeliği

yetoılidir ve bu suretle toplu iş sözleşmesi, işyerindo ça\rp da kapsa-
mııa giron tüm işçilore uygulanmaktıdır (Fransa, Liiisonrburg, BeIçüa,
Hollanda, Danimarka). Bunuula biıükto işçinin üyo olmadığı halloıile
toplu iş sözloşmesinio otkisiniu tam ve otomatik biçimtle gerçokloşnıe,

üğino ilc işaret odilmeliilir (106).

Gono]likle, gorok işvorenin rıygu.laması sonucu, gorekso teş-il gibi
başka mokanizmalaı yoluyla, üyolik koşulrı:ıun tam anlamıyla işlome-

iliği, toplu iş sözleşmesinden yararlananların §a)nsııııü daima üyo sayr-

şııın üzeriıdo olduğu gözlonmektedir (l07).

(r05) BLz.: CoMMIssloN, Rappoİt Perorc, 5. 3r.

(106) Bkz.: coMMIssIoN, Rappoİt Perone, s. 3l.

(10?) [o, A İeaİpraisal, s, r0.

?0



§ 2. rtİRK PozİrİF HUKtlKtxiıDA T0PLU § SöZLEş]ıDSI oZERK_
LİĞİNİN GOSTERDİĞİ özEr.r.İKLER

I. TüRK IIIJKUKIjNDA TOPLU ış §özl,EşltlEsİ ERIdrütN
KAYNAĞı

A. Üllemizdeki tırüıel gelişmenin özellikleri:

l. Genel olııralt, çeşitli etkenlnr:

Toplu iş sözloşmoleriıin doğup golişelıilrooai içiı, bu olanağı hu-
fu}6 1ınınımış olmas1 hatta güvonce altııa alrımasr yoterli olmamık.
tailır. Diğer bazı etken]erin do biı araya golmoai gerokfu; bunları iısaoa
belirtmekto yarar vırüı:

ı) Ekonomik alwn:

Başta golon etkonlordon birisi, akono,,,iL otkoniliı:.Batı'daki goliç-
node gözloııliğ; üzoro, toplu iş ıözleçmoleri eaııyi iİevriıniıdon aoırıa,
onua yarattığı ekonomik vo eosyel Loşullır içiıde ortıyı çrlop öaem ka-
zar'ınrştır. Özelliklo ücıotlo, bağm!ı çüşınlann belli bir kitle oluştur-
mılın; bıının yanındı dı eanayiloşmenin vo okonomik goüşnoıin ye-
teıIi b diizoyd ulaşınııı toplu iş sözleşmeleriıin goüşi,"i"in ttmol et.
konleriniloniliı (l).

b| Siyasal etkan :

Toplu iş sözloşmeleıiniı golişm.eainde siyasal bağlam da öıeın taşıı.
Gonellikle kabul eililitiği güi, toplu iş eözleşmoleri için eo elveriçli or-
tım, çoğulcu denolcaıioin fiilen uygulanüğ iilkoloıilo movcuttur. Biiyle
bir ortandı gerok }ıiroysel, gerekse toplu ilüzoyde geniş bir inisyatif ve
haıoket seıbeetisi buluıiluğınilan, gerok iliişiinsel ıland.ı, geıokse eo-

(r) Bkz. özellüle: IŞIKLI, A.: Toplu İş Sozleşmeleri ve Tiirliye Ekoıomisi t§_iıdeki Yeri,
_\E_kaİa 1967, s. 33 vd., öz. s. 33-34.
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mut uygrılsmalarda konililiğindon, spontane oluşumlaı güç kazanrr.
Böylolikle de çeşitli işlemler vo özollikle ıiizloşme türleri artaıak arala-
rında farktiıklar göstorebilnokto; hatta bunlar tıirer aiyasal katrlms me-

kanizmasr o,laıak da işlov görobilmektodir.

c). Hukuht elkın :

, Hukukr otkon i§s, aslındı yuk*ıdaki otkonlorle birlikte ole alııa.
biliı: Buna uygrın biı eiyasal ortamda, giıişin özgiiılüğiinü güçloıürici
bir ta}ım huiııkl iliizgnlomeloı goıçokloşüilecok; bu yolla ekonomik
gelişno de kolaylıştııılaoaktır. Bu golişmoye koşut olarak yasalarda,
hatta aıayasala.da güvonce altına ılınınış çeşitli soıyal haklar goliçti-
riloooktir. İşte bu haLlar aıaguıda seıdika, gr€v ve toplu iş ıözleşmeai
haklan üçliisü biı aradı güvoıce altına alınıcaktıı.

Oörüldüğü gibi, ğaaal, hu.ku.ld ve eLoıonik etkenleı lıirlikte, biri
iliğeriıin koşulunu teşkil eiloıek etkili olınaktadıı. Bu nedon]e bunlaıilan
heıhaıgi birini diğetiıiten bağımgız olarak ele aİnak kınımızca yeteısiz,
eksit bir aqıklını getirir.

Z. Üllıımizile erlçnlıtin flzelliHeri :

Ülkomizdg, Batr Avrupa'daki gelişmeye nazaran oldukçı faıkiı bir
tarihıel gelişm.e gerçekleşniştir. Bu gelişmonin bazı özellikleri şıınlaıilıı:

* Saıayiloşmenin geç bışlanaer w bu yöndoki ön ımli ıihmlaıın
esaıeı Cum.hıuiyet ilöıoninilo atılıoış oluşu;

Domokıatikloşıno aiirooinin de bonzoıi biçimdo ıisbeten geç baş,
latılarak, aşamü biçiınde gelişmeai;

- Bütiin bunlaıa karşıı, Cunhuriyet döneıni içiıde ıoayal mev,
zuatın Diü€teıı orken ve yu}anilın aşağ getirilııesi. Mevzuatta bazr

önonli ekeiklikler gözlenmokle birlikto, özollikle konunuz açısındaı toplu

ğ aözloşmesi müesseşesinin hukuk eigtemimize, zamatıltı koşullaıına göre

nisbeteı erken getiıilği aöylenebilir. Gerçekten do 'umuml mukavele"
adr altında, toplu iç sözleşmesi kurunu 1926 y.l,,,da kabul eililen Boıçlar
Kaııınu (m. 316-317) ile Tiirk nevzııatmda yeıini butmuşttıı.

Ögıetimizde, toplu pızaıIığı iilkenizde "yasal pliıda tarihsel
olarak eıkeı iloğaı bir kuıum" (2) olituğu öne eiiıiilmektediı. Bu göıüş,
bilhaesa iirisodl gerekçeleıo ilayaıdııüp, luıaca *sanayileşmedeki ge-

(2) GÜLMEZ, M.: Tütiy6'do Çllrşma İıişLiıeri (1936 Önceai), Anlıorı 1983, s. 3l9.



cikme ve geıilik" olaıak özetlenecek durumdan kaynaklanmaktadır (3).

Biı başkı ıeden, Borçlar Kanunumuzun kabul edildiği ilönemile heniiz
bu Yasadaki kurallarrn yaşama gcçiıiimesine elverişli deıeccde çoğulcu
|ıfu ihınokrasinin yeıleşnıemiş olnıasıdır (4). Diğer önemli biı neden gos-

yo-psikolojik niteliktediı: Buna göre, yasal düzenlemeler spontane vo
kendiüğinden oluşau bir uygulamadan önce getirilmiştir. Böyle olunca,
bu kurallaııı yaşama geçirilmesinin güçleştiği düşünülclüiliı. İ,rlkemizde
bu konudaki ilk ilüzen]emenia bir yabancı yasaıın çevirisi oiarak hu-
kukumuza aktarr]masr da biı olumsuzluk olarak değeılenilirilınektedir
(5). Daha gok hukukçulaıın üzeriıde durdukları bir eleştiri ise, bu ka-
dar önemli etkilere sahip, karmaşık bir kurumun eadece iki maddeyle
yetersiz biçimde düzeılenmeeiilir (6).

Kanımrzca çeşiü nedenleı arasında cn dolaysız ve betrleyiei olanı,
eendika, toplu iş sözleşmesi ile grev haklaıının baştan lıeıi birli.lae ta,
ııuımaıniş oluşudur. Öğretimizde özelliklc üzerjnde ilurulduğu gibi, grev
hakkr tanınmailığında işiler, işvereni toplu iş sözleşmesini ka}ıul etmeye
sevkedecek, zorlayacak araçtau yoksundudar (7), Bu bakrmdaı iilke-
mizde, 1936 tarib_li İş Kanuıu ile (u. ?2) gıevin yaaaklanıp cezai
yaptınnılara bağlanması (a. |27-129. r30, r32), toplu iş sözleşmeleıi-
niı geniş bir uygulaua gö.m€§ini engellemiştir. Aynı çekilde sendilta-

cılığın beızeri nedeılerle iilkemizde geç geliçmesi çok ön€mli bir etken
olmuştııı (8). Ülkemizde ancak 1941 taribli *İşçi ve İş.reıen Seıdikaları
ve Sonüka Birükleri Hakkııdali Kanuı"la scndikacük yasal bir sta-

(:r)

(4)

(5)

(6)

Özcltikle blız.: IŞlKLt, s.35: Yazsr, bü nedeni toplu iş lijzleşmesi uygulanıasında},i gccik-

menin temel nedtni olaral göıteİm.ltedir.

Bıı konud! blz. örn,: Gi LMEZ, 6g€ 6. 319.

Bkz.: GÜLMrz, ag. §.320.

uİMARoğLIr-, ş,28-30: Toplu iş söz1.1E€ıefiniıı o döo.mde g€lişm.Eesiıin aııa nedcni

otara! göBt€rilnıektediİ. I}kz. alrıca: ESEı-ER, s. 388; ÇELİK, ToPl!ı iş sözl€şm€si; s. 3l;
T,ILAS. s. !?l; TtıNçoM_{Ğ, C. lI, s.20r. Diğer taİafton bkz,:975 sa. TSCLK, öerek,;e,

ItlıtTD, D ?{, l?.j.l963, s.2.

(7) TALA_c, 6. 2?ı: Yazaı, bu gaçeğin ıopıüı is sözleşİı(l.rioi geli§iEiıde temll etkcD olduğu
görüşüüdodir. A}İ,cs blz.: REİsoĞLLl, Tophı 1ş Sözleşnıoleri, § ?; Mİı'-\ROĞLU. s

3s-3l; ESEN$R, s 389; ÇELİK, Toplu İş Sözieşmesi, ı. 3ı; TUNÇoMAĞ, c. ll, s, 20li
t LUCAN, !. 53. Bu yöndc: Gorckç, MMTD, B 14. \'I.4,|963, B. 2i Millet Mecliei Geçici

Komigyon Rapoıu, MUTD, 17. 4. 1963, s. 1l.

(s) GİjudEz. 5. 3l+-320: Temel n€den olaİa} gösr€rilmcLtediİ; MİltrA.RoĞLU, s. 31-32;

ÇELİK, Toph İş sörleşmesi, s. 3r; TLıNÇOMAĞ, C. II,6. 20ıi ULUCAN, s. 53, Bkz. iıy-
ncı: Geıekçe, M TD, B ?4, 17.4.1963, §. l.
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B. Kaynık olarak Anayasa hiikiinıleri

l, Toplu iş sözleşmesi erkinin lıayııağını Anayasailon almosı:

a) |961 l nay asasınilahi hüküın:

Ülkemizdo ilk defa 196l Anayaaa§ı m. 4?'de toplu iş sözloşmosi öz-
gürlüğü bir anayasal halı olaıak tanınmrştrr. "Toplu sözleşme ve grev
bakiı" başbklı m. 47 hiümü şu şokildoydi:

"İşçiler, işveıeulorle olaD münasolıetlorinde iktisaü ı.e
sosyal d,urumlarrnr korumak veva düzeltmok amacryla toplu
§özleşme ve grev hakkına sahiptirler.

"Gıev lrakkının kul]anılıoaşı ı,e istisnıları ve işvereniı
lıaklarr kanunla düzenlenir".

lı) 1982 Anayasasın<lahi lıüküm:

1982 Anayasaeı ııı. 53'de işe toplu iş §özleşme§i haklu grev hakkın-
daı ayrı bir madde ile öngöriilüp, kısmen do düzeu]enmekteiliı:

"Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt" oıtak başlrğı altrnda ycr alan
"Toplu iş sözlcşmesi hakkı" alt lıaşlülı hüküm şu şekildediı:

"İşçiler ve işveıenler, kaışüklı olarak ekonomik ve şos.
yal durümlarrnı ve çalışma şartlarıur düzenlemek amactyla
toplu iş sözleşmesi yapına haklcıa sahiptfuler.

"Toplu iş sözleşmeeinin nasıl yaprlacağı kanunla düzon-
lenir.

l}

tüye kavuşmuştur. Oysa işçileıin kenililerine has, speıifik örgüt-loıi yo-
luyla çok ilaha otkiU olduk]aıı yailsııamaz bir gerçektir.

Sonuç olarak ülkemizile, Batı'da yapıldığ gibi toplu iş södleşmosi
kuruınunun ortıya çlkıştm sırf sosyolojik teınellere dayandınp, kaynağr
§osyal güçleıin eylemlerinile aıamak, tarüsel açıdaa bir ysnılgı toşkil
edor. Ülkenizde İş Hukukunun tarüsel gelişmesi içinde, toplu iş sözleş-
me8i kurumu ilk öııce yasakoyucu tarafından tesis edilmiş; dalıa goııa
anayasal bil kökone dayanilırılm,ştır. Toplu iş sözleşmosi hakkı, Ana-
yaeamrzda §endika ve grov haklarıyla birlikte tanınrp, her üç kurum çe-
şitli güvencolerle birlikte yaeayla diizenlendikten soıra toplu pazaılık
yaşama geçiıilnıiş ve "sosyıl güçler"ce bonimsoımiştir.



c) Toplu iş sdaleşınes/ hahkının .Lnayasırda tanınrntşıııııı anlaını:

Butaia üzerindıı durmaL istctliğimiz lrusus. tııplu iş sözlcşmcsi lıak-
liının hukukumuzda aıayasıl gül'lınce altrııa alromış olması; Anayasa-
ııızın işçi ı,e işvertıırlere ekoııomik vc sosyal durumlarr ile çalrşma ko-

şullarını birlikte diizenleınolcli için özerk biİ alan ta rmrş o]maşıdrr.

Bundan çıkaırlacak lrir sonuç, dah:ı iince dcğindiğimiz ülkeınize
has taıihsel gelişme özellikleri göziinünde tutulduğunda, toplu iş sözleş-

mesi erkinin Aııayasa'dan kal,naklandığıdır. Bu lıalıımdan. kurumun,
Devletin hııkuk düzenindcn ayrı bir hukuk düzcninde kaynağmı bul-
duğuna dair teorileri ülkemiz açısından savunmak güçtür (9).

Diğer yandan toplu iş sözleşnıesi erkiuin "özü", kaynağının lıulduğu
Anayasa'dan çıkarılacaktır (l0). Bunun çok önemli bir sonucu, toplu iş
sözleşmesi hakkııın aual,asal tanrnma alanrnın yasakoyucu taıafından
veya başka bir kamu tasafrufu ile daraltrlamamaşr, bu hakkın oıtadan
kaltlrrrlamanraşrdır. Bu nedenle, öğretimizde de vurguiandığr üzere Aİ,
man hukukunda güç kazanmış bulıınarı yasakoyucıırıun delegasyonu

kuramı hukukumuzda geçeıli olmayacaktrr; çüıkü yasakoyucu kondisi
tarafından getirilmoıniş bir krıralı "geri alamayacak", sınrrlaodıramaya,
caktır (ll).

Açr}lama daha da dorinloştirilorek, toplu iş sözloşmosinin doğrudau
vo zorlayıcı otkisinin bizzat Auayasa hiümüude yer aldğ kabul oiülmoli-
dir. Böylece kuıal koyma orkinin Anayasa'dan yasakoyııcuya, yasako-
yucuiian da taıaflara "delegasyouu" fikriııi de reddetmok gerekecoktir

(12).

(9) Benzeri yönde bkz. öz:l ULUC]IN, s. 93, s. l05.

(r0) SAĞLA . F.: Tink İİukıİ,ubda Toplu sözleşDe Erki se sıMllrı. _{.Ü. SBFD, c. xxlx,
No. 1-2, Maİt-Haz. 1974, s, 205, s. 207.

(rr) s-{ĞL_\M,6. 209; ULUC-LN, s. 84.

(12) B}z.: LıLUC-A.N, s. ı04-105: Yaaİa göre, ".{Gvassnlİ, yasakoyucuya, tuİar kovına er-

kiai det€gasyon graülığı ile ıaİaflara devretne ü,onusuoda yctLi weıdiği de söyleftmez.

Bü nedonlc Lukukuİn,z bakııııından hem dat anlamda hem de geniş anlıeda dclegasyotr

tuıanrııı gcçcı|iliği külmamaltadrr."

15

"_\1,ıı işvcrintle. aynr dönem içiıı, birtltu fazla toplu iş
sözleşmesi yapılamaz ve uygıılanamaz."

Gödldüğü gibi r96t ilc 1962 Anavasalaıındaki bu lıükümler bazı
farklılıklar gii§term(}ktedir, Bu farkh]rklara "Türk hukukıııııla toplrı iş
siizleşmesi ötırkliğiııiıı işlcvlııri" alt lıölümünde dıığineceğiz.



Anayasam-rzda yasakoyucuya düzenleırıo yiüümliilüğü ilo vorilmgk-
tedir (m. 53/II). Aıcık daha önceileı do değiıildiği gibi toplu sözloşmo
hakkı, sondika vc gıev haklaııuda olduğu gibi, horhangi bir Doı.lot mü-
ilahalesi ve yaaal düzoulomo olmaksızın da kullanılabilecokt}. Başka
doyişlo, Anayasamızrı bu hiüümleri iloğrudaı uygulanır nitoliktedir (l3).

2. "Toplu jş sd.zJeşınesi lıqkkı"nın " sözleşme özgürlüğü"nden ayrı bir
hükümde ıeı alması

Toplu iş sözloşnıesi hakkrnııı Anayasamızila sözloşmo özgüılüğün-
deu (m.48) ayrı olarak ilüzonlcnıniş olması, üzerinde drııulması goroken
bir busustuı.

a) Toplu iş söahşınesi halıkının Anayasaila yer almasının gereksiz
olılğu göriişü :

196l Anayasasr dönominilo öğrotjmizde, Anayasamızdaki §özleşme
özgüılüğüıün toplu iş sözleşmosini do kapsayıp güvoıco altına alüğı;
dolalısryla ayrı lrir maddo ilo toplu iş sözloşmosi hakkına yor vcrmenin
goıoksiz olduğu öno süiilmüştiir. Bu görüşü sal.rııan S.K. Miınaroğ-
Jıı'nuı dayanmrş olduğu başlıca gorokçeler şunla.dı:

- Dünya anayasalarılru lıiiyük çoğıınlrığunda toplrı iş sözloşmosi
hakkı yor almamaktaür.

- Toplu iş sözleşmosini do içorııekte olan sözleşmo iizgüılüğiino
ilişkin bir Aııayasa maddosi buluuduğuna göro, toplu iş sözloşmesi hak-
krnı öngöron ınaddo goreksiz bir tekrarlamailır.

- Söz konusu madde toplu iş sözleşmesiuin uygulama alanını da
daıaltmaktailrr. 196l Anayasasınila yer alan hükümde toplu sözieşme
hakkr, anayasal hak o]aıak eadece işçilere tanıımıştrı. Diğor taıaftan eöz
konuau hak, iççiloıin iLtisadi ve sosyal durımlarrnr korumak ve düzelt-

(ı3) Bkz. yuk. lLirıci BöliiD, ,§ r, lJ, Bi TANÖR. 9. 233i ULUC.A]ü, i. 67_69. B. TANöR, sıı_
yaaiıl nonnıın kcodiliğiaden oy8ulaDİ olma3r i{in aİsnaca} koşullan ssyma}tadtİi büEtıİ
6zetle: r) Kullaıılsı ifsdelĞİi[ yet€İince açık ve dıkik otıp, progrımatik nit üL t çıma-
maıı; 2) Hakın ytikiimiiisiiııiin vo tıpıamıııu ı9}çı belli olnası; 3) Biızat hatlırı yapı
ve Diteüği itüanyla Laüangi biı Devlet oıgınrrıla desteğiD€ mottaç olmaLoan &ondili-
ğhrd€n uyguls$İ olıuıu; 4) Yargı gaveıo*i ilc donatılmş oloao (s. 233).
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mek anacl olaıak belirli amaçları bığlanmıştrr (l4). Bu nedenlerle ya.
zaı, |96| Anayasasınrn auılaı hiikmünü, sözloşmoıin uyg:ıılana alanrnı
goroksiz yero dıralarğı gerokqesiyle eleşürnolıtodir (l5).

lı) Toplu iş sd:leşmesi hakkının Anayasada y,.:r almasının gerel i
oliluğu görüşü :

Bizim de katrldığımrz bir başka göıüşo görc, toplu iş .sözleşmesi
lrakkının avrr bir hükümle anayaeal güvence altına alınması ieahetli,
hatla gorekli lıir çözümdür ( t6).

}Ier ıe kadar toplu iş sözloşmesi }ıir sözleşme türü teşkil eüp söz-
leçme özgürlüğü çerçevesi içinde ele alınabilirso de, göstermckte olduğu
ve incc]ememize kouu tı]an çok önemli özellikleıiylo, klAeik sözleşmc öz-
gürlüğü esasıırn çerçevesini zorlamakta. gonişletmektedir. Bu bakrm-
ilan, özellikle de sposifik işleı,leıi açrsındaı ayrı bir nadde ile, açık bi-
çiınde anayasal güveıcoyc kavnşturulması, herhaugi bir iluıaksamayı
ön]omesi ba]omı]ıdau zorun]udur. Bu zoruılu]uk. özel]üle iki bakımdan
belirgin olnıkıadır:

- Toplu iş sözleşmesinin "sözleşme" olma niteliff }talen tartı§malı
bir husus olduğundan, toplu sözleşme hakkr "sözleşme özgürlüğü" çer-
çevesi içiıde kabul edilmcyebilir. Brı olasılrğa karşr toplu iş sözleşmesi
hakkınıı Anayasa'da açık biçimdo tanrnmagıuala yarar bulunmaktatlır.

- Toplu iş sözleşmesi erkinin güvence altıDilaki özü, ilaha açık bir
şekilde tauımlanrp Anayasaca korunmaya muhtaç görünmektedir. Özel-
likle sosyal güçleıin bıı müessesoyi nisbeten geç olarak ve "yukaııdan

(u) F. SAĞLA 'ıD ma}ıl.sinde d€ toplu iş sözleşEesi erkiüin kon,ı ba}rmınd&D srıE]aİt üze,

riDd€ düİulara}, siyasal anısçl&r toplu gözleşlae erki dıEnda kolılığı gibj. dini konola.ın dıı
(örn.ğin namaz velitlen, namaz odotan ta]ısisi 8ibi talepler) toplu iş 6ğzl€şnıesioiü lonueu

",-apılamayacağı belirtilııiştir (s. 2ı2). cünümiiz.le yüİiirlükte olan sistcm §erçvc.inde de,

toptu iş sözl.şEeleIi.ii1 hizm€t iliş}isi dışında kılan konularda mİİğatif €tLi 1,apma§ı ka-

bul edilemez.

(t5) Eİz.: MİMARoĞLU, 3.40 4l.

(l6) S.K. Miı]ıamğlu'nuıı görüşünün bi, el€ltirisi için bkz,: ULUC-{N, !. s2-93: 'Mimaroğlu'nu
kaışı laut olarak ileli sitditii, saptınan lmacın sirrleşm€nin u}guıama gIorıını daraltüğı
görüşüi g€İçekt€ bu oEacs bığır özgüD nitelikleri olan yeni biİ lüurumuİ. toplu iş sözleş-

mesi özerkliğinin vartık gereklesi olııııktadı. Bu bakmdan ve yukalıda ie.ilen bilgiletin
tşıİF altıı.la Mimaİoğh'na katrllıay. olanaL yoktur. Aynca toplu iş söıl€şmesinin Anaya,
gada diizenl€nmemiş olma6ı otruı tanümıdığl aıIanua gelmez. Öraeğiı, Alnanya'da
Aııyagaıla açıLça düzenlonmi, olmaE.$nı İağeen bu kunımun Anayası düzeyinde öİ-

güc€nme özgiiılüğiiıe bığlı olaıak tatund*tlds göİüş billği çaİdE". G. 93)
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aşağı". Anaya§a \-e ),a§a lıükilınloıi saycsiııde lrenimsedikleri iilkemizde
lıu gerokeinim daha ıla belirgin biçimde oltaya çıkınaktadrr.

Haklr olarak vurgulaudrğı gibi, Anayasa'da tanrnmakla toplrı iş
sözleşmesi hakkı, sosyal yaulara "Dovlet karışmasrndan korunmuş biı
alan" sağlayıp bu suretlc kamu gücünü bağlarnaktadır (l7). Böylelikle
lıir yandan gerek yasakoyucuıuu, gcrekse idarenin düzeuleme ve rnüda-
haleleıine, diğeı yaudao da özel kişilerin daı ıanrşlarrna karşı (l8) Ana-
yasa taİafrndan güvence altına alınmış biı koruma al5nr mevcuttuİ.

Brı anayasal koruma alanrnrn kapsamınrn ne biçimde belirleniliği
konusu isc "toplu iş sözlıışıuesi hakkının işlevi" çerçevesinde iucelenme-
liilir.

II. TÜRK HUKI KIJNDA TOPLU
İşLEVLERı

İş sözLEşMEsl ERKINİN

A. 196l Anayıeası m. 47'de toplu iş sözleşmesinin içlevsel bağrı

l. İ şçiyi lıoruma işleı,i:

l96l Anayasasrnrn 47. maddesinde tolılu iş sözleşmc eıkinin nişbeteu
spesifik bir işlevc yöneldiği görülmektedir:

a) Bir kere Anayasa, toplu iş sözleşınesi lıakkrnr işçjlere vcrmiştir.
Böylece auayasal hak olaıak yararlanma lıakrınından taraflar arasında
biı simetriıin gözetiimediği; lıu hakkrn sadece işçiler açnrndan spesifik
bir aıayasal koruma alanı bulunduğu söylenebilir. işverenler açrsrndan

(r?) LrLIICA.N, s. 82. _{acİk bu alann mutlak gnlamda heİ türlü müdahaieden bağışık olııaüğı
konıı§uEda bkz. aşağıda (II, A, a) krsmındaki açıklanalanmız.

(18) Bkz.: üLr]CA\, s. 84-85'd6 !€İiI€ıı ö.n€Ller: topıu iş sözleşmesi taraflaıı ile rakip örgün
|eriı toplu iş sozleşmesi özerkliğinin özüoc a}hl giİitim ve işıeml.ti arasında. işçiter ve_va

örgütleinc. topıu iş sözloşm€si hak}rndan feııgat edilmesi, İakip öıgütle.in toplu it söz-

leşmesiıiu bir başka örgütle yapılmaması Lonusuoda işvelenle anlaşma|an öm€Ll.ri ,..
ıilmektediı.

Kouu, toplu iş sözloşmosi erkiniıı kaynağını teşkil edeu Anayasa-
laumrz açısından elc alıumalıdrr.

196l Auayasasr m.47 ile 1982 Aıayasasının 53. maddeleıi birbiıiyle
karşlaştırıldığrnda bazr öaomü farklar dikkati çokmoktediı:



ise alelAde sözleşme özgürlüğü ilkesinden yararlanılmasr yeterli görül.
müş olabilir. Bununla birlikte 275 sa. TSGLK hükürrıleıine bakıldığın-
da, özelli}le y€tki ve çağrıya üşkiı m. ?, m. 9 gibi düzeıIemeleıin her
iki taraf balımııdan uisbi biı simetri içinde gerçekleştirildi$ gözlen-
mektediı (l9). Ancak böyle bir nedenle 275 şa. TSGLK'nun Anayasaya
aykırılığrnın aöz konusu olmıdığ kanısındalız: Zira bir hakkrn anayasal
taırt!ıma alarunrn dar tutulmuş olm aııo aadece anayasal giiııencenin sıııt-
larınr göıterir. Yasakoyucu söz konuşu hakkrı arıırlannı geıişletme ola-
nağna eahiptir (20), yeter ki iliğer Aıayada hükümleriıi ve Aıayasa'da
öagörülen diğer hakların özüoü zedelemesiı.

b) Diğer yandan, Anayasada toplu sözleşme hakkr işçilere, işveren-
leı]e olan iüşkilerinde ekonomik ve eosyal duıumlarını koruma ve ilü-
zeltme amacr ilo tannmak euretiyle, işçiyi koruına işleoiae yöneük bir
kurum olaıak kabul edilmiştir. Böylelikle bu metiıde kaıımrzca sadece
işçiyi koıuma işlevi anayasal koruma alarıına sokulmuş; üğer işlevleı
ise yasakoyucunun takdirine bıraiılmış buluumaktadu.

Ancak bu konuda doğişik anlayrşlar kabul edi}qrektedir: Örne$n,
F. Sğlam'a göre, yasa ile ancak koruma ımacrna uygua düşen srnırla-
malar getirİobilocoktir. Yazara göıo "toplu iş sözleşmesi, işçileriı şim-
diye kadaı ulaştıtları jktisaü ve sosyal durumu geriye götiirücü bir araç
olarak düzeılenomez". Aynca bu görüş, sosyal yanlarıı tasarruflann ala

eıııılamaktadır; şöyle ki "toplu iş sözleşm,esi, işçilerin iktisadi ve sosyal
durümlarn" diizoitmek amacrna yöıelmeüdir" (2l). Nüayet, taıaflaıın
d.üzenleme özeıkli$ne giren konularda işçi aleyhine olarak yapıJacak
kamu tasarnıflan da caiz göriilmemoktediı. Böylece bu göriişo göro ör-
noğin, ça\ma koşullarrnın iist sınırınr enıeilici hiitümleıle diizenleyip,
işgilere daha elverişli koşullarla toplu siizleşne yapma olaıağıır kapat-
mak amaç dışı bir sınıılıma olarak toplu iş sözleçmesi erkinin özüne
ilokunulmasını ifade eilecektir (22), D. Ulucan da lıenzeıi biçimde, ör-
ıeğ-iı yaaakoyucunuıo koruma amacııa aykırı olarat toplu eözleşmeleıle
önceük]e işlotmonin veya salt kanu yaıaıınıı gözetileceğJni öngöre-
moyoceğiıi; toplu iş sözleşmesinin içoriğinin beliılenmesi balımındaı

09) Bkz. vtMARoĞLU. 9. 40-4l

(2o) Ka.ş. üİ}İARoĞLu; Yızaı, cıaseı tasviP €tm€Lte olduğü yosa diıztolcııı.siniD aı!ya-
sıya aykınlü teşLit .d.bil.c€ği }a!ıııadedİ (g. 40-4l).

(2ı) SAğLAi4 6. 206.

(22) SAĞLAM, ,. 216.
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da, öıntğn, ücrotlerin dondurulmaeı n veya tavon saptamılantrın
Anayasaya aykııılık teşkil odocoğ.i göıüşüntlodir (23).

Kanımızca, 196l Anayasasının 47. maddesi ile öngötülen koruına
işIeviıi, tara{lara işçiloıin ekonomik ve sosyal tlurumlırı ile ilgili vo işçi
lehine olınası kaydıyla, sınrıeız bir diizenleme yetkisi olalak kabul et-
mek, açın iıir yorum taızrilır. Aaayısanrn söz konueu hükmiiado amaç-
lauaı, doğrudan toplu iş söıltşmesiıiı hukukeal rojimiıin bclülenip uy-
gulanmasında, işçiyi korııma ıımacıüa z&ıa! verilmemesidir. Dolayısıy-
la 1ııkandaki örnekler ele alınırsa, yasa ile toplu iş eözleşmesiıin önce-
Iiklc işletme çıkarlarının gözetilecoğiuin öngörünıesi duıumu, kabul et-
tiğimiz anlayış açısından da koruma işlevinin ıçık ihliliui teşkil edecek-
tiı,. Bıına kırşılık, burada da BK m. l9-20'dekj genel sınırlamalar tipin-
de }ıeıtlamalar gitıi, Aıayasaıın diğer hükümieıi gözöniiıde tutulmü-
drr.

2. Greu lıakhı ile oynı maddcde yeı alması:

1961 Anayasası ın. 47'de toplu iş sözleşmesi ile grev hak]arr birlik_
te, avnı rnaddede düzcnlenerek, ayuı cünılere belirtilmiştir. Bu tutum
Anayasa kol,ucusuurıu bu iki hakkı 1ıiıbiıine bağlı olaıak gördüğünü gös-
teımektedir. Bunun vanında, böylelikle geao kuıumun işçiler yararına
ele alrndığı teyit oluumaktaclır.

Ancak bütün bunların 
"vanında, 

greı, Iıakkınrn anayasal korunma
alanının, işverenle olan ilişki çerçevesi içiude ve işçiıin ekonomik ve
sosyal duıumlannın koruamaşı veya düzeltilmesiyle sınırlr tutulduğu
da anlaşılmaktadır.

Dikkat çeken bir başka nokta, grev hakkrnın kullanılması ve igtis-
na]arı bal;ımından yasakoyucuya bir düzeılemc görev ve yetkisi veıil-
meoine karşük, }u cümlede toplu iş sözlcşmesinin yer almayışıdır. Böy-
lece yasal grnulama getirme olanaklarr bakımrtxdan grev lıak}ı ile toplu
sözleşme lrakkı biı tutulmanıış görüumekte. Daha önce beliıttğmiz g0-
rüş çerçevesiıde, greı- Irakkı için söz k<ınusu olabilecek sınırlamalaı,

(23) ULUCAN, s. 04: Ru baLmdan 1ş K. m. 14'dc }ıd.o t.ainatrnıa saptausliıda iilt srııİ
getiİ€n hütmün Anayssğy9 ayhn olduğu öne'§üriilm.Ltedir (d.n.97). Bu yönde blz, ay-
nca: ÇELİK, s. 36?; KUTAL, M. _ EKoNoMİ, M.| Tüık Eııdüsrıi İıillileti sist.miıio
Yasal ÇGİç€veci wc BaşL@ sorılııaİ\ Endü9tİi İıişlrile.i semin İi,..8(Ft2?. BLz. ıyncı:
ADayaia Mahketıcsi 9.12.|916, |976-M l|9?6-52, RĞ ı5.3.197?, sı: r58r9: 19?? yü
Bütçe Kaİunu[uı s6zl.şm€lcıd. öngöliilecct ücrct vc diğ.İ Eaddl v. ı}El $İıılara tavaı
Loya! hiiı,.,niiıiia iPta|iE€ oybiİliği il. LaİaI voİilrıiştir.
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toplu iş sözleşmesi açısudan aıcak koıuma anacına uygun düştüğü
oranda mümkün kabul edilmekteclir (24).

(r4) S_{ĞLAM, !.216

(25) Bkz. çELİK. s. 362-363.

(26) Genel olarak hu }-önde: ULUCAN, s. t36; diğcr taıaftaı, güniimüziilı üükuk AnlarışDda
dürrn düşüncesiıitl toPlu iş sözl.şE$iDıo kot:ıDa işlevindoı solrg gcldiğii toplü iş söz|eş_

İn€€iniD diİen işlcviıin sııır.ol işçiye yarolıhk iıLesiade bulduğu }ğaiiade bkz.: SoYER,
P.: ccael İş Koşııllırı, İstaübui ı98?, s. l93 ve lıuıoda atıf yapılan §oan öğr6üsi k€simi.

8l

B. 1982 Anayısının m. 53 ite 2822 ea. TSGLK açuınılan toplu
iş eözleşmeeinin işleveel bağı:

|, Işçiyi horuma işleııi:

1982 Anayasası m. 53 Iıiikmü, konumuz açısından, 196l Anayasası-
ıırıı 47. madilesinc ııaza.an }ıazı farklılıklar göstermektealir:

Bu kez toplu iş sözleşmesi hakliı, sadece işçilerc doğil, aynı zamanda
işveıenlcre de tanınnıaktadır. Böylece Anayasa koyucunııı toplu söz.
leşmo,vi her iki sosyal yanın simetrik biçimtle yararlauabileceği bir araç
olarak clc aldığı anlaşrlmaktatlır (25).

Yeni hükümde koruma arnacı yerioe düzeıleme amacınrn ön plAn-
da tutulduğu izleniıni doğmaktadır. Ancak bu huşuşu kaıımızca ihti_
yatla ele almak geçel<ir: Heı uc kadaı toplu iş sözleşmesi haklıınrn ama-
cı, işçilorle işverenlerin "karşılıklı olarak ckonomik ve sosyal durum.
larını ve çalışma şartlarrnr düzealemek". biçiminde beliıtilııişse de, ko-
ruma işlevinin geri pldna itildi$ni aavrınmak güçtür. Hükmün bu bi-
çimde düzenlenişinin temel nedeni, daha önceki Auayasa metninin },u-
kanda ileğindiğirrıiz çeşitli yoıumlaıa olvorişli bulunması olabilir. Bu
sıırotle, yeEako}.ucu vo diğoı kamu otoritelorini!, hor zamaı. işçi lohine
olmayabilocek bir takım düzonlomo vo yorurnları gotirmo olanakları
uiebeten açık tutulrEuş göriinmektedir.

Böylo lıir bağlam içiıdn rlahi, toplrı iş eözleşmeeiıin toınel işloviuin
hukukuınuzda gc;^o işçiyi koruma işleııi olduğu kauısındayz (26). Bu
yönü doetokloyecok çoşitli hrısuslar arasında tabii i]k öace toplu iş söz-
loşmosi hakJunın bir sosyal lıok oimaşr züredilebür. Böyle olunca daima
ön plAnda zayfı, yaıi bıııada işçiyi konınıa amaıı gözttilocektir. Nitokim
2822 sa. TSGLK'da bu yöniiı toplu iş sözloşmesinin diüonlonişi balu.
mıudaı ön plönda tutulduğu, hatta bu yöude bazr ilorlomoler sağlaniLğı
görii.lmekıodü.



Toplu iş sözloşmoeiıin igçi yaraıına etkisj konuşrrqila 2822 so,

TSALK'da gözlenon biı gelişmo bu baiomdan ilikkıt çolriciiliı: "Toplu
iş sözleşmeeinin hiümü" başııkh 275 sa. TSGLK m, 3 /IV'ilo toplu iş
gözlgşmeeiniıı iloğruilaa iloğruyı vo zoılayıcı otkieinin çok öıemli bir
aınııını teşkil eilen, hizmet akitloıindeki işçi lehine hiikünleıiı korun,

ması e88üıı iıtisnaya tAbidi: Buna göıo, toplu iş eözlegmosinin içorüği,

hizmet akilino nazaıan işçinin aleyhine olan hiikme üetünlfü taııma ola-

ıa$ voıilnişti (27). Öğretimizde o dönemile bu hükmün isabetsizliğine

işaıet etli}niştir (28).

2822 ga. TSGLK m. 6 /Il'ilıi ise bu hiikiim farklı bigiınile düzenlene-

Iek, "toplu iş sözleşmesiıde akıi beliıtitneilikçe" ibaıesi kalilınlmıştu,
BOylece, artıt toplu § södeşmeai taıaflanaın, biıeysel hiznet akitlerin-
ite yer alan ı,uy. ,l.".k hiikiinleri işçileıiı jeyhiıe bertaraf etne ola-

ıaÜarı kalkm.ı§tu. TSGLK m. 6 /II hii}mü emredioi olduğuıdan, toplu

iş sözleşmelerinile yeı alacak akeiıe kaıaılaştıımalaı geçeısiziliı (29),

2, Düıen işlıoi : 
]

1982 Aıayasasıım 53. mailıleeiıale}i anlatıru toplu iş sözleşmoaiıin

"iliizen işlevihe ile a4ıkça yeı veımektedir. Gerçekten, toplu iş sözleŞ-

m.eei, kapsaınına giıen işyeıi veya işletmeile aiEbeten siiİ€Lli ve yeLıe-
sak bir oıtak ça!ışma rejimi, bir iş diizeni getiımekteiliı.

a) Zaman açrsmdaı nisbl biı süreLJiiilt, hukukumuzila daima toplu iŞ

sözlegnesinin içeriğıne ilahil sayılan, toplu sözleşme hükünılerini iyiniyet-
le yeıiıe getiıme ve "ilirlik" borcuyla sağlanıı. Bu yönile geniş anlamlr biı
"ilüzen işlevi"ne, toplu iş sözleşmesiıiı efuesi boyııca çalışına barqını
kotuma borcu ila giımektediı. Eukukumuzila, toplu iş sözleşmesinin

yüıüıliiğü süesince gıev ve lo}ıvta bsşa,urma ya8ağ1, 2822 sa, TSGLK
ile hak grevino cevaz verilııeneai suretiyle mutlak nitelik kazanmıştıı,

(2?) 2?5 ie. TSCLK m. 3/IV: 'Toplu ir.ö21.9m..iıde or,si ö€ai,ilmsdiiçe, hizmet akidnin ıtCI

lehindeli hükümle.i outfheİdir".

(28) Bkz.: ÇELİK,TopluIş Söz]eşmesi, s.62 64 aynı yozaı,lş Ilııkııku Dersleıi, s,398: Kayıık
teçkiı etmiş tİı]unan İsa,içIe ve Almon (anMlanıda(İBK m. 35? /II i esLi m. 323 /II; TVG
paİ. 4/Iu) böyle bir hükmün yer almedığtD da işaİ€t ediıme},tedi!. Bkz. alıca: ftEİS,
oĞLU, s.: Toplu 1ş sğzlcşmesi, Gİev ve Loliavt Kanuıu Şeıhi,.{nkara 1975, s. l08i d]İl
,.:ar, Şç.h 1986, s.9}-100. Ks§.: ESENER, g. 408: İşv€r€nin toPlu iş sözleşmcsi drşDıdo

ilcil€ıioe hiaet akitle.iyIe çüar sağlamasıım s€ndi}acılık yğnünd€n aızu edilmeyecek yanı

beliıtilerek, urgulamada bazan işv€r€n iI€ işçi seıdi}alan arasında uyuşmazhklar çktığına
işaret €diImektedil.

(29) REİsoĞLU, Ş€İh 1986, .. 1oo.



Siifekliliği sağlanaya yön€lik başka biı eaas, bizzat Anayata hiik-
müyle öngöriilen "ıekllk ilkpsi"dıı. Aıayasa h. 53 /III'e göıe, "Ay- iş_
yeriıde, aynı dönem için bitden fazla toplu iş sözleşneai yapılam.az ve
uygulanamaz".

Söz konuerı süreklilü, aıtık ancak beliıli eiteli olaıak yıpılaİıileu
' (TSGLK m. 7) top]u iş sözloşmosiniı şona ermoainalon Eonra bilo bir öl-
çüde sağlanmaktailır: TSGLK m..6llI'yo göro, "hor ıo sebeplo olrırsa
olguu sona oron toplu iş sözleşneeinin hümot gk;lino ilişkin Liikiiinlori
yeniei yüriiılğo giriıcoyo kadar hizmet ıkü hii:kmü olerık ilovam odor".
İlginç vo tart!şmslr uzaıtılgıı olaı }.ıu eaası, }ıuradg tah]il etmeksiziğ sa.
deco zikretmekle yetiıiyoruz.

Yoni bir toplu iş sözleşmosinin yapüp yiiriiılüğo konulması ilo ön-
ceki toplu iş sözleşmosinin kuriluğu düzon aona orip yeriıi yonieino bı-
ıalor. Bu bakımdan öncoki hükiimloıo nazııaı yoni hiikümlorin işçi"i.
lohiue ya da aloyhiuo olmagı önem taşımız (30).

b) İşyeıindo veya işlotmeilo "birlik vo tıoraboıIiğe ilayanan bolirli
tıir düzenin kuıulmalı amacı" (3l) o]arak tarjf eiüloiıiloı düzoni sağlana
işlovinin güçlenürililiği do gliıiilnekteür. Bu baiımilan 282l şa. SK'_
ıl.}j "Sondikaya üyo olup olmam* hiiniyotiıin tomiıatı" Iıaşlılü m:
3l'ilo ilikkat çokicj bit yoni hiikiim getirilniştiı. Esaiıen sonilika ü1olo-
riylo üyo olnayanlaı vo fark]ı egndikalara üye olanlar arasınd,a ıyTıın
yıpılıng$!ı yasaklayan bu hiiloıiiı hukııkunuzdaüi klAsik iatienası,
toplu iş sözloşmesinden yaraılo,._a lıakrmından taraf eonilikaya üyolik
koşuluilur. 2?4 aa. SK ın. 19 /IV'iIo, "2l nci mailile hiikmü ile kaıuıun
cevaz verdiğ toplu iş sözleşırosi hiüiimlsıi saklıdır" ilenilirLen; 2821
şa. SK m. 3l /IV'do, "ücrot, ikramiyo, pıim ve paraya ilişkin soeyal yaı-
dım koıulaıınila toplu iş sözleşmesi hiüünrleti eakLalrt" şoklinde yaıaılı
bir açıklık getirilmektediı. Böyloce toplu iş sözloşmesiniı geıel olarak
paraeal hiikiiııleri dışında kalan, tıraf seadüanın üyesinin lelıine ko-
şullardano aksi öngöriilıneitikçe işyeriıdeki tiim işçiler yararlanacıktır.

Bu hükümloı osas itibaııyla ı§yerinin çafuma i}üıenini ilgileıilire,.
tüıdon olarak, öıneğin çüşmo vo diıloıme zamanlan, hafta tatili, işçi

(30) Bkz. özellikl.: ÇELİK, Toplu lş Sözleşmesi, 3. 1.}-8o; a!n. laaaf, İ9 llukuku Dersleri, s.

40L-402. Bk,. a},nca bu yönd€: 9. IID ?.2.t975, 8086 |28426, İüIU, TSGLK D. 3, N". 3

ve C. TüNC-A.Y'ıı incclemesi; 9. IJD 13.4.1984, 3415 /4248, İüU, TSGLK m. 6, No. 2 ve
Ü. NARMANLIoĞLU'nun in.tı€mejii 9. gD 31.t.1989, 152,1/2965. İşçer€n, Aİslıt
1989. c. x\vIII, sa.3, i. l8.

(31) ÇELIK, lş Ilukuku Dert|en, 9. 399.
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8ağlığı v€ iş güvenli$ önlemleri, işçilorin topluca işyerı'ıe taşumaero
yomel verilmosi gibi hiüümioıdir (32). Öncoki yısal düzoılome biçiıniıi
oloştirmiş bulunan T. Esener, özollikle bir işyorinde "çüşma siitesi, işçi
eağlığna ilişki,, 1odbirlor, verilen sıcak yomok gibi huguslarda şendikalı -
oonükaaız ayfııııırıııı yapılması"nıı mümkiiı olmailığna işarct etmiş-

ti (33). Aslınita 282l sa. SK m.3l/IY'deki çözümo ilaha öncoki yasa,
döıomindo ilo ulaşılabiüyordu. Buıuu bir yolu, toplu iş eiialoşmolerindo
yoı ılan "tefrik şartı"nııı bazı yaıgı kararlonmrzda batıl sayılması ol-

muştur (34). Diğor yaıilaı ve dıha isabetli biçimde, 282l ea. SK nr.

3l/IV'ileki çözümo işiı ve işçiniı özel uiteliklerino dayanarak ulaçıl-
masr da iıit ölçüde miiııkündü(3S). Aıcak 2821 sa. K ilo, pııaeal olma1 ao
hiüümler ba}umından getiıilen bu genel aynm yasağı, gerck kapsamı,
gor€kso tgmel düşüıcesi itibanyla ayn biı anlam ve etki taşımsktadıİ.

m. T{JRK ilJKIJKtJ]\tDA ToPLU İş sÖzLEşME§l oZERK-
IİĞİNN K0LLEKTİr rürulĞİ:

A. 2822 ea. TSGLK'ıIa toplu iş iözleşmeşinin taıaflırı:

l. Toplu iş sözleşmesi ehliyeli:

a) Cenel oloralı hak ehliyetiyle bağlantı ıe farklılıklat:
Toplu iş sözloşmesi yapma ehliyeti, her şeyden önce toplu iş söz,

leçmesi-ıre taraf teşkil erlecek bir kuruluş veya kişi olmayı ifade eder (36).

(32) oĞUZıL4.N,6. 68-{9i l,kz. ayncg: RElsoĞLU, ş€İh, s. rsoi çELİK, !. 404_405i o/n,
yauor: Top|u 1ş Sözleşm.sinden Yaİalla!ıma, Tühis, ocat 1986, c. 10, sa. ı; §. 3. AynntıL
ve ıistemli b inceleme içio }ıkz. alT ıca: DYEEI{CI, Ö.: Toplu lş SOzteşmcsiniD İşyeıiıde

Çahşan Bütüo İşçilere Uygulanacak llükiimteri, Kamu,İş, C. l, Nisan 1988, s. 4.

(33) ESDNER, İş Eukuku, .. 4?9.

(3a) İstaı}u] 13. Asl. Huk. (lş) Mahk. 10.11.1967" 1923/1365! Yt. 9ItD 12.2.1968, l3r?/1713
(onaDa k.İan), İüU sK m. 21, No. r, F. SAĞLA_MIn incelem€,i (II{IJ l9?5)l Karar, öz€l-

Iikle g€İ€kçesi yönii.dea .lğşti.ilm€Lt€diI. Bu bakıından Aıayasa Mıhkenesinin 2.3.1971,

l97H6i 19?1-24 sa. keannda sK nt.2ı, s€ndika v€ toplu §öuleşme özgüİlükle.i açBıudaı
Anayaıaya uygun ve geçeİli saylaIaL, tımaotyla zıt biİ aıIayüş bcnim6elrnirti (bkz. F.
sağlrm'ın incel€Desi, !. 4-5).

(35) oĞUzM{N, tıişLiler, !. 69; aral yıza.: Toplu İş Sozleşmesiadeı Yaraılaımaya lIişLin
Sorunlar, Doğanay'a Aımağan, İsranbul ı982, s. 62-63; "Bu Laııerdo işvelcıiD sendikasız

işçiyi toPlE iş Bözteşmesinden yaİaİIaniüidssı değil, kurülan iş diizeAinin *nditasız iştiyc
yaısımagı söz konusudur" Q. 63).

(36) oĞUZütArt, İlişkil€İ, s. 19.
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Toplu iş sözleşmesi ehliyeti bir balıma medeıi hukuktaLi ..hak
t}ıliyeti"niu toplu iş sözleşmcsi hukuku alanındaki karşüğnı teşkil eileı
görünmektodfu (3?). Buauıla birlikto toplu iş sözleşmosi obliyotiıin, hak
ohliyetiniı özol bir türü olınailığrıa da işsret oülmektedir, Goıçekten
de buıada objektif DoIm (iş hukuku kuıallan) yaratma faaliyeti eöz ko-
nısu olduğund.an (38). medeni hukuktaki hak ehüyeıinilen faıklı, sposi-
fik koşullar aranmaktadrı:

- İşveren tarafı,2822 sa. TSGLK'na göıo ancak bir'işvoron sen-
dikası olabilir. Ancak, işveıenin hernagi bir senükaqın üyeei bulıınma-
masr halinde, lıizzat işveren_ de taraf tcşkil cdobilocektiı (m, 2; m.
l2 /II) (39).

- İşçi tarafı balımındao ise elıliyet, münhasrraıı işgi senilikalarıno
tanınmaktadu (TSGLK m.2, m. l2).

Böylece 275 sa. K.'da olduğu gilri şimdi de her iki taraf bakımın-
dan konfedeıasyon]ar, fii]i işçi toplulukları ilo üğer tipteki kuruluşlar
taıaf teşki] edomeyocekı ir.

tı'1 İşçi senilikasının nplu iş sözleşmcsine laral olabilmesi:

Bu bakımdan üzorinile çok duıulmuş buluıan ve halen de önemini
koruyan bir konu, gerek 196l, gerokse 1982 Aııayasaaınila toplu iş aöz-
leşmcsi haklının "işçiler"e taüınmasına karşük, TSGLK'larımıza göre
ancak sendikal örgütlerin işçi ,l arafını teşkil edebilmesidiı.

275 sa. K.'nun hazıılandrğı ve daha şoıra da uygulaıdıfu dönemde
öne süİiilmüş bir göri\e göre, Anayasada işçileıo tanının bu hakk,n kul-
lonrmının yasa ile sadece belli tipte meeleki öıgütlere bııakılınaaı, Ana-
yaeaya aykrrrlrk teşkil edeı. Bazr işçi çevreleıi ile öğretimizde özellikle
K. Oğuzman taıafından öne siiriilmüş olan bu görüşün (40) çeşitli gerek-

' çeleri arasrnda şunlaı zikreililebilir:

(3?) Bu y6nıle bkz.: IŞIK, R.: Ehliyct vo Yotki,3. bash, Ankaıa 1977, s. 13.

(3s) Ta,IüçoıdAĞ, tl, s. 237-238.

(39) İşvereniı bir scndikaıın üycsi oldığu halde, soadika6ı ı muvafaLaa &şıjıda in €Iadığt
toplir iş sözl€rme§iuin hiüiim!üzlüğiine üıaif b]rz.: 9. ED,9.2.198?, ı925/1557, çim?nto
lşveren, Tommız 1987, g. 1ç20.

(40) oĞUzLA.N. K,: Toplu Siizleşme, Grov vc Lokaıt Kaaono Taaanu Ta!ıil vo Tcntiğ
İÜEFM, c. xxv I, sa.2, |962, A.4z3i, alnı rdr@: gukuLı Yönde. Gİ€w v€ Lokavt
2, }ıaal İstanbııl 196?, §. 59. Beozeİİ ğötüş S.(. Mioaıoğlu taİaiıdan da b€nimsenmi9üİ
(bkz.: MEüLüoĞLU, s. ?9-s9).



- Toplu sözleşme hakkının süjelerinde, Auayasa lıiikmüne uaza,

ııru bir ilaraltına yapılmıştır (4l). Böyleliklc bıı hak dolaylı biçinıde sı,

nırlandııılmrş, hatta yok edilmjştir. Buııun 1,aoıııda, özellikle, söz konu,

eu düzenlemeni!ı "aarr seıdikacüğı" tcşvik edeccğino <le işaret eililmek-

ıedir (42).

- Çrçy y6 toplu sözleşmo hakları belli ıilelikte, yetlıi koşullarını
taşryau sendilialaıa he,sredilince, işçiler bu sendikalara girmıı yöniinilc
dolaylı bir baskı altına sokulmuşturlar, Dolayısıyla lıu ,ısaslaı, Anaya-

ıamız taıafintlan giivence altrna alınau ıogatif seuilita özgüılüğü ile

tlilciliği senükalı ıeçme özgürlüğüııü zedcler (43).

- Toplu sözleşme ve gıev yapına olanaklarını işçi krıruluşlarına
hasretmenin yararlr oliluğu kabul edilirse bile, bu husus yasalardan öuce

Anayasa hükmünün düzenlcnişiı,de gözönünde tutulup aıayasa hük-
ıniinile yer almalıydı (44).

- Nüayet. BK m. 3l6-3l7'nin yütürliikte kalarak fiili işçi toplu,
luklarınrn da toplu sözleşıne yapabilme olanağınrn dovam ctmcsi, söz

konusu aykırılıS ortadan ka]dırmamaktadır (d5).

Bu görüşe kaışı çoğualukta bulunan diğoı göıüştoki yazaılar, yasa-
koyucunun tutumunu t.ı§vip odorek, Anayasaya aykuük bulunmadığ-rnı
şavuımalıtadırlar. Öğrctimizde ilk kez özoüikle T. Eseııer tarafırrilaıı
öne süiilmüş çeşitli argümanlaı, toplır iş sözloşmesi yapma hakkını[
münbaşrran senilikal kun;luşlaıa verilmogini dcsteklemokted;a. Buolar
iizetle şu şokildo sıralanalıilir: (46)

- Auayasa, işçilelo toplu iş sözloşmesi ohliyetini tanıytıı geneipreıı,
sjüi öngöımüştür. Böyle olunca bu gonel prensibin ışığı altınila hangi

(4r) TANÖR, 6. 30o.

(a2) "ıA!tiL-İş 26. Dö[om Rıpoa'i s. l43 (B. Tsnör, 5. 300'dco atfen).

(43) oĞUzMAN, a.g.n., İÜEFM 1962. sa. 2, s. 423 vd.i G!6v ve Lk§vt, ğ. 59.

(44) oĞUZMA.\, Grev ve InLavt, s. 59.

(45) oĞüz İAN, I{ukoki Y6nden Grev ve Lokavı. s. 57-5;, d. n. 38i ESENER, T.: İş tIukuku
Yöaiinden ToPlu İş sözt€gmsleİi, Aakrİa 1964,3. 13-14; oyaıyoıor,lş lIukuku, s. ,12?-428;

ÇELİK, Topıu İş sözleşmesi 5. 40 a-d.i Mİn RoğLU, 9. ?9J5. Millör Meclisinae yaga

tasansınn görüşiilrnosi sıİasüda Geçicj Komisyon sözciisü taİafından öne siirüleD bu yön-

d€Li g.İekç6nio yanıüdıı (rüRx-İŞ; Sendikalaı ve Gİ€v, LoLa!,t lıaklan, :{nkara 1964,

t. r?3; ltİ.M. Ttrtanak Dergisi, c. 16, 2. Toplanfu, ?6. Birleşiıı, s. 430).

(46) BcDen 8örürü Baı,unan diğet yazarlaıilaı banıan: ÇELIK, Toplü İş sözı€ş6cai, s. 34 vd.

oynı yaıoı, Sendikataı, i. 104-106; IŞIK, s.41-4?i AKYOI., Ş.ı Tiiık Hukılrıında Grevia
i{imet {rdine Tesii, İ6tanbul 196?, §. 32-36.
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işçi topluluklaunın toplu ig sözleşmesi ebiiyetiai haiz old-L|aıı, işçileriı
yaraİıra olarık yasa ile belirlenobiliı (47).

- Fiill işçi toplu_lukları yorino sondikal örgütlorin taraf olabilmoei
işçi çıkadarınıu ilaha "otkili; dovaıılro karaılı ve oidü" biçimile (48)
şaı,unulıuaşıı sağlamalıtadır (49).

- Bir ha]ilkın "vaıIığ" ilo "ku]lanıIııa jmk5nr"oı birbirinden al,u-
dotmek geıekir. Aııayasamızila sadoco işçilorin toplu iş sözloşmesi hak-
|.'na Eahip olduk]arr beliıtilmiştiı. Buna mukabil bu haLlın kimin ta_
rafutlan kullanılacağınr gösteren bir anayasa hükmii bulıınmamak-
tıdır. Böyle oluıca yaeakoyucu, diğor uygaı iilkolerdo do yapıIdığ güi,
toplu sözloşmo hgkLının }u||alu|a6gmı soadüalara buakabilil (50).

_ Nüayet, bu hılrLın kallelıtif ııtolığ de gözönündo buluıilurul-
duğıında, ancak toplu ve organiıo biçimito kullanılatıilınosiıi doğal
katşılımak gorokir (5l).

Anayasa Mahkemesi do, özolüklo işçiye yırartr olduğu gorokçesine
dıyaıııak, Yasaam toplu sözloşmo ohliyotiıi işçi tarafı b.lrımındgn
aailece işgi soniüLalarrıa tsnyan maddesinin Anayasaya aylın olmailı&-
ıa karar veımiştir (52). Karar geıekçesiıilo, "5-10 işçiyo veys oylemli
işçi topluluklarını toplu iş eözloşmei yapma yotkileıiniı tanıoEası,
Aıayaeanın toplu sözloşme ve grev yapma yetkiloriLi tanımaeı ilo güt-
tiiğü goroğe uygun olmasr şöyle dureun, kaışıt buluımaktadu" denil-
mekteilir. Daha sonıa, "... Anayaeanın 47. madilesiıdeki o'işçiler" sö-

ziiıden, giiçlü işçi kuıu.luşlannda, başka deyimle güçlü işçi senilüalı-
uıda biıIeşmig işçileri anlatmak istoği, A.ııeyssanrn herkesten öıce işçi-
leri korumak geıeği ilo bu hiikmü koymuş bulıııdÇu ilahi gözöıiinde
tutularak tabul olunmalıilıı" denilm.iştir.

Sen<lika üyeüğine zoılamı konueu bakımınilın, gerekçeilo şu ifade-
lor yeı almaktaür; "...Bu ilurum işçiloıi belli bir sondikays giımeye zor-

ESENER, Toplü İş sözleşmeleıi, a. 13-14i 4!nı rozar, İş Eokutu, s, 428.

AKYOL, s. 35.

ESENER, Toplu İş Sözlcşıneleri. s. lt-13; ÇELİK, Toplo İş SOz|egııeıi, ı. 34 vd.ı oy".
yo:oı, Sondikalo, ı. 105; AKYoL, s. 35; IşIK,6. 3ı-33,

IŞIK, i. 42, 6. r5-ı8.

IŞIK, c. a3.

Aıııyosa Mollıemeıi Karoıı, 19-20.10.1967, 1963-337 l|967-3l, RG 2.5.ı969, t3188. c€-
reLçede başLa huıuslaıa da yer vefilmiştiı. Duılır aıasında BK'daki ıımuml mukavele
hükiimletiıiı Laldııılmam§ ol6a§ıa day.naa gerekçey. tabıİıak göçtür.

(47)

(48)

(49)

(50)

(sr)

(52,,



lımı aılamııa gelınez ve tıöylece senıükala:ın isteğe bağlı olarak kurul,
maeı!ı] ve iateklo seıdikalara girilmosin! öıgiirc n Aıayısanıızıı 46. Dıad,

ilesine aykırük eiiz konuşu 
"Jil..-"r. 

Gerçektcn şenilikacılü çok yarar\
bir aLı6dır vg işai ve işveron ilişkileıinin bugiiıı içiı vazgeçilmez biı Lo,

şuİu niteliğinitodb. o halde sondikacüğn gelişmesi igin senükalaşm,ış
işçileıe iıir takın kazaıçh durumlar sağlamak, işçileri eendika kuıınaya
veya sendikaya girmeye zorlama olarık nitelendirilenez. Bu olsa o]sa

bir hovoşlondiıme yoludıır ki, Anayasamızın bunu yasıklaınış olması söz

konnsu iloğil<lir".

. c) .Toplu iş slzlışmesinin yanlıı aenilikanın kurulu buluniluğu işko-
lunı giren i,şorhrini lııpnııası :

Gtne ebliyote iüşkin öneınli bir baştı koşui da, yapılEçak toplo iş
ıözleçnesinin miinhasıısn soıili.kının kuruJu bvlundğu işknluna giren
işyorlerini kt paamasrilır. Başka biı anlatımlı, mevqıatımız ıçısından
işkolu düzeyinde }unılabilen sendika, ınoak kurulu bulıınduğu işkolun-
ilaki işyerlori içiı toplu § sözleşnesi yapabileoektiı. Bu hususun da biı
elıliyet koşulu olaıak elo al,.mısı (53) pıatikto öıom taşıı; zira yetki
koşullaıından farklı olarık, ehliyetıizliğe dayanan biı toplu iş sözleş-
mesinin geçorsizlği, heı zamaa iioe siiıiilobilip, hıkince ıe'soı de göıö-
niiıdo bulundunılaoıktır.

2, Toplu iş sözleşmasi yetlsisı:

a) Bir önkoşulu teşkil eden ehliyetin ıağlanmaaından soııra 8ra-
nıcaL diğoı koşullaı "yetki" koşullaııdır. Ehliyete nazaran dahı daı lıir
Lavran olan yetki, toplu iş sözleçneıi yapma ebüyetini haiz bir kuıuluş
veya kişinin, belli biı toplu iş sözleşm.esini yapabilmesi için j,asaea aıa-
ıan niteliklere ıahip olmasııı ifade eder (54).

Yetki Loşullarınm kondino özgü, ayn aılam ve öıemi bulıınmak-
tadrı: Geıel olarak toplu iş ıözleşmesiıiı tarafı o]abilen biı kqıuluşuu,
bu kez beüi bir alandı bir toplu iş ıözleşm,esini akdedebilmedi göz konu-
sudur (55). Bu nedonle yetki bir balcma toplu iş sözleşnesiniı yoı ve

(53) ESENER, İş lIukuku, s. 130; IşIK, s. 27_28; ELBİR, s. 2o5i TU\ço}L{Ğ, II, s. 2,ı2;
oyıı yooı, İş HukuLıınun Eııslan, İgtaıbul 1989, e. 386; REİSOĞLU, Şerlı, 6. 16G-r6?,
Yar8rtay da aynt yöıde Laİa.lar fermiştiI: 9. IID 28.6.1976, ıir98/t568a. Reisoğ]u, Şer]ı.
ğ. l67i üGK 5.11.1969,9684/?91. İş ltokuku De.. Ocak r9?0, s. 4; 9. lID r2.1.19?l,
13602/?s, iş vc Hukuk, Nisan 1971, s,28.

(54) oĞUzMAN, ltişkilĞn s.22.

(55) IŞIK, s. 4SJ9 (N;p2eıdcy'e atlen); TUNÇOMAĞ, lş Eukukuııun Esasiaı} 6. 386.
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kişi yönünden uygulaına alanrnr da lıclirlenmcktedir (56),.Aıcak, son-
raki Bö]ümde inceleyeccğimiz''teşmil'' mekaniznıasrrırn işletilmesi lra.
iiııde, toplu iş sözleşmesi yetki alanııın dısıııda <la ul.gulanacaktrr.

Runun yanında, şendika kurmada çtıkluk csasrrrrn i;alıiıl etlildiği
sistemlerde yetki koşullarL değişik sendikalar arasrnda beliı,li kuruluş-
ların seçilınesine iııkin vermekterlir. I}ir işyerintle ayrrı zamantla sa-
dece bir lck toplu iş sözleşmesinin yapılrp ııygılatabiltliği Tüıh lrukukuu-
da, böylelikle "toplu iş Bözloşmcıi tokliği'' ile '.şeudika çokluğu'' esasları
lıirbiriyle bağdıçabilmel*leıtir 1ji).

Öğretimizde gcnollülc yttki koşulu sayılpt I'SGLK ın. 12'dtki ko-
şullardan ilki (işkoluuda yüzde oırlıık baıaj) H.K. Elbjr ıaıafıntlau .'sa-

yrsal ehliyet şartr" olaıak niteleunıektcdi_r. Öteki yetki koşulu isc (işye-
riade yarıdan fazla üyelik), işycrindoiii işçilcri .'temsil 

),ctki§i'' olalak
adlaudırılmaktadır (58).

b) Konumuz açrsındaı önemli lıjr ıokta^'Iütk hukukunda, lıirçok
hukuk sisteminde de göıüldüğü gihi, yetki koşullarının yosoco belirtil-
miş olmasrdır. Biiylece hukukumuzda taraflat. anlaşma yolııyla tlilerlik-
leri kuıırluşu "yotkü" sayamayacaklardrr. Taraf]ann toplu iş sözloş-
mesi özerkliğine getirileu bu öneııli kaydı açrklamak nrümküodüı:
Oncedeı göriildüğü gibi geniş bir noımatif otkiye §ahip olan toplu iş
sözleşmesinin herhangi bfu kuruluş tarafrndau akdedilobi]meşi sakıuca-
Jar göıtertbilir., Üçüucü kişilcı vo bunlar ala§rnda taraf scıilika ilo hiç
biı ilgisi lıuluumayau kimseleı üzorindo de bu ilenli önı mli bir etki ya-
pan biı işlemiu sahiplei iutlc belirli bazı koşulların aranıııaaı doğal kar-
ş anmalıdrr.

c) Türk hukukunda "on çck temsil yetoıı.eğini lraiz olrna'', üyo sayısı
oranrna bağlanarak sayısal ölçütlcr kabul tdilıuiştir. TSGLK u. l2 i I'rle
sadeco işç; şendikrsl için çifto koşuJ öngöıülmektedir:

- Senilikanın kırıulu buJuntluğu işkoluuda çalışan işçilerin enaz
yiizdo onuırın bu sendikaya üyo bulunııası, lıirinci koşulduı. Buıunla
bir]iLto "tarım v€ ormaıeılü, avcrlık vo batıkçıIık" işkoluuila bu koşul
alaDm&z.

- Buna ilavoten, 275 şa. TSÇLK'da da movcut olan koşırl var-
lığını siirdürmektoür: Toplu iş sözleşmesinin Jıapsamrııa giren işyeri r.cya

(56) IşIK, s. 50.

(5?) Bez.: ]Ş!K, t. 52 53; TUNÇoMAĞ, II, s. 245.

(58) ELBİR, §, 205 106.
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işyeıleıinin heı bjıinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasıııı bu şcndikanrn

üyesi bulunması gorekir. İşletmc toplu iş sözleşmoai için söz koıusu oıan

işye.rlcri bir bütiin olarak glc ünarak lıesaplanacaktu.

ç} Işvaran tarafr için yasada sayısal nitolikli horhangi biı yotki

şaıtı öıgöriilmomiştiı. Scndika üyeei olmıyan işvoron, ancat konili iş,
yeri içiı toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidiı. İşvoroı sonilikası da

üyosi olan işveıeıe ait işycrloıi için yotkili sayrlmaktıilır (m, l2/II),
Kanuıumuzda "Yotki" başl*lı maildode yoı alEı bu koşullar bazı yazaı,
larımrzca hem e}rliyet, hom do yotki ilo ilgili hususlar olaıak değoılon-

üri]me,ktealir (59). Buna kaışük diğer baa yazarlato yasamızca açü
biçimilo yetki eoı,ıınrı olaıak ilüzenlenmesi ıeiloniylo, bu koşullaıı yetki
koşullarrnilan se}maktadrr]ar. Böyle olunca, bu koşullıra uyu]nraıııasr

halinilo yotki itirazı ilo yeikisizlik uedoıiylo goçeteizliğo ilişkin usüllor

uygulanacaktır (60). Kanımızca, işçi tarafı igiı yapün aynma koşut

biı ayrrmı işveıeı balımııdın da yapma}, goekir. Böyloce, seıilika üyosi

olup ol-oama ilurumııua göro işveron sonalikasııı.ın ya da işveronin taraf
olabilnesi bir ehliyot eorunu olarak aleğorlonilirilmolidir (6l). Buıa kıışı-
lık TSÇLK m. 12 /II"de "yotki" başlığı altııila özel olaıak öngöriilon,

"üyoei işverenleıe ait işyori" veya "konü işyori" bulunma şartları anca}

yotki koşu]lrıı olaıal doğoılondirilebilocektir.

il) Yotki için 2?5 ea. TSGLK'da öngöriilen koşulun, 2822 şa, K"da
işçi taıafı yöıünılen ağırlaştuıldığı göriilmoktediİ. İşkoluıda çüşan işçi_

loriı yüzde oıunu üyo buluıdurma Loşulunuı okloımosi, ilk baloşta ya-

drrganacak bir sınırlanadu. Buıunla birlikte yiizalo onluk }ıarajıı soı
tahülile vc genel olarek işçilorin lohine etki yapaoağı söylonelıiliı: Bu
koşulla iilLemizileki çok sıyila, itağuık, küçiik boyutlu senükalar yeriıo,
her işkolu içinilo vo ülke gıpınila düa çok üyesi buhınaı kuruluşlar avan,
ıajlı duıuma getirilmektedir. Bu surotto do soıdikaların biıleşınosi vo gü9-

(59) Özellikle: ÇELIK, İş Eukuku Ders|eıi, s.382. I!.K. abir, bu Loşullan chliyet koşulu

("ehliyetin sı},ısal §aİh") olaİİk kıbD| etmektedi! (ELBIR, s. 205,206).

a60) oĞUZMA\, İlişkiler, s. 2ı.

(6r) tskz.: ÇELIK, İş İ{ukuku D.İslcri, s. 382 ve zikredil€n Yaİ8ıtay knİarlaİü: 9. HD 9.2.1987,

1925/ls5?, Çiıııetıto İgveİen, T€mmuz l98?, 5. t9-20: Yargıtay, işverenin, iiyesi bulunduğ!
işvcıea sendikasrııı ınuvafıkstı dışııd.ı işıi seğdikağı ilc anlaşarak inzalaüğı toplu i9

sözleşmesiniu |ıükünsüzlüğüne kırar ıennirtif. Beıızen yoııdo, roplu iş sözleşmesi yaPıl-

ması ile ilgili korulat<la husumet ehliyeti bakrınındau: 9. ED ,1.5.1987, 4300i4{37, Çiıneıto
İ5rcrcı, Teuıuıuz l98?, s. 25.
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ltuınesi dolaylı biçiınd,, kolaylaştırılnrış sayılalrilir (62). tsit lıaşka yarar
ise, işkolu içindc bclli ba5lı |ıiı r,ııya lıirkalı scndikauın, çeşitli ir:verenlerle
yapacakları toplu sözleşıuclertı taraf olarak, böyleliklıı işkolıı içiudo biı,
birino yaklaşaıı, lıcnzoşcrı koşullarrıı kabu[ ııdilınesidir (63). Yüzdc onlıık
lıaraja karşı yğneltilııbilı,c,ık cu oitldi oltıştiıilıırdıııı ]ıirisi, lıir işkırluııda
hiç bir scndikanru bu kıışulu sağlayıruaması haliude işyorleriniı toplu
iş sözlcşmesindcn yııksuu kalalıilmtısitlir. lJuırrırrla l.ıirlikto ııygırlamada
ülkomizde lıu geroği sağlayacak giiçto yotofiucc seıdikaoın rıluştuğu
gözltnınoktıııliı, (64).

İşyori tolılu iş ıiizkışınesi içiı araııaıı "işyerinilo Qalır.au ;nn11,,.1o

yaı rdan fazlasrııı iiyıı buluuması" koşulunun hiç lıit seırdita tarafındau
sağlaıraınadrğı duıumlaı,da da ıı işycri, tı_ıp[rı iş siizlcşmcsiudoıı yoksun
kalacaktrr. Bu tlrıtumda, TSGLK ıu. ll'd,ıki koşulların rnevcuiliytıti lıa,
lintle teşınil ıırckaıizırıası işltıtilı,ıtık siiz koııusu lıırşluğrı dr.ıldıırırıak müırı,
kiindür.

e) Göriildüğü gibi, toplu iş sözleşmesi hakkıırn Lu]]aıılmasr ba-
krmıodan, bu hakiun kollektif niteliğinden kaynaklanan önemli biçok
kayıtlaı buluumıktadır. IIukukumuzdaki sınırlamalaııı genel çizgisi,
bu hakkıı. kullaırlnısrnıı "sendüa" tipi örgütlere haarod.ilmesi; }ıu

örgütlor aıasııdı da 282l sı, SK'da öıgöriildüğü iizoro (SK m. 3), ıniiı,
hasıraı "işkolu ıeıdikıları"nrn kabulü; ve ıüaye t geıe 2822 sa. TSGLK'
da iştolunila ve yuıt çaplnd,a belü güce kıvuşmuş aenükalarrn yetki
sıhfüi olabilmeai şeklindedir. Bütüıı bu kıyıtlar, iillr6617ile toplu iş
sözleşmesi özeıkliğiıin kollektif ve kutrınsal bir özeıkiik olduğunu gös,

terir. Ilukuk diizonimizile, bu özerkliğin ıahibi olaı iççi ve işı,cıenlerden
özellikle işçiler, toplu sözleşme haklarını ancak mevzuatta ayrıntü
biçimile diüeılenen örgütloı ar8cıIığıyla, belli koşullarla ve belli biı giire,

ci izleyerek kullanabileceklerdir.

Taraflaıı }gl.ıının{gıı ayrlntü bfu diizenlenoye konu olan toplu
iş sözleşmelOıi, etLi ılanları agısııdan da belli biı çerç€voye sokulmuş-
tuİ:

(62) Bu yonde, örnoğnl: RijısoĞLU, Şerh, 3, l?0; KUTAL, M.: 2822 Sayılı Yasada Toplu İş
sözleşmcsiDiıı Yapılması, İtti6at ve ıİaliye, c. xxxr, sn. r, ni§an 1984, E. 3,1 vd., s. 36i
oJnı roro,: Türk 

'IukukuDdı 
Y€tki Tespitinin Öıcnıi vc Soruntarı, II, lktisat v€ Maliye,

C. XXXII. Sa. r0, Oca} 1986, s. 378 vd. s.380.

(63) REİSOĞIU, ş€rh, s. 1?0.

(6.r) Dkz.l RDİsoĞlLl, Şeİı, 5. ı?().
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B, 2822 og. TS(iLK'da topiu iş sözlcşmeıiııin uygulama alınr

|. Toplu iş sözleşmesinin ilüzeyi:

a) TSGi« m. 3 hükmti:

Anayasaınızda tı_ıplu iş sözloşmesi düzcyiıı, ilişkin hcrhangi ba hü-
hiiküm huluımanıaktadır. 2822 sa. TSGLK ise "Toplu iş sözleşmesinin
kapsamr ve düzoyi" bhşlıklı m. 3'dc aşağıdaki ]ıiikümleti getifmiştif:

"Bir toplu iş sözleşmesi aynr işkolıında biı veva birden
çok işy,ıriri kapsayabiliı.

"Bir geıçek ı-cya tüzcl kişiye veya lıir kamu kurum ve
kurııluşuna ait avnr işkolunda lıirden çok işycıine sahip bir iş_

letmede ancak bir toplu iş sözleşmcsi yapılabilfu. Bu KaouD an-
lamında bu sözleşmeye işletme toplu iş sözleşmeei denir. Au-
cak, kamu kıırum ve kuruluşlaııoa ait müesseso ve işyerleri
ayıı tüzel kişiliğe eahip olsalaı dahi, bu kurum ve kuruluşlar
için tek bir işlctme toplu iş sözleşmesi yapılır.

"İşletme toplu iş ıözleşmesi yaprlacak işyerloriniı arauılan
niteliğ€ sahip olup olıoadıkları hakkıuda çüau uyuşmazlıklar
işlotme mcrkezinin bulunduğu yerdeki iş davalarrna bakmıkla
göıevli ıııahkemedo oıbeş gün içiırcle karata bağlanır. Kararın
temyizi lıalinile Yargıtayca on}eş gün içinile kesin karar weıilif.

"Bir işycrinde ayıı dönem içiu biıden fazla toplu iş söz.
ltşmesi yapılamaz vo uvgulanaıııaz".

h\ İşyeri ılüıayiniıı eso,s alınması,:

Görüldüğü gibi,2822 sa. K. düzenlemosiıde illre olarak işyerj dü-
zoyi kabul edilmektodir. Böyloce 2/5 6a. K.'da ınovcut olan işkolu ve
işveri toplu iş sözloşmoleıi ikiliği teıkodilmiş bulııımaktadıı.

Esaseı 275 sa. Kanuu zamanında gcrçek anlsmda "işkolu sözloş-
ıncsi" yapılrrradığı da gözleımekteyili, Gtnelliklo içoıüloıi aytx, ayırı
lıükiinı vo §oıuçla.r doğuran, tamamcn bonzoıi fonksyonlar göıoo, fa-
kat sadece tataflarrnin ohliyet ve yetkisi ilo akdedilmo eıra§rnala başvu-
vrırulaD ıııeıci]et l-ıakııııından farkülık göstoıon iki tip toplu iş sözleşmesi
yapılrnaktaydı (65). Bazı yazarlatımız, işkolu toplu iş sözleşmeoiniu

(65) lŞIK, s. 59; bkz. ıyİıCa: ÇELİK, İş İ{ukıiku Dersleıi, d. bası, lsıanbul ı979, s. J8; 389i

REİsoĞr.U, ŞeİIı, s. 58 59.



özgün fonksi,vonlara viiııı,lik, farklı içeıikli. lıitçok valıancı şistemdeki
uygularıalaıda görüldüğü gibi, işkolrı çapnrla "gcneJ" nitelikli bclli tip,
tc hükiimlcre ağırlık ı.cron sözleşmo olması goıektiğino işarot cdiyorlat<lı

(66). Nc ı,ır kj 275 sa. K.'daki düzoulenıede bu lıahmdan herhaıgi bir
farklrlık gotirilnıemişti. Buııun yarunila. bu toplu iş sözle şmııloıindoıı
lıiri yüıürlükte ikeır diğorinin yapılıp yapılamayacağr da yasada açı}laıı,
nradığından, uygulımada barrş ortamrnr bozan toplu sözleşoıo çağrıları
wo çekişmoler coreyan tdiyordu. Bu uedtulerltı öğrctimizdo }.ıiı işycıiııde
hoıu işyeri, lreıır de işkolu sözleşmesi yaprlabilırresi haklr olarak eloştiıil,
ııiştir (6?). Bıınuu yaıunda da, her nc kadaı bazı yazarlarmrız çcşitli
yaıat ve sakucalarıyla birlikto genol olarak on olvedşli toplrr sözleşrrıc

tüıünün işkolıı sözleşırıcsi ııliluğuuıı saı rınuyorlarsa da (68), ükıınıiz
koşullatınila tek düze.v ı,larak işyeri düzııvinjır kabulii vönüırdcki iiııeri,
lcr (69) pozitif hu-kukrıırruza goçirilmiştiı.

c\ Bir işyerinin sınırlarını aşına olaııoğı :

İşyori csısınıır kalıulü. toplu iş sözlctnı,siniu mııtlaka |ıcı, işyeri
içiı ayrr ayrr yçp maşıırı gıııoktitmomekteür: TSGI.K m. 3 il'de belir,
tiltliği gibi, "öir toplu i,s sözleşmcsi, ayıı işkolunda biı veya birileıı çok
jşyerinj kapsayalıilir", Biiylcoo, şimdiki sistcminıizdc işkolu toplu iş
siizleşmesinin işlovlerioi görebilecek tipto sözleşmelc. yapma olanağı
movcuttuı (?0). Yürürliikte olan düzenleme çorçcvesinde, avnı işkolun-
da kalm.ak kaydıyla, biıden {azla işyorini kapsayan tek biı toplu iş söz-

leşmesi yapılabi|mektedlr ("grup toplu iş sö:|eşınesi"). }Iaildenin Ko,
mieyon gerckçosindo beliıtildiği gibi: "... lıu düzenleme bir yordekj ı,eya

bölgedeki yahut işkolundaki tüm işyerlcriui kapsayabilecck bir toplu
iş sözleşmoai yapılmasr imkinrnı açrk tutmaktadır. Nitekim "Grup söz,

leşnosi" diyo adlandırılan sözlcşmelor ikşolu sözleşınnsi esaeına giire

(66) Bkz.: IŞir, s. 57-60. 2?5 sa. TSGLK'uün }ıazırlaımısı sıtasındı }lillet Meclisi Gcçici

romigyon sözcüsii Rapoııında bu yönJe göfüş ye! a|malrtayü (Tiirk-İş: scııditalaİ \e
cre\,, Lokavt H§klaİl, {ukda 196.r. $. 96). Yaİgİay dı işkolu toplu iş sözleşmcsi işl,eri

toplu iş sözteşmcsi gıasııda farkl,lıtr yaıatma galıasında bulunmuşıut. Bı yönde }.ızı kı,
rarhİ için bkz.: RElsoĞLU. Ş€İh, ,. 58-59.

(67j Bkz. öz.| ÇELİK, İş tlukuku Dersleri,4. l,ıı§ı, s.3s5-389l ()ĞUZMl\, [li_"kilcr.2. ba§,,
:,5l--,3.

(6s) Bkz.: KUTAL, M.: Toplıı Pazatlığu Diizey; ve Batl _{1,ruPa lj|kelerindc Başlıca GeIişmc,

leİ (I), İktisat ve }taliye, c. xxxv, Se. 4. T€mııüz 1988. s. 163 vtl., s. 16?,

(69) Özellikle bLz,: (:ELIK. İş EüLuku Derjter;, 4. bssıi 3, 386-389.

(?0) Bkz. 2s22 ra. K. m. 3'e ilişkiu gerekçe: TUNoAY, c. - CE\"TEL, T.: Tülk lş Hukulru Meı,
zuat!, l. BasLı, İita,ıbul ı984, s..t2ür: "Bu çözünı ş€}iJiııin i9kolu toPlu iş ıözlcşmeleriyle
amaçlaıan hıısuslan da euget]€tn€ycceği ı\j*üİ".
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ılı.ğil. işyeri sözlcsmı,si csasrıra giire yapıltırış" lıir vcrtloki vcya bölgedoki
yahul doğişik ycrlor<loki çok sayıda işyoriıri kapsayan sözlcşmelor ola-
rak uygulanıa alanrna sokulnuş bulunmaktadır" (71). Tabii lıunuo için
yetki kosullarının lıııt işyoıi için ayır ayrr sağlanmaeı gerokir. Ayırca,
taıafların lıöyle lıiı sözleşme yapılıuasr konusunda anlaşmalatı da şart
göIünnıektodir; zira Yargıtay, Yaşamrzda "gıup sözleşmcsi" adı altınila
lıir sözk4mo tiiıünüır düzen]oı.neyişine davanarak, taraflaıdan lıirinin
diğeriııi gıup toplu iş sözlt şmosi vapmava zoılavaınayaca$uı karar ı.er-
ınektcdir (72).

ıt) İ,sİıme ıoplıı iş s,»leşnıcsi..

2822 sa. TSGLK, "işletmıı toplu iş sözleşınesi" adı altrnda y, rıi bit
toplu iş sözloşmcsi türü getirmi§tir (ııı. 3 /II). Bu tlüzeılerno i]e tamamcu
özgül bir "işlotmo" lıavramr, özgiil lıııkuksal ıejinr benimsenmektcdir.

- İşletme kaı-ıamı lrurada TTK ııı. 1l'deki "ticari işletııo"deıı
farklı" bir toplu iş sözleşmosi ünitosi olarak e]e alrnmıştrr. Yasımızın an.
latrmrnda yer alan, "bu Kanun anlımuda bu sözleşnroyo işletm.ı toplu
iş sözltşmcsi dcnir" şelılindeki ibare de lırınu açüça oltaya koymakta-
dır. İşlctmc toplu iş sözleşmesi için işyeıleıinin aynı işlwluna ğrıneai
kaydı ınovcuttur. Böyleco, farklı işkolunda faaliyet göstorou işyorloriniı
aynı işlotmoye }ıağlr olması durumunila bilo tok bir toplu iş siizleşmesi
yapmak mümi,üıı olmayacaktır.

- İşlttmeyo dalıil işyoıleıinin aynı gerçok .r,eya tüzcl kişiyt ait
olması gerekir. Daha öncc konulmuş bulunau, "işçilerin bir işyorinden
üğerine nakliniır işletmoniu niteliği icabı" olnıasr kaydı, uygulamada bu
koşulun pok geniş-yorumlandığı ila görülore,k kaldırılmıştrı (73). Kamu

(?1) TIrNCAY _ CENTEL, s. 426; REİsoĞLtj, şeth, §. 426.

(?2) 9 HD 24.4.1986,33?7/132j.'l'ühig, Mays_Tcmnıız 1986, c. r0, sa. 3 1, s. 16 l?i YKD,
Mırt 1q8?. c. xIlI, sa. 3, s. 4l4; €lcşıi.i i(iu bku.: EKo\oMİ, ıI.: İşletme Toılıı İş Soz_

i€lmele.i, Kam,ı-lş, c. l, sa. t, s. 6,2l. s. ? vd. Grup loplu iş sözleşmesi yapılınası Lonusun,
daki u}uşnazltk lıa]inde gıev karan alıorıamiş iryerl€ıin.le lokaı L ktrıan aiıoanayacağına
dıiı ilgnıç karaı iqin blrz.: 9 HD ]l.;.l98?. 459l /,1805, YKD; Ekim l98?, C.xIIt,Sa. l(),

s. 1509. (Karş.: oĞLizMAN, İlişkilel, s, 28_29; EKONoMI, Kamu_İş. Temuz l98?. s.

6 ı,d)

(?3) Ölneğin:9 t{D 13,6.198.ı,5?69/656l, Tütii. Kas,m 1981l C.8. Sa,6, s, 13; tşveıen, ocık
ls8;, c. xıtII, sa. 4,5. l?i 1tIU, TSGLK m. 3, Io. r ve K. Oğ":noı'm i,lc€leme w€ eteş-

tiri.;i 9 HD:4,4.1985, 16?l/43?6, YKD Eİlül 1986, c. 12, sa. 9. s. l3l9i lşv€ren, Mııt
t986, C. xxIV, sı.6, s. t8i Tütis, Temmuz_Ağustos 1985, c.9, Sa.4 5, 9.35; lktilat ve
llaliye, -,l.ralü 1985, C. XXXll, Sa. 9, s.346 ve lr. i(uıal'ra notu.
Değişikliği 8eti.en Ya§a| 3,6.1!ı86 t!.,3999 5a. Kanun, RG 19.6.1986, sa| t8l39, E. l,

94

J



işvcrouleri iqin ilgiuç lıir farklılılı ılaha g,ıtirilı.rek, artrk kaıırrr kutuıı vt,

kuruluşlarına (?4) ait mücssose vo işycrloriniır aylı tüzel kişiliğo sah\ı
o]maları haliıdç biJe, bunların Ircpsi içiu tek bir işlctme toplrı iş sözleş-
meei ş.apılması öıgörülnıektt,ilir (75). Bu konııda goıro Yargrtay içtihat-
laııuda kabul edileı lıir ı;özümün yasaya geçirildiği söylenelıilir (76).

"İşletme ttıplu iş sözloşmesi"nirı kourımuz açıgından iizıırintle rlur-
mayr ge-ıoktiren özolliği, TSGLK m. lJ ill'doki koşııllarrn bir araila bu-
lunması haliıdo toplu sözleşmenin :orıınJu olırak aıcak lıu düzcyilo ya-
pılabilmtsiilir. lJu hii&üıı enreüci olduğundan, taraflaı aralaırırda arı-
laşarak işyeılcri diizcl,inde ayıı toplu siizleşıııoler akdeiltını,zlıır

Buuunla bitlikte, TSGLK n, 3,/II aırlamında "işletme" toplu iş
sözleşmesi ünitesi bazı hallerde bölünebjlir görüğmcktfdir: Söz konueu
işletmeyo ilahil işyorloıinin bir kısnınila grep yasağı bulrrnduğu zamaı,
çözümü oldukça güç biı seçimleme sorunu otaya çtkaf: Biı yaıdan Ana,
yaeada öngöriilen toplu iç ıözloçmesi ve grev haklaıı, diğer yaıdan grev
yassğı haıinde uyu9mazlığıı Yiikeek Hıkom Kuru]unca çözümlenmosiıe
dair Anayasa m. 54/V hiümü, işletme düzeyiıde tek toplu iş eözleşmesi

esasr (TSGLK ıı. 3 /II) ilo bir ıraya goliliğ.inde, tıu eeaslardan birinin
itıJ6li }açı.,|ına2 gibi göriiouelııe.

Bu konuila doğişü göüşler öıo siirülmüştür (??). Öncoliğin aaaya,
sal düzoyile üorıınan ve bir temel ilke nitoliğini taşryau 

' 
oplu iş sözleş,

meei ve grev haklarrqa verilmesi gerektiğ,i görüşlerine lıiz de katılıyoruz

(?a) Komü Lunm te kuru]uşlanııtn tüzel kişiliken o]maı da gerekli değildi.. Bunuıla biıliktc,
aa.i(. ğ''6iİ'in işaİet ettiği gibi"'kamü eü.ürc dayalıan ı€ belli ö!çüde Lağmsüz olatak bi.
Lamu hiz@eti }ürüt€n, idarl yapı içinde belli yetki ve göİevle.i olan kamu idaresi kurulu,

şu" olnıa toşıltarı da m€vcuttırl (ELBİR, 9. 202). B,ı yönde b}z.: Datrır!ı), İBK,8.3.19?9.
1971-1/1979-1, RG 6.2.t980, Sa: l6{J92.

(75) Dipnoı (73)'de ziktedilcı Yosa.

(76) 9 IID 13.6.198J, 5?69/656l (bkz. lın. ?3)

(??) Bu dunıınlarda Yüksek lIakeın Kuruluncı bağıtlanacak sözleşıneniİı iiim işytrleriıi kap-

§ayüileceği ve stev ve |okavtlım sooa erm€si g€İektiği yöniiıd€: REİsoĞLU. Şerh,
s- 2??-2?8. FaİLh yö[de: Gİ€v yasağı buluDaü i;yerleıi içiı Yüks€k ltak€m Kurtıluna
bışııırulması; diğ€rı€ri için gr€§ ve lokavta gitme ınkanlonylı seıbest toplu pızarl* so,

,ıücu ain biİ top]u iş sözleşme.i yapılrası. Bu durumda yetki koşultannın ele almp sap,

tanması datıil, ıiim işlemler bu iki toplü iş sirzleşme§i iilitesi içiı ayn ay.ı yürütiil€cektir.

Bu yöıde: EKoNoMİ, Kamu-İş, Temmuz l98?, s. l9-2l. Nüayet, işl€tmeye dalıil iş,
yeİıe.iniu liimiiniin 5€.b.st toplu Pazaİlık soııucu yıp acak toplu iş sozleşmesinin kıpsı-
mma giİm€ıi görüşü: Uı,UCAN, D.: Karar ince]emegi, İEU, TSGLK İı. 29 No. r.
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(78). Gerçekton, gtov yaaığı halinile uy,uşmazlığın Yüksek Hakgn Kıı,.
rulunca çözümlonme si (Anayaea n. 54 /Y), grev yasığna tdbi işyoıloriylo
gııırlı ka]malıdu ve bir zoruniuluk değil, ıadeco bir olıuak biçiminile
anlaşılmalıdır. Kanımızca da işletrneuin greı yasağı bulunmayan di
ğeı işyerlorinile gıov yapılabilecok vo serbost toplu pazırlık, sonucu işlet-
ınoniıı bütiiİiiuü kapeayau tek bir işlttmo toplu iş söıleşmoei geıçekle_
şebilecektir (79).

Aıayısa ve yasanın açü hükümleriıe göre, gıeı, yasağı tapsımına
gircn işyeıleıi içia Yiiksek Hakorn Kuruluoa başı.urma olanağ mevcut-
tur. Doloyrsıyla, bu olauak kuüanıldığında iş]otmo toplu iş sözleşınesi,
bütüDlüğ,ünü kaybedecektir. Bu konuda D. fJlııcan tarafrndan öne sü-
riilen görüşe göre, *bir işletme içinde gtev yasagı bulunan bit işyeıinin
varlrğııdan yaraılaıaıak o işyori için Yüksek l{akem Kuıula giıme ta-
lebinde bulunmak vo bıı. yoldan işletmo toplu iş aözleşmesini bölnek
veya tülo işletme işyoıloriniu grov yasıs kapsamına girmes.ini sağlaına
iyiniyotle boğdeşnaz" (B0). Kanımızca, ınovcut Anayasa ve yasa hü-
kümlcıi karşıeında, işletme toplu iş sözleşmesi dahiliıdeki gtev yaeağr
buluıaı işyeıIeti içiı Yiüsek Hakem Kuruluıa başııırma olanağ böyle
biı gerekçoyle topyekiia olarak ortadaıı kalüıılamaz. Konu lıazı A_ıa-
yesa vs ya§a değışikliLleıi çcrçevesinde yeniden ele alrnabilir. ŞündiUk,
daha üt ıormlau toşt<il eileo Anayasanın grev ve toplu iş sözleşmesi
haklarııa ilişkin m.53, m.54 ve grev yasakları halinde uyuşnızlığı
Yüksek Hakem Kurulunca çözümloımesi olanağını öıgören n. 54 /V,
işletne toplu iş sözleçmeıiniu tokliğ-i esasına nazaıaı önceliL. tışımak-
tadıı.

İşletme toplu iş sözleşmesiıde yetki içiı, eeıdüanrıl yaııdaı fazla
işçiyi üyo lıulunduıması koşuluıun işyerleri doğil, §letne ilüzeyiıde ele
alınacağııı da hatulatmak gerekir (TSGLK m. 12 /I, son cümle). Böyle
ıılunca, hiç bir seadikanıı işletmeuin bütününde bu koşulu sağlayamıma
duıumu kolaylı}la oıl.aya çıkabür (8l). Bu duıumlarda gene teşnil

(?8) Bu yiind€: E(oü\-oMI, Kanıu_İş. Tenİnuz 198?, i. 20: ".\nay,sadı gülence altıııa alns[
toPlu iş s,lzl€şİıesi özerkliğiıin bi. geİeği ola.ak bu si;zleşmeleıe ilişkin u}rşrnazIıklann dev_
let Dliidahale§i ile (Yük,ek lİakem Kuİuıü) d€ğil, tataflaİm t anşçı yollan (atabulııcu|uk)
deır€dikten soMa şortlanna uygun olaİaL $€v we lokavt hıLlannı Lutıanaral çöziiml€-
me]€İi 6t,Jır." Daha da ileri olarak: t]LUc {N, İIlll. TSGLK n- 19, \o. 1.

(?9) Bu ]önde: ULLCAN- İHU l9ss-l9s9, TSGLK m. 29, \o. l: çe |,u göİüş doğ.ultuduDda
3o!İadan ahnan bit karıİ: 9. HD 13. 7.1990, 7965/322l. Tiihig. Ağuitos ı990, s. l3.

(80) ULUCAN. Kırar incelensi, lEU, TSGLK m. 29, No. l-

(8r) oĞUZ}i_{\, İlişkil€., c. 30.
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yoluyla o işletmc işyeılerini ayır işkoluntla yapılmış bir toplu iş ıözleş-
mesiuin kapsamrna sokma olaaağı mevcuttur. Aıcak bu uygulamanın
tarafların özerkliklerine cidili bir müdahale teşkil edece$ de agütıı.

e\ Yasada koşulları belirlenen ılüzeylerin dışına çıhılamaınası:

Konumuz açrsından üzerinde durmayı gercktiren biı nokta ala, hu-
kukıımuzila aucak }ıclirli düze1,1trin öngöriilmüş olmasıdır. Taraflar, ara-
larrnda aulaşsalar bile. toplu sözleşıneleri yasımrzda olanak tanrımayaa
düzeylerde yapanıazlar.

Böylece taraflaı:

- Yukaııda do$nildiği gibi, işletne toplu iş ıözleşneaiıin koşul-
laır bir aıaya geliliğ.inde, ancak yaeada şrırrları belirtilon (TSGLK m.
3 /II) bir "işletme toplu iş eözleşmesi"ni yapabiteceklordir.

- Bu ilurum dışında, eeae olarat kabj edililiğ üzeıe, toplu iş siiz.
loşmeleri zorua.lu olarak işyeri voya işyerleri düzeyinde yapücaktr.
Tofu iş aözleşnosi aynı işkolunda biıden fızla işyerini kapeayüiüı;
fakat lıu husueuı heı iki tırafça kıbul edilmesi gereLmektedt: Yargtayn
içtihadrna göre, taraflaıdan sadece biıisi dğeıini birilen faıIa işyeri için
teh bir toplu iş ıözleçınesi yapmaya icbar edemez.

- ilulıukumuzda hiç biı toplu iş sözleçme8i, teşmil halinile bile,
biı işkolunuıı eııırlaıını aşamaz. Bazı yabancı hukuklarda, özellikle de
Fııaeız hukıku örneğinde göıülen ve bir işkoluıun sınıılarmı aşan ge-
nel kapeıolı düzenleneler iilkomizde taııfları!. özork iıadeltrine teı-
keılitmemiştit. Bunuıla birlikte yaıakoyueu, TSGLK m. 3'ileki çeıçe-
veyi geıişletebilir.

İ) Toplu iş sözleşmesi tekliği illrcsi:

İşyerinde toplu iş sözleşmesi tekliği ilkesi, hukukunuzda çok önemli
biı esastır. Anayasatla da yer alau (m. 53 /IY) bu lıii}me göre, ''bir iş-
yeriıde aynı dönem için birdon fazla toplu iş sözloşmesi yapılamaz ve
uygulanamaz" (TSGLK ın. 3 1IY).

Esagen teklih ilkesi, toplu iş sözleşmeleıiniı değişik düzoyltrde
yapılmasııa engel teşkil ctmemektediı. Örneğin, yasakoyucu, önceden
de olduğu gibi hom işkolu hem dc işyeıi toplu iş sözleşmesi tiplerini öu-
görebilirdi. Fakat, 27li sa. K.'nun uygulamasınilan farklı olaıak, aıtık
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belli tipte bir toplu iş sözleşmesioin kapsamrıa giren bir işyeri, farklı
düzeyde de akdedilse, bir başka toplu iş sözleşmosinin kapsamua girt-
mez.

Bu esas, gerek işyerindeki çalışma barışııı ve yoknesak bir çalışma
ilüzenini sağlamasr, gerekse geçmişteki uygulama gorunlarrna gon vt,r,-

mesi bakrmulalan öğretimizde tasvip Qalilmektedir (B2). Buıada ayrrca
önemle belirtmek gerekiı ki, bir işyerini kapsayan toplu iş sözleşmesinin

yürürlüğii şiiresincc o işyerine bir başka toplu iş sözleşmesiniı teşmili
de caiz olamaz (83).

2. Toplu iş sözleşmesinin kişi baltımınılaıı uygulaına alanı:

Bu incelemede, konunun ayrıntılarına giımeden, sadece toplu iş

sözleşmesinin etkisi açısından da kollektif nitelik taşrdrğıuı vurgulamak;
bu ba}ımdaı Tiiık hukukunda göriilon bazı özellik]eıo değinnıck iste,
ıiz.

a) Taraf senilikaya üyelik koşulu:

Hukukumuzda toplu iş sözleşmcsinden yaraılanmada i]ke olarak

"taıaf sendikaya üyelik" koşuJu kabul etlilmektedfu. TSGLK m. 9II-II'_
ye göre:

"Toplu iş sözleşınesinden taraf işçi seDdikasınrn üyeleri
yaıaılanrılaı.

"Toplu iş sözleşmesiıio imzalanınasr taıihindc taraf
sendikaya üye olaniar yiiriirlük tarihinden, imza tarihiıdeıı
sonıa üyc olanlar işe üyeli}lorinin ta]af işçi sendikasrnca iş,
verence lıi]elirildjği tarihten itibaren yaratlanrrlar."

Geuel açrdan lıakıldığıırda, taıaf sendikaya üyelik koşulu, H. Kel,
seo'in kabul ettiği anlamda noımatif özerklik ilkesine hir ölçüde ya}laş-
maktadu: Her ıe kadar, sözleşmo ıormlarınr koyanlar ile t6bi olaılat
aynı kimselor iloğilso tlo, taısf örgüto koadi sorbost iıadesiyle imza ta,
rihinde üye buluıau kimseıin, normun oluşumuna hiç olmazsa dolaylr
bir etki yaptığı söylonebür. I{aklıca belirtilüği gibi, "örgüto üyo olan

işçi, bagmsız irailoşi ilo üyoliği kabul ettiği içiq örgütüD toplu sözloşnc

(s2) ELBİR, s.204i b€nz€ 6nlamds: oĞüzMAN, tlişkitoİ, s.26; REİsoĞLU, Ş€!t, s,59.

(s3) "Teşmil"i düzinleyen TSGLK m, rr/I'de,'...o işLotanun toPhı iş s0zleşm.gi büıu ııyaD
diğGı işyerl€riıo vcya bir losı!ııı t€şnil edobitiı" şclılinde lıılıt ycr ılmaltadıt
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eıkini bıştın kabul otmiş saydır. Ayrrca, işçinin örgiitten ayrılna ilo,
iirgütiin toplu sözleşmo erki otkisi dışına çüna olanağ ila vaıilır- (84).

Bunun yanında, konu iilkomiz koşrılları ıçısrndan ole ılrıtlıSnıla,
işçi sendikalırınıı güçlonmoeine elvoriçli olan }ıöylo bir diizenlemo tarzı
taevip odilmolidı'r. Üyelik şaftı, negatif soıdüa özgiirlüğüıü dolılı
olarak zedolomeşi, diğer taraftan da işyerindo iççilor arısıada a}tulı. gö-
zetici uygulamalara yol açıp çalışma düzeninjn yoknosaklığını boznasr
balımrodan eloştiıilobür. Diizon]emomizde bu e"L,.calalı biı ölçütle
oıtadaı kaldırrcı bazı hüküm vo olanaklar da movouttur:

- Öıoedon değiaildiği gibi, sırf patasal olmayıp ila işyeriniı çalış_
ına diiaeninı ilgileıdiren toplu iş eözleşmesi hiikiimloıi, işyoriıileki türn
işçilere uygulanacaktır (SI( ıı. 3r /III-IY hüknüniin kaışrt aılamı),

- Bun]ar dışında, ayııca "ücıet, ikramiye, prin ve paraya ilişkin
sosyal yardım konulaıında"ki toplu iş sözleşmesi hiikümierinden de
(SK m. 3r /IV), taıaf sendikanın üyeei bu.luımayaılaı, dayanışına aiilatı
ödeyerok yaraılanabiliıleı (TSGLK ıı. giIII-ry). Aıcak bu yaıaılan-
ma, imza tarihinde üye bulunup da üyeliği devam edenleıin yaraılaa.
masuıa Dasaıaı daha sıırrlıdır. Zira m. 9 /III'de beliıtirdiğ iizere, .'da_

yaıışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma
talep taıihinden geçorlidiı". Yaıgıtay, bu kayilı daha öııceki içtihailııila
kabul ettiği gibi, geniş biçimde yoıumlayarak, talep tarihiıileo ve ay-
rrca da toplu jş sözloşmeeinin imzasııdan öıceki diinemo iJişkia hakları,
hiç lıir surette yaıarlalma4n kapeamııa dahil etmomiştir (85). Mevcut
düzen]omo karşıeında Yargıtayrn yoırım tarzını tasüp edeu N. Çelih,
bizzat düzonlgmonin Anayasa (m. 5r /W) vo Yasada (SK n. 22 [) yer
alan negatif sendike özgiirlüğüne ters diiştüğü göri\iiıdodir (86). Buna
kaışılık K. Oğuzman, imza tarihinde dayanışmı aidatıqın ödonip yarar-

(8{) riLUcAN, D.: Kaİar inceıener;. lHı_l ]q?5. TSGLK m.6, No. ı.
(85) Bu röndelri (ok sa}rdı k§İarlar arannda, ömeğiı: HGK l5.2.19s5,9_389/95, YKD, Şu-

bat 1906, C, 12, Sa. l. s. 226i 9 HD 30.9.1986,6?15/8604, İşv€İeü, Şubat 19s?, c. xxv,
s!. 5, 5. l7. Toplu iş sözleşDesinde aksiDe düzenleme getime olanağı da kabul edilmemiştir:
dara ştnn aidltl ödeyenleıin de, daya.ışrıa lidatıDıı öıceki döDemc ili,.kin tütrfr öde-
ınek koşulu ilc, yüfirıük taIihinden itibaren }aİaİlanma}ı öı8öİeu toplu Eö,leıne hiiLmü
gegersiz sa,rrlmıştu (Bkz. a-ınco karşı oy razısr: 9 }ID 20.3.]9s6, rs3l i31?6. YKD. Şubat

,]987, (]. xIII. sa. 2, s. 2 tt: ai nı }ö!tde: 9 İID 31.3.1986, 2492 /35?8, Tiilıis, lIılır'Iemmuz
]986, (]. l0. Sı.3-1. ı. l2.

(86' ÇELİK, N.: Toptu lş Söz]eşmesinden ya.arIema, TüLis, ocak 1c86, c. ro, Sa. ı,s.3
vd.z aylı yo:ar: Iş Hukuku Dehien, s. {2r-422.
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1aıma tclgbiailo buluıma haliıilo goriyo otkü aayılaı hiüiinloıden tam

olaıak yarırlanılacağ görüşiiıdoör (87).

- Sonilikaııı üyoi oloıayaı işçilor, ayrıca senilikanın yaıılı
muuofüanyla söz koıuou öıgütiin faaliyotleıiyle üyoleıiue sağladığı hak
vo moafaotlgrdın yacaılanabilirleı (SK m. 36). Uygulamada bu yola faz-

la başr,ırıulmaüğı göriilmoktoilir.

- Nüeyot, toplu iş sözleşmeeinin aşmjJj halinde do üyo olmayaı-
lar, toplu iş sözleşmesinin hiikiimloriıden yaıaiaıacaklaıilu.'Teşmil",
ıonıaki Böliimümiüün konusıırru oluştuıacalcır.

ğ Üyeti,ğe ığmon nplu iş sözhşmesinilcn yarorlanmayacalı kişiler :

Hukukumuzila toplu iş sözleşnesinden yaıaıltnmık için goıol ola,

ıak taııf sonükıya üyolik yoteıli olmakla birlikto, bazı hallorde biı kı-
sıın üyeler toplu sözleşme hiikiimloriırin dşınila kalmaktatlır:

...... Bir kerg TSGLK m. 62 ]l|'yo göro; "lşyeriıde işveron vekili
ilurumıında olaıı ııo tomsilci sıfatıyla toplu iş sözleşmosiıde voya toplu
görüşmede taref olarak harekot oilon kimao, bu Kgnrınun uygulanması

balsmııdan işvoron sayılr". Dolayısıyla bu kimsoler, toplu iş sözleş-

moınin işçilere sağlaiiığ haklarilan yararlanımayacaklaıiiır.

- Diğeı yıuilan, TSGLK ın. 38 /Il'ilo yeı alen hiikm.o göıc: 'Grev
sonrında yapılan toplu iş sözleşmosiıdoı, 39 uncu maililoye göro zorunlu

olara.k çalışatıtal dışındı işyorinilo çalışnış olanlar akşine bir hiüüm bu-

lıınmadüça yır*rlanamazlaı". Buraile toplu § sözloşmosino aksino ka-

yıt koy,ma olaıağınm açıkça beliıtilmiş olıaası vo bu hugusun tarafların
öıork irailolorino brrakılması işabotlidir; zira "gıov", hukukumuzda geıe
toplu iş sözleşmosi yapılması gorçovosinilo vo inisyatifi bakmrnilaı yot,
Hli işgi son.liLas,.," ircaleeiıg }şılot,n,ş kollektif biı haktrr.

Yısaalski anlatımda "işyoriıile çalışmış olanlar" donilü$ne göre,

ıadece gıeve kıtılma nodoniylo iloğil, başkı neilouJerd.eıı dolalı çal,şa-

-.y.o üyu işçiler ile toplu iş sözloşmesiıileı yaraılanrrlar. Örnoğin,

tr5gla'lık, iziıli olna, işvortnce çalştırılmana ıodon]erinilen biriylo iş-

yorinilold çalışualaıııa devam otmeyoıı işçiloı do gtovo katılınlar gibi

otomatü olaıak toplu sözleşmoden yaıaılaıacaklardu.

(s?) oĞUzi/L{N, ılişkileT, 6. ?5; beAz€ri yötde bkz. REİSOĞLU, Şe.h, s. l4&-l48. Kd,ş.:

TUNÇo}LAĞ, II, s. 288; o.1ıı yozoı: İş İ{ul:ukunun Esasian, s. d20. Ayrıca bLz. olııi )dn_

dej o. EYRENcİ'nin }arar incelemesi vc notu: ıItU l980/IILe l98l /II, Tscl-r m. 7,

No. 8 vĞ 9.
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Taraf sonalikanür üyoei olııayıp ila daynnışını aidıtı ödoyoıok toplu
stizloşııeilon yerarlanmak ieteyonloı, eğeı grev sıra§ı]ıd8 çılışnıya do.
vam otmişloreo, şoıüka buna razı olıııilıkça toplu sözloşmoden yarar-
lanmızlar (88). Bunuula birlikte kanımızcı buradı gene, srıf parasal ol-
ınalıp ila işyeriıiı çalrşma düzeıini ilgilendiren hiikümioıdea tiim işçt
ler yararlanm alrdır.

- Bazı toplu iş sözleşmelotinde lıiı krstm işiler kapsam dışı bıra.
kıImaktadır {89). 27S şa. K. zamanrndan beri uygulamada göriilen vo
yargr kııarlarımızda cevaz verilgn bu tutıım (90), öğıetimizdo görüş
ayrüklaıEa yol açmışt[. Bu içihaü oleştiıeı bazı yazarlanm.rzı göıo,
toplu iş sözloşmesinin kapeamr dışııilı bırakılan kirnseler, biı başka top-
lu eözleşme yapmak veya ilayanışma aidatı ödomek suretiyle do }ıu hak-
tan yararlanamayacaklarrna göre, Anayasa tarafrndan kendileıine tanr-
natt toplu aözleşme hakkından kondi iredelori ilrşrnda yokauı bırakıl-
maktadırlır (9l). Ayııca böyle bir kaıarlaştırna, "seıiükı ve konfeile.
rasyonlar faaliyetloıinden yararlanilıımada, üyeleri arasında eşitliğe
uymak zoıundadırlar" (SK m. 33 son fikra) hiikmiiıe do teıe diigmeLte.
diı (92).

(8s) oĞUzMAN, İ|irLiı€r, s, 236.

(89) Uygulanaila çoğu zaman müdiiİ, şef, müheodis v6 biiro Pelsoneti tiiİii.Ddon işçileI tıPsıa
dI'ı btİıh|müta&İ.

(90) BLz. örnoğin:9 ED 6.5.1974, 21,60418165 ve D. Iİacsı'm i,ıccleİıc€i, İEU I9?5, TscLK
d. 6, No. ı; 9 ğD 12.1.1976. 31395/ı000, Y(D, Niıaı 19?6, ı. 490; 9 ED 16.2.L976,17o4l
5689 ve M. ELoİomi,üin incel€E €i, İEU ı976, TSGLK m.'3?, No. 2; 9 ğD 20.5.1985,
2546/5437, İşvü€n, Tcmmüz t985, c. xxİİI, sa. 10, s. 1?; Y(D, Eylül 1906, c. 12, sa.
9, !. ı326l Bu ilginç kaİıra konu oıaydı toplu iş §özleşmesiıdo Lapsam dur btİatılan §alt-, şınlaıa ayncı toplE !özl.!n€de tağlnln çıLaı]aıilaı aqı& haLlar sğğlalDayacağı da belir.
tilbeııDydi. Yaİgıtay bu üiihiin tam ettiiini tabol eıniniı. Btz. aynca: Eoİ 25.4.1986,
9835 /448, Toİstil İşveıen Şubat l98?, ., 22.

(9l) ÇELtK, Yaİgıtaym 1ş EutuLı (aroılannıı D.ğetl.daiİilmeiı 1976, İıtınbıl t979 (Dı.
ğotleıdinne ı9?6), .. 162-163; arn yorLf: Sea<titalar, s. 2S1_259i \ Eukıüu Derıleıi,

' E, 4t2--ttı3; oĞüzMAN, DoğOİı.ndiEĞ 1916, .. L71, .. 116: alnı yoıaü, İüşkilcİ, !. ?9;
Kapiam dlrı bıra}nsdaıın muvafakarmın geıektiği boütilıııcitediı Bonzeri yönilc: Toplu
İş Sazleşmeainin Yapıtması ıc Uygulanısııda Yargıtay Kaıaılarııün EiLisi, YKD Ocg!.
ELiE ı989, c. ı5, s& t--4, N. Çclit: s,529-530i K. oğonsn: G€rcl6.ii!E€, s.543.

(92) çELİK, DeğG.t€di n€ 19?6, s. 162-ı63; Sen<üLdaı, s. 2s7-25g, |ç Eukükü Deİdeİi.
s.4l2. Dıüa niiaısh olaıakı ESENER, İş Eıhtq ı.482. İ(oış: TIINCAY, C.: İç ğutı-
kün& Eşit D.vİ .tıma ltkcsi, İst€lı}or ı982, s. 1?2-u3, iın 86'ıla Yızar, kıPgm üş bı.
ra}maııın Aıayaıaya ayhn diiş€ceğini, Iıuna taışılık Lapsam dr!ı bıİaı§laılanı osas6r1
*faıtlı özclüLleıe ıaüip işçileı" ohdaıı nedcıiyle sşitüL itt€6iİ6 ay}Elrk o|.mıüği göİü.
şiialt€diİ. Brr. aynca: DdcıIcııliımo 19?6. .. 16?_168: KıPEam drş bııahlaı işçiıiı mu.
vofılrırı haliDd€ geçeıli olacığ g6rüğii beniıa6e!üliştiİ.
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Aksi görüşü sıvunaı üğer yazarlar ise, toplu iş sözleşmesi özerkli,

ğinin bir gereS olarak taraflaıuı, sözleşme kıpsamrna girip girmcyecek

kimşeleri seıbestçe belirleyebilecokleıi görüşündedirloı (93). S. Reisoğ_

Ju'ıun işaıet €ttiği gibi, 282l sa. SK'da sondikal faoliyetlerdeı yaraı,
laımaila eşitliS gözetme esasrnıı toplu iş sözleşmesi yapmayr içeren m.

32'de ile$l, tosyal faaliyetleri düzonleyen ın. 33tle yor alması, kabul et-

tikleri yorumu deşteklemektedir (94). Benzeri görüşte başka yazaılat da

bu bakımdao bir ayıım yaparak, toplu iş sözleşnresi i|c "bağlı olanları.

toplu sözleşmenin hükümloıinin kendisine uygulanmayacağı kaıar-
laştuılan, yani kapsaın dışı buakılan kimeeler]e karıştırmamak gerek-

tiği"ni öne süuektedirlor. Bu yazarlaıa göre, toplrı iş sözleşmosi ile

bağlı olanlar yasa ilo belirlenmiş olup (TSGLK m. 9), }ıu kişileri sap-

tama yetki§i taraflaıa verilmemekteür; özellik]e de bağlı olanların çer,

çevesini geaişletme olanağı yoktuı. Zira, "ıoımatif nitolik yasa tarafln-
daı konan ve sözleşme özgiblüğii]xü geniş şekilde kısıtlayan bir kuıum
olduğu için şrnularrnıı açıkça beü olmaaı, diğeı sözleşmelerc uygula-

nacak şekildo geıişletilmemesi geıekir" (95). Buıa kaışılık, toplu iş
sözleşmesinin kapsamrna kimlerin girip giımeyeceği koıusu tataflarrn
yetkiai içinıle olup, toplu sözleşme eıkinin bir unsuıudur (96).

Yukaııdakiler dışında, aynı yönde öne aiiıiilen başka geıekçeler de

buluomaktatlu. M, Ehanoıni taıafuıdan bu giiıüşü ilestekleyici olarak ili-
ve edilen çeşitli aıgümaılaı arasında birisint katılmailığrnrzr bolirtmek
istoriz: TSÇLI('ila taraflara kapsaına alma veya almama olanağ tanı-
yaı bir hükmün (grevo katılmayanlaıla ilgü 275 sa. K. m, 24 llIi 2822

sa. K. m. 38 iII) bulunmasına dayan!]aıak öne süıiileuo 'otarafların söz-

leşmoıiı kişileı itibarıyla uygulana alanrnın düzen]enmesiıile ve bu ara,

ila bazı işçileıin kapsam dşr bııakılmaları koıusunda kural <ılırak ser,

beşt bu]unduklaırnt oıtaya koymaktatlrı" (97) gerekçesinc katılmak

(93) REİsoĞLU, Şsrh, s. 43-44; ULUCAN, D.: Karar iocelemesi, İHU 1975, TSGLK ğı. 6,

No. t; EKoNoitİ, M.: Kalar incelemesi, ıüU 19?6, TSGı,K m. 3?, No- 2.

(q{) REiSOĞLL. Şerb, ı 1{.

(95) ULUc]Aj\, İEU, TSGLK D. 6, h-o. l we ıtıf yapı|an yazarlıİ: HUrCK _ i\lPPERDuY -
STAELIIACKE, Taifv€ıtıagsgcsetz, 4. Aurl., i. 149.

(96) ULUCü\N. iau, TSGLK -. 6, No. l v€ oİada gtıf yapılan yuzaıiat: NIKISCH, iıbeits_

İecht, ıI, Aufl.2, s.963; NIPPİRDEY, Lehrbuch, II, Auf!- 2, s.342,

(9?) EKoNoMİ, İHU, TSGLK m. 3?, No. 2. 2822 sa, K. m. 38/Irde belirtildiği üzeİcl

"Grev sonunda ,apılacaL top|u iş 6özı€şmeiinde& 39'uncu maddeye göro zoıuDlu

o]arak çalışantar dışında işy€titıd€ çal§nış olaılaı, aksine bir hiüüm bulııımadık,

ça yaralaıamaztaı".
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güçtiit. Tam tersine, böyle bir hii&iim kaışuııda bu yetkinin her d,ofaeın-
ila. yasa koyucu tarafrndan açlkça yerilnesi geıektiğ.i sonucuna vaımak
daha kolaydır. Buıa karşük, Sontükalaı Kanunundaki eşitlik esası ba-
kımından (274 sa. SK m. 14 |2; 282l sa. K. n. 33 /son fikra), toplu iş
sözleşmelerinde işçilerin kapsam üşı bırakrlmasında indi ve keyfi aynm-
laıa gidilmeden, işin niteüğine bağlr olarak konulan ve hak]ı neilenlere
dayanan aynnılarıı caiz olduğu görüşüne katılmaktayız (98). Nitekim
2822 sa. TSGLK m.62 lII (275 aa. TSGLK ın. 45iII) de benzerl diişiin_
ceyle getirilmiş bir alıınıdrr (99). S. Reisoğlu, benzelİ biçimde kapsam
dışı brrıkmanın ancak tüm işçiler için söz koıusu olabileceği, buna kar-
şük kapsam dışı işçileri ismeıı Eayma cihetiie gidilemeyecoği göri\iiuı_
dediı. Ancak bu son görüşüı dayaıağı eşitlik esası olmayıp, toplu iş söz-
leşmesinin ıoımatif hüküııleriniD sadoce genel niteükte hfüüm eevkine
elverişli bulıınmasıdu (l00).

Bu tartış_malarrn özünde, toplu iş sözleçmesi özer}ü$nin sınrrları
ile bu özerkliffn ku]lanımınııı doğrudan kimin elinde olacağı sotıııu bu-
luımaktadır. Kanımızca, hukukumuzila işçilerin eendikaları aracüğ
ile kullaıabililikleıi toplu iş sözleşmesi hakk,",. movzuatımızila düzen-
leniş taızr ve manfu&, yukırıda beürtilen kayıtlarla, kapsam dışı iıırak-
malara izin vgrmektedir.

(98) EKoNo}Iİ, a.g.m. 282l sa. SK'Dun "sendiLe we tonlederasyonlarıı sosyal faaliyeı
lcti" bgşhkll m. 33/son fıkra hüLiiEüDe göİe: "Sendika v€ konfed€rasyonlaİ faıliyct-
leriıden yaıarlandırmadı, üyeleıi ııasında eşitliğe ultak zoıundaıIıılaı."

(99) Diğ€İ g€rokçel€İle etıaIlr açıklmalat için btz.: EKoNoMİ, a.g.n. 2822 a. K, a. 62ll['-
ye gOre: "İşyeıinde işveren vekili duıumunda olan ve temsilci sıfatıyla top|u iş sözl€ş-
me§hde weya toplu göIüşmede tarıf olarak hara&,et edeı kimse, bn Kanunun uy-
suIaDDa§ı bakImından işveren ıayılır."

(r00) REİsoĞLU, Şe!h, s. 4l.
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3.

BöIüm

TOPLlJ iŞ s0zLEŞİ,lEsi tıi t TEşl\li L i

§ r. GENEL oI-ARAK TEşMİL

I. TEşMİL KURUM[NUN ANLAMI vn işr,nrnrnİ

A. "Teşmil"in ınlamı

a) "Teşmİl"in tan,,nfl tı biçimleri :

"Teş-il'1. "toplu iş sözloşmosinin uygulıma alınııın genişIotil,
me si" olaıak losaca tağıD]amak miimküniliir. Aıcık }ıu "yaymı",
"içino aldırma", 'kap§atma" (l), bazı özolliHor göstermoktodir:

l. Biı koro teşnil ilo toplu sözleşme /tişür itibarryla ilaha kapaamlı
halo golmo&te<liı. Toplu iş sözlogm.eleıiıiı kişiler baLımındga uygulama
alanı ih açı<laı goıişloyobilmokteilir:

- Toplıı eözloşnoıin, bağıtJındığı işyoIl iiletmo voya işkolu içindo
taraf seıiükaruı üyosi olm.ayıı işgileıe de uygulanması yöniinile;

- Toplu sözleşmonin bığatlııilığı işIetme ve işyerleıi ilışrnila, ıynı
işkolundo buluıan başka işletme vo işyerlorine, hıtta bazan bıEka işko.
luna ila uygu.lanması yöniiıdo (2).

Tiirl Dil Kurumu Tiiıkçe sörliiğönd€ (1955) "ıeşmil" kaışlığı olarık velil€n sözcülrleİdiİ.

T€şmilin ilL biçimi .n yaygııı olup saııayileşmiş iilkeleıiı çoğuıun newaıauı& öngöİül.

Bcf,teda. İLinci r€Llti ise baa AlEpa iitL€le.iıde diirenl€Dmiştiİ. (İ'ra!§g, F€dera] Almau,
ya, Avustıırya, İsviçrc ıe Tiİkiye); Iıkz.: BURF,AU INTERNATION^L DU TR^V,4,IL:

Teailaace; et problades rJcaıts €[ matiör€ de n68ociation coUective dac l.s psys indült,
ıialiı6a. Colloque de Yicrae, Novembi€ 1977, G.üöve 197R (BIT, Colloqtre de Vieme), s.

25. Belüımeli Li birço! hılde i}inci şe&it, ilkiıi d. iç€rüettediİ.

o)
(2)
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9. Diğer yand.an da ı c bilhassa, toplu iş sözleşmesiuin inikadı anında
kapsaınıııa girııelte olaı ki.,.ilcre nazararı 5crçekleştirileıı bu genişleme,
gerek tırraflaıuı, gerckse kapsaıııa gircceklcriı iradeleıi dışııda, başka
mercilcrin kararıyla rııeydana gotifilm.ktedir. Dünyadaki çeşitli sistorn-
lerc tarihsel açıdaıı bakıldığında. teşmilin çoşitli yollarla gerçokloş-
tirildiği göıülmckteılir:

- Eıı yı.ygıı vöırıeın, teşmil rılaıağrnrn, yasa ilo öııgöriilcıek bir
idari karaı, iie gerçekleşmesi (örncğin, I,'ıanşa, Lüksomburg. Hollanda,
Bolçika. Irecleral .{lınanya, Bdçika. İsr içrc. Türkiyt, Aı usturya);

- Yargı voya hakomlik kararı ilıı teşmil (Yoni Zolanda ve Avus.
turıılva oıktu örnckleri):

- Yaşa ilc ttışmil (1926 İtalyau sisteıııi, 193.1 Avusturya sistemi.
1922 vo 1936 Sovyot sislemi);

- Belli çoğuuluğu sağlayan örgütlerce y: pılan toplu iş sözleşııo-
siuin otomatik teşınili (oski İspanyol ve Ilollanila sistemleıi) (3).

Güııüınüzilo Batı'da teşmilin oı olağan vo yaygın şekli, yürütınc
orgaııruın işlomi ilo gıırçekleşınosidir; öyle ki genollikle "teşmil" bu şeki-
de anlaşılrr.

3. Taraflarrn' kaışılrldr iıadeleriylo oluşturdukları toplu iş sözloş-
me§i no.mlaır, şadoce onların öngördükleri alanrı dışına taşırılmakla
ka|rıaz; bizzat bu normlarda da, bilhassa ]ıazı hükümlerin çıkarılmaşı
§ure_tiyle değişiklikler getirilebilmektedir.

(3) Sını{landırma ıe ıor;lısel 
'tneltlcr 

i.iiD bLz,: cRla]l{tjzl. L.: L'iDterleıtioİ de, poutoir.
Pultlhs drs |€s con,€ntions colleetiıes du trarail. tlröse, Paris 1939, s.,15. s. 90 gli ltıf
yap,l.n ka,"nak: B]1: Iei con§eıtions collecti!es du trarail, Cenör e l936; u^MBURGİR.
L,: L'tjxıensioı deş coııltttiols collecti\ es ü t'enıcmhle d'une professi.n oü diın€ indust.ie,
Rc\ue lıtternaliorıale .lu T.uvai], vol, \L. No. :], doüt 1939. s. 169 çd. Çıığdaş nnekler
iı;in lıkz.: Aırupa 1'opluhıklannl üye iilkelcr içi.: c()MMIsSlo:\i DnS CoMMUNAI,TRS
DURoPDENNES: PİoblĞmcs tt perspeclives de la D6goci&tion ooilective daıs les pays
nlembİeü d€ la commüİaut6. DruxelIes r98() (commission, Prc],lömes), s. ı24,ı26j COM_

lssto\ DES co\fML-\AUTES DUROPEE]\,NES: 1,o d.oit des coırıeıtions collecrives
dltrs les pa}s d€ la Commı!nluta eulopaenn€, Rappoıt pr6sent6 par le P.ot G. Pcroıc aş€c
la co]laiıoration de \, \'allebona (Rıppo.t Peİo e). Do.DmeDt, Luxembourg l984, s. 38 40.
Daha kap:aıılı ohrak: BLRE\U tYl'Elt\.\'l]O\ \L DU TR^v.lIL: La Ddgoci,tion
collecti,f dlDs le. pa)J indırstriali:Ğ§ n 6@nomie dc nıllch€, ceıövc 1974 (BtT, ı-680-
.iırion .o]lcctive). s. t60,162; 1\TER\{Tto\tL l,A}}olJR o}'l'I(]E: Collective l]ar_
gaining in lnd!üstrj.lized M,İkel Eco.omies: ,\ ıeappılisal. 

']ompa.dtjve 
Studt, Part I

by J.P. \l'iııdnıılltr, Gcne\a 1987 (ILt), :\ reappaisai). _". ]34-1J5; B1ıREAU I\TDR-
]{A'I'loN,\], DU TRAVAII,, Salie ReIıt;on"( profcssionelles: Tendqnces tt p.oblömes
I6ceDts cD n utiöİe dc lıagociat;oİ collecti\. dans les pays iudustıialis6s, Collo.lue de Vi.,ıı€,
Noleııl)İe 1977, Ccuiıve l9?8 (ljIT, Colloliııe de VitnDe), s.25_20.
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b) Teşmilin öıemi :

l. Şimdiye kadar yaptığıınız iucc[eıı,ıtlcıtle, topIıı i; sözlcşruı,si
özcrkliğiniu hukuki çoıçoı esiııiu k,ındinc iizgü l,azı özı:l]iklııti konu edil,
mişti. Cörüldüğü gi}ıi, iiçiincü kişiltır üztıriırdc ırıırmatif ctkiyür sahip
bir sözlcşıne türü olan toplu iş sözloşnıesi" hukukumrızda -\nayasa ı-e

1asalarda düzenlendiği biçiındc. aocak lıelli amaçlarla, }ıel]i tata{lar
arasında bağıtlaıau ve sınrrlaır lıclirlenııri;, alanlaırla etki yalıaıı lıir iş-

lemdir. An*yasa ı,c yasalarca ı;izilou hukııki ((,rç,ı\.t,ve toplu iş siizlı,ş-
mcsi özerkliği açrsrndau lıakıldığında bazı cleştirilecek ıanlar göriilc-
bilir: aıcak bu tip bir clüzen]eıneuin pı,cnsibi bakımından varlrğı, Dov-
le,tiı klisik r-e olağan vııtkiltıriuin krıllanrnırnr ifadc edıır. Yasakoyııcır,
nıın getirüği çcrçcve aşırı ölçüde <laı, ,ç,ı,ya geniş sa}ıl§a da- kanrmrzca
bizzat bir çorçcı,eıin bcliılcnmiş olnıası, taıafların özt,r,kliklerinı, doğru,

ilaır bjr müdahale olarak d cğ;rlcudirilmtıınclid ir.

Buna karşılık şiındi incclevecoğimiz tcşnıil rle. rnevcut lıukuki çcr-

çeve içinde toplu iş sözltşmesi akdedecck taı,afların özctkliklıııine dırğ,

tudan dokuıuldrığu söylerıelıilir. Bu lıakruıilan teşmil çok daha belirgin,
ciddi vc dolaysız biı müdahalo biçinıini olırşturur.

2. Teşmil edilmiş bir toplrı iş siizleşnıesi, tarafların özerk iradele-
riylc koyduklarr kura]lar ile doğıudan kamı otoriteleıindeı kayıakla,
aan normlar arasında yer a|aıJ bb harnıa işreırı initeliğindediı. Geıçtk-
ton, bu durumda hukuk norrnuıtrın oluşturu|up getirilmoeinilo ıııosleksel
öıgütlor ile kamu otoritelcri birliktc etkon olmaktadırlar. Toplu iş söz-

leşmesinin hrüuki niteliğiııin "sözleşme" olduğuuu kabul etmemizı, kar-

ş ık, teşmil eülen bir topİu iş siizlcşmouin brı kez gerçokton bir özel

hukuk sözleşmcsi ile idari işlemiı lıiraıada buluuduğu, koınlıino cdildiği
bir karma işlemi oluştıuduğu kaııısrDı paylaşmaktayız (4).

Teşmil işlemi sadoce toplt iş sözltşuıesinin hukuki njteliğini etki.
lemekle kalmaz: daha geniş bir açıdan bakıldığında, bazı yazarlara göre.

toşmilin gerçekleşmesiylo toplu iş sözleşmtsi "korpoıatif" lıir düzenleme
olmaktan çıkarak, bir tür "ekouonıik dcmııkrasiJ,s" geçişi il'ade odor (5).

Başka yazarlarıı tla vurguladrklarr lıir nokta, teşmil ıııckaoiznıa-
§urııl toplu iş sözleşnresi }rukukuna özgü, hatta lıu hukukun cı özgün

(4) BiI "karm€ işienı" genel teorisi oluşltırıa yöntinde blz.: M:\DIo't, Y.: ADİ f.ontiöües du

contrat et de l'actc administ.atif ıüi|at6ral: Rcchcıche. suı Ia notion d'acte mixte en ılroit
public ftaDçais, PanS |97l, ö2. B. 28-29, s. 53-66. s. 907 \,d., öz. s. 219-22?.

(5) CIIAUCH.{RD, s. 53.
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biı uneurutu oluşturınasıdır. Bu yazırlara giiıe, böyle tıir nekaniımı-
ıuı y€r alıDası, toplu iş sözleşmelerini genel olarak sözleşmeler hukukun.
dın ayrran. uzaklaştııan tek beliıgin özeltiktiı (6).

Tamamıyla toplu iş sözleşmeleıiDe özgü biı nekanizma olap ve
toplu iş sözleşmeleriniı hukuki nitolifrııi do etkileyebilen lıu ilgiıg yön-
tem, göriildüğü güi büyiik önem taşrmaktadır. Tiiık mevzuatında uzun
siiredit mevcut olau'oteşmil"e, uygulamamızda çok az başı,uıulmuştur.
Buıuıla biılikto, bir yaıdan gösterelıileceği tiirlü yaraılan, diğeı yan-
daı da bazr Batr iilkeleriıde giirilüğü yaygı uygulama gözöıiiDalc tu-
tulduğuıila, gelecekte iilkgmizde teşmile düa çok itibar edileceği ılü-
şüniilebilir. .

B. Teşnıi|in yararlın

a| Toplu iş sözleşmesinin ilüzenleme işlevi açısmdaıı:

Yasa ve tüzüğiin etkisi ile kaışilaştııılüğıda, toplu iş sözleşmesinin
normatif etkişiniu, saileco işlevleri açınndan değ,il, bilhassa da uygulama
alaıı }ıaiımrndan çok daha sıırrlı oldıığu ilikkat çekmektealfu: Bir şie-
temden diğerine deSşebilmekle birlikte, toplu iş sözleşmolerinin etki
alanlaıı gerek yeı, geıekee kişiler itibarıy-la daima nisbeten suırrlı kslrı.
Bu bahmdaı, toplu iş sözloşmeleıinin gonel bir etkiye sahip olınamasrn-
dau doğan türlü sak_ııcalaı, teşoil yoluyla giderilebilecektiı:

Biı koro, bu yolla toplu iş sözloşmesiııin kapsamına giren vo girmoyon
işyerleri veya işletmoler arasrıdaki ücrot vo diğoı sosyal kiil{et farkları
önlonerok, bu yönloıdon oşit rokabet koşulları sağlaıabilir. Hiç olmazsa
bazı işletmeleıiı düşük ücıet ve olı,eıişsiz ça\ma koçullan uygulayarak
avantajlı durıne gelmelori önleıip, tıunun yerino iş veriminin arttı-
rılması, işletmenin genol olarek ilaha jl yönetilmesi tegvik etülir (7).

Diğer taraftao, ayıı işyeri, işlotmo voya işkolu içinile çüşanlar
arasrnda ücrot vo çalışma ilo ilgili koaulaı ila işin ıoya işçinin özellik-
leriıden talnaklaımayan farklıJıklaııı bulunması, sosyal yöudon ıakın-
cah biı durumdur. Bu bıkımdın da, tcşmil Eay€sindo işçileriı gonelino

(6) C_{MERLYNCK-IJON-(jA!N_PELıSSIER, s. 908, No. 897; llcnzert yönJ. bkz.:
FSENIiR, İş Hukuku, s. 499.

(7) Söz ko,rusu ha|ısız tekalıet teı,likesini!ı tıad safhad! oıdugu ikti".di kriz döneİıl.riııde
teşnrile duyutan i]ıtiyaç dtmaktadi,. \it€kim bn(ot ho}uk sistcmindc illr teşmil §ygu.
lanıaları l930'hı 1ıl|ırdlki büyük ekononi! knz döDenhıde lrışlatılniştl (BIT, NĞgociıtion
oollectiYc, s. l6il; ll-o, _\ İeapI.aisal, s. lJ4).
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biı talum uyunlu, yoknesak koşullar sağlanacaktu (8). Bunun yaırnila,
başkı bir öıem]i otkj de işvoroıJorin sendikasız işçi çılıştuma, işçileıi
sendikalarilan ayrrmaya eovketmo gibi girişiıılerinin bu surotle dolaylı
olarak öalonobilmeeidir.

lı'1 lşçiyi lıoruma işlıui bakımıniian:

Toplu iş sözleşmosi içiı yotki koşullarınıu nisboton ağu tutulduğu
siEtemleralo teşımilin yaıarlaır daba da bolirgindir. Ötneğin. Tüık sis,
temiıdo işyerindo ve özellikle do işletme toplu iş sözltşmelerinde işlotme
diüeyindo ça\an işçileıin yarıtlın fazlasrnrn üyosi olduğu lriç bir sen.
düa bulrınmayabüı. Bu durumlarda teşmil sayosinde söz konusu işyeri
veya işletmcde çalışanların bir toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları
sığlanabilocokti r.

Diğoı lııaftan toşmil, bazı sondikalatı ataletton kurtararak toplu
iş söı loşmeleıi bağıtlarıaya özondiren, şevkodea bir yöıtoındiı. Zira
ileıiile göıiilecoği gibi toşmil yoluyla dt ğil do, bizzat kondileri tarefııdaı
a},dodilmiş biı toplu iş sözleşmeainiı uygulanması, taraf işçi eoıdikala-
nna çok daha büyük avıntajlar sağlamaktadr. Bu ntdenle bir teşmil
ıygultmaır olasiIığ-ııa karşr, işçi sendikalarrnrn toplu İş §özleşnosi yap,
ma yöniinde dıha aktif bir tutum izlemeleıi beklenebilir.

Gıev yapılamayen işlerdo ve işyeılerinde de teşınil yöntemiüd€n
yaıaılaıılııak, grev hak}ı ile donatılıoış olağan toplu pızarlık sonu,
cunda bağıtlanmış lüir toplu iş sözleşınesi bu yolla bu işyerlerine de uy-
gulsn&bilir. Böyle bir mokanizma, genellikle Yüksek Hakem Kuru]una
başvurulma.ına nazaran işçiler için daha olveıişli göıünmektediı.

Konu genel biçiıode, toplu iş sözleşmelerinin sosyal ya.arhlığı açr,
gıudan ele alınüğınila, niaboten gok ss}aila iş9iüiıt toplu iş sözleşmeleri-
nin kıpeamııa alıımasr olumlu biı ilurumduı. Üstelik, teşmil eililen bir
toplu iş sözleşmosinile, sözleşnelere özgü avantajlaı ile kamu düqenle,
neleriniı göEteıökl€ri bazr iietii_n]iikler birleşir: Sosyal güçleı arasında
seıboet pazarlık şonucunda oıtaya çüarak toplumsal gcıeksiniuleıi d,a,

ha iyi karşıIaması, esnekli$ ve siiıatle bağıtlanabilmesi, sözloşmelero öz-
gü avaıtajlardır. Bunlar yaırıda, kamu ilüıeolgmolerinin genel kapsamlı
olınası, kamu yararr gözelileıek lüir takım resmi mercileıiıı denetiıı ve

(8) isveç gibi bazı İskandiua! iilkeIelinde "teşmit"€ ı€r ıeıilmeyiş;, bü ülk€lold€ vüLsek sen,

diL.laşma orıaıodıİı ötürd teşmil müesseftsiıe illtiyaç duyulmanılsıyia açlklaDmaktad.r

(BIT, N6gociation coıl€ct;çe, s. 16l; ILo, A reıpptaisal, s. l3,ıi BıT. Colloque de Vieme,
a.2r)
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giiriişlcrine tilıi bulrınırası tla }ıu ikirıci işlcınlııtı. özgü üsı:ünlüklcrdir.
İşto tcsuıil odilmiş bir tırplu iş sözkışıresinde }ıiitün lru yönler }ıit ııaıla
hrıluııur.

Il. BAZI İIL.K[IK SiSTEMLERıNDE TESMİL

A. Bazı erken rrygulama örnekleıi

a\ Yeni Zclanıla ııe Aııusturalya örnekleri:

l. İlk toşmil uygulaması, XIX. yüzyıl soılaıında, güıümüz<le alı-
şıImış biçimiuden fark]ı bir şekille Ycni Zelanda da başlatılmıştır. Bu
iilkede ilk öıce, toplu iş sözleşmeai hükmünde sayılan Hakomlik Divanı
katarlaıı doğiudan doğruya ayır oıganın karaııyla teşmil odiliyoı-
du. Datıa sonra, bu kez toplu pazarlü sonucu bağıtlanaı gerçek top-
lu iş sözleşmeleıi de, geno Hakemlik Divanı kararıfa teşmil eililmeye
lıaşlaımıştır.

Eeasen Yeni Ze]auda'dı tümüyle özgün bir sistem uygulanıyoldu:
Bır sistemale, işçi tarafınca Hakemlik Divanı önüne çağrılabilen aynr
işkolundaki herhaugi bfu veya birdgn fazla işveren, Divanın veriliği
vo toPlu iş sözloçmesi hükmiiıdo sayılan karaıla bağIr tutulıcoaktaaltİ.
Bu kararıı airnmasııdan sonra bile, aynr işkoluada ismen bt lirleımiş
başka işvtıre.ıler de Divan tarafından kapsama dahil edile}ıilıuektedir
(1900 yılında çıkarılan Lzlaştırma ve Hakemlik Yasası m. 86 /3 ve özel-
Iiklo m. 87/2, 'Joining and adding of psrties").

Daha sonra, serbest toplu pızarlrk sonucu }ıağtlanan toplu iş söz-
meleri vo llakemlik Divanı kaıaılaıı içiı getirileı 1908 ve 1936 yılloııı-
daki yasa değişiklikleri ilo Divaua, jsınen belirtmeksüin, aynı alaada
faaliyet gösteren içverenleıin tümüıü toplrı sözleşmenin }apsımına al-
ma yetkisi v€ıilmiş; Divan da lıu yetkiaini sıkga kullanmıştu (9).

2. yeni zelanda'daki si§temdeı esinleneıek benzorl biı mekanizma
Aı)usturabıa'aa, da kabul edilmiştir. Ancak bu iilkede Yeni Zelaıda'dı
izleıon süreçtoı geçilınokaüin. movzııatta başlarıgıçtaı beri "genol uy-
gulama kaıaıı" alrna olanağı benimsenmişti. Bn ülkedo de hakonlik
oıgaıu, gorck konü kaıarlarını, gorokeo gorçok anlomda toplu iş sözleç-
meleriıi teşmil otıne olaıağııa sahiptiı. Ne var ki Aı-ustuıalya Yfüsek

(9) }iAMBURGER, s. l?4 176.
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Mahkeuıeai, genel kural koyma yetkisinin münhasıran yasama organına
ait buluailuğu ve bu yetkinin devredilemeyeceği geıekçesiyle, söz ko,
nıüıu movmıat hiümünü Anavasaya aykırı bulmuştur (l0). Bu karardan
sonrao hakemlik organr genellikle ilgili işverenlerin aillarını teker toker
zi}r€tme yolunu seçmiştir. Bütii_n bunlara ıağmen Foderal Mecliso dalıa
soura çüardrğr yasalerals iinceki tutumunu sürdürerek, hakomlik orga-

nrna gorek kendi karıılarını, gorokso toplu iş sözleşmeloıini "genel ku-
ral"a ilönüştiiımc yotkisini tekar tanımıştu. Uygulamada ise bu yola
pok gi;ıil,nodiği de gözloırmoktedir (ll).

b) Almanya, Al)usturJ|a ııe İsuiçre örnelıleri:

l. Giinümüzdeki anlayışa uygun ilk 'teşmil" düzenlemeei Batı'da
Alman top|ıı sözleşuo mevzuatı içinde yer alıoışt[. (23.12.1918 ta. Ya,
sa; 1.3.1920 ta. Yaaa,'Allgemeinverbindlichorkliirung"). Almaı Veimar
hukukunda, çalışma bakarı, 'birinci derecodg öıem taşıyan" (über,
ı.iogeıile Beileutrıng) toplu iş sözleşmoleriııi toşmil etme yetki§ino sa,
hipti. Eeasen o dönemde teşmil, §avaş soDıasr okonomi-k önleınloı çeı-
çevesi içinde geçici lıir uygulama olarak ilüşüniilmekteydi (l2). No var
ki söz konugu yöniem hrzls geüşeıek, kşa şürede yaygıı bir uygulama

şeklini al_ış, ıiirekliük kazanmrştır. Böyleco örnoğ,iı 1929 ylı içinde
1846 atlet "gonol bağlayıcılü kararı" aaptaımış (r3); ilgili Yasanın yü-
riilüğo giımesini izleyen l0 y lü dönem içiıdo ise 25000'doo fazla teş-
mil karınrı ı|..ilığı gözlgnniştir (l4).

2. Benzeri toşmil sistemi Al)usturya tcplu iş sözloşnesi mevzuatı
içinde do yer almıştu (l8.12.1919 ta. YaEa; 26.2.1947 ta. Yasa). Bu ül,
kede ile toşıail, kısa siiıede benimşeıoıek olağan bir uygrılama haline
iliinüşmüştü, Almanya"da 1934 ylında ücret ve fiyatlarıı Dovlotço sap.
taüıney8 başlaımısı ile toplu iş sözleşmoleri ortadaı kalilu mıştı.
Aıııstuıya'ila iso, beürgiı bir Devlet müdahalesi ilöneminden soıta

(l0) IIAMBURGER, ı, r??. Wtıybrow Davası karaıı. Bu kaııı. A.E.D. Yiiksek Ma]rkemesinin

schechl€I Dorısl karan ile benze.]ik gü,ıcrmekle lıirlikte. pl..]€lliğiu idn olmaöğıua da

irar€t €dilm€kt€dir (bkz. dı. 2).

(r] ) HAMBLrRGER, s, l78.

(l2) HAMBURODR, g. l?9-r80.

(r3) DURAND - vlTf|. T. rII, s. 630.

(ra) Bkz.: EKoNoMİ, M.: 2822 SayıIı Toplu İş Sozleşmesi, Gıcç ıe Lokaçt Kaıuuıda 345l

sa}ah Kanuı ile YaPıtın Değ;şiklikler. Kamu-lş, ocaL l989. C. 1, Sa. ?, s, 3 vd., s. 6, du. l2.
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(r5), 1938'de lıu ülkenin Almanya'ya ilahil eililmesiyle yüıiiıliüteki §i8-
Lem de 6on bulııuştur.

3. Aynı diinerude, bu iki iilkoyo yakın bir tıaşka ülkoile goUşmeler
faıklı biçimde cereysn etniştir. İsuiçre, Avıupa'da toplu iş sözleşmelerini
yasal biı §tatüye kavuşturan ilk ülkedir (r9ll ylında çüatılaı İsviçre
Borçlar Kaıuıu). Bunuıla birlikte Yasa taıaırsr göriişülürken, toplu
iş sözleşıneıinin bazı koşullarla işkolrınun temağuııa teşmiü yiinünile
düzcıleme öıerileıi kabul göImemişti. Daha soııa, Ceuovro kantonunda
24.10.1936 yılmda çıkarılan lıiı yasa ile hiüümete toplu iş sözleşmolori-
ıi mesleğin tümiine toşmi] otmo yetkisi ı.orilmiş ve bu yolla o döaemde
ücrotli izinler, agkerlik süresince işçiye ücıet ödoımesi ve haştalık sigor-
tasrnın ilevamr huşuslarr goncl bit uygulamaya dönüşmğtüt. Ancak bu
ülkede de söz konu§u Ya§a, ADayasaya aylıurılık nodoniyle Fodeıal Mah-
komo tarafindan 4.3.1938 tarihjndo iptal odilmiştir (16).

Giiıümüze gelindiğinde, Alman hukukunda olduğu gibi (r1.1.1952
tarihli Ya.sı ilo ileğişik 9.4.1949 talihli Yasa m. 5; 20.2.|970 taıibli Tü-
ziü), İsviçıe hukukunda ila (28.2.1956 tarihli Yası) toşmilin genol bi-
çinde yer aldığr göıii,lmekteilir. Hor iki iilkeniı hukukunile teşmil için
öıgöriilen koşullaı birbiriıe benzerlik gtisterir. özellikle:

- Teşmil eülecek toplu iş sözloşmeoi ilgü işkoluıdaki işçilerin
çoğunluğuou kapsamakta olmahdrr. Bununla birlikte Alman hukukunda,
"sooyal zorunluluk" hıliıde, gerek yandan fazla işçiyikapsama, geıekEc
toplum yararr koşullaır aİtık araDDayacaktıİ (17).

- Toplu iş sözloşmosi taraf]tırııilan kaynaklanaı bir teşmil tılebi
bulunmalıdır, Alman hukukunda ayrrca: işçi ve §voren koıfederasyoı-
larıaıu temsil oülfiği bir komiayonun olumlu görüşü de araımaktadıı.

(r5) lg3a'den itib.İeı, korpoİatif Deı,lete bığlı mesleki öİgütlerce _§apıian toplu söztcşmel€r,
ya9a hükmü gor€ği, iiim ilgiıiler iqin bağlaJ-ıcı olmskrıydt (2.3.193{ Korarnamesi; l?.ı0.
l934 ta. Yo§a).

(16) HAMBLiR(;DR. s. l85 186.

07) DKoNo İ, M.: Top|u Iş sözleşm€lğ.iniü TeşmiIi, Proı Dr. Tevfik okyay Kabak$oğıü
Arusına, İgıanbul l9?1, Ayn Ba§Lı, s. 4? rd., s. 55: DEMİRcloĞLU- M.: Türk lş Hııku-
kunda Te;mil tiygulumıı, i.i|. ıkıisa. Fakültesi Mecmuası c. 39, sa. l 4, TetDmıız ı980-
D}liil 198ı,9. 13? vd., s. 140-ı44, öz. s, l43'de aııİ }opılan Almaııcn eğe.ıe.: ZÖLLNER,
w.: Aİbeitgİectrt, Müııcüeu 197?, s. 249; NIKISCE,,{.: Arbeiı.srecht, Tübııgeıı 1959.2.
Aufl., 2 Bınd, s. 505: IILECK - \IPPERDEY STAIILEı.CKE: Ta.ifve.tragsgesetz,
4. Aufl., Müİcheü-B.IliD 1964, s. 34ti KaPgam dışı koınş olan işçil€İiı ,rruDlu geI.Lği-
nimle ni karşıIamayacaL d€rec.de düşük iicr€t almalan duİumu .,sosyal zoruıluİuL"
iüm.ği olgİak göJı€rilmilliİ.

l12



* Teşmil taraırırn almmasında Lamu yaran gözeltilmeliilir. Bu-
nunla birlikte, A]man hukukunds toplum yaraıının ön plönda olmaşına
karşılık, İsviçıo hukukuuda işçi ve işveıen çıkarlaıı ön plAnda göIiinm€k-
tedir (l8).

İsviçre'de vo özelIiklo do Fed,cral Almanya'da teşnil goıiş bir uy_
gulama giinokteür. İsviçro'de 19?6 yılı itibarıyta, işvcıen kosimiıin
o/o 26'sıııı, işçi kesiminin ise ise o/o 49'uıun teşnil ile toplu iş sözleş-
mesiıiı uygulama alanıqa sokulduğu saptanmrştıı (19). Almanya'da
ise giderok artan toşmil talepleri ve uygulamaları görii,lmektedir; l968'de
158. l975'de 448, 1976'da 479, |977'do 504, l978'do iso 572 toplu iş söz,
leşmesi toşmil edilmiş; hor boş hizmot akdinilen birioi teşmil autotiyle
toplu iş siizleşmesiıin etki alanııa sokulmuştuı (20).

c) A.B.D. ıe Ingiltere örnebleri:

l. A.B,D.'do ile, büyiik cİono-ü kıiz 5nllannila, toplu iş siizloş-
moleıinin kepsammr gonişletme çabalaıında buiıııu_lmuştııı. Ulusal Sa-
nayiin Yeniden Geliştfuilneaine ilişkin 1933 Yaşasr alüzeni çerçevesinde
çıkarılaı ileğişik diüonlomelor, bir yaudan vo bilhassa işverenlorin kendi
aralarında yaptüları çalışma koşullarına ilişkin anlaşmaları, ü961 y.o-
dan da işçi - igvoren aıasııda bağıtlanau geıçek toplu iş eözleşmeleıini,
A.B.D. Başkanının onalı ile iligü tüm işkoluna uygulattııma olanağıı
getirmekteyü. Ancak Amcrüau Yii}eek Mahkemeei, 1935 yıImda ver-
diği kararla siiz konuşu yasalaıın Anayasaya aykuı]ığlna hiikmetmiş-
tir. Bu kaıardan ğonra, gene aynı yıl, }ömiiı mailonlcıj için çıkarılan
biı başka yasa ile, bu kez Başkanın heıhangi bir boyanına dahi gerek
olmaksızıı, toplu iş sözleşmelerinin işkolu içindo otonatik bir "genel
bağlaycüğ" katıul edilınışti. Nc vaı ki 1936 1dında bu yaşan:ı da Aıa_
yaıaya ay}ıırüğna karaı verilmiştit (2l).

(r8) Bkz.: REİSoĞLU, Toplu İş Sözleşmel€.i, 3. 2|5-218; aynı yazar; Toph İş Sözleşmesi,
Grev ve LoLavt Kanunu Şelhi, cenişlctilİıiş İkinci Bask!, Ankaİa l975, s. 199; Şerh 1986,

s, 159. Bkz. ayrıcs: JURA ELIROP.AD, Dloit, dt tlawail, T. II, Münchcn_Paris, DiIk
NeDmaDn, (A]nan hukuku) 10.50.38, No. 109_rl3; MAR IER, P. A.: Le dİoit de n6goci-
ation coll€clive, Lıusanne ı9?s. s. ı18-97 (İsvi{!e hukulu); ColtMlsSIoN, Rapport Ps-
rone, s,38-40; BRUii, A.- GALL-{ND, tİ.: Droit du t.al,ail, t. 2: Les İappo.ts collectifs
de irstai|.2. {d., Pa.i. l978 s. l?2.

(19) Bkz. DnMİRCİOĞLü. s. r,ı2 ve dn. l?.

(20) Bkz. DEMınCİoĞLU, s. ı14 145.

(2r) IIAMBURGER, ı. r81 r82.
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Giinümüzilc A.B.D. ve Quobec eyaleti hariç olmak üzerc Kanaila
hu},uk şiştemleriıde "teşmil" yer alınamaktadrı, Bunun başIıca ıedeni
olarak, toplu pazarlığn bu ii]kelerde işkolu de$l, esas itibaıryla işletmo
düzeyiude yap masr gösterilmektedir. Haklıca belirtildi$ gibi, normal
olarak işkolu toplu iş sözleşmelori daha kapsamlı olduklarından, nitelik
vo amaçlarr bakrmınilan teşmilo daha clveıişli göıünmoktoalir (22).

2. İngiltere'de ise, 1930'lu yrllatda Amorikan şistemiıe yaktn bir
sietom benims€nmjşti. Buıa göre, belli işkolları içio çüarünış yaealar-
da, bazr koşullarle toplu iş sözleşmoloıiniı üorete ilişkin osaalarının iş-
kolunun tününe uygularna olanağı öngörülmüştü (örneğin, pamuk men-
eucatı §anıyiine ilişkin 1934 Yasası) (23).

I. vo II. Diinya Savaşı arasındaki dönomdo. başka birçok iilkede de
teşmil nekanizması öıgörülüp üygıılanınıştrr. Bunlat arasında, Güney
Afıika Birliği (1924) Meksika (l93l), Brezilya (1932), Yunanistan
(1935)- Fransa (1936), Hollanda (t937), Yugoolaıya (1937), Ekvator
(1938), zikrodilebür (24). Ayıı dönemde Soı7etler Birliği yasalarında
ila "yasa geıeği otomatik teşmil" öngörülıoekteydi. Ancak biündiği gibi
bu iilkede l930'Iu plların soıılarıaa doğru aıtık toplu iş sözleçmoleri ya-
pılmamıştır (25).

Giiriitdüğü üzore, honüz daha toplu iş sözleşmolerinin yeıi önem
kazanüğı vo ekonomü kriz üdlarına ieabet ealon bu döıomdo, "toplu
iş sözleşmosi koşullarrna gonollik kazanduma", Devletin önomli bir mü-
dahalo aracınr teşk-il etmiştir.

B. Fransız huhukunila uşmil

a\ |936 relorınunun öncmi: \26)

Fıaneı'da işçi - işveıen ilişkiloıi bakımından temel biı öıem. taşı-
yıp, bii diiıiim noktaeı olalak kabul eilileı 24.6.1936 tııihli Yasa, birçok
yoniük aı,aeııda 't€şmil" müessosesini ilo getiııniştir. O dönomd€ ıli|.-

(22) BIT, N6gociatioıt collective, s. 16]! ll,o. A tcappraisal, s. l34-13s. JapoD mevzüettrüda

ötgönilmül buIuıan teşmiliD lıu ülLede hemen hiç ıı,tgulaıımayçı da avn. uedeo$ bİğlan-

(2lj) HAr BIiRGuR, s. r84.

(!4) A_vrınlı]t bilgilet tin bkz.: H.\\!DI:RGER, s. ı8t-l85.
(25) H-{ aURGER, §. 186.

(26) B]rz.: CoSTE-FLORET, J.: l,ı l,oi du 2a Juin l936. v€rs ünc "conception 6tatjqüc" de la
conşetjoı col]ecti-;e de tr.vail, Revue critiilue dc l6gislatiolt et d. juİi§prudencc. l93?. s.

r95 vd.; GIRöD, L.: La conveırtioD cotlectirt comme molen rle I6gislation secondıiıe du
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kati çeken bir husus, toplu pazaıliğa özenitrici bir yöntom olarık gö-

.ülcn toşmi]e hem işçi, hem do işveı,en keşimince olunrlu yıklışılma-
aıdrr (27).

. Gorçokte.ıı, oldukça iberal bir ilüzenlome eayılan 25.3.1919 tarihli
Yaşa döncminin bilhasea son yıllaıııda, gittikçe ilaha oz toplu iş sözleş-

meei yapıldığı gözlenııiştiı. 1936 yü Mıyrs - Haziran grovleri üzorino,
işçi vo işvoren öıgütleri araeında yapıIan Matignon Aılaşmasıyla
(? Haziıan 1936), toplu pazarlığa canlük kazandırnaya yönolik önlem-

ler)n alınmasr kararlaştrrıInrştır. Bıı beğlamda çüarılan 1936 Yaşasnıo
getiraliği iinemli yeniliklerden birisi, Çalışma Baka!.ııa vorilon, tanm
işkolu ilışındaki tüm işkollarrnda yapı]sn toplu iş sözleşmoleıinin uygu-
lgma alantnı goDişletmc olanağıdıı.

Esason 1936 Yasaaı, yürürlükte kalmaya devam odon l9l9 Yasası

çerçevoeindeki toplu sözleşm.olere eE olarak, "yeni tip" toplu İş sözloş-

meteıi getirmiştir, Bu eözleşmoler, zoıuılu olırak işlotmenin gııt]atııı
8çıp, beli coğrafi esaslara göre bağıtlanacaktır. Bıınunla birlikto, taraf
şonükının üyesi olınayanlar, nislıeten genişletilojş bir alan içinile ya-
pılen bu eiizleşmeleıin kapsamr dışında kalmaya dovam oiliyorlırdr.
İşte bu bılamdın teşmil mekınizmaaıyla, toplu iş sözleşmolerinin ilgili
işkolu ve coğtafi böğo içinde çalışanların tiimüno uygulaıması sağlana-
bilrnektoür-

Bu rofoımdaı itüareı Franeız öğrotisinde, toplu iş sözleşmosinin

!,ukukl nitelik değiştirdiği vo klişik tipto bir sözloşmedon uzaklaştığı
görüşleıi güç k8zsD.mıştır (28). futü t936'dan aoaıı, işçi - işvoron iliş-
kilorinin düzonlenmesinile yasanın yanüda toplu iş oözloçmesinin de baş,
lrca biı aIaçr oluştuıduğu eöylenebüı. Hatta bızr yazarl4r, böyle biı iş-
lev gören bit "sözlcşmc"nin taraflırını bir tiit 'yasakol,ucu" gibi te,
l6kki etmektodiıloı (29),

t.a\aiI. thnre. P.İij 1939: DLR \\D YITI'. T. IIl. s. 698 \,d.: Dj1SP_\I, s. 4: şd. A},rıca

bkz.: Dl R \\t), P.: I-a Loi du ll l'€çri.I 1950 suı les conçeııiıııs co]lectives du traıail.
D. SoC, l95c"., l86 r,d...- l90-19ll l)LR\;\t). P.: {i,nrribution la th6oüie dc t'exlens;oİt

de. .,),ı\cDıioD, callectircı: Le eff.ti (le l'ı11616 d'e!teısioD. D. Soc. 1956. s.21] ı.l.: RI-
\:ERo..I,: Le..onventı!ıs colle.t;rc_. eİ droit public tranqıis, lleııe 6conomiquc. 19S1,

s. 15 ıd,: C\D]iT. R.: l,'o\teDsion des.oDlcnti.,Ds col]ectile!. D. Soc. lt)38, s. l78 İd,;
BRL\. \,: I.'.\ı.ı=ioıı dcs conı enın»l: collrı,ın es eı jırispn.lencc. D. soc. l960, §. 6,1,1vd.

(2i) Bkz.: H{}IBfRGER, s. ]85: Hazir.! 1936 Ma.t 1q39 döneDn e 5378 adet toplu i! _$z-

leşm.§i bağır]inm,ş! 13!5'i içnr teinil talehiııtlc bu]unulınu;, 33? terıİil lrırarı al!nn!ştı!.

(2üü) Öz.|tikle; DLR,!\D - \ I'tL. T. ]!l. s, 1.rl: DE,§P_\X. s. ,1S.

(29) GIROD. .. 5l 55.
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Bu iloğultuda, bazı yazarlann işaret ettiklori gibi, 1936 Yasasında
srrf tcşmil edilebiliı toplu iş eözleşmolei için aıanan, taraflaııı "temsil
yoteDeğini haiz" senilikal kuruluşlar olmasr koşulu, yasskoyucunun
"milletin vekili" olma sıfatını çağa§lırmaktailıı (30). Böyle bir açıilan
bakıltlığında toplu iş sözleşmeleriyle, krsmen de olşa teildcen siyasl ale-
mokrasiden "iktfuaili dgmokıasi"yo geçil<ti$ ifade edilebilir (3r). Ciinü_
müzdoki Fransrz sistomindeo toplu sözloşm.onin uygulaüıa alaur içinilo
temeil yeteneğini haiz olına koşlu, artık lıütüı toplu sözleşmeleı için
aranmaktadrr.

Biı başka açrdan bakıldığnda, Devlet ile birey aıasında yor ılan
öıgütloro bu kadaı etkili bir ro]un tanu].masr, koıporatif aılayışa yak-
laşıldığı izleni-;"i de uyandııabiliı. Bunıınla biılikto sentükal öıgütler,
korpoıatif tipte öıgütlorden pok çok bak-ımdaı ayrrlmaktadıı. Bir keıo,
korporatif sistem genelliklö otoritor rojimlerde uygıılanııkoı, gerçok sen-
dikacılık deıııokraşilordo varlrk gösterir. Sendikal örgütloıin ğerok ku-
ruluşu, gerekso üyeliği balıımınilan kabul eülen serbosti ve ihtiyeıilik '

esaslatı, iizel hukuk tüzel kişifği, Dovletle horhaıgi bir organ:k bağın
bu]uımaması ve ıdhayet "sığıfsal" nitelik, bu öıgütleti koıporatif ör-
gütlorilon ayıraı önemli özelliklerilir. Bunuu yanııda, koıporatif ör-
gütlerdo göriilen bir takrm yöaetgel, yaıgsal vo kuıal }oyma yotkilo ,
osas itibarıyla toplu iş sözloşmoleri bağıtlamayr amaç oilinon sondikalar
için söz konusu olmamaktadu (32). Nihayet, konumuz açısından toplu
iş eözleşmosinin etki alaaının genişlemeai içiı kamu otoritesinin bir ek
işlonine gorek olınası (teşmil kararı), Dovlotin gonel kural koymada
kamu yaraır açısrndan yotkilorini olindo tutmaya ilevam etti$.ni göa-
toiir. Bütün bu bakımlardan, buraila iktisadi vo sosyal a]anilaki bazı
kararlaıda ilgilileıin do katkısıııın kabul otüldiğiıi söylomeklo yotinmok,
daha dogru göriinmektetlir (33).

Nitokim Fransız hukukunda teşmil o<lilebilir toplu iş sözleşmolorinin
yapılmasııda kımu otoritesi geniş biı iıjsyatife sahiptit: Bu toplu iş
sözloşmelori, gonollik]o Çalışma Bakanının çağıısı üzoıino vc onun ııey&
görovlondirdiğ,i kimsoıin başkaüğında toplanan biı "kaıma komieyon"
taıafııdan hazulanmaktadıl. Bununia birlikto, işçi vo işvoıon terafları

(30) RrvERo, agın., Relıe €conomique 195l, s. 22; yazaı, milletvekiliıin t€msiıi il€ s€ndiLs
yöneticisiniD temsili alasında ilginç biı katşnaştrma da yapmaktadıI (bkz. 3. 22-2ar.

(3l) RIvERo, aga., B.22.

(32) GIROD, 9. 249-25].

(33) Bu yö.de: CREMEZ], s. l09.
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b} Yürürlülüeki ilüzenlemenin ana haılırı: \34)

Fransa'daki toşmil düzonlomosi, 13.11.1982 taıihli yesa ile alüğı
soı şokli itibarıyla aşağdaki özollikleıi gösternroLtediı:

1. 'Toşmil eiülgbiliı toplu iş aözloşmoleri"nde bolli bazı nitolik]er
bir arada bu]unmalrdrr:

- İlke olarat, eadoco içkolu toplu iş sözloşmolori toşmilo olvoıişli-
itiı (CT m. L 133-1). Buıunla birlikte Franşu hukukundı o'işkolu" kav_
ramıı,ın bolirsiz olup nisboteı geniş biçim.de anlaşıldrğına ila işaıet et-
mok goıokir.

- Aıcık yapılıiıklatı alaade eı çok lımsil yetenğinj haiz soniüka-
larrn bğtlımış olilukları toplu iş sözleşmoleıi toşmil eiülebilir. Dtha
önce doğinililiği üzore, Fıaısız hukukunda "toıısil yotonoği",.i. bolirlen-
ııoıiıde üye saysr ölçütü ile yetinilmeyerek, fırklr iilçütler bir}ıiriyle
kombiıo eiülınoktodfu (35). Diğor yan.ilan bu sistomdo, hukukumuzdan
faıklı olırek, aynı zamanda biıden fazla sondika "eı çok temsil yete-
noğiıi hıiz" sayılabilir (CT m. L r33-r /I).

- Bu toplu sözleşmelerin yepüş tarzı ila özollik göstotir: Ça|ışma
Bakını, ro'een voya ilgili eenilüalaıdaı birinia iat€ğ,i iizeıino, temeil

(34) BL,. örüeğin: DESPAX, s.483 vd.; RIVERO - SAYATIER, s. 354 vd.i CAMERLYNCK -
LYoN-GAEN - PELISSIER, 6. 908 vd.; TEYsslE, B.: DIoit du tİavail, Paris r9so, s.

535 vd.; JAVILLIERı J.-C.: Maıuel de droit du tıavail, Paıis 1986, s. 29? vd.; CEAUC.
EARD, s.46 vd.; LEFEByRE, F.: R6glementation sociale pıaüçe, S6rie NB, r Janv.
t985, ğ.409 vd.; LIAIsoNs socIALEs, No. Spdcial'La ı6gociatioü colt.ctive",7 F6v.
l98s, No, 94ı6,6.44 vüI.: PAscRE, R.: Conwentions et accoıdg cotlcctifs: Le cap ıle l'eı-
tensio,ı, Dloit oElİier, Jüit. 1986, s. 24ı, wd.! PECYNA A.: Lğ. m6cinismcs jüİ iqğ€s iıo
tEnsfoİaatioD des coıwcntionş coııGctivĞ!, D. soc. 1984, 6. 345 vd. DaLa G§ki €§et er_

dcu: MADIoT, s. 9ı9 vd.; MEEoYAS, N.: üexteısion deaıconventions cotlectiwes do
travait, üöso iıactyloFaphi6e, Patie !962.

(35) CT ın. L 133-2, Aynca üta, temsil y€tGncğini hıiz biı üst Luıulüşa üytlik de yeterli olmat
tadır.
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da bizzat kenü inisyatiflerifo kurduklarr ikili (pariter) komisyonlatda
sözleşmo metnini oluşturabiUrler (CT ın. L 133-1). Al,ııca, Çalışma Ba.
kanrııı aktif tutumu, komisyon biinyosindo yiirütiilou toplu giiıüşmo-
lortio de sürmokteilir: Çalışma Bakanıırn görovleri aıa8ında, bazr hal-
lerde tomeil yotenoği konusuada bir aıaştııma düzonlotme (CT m. L
133-3); geroktiğinde tomsdci salnsını bolirlomo (m. L 133-4); iiıgütlerin
bu toPlantıIaİa katılmalarını gözetme (m. R 133-3) göıovlori do yer al-
maktaür.



yetono$ıi haiz işçi vo işvoren scnilikalaıının temşilcilııinin tümündeı
oluşacak biı karma komisyonu toplaııtrya çağrrır (CT m. L 133-2).

Toplantıya katılmaua, bazr koşullatla cezai yaptfımlara bağlanmıştır
(CT m, R 153-3).

- Bu toplu iş sözleşmeloriniu içerikleri ılo spesifik biı düzenlemoye

tAbidir: Pıensip olaıak, yasaila belirtilon bazı konularrn bır toplu söz-

leşmolerde yer alması goıokit. Zorunlu olarak düzealenecek huşuglar

arasında, toplır sözleşmeuiu §ona ermesi ve değiştitilmesiıe ilişkiu lıü,
kümler, işyorindo şenüka] haklaıa ilişkio çeşitli güvenccler. işçi delege-

leri vo işletme komiteleri, rneslek eğitjmi, işe alma, işo son verme, iş

sınrflandıımaları, }ıilürim süroJeıi, ücrotli iziuler, krdem tazmiıatl ve

tabii, ücıetler zikledilebilir (CT m, 133-5 ve 6) (36).

2. Toşmil karırr Çalışma Bakaırnrn takdirine bırakı]mıştır. Her ne

kadar temşi] yoteıeğinj haiz bir sondika teşmil talebindo bulunabilirşe
de, Çalışma Bakanı böyle bir talebi gerekçe[ biı kaıarla reildedobilecek-
tir. Bununla birlikte, bazr istişare ve katr]rm mekanizmalatı da öngörül-
m.ektedir:

- Teşmil katarınu alrnmasrndan önce, "Toplu Pazaılık Uluşal
Komisyonu"nun (37) göıüşüne başvurulmalıdrr. Toplu iş sözleşmesinin
yapılması sııaıınila, kaıma komisyonda yeı alan vo tem§il yeteneğiDi
Iraiz Jıulunan seıüka]arıı tümü tarafındau imzalanmaması veya da içerik
koşullarınrn tümünün yeıine getirilmemçsi haünile, bu görüş bolirleyici
olacaktır: Bu durumlaıda, teşmil için Ulrısal Komisyonun olumlu gö-

ıüşünün alınmasr geıekmtktedir (m. L l33-1r) (38).

- Çalrşma Bakanınrn teşmil kararrndan önceo durum resmi gazeteile

yayımlaDarak, ilgililer görüşlerini bildiımeye ilavet edi]ir (m. L 133-ia).

Toplu iş sözleşmesinin bazr hiikiimleri teşmil tlışı bırakılabilir,. Di-

ğer taraftan Çalrşma Bakanı, bazı faa[yetleri de t€şmi] karaılnrn d§tnda
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(36) Bunuüia biİlikte bu konulaıdaı sadece bir veya bfu Laçını içeren topiu sözle,,jıeler d€ teş,

mil edilebiliı. Bu durumda teşmiiin Loşullı*! }iraz ağı.]aşmaktadt (bkz. ilerideki aqıklı_

naIar).

(3?) "Commission nationalc d€ Ia n6eo.iatioır collective" adh bı birim, çeşit]i bakanlrk temsitci
len, Yüksek idari }Iahkcme (Consei] d'Etat) Daire Başkanı yargıç ile iş,;i ve İşıeren tlr,

giitlerinin teıtsiIcil€rinden otüşmaktadl. (CT m. R 136-1 5).

(38) Bu duruııda tlusal Komisl oıdı 1er aiıİ ve temsil yeten,]ğilli haiz iki iisi vey.t i!\ elen ör,

giitiitriin )ızüL çc eeıekçe]i itiİaa da toşmile engel olacaktır.



btakabilmektediİ (39). Teşmil Laraıı ıesmi gazetoile, toplu iş eözleş-
nıosinin metni de çalışma bakantğ ıeemi bii]teninde yaymlanmalıdrı.

3. Teşmil edilmiş biı toplu iş sözleşnesinin eıltjsi, bil tüzüğün etki-
lerine lıenzemektedir: Böyle bir toplu iş sözleşmeei, kapsamrndaki tüm
işçi ve işverenleri bağlaı; iş teftişi balımındaı yasa ile tüzüklcrin dene-
timi eeaslaır uygulanır; ücrete üşkin esaslaırn yeıine getirilmesi 

'cezai

yaptrrımlara bağlanmrştır.

Bütiiı bın]aıa rağm.eu, söz konuşu etki €sa§ toplu iş sözleçmeeiniı
yiiıürlii& şüreşi ile eınıılı kalmaktadrr. Bu baiımdan teşmil edilmiş bir
toplu iş sözleşmesinin heı şeye rağmen "sözleşmo" olma niteliğini koru-
duğu görüşü hakimdir (40).

Çalışma Bakanı, ıe'son veya teınsil yotonoğini haiz ilgili örgiitlor-
deı lıirinjn i§teği üzeriıe, teşmil kaıarınr kısnen veya tamamea yüriir-
lükten kaldırabiür. Bunun için gene teşmil karaıı sırasında geıekli olan
Ulusal Komisyoı göıüşü alınacak ve kaıar reeml gazotede yayımlana-
caktır.

4. Fransız hukukunda l936'dan beri vaıolan klieik teşmilin (ox-

tentioa) yanrıda, ıisbeten daha yeni kabul edilen bir başka mekanizma
da yer almaktadır ı "GenişIetıne" (4largisseınent) olarak ail]andırrlan bu
yöıtem, aslınila hukukumuzilaki "teçmil'ne daha yakrn giiriiımekteilir
(4ı).

Burada "genişIotme" olarak züredeceğimiz siiz konusu mekanizma,
dar anlamdaki 'teşmil"e nazerın bazı iizellikler gösterir;

- Dar anlamda "teşmil"do (oxtonsion), ıslıDda toplu iş sözloş-
noeeinin kenü alanınila kalrnarak, sadece taraf öIgütün üye§i bulunma-
yanlaı kapsama alıımaktaür. Başka b deyişlo, toplu iş sözloşmesinin
bağıtlınüğı alana nazaraı bir gonişleme gorçekleşmez; ayer alan iginde
buluuanlar aıaşında gonol biı uygulama sağlanır. Buııa kaışıhk
"gonişletme (6laıgiısement) ile, biı toplu iş sözleşmesi, bağıtlandğ

(39)

:*,

(4r)

Congoil d'Etat, 4.3.ı960, D. soc. 1960, 274.

Conıeil d'Fıat'ıııı dipüot (39)'de zikıedileı kararı. Bu konuda btz. ömeğin: DURAND,
P.: conEibatioa ı la th6d€ d.l'.xteDsioİ des conventions coll€ctives: Les €fretğ d€ l'arİet6
d'tİtension, D. soc. 1956, s. 2t4 wrl.; BRUN, A.: L'eıtension dcs co[veıtionı collectives
en jı,İi.Pnıdenc€, D. Soc. ı960, i. 6441-d. Bu konu daha ıonra a}ııDtıl! şekilde incelete.
cek!ir.

'Elıİgis.eEent" yöütemi t dİiceı gelittiıiler.k mevzoattı Lüul .di]miştir: 21.9.1961 la.
Kataıname (aynı işLolo[dg, faİklı biİ coğİaft ataıı genişletme); l3.7.19?l tı. Yası (ayıı
işkoluıda, başta biı m.ilek ğeknöriin€ scnişleüıe)i vo ıiihay.t 13.ı1.1982 ta. Ya6a (bsşka

bir iştolıııa geıişletae).
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coğaafi, meslökl ve hattı işkolu alaoının ilışında, başka }ıir coğrafi voya
mesleki alana, hatta başka bir işkoluna da uygulanacaktıı.

- Olağaıüstü bir yöntem olarak öıgörüleı lıu özel toşmii t,iirü,
taraflaıın belli bü alanda bir tiiılü loplu iş söz|eşmesi yapamamalıu
halleıinde işletilebilir. Yasaila lıolirtildiği üzere, ötgütlenme yokluğu, ör-
gütleıin vaılık göstolemome§i neilenleıiıden lıiriyle toplu iş siizloşınesi
yapıJamadıS, veya da en aşağr 5 yıl boyunca horhangi bir toplu iş eöz.

leşmesinin bağıtlaımadığ, ya da mevcut sözloşmedo değişiklik gotirile,
merliff. halloıilo bu yola başı.T ııulabilccektir (CT m. L 133-12-13) (a2).

- Bu "genişlttme"den önce, toplu iş eözleşmesiıin ayrıca "teşmil"
edilmiş olınası gerekfu. Başka bir deyişle, aıcaL kendi alaru içiıile teş-
mil oülmiş top]u iş Eözleşmeleıi genişletilmeyo elvoıişIidir.

- Karardan öıce, ilgili sektörde faaliyot göEteıen işgi vo işvoıen
L,esim]erinin göıüşleıi Fl,n,''alıdı.

- Bunun yanında, Toplu Pazarlık Ulusal Komisyoıu üyelerinin
çoğunluğunun yazı]ı v€ gerokçeli karşr göriiş açıklamasi, bu kez daima
genişletme kararınt bir eugel teşkil oilecoktiT.

- Nihayet, genişletmonin kapsamına girocek olaı soktör, ayıı ik-
tisailt koşul ve özollikleri gösteımelidiı.

Uygulamada pok sü işIetilıaoyen bu meLanizma, daha çok tarafları
görüşm,eyo ve toplu sözleşmelor yapmaya teşvü edeı bir ara{ olarak
olo alıımaktadır. Oeıçokten do bu dunımda, genişl€tmedon etki göıocek
olanlaı, toplu aözloşmoniı bağtlanmasında hiç bir palı bulunmamrş kim-
selerdir. Dolayrsıyla tara{laı, kenülorine tamamen "yabaıcı" bir toplu
iş sözleşmosinin bu şekilde empoze eülmesi tehlikesini görerek, daha ko-
lay anlaşıp bizzat keıfileri toplu sözleşmeyi yapacaklardrr.

Uygulama alanı bu euıetle genişletilen bir toplu iş sözleşmeıinin
hukuki nitetiğindo bu kez geıçek bir değiçme buluıiluğu, Fıaıau öğe-
tisinin bir keşimi tarafııilan katıul eililmekteiliı: Gonişletme yoluylı
kapsama alııanlar açısından bakılilığında, toplu iş sözleşmesi akdi nite-
liğiıi tamamen ftirmişti; ziıa, srrf bir kımu otorit€€iniıı kararryla,
ıormların oluşmaeınila hiç katkıda buluınayan kimeoler kapsam içino
sokulmaktadıı (43).

(42) CT n. L r33-12'de b€litilen koşulun biİ ibare§i üüLkat çoLicidir: "..l'abecence ou la caİenco

d'organieationı de salaıi6ı se trailıisut par uno imPoğsibilit6 peİsiEtaate ile conc]ute uıo
convention ou uı ıccotd ıtaıs uıe ı,ranüo d'gctivit6 ou un Eectcür terdtoriat d6t€İİıiü6".

(43) Bu yOnde bkz.: RIVERO - SAVATIER, s. 360.
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III. BAZI IJLUSLARARASI BELGELERDE TEşMIL

A, Uluşlararası Çalışma Örgütiinun bazı Sözleşme ve Taveiye kı,
ı ıılıı,ı

a\ 98 Sayılı Örgüılenme ı;e |I'oplu Pazarlık Sözleşınesi

İncelememiain II. Bölümiiode değinmiş olduğumuz bu Sözleşmc,

1949 yılrnda kabul edilmiş; Türkiye tarafından 1951'do onaylanarak
iilkomiz bakımmdan da bağlayıcılık kazanmıştır (44).

Esaa itilıarıyla işveıen keaimine karşı işçiloıin biıoyscl ve kollektif
aendüa özgiiırlüğünü korumaya yöneli} buluııı bu Sözleşmodo toşmil
yor almamaktadır. Bununla birlikto toplu pazarhk vo toplu iş sözloş,

me]ori ilo ilgili önem|i bir hiikmü içereu 4, mailile, bir bakrma teşmilin
amaç ve sınıtlaıııa da ışü tutmaktaür:

"Çalrşma şıtlarııı ko]lektif mukıvelelotle tanzim etmek
üzoıo işvorenler voya işvoren teşokkiilleriyle işçi teşok\iiileı!
arasınila ütiyarl müzıkere usü]iiıden faydalanmasrnr ve bu
usüIiiJl taE bir suİette geüştirilmosini teşvik otmek vo goıçok,
loştiımok için lüzıı.mu haliıde milll şartlaıa uygun tedbirlgr
alınacıktır. "

Dev]et momurlarınıı dwumu Iıu Sözloşmeniı drşııda bırakılmıştır
(n. 6) (a5).

Maildonin anlatımında "ihıiyart ıırriizakeıo usü]iiıdeı" söz eül-
mekteilir. Dolapsıyla, toplu pazaılığıu goliçtirilJ"esi yönünde Devletin
ala}ıilecoğ öılemlor, sosyal taraflanı toplu sözloşme bığıtlama özerk-
liğno zaıır vermemeliilir. Özellikto, taıafları toplu sözloşmo bağıtlı-
msya, hatta göriişmoyo zorlamak, yaeal biçimde yapıldığı haldo toplu
aözloşme bağtlaımasrnı engollomok, toplu pızaılrğıı gönüllü vo özgür
olmasr osıslarryla tıağdaşmaz. Aynı şokilde, bı$tlanan toplu sözloş-
meniı jçoriğiıi değ.ı'ştiımok, uygulınmasuı bir ön onamı sietomine bağ-

(44) 5834 sayıl! 8,8.195l tırihli Uyguı Bulmı Yasası, RG 11.8.1951, Sa: 7884.

likl€: GÜLMEZ, Uluslsn.an Koİallaİ, s. 331-312: İıgilizca mttiDde "Dewlet yörcrimindo
götevli dcvlct memıtla.ı" elamında *Pu-blic se anrs eİgaged i!ı thc adminiiti§tioD of
ü. Stnte" ifadesi kut|sııima$na kaıçük, Frşnsuca metiııle daha kapıinlı olarak "foıc-
tionDsirea pu}lics", ygni "Devtet memurlan" ifaıtesiniı yer alması, hukuken eşdeğerti oIan

i}i Eetin arağııda çelişki oluştu-İmalradu (bkz. öZ. s. 339 340).
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lauıak da göıiillü toplu paraİlrk ve taraf]arın özerkliği ilkesiuin açık
ilılAliııi oluştıııut (46).

Buna karşılrk, bazı kouulatın pazaılrk alanr dışında brrakrlmaur,
özoliiklo de ücfet oranıııın §aptanmasına ]<ısıtlama getirilmeei, kanımız.
ca bazı kayıtlarla caizdir (47). Sondika Özgürlüğü Komitesi kararların-
da da kabul edildiği gibi, bu kıeıtlamalar, istisnai o]duklarında, zorırnlu
olanla şrnıılı tutulduğunda, zaman itibaııyla makul bir süıoyi aşmadrkça
vo işçiler açısrıdan başka güwencclerle telAfi oüldiğinde, toplu sözlcşmo
özeıkliğinin ihlAlini teşkil etmez (48).

Aynı şekilde, taıaflaıı hükümetin okonomik ve sosyal politikası ile
gencl yaıarı giizetaeye teşük etmok do özerkliğin zodolenmcşi anlamına
golmemoktodir. Zjra bu durumlarda zorlama yeıiıe "ikna" yolları ter-
ciIı edilccekıir (49).

Bu bağlam içerisiıde, teşınil d,e 98 Numaralı Sözleşmeain 4. maddesi
içinde değcıleıdirilebilınekteilir. Nitokim, lıu konuda yapılan biı şiki-
yet üzorino Seu<tika Özgiirtüğü Komitosiniu verdi$ bir karara göre, teş_
mi] alanrndaki ıektöıde çalışanlarıı büyük bir çoğunluğuou temsil ede-
lıilgce]r bir ötgütün itilazr gözönündo bulundurulmaksrzın, bit azrnlık
örgütiinün bağıtladığı sözleşmeniı teşmili, çoğunluk örgütüuün toplu
pazarlık hakkrnın srürılanma8ını ifade edeı (50). Dolayısıyla bu gibi du-
rumlarda hüküEot, örgütleıin temsil yeteneğini araştırmalr vo 6onııca
göı,e kafor vormelidir.

b) 9l Soyıh 'L'oplu Sözleşmek,ı, Toı,sjyesi

l95l 1ılıuda kabul odilen lııı öıemlj tavsiye kararında, toplu iş
sözleşmesiıiır çcşitli yiiulı,rine ilişkiıı oldrıkça ayrınlılr, ilgi çckici osaslar
gtıtirilmektııdir.

İnceleıııoınizin koıırısu açısınrlan, özelliklı: jki hüknııı işaıct etınek
getokiı:

l. "Tophı iş sözleşmcleriuin ııtkilcti" }ıaşlıklı III. bölüırdo ycr alan
,1. mailıle, şöylo bir hükıııü de içcıınoktcdiı.:

(16) Bk,. öZ.: (;iiI-ItEZ, U]t*lı.drası Kura]lııı s.366, s,3?t] 3?l.
(.ı7) Kaiş.: L[:ü-ııDZ. L:hıs]aru.d_.t Kuİall.r. l. 3?t.
(.ı8) Bkz.: (;i l.]ıLZ. s. 3?3-3;,1'de zikrediİcn Sendika özgi,ırİiiğii l(onilcJi kİraİlan.

(r9) Bkz.: S.udikı Özqüİliiğii (ollite5i Kır"rlı.ı. CülDrez, .. 311.

(5(l) l'oite}i, ile ilgi]i şiki\,€t İzeriııe Senılika ÖzgiiIlüğii Komitesinnı lcfdi.ği kara.. bk2.:
Gl-t,ME7, tluila.arası Kuıallar, s. 3?].
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"'folılıı iş sözleşınesintlıı aksi açrkça öııgiiriilnıııdikçc, toplu
sözlı,,sıno lıiikiiıııieıi. kalısamıııdaki işvcı,leı,intlıı çalrşaıı \ c

ilgili katııgoriltrt, girı,ıı liiın çalışarrlara ırl-gıılınmalrtlrr_"

1. "'l'ıılılıı i; sözleşmclı,ı,i n iır lı,şıuili" başlıklı I\'. lıiiIiioıdı,ki 5, »ıadrlı

hükınii isı, şiiı-lııdiı:
(l) "Iüriiı,liikıı,ki lııplu iş sözleşnıclı,ri s;stıınıi açısrııdaı

uyguır görüldüğürıde. tıılılrı iş sözleşmcsi lıükiiınlcrinin tanra,

rnrrıtıı ,\,eya lıir lrrsırıııııı, ııreslcki veyıı cıığıafi alanrna gitcrr

tliğı r çalışan vc iş\,0r(ııtl(|ı,t tlo rrygulanması iizcı,ıı, lrcr ülkııııiu
duItıınuıa rıı,gtrır olaıı \(, yasaca lıelirlı:ıı,ı:ıılı iiırlt,ıırier airıı,
ııralıdrr."

(i) "Topln ii s iizlt ,srırt,ııinin teşmili, ıılıısal ı,asalarca öze!,

liklt şu koşullaıa lıağlauabiiir:

a) Toplu iş sözlcşm.csi. ),ctkili nrakaıı açısrndaır, ycterli dc-

rocetle tenrsil trlici lıiı çalışau r-e işı,ercn sayısıııı kapsamakta
()lııralıdıı,:

lı) (ictel kural ıılarak. tıılrhr sözieşıneııin tarafı lıtılrıuan lıir
ıcl,a lıirden fazla çalışaı ı-c isıeren örgütüıiiıı tcşrnil i§te-

nıiıdıı bulunııası gcrt,kiı:

c) Tcşmil voluvla sözlcşıncnirr uygulanacağı çalişan \" ir,\ t"

rııııleıin öncedcn giirüşlcri alınmalıdır."

Görütdüğü gibi, bu Tavsiyıı karaıında tcşmil,,vaıarlı, hatta bazı hal,
leıdc gcrekli ]ıir önlem olaıak ı,lıı altnmı\ct , Bır ]ıakıınılaıı her ülkcıiıı
kcnili özgiil koşııllaır bu kuruınuıı elüzcnleıiş tarzıuı lıelirleyecektir.

Tar-siye karaıında öngörüleır ı e tesmil içiu ue zıırlayrcı, ııe d,. sırüı,
layrcr l-ıiçiuıde lıelirtilen }ıu koşullartla. gcrek toplu sözltşme taraflarrırrıı"
gerckse kalısaına alrnacakların iıaıltsinin gözönündc lıulııııdurulmasr fikıi
dikkat çckınoktcdir: Topht iş siizlıışnrcsi, lıit dış ırtoritıı tatafrırdaı tcş,
ınil ctlilmııklc lıirlikte, teşrnilıleıı ııtkileoecek alancla, lııır .,ccyc rağmcır,

sözlcşırıoıriıı taraflarrrrın özcık iıatl,ılcri otkiil olmaktadıı (ilk koşul).

Teşmil kararııııu rıluşmasıntla <la gt,nc geıek taraflaııı, gerııksc kapsaırra
giıeccklcriır lıir ölçüdc söz sahilıj olıııalaıı, cn azındaıı göriişlcri alrnnıası
gerektiği kalıol edj]nrektedir (ikinci ııı üçüncü koşııllar).

Bu ktışrılların lrorrzerlcri, İsı,içıe rc -{lmaıı hııkuklatında tla beuiın,
scımiştir (5l). Buıa karşılık, daha öıce iucelediğinıiz, oldııkça kaıuıaşrk

(51) Bkz. yuk. I|, A, b)'deki açıklamalur
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bir şistemi oluşturan Franşrz hukukuıda lıu koşullaıdan şadece bir kıe-
mına ve daha dolaylı biçimde itibar cdilmektedir.

B. Avrupa Sosyal Yasası

a) Aırupa Sosyal Yasasının ülkemiıce onaylanış biçiıni:

Aı.rupa Konaeyi çeıçevesinde, aralarında Tüıkiyo'ıin de yer aldığı
Kooseye üye Devletlerce 1961 yünde kabul odilip l965'de yüriirlüğe
gircn Avrupa Sosyal Yasasr (Charte Sociale Europ6enne, Europeaı So-
cial Chateı), uzuuca bir süe sonıa ii]k€ıııiz taıafııdaD da onaylanm§trI.
Böylelikle bu Sözleşmede yeı alan birçok hükll,n iç hukukqmuzda .ka_
nııı hükmiiıde" değer kazaımıştrr (52). Aıcak bu belgenin tiim hiiküm_
leri onaylamanın kapsamına girmemektediı:

.Avıupa Sosyal Şaıtı'nu Onıfanmaeınıı Uygun Bulunduğuna
Daiı Kanuı"da beürtildiği üzoıe (53):

" Maılile 1- Avrupa Konseyi çerçevesinde hazulanan vo
18.10.196l tarihinde Toıino'da imzalanan "Aı,rupa Soeyal
Şırtı"nın Dibace, Bölüm, I, III, IV, V vo okinin tiinü ile
II nci böliimiiuüa aşğdaki *beyan" metıi çorçevosinde
onaylanması uyguı bulunmuştur :

a) 20 nci maddeeini! 1 ıumaralı füraeınuı (b) boniline göre ı
l, 12, 13, 16 ve 19 ııncu maddeleriı tüm fıkraları aynen,

}ı) 20 ıci maddeeiıin l ıumaralı {üıaaıııı (c) iıenilinc göıe;
9, l0, tl, 14, l7 ve l8 inci maddeleıin tüm füralarıyla ayneı,

c) 4 üncü maddesinin 3 üucü vc 5 inci fıkıaları,

d) ? noi mıddesinin 3, 4, S, 6, 8 vo 9 uncu fıkraları" kabul
edilerek.

" Mailile 2- Avnıpa Soayal Şartı'nıı 20 nci maddeeinin
3- üncü fıkıaşr goreğince diğeı mıdilelerin veya fıkıalırm
]ıi]6hare Labuliinü boyana, Bakanlaı Kuıulu yeı.kiliiliı."

(52) Aıayasınıan 90. maddesinia V, fikraııaa gore:

"U§üinG göro yiiİii.lüğc tonulmuş milletleİaİdsı ııdlaşmaiar kanun hiitmiiı<ldir.
Buılaı ha.kkıııta Anayısaya aykınük iddiıoyla Aıayasa Mahkemesinc başr.uıılamez.''

(53) KaDııE No.: 358l. KaIıu| Tarihi: 16.6.i989, nG {.?.ı989, sa.: 20215.
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Bakanlat Kurulunun oıaylama kararnamesinde iee (54), kabulün
kapaamını goıişleten herhangi bir ibarc yer almamaktadır.

Bu durumda, söz konusu II. Bölümde yer alıp ila kapsaına alrndrğr
zikredilmeyen çok sayıda Siizleçme maddeleıi arasrnda, koıumuz açı-
sııdan, o'Öıgütlenme Hakkı"na ilişkin m. 5 ile "Toplu Pazarlık Hak-
kı"na iüşkin m. 6 da buluqmaktadır. Oysa her iki hak, 20. maddenin b
beniünde zikredileu ve Sosyal Yaşa'ıın 1ekiıdeğiıi oluşturan maddeler
arasııda yer almaktadu, Söz konuşu |,5,6, 12, l3, 16 ve 19. madde.
loıdon en az beşinin oıaylama kapsamına girmesi gerekmcktedir. İşte
buılaı arasında 5. ile 6. maddeleıin iilkemizi hağlar kabul edilmelşi
dikkat çekioidir.

|ı) Aılrupa Sosyol Yasasınila toplıı pazarlık hokkınııı ele alınma
bi4imi :

l. *Toplu Pazarlrk Haklu" başlıklı 6. mailih göyledirı

*Akit Taraflar, toplu pazaılık haklılnın otkin biçimde
lullqnılınagını sağlanak üzorc;

l- Çılışanlar ve çalqtıraılaı ataglrda oıtak göriişmoleıi ge-
liştirmeyi;

2- Gerokli vo uygun oliluğu ilurumlartla, toplu sözloşme yo-
luylo iş Loşullarıım diizenlonmeei amacıyla çalıştıraılarrn ve-
ya çalıştuan öıgütlorin çalışanlarm örgütloriylo özgürce gö-
rüşmelori yöntemini geliştirmoyi;

3- İş uyuşmazlrklaıınıı çöziiınü içiı uyguı u.ılaştııms ve
istoğo bağlı hakom gigtorninin kuıuİmasrııı ve işletilıo.esiıi ge-
liçtiımeyi;

tashhüt oaıorloİ vo,

4- Meıfagt uyuşmazlığı durumunda çalşaılarıa vo çüştı-
raı-larıu, bir iincoki toplu sözleşmolerden doğabilecek yükiim-
liiliikler şaklr kalmak üzoro grev hakkı dahil, ortak haroket
hakkrıı tanır." (55)

(5a) Krrıİ sa}'13l:89/l4434, taİilj: ?.8.1989, Rc 14.10.1989, sa.:20312.

(55) R€.nİ Ga4t€do yı}rrİ|aİan çeviİi m€toidiİ.
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]. Konııııı,tız lıakırrrrırılaır ilgiuı; lıir l,aşka ıııadrl" isc. \'. Röliiıııılıı
ı't,r alaır 33. nıaddelir:

"Tııplır Sözltışrııelı.ı Yolııvla I ygulaııa

l- l}u Şattlır II. }Jölünıünün 2. rnaılılosinin 1,2. i},4. ıı, iı.

frkralarrvla ]0. rııatldesiııiıı l. l^ 3, ıı, 1. fikı,alatı hükiimlc-
rinjıı ıornıal olarak çalıştrraılat v.ya çal.ştlran iiıgütlerivle
çalışaırlaırıı iiı,giillı,ri arasııtlaki sözlı,şnreler,ı, lııtakılan koıııı-
lar olduğtı \,o},a norııal olarak yasatlaıı lraşka yoIlarla uygıı-
lantlığı iiı-ı, ılevlel lı,ı dc ;ar,ıt lııı hiiküınler Siizloşnıt,lc" . " ,li-

ğet vııllar ilc ilgili çalışaırlarıır lıüviik çoğıııılıığuıra uygulan-
makla is,, lırı fıkıalarrrı yiikiiın liilüklı,ı,i taalıhiit ıtlilıılıiljt r,ı

lıurrlara rıl ııııı gı,lı.rli aıldcdiliı.

2- lJu hükünrlt,riır rıoıırıal ıılaı,ak yasaına kıııru.su oltlu$ı iiyt,
der ]ttlerdc 1-avct si;zkorıt§rı lıiikiiınlcı ilgili çalı,.anlaı ın biiı'iik
çoğuıluğrıııa kaorıırla uvgulııııırakta is,,,, sözkonusu yiikiiıır,
liiliiklcr taahlriit ctlilclıilir rı, lıııılara rı,vrını geç.rli addı,di-
lir.'' (56)

|] l]azı kısıllarıralaıa cı;ıaz ıcren J/. ıııaılde işe stı sekildedir:

"kısıtlamalar
1- I. Bölüındc koıırııış ,ılan hak r e ilkı,leı, ı,rkiı biqinıde gtt-

çektııştirikliğindo vc II. lJöliiııxlc öıgiirüldiiğn gilıi tıtkin uy-
gtılaınalarr sağlaııtlığıntla, dcıııııktatik lıir teıplurrrda lıa;ka-
larrnrrr hak ıe özgiiı,lüklı,rinirı kıınııırnaşı \tıya kaınu yaralı,
ulıısal giiı cnlik. k.ırnu sağlığı rova gıırcl alılAkrn kıırunrnasr
içiıı gcıekli ıılaır ıo ı-asayla lıı.lirlorrıırler ılışıuda. adıgr.çtn
böliiınlerıltı beliıı ilmeyııı bir kısıtlama vcya sınrrlaıılaya 1 iıbi
trttulamazlar.

2- I}u Şaı,ttla izin veıilıııı krsıtlaınılat. tarüıumış lıak rc t,ü,
künılülüklcrt, bt,lirlounıi.. olduklarr amaçlaı drşırrda uı,gula-
naırıaz." (57).

(;6) R.,Di cazelcd.ki çc!iri nretnnli.. Soı jlıırtler. iııgilizce "..c,iııpliııcc ıritlı ılıeın "lılll Le

treıt..l as cft di\el" l"raısır.ı is€ 't,..fr engıgfuleıti seroıt coı.id{ı6s tılnınıe relıııılis"
itad.leri. .....t.ahhiiıl.. !erj!lc getiIilnıii sa,.ı]ır" ;ekli!de dilimize tccciiıne ediletıi-
]iİdi.

(5?) Rcrui Gız.ıt reliİi nıclıidir, (]ent buradu son (iiat]e_ İ gili2ce "'l'he İestİiclioİ! n.rlnit-
ted uıdeı thir {:haıt.. to th. righl. aıd obligaülıır:et fi,rılt her.io Jı.Il] Dot be al)p|icd

for ııı1 purpı»e oülj.r lhıı tlııl foı şhich tlıer hıre tı,en pıe.cril,cd" olırı\ ifadc cdil-
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Nihayot, 30. mailıh' <lo, aıvas vo olağanüetü d,uıumlarila Sosyal Yasa
hiitüınloıiıe uymayan bazı önlemler alma olanağı da açık bırakılmrştır.
Ancak bu ön]oınler bazı kayıtlara }rağlıdır: durumun geroktiıdiği ölçü-
leri aşmamalı; uluslararasr hukııktan doğan iliğer yiikümlüliiklero do
tets düşmemoliür (uı. 30i l. bont). Bu durumda Avrupa Konsoyi Gcnol
Sokroteıine, gerok önlemler, gorekso gorokçelori haklıunda lıilgi vcıilc-
cektir (m.30/2. benı).

Göriitdüğü gibi, Avrupa Sosyal Yasasındt yor alan haklar ılutlak
}ıiçimdc ole alrımalıp, bazı diüonleme ı,o srnırlaına olauaklırı açrk tu-
tu]muştur. Buna karşrlık, diğeı çağdaş metinJordo do yapıldığı gibi, hu
metindo do ku]Ianılan o'travailleuı" (Fransızca), "worker" (İngüzco)
sözcüklori, genolde goıiş anlamila işçi ya tla 'oçalışau" olarak, hukuki
an]amımızdaki "işçi" kar,ıamrndan daha kapsaııılı biçim,dc anlaşılm.aya
elvorişli l.,ulunduğııırdan olacaktır ki, gorek slındika, gerokso toplu pazar-
lÜ hakkı, oıaylamaıın kapsamı dışrnda tutulmuştur.

Uyguu Bulma Yisaernda }ıelittildiği gibi, onaylamanın kapsamrnı
her zaman gonişlotmo yotLisi, Bakaular Kuru]una bırakılmaktadrr, Do-
layeıylı yüıütırıo organnın, nisbgtcn besit ve ser'i bir uşİillo bu hakları
da kabu] etmesi bok]e,nebilir.

§ 2- TÜRK HUKUKUNDA TDşMİL

I. GEÇMİŞTDKI DÜZENLEMELER

A. 275 sa. TSGLK'da teşmil

l. 275 sa. TSCLK'nıııı haııılanınası sırrısındo TB.|I.|I'tle tcşnil
hakkında öııe sütiilen göriişler:

Tıışııdl. movzııatrnııza ilk defa t963 şılında 275 şavılı TSGLK ilo
girmiştir (m. 8).

Yasanrn hazırlanma süı.oci içiudc ise. hüküınet tasarr§rnda yor al-
mayan lıu müosstsenjn, Millet }Ioclisi Goçici Komisyonu taıafiııdan }.,.ni
bir madde olarak cklendiği göıii]mcktodiı.

mektedir. Franeızca metin ise şu şekildediı: "Les restrictioıs apport6es en voİtu de la pra-
sent€ chart€ aux dıoitg et obligstioD§ reconüus dgn. celle_ci ne Peuvent 6tre appliqu6es qu.
dans lc but pou I€quel €lles ont 6t6 p.6!teB". o halde, son ıbare, *Bu 

Şsrt'ds tanman tıak
v€ yükiimliilükle.e alı Şart uyannca getirilen kısıılamalar, ön8ö.üldükleri aınaçlar dı
şında uygt]aDaınız" olaral çeliril€bili..
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Geçici Komisyon Raponında yer alan goıekçeale, "..iş piyasasının
yekıcsak şartlaıa kaııışturulmasındaki vg lüzumsuz grov vo lokavtlarrn
iinlonmosindeki kamu mgnfaatino binaen, bir toplu iş sözloşmesini teşmil
etmo yetki8i, bazı şartlarla Bakaılcr Kurulıına tanınmıştrr" deıilnook-
teür (58). Diğer taıaftaD, o diinomiu Çalrşırra Bakanınrn Cumhuriyct
Sonatosrııa yaptığı açıklamadan da anlaşıldığı üzere, Uluslararası Hüt
İşçi Senilikalarr Koıfodorasyonunun bu yöntomin kabulündc iiuemli ot-

kisi olmuş, bu arada U]uslaraıabr Çalışma Oıgütünün 9t Sayılı Tavsiyo-
sinde yor alan koşullar da hatrrlatılmıştır. Çalışma Bakanına göro, teş,
milin kabulünüu başlrca amacı, "bir an önce, memlcketto yeknosak bir
çalıçma ve ücret diizoni kurabilmektir. Bunun için ille işçi senilikalarının
kuwotlenınesini voya toplu sözleşnıoleriı hor işyeıinile tamamlatımasıııı
boklomoktenso, Hi rümot bazan müdahale edip, lriç bir şekilde işçilerin
aloyhiıo olrnamak vo aücak lohino olmak şartı ile teşmil yetkisini kul,
Ianabilmoüdir." (59).

Brınunla birlikte, teşmile karşı, Seaatoda bazr aloyhe görüşle. do

öno süıiilınüştür. Özellikle, teşmil müe§§€§esinin gorbest pazaılık siste,
rniıin foleofesino uymadığı ifade etlililikten sonıa; teşmil kurumunun,
"çoğuılukla sanayileşmiş ve sanayileri standaıt halo gelmiş ülkolerde
aıcık uygulanatıilecek" nitolikte olduğu iddia eılilmiştir. Zia, "hor
işlotmo vo bölgoıin farklı olao ücrot, maliyet, ham madde, pazarlaıt,
mosafe gibi kolaylüla ve iyico tospiti pek güç olın momlokotimizile toş-

mil bir krsım işletmolor için sadece bir ekonomik yük toşkil edece$ gibi,
bazan işçiler için do haksrz ve 6dil olmayan sonuçlar doğurabilir". Niha,
yet, toşmile ilişkiı 8. ırıaddenin ilüzeıleniş tarzı ila eleştirilmektoür (60).

İşçi sondikalarının durumıı açrsrndan da, Millet Meclisinilo olilukça
ağu bir oleştiri gotirilmiştiı: o'bu siatom, bfu yandan senilikıları işçiloro

karşı zayıf düşüıecek, diğeı taraftan da birçok hallerdo işvoron olarak
muhatap göroceği Hiikümotın eline işçi sonılikalarrnr baskı altrna alacak
müessir bir tehtlit vaeıtısr goçmesini intaç edocoktir ki, böyle bir noticoyi
doğru bulmamaktayız." (6l )

(5s) }İ.iİ. ceçici Konisroıı RıPorıı. itMTD, I}. ?4, l?.,1.1963,0.1, s. 1]; TtRK lŞ: S€ndikalı.
v. Gıev. Loka,t Hakları, Ankaıa t964 (Sendikalaı), g. 97.

(59) Çalışmg Bakanr BüJeİ, n],ceın, CSTD, B. 88, 8.?.1963, l,.l, s. i93: T1İRK iŞ. Sendikalqİ,

s. 3?0-3?lt MİMA.RoĞt,U, s. 216 2l?,

|60J A. Yndıı. CSTD, B. 8s. 8,?.1963,0.1. e, ?8l vd.i TtRK İş. Sendikalür. s. 351i Mİ}t.lR,
oĞLU, s. 2ı? 2r8.

(6l) A.P. Gnbu adlna Ş. PPn'',onog'ı., MMTD, B. ?5, 18.4.1963,0.1, s. 3s4i TÜRK İŞ, Sendi-

ka|al. s. l30i tlıİARoĞLI], s.2r?-2ls.
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Bu itiraza kaışı, Geqici Komjsyon Sözcüsü şu aıgiimaııı öno sürmüş-
tür; "..Toşmil yotkişiıiu seıdikaları no noktaila zayıflatacağrnı anlamak
ırümkiiı değililiı. Bu bir şoblile k6}.ıili taşavrıır olur idi: Eğoı Bakaılıı
Kıırulu kaıatıyla teşmil cdilen bil toplu iş sözloşmeainiı },apıanııı gfuon
vo oıada 6kiıi tarıf olınıyaa işçilor, hiçbir kayıt vo şaıta bağlı tutulmak-
srzın; o toplu iş sözlcşmosinden faydalanryor olsalaıdı toıkiil yerinile olur-
du. Ama bu toiıkidia yapılıbiloceği kena.ot ııda değilim, çitnkü toşrejlo
müteallü maddouin son fıkrasr brı_ tou-kidot yapılırkon tamamilo na-
zan &kkıtten uzak tutulmaktadır. Bu son fıIoa no diyoı ? Toşmil ha-
linde dahi toşırıil eüloı toplu iş sözloşmesinden igtifad,o etmek istoyon
işçilor oğeı toplu iş sözleşmosinc'e ikid taıaf oleı moeleki teşokkiilün üye-
si doğl iseleı o rırgsleki tıışekkiile hcr halii&Arila da ilayaıışma aidatııı
iidornek zorıııdadırlar, Böyle olıınca teşmil müosaosoainiı, Fraısa'da
ilıhi mevcut olıııyan lıi.r teninotiylo Tiirkiyo'de do eoniükaeıiığ nasıl
mutazarıu cdocoğiıi anlamak mümkiiı aloğildir. Bilakis honiiz toplu
iş ıözloşınosinile Akid taraf olan sonüka vo fedorasyoq toplu iş aözleş-
m.esioiı toşmil eililili$ lıir işyorindo oksoğot sondüast iiuıumuıa gol-
monişse bu dayaıışma aidatını ödonno ınecburiyoti sayosindo bu vasfı
da ihrız etmek balumııdan en kuı.yotli silibı, vısıtayı eline goçirmiş
olmaktadır." (62)

Toşmil, Ç"Çoi Komisyoıda getbile[ alüzonloıiş biçimintle oaasa
ilişkin bir değişiklik görmeksizin bonimdonorok, nihai notiıde yeı al-
üıştıl.

2. 2i5 sa, TSGLK nı, &'ile ıeşmilin ilüzenlaniş ıarzı:

a) 27'ı sa. K. ın, 8 meıni:

Teşruilo üşkiı 8, mailile şöylıxliı:
* Maülilz 8- Bir toplu iş sözloçmoeiıin kapsadrğı işçiİoı,

aynı işkolunda çalışaı işçilerin çoğunluğıınu toşkil eüyorsa,
Bakaa]ar Kurulu, Yiiksok Frakem Kuıulunun istişar.l mütalö-
sını ald,rktan aonra, bu toplu iş sözloşmosini eynl işkolıınilaki
iliğeı işçileıo ve onları çalıştııan iş r.oıonlero }ıir karaınamo ilo
teşmil eilobilir. Tcşmil tarırnamesindo bu karar ın goıokçosi
de açıklanu. Yiilşek IJakem Kuıulu, istişari nütalisıııı oı
çok otuz güo içiudo vorir.

(a2) Gc(ici (oEis}on Sözcüsü C. f,ı.cd, TÜRK_IŞ, SeıdiLalır, s. l13-141i Ml}r]\RoĞLU,
s. 218. dn. l?.
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"Bakanler Kurulu, teşırıil eililen toplu iş sözlcşmesinin
betli hiüümleri, lıclti iş yorlerinin voya belü bölgolerin çalrqma

şartlarına uymuyoı,Ea, bu hiikiiınlori, eözleşmenin genol nite-
liğinc vo işloyişino halel getiımeınok şartivle, teşmil kararrnıo
dışında tutabilir.

"Teşmil odilon toplu iş sözleşmcsiniır krsııen veya ta-
mamcn oıtada"ıı kalkması ile teşmil kaıaıı da, krsmen veya
tamamen ortailan kalkmrş olırr,

"Bakanlar Kuıulu, toşmil karaıııameşini, gerekli görilü,

ğü zaman, gerekçeeini ile açıklayarak kalilırabilir.

"Toplu iş sözleşmesinile yer alau özel hakoıno başvurma
hak}ındaki hükümlor toşmil eülomez.

"Teşnıil odilon bir toplu iş sözloşınesiniu hükümleri, bu

ıözloşmonin kapeadığı iş yoıloıincle uygulanau vo toşmil konusu
ol.ınayan diğer toplu iş sözlcşmeloıiuin toşmil eülon toplrr iş
sözloşmosino aykırı hükümlcriıın yerini alır; ancak, toşmil
oülınonıiş toplu iş sözloşınoloıinde işçilor lehine movcut hü,

kümlor saklrilır.

"? nci maildonin 3 üncü bonili hiiküınleıi teşmil haünde

do uygulaıır." (63)

Bu düzonlomode, toşınilin koşu.lları, toşııril işlonriniı gerçekloşmesi

ı ı: sonuçlaıı bakınıından bazı özolliklor di}kat çekmektodir:

b) Teşmilin kışullorı :

- Yasadı ıçüça belittilmomiş olmıkla birlikto, ancık hukukeı
goçorü vo yiiriirliüto bir toplu iş sözloşmesi teşmil oililebilir. Dolayısıyla,
örnoğ,in ohliyot voya şokil koşulıııa uyulmakeızın yepılınış biı toplu iş
sözleşneoi toşmil eiüomoz (64).

- ögı"ti-;"do gonolüklo kgbul odiı,riği iizore, yasal tahkim ao-

nucu "toplu iş aözloşm.oai hiihünilo" (2?5 ea. K. m. 37; 2822 sa, K, fu,

55) kaıarıı da toşınili caizdir (65). Kınaatıınızcı biiylo biı kararın toş-

mü yorino taraflıııı eorbest iıad,oloriylo bağtlamış oldukları goıçtk
bir toplu ğ eözloşmeeiıin teşmiü tercih oiüImeüıl,ir.

(63) Bu hiıküğıl.İ dıya!ıgiaı aiüntra iürldn Lii},ii&lerdir.

(64) ESENER, İ, uüküLu,6. 502; EroNoMİ, Termiı, r. 53i DEMİRoİoĞLU, §. r48,

(65) ESENER, İş ı{uLuLu, !. s02! EKoNoMİ, Termil, s. 53i DEMlRcİoĞLü, s, ıa9
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- Toşmil tdilccek tııplu iş siizleşmosiıüı kıpsıilığı işçiloriı ilgü
işkoluıdaki tiim işçiloria çoğunluğıınu oluştıııması, olilukça ağır }ıir ko-

şuldur. Benzeti zoruulu]uk İsviçro vo A]man eistomleriado do movcut
olup, U.Ç.Ö.'nün 9l sal,ılı Tavsiyoginde biıaz daha esıek biçimilo foı,
miile oililınokteiUr ("yetcıü ilorocode tomeil oilici bir çılışanlat vo işveıon
sayrsrnı kapsar olma"). Böylc bir koşul, teşmilin eözloşmeloro ilişkin go,

nel esaslaıa aykın yönünü yumuşatıp, rızıt yönü güçloıiliımokteilir:
Goıçokten, bu duıumda tarafların özork iııdoleri, ilgili işkoluuila teş-

mildoı önce de en etkili noımları zateD olu§tuİmuştur.

'"Toplu iş sözleşınesiniı kepsadığı işçilet" grubuna, sadeco toşmil
anrıila taraf şendikauın üycsi lıulunanlar değil, aynca iia dayaıışma
aidatı ödeyoıek yaıarlananlar da ila}ıil eililınekteilfu (66). Bune ıağmen,
2?5 sayılı Yasa döneminde teşmil mokanizmaeura hiç işletilmeyişinin
başlıea nedeni, siiz konusu koşulun geıçekloşmoeindoki güçliü olınugtur
(67).

- Gone şimdiki ilüzen]emedon farklı olaıak, yürürliikte biı toplu
iş sözleşmosi uygulaıan işyorlori de toşmil karınııı kapsamılıa girobile.
eoktir. Bu dıırumda, movcrıt toplu iş sözleşmesinin, gerok teşmil oülen
sözleşmo ile diüen]onmemiş konulara iüşkin hiüiimlori vo bu eözloşmo
ile çatışmayan hiüümlori, gorokse do işçinin daha lohine olaı hiitümlori,
uygu]aD.maya devam oilocgktiı. Bütü]. tu kalıtlaıa rağmon, taıaflaıın
özerk iradoloriylc kuıduklan bir toplu siizleşuo diizeninin lıu şokjlde,
toşmil yoluyla doğiştirilmosi, bizco toplu iş eözleşmosi hakkının açık bir
ihl6lidir.

- Toplu sözleşıne taraflarrnilan veya teqmil alauına girecek işçi
ve işvcron kesiıırloıinden gelecek bir talepton yssada söz eililmonekte-
di,: Teşıuil yetkisini Bakanlar Kuıulu re'sen kullanabilir. Bununla bir-
üktc toplu iş oözleşmcsi taraflarınrn, hatta teşmildo çıkarı buluuaı diğoı
iğililerin dc teşmil için miiracaat edebilocokleri, öğrotimizdo l-abul eiül_

(66) nEİsoĞ],tl, Toplu İş Sozleşıueleri, s. 2ı0: atıf yaPılan;azarlar: SCIİVDINGRUBEB,
E. - BlGLllR, §,: Komm.ntaı zunr (j.,(ımtalbeitsveıtııg nıit Eingchhrss der A}]ge-

ııein r crbiı d liclıte;tserkl§e.unE" Be.n l963i nElsoĞLL. şeIh lg?s, s.20l: ESDNER.
İ, Hukuktt, s. 503.

(6-z) oĞLrZuAN, K.: Hukuli Yiııden İlçi İileren llişLitc.i, c. ı, Topıu lIişlilei, Genişletilmi9
2. ]]aıl İstaılıul l9?8, s. 65.
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moktcydi (68). üuelararasr ÇaLşma Örgütünün 91 sayü Tavsiyesinde
öıgöriilon toplu sözloçıno taraflannın t€şİEil t8ıobiıde bulonmalarııa
ilişkin koşula, hiç olmazsa bir başvuru olaıağı otatak yasada açıkça yeı
vorilmomiş olınaar, bizco bir oksikliktir (69).

e) Teşmil karaıı :

...... Şimıtiki d,iiaonlomomiziio de otduğrr gibr. 275 sayılı K. m. B'do
de, teşmjldoa etkiloıgcok işçi vo işvoıeı kosiml€.ıinin göığloıini .l,na
zorunluluğu öngöriilınomiştfu. Oysa gonc 91 sayılı U.Ç.Ö. Tavsiyosindo
bu yöndo bir hiikiim yor alırraktailır. Buna. karşılılı, işçi vo §voroo kc-
a,i,nlerini. ilo yurt çapında tomsil oülüği yiiksok Hakom kuıulunıuı
göıüşiiıe başı,wma zorunluluğu vardır. Ancak ta}ıii ki idııo nıoueubu
kimgolerin goniş ölçüde yoı aldığa bu rosml kuruluşuı göıüşüıdo faıklı
miiılAhızalar otken olabilecgktir.

- Şimiti olduğu gjbi, 275 sa. K.'da da Bakanler Kuıuluıa bir takım
yotkİor veıilmiştir: Biı koro toplu sözloşmoıin bolli hiikiimleıi, m. 8 /II
do bolirtilon durum vo ka},rtlarla, teşmil kııarı dışııda bırakılabi]ir. Bu-
na karş,l.}, toşııil sus§ıııda Bakanlar Kurulu, toplu sözleşıne hiikiiolg-
ıiıi do$ştiıomoz, yeıi hiüümloı okley€moz. Bunun yaarndao gimdiki
diizonleımeilen faıklı olarak, bir kısrm işlotme vo işyo.letini teşmil ilışın-
da buıkma olınağ da yoktur,

- Ba.kantsı Kurulunuı karaıı gorokçoli olup, Roenri Gazotede ya-
yrmlanan kgraınamodo gorokço do yer almalıdu. Esae aoırııı, tabii, Ba-
kınlar Kuıuluaun takdir yotkfuiıi kullanuken }rangi ölçiileri giizöniinde
tiıtacağıdrr. İs..ig"e vo A]maıı sist_enıloriıilen farklı olarako mevzuatımız-
da bu yöne ışık tutacak bir lriiıkme ıastlaırlmsz. T. Esener iso, İsviçıe
hukutuıilau osiıleuerek bazı koşullırın gözöniiıdo buluniluıulmaeııı
önermgktediı. Özellikle:

(6s) ESENER, T.l İş Elıkukü Yöniindeı Topıu 1ş S6rl.şm.bn, lğtanbd 1964, (Toplu İı soz.
le4nclcri), e. 96 (t&af t€pl*üll€rin tal€pt€ },ulunüitecckleİi yöıiiıde); nElSoĞLU,
Toplu İş Sozleşmeleıi, g. 22Ili aynı yaaaı, Şcı\ 79?5, s. 20l (tsıaf toş€kkülle.in ve teşmi]de

, çıkan o|aı diğer ng iletiı müıacaat ede},ilecelteri yöDİnd€); EKoNoMİ, Teşmi|, s. 55 5fı.

(69) Bkz.: ESENER, İş EukuLu, s. 503:'Esas€! teşİnili tslc, etın€ olğna&İıİ toPıu iş sözl€l.

mc§inin taİallanDa kerin §ıreİte t.n.-ba§t la?ımdıİ. Böylecf biI taroftan davlet, diğei t-İ_

İaftu iş(j veya irvelen tqclr}iilleri ıtıında Larşhkn işbiıliği suetiyle tetmili[ yaPılmas,,

kanloun amaema üy8un o|ıı". İsviçrc hokukn içiı !.kz.: {İMARoĞLu, 6.221,222, B1
sistemde taıaftalda!ı üei biıiniı.eşnil htebinde büludması rcnıılu olup, y.rlili meı.i
bu iaıan ıe'een alarnamaktadıı.
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. Toşnil, işçi vt, işvor.onleıin çıkarlaıı bakımındau goreklilik gös-
torip; ttşıııilkaıarr a]ıımanıası durumıııda bu kesimlordea bfuinin zarar
görınc oia.ılığı l,ıılııııııa]ıılıı,:

. karat, }ımu ı,aratına ııygon olaıak altmalı ve iliğer işkolları
ilo "okonomi dallarının moşııı menfaatlerini ih]Al etmemelidir". Teşmil_
den etkilenecek azınlrSn gıkarlaııurıı da gözotilınesi gorekiı.

. Nihayct, toşınil kararı §ondika özgü.lüğiine ve özelliklo ile üye
olma sorbestisinc zaıaı vtırıııemelidir (70).

d) Teşmilin akileri:

- 275 eayü Kaıunda dikkat çeken bir esas, teşnıil yoluyla toplu iş
eözleşmesindon yaratlanacak işç eıo, taıaf §oıdika!ı! üyoıi bulunıaa_
malaa dııtumunda, dayanışmı aiilatı ödome zoırınluluğunun gotiıilmiş
<ılınasıdu. İncoleüğimiz diğeİ Batı eistemlorinde yet almayan bu özgün
hfümiin amacı, teşıniliı seıilikalaıı zayıflatma tehlikegiıj bertaıaf et-
mektir (7l). Burada üzorinde d,urmayr goıoktiro[ önorrli bir nokta, da-
yanr§ma aidıtt ödoyerek toplu sözleşmeden yararlınnııın kural olaraL
isteğe bağlı olmaşına kaışılü, bu kez dayanşma aidatı ödonmeriıin
zoruniu oluşudur. Bu hiiküm. kanımızca işçileı açısııilan zot kabul odi-
Iiı nitoliktedfu. Diğoı taraftaı, böyle bir esas, işkolu i§ndo bir tı}om
güçlü soıilikaları on azıııalan mall yöndon daha güçlü kimaya yol açar.
iloı no kadar, özelJikle o yılIarda sendikacüğı geliştirmoye yöıolü hü_
kiimlor yoıinilo göriilürso do, Iıuradaki esas sailece beürli seıilikalaıı
ayantajlı iluruma soLmaktadıı.

- Yasa notıine bakılırsa gadoco özol hakomo b*şııııma haklınila.ki
hiikiimlor teşmii kapsamr fuında tutulmuştrıı. BuıuıIa lıirlikto, şimü
olduğu gibi, 275 sa. K. 8i8tbminalo ilo aıcaL norııatif hiikümlot t€şmile
olverişli kabul ealilrnoktoydi.

- Taıaflar, bağıtlamış bulundukları toplu iş sözloçmesi üzoıindoki
taBaıruf yotkileriıi korur]ar: toplu sözleşme toşmil eiülmiş olaa bile, hü_
İümlerinde değişiklik gotiıme vo 8özleşmoye aon verme olanaklanna
sahiptiıleı. Dolal,ısıyla. teşmil eililen biı toplu iş sözleqmesinin ''sözleş-
mo" ıitoliğini taşımeya ilovam ottiği söyloıobiür Geno aı,nr şekililo vc
şimdjki ilüzoulem.eilo do kabul edildjği güi, toşıni|in gürogi oğss toplu iş

(?ı)) ESENER, Toplu iş Sozleşmeleıi, s. 97: nvrca bkz. ogıı _.a:qı: iş Hıkutı, s, 504.

(11) İtkz. yuk. (;cçici Komisyon Sözcıisü Corküıı Kırcı'nın !çıklaDatın,
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s6zleşmo§iniü eürosino bağlıür. Tabii, Bakaular Kurulu da gono gorokçoli
olııak, toşnil kararnamesiDi kaldırabilecektir.

B. 2364 eayılr KanunıIa teşınil

a) 2364 sayıIı Kuııunuıı özellihleri:

27,|2.1980-6.12.|983 tarih]oıi itibarıyla yiirürliikto kalan "Siireşi
Sona Eren Toplu İş Sözloşmelorinin Sosyal Zorunluluk Hallcıiıdo
Yoıiileı Yüürliiğe Konulıoası Haklııda Kaurıu", birçok lıalumdan
iğiıç ilüzeılenoler gotirmiştir (72).

Yuıt çapında olsğ8Diistii bir yönotinıin uygulandığr, bazı koıfode-
ra8yonlaI ile bu.alaıa bağIı soıiükalaıın faaliyotlorinin duıilurulilÇu,
tüm grov vo lok*ıtla,tın erteloniliği bir oıtamda çıkarılaı, esaşen }.ıu

d.öoemlo sınulr, geçici bir ilüzenlemo teşkil cilon eöz koıusu Yaoa, öneınli
bir ütiyaca covap vormektoyili: Moycut toplu sözloşmo ilüzonloıini gü-

ıiiıı doğişeı şsrt]arna göre yenideı ayaı,layarak süıilümok, bazan da

bu tliizeılerio kapeamııı goıişletmek. Grov hakkrnrn aokıya alııması ve
bjr krsım sendüalarıı etkinlik gösteıememeloıi dolayısıfa toplu iş ıöz,
leşmelerinin şona ermgei halinde bualaıı "yoıideu ilüzooloyorek" yüıür,
lüğo tokrar koyma yotkisi Yiüsok Hakom Kıırulunun tgkoline bıııkıl-
mıştrı. A§lrnil& bu düzoıloııo tarzı, bazı ba.hmlardan 275 sa. TSGLK
eistomi çorçovoai içindo ilo yoı &lr.bilocok ıitoliktoyili (}ıkz. 275 sa. K.

_ n. 20 /bont 13; m. l9/bont 3, paragraf 2). Ancak 2364 sa. Kanun bir
bütiin olarak pok farklı hiikiimleri de içeımoiıtodir.

Bu Yaeatl,a, Yiiksek Hakem Kuruluıa voıilen yttkileıin goııişliği

ükkat çokmiştit: Özollikle , Yiüaok Hakem Kuıulu, iiıceden bağıtlanın
ve yiiıürliü sürosi dolmanrş toplu iş sözleşmelorinde yor alan bazı hü-

kiimlori iptal etmo yetkisino sahiptir (m. l /a). Sürosi sona eroı toplu iş
sözleşneleıiıi yenideı yürürlüğe koyaıkon, Yiikeok Hakem Kuıulu ge,

ıekli göıilüğü değişiklikleıi yapacak; yeniden yütiirlüğo koyduğu bu

toplu eözloşmeloıile eiiıelori içinilo bile doğişikliklor yapabilocoktir. Da-

ha da ilgine olarak, toplu iş sözloşmesinin yonımuna ilişkin uyuşmazlü-
lınn Yii&sok Hakom Kurulıınca çözümlonmooi de aynı Yesailı öıgörü-
miiştür.

(72) Ktmuİ \o::}ct, taİill: !1.1:.l9I]0, RÇ l7.1:.l9i]'l, -q.r: lj:]tı3. rı",6.12,ı9ı]3 ta,;hi ;1i,

banrt{ ,iirütliiktcn l.ılkmıştır (\nalısa ı. l??lıı TSÇLK rı. B2).
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Bu Yasa rejimiode. öğıetimizilo işaıot oılilüği üzore,'"akit sorbesti,

sinin idaıl katırla eıxırlanduı]masr"ıalan 6ö6 otm€k mümkiiıdü (73),

Hoı halü}§rdı, topIü iş §özleşmosi özoıkliğiniu }ııı dönomilo ilolaysız,

cidilt biı müdahalo gördü$i yailırnamaz.

2364 sa, Kauunun bir başka önomli özelliği iso, "teşmil"in 275 aa,

TSGLK'dan çok forklr biçimde elo alrımı§ olınasrdrr.

b) 2364 sa. K. ın. 4'ile leşmilin ilii,zenlenişi:

Yiiıiirliikte bulıınduğu diinomin ekonomik, siyasal ve eosyal bağ-

lamı içiıile vo 2364 sayü Kanunun da temel amacı açısrnilan bakrlilı-

ğııila, "teşmil"in koşullerının yeıiilen düzenlennesi Laçınılmazü. Teş-

mile ilişkin 4. ınadtle şöylodfu:

" Mailile 4- Yüriirliüto bulunan voya yonidon yiiıürlüğe
kouulan biı işkolu voya işyoıi toplu iş sözleşmosi, Yiikeok
Hakom KuruluıuD göIüşü at,,,aıak, Bakanlar K,ıırulu Karı-
ııla tamamoıı veya kıemen yahut lıeliıli işletme voya işycr-
loriıe teşmil eililebjür. Bu takiliıile 275 sayü Kanrıııın 7 ıci
madilesini! 3 üncü bonü hiiknii uygulaımaz."

Giiıiii<lüğü gibi teşmil, birçok bakrmdan önceki tlüzonlomodon fark]ı
biçimde olo &lıınıştıT:

l. 2?5 eayü TSOLK m. 8'de toşmil için öngöriilen, mevcüt toplu
iş siizloşmeeinin işkoluıilaki işçiloıin yarrdın fazlasııı kapııyor oloaıı
loşuiu kalilırılmrştrr. Böyloliklo öncoki Yaşa dönemindo hig uyguJan-
namış bulıııan toşmil }ıınımu daha kolay işloı halo gotirilniştiı.

2. Bakaılaı Kunılu, teşnil kararınr alırkon, toplu sözloşmoileki bazı
hiikümlori toşmil dışında brrakabileceği gibi, artü "gorokli doğ,işiklitloai"
ile yapıiıilü. Bu huşus ila bfu teşmil kararının alııms8ur oea§ bı}ımrn,
ilan kolaylaştırıcr ııiteliktealir; zjrı yapüu doğşikliı< iıe topıu siizıoşme
ilgili işyeriıin özolükigıino uygun hale sokulabilocektir.

3, Aıtü biı toplu iş sözloşmesiıdon teşmil yoluyla yaı*ılananlar,
tıraf aenükaya dayanışma aiilıtı öilomeyoceklerdü.

Toplu iş eiizloşmesi bağtlana hakkıııı as}ıya Alın&ğı bu dönomde,
toşEil kurumu ayıı bir önom taşımaktayilı: Koşullatı hafifletileıek kolıy
işloı hale $otiri|miş bir teşmil mekaıizması ile, bazr işyorleriniı toplu

(?3) TlJ\ctY, (l.: "\ ük§ek lİaken Kuİülu \c Yeni T.I.S.D.", 11,r.l98l tariili Miui_İet ga-
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sözleşEesiz kalmaya mah},üın edilmcsi önlcıebilecckti. Bu dönemde
teşmilden birçok koz yararlanılmıştu. Yasanın tenel amacrnı uyg[n
olaıak, teşmiliı toplu sözleşınesiz işyoıleri için işlotildiği vo geuellikle
toplu iş eözleşmoşiıin hükümleıinde doğ.işikük yapma yolrrııa gidilmo-
diği gözlonmiştir (74).

IL 2822 SA. TsGLK'dn TEŞMIL

A. 2822 sa. TSGLK m. ll'ale teşmiliü düzeıleaişi

a) 2822 s«, TSCLK nı, ]l meıııi:

Yiirürliütoki sisteminriztlı> teşmilin, 2?5 sa. K,'dan oldukça faıklr
l-ıiçimde diizenlendiğ,i göriilü,voı. feşmilo ilişkin ll, ırıaddtı şövlcdiı:

'Mailtle 11 (27 ,5.1988 ta. 245l sa- K. ilo doğişik) - Bir toplu
iş sözleşmesi, iiyoleriniı sayrsı bağlı olduğu işkoluııda çalışan
işçilorin oa az yüzdc oıunrı ıensil erlen işçi seıükalarrndan on

çok üyoyc sahip olan seırdikanm yapıırış old,ırğu bir toplu iş
sözloşmesini Bakanlar Kurrılu. o işkolrıııda işçi voya işrortıı
sendikaları veya ilgili işvcronlerilen biıinin vtıya Çalışma Ba-
kanıuıı talo}ıi üzcıiıe, Yiiksı:li Hakem Kuruluıuu görüşünü
a]tlrktan soıta tamamerı vcya krsmoı ı,eya zııruılu dcğişik-
likleıi yalıarak o işkolııuun toplu iş sözleşmtıi lırılrrnnrai,aıı
üğer işyeılcıine veya bir krsıııua teşrnil edebilir Tcşmil ka-
rarDaınesiDile katarın gtııekçesi açıklauır,

"Yüksek Hakem Krrrıı]u istişaıi miitalaaasrnı en çok otuz
giin içiıdo ı.erir.

"Teşmil eililen tolılu iş sözlcşmesiniq sona erıueşi ilc
teşmil kararr da ortadan kalkırıış c,lut.

"Bakaqlar Kurulu. teşmil karaınamesini gerekli giirdüğii
zaman gorek(esini do açrklayatak ıiirürlükton kaldıralıilir.

"Tcıplu iş sözicşınesinin, tarafların hak ve borçlatınr dü-
;culeyeı hükümleıi ile özel hakcme lıaşvurma hakkrnilaki
hüküm]cri teşmil edilomez.

(?4) I}i. teşDlil karınanesi öIDeği il€ LMr yıIgt Laİarlan içiı ı,ı,z.: OĞUZMA\, li.: Hukuki
\ondeı işçi_İşveıen llirLileİi, olaylar K$arla., 1,€ıi]etrnıi> -|,e (]eğişictilınit 5. l}ası.
1-1ınbul l937,..t00 \d.
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"Yctki içiır }ıaşı-u rrılilrıl< larr soura yetki ııtı;,ıııırı çözüliirı-
ceyr, lıarlaı, ıe,ı,ı bıı iıelgcyi aldıktaıı soıIa yctlii dcvam

ııttiği ıiirı:rııı l,rlLi lial)Jatrıırra giıcn işı,ııı:lt,ıi iıliu iıışıııil La,

raıı alııramaz".

Göriiktiiğtl gilıi, lıu Yıı.ada kabrr! ı rlilııır teşıuil krrıuırrı, ijiıccki _r,a-

salarııırrzrlaki tliiz,:ılrınrr,l,:rt. nırza._aıı iiıı,:ırJi faı,}.]ılılılat göstı,rıırı,ktc-

dir:

lı)'l?şınili ıt litışııl[ıırı :

'-|eşıuiliıı liıışırllaı,ııııı !?j sayılr Karıııta nazlıtau lrııfi{lııl,ildiğ i: cs,
kiılcıı kabııl c.lileıl.rıicıı i'arklı tipte l!(,iidliıf alaırdrğı dikkat çelııiıck,
tedir:

l. T,,1ı!,ı i,, siizlı,şncsiııiır i;iıolııı,lalti ir.çil,,ıirr çıığııılıığuDu ]i,p,
salnakta o}üıası koşrılır t;,tk cdilın'şii,. Butluu Ycıiıe, laıai'scıdikada
lüazı Ditı.liklcr ataniııa]itadüı: sıındika. ı,ışııril karaırrun alınacağt taı,ihttı

işkolrınd.ı viizdc oıluk lıaıaj koşırlunu sağlarnalı T,e gerre işliolundiı ;işc

sayısı itibarıyla l_,iriutıi stırıtlika olrnalırlıı. Bıı hakrnıdaı .\lnraır lıulrıkııu-
tlan uzaklaşıltlıgr, taıaf s,,uükanrıı ııiteLklııriuı: ağrrlık vcrcıı I"ı,aırsrz

sistoınin,ı yak|aşıldığı sö,vlcncbiliı. Hiikmiio Gerııkçesinde,:öz konırsrı

krışııluıı daha kolay sağlaııır olııası ııedcüyle kabul edildiği bclirtil,
rncktodiı (75). llııuıı yanruda, gıınc G,ırı:kçctle beliıtildiği üzıırc, cu lhzla
iiyııyo sahip sı,ııdikaırıu iuızaladığr lrııılıarıgi ]riı ioplıı iş siizlıışmrsiırin
tışmil edilolıüııosi, tıışmil kapsamıua gi-recıık işyı:ı,leriıiı özı,lliklı,ri d,ı

gözöıiiıdıı ]ıuluuduıtılaıak cn uygurr sözlıışırıtııiu ieşıııiliutı iınkiııı i e;,

mcktedir-

Iisas iribarı1,1a yarafh gördilğümiiz teşınil kıııııınrıutt işltıı lıalo g,:tir,

ııosi bakrınrndan tasvip odilolıil,ıcok bu doğişiklilılor, no var ki 91 sal'rlı
f .(,).Ö. Taı.siyosiıdo öıeıileı },ı;uldan rızaklaşnıakta.lrr. Öğcetiınizclt,
işaret celildiği gibi, küçük lıir işyıııi içiıı. yapılaır lıir tophı iş siizleimesirrjn

tiiur işkoltııra yaygıııla;tıirlınasrnın işabot derı,cesi tı{rşrlalıilir (76),

K. Tunçonıağ iso rı,vgularnada 275 sayılı TSGLK'daki lııışrrlun gone

alanlıastltln doğru olacağı göıüşütdııdir (77). Bunuırla birlilıt(!, kanrmrz-

ca 2822 şa. TSGLK ilo gotiri]on diğoI lıazı yoıi koşııllar, söz konusu açrğr

tıir ölçüde ıelit'i cüci nil,.liklürllirl

(?5) TüİCAY - CENTEI.. İş Hukolu juevzuatl, }iaddc Gerekcel€ri, s, l27

(?6) oĞUzMAN, İlirkil€İ,5, 10;.

(7?) TU]iÇo]'tIrĞ, C. 1I l98i, s. İ92.



2. Aucak yürürlükto herhangi bir toplu iş sözloşmesi buluımayan
işyeıleri teşmil kapsamına girebi|ir. Zaton geıok TSGLK'da, goreksc
Aıayasada, lıir işyoıinde aynr dönom içiı lıir<ion fazla toplu iş sözloş_
ııosi yapılnıası ve uygrılaurıa§ın a izin voıilmomoktcil,ir. Teşmil içio ge-
tiri]tu bu kayıt, kaarmızca şon tlereco isabotlidiı. Tabii, }.ıaşka toplu iş
sözleşmoleriniı lıu]rııması drır.ıımuada işktrlunrın tüm işyerlorincle yek-
uosaklık sağlaııamayacaktır. Fakat her şcyo rağmcn, toşmil kurumunun
toplrr iş sözloşrnııei lııkkı vc özeıkliği ilc çclişmomcsi lıalımından bu kayrt
gorek|idir.

Bunun yaıı4da, Yasa mıddesine souıadan oklonoı lıir fıkra ilo (?8),
yetki baş!.ııru§u halindo, ytıtki stııuıu çöziiliiıceye kadar ve yotki dovam
ctti$ siiıece, ilgili işyoıloıi için teşmil kararı almaırrayaca$ kabul odil-
ııriştiı. Bu hükmiiı gotiıilınesinden önce de, öğretimizde benzeıi yönde
görüşleı kabul odilmekteydi: K. Oğuzman tarafıudın beliıtilüği üzere,
biı yotki başvurusu bulunduğuıda "kanunon açü bir yasak eöt koıu6u
değil iso dc, Aırayasa tomihatı altıudaki toplu iş Eözloşme6i yapma hak-
krnı ongelleııemesi için o işyori teşmil kapsamrıa alıımamalıür''. Aynı
şekilde, "bir toplu iş sözleşmesi uyuşmazlığında kanuoi bir gıev uygu.
lanırkou o işyorinde bir toplu iş sözleşmosiniı toşnil eülneei bu grevo
kanun drşı bir müdahalo toşkil cder". Dunım lokavt açısından da aynı
şekildo doğorİond;rilınektedir (?9).

Goıçekteı de, gor.ok toplu iş sözloşmosi hak}ı ve özerkliği, gorokso
groıı hakkı bakı!ından büyiü önem taşıyan söz konusu ka;ntlar, ttşmil
kuruınunun tenıel işlevini de giin ıçığııa çıkarnaktıdır: Teşmil mekaniz-
ması, aslında çeşitU uedonler soıucu toplu iş sözloşmesiz kalan işyorloti
için öngöıii.lmüştiir. Bu nedenler, iilkenıizdeki teşmile deha yakm olaı
Fransu huku.L,undaki "6largissemcıt" (geııişletıno) içiı öıgöriilen no-
denlcı gilıi, belli yer ve sektöıIerdo sonalikaic şmanın yetoreizliği, şenali-
kalaıın ataleti, işvereı voya işçi yanlaıının uzla§maz tutumları dola)a-
sıla (80) toplu sözloşmg y&pılanaması olmalıdu. BöyIo bir anlayırs bo-
niıısoumodiğiıdo teşmil, sondika, toplu iş sözleşmcsi vo gıov haklarrnr
ilrlAl odici lıir ıitoliğo rahatlıkia lıüriinobilir (8l).

(ja) :];.5.]988 taıihli. :]l;l sn}tlı l.aıuD.
(?9) 0ĞUZlr\N, ilirtiler, s. r05 11|7l alnı cijJiilte: l'tl}(,]olI r(;. C, ll ı985, s, r93; RlrlS.

()(';I_ü. sc.]l, s. ü6:.

(aı]) l}0 son hıı{ıs rlraı§tz Dlc!Zuütıı ı teşnıil ıctldıi oln.{k kabul edilııenıiştiı.
(llI) ]l}Jı:ı.'l'jcLıi ıtr. l1 nln fı}..nDıD eLl.Dmer;ol]en d,ıce _!aııl{lılıazı tcşmil ırgulıın«ları.

l,u Yöndcn tlltıİııa loıııııı oIıltştuı: lJkz, \c kaİij.: ]iKoN()-vl, kauı ir. ocak ]l)89,
s. ?'d. zikİedi!elı t]rcİli l)eııir (]tjil lıl.rik.'ırı!i urguJ.ınau teşııil,
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ii. Örrııııki Yasalatdao farkl ı olarak, lııı kcz -Bakatılar I(rııırlrı ııış-
ıuil katarııtr ıt'stın alaıııaz. İ;tohıudaki işçi ı e.va işrercıı seu<likalaırn-

dau lıiıinıl ııı vııı a ilgili lıiı, işııj.ondon, ya ıla (lalışıııa r c Sııs_vııI Gür ıııılik
IJakaııııtlaıı gtl,,ıı lıir lalelıiı lıırluııııı.ası gt rekir. 'l'abii, iiılep Çalrşnııt ı-ı,

Sosval (jiiı,tı,lik Bakaırırtl:ru kavı aklaudığıııda lJakanlitt Krır,ırltııun
teşııri[o Iıaşrurrıra olasılrğı tlalıa çiiksı,ktiı, }Iüuli,ril işçil"ıiıı \ıııa rOıı-

tlika tlrşı i.,sçi tırlılırluklarr r,ı: ıliğıır iirgiitlııriıı lıiiylıı lıit ttltıpte lıul,nnr*sr

rnüıırkiirr ıılınauıakla lıirüklc. ]ıu kiııstlcriıı Çalrşırı.ı ı t, Stısyal Giiı ı,ıılik
Bakauhğüüıa başr,uıarak ı:ı,şııril istcrrrtıleıirrıı lreı lııtngi lıir ı,ırgcl .wıık-

trır (t}2).

ı,,\ 1'aşnıil hıır,:ıı.:

l. }'asamrzrla iiugöriilı,ı Yiikşok l lakıııı Krıruhrntırı giiriişüııı baş-

\Tı,ma zorunluluğu. 9l sayılı U.(l.Ö. Taı si,v,, karaı,ııtlaki "toşmil kalı-
samrııa gireco!^ ir.çi ııı işrrıronloıin giiı,iişleıiııi alına" getoğiıi katşrla-

ına}ijan rızaktıİ. Kaıııınızoa. zatirl islişa.i rıitrılik taşryaıı. lııı giiriişlııliı
a]ıımasrnda biiylik ),aIaı \ atdır. Bu sayede sözlcşmc hükümlı rinıı ti}ıi
olacak kişilcr,, {j()no tam anlamışla söz sahi]ıi doğilsclo do, lıiç olnrazsa

Bakanlaı Kurulunrıır kaıaıınl ctkiltıne ıılauağrua kavuşacaklaıdır,
Bakanlar Kunılrı kararınru isc lıiivlc]ikle ııisbetı.n çok vönlii r e otı,aflı

lıiı lıilgilı,ırtlirmııyc davaurııa§r, ,ııııı ılalra isabctli ve kabul edilir kılar,

2. Bakaı]ar Kululu,loplu §;izloşnıoyi toşnıil oılorkoıı lrazı lıüküınleri
tcşııilin ılışıırtla bİıakabitt,toği gi}ıi, '"zonıulu" doğişilJiklcıi dc gctiıtı
ccktir. 9?5 sa, TSGLK'da ycr almayau lıu değişiklik gotirııc olanağı, gt-

uc biı bal;ıma teşmilin işlortiğiui kola)-iaştırıcr uitc]iklialir (B3). l]ö_vltl

l.ıir yotkiıin Bakaılaı Kurııluna taıtunıaşı lıüyük öuom taşu; zit,ı teş-

mil otlillniş lıir toplır iş sözlt,şmosiıiı, gııtirilı,ıı dcğişiklik ölçiisiiurlı, akdi

ıitoliğiıi 1,itirdi$ siiyleıolıilir.

Toplu iş sözleşurcsiıiır jjazı lıükiiıııleriui t,ışııül tlı;ı lıırakrnıı ı,e.va

doğiştirnro dıırurnuutla, bu lrusustaki gorokçıılı:r do kararuaruotlo açıklau-
ınaüüı (8d).

3. Bakaılaır Krııulrı, 2?5 sayıli Kaııuıdan [arklr ol.ıtak, lıazı i.,1ı,t-

leriui teşıufiıı drşııtla lırrakma .,laııığına sahiptiı. Brı drıruında gtııtı

gertkçoıiıı ayrrca l.ıııliıtilııııısi g"ıekir (85).

(82) RFİsoĞLü, şe,ü, s. ı63.

(83) lfadd€ Gtrelıçeleri, tş HüLüku rUevzuat,, TLi\(jll' CEITEL, .. 127

(8.0 OĞüZ§ıAN, İlışkilcr, s. 106.

(85) oĞUzııAN, İli:kiler, !. l0?.
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Tcşm.il dışı ]ııraknıawı geıı,kıirı,ı i;r,,ı,lııi- g.,rıcldc 1opliı iş sözlc;_
rırtsiıin 1,üküııü kaldıraınayacak ui;.clilıto ıılaniar<lür. t{att.!, işkolıı için-
tlııki işr,".1".rr,'u göı.ülen iizıılliklcı" lial,arılaı Kurrılııııu Lu doğişik işyor-
lc:i ir;in far!ılı toplıı iş sözloşnıclcıinio t.şınilinc sı,ı kcdclıilir; ya-catnrz-
daki teşnı,il kolullatı böylıı lıiı rı,,.eıılamaya.izin r.trrııııkttıilir. Rırırıııı ytı-
ııırda, tt5ıııil sırasııırla bazı hükiiıılcıiı lıapsam ,lısr hırakılınasr r.,.t,a
<loğiştiriln..ı,si durrımlarııtla l,itdıın feııla tıışınil katarnaırrı ıiırio kahrılü
dc caiz göriinrn,ıkitxtir (86). Biitiiıı lııı tlrrıuıırlarda işkolrı dahilindc gc-
iiri!ecck şııkucsaklık taın ıı]ııanıaklı bir]ikiıı, jşşı:,ltıriniı iiz,ılliklt,ri göz-
iinündiı tııtıılaıak ırislıi lıiı, rıyunr sağlaıalıiliı.

4. Bakau]ar hıınr]u katarnaııırısintlc kararrrr gcrekçı;sioin açılılau-
r]ıa§ı zi]ıltoludu. (ıı. li;I, soıı ciimlc). Tcşııril karatrurn karnt 1:aranuı
dayaınası goıoktiği yönüudo Yasamızda bir açülıJ< l,rılunrrıamakla bjr-
likte, öğteıimiziı haskrn kosimj kamu yaraıınrır tomel teşkil cileccği gö-
göriişiindo<liı (87). Tcşmildc kamrı _ı,a.rarrnııı gözotilmesinin gcıeği ola-
ıak, K. Tuııçomağ'ca lıeliıtildiği iizerr:, sadtıce lıazı işvcıcıı veya işçileıi
koıuına kavgısr dcğil. goıel olarak çalrşııa ]ıarrsıurn sağlaüula§ı, çalıima
koşuliatıiıda aşırr {arklılıklaıın ortadaı kaldrıılnası öır 1ıliıda ttıtul-
mahdır (88).

Bunun drşrntla, leşmilin bir lıal,ıına voııi Yasamızııt açıkça ycı ı-er-
nrodiği işkolu toplu iş sözlcşmosiniu işlevjni do yoıine getiıcbiloceği eöy-
lenebi[iı. Esaseıı, daha önce değiıil<liği gibi, yasamız aynı işkolunda bif-
den fa,zla işyeıioi kapsayaıı toplu sözleşıııeler yaprlmasrıa da iziıı ver-
Dnoktediİ (m. 3 /I). l}ir yandan bu olaoak, diğer yandan da tcşmil kuru-
mrı ele alrndığrnda, hukukumuzda işkoluırda yekııcşak bir "toplu söz-
leşmc düzeıi"niıı kurulalıilece$ görülmektedir.

5. Teşmil kararı. hukuki nitelik itibaııl la hiç şilphesiz l,iı idari karaı
olduğuna giire, henı teşmil lı,ararı, hem de teşmili yüıürlüktcn kaldıran
vtı gonc gerokçeli olarak worilen karar alcylıino Daıııştayda iptal davası
açıJabüı. Yasada ver alan kı.ışuliardan ]ıiıiııin bu]unmaması- teşmil ka-
ra}rnın alrnma§r bakımrndau öngöriilon rısfıle uyulmaması vo özııllikle
dtı gcrckçt, noksaılığı, biter iptal oedtnltııi olrıştu.tacaktu. Buıa karşılıli,
gorokçedc giisteıilon hususlarrn teşıııü isaiıtıtli kr]mamasr ıcya gorçek

(86) o{-;1lz}l1rr\. İlişkiter. s. r06.

(8;) ]jsE\ER. 1ı Hulıulu. -..5l]!;,|,l,]Çolt \Ğ. c. lt l985. s.29ı-2.]3l oĞLizıt{\. İti|k,ter.
s. l05i Elil)\oüi. ridnıu l;,0"ık l989. s. ri ıe .J}1ı, ı,rraİ: Tetnliı, s. 55-56.

(88) l't \Ç{J]V^a;. C. lI lt)tjs" s.29: 293; bcıızcn aırlaı:ıdl: ocüZju.\N_ ilirkilcr,.. t05i tjKo-
\(]Jll. h.ı|,lıı-i.. (ı..ıl I,,üiır. .. 0 7.
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iluııımrı yaısrtmaması lıal]çriutlo toşııril karınıuı iptal oililobilip cdil-

ıııcyoceğ sorıınu toıeadüt uyandırmaktadır (B9). Bir açıdan bakrltlr-

ğınila, ll. maddciloh tüır koşrüata ııvma ka,wdryla, lıir tcşn,ıil karaı-

ıane,şinin kabul eiülip edilmomosi tam.amou Bakan]ar Kurulunun tak,
ilirinilo göriinmektcdi.; zira başka tüılü olsaydr, hrısus Yasada ycr

üıilı, Nitokim 27.5.1988 ta. 345t sa. Kanunla oklonoı son füra, ko,

ıuoıı.ı çoşitli yönloriylo yasakoyucu tarafmdan öngöriilüp ilüzenloudi-

ğini, buııın üşıutla başka kayıt buiunmadı$nı gösterir. Buna kaı,şıIrk

bu husu§ bir lıaşka açıdan olo ıIrndrğında, kamu .vararıuıu bulunup bu-

lııımıihğının da Daıııştayın incelernosine konu olabiloceği düşünülc,
lobilü.

Fıanşrz hııkukuıda teşmil karaıınııı ılruuıasında ilgiülorin çok ılaha
goıiş bir payı brılunm_aktaalır. Brınun yanınila, hu.krüuınuzilaki tcşmilo

daha yaton bıılunan "6largissornont" (goaişlotme) içiu yasaü ayrıca lırr

kararı hak]r kılacak oedenloı, de lıelirtilmiştir. "Scndikalarrn movorıt

olmaması veya atalcti dolayısıfa bir türlü lıir toplrı iş sözleşmesinin ba,

ğıtlanımaması" dıırumuıun gorçokte ı,arolmaması, d.iğoı yandaı da
teşmiliı kapeamıııa girecok yoıl-,rde "ayaı ekononik koşullar"ın bulun-
ııı8m.a8ı, toşüril (6largissoment) karatrnın iptalino yol açabilecektir.
Tabii, hukukuuuzda oliluğu gibi Frausız hukukunda da eorııı, taraf,
larıı görüşııoloıdo lıulunmalarına rağmon lıir tiirlü anlaşamadülarında
ortaya çüar. Bu gibi halloıdo.yasada öngiiriilen goıçok biı atalet, yotcr-
eizük, otkisizlikton ("caronce") söz edilomoz. Tataflarrı jrailoaiuo lıu
kadar öngm voron Fransu sistgmindo, kosin l;iı anlaqmazlıkla §onuçlan-
mıç bü akü mekanümaya böyle bir müdalıalenin ka'lıııl tdilmomosi gore,

kir (90).

Boızeri bir aulal,ışın bonimsenmeüği Tüık hu]<ukuıila Bakaılar
Krrrulrrna daha geniş bir takdi. haklrı tauınü$ düşüncosindeyiz. Bu,
ıunla birlikte, toşmil kararında, maddeıiı gorokçosindo do bolirtildiği
gibi, "toplu iş sözleşmelorinilon yararlaunrayan işçi sayuının azaltılmgsı
amaçlannrış" oliluğuna göre, örneğia lıelli işyerloriııi rekabet koşulları
bakımınilan avantajlı lıalo sokma amacı boliı gia olau kısmi teşnıjl hal,
loıindo voya yotki başı,uruau hazırlı arında bulunau biı senilikanın top-
lu sözloşme y&pma§mı ongollomo amacı pek aşik6t oliluğunila. "kamu
yaraıı"nrı gözotilınodi$ gorckçosiylo teşmil kaıarnamosi iptal oililobil-

(89) Bu yönd€: El,DtR, s. 190

(90) DESP-{X, s. 514-5t5.
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ııı(li(liI. \\-nı sı,ki]tlı.. l,iı.jş]ı.lıııt,niır .ı-iikiiırii k,.siıılikl,: k:ılılrı,aıııııı.acaüı
l-,ir ıııplu ii, siizlo|mcsiııiır teşınili ıle iptılı, rnaıırz kalmalıtlır.

ıl) Teşınilin sonuçlo,rı :

l. Bir toplu iş eözleşınesinin kapsamrrra teşmil yoluyla girou işçi-
lor, taraf senökay a dayonışma aiilatı EilemeJ.eceüerilir.275 sayü Kınuıı-
da kabul edilonilen farklı olan bu esas büyük öııem taşımaktadır. Böy-
lelikle yeui ilüzonlemodo kabul eililen anlayıça göre, toşmil odilon bir
toplu iş sözle4mosinin taıafi işçi sendikası, etki alanrııı genişletilrnesjni
bizzat kondişi sağlamadığııa göro, herhangi bir mali katkılı hak etme-
ınektaalif (9r). Bizec e6as itiborıyla yorinilc olan bu diizeılomo tarzr,
]ıazr bakımlırdan da eendikolırr mağdırr ede)ıiliı,. .A.ncak, senükalatı
toplu iş sözloşmeleıi bağıtlamaya özeııilirici bir kurum olarak da değor-
leıdiriliğimiz t€şmil, ksmu yararı gözctilere,k işlotililiğinde, sondikaları
zalıflatıcı dt ğil, taın toı§ino uzun ilöııomile güçlondir;ci }ıir etki yapa.
caktır.

Burrın yanında, toplu iş sözleşmesiniı bağıtlaımış olduğu işyorloıiı-
ilo çalışan vo laıaf aeııdikanın üyesi lıuluımayaıı işçilerin teşnil souucu
dayaıışma aidatı ödomeden toplu sözleşmedon yaraılanması, daha tar.
tışür bir husustuı: Bü kez normal koşullaıda aidat ödeımesine karşılrk,
teşuıil halinilo dayanışma aidatınrn ödeumeyiçi sendikayı goıçokton
'hak ettiği' bir malt katkrden yoksuı brıakacaktır. Ancak, toplu iş söz-
leşmesiıin teşıoil odildi$ diğer işyeıloıiıdeki işçiloriıı bu aidatı ödome_
memolorine karşılrk, esas işyoıiıdo ancak ödoyerok yaıarlanma da bir
çelişki vo farklı uygulamalı ifade eder. Bu bakımdaı, göeterdiği biitiiı
sakıncaları rağmon, yasamızda ka}ıul edilen çözümün on doğıısu ol-
iluğu kanısındayız.

2. Eskidon lıori kabul odildiği üzore, ancak normalif hühiirnler teş-
milı elıerişliilir. 275 eayılı Kanrıada sadgce özel hakeme başı,ıırma hak-
kındakj büküm,leriı teşmil oülemoyoco$ yöuüudo biı açülık bu]uıma-
sına ıağmeu, bu esas üğer voci}ovi hiikümler için d,c bonimsoımek-
teydi.

(9l) l3ü,ı s. Rıırı dinıetrıİllc Lclüzcri !öDde, tt5nıil ııgılanıı i_rte(leıi deki;tçilorill ıcret-
lcriıdoı "ilk ı\ zanü l'{ılt" (Oplıı is.:Ozleşııc.i fa,:Lı) aılı altııda Liı ıidıt kesiııti,i ıal,ı-
lıtak sfn(lıkarı ii.teuDt.r; _İasa}ı ı1,1ld .!)|||,||?tIr, fik,. ı_iĞl-Z\' \\. o13tlar Iiatailal.
r, l05 \d.:.llDkı.a-l. iş \Iıllkcnıc.i. ]}0.6.1i)tu. l]g]36ül; \nL.İı 1. \sıiye ]Iuı k \fı}]r.,
.ı.ii, l3,1.1l)ıi2. ll] 1;6.
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Bura<la üzcriıdc iluıınayı gerc.ktirı,,rı l,ir öncmli nrıktaya İşarot c1,

mek goıekir: vecibevi hükünıleıin tümünü teşmilin dışıııda sayıııak doğ-

ru olmaz. Tcşmilin kapsanırna giren işçi, işvcıon vo onların seııdika]arı

itirlik,ıe iş barışını horuma yiikünıtülüğü altına girmiş olınaktadır, Do-

'layıeıyla teşııil eililon işyorleıinde, toşmil karaırnrı-yürürlükteıı kalduıl-
maarnı dok veya toplu iş sözleşmesiuin süIesi boyuırca, toplu iş sözltış-

mesi bağrtlanmış bulunaa bir işyeıindeld ıejimiu bazr balgmlaıdan bon-

zeri uygulanır: Bu dönemdo toplu iş sözleşmesi bağıtlanamaz (92), top-

lu monfaat uyuşınazlığr çıkarılıp grev do yaprlamaz,

3. Teşmil edilcu toplu § sözleşnresinin tcşmil srıretiy|c uy7ulanmaya
başlama tarihi, aski beliıtilmemişse, Bakanlar f,urultr Kararrnın Resmi
Ğazetcye yaytmlandığı tarih olacaktır. Yüriirlük tarihinin daha gcrivc
uzaDıp İzanmayacağı koıusunda 275 sa. K. döneminde öğ,ıetiuıizde gö,

ıüş bitliği yoktu: 'l'. Eseııır'iı o diinemde öne siirmüş olduğu bir görüşe

göre, "teçmilin hükmü Bakanlaı Kurulu Kaıarrnın yayrnlanmasından iti,
bareı başlar. Bu bir idari tasaıruf olduğırıdan makabliııe şamil lıüküm
ve sonuç meydaıa getirınemesi gerekir" (93). Bizim de katıldı$mrz di,

ğer görüş, teşmil odilen toplu iş sözlc,ımesinin yürürlük tarihinin, teşınil
. srrretiyle yaraılananlar içiu faıklı biçimde öngöıiiılebilmesi ve özellikle
ile teşmil karaıuıdan önceki lıir döneme ile uzatılıbilmcsi yönündeilir

\94).

4. Bakanlar Kurulu, hor an gcı,okçesini de açıklayatak teşmil ka,
tatmı yürİirlükten kalilırüİlir. Diğer taraftan, teşmil eülen toplu iş
sözleşmeeinin siiresi sona erdi$nde, teçmil kararr da ortadan kalkacağltı,
dan, teşmilin etkisi sona erecoktir. Artü bu işyeıleıi toplu iş aözleşme-

sindeı yoksıın duıuma geleceğino göre, taıaflat toplu iş sözleşmesi lra,

ğıtlamaya yönelik girişimleri yürütebilirler.

Toplu iş eözleşıuesinin sona ermesi dolayısıyla teşıniliu de son bul-
ınası, teşmil cdilmiş bir toplu iş sözloşmesiuiu her şeyc rağmen geniş öl-

çüde taıaIlarınrn iıadesine bağlı kaldığnı göateıir. Özellikle bu bakım-,
dandır ki, ileride göriileceS gibi, genolJiklo teşmil eülmiş lıir toplır iş
sözleşmesinin "sözleşme" niteliğiııi koruduğu kabul e<lilir.

(q2) Tıhii, TSCLK m, ?i ltl gcreğiıc€: "Toplu iş sörlcinıcsirhı §iiresiniı l,;ınesindeıı üü..ki
yü2,1,iImi giıİt iqiııle, yeni sözleşme içiı yoıki işIcııtcrine l,ışl.nal)i]ır, ,lncak, yalılıiloL
loılu ii sözleşmeli, iİıceki sii2lcıD( sonı.rı|ed;L,]. iiirii.liiğe girİıe,."

(93) ı]sENEn, İ! Euku\u, §. 35.

(94) Bkr. örneğin: EKoNoMi, Teynil. ,. 58-;9 ". dır. 3?',le zikıenihn \lıııu _ıızır|ıl (Ilııcrt-
\ipp.rd.ü. Uıu.. Ka-1.1 Der.ch].
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_ 
Bııraıla tenıas eılİmesi gercken lıiı, sorun, tcşmi| yoluyla tolılu iş

sözleşmesiıin kapsamııa giron \yoriıde, teşmil kararrnın etkigı' soıa eı-
diği zaman toplrı iş aözleşmeşiuin ord eıltisj olup otmayacağrdır. 2?5 sa,
TSGLK'da olduğu gibi,2822 şa. TSGLK'da ila,..hor no sebeple cluısa
olşuı sona eıeıı toplu jş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hfüümleıi,
yeuisi yüıüılüğo girincovc kadıı, hizmet akili hiümü olaıık devam
odcı " (m. 6 /lIl) hiümü ınovcıtttur.

Öfuotlrıl"i" öriem]i bir kesimiioin beniuaeıliği esas <loğrultusunda,
toplu ig sözloşıııosiıiı sona eİıno tatilıiudo halon toplu sözleşmcdoı
yararlanıyor olma koşrrlu ilo (95), işçilor bazr hükümloşden yararlaa-
nraya ilovam odor. Brı balıımdaa, önccdoı teşmil yoluyla yararlaımakta
olanlaı, ayır kayrtla vo lıonzeri biçimdo bu ard ctkiyo t6lıi kalacak-
]artlu. Brıuuala birlikto, bu konuda lrir aytııİ] yaPan K. oğuzıııaıı'a gö-
reo Bakanlar Kurulu tarafrıdan teşmil kararınuı kaldrrılması durumuu-
da teşmil edilrniş toplu sözltşmonin bu işyoriıde ard otki yapması ka-
bul eölomez, zira farklı bir çöziim, böylc lıiı yürürlüktoı kaldırmaurıı
amacı ile bağdİşmayacaktır (96).

İşarot etmoli ki, notmatif hiüümlerjn tünıü ittı böylo bir ar<l etkiye
olvorişli görüımomektoiliu Özelli},le in'ikat noım]ari {9Q, yaui hiznot
akitleıiıiı yapılmasına ilişkiı biçin, akit yapma yasakları ve zorunlu-
luklan öıgören hiikiim]er otkilorioj iıu şekildc sürdiiremoz.

Brınuu yanıoda, Yatgıtayımrzrn istikrarlr bir içtilrailıua göro, toplu
iş sözleşınesinin siirosi içiıdo fiilon gorçokleşmomiş haklaıa üşkin hü-
kümlori bu euretlo hizmet akdi hükmü olarak otki yapamaz (98).

(ç;) ()C{,ZnlA\. ilirlril€i, s. 86; RlaisoĞl,U, \§crh. s. 117] NAltMAN t,]ı]Ğl-U. f,: Iiıraı hı
.t:€nıe.;. İHI ]l}81]ll. 'fs(J.K tn. 6, \o. 2. K:ırş,: 'liıptu iş sijzleşİteiiDin Liıimiıııleı son-
.u bağ,llaıaı l)i.€ys(I hiZnı.ı atitleri iizcıiıılc er](i taDİtrnaln,.l rijıinıle; ESl]\ER,
tı Ilukuku; s. 512_5l:}.

(96) (la;LZl\I,rN, llişkilcı. .. l0ı}.

(9?) t}D eöüiiş rlnıu hulnıkınduki göiüşterllclı esinlcncİ.k dgreıimizde de tabul .dilückte.ıir.
Bu yöD(le b}z. ;n-n.: çDLlI(. \.: TopIu İc snll.şme:i||in EüLıimlc.i \ c Soıın lirmesi, İstsı-
l,İl 1966, s, ?8; TCN(0MAG. (:. II ].,85,5. JlJ6,\4R\I!i\|,Ioc]-lr. llit ,tSaL!; !ı. /j.

\o, :; s {ĞL \11. F.: Klı.aİ iİc.lelnesi. iEL' lq8 !, II. TSGLK ıı, 6. \o. 3: \'azar. .-l,izmet

{k,li ola,ık" atd etki}i lliI _lasal Iaıızi_veşe (tAyıııilı.,naktaJ,r (h]!,. S \ü-;l,Alf. }'.: De.
uoımatile Ttil des Tariliertrıgcı itn ]'iilkilchcn lrlıtits.fel,ı. Iiöhle. Djt._. ]9?I. ü. 1j(l
\d,).

(98) Kıtrarlır roğtrıltüIa u.gıri ii(rct ü7triİden l,ınaı llızı he.aplana|!İda soıradan rapta.
u,D5sgıİiiicr.IinesasalınıDan,.sı)inıünd9di.:9,HDl3.1.1981.31]5,1218. Işıeren. Eknı
l98.|, (,. xİTII. Sa, l, s. 16: 9. İ{t] 2:.5.198,1. 5085 /56?6, iIIU l98.I /II, Ts(;r,K İt. 6, No.
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5, Toplu iş sözloşmesinin taraflarınca kwmen değiştiilmesi, t€şmiİ
otüliliğ,i alaılarda da etki yapat mı? S. ReisoğJu'na göıo, teşmil oililon
bir toplrı iş eözloşmesiıin taroflarınca değiştirilmoei Laliniio, bu ileği_

şi}lik otomatik olaıak diğor işyorleıine şanil olamaz. Brrıun içiı Ba-
kgnlar Kunıluıun yeni bit teşmil kararnaııesi çıkararak söz koıuşu
doğişülikloıi bu sıırotlo uygu]etma§r goıokir (99). K. Tunçoınağ iıo da-

ğişikliğio toşmil kapsamııdaki üğor işyorlorine otomatik otkisini, kal-
ilırıloa hiikiimlorin diğorlo;ioe ıazaran daha ağuülü, önomli olmamasr
kaydıyla kabul otmektedir (l00). İlk giirii§, yasa'mızilaki toşmil düzoı-
lemosiuin goıel oeprisine dıha uygun görünm.ektedir: Zira Bakanlar
Kurulu teşrnil kararıı,ı alııkono movcut toplu iş sözleşmosi hiüiinloriıi
incolom,iş ve bu içeri$ gözönünde bulıııdrııarak bir sonuca uJaşmştrt.
Oysa tıııflaıa daha sona pok geniş bir uormatör güç tan.mat vo.osason
yotki sahibi oldııklen işyetloriniı dışını bu gücü taşırmak, kanımızca
iıabetli olmaz .

B. Teşıııilin tatafların özeıkliğine etkiEi ve hukuki niteliği

ı) Serulika ııc toplu iş sözhşmesi azgiirliiğii açısınilan uşmil:

t. Ü]kemizdo toşmil kuıumuıuı eondikal çovroloroo biı tiirlü bo-
ıimsoımeııiş olmaşı dikkat çokicidir. Oysa birçok Batı iilkosiıdo bu
mokanüma çok daha fazla rağbot göı€Iok oldukça sü işlotilmiştir (l0l).

Tiiıkiyo'do ieo ,ilgü çovroleıiı bu yönde girişindo buluıDa.lıklaıı,
özo]üklo dg işçi kurulu9lııının gonol olaı+k teşınil aloyhindo olduklan
gözleımoktedir. Bu tutumun baçlıca uodenJori şuuJar olüiliı:

3. F. sağ]sm'r incet€mesi; İşvereı, Ekirı 1984, c. xxlll, sa. ı, s. l8i YKD, Aİahk 1984,
c. l0, sa. l2, s. lo08; 9. HD |2,2.1985, 129B i158o, işveren, Nisan 1986, C. xxlv, Sİ. ?,
s. l8i 9. HD 15.10.1985. 7074/9a5?, Tülıii. ocak 1986, C. ı0, sa. l. !. 30| HGK 2.4.t986,
9-802/329. Ya§a D€rgisi, Haziran 1986. 3. 830i 9. HD 8.12.198?. 1967i ı07?6, İşçeren,
Mgıt 1988, c. xxvl, S9. 6, §, 15.

(99) REtsoĞLU, şerh, s. t65.

(l00) TUNÇoMAĞ, c, II 1985, g. 296.

(l0l) Örııeğnı, l.riç,e'dc 1983 l9s8 ynlan aradnda iilke ve knntoılor düzeyinde heI }aI en az
l5 adet toPır iş sözleşoesinin teşmii edildiği saPtanmlçtİ. ,rr,ıdDJo'daki teşmit talebidn
çokIıığu ilgi ç€Licidiİ: 19.19_1968 }allan aİasDd. 25ol toplu iş sözleşnıeci hakkınd! teşmil
başvurusu yapılınıştıt. TeşmiI kaları adedi olalak da: 1919-1968 döDeminde ı58; l9?8
yılııı dek ise 57' topltı il sözleşEıe:ilin leşmil edndiği gözlenDiştir. Bkz.: EKoNold,
Kanıu İş, ocak 1989, B. 6 şe orads göste leD LoyıaLtar.
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_ Bir toplu iş sözloşnosinin toşmilino karar voıildiğindo, teşnıil
kıpsamııa giroı işyerloriniİo toşmil eüroeinco toplu iş aözloşnosi bağıt-
lanamez. Dolayısıylı, o işyorlorinilo y€tki kazaDabiloook durumda ]ıu-
lunıı souükalarıı toplu siizleşmo bağtlama hakkr kısıtlameya uğıı-
mıktailıı.

- Tuşmil yoluyla topl,u iş sözleşnoıi uygulanan işyorleıiıile hiç
bir senüka "toplı iş sözloşm.esinin tarafı" sa1ıIamaz. N€ teş?ı|il oililon
sözloşmoyi bağıt|ayan senükı, no ilo tabji o işyorindo yetki Eahibi ols-
bilecek bir başka ıenüka taraf d,urumunda olmad!ğından, bu son,likşla-
rıı hopsi taraf olnanın gotiıği yatarlaıdan yoLsun kalır. Özelliklo,
bir toplu iş sözloşmeıi bığıtla-,ş olraanın prestiji bu işyerloıiıde tlde
eülgnoz. Bu husus eondikaruD faaliyetlerinin işygriıiltki işçiloıco deı-
teklenmesini vo ilaha çok üyo kayiloülııoıini oluıısuz yönilo otkiloyobi-
lir. Bunun yanında tabii iloğruilan doğruya, bağrtlauan toplu iş sözleşmo-
eiuilou yararlaıma amacıyla yaprlabilocok üyoük başııırulaıı aia geıok-
siz göriilobilecekür.

Bu balumlardan t€şmil, bizce anaak aIızi olarek, vo lışa döngmlor
içiı işlotilip yiiriirliikto kalacak tıjr işlom olmalrdu.

- Toplu iş sözloşmosino tııaf sonalikalartı sahip bulıınduklııı
coşitli al,rıcal,Llı", toşmil kapsamına giron işyoılorinilo hiç bir eondika
içiı söz konusu olamaz:

o Öncodoı doğinili}iği güi, taıaf sonükaqıı üyosi bulunmayan
i9çiler, toşmil duırımuuila ilayanışma aidcn öilgmoleiziu toplu iş sözloş-

mosiadon yaraİlsnırlsf .

ı Top|u iş ıiizleşmosinin toşrnil yoluylı uygulııdığı işyeılorindo,
hiç biı eoıdika işyeri senilikı lemsilcisi tayiü odomoz. Zira 282l şa. SK
m, 34 goIoğince, işyoıi senilika tomsiloisi tsyin otmo haklu, "toplu ı'ş

sözloşmesinin tarafı" olan şondikalıra taıınnıştır. Böylc olıııca, bu
işyorleriıdo qe t€şmi] odile,ı toplu sözloşmoyi akdedon soıüka) no ilo
iliğor soıükalaı taref sayılabiliı. Bu işyerloıiıilo hiç bir ıondika tam
anlamryla doğruitan "otkin" olına özolliğini göstolo4oyeco$nilen, belki
işçiler iizoıinileki manevi nüfuzlarından yitirocoklordiı.

ı Goıo toşmil yoluyla kapsems ünan işyeıloıindo hiç bir aonilika,

aidatlarııın işveroo tarafııdan işçileıiı ücıetiıileu Leeileıok kendigiıe
ödennosiıi ietey€mez. Gerçekton ile, SK m. 6l'e göıe, "işyeıiıde uygula,
ıan toplu ğ sözleşmesirdıı tafıft olın işçi seıdikaıı", "toplu iş sözloşmoei
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yapılmamış§a voya §ona orrDjşso yotki bolge§i alaa işçi seniükasr" cluck"
of'dan yararlaıma_ ha^k}ına eahı'ptir (l02). Burıilı goıo teraf olilıığıı
toplu iş sözleşnoel teglnil odileı. kıırulrışlır gibi ıliğor seniükalaı tla yetki
bolgooi alına dok bu ayrıoalütaı yaraılınamazlar.

Oöriiiilüğü gilii tcşuıil uygu]amısı ilurumuıila seniükeloı biı ba-
klma "otkieiz" halo golirler. Teşmilin bu bık,milıı oldukça tohlikeü biı
ııaç old,uğuna işaret otmek gerokir.

- Toşmil oililen aözleşınenin tarafı senalikanıı iiteki işyoıloıiıde
pok az, hatta hiç üy6si bulıınmamasr da miimkündür. Yaıamız bu gibi
durumlarda ila toşmilo izin vormoktedir. Böyle oluıca, 8öz ko4usıı işyor-
yorlcrinde çalışan işçilore tapamen "yabancr"'bir soniliksırn ir8ğatla-
ilığ toplu sözloşmanin ilışaırdan lıu şo}.ildo onopozo odilm,osi yadugana-
nscak biT durumilıır.

Bu saloacılaı, işkolıındaki öğer işçi vo işvoron sonaükalsrt ilo son-
dika üyeıi olneyan ilgilı' işvereıin görüşloriıo başvumakla hiç oI_

mazea bir*z hefifletilebilir.

Eıasoı toşm.iliı toplu iş sözloşmesi bağrtlımamış sön(üka]aıa bir
ölçüde krea itönomdo "zargr" voımegi ka$nılmaz olup, baghcı işlevloriı-
deu biri saydığımız toplu iş eözloşmolori beğtlamaya teşvik otmo işlovi-
ni biı goleğidi.: Biı toş,.il "tohüü", öz,ollikle işçi tarafını «laha aktif
ve olumlu olmaya sevkedece}, tir.

Fakıt-bıuıda, teşmil uygulamasının ilıha çok işçi sonılilralan iizo-
rinde baslu toşkil otti$ düşüıiiliirso, doıgeyi kıırmaya yönolik bazı
yasa doğişikliği önerileri yıpılabilir: Özolliklo, işyori sontlika tomsilci_
li$ konuıunda, horhaıgi biı toplu iş sözloşnesi bağıtlama olanağ bu-
lunmayaı yeı vo diinoınlorilo do ilgili işyorindÖ yetki koşullaımı eağlayan
işçi soıdikasına tomsilci tayin otıno hakkı vorilmelidir. Aynı çözüm
check.off için de öıgöriilobür.

2. Bir teş,nit 1ygşaması ilo teçnil siiıos"iıco ilgili işyorinileki aoayal
taraf]aıın toplu sözleşmo yapme olanaklan ortailan kalLtığma göro,
teşrn,ilin toplu iş aözloşınooi lıağıtlema özgiiıliiğünü zeileloyen- bir kurum
olduğı iddia odilobifiı.

Toşmilin toplu pazarlığ önloyici ileğl, bil^kiı i;26a6i";ci bir mekıniz.
ma sayÜbjlrnesi için, öncoiİen ile doSıiliğ_iz bazı koşullıt'a uyulmalı-

(l02) 25.5.ı988 ta.3449 sa. Kanu! ile getiTilen değiçülikten öıce sAdec, '5şyeıinde uygıılanan top.

toPltı iş sözl.rm€Oinin taıai o1D" stnüLı bü üakt!ı ..anılaıabiliyoıdu.
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dıl: Yasaila toşmil karaıınrn kemu yaıarrıa uygun olarak atınmısrnm
ve işçi ile işvoıon tarallaıınıı toplu iş sözleşmesi hakknı zodelome ama-
crna yönclmeyoceğjniı yasadt açıkça beliıtilmesindo yaıat görmoktoyiz.
Yaeaila bu kayrtlarrı yor ol,,,eması durumunda bilo, Anayaeailaki toplu
iş sözleşnesi vo grov haklaıııın bu suıetlo zodelenomoyocoği düşiineo-
sindeyiz. Bu konularda başvurulacak Danıştay, takür yotkisiıi kulla-
ıaıak he. olelı koıili özolliğiıo göıe iloğorloniliıebiliı.

b'1 Teşmil kararının hukuW ninlği :

Tİşmil kırarıııı hıık;if nitoüği, tıilhassa goqmişte Almaı iloktri-
ninde çok tartışılau bir koau olınuştuı:

l. Bazı yazarlır toşmil kararını bıit "haiile-tasarruf" (acto-rögle)
olarık doğeıltndiıııiştir. Bu giiriişo göıo toçmil oililen bfu toplu iş söz-
loşmoeiuin hiüümlgrj, grlü bir Lamusal düzgılemoyo döniişmiiştiiı.
"kanui teorisi'! olarak adlandııılın bu kuıamtn Fransız öğıetiaiıilo sa-
vuıuılaıı sadoce kiiçiik biı azınğ oluştuımuştur (l03).

Böyle bh aulelnş, teşmil karerının şahibi idcrl mercio goniş yotki-
ler vsrnektgür: Teşınil eahibi nerci. tegmil edil€tı toplu iş sözleşmosinde
bazr doğşiklikler gotirobilecoği güi, süıeejni <lo iülediği gibi tanıim ode-

bilocoktiı. Toşmil 6di16o toplu sözloşme artık tgı8{lanıın iıadeeiıden
bağrmeız iril Liml;k ve ysş8m keaanmıştır. Tatgllaı bu toplu eözloş-
modo artık doğişikliL yapamazlaı; tryin ottikleri sütgnin bitimi toşmilin
etkisini sona ordirmoyecektir. Göriildüğü gibi, artık bir kamu işlonine
dönüşmüş buluıaı toplu sözloşmouin özel kişileı tuafııden bağlayıcılık
vg etkisiniD kalilınlması kabul oiülmgmoktedir.

Kanuı toorisi Alman hukukuıda teık odilmiş (lM); Franeız hukı-
kunda dı zaten 6zıntıL görüşü olan iıu kurım bizzıt yiiksek iilaıe ııah-
kemesi tatafıDalan ds leddodi|,ııiştiı (l05). Ftansız öğıetieinde ifade edil-
diği gibi; "Bakan, bfu toplu iş sözloşmeaini teşmil ottiSıdo, oıu kendinö

(r03) Bkz.: P.II. TEITGEN'in 1i.2.1950 taıihli Yasam hazırlı} ç6lışmala.t sııa§üda ğne giiı-

diiğii gö.üş (Jo D6batg parl. 
^sB. 

Nat. 4.ı.1950, 59. 2ö coI.). Beızerı yöıde: BRETHE,
J.: La coıventioı collective est-elIe ün contrğt?, Etudes capitant, 3. l0l vd.; d/ıı ri@r]
Le nouweaü statut ales coıveııioıs collectives de tİavail, D. Soc. l95?, s. l03.

(r04) Alnaı hukukundoki eski gelişın€le! içhı bkz.: DURAND - VITU, c. 658; DUR-I ND.
P.: contİibutıon e lR th6orie dc I'extensioı üle! conveıtions collectiwes: L€s €fTer3 d€ l'ar-
.Ğt6 d'extension, D. Soc. 1956, s. 2l4 vd.

(r05) Conseil d'Etat, 4.3.1960, D. Soc. 1960, s. 2?4, coDcl. Ni€olay.
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ma] otmoneli; bilökig, kcıdi ha}imiyeti dışıila varlığını siiıdiiren
miisıakil bir kuıum olar.ak kajıul otmelidiı" (106).

2. Frıneız öğrotisinilob beskıı görüşto, toşmil odilon bir toplu iş
sözloşmoıiniı huku}l ıiteüğ,indo doğişme olmadığı katıul oililmgkteılir.
Böyloco, teşmil lı.li,,de bilo toplu iş sözleşmesi bit 'aözleşme" aa;nlmaya
der,ım odecoktir (l0?).

Tiiık iiğrotisiıde do "akit nazariyesi" goniş bir kabul göınoktodir
(l08). Buna göro, toşmil kararı bir idoıa lasarru!ıcz ibargttir. Geıqekteı
do toşınil işlomi il€ !ıevcut toplu iş sözleşmesiıin uygulama alaıı geniş
lotİlımekto olup, oıasoı yoni noımlır oluşturulması .r.açlaımamakta_
du. Diğer tareftan, hukukumuzda kabul oiüldiği üzoıo, teşmilin gürejnin
toplu iş sözloşmoeinin süıosino bağIı oluşu da taıaf]ann iradoeinin ön
plAnda yor alüğııı gösteriı.

Brinun]a birliiıte hukukımuzdı Bakanlaı Kurulnıun toplu iş eöz-
loşmoei hiikiimleriudo doğişiLlitl61 gotiımo yetkieiıo sahip oluşu, teşmil
oiülcn toplu iş lözloşmosinin huiııId niteliğini etkiloyebilir: Bu yotki kul_
lınıidğıda toplu 8özloşmodo tsrsflaııı iıadooi dqııda oluşmuş ıoımlat
dı yoı alıcağııdan, artıL gorçek anlamda bir aiizloşmo butunituğuıu idilia
etnok güçtiir. İşarot etmoü ki bu eıııetle ancak '.zorunlu'' doŞşl1.1;1.1oı
yıpılıbilecokür. Bu do$şiklikler, kanımızca toplu iş sözloşmesiıiı sedeco
a)mı'tılaıını ilgilondiıip ttrtilarıı kurduklırı gcnol doıgeyi bozmamı-
lıdu.

Soıuç olarak, bir açıdaı b8k .ü!ğ,nda, ıeşmil odileı toplu iş ıözleş.
nesinin hukuLi niteliğinde bir değişme otmatL$ kabul edilebilir: Teşnil
karaınamesi ile teşmil edilon toplu ıözleşme, birbirinden ayrı iki hukukl
işlon olırak varlık göateıir: Teşmil kararnamegi bir i<larl tısarruf, toplu
iş siizleşmeıi de bir özel hukuk eözleşmosi olroaya iievam odoı.

Aıcak, teçmi_l goıucunda toplu iş sözleşmesinin uygul"_, alanı, biı
harici kataı ilo, taıa{lanı öıgöımüş bulunduklaıı sıırrlaıı aşoaLtadu.

(ı06) B}.z. DEsPAx, s, 5(,3.

(10?) oİneğin: DURAND, D. soc. ı956, 6. 2l4 vd.; DURAND - VITU, s. 631-633: BRUN,
_{.: L'.xtĞEio. dd conv€Dtions coltective de travajt eğ jüisprudeılce, D. soc. 1960, s.
6{4; RIVERo - SAVATIEE, s. 359; DDSP-AX, s. 502i cAütRLYNcK - LYoN CADN -
PELISSIER, ı, 916.

(l08) Mİ}|ARoĞLU, s. 2r3; REİsoĞLü, Toplu lş Sözteçmeleri, t. 2l9 220i synı yazar: Şe!h,

". 
i6ı; ESDNER, 19 HğLuku, 6. 501_502-
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Bun,ıın yanınila ve dıha da belirleyici olarak, kamu otoıiteai doğrudan
toplu sözleşme hiikiiınlerinde de de$şikük yapabilmektediı. Dolalıaıfa,
"teşmil eililen toplu iş sözleşmesi" bir bütüa olara} değetleıütildiğinde,
bu kez kamu otoritoginin iıailesi ile taraflaıın iradelerinin birataila lıu,
luıctuğu gerçek lıi,ı 'okarrna jşleııı"ileu (109) eöz etmck de mümlıün ola-

caktıt.

Bu noktad,a, H. Keleen'il ıle belirtüği gibi, ıleıilobiür ki, "hukuk
geıçoğ,i, doğı geıçeği gibi devamlılık içinile olup, geşitli biçimler aıasında

biİ tipteD üğerine teilricen, hişsealİımekaiaio geçilmokteür" (ll0).

(109) KaİEa işlemin bn gonel t€olili içi.D bkz. vc }aş.: MADIoT, ı, 219 vd

(rı0) KELSEN, Arch. Philo. D. 1940, l. 33.
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1

Toplu iç sözleşneJeri, gtlenoksel sözleşme anlayqıyla bağdaşm.az
nitelikte bazı özel]ikler gösteİmektedir. Bu özel]ikler arasında en önom.
liıi, üçüncü kigiloıin bağrtladıkları hizmet akitleri üzerinde iloğtudan
ve emıeüci bfu etkiye sahip olmasrdır. Üçiiıcü kişilere yönclik bölle bir
normatif etkiyi borçlar hukukunun alrgılmış mekanizmalar! ilo tam oleıak
açıklanak zordur. Bu nedenle öğıetinin güçlü lıiı kesimi, toplu iş sözleş-
mgginin özel huku} sözleşmeai ile kamu hukuku düzenleyici işleminin
birleştiği ba karmao çifte Dite]ikli işlom olduğu görüşiinü savunmakta-
drr. Bunuı yanrnda, "kendiıe özgü hir özel hukuk sözleşmosi"nin ney-
daıa geldiği anlayışı, Franaa'da olduğu gibi iiılkcmjzdo ile ağırlrk kazan-
nıaktadrr. Konu Türk pozitif hukuku açrsrndan incelendiğinde, movzuatı-
mızda toplu iş sözleşmesinin bfuçok balumdau gerçek bir sözleşmo ola-
ıak ele alındıS; bıııa karşılü yargı kararlanyla getirileı çözüııiorde
"}glag !ukıı]ıi nitelik" anlayışruıı daha etkili olduğu göriilit.

Toplu iş sözleşmesiıin geıçek anlamda bir "sözleşmo" toşkil ettiği
kabul etlilüğinde, ügüncü kişiler üzerindeki normatif otkinin açıklan_
ması ütiyacı oİtaya çıkmaktadu. Bu etkinin açıklannasııa yönelik
çeçitli çabalar arasmda belki en dikkat çekici olanı, Fraısız 5ğretiainde
inşa etlilen "kollektif sözleşme" genel teorileriür. Bu çerçeveile ııoımatif
ot§ zamaala dğşen hqlüi,n anJayışa göre, toplumsal nedoılere daya-
naı bir "topluluk otorit€şi", korporativizm ve nihayot "yasal temsil"
gibi fikiıleıle agıklaımaya çalışılmıştır. Aslıada bu göıüşlerdoı heı biri,
kııımızca gelonekael "aözloşme" kaıramııın doğel işleviıden saptırrl-
maapı ifııle eıleı. Öne siiriiloıı açıklınalar aıasırıdı giinümiiztlo oı çok
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güç kazanmrş olaı *yasal temsil" açıklamasr, borçlar hukukunilaki tem-l
şil kavra,.,.,. srnırlarıııı aşarak biı tiiı siyaeal temıile 1-aklaşmahtaür.
Bütiin bu huouslar, toplu iş eözlcameeinin hukuk düzeni igıinde özgün bir
yero sahip oliluğuıu, ılelide bir sözloşmeden farklı bir konumda bulun_ '

duğrnu gösteriı.

Biı bışka vo bizoe daha ilginç bir çözüm, çağdaş gelişmoloıi dc
gözöniiıde bulıındurarak,'osEzleşme" kıırainını yenideı ele almaktır:
Bu yönde Keleon'i[ kuramııda kabul edilen "siizleşme", heırı bireysol,
hom ile genel normlaı getirebilon bir işlom olup, sözleşme noımlan bağ-
layıciülaıını daha iist bjr hukuk noımundaı almaLtadır. II. Kelaen'in
o'ıorm kolııcu işlem" olaraL kabul ettiği sözleçme kaııımı, giiniimüz
Batı domokrasilerinde gözlenon golişmeler ile de uyum içinileür.

Bu noktaya kadar sözleşne kavramı ile çelişki göstermoyei toplu
iş ıözleşmeai, Kelsen'in "ıözlegne"nin ölçütü olaıık kabul ettiği "noıBu
Loyan ile tAbj bulunanlarıı aynı kinseleı olması" anlamrnala "özoık]ik
ilkesi" kaışısında bir başka çelişkiyi ınoydaıa gethmektcdirı Esıs iü-
barıyla üçüncü Lişilere yönclik normlaı yaıatan bir işlem olan toplu iş
aözleşm,esiıde, "özerkük ilkesi" güciiıü kaybetmiş, kesin biı ölçüt ol-
maktan çümıştır. Bu neileıle Kelıeı'in anlayışı çerçeveşinde dahi "top-
lu iş eözleşmeİi" ile "sözleçme" kaııamının bir ölçüde çelişki içinde ol-
ilukları rahatlıkla iildia eıülebiür.

Bu çelişkiyi bir ölçüdo çözmoye yarayac&k önomli v€ çağdaş bil
olgu iso, Batı'da günümüzile aözleşmeıin birçok alanda sosyal yrşa-ıo '
ilüzenleımeeinde bir araç teşkil etmcsidir. Güniimiizde tek yanJı kamu
tasanufları, "tek yanlı" olma özelliğini tedıicen yitirme eSümiıileilfu.
Bunun yanında ila genel olaralr sözleşmelerde artık tcm bir özeıklikten
Eöz etmek do nümküı olmamaktadıı. Klösik, geleneksel "irade iizeık-
liği" ile "aözleşme" kuıamı açısından bir doğerleniliıme yapmak goıekae,
giiniimiizdeki "etizleşne"nin oldukça fııklı biçimde anlaşdilığı söylone-
biliı. Bu oözloşmeleriı önemli kesimi etki ba}ımrndan *aişbiük ilkosi"n-
deı uzaklaşmış, yeıi tip sözleşmeler doğıudan ya dal dolıylr olarak
üçiincü kişiloı iizorintlo etki yapmaya başlınıştır. Batr'da srtü iktisaü
vo sosyd alanlaıd,a olduğu gibi, eğitim vo kütiir gibi başka alınlaıda da

"sözleçmo", Devlot politikasının biı aracı olarak tek yanlı kaıarların
yeriıi almı oğiliminilodiı. Biı iuğım öılemloı, ilgiüleıo ilaıışılaıak, het-
ta onlııla aözleşmoler yapılaıak uygulaomaktadır. Gelenoisel "aözloş-
me'ı ile o'tok yanJı kamu işlemi" kavıamlan bjıbiıine todricon 1aklag-
makta ve aralarıjıdaki faık Lgsiı çügiloıini yitirmoktoilir.
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Bu bakınıdaı, biriakruı sosval örgütloriı, "tcuısil" ottiklori gruba

uygulana,cak kuralları bizzat aralaırnda anlaşaıak toplu iş sözldşıne,

leıiyk, saptanralaıı, yukarı<laki bıığlaın içinde doğal ycrini bulmak,

tadır.

Yukarıdaki ]ıuşuslardan haıekııt edcıok toplu iş sözlcşııcsiuin çok
öıeruli biı başka özelliği daha oriaya çıkar: Taraflar, tcıırsil ettikleıi
kesinıo uygulanacali kurallatı, kencli aralarında anlaşarak oluştrırmak,

tac.rrlar. Bu ba}ımdan "sosyal yanların öıerklği esası" kabul edilmiş ve

spcsifik güvonceloılo douat mıştrr.

Gerçokton do toplu iş sözloşmooi müeşgosesinin sosyal ilorlomtdtki
öncii rolü dikkat çokicidi.. Toplu iş sözleşmclcri sadece goniş aolamtla
yasanrı altornatifini olııştuinıakla kalrıı.ayatak, sosyal alanda yoni ya-

saların çıkaıılınasına 1-ol açmakta, mevcrtt yasolaıa işleılik tazaoılır-
makta ve gcnel lıiçimde sosyal ilcılemedo yasalarla bitlikte kombine
biçimde eıki yapmaktadır.

Böylece göriilüyor ki "toplu iş sözleşmesi özerkliği", g;nel anlam,
da "iıailo özerkliği" ve oırııı k]ögik uzantısı olan "sözleşmc özgütlüğü"
ile 1akından ilgili olıııakla lıirükte; l-,u tşaslarıD gelencksel aulayışı çer,

çevesini aşmaktailrr.

Toplu iş sözleşınosi öztııkliS, genel anlamda iıade özeıküği ı,e siiz-
leşme özgürliiğü esaslarındaır lıilhassa şu bakırnlardan ozakleşaıak spe-

sifik nitelikltr gösteriI: ,

- Toplu iş sözloşmesi oıtinin kayıığıuda bazı fııklılrklar vaıdır:
Bizzat sosyal güçler, bu erkin oluşmasınila iiııeıııli hiı ıol oynamışlardır.
Esasen, ıasıl irade iizerküği kuıamıuila bircylcrin irado beyaolarr bağ-
layıcı güçlerini bizzat kendileıinden alrrlarsa, toplu iş sözleşmesi için öne.

süıüleı "atli iizerk]ik" görüşünde de benzeıi şcLildo, bu kez sosyal güç,
ler toplu sözleşme oormlarını oluşturma erkinin kayna$nı bizzat kendi,
lerinde bulmaktadır. Ne var ki günüınüzile, uasr] bireysel irado özerkli-

$nin mutlak ve radikal anlayışı gücüıü yiürmiş ise, aynı ştkilde toplu
iş sözleşmeai özerkli$ni de daha üst bjr hukuk noımuııa dayandıımak
ve son }erteale Dovlotin hukuk düzoni içindo kabul etmek bizco kaçıurl-
mazrlır.
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' Heı şcye rağmen, toplu iş sözleşnesi hakkıııu ortaya çrkmasııda,
içeri$ııin be[r]onnesiıde ve iizellik]e de Loruı-masında eosyal ya a.rn
ve lıilhasea işçi kesimipin ctkisinin göaterdiği boyut, toplu iş siizlışmcıi
özerkliğiıin spesifik bir yönünü oluşturmaktadrı.

_ Toplu iş sözlcşmesi özerktiği, klAsik irıile özerk|iğindı-n f.;ıklı
olarak, belli bir işlevsel bağa sabipıir. Bu işleviır nitetiği bir sistomdon
diğerine de$şir. Pazar ekonomişi sistemlerindq, gerçekten ioraflann
ıorm yaratmalarr anlemına gelen toplu iş sözleşmesi, eı başta işçiyi ko.
ruma ve haklaırnı geliştirme olmak üzere, bglli biı düzeni ve çalışnıa ba-
ıışını sağlama amaçlarrnd yönelir. Toplu iş sözleşmesi hakLının işltvi,
bazı ıietemlerin karşılaştrmasr yapıltlığında, "ekoooııik ve so8yal bak''
olaıak, iktisadi, eiyosal ve sosyal ortama göre değişikriL gö6t€ıiı. Ancak,
"sosyal hallaı" kategorisi içinde yer alan bu kurum, paiaı ekonomisi
sistemlerinde daima işçiyi koruma amacrnı ön pliıda bulunduımalıdır.
Bu bakımdan, sendika, toplu iş aözleşmesi we grev haklan birbirine bağlı,
ancak birlikte,işlev giaebilen "kenü kondine yaıdım" kuıumlandır.

- Toplu iş sözleşmeai özerkliği4in biı başka alııdedici ıiteliği,
kollektif oluşuduı. Klişik irade özerkli$ aılayışı"dın farLL olaıık, ge-
ıek toplı iş sözleşmesiıiı yapılmaşnda' gelekse otkilerinde biıeyrclli}
değil, kollektif olna egagtu. Toplu iş sözleşmesiniı taraflarrnı beürli
kollektif birimleı oluşturmakta ve belli düzeylerilo topluluklar üzorinde
etk: meydaıa gelmoktodir.

Toplu iş sözleşneşiıiı bu özollikleıi Türk hukuku balıımrıdan ole
alıntlrğııila, bglli bir aietom ortays çüEsktsdtT.

Bir kere, toplu iş eiizleşmcsi özerkli$nin keynağ,r, hIç şüpheıiz
anayasal hiikümler olup. ta.ih§ol açrdan iso toplu iş sözloşmesi h8kloüü
o'yukarıdaı aşağı" kamu otoritosiııce tosis edildiği göıiilııoktodiı. Aıa-
1asal gğvencosi karşısrnda. toplu iş tözleçmoei hıLLııın yaıa voya idaıi
tasarıuflaIJa gori alınamayacağı; hattı şimüki sistemiınizilo bile, ıosyal
hak olması bakımıudan işgiyi korrıma işlevinden yoksun bualılamaya-
cağ eöylonobilir.

Tüıt hukukuıda toplu iş sözleşmesioin taıaflarııda opeıifik ohlilet
ve yetki koşulları aranrp, yasada belirli düzeylor öıgöriilmiiş bulunnak.
tailıı. Göriildii,ğü iizere, basiı, sözleşmo öz$irliiğiiıden farklı biçimde,
taraflar, birbirlgriıi ve toplu sözlesmenin uygulanıa alouını sorbosço
boliılomekteı ızaktırlar. Yaİada öngöriilon *taıaf eondüaya üyelik
koşulu", kişi itibarıyla uyguJama alan_ııı bir ölçüde "özerklik" doğıul-

l j-l



tusunda çözüınloı göriiumeklc birliktc, işin düz,ııine ilişkiu lıükiimle:iu

işycıinile tüm işçileıe uygıılanıuasr, seıdikaorn yazılı muvafakatr vc

ıilıayot ter.nıil son cu yafallADmalar, lru ilkoyi arka pl,ina itıııoktıxljr,

Bu inoelgme çerçovesindo, toplu iş sözleşmtsiıiıı leşmjli konusu

.ayrı oleIak tlo alıııp özellikle iizoıinde durulmaşını goroktiİEokteilir,

Zra toşırıil ile tııa(laıın özeıkliği öncmli ölçüdc etkilenmokte, bazı kav-

ram vo ilkeler desşime uğramaktadt.

- Bir kere, Kolseo'in kabul etti$ anlamda "özerk]ik ilkesi" teş-

mil uygulamaeıyla bu kez çok dalıa açık biçiınde zarer görme,ktetliı,

Çünkiİ 1u kez tıaşka biı morciin keraııyla toplu iş sözleşmesio taıaf,

lınııı öngöımiiş 
-b..1oodoklr.. 

alanıı drşrnda uygulanacıktır, İİstelik

teşmil kaptamua gireı diğeı işyorlerinilo sosyal yanlaırn toplu sözloş,

mc yapma olenaklaıı ila bu surette ortailan kalürılmaktadu, Buıdda

aıtık hem kliıik anlamda "eözleşme iizgiiılüğü", hom de öncoki Bölüm,

de inoolgnen toplo iş sözleşmesi hakkı vt iizcrkli$ doğıudaıı ınüdaha,

loye ınaruz kalmaktadıT.

- Teşmile karar veren otorito teşmil eırssııala toplu iş sözleçmesi,

nin bazı hükümlerini çüarma, hatta al€ğiştilmo olanak]arııa sahip olup

bu oja.naklarr kulaıit,ğ,ile, aıt* teşmil edilmiş toplu iş sözloşmesi

"eözleşne" nitoliğini, yapıtan doğişiklik tilçüsünilo ftirmiştir. Bu du,

rumda toşmil kararrnıı tıir kaide-taearnıf, teşmil edilen toplu iş sözleç,

ınesinjn de gerçekton bjr o'kaıma işlom"e dönüştüğü söyltnobilir,

Bu nodenlgrlo, isabetü biçimile ve amaoıııa uygun olaıak başııııul-
ıluğıııila çok y*rırlr tıir mekanizma s*ldalıilecok toşmil, uluslaratıaı
belgeleıdo iingöriilen esaslıı çerçevesiıile ve temolile taraflaıı serlıeet

iıailoleıiyle toplu iş aözloşmoleri bağ.tlımaya sevkedon tıir yöntem

olarak gle alınmalıilır. Bunuı yanııilı teşmü, rokabotin il biçiınde
içle,nesini sağl8yacak şokilde, hen kamu yaraurrı, hom de işinin
yaTaTııı gözoton bir kurum olaıak uygulamak goıekir.

Bütün bu ba}amlrrilan, teşmil kaıarrnu alıımaenda toplu sözleş-

mo tarafleııD.ıı ve teşnil kapsamııa girocek işveren ve işçi örgütlorinin
hiç olnazaa göriişlorino başvuıulmaeı yaraılr olacaktu. Yasaya bu yönile

hiikünler gotidlmosi ve ay.ıca ila kamu yaraıı esaoırııır ila yeı alması

mevzuatımıza isabeÜ bir açülık geüleıek, yırgı ilenetimini daha etkili
lglır.
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Tıışmil, esasen işçiniu yaıarına bir kurum c,larak ele alıudığında
ve özelliklo de sendika, toplıı iş sözleşmosi vo grev haklaıııı zede]emo-
me),e özoD göıtert ıek uygulandığında, ülİemizde büyük yaıar sağlaya-
caktır.

_ Soluç olarak, çağdaş saıayileşmiş demokratik toplumlarda göz-
lenen değişik katılrm mokanjziralarr aıarjındı keıdiıe özgü bir mevkide
}ıulunan toplu iş sözloşmosi özerkliği, Eo§yal ysıaıı sçısııdan özel olarak
koıuıacak. hatta teşvik odilecok lıü kurumdur.

Bu mekaniz'mı ilo, aasıl toplumuu üyeteri hukuk noınu oluşturma
yetLi§ini yasako)rucuya t€vdi oımişlor§o, bu kez hukuk ilüzeni,. belirli
sosyal yaı]a.a siyaeal .nlımda "temeil"i çağrıştııaeık şekiIdo. belli ko-
nulıı için aıa]&rıüda antaşrak hukuk normlarr oluşturma oıkini voımiş-
tiı. Bu özorklik, kayıağaıı Dovlotin hukuk diizoıinde bulmıkla birlüte,
daha üstiiı güvoncolorlo donatılmıştır: Çoğu koz a}Tr sDayaEal güvon-
coleı yanrıda, u_luslaıaraaı alanda da Devlotlore seIbosl .toplu DazaıLğ
toşvik otme, bu koıudaki mü<lahalblcıi eınırlı tutma vo betıli amaçlaıa
yöneltmo, tarailaıa özerk bir alaı bırakma yiüümliilükleıi gotiril,nek-
todir.
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(R6eum6)

La coıvention collective de travail pr6sonte des catactöroa qui semb,
leıt incompatiblee avec la conccption tıaiütionelle dıı contıat. La pıiq-
cipıle de ces caractdıiatiquos oat §on effet ıormatif oıır des coDtrate de

tr*vail conclug paı dee tieıo; effet que lgs m6caıismgs classiçes du
droit deg obligations (mandat, g€stioı dlaffaires, stipulation pour aut-
ıÜ) aıırivont difficiloment ö expliquor. c'ost Pourquoi une partie de la
doctrine conaidöre la convontioı collectjvg comme un acto prd§oıtant
ın caİaotöİo mixto, mi-conventi<innel, mi.rdglomoıtıirt. Toutefois,
dane la doctrino turque, commefrança ise, uue cortain9 conceptioıı Gont,

ractuollo, d'apıös laquelle la conventioD colleçtive de travail soıait un
coıtıat. de droit priv6 eui geneıiı, semble devenir aujourd'lıui la coucep-
tion ilominante. Quant au dıoit positif tuıc, les üvers t€xtosapp bcıb-
les aux conventions collectiveş soıt i!,discutablement deş disfositiona
rolatives aux contrats de droit pıiv6. Pıı contre, dane la juıisprudonce

ae İessetıt uno coııf€ption mixte, not8mment dane le choix des m6thoalee

d'inteıpı6tatioı: La Cour de Caşşatioı tuique se ı6föıe şimultan6ment,
de maıiöre compl6meataiıe, aux m6thodee inteıprı6tatives du contret
(recheıche de la volonte 166llo des partios), tout en eonsid6rant les dis,
poeitions ıormativeş coıııme une "loi ıu sens mat6riol". Cette juris-
prudence semble accueillir l'approbation de la doctrine.

Döa que l'ou considöıc la conveıtion collective de tıavail comme un
v6ıitatıle contıat, uıe explicatioı de son effgt ıormatif i l'6gatd des tiers
a'impote. Paımi les thösoı 6lı}ıor6es ö cet effet, uDe doe plus impoıtınteı
eemble €tre celle qui eı Fıance s'€st colstruit€ autouT d'ıııe th6orie
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gdı6ralo dc l'accorıl co]lcctif. Toııtefois, l'id6c d'ııno autoritı< collectivtı
fonii6e sur la n6ccesit6 socialc, comme cclle d'oıgauisatioı coIporative,
ainsi que la th6orie de la repı6sentation l6gale, d6lıassent chacune lcs
limitos dc la "repr6sentatiou" du droit priv€. pour §e rapprochcr d'uu.)
repı6§entatiou au sens politique.

Fiııalement. la conventioıı co]lectivtı do travail so ttoııvo ötıe uno
inştituiton tout.a-fait originalc, ayarıt §a place ö part dana l'ordre ju-
ridiquc.

Unc norıve.]le oİieııtation, Perıt-etrc plus iuteıcssante, nous senlıle
6tıe un r66xamen tle la notion do "coırtrat''. La conccption rle H. Kelsen
s'opposant i cet 6gard ö ccllo de L. Drıguit. seıulılı: corıcspondıe iı
l'6ı,olution nıodernc des actes juridique§. Ainsi, le cııntıat coııçu (omme
un acte producteur dc ıormo§ g6u€rales arıssi bien qu'indiı,iduolles semb.
lc s'accotdeı avec la ııotiou dıı conventiou collectivo. ces ıroınıcs tiıe-
raient lerır atıtorit6 d'une autıı. üotrno juridiqtc hidrarchiquı,nıent su-
p6rieuro,

La convention co]lcctivc de travail, jrısqu'i ce point confolme eı

la noüon Kels6nienne de "contrat'', se heurte toutefois au principe
d'autononric, prdsent dans cotte Dl6me conceptiotı comme critöıc de la
convention. L'autonomie, d6fiuie comme l'identit6 des auteurş et dcs
sujets des noımes juridiques, semble justement 6cartı4e <lans la conven-
tion collective, qui sc rappıoche des noımeş h6t6ıoıomes, dont l'exemple
type est la loi.

Conrpte tenu de l'6voluticın ı6cente rle la notion de contrat et alu
recours de plus en plrıs large i la convcııtion comme moyon politique
danş dos domaines aussi ı-ari6s que l'6conomie, le social, l'6ducatiırır, unc
conception rcstrictivc de la coly6p116ıı, fond6e sur la th6oric de l'auto-
uomie dc la ı.olont6 inilividrıclle n'est plus accoptablo. Certains prolon-
gements de cette th6orib, tel qu'une libort6 contİactuel]e illimit6e et un
principe de l'effet relatif strictom€nt eDtendu nc semblent plus 6tre de
mişe.

Dös loıs que la convention collective de travail est qualifi6e do v€-
ıitable coıtrat dans eon senı large, uıe comparaieoı de l'autonomie de
la convention collective avec la th6orio de l'autoıomie de la volont6 et
la ]ibert6 contfactue]Ie en g6D6ral s'impose,
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L'unc rlts paıticulaıiti§ dc l'aiıtoD(ınic ılıı la conr,ı ırtiııı collectiı,e

tieDt i sa soıııce. Une eonfıontation d.e la thöse tl'uno d6l6gatioı du

poul,oir noı,nrateur de l'autorit6 publiquc avec collc dc l'autonomie ori,
^gio.i." 

dt" foıccs socialcs et awcç cellc plus nuauc6c do la "r6ceptioıı rlc

|rincipe" tlans l'oı,dre jııridiquc 6tatiqııc, nous anıönc i concluıe srır la

relativit6 de toutes ce§ tlıöse§. Ces thöşes out chactıiı[ uı]ü] 1-alcur rr"latir o,

changeant cn fonetiorr des r6aljt6s hiştoıiques et §ocia]es cle clıaqrıe pays,

Pıonaut pouı foırdement ıriıe cot]ception unitairc tlu Droit, qrri est n6,

cessairement 6tatiqne, il nous seınblc diffjcilc de ırous ıallief aux conceP,

tious pluıalistcs du Droit. N6anmoins, il cst 6galement difficile de niel
le 16lo pı6pondeıant de§ foıc€s sociales ilans l'ailoptiou et lc contenu rlu

;ırincipo de l'arıtonomio des conteütions col]ectiı,es.

Un sr,cond trait distjıctif de la conı,errtioı collective est 5a İin lit6.

Le droit i la u6gociation col]ectiı,e eutr(l travaiUeurş at eınployeuı§ e§t

un droit social, c'est-iı-dire un dtoit dcstin6 l prot6ger le plus faible (le
tıavailleur). La conveırtion collectivı,ı, ç6ritable açtc cr6atcııı dc normes

dans lee d6mocraties i €conomic de ınarch6, ııc l1ıst plus dans les pays

şocialiste§ tels I'URSS. Ceci terııl e d6rnoDtr(,f lt caraetöro essentielle-
ınent relatif et fluctuaııt iles droits 6conomiques ot sociaux, <Iui, contra,
irement auı< droitş fondanıentaux classiques. vaıjeıont en fonctjou drı

ıniliou politique, 6cooonıiqııe ct social.

Le caracGre collecıjl, troisiöme trait ıırarquaut dtı l'autonoınie des

conveutions coüectives est visible taıt a leuı conclusion qu'ö leuıs ef,

{etB. Sultout du c6t6 ouvıicr, seuls des unit€s et grouPQmcnts bien d6,

finie peuvent 6tre parties. Ccs parties devront en g6n6ıal pı6scnter
ı.ı1 caractöre de repı6seııatiı,it6, qui se me§rıre le plu§ souçent pat la

Propoİtron dos ttavaillours meınbres Par raPpoİL arr ıombre global des

trawaillerırş. L'6tendue des eff.ts de la convontion colloctivo d6pend
d'aboıd dır nivoau de n6gociation; c0 rıi\-eau ı:st lui-rn6ınt souvent d6-

termind par les paties, en fonction notamment rlu contenu, <lo la. ct n,
yentioD collcctife. La coudition il'affüation au §vnücat sigıatairtı est

rıne autro tontlance. Toııtofois cettıı coıditirın s<ıuffıe do ıolnblousos
oxcoptions.

Si l'on r66xamino cos trois traits tlu poiur do vııe dı ılroit positiJ
lurc, rın systömo bico d6fiııi so d6gage:

- L'autoıomie de la eonvoıltion colloctivo tlouve §a 8ouİco, t&Et
drı point tlo vuo hietoriquo que du droit positif actuol, daus l'orilrc juri-
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diquc dtatiquc. La ndgoci:^tioı colloctiı c a fait soı appaıitioır tlc nıaüörıı
assez t_ardiı,o, i la suite dos dispositious l€gales. Elle a trouı,6 soı usago
offectif aprös sa, r.eceiınai8gance expresge tlaıt la Coustitırtiou dc 196l,
eıı m6mo tomps quc le droit synilical ct lo dr()it dc grö,ı,o.

- La fonçtion du droit de n6gııeiation colloctive cn tlroit trırc a
su}ıi ııno 6volution juıidique assez sonsible si l'oı coııpare les üspositions
dıı ]a Constitution de 1961 avoc cıılles de la Constjtution tle 198Z Droit
cşgentiellomont pı6vu en favour dcs ouvrierş danş la Constjtutiou d,e
1961, ce droit fut dao-s le texte de 1982 recoıutu do maniöre sçınlılablo
pour los deux parteıraiıes €ociaux ot en \.uo de ı6glementcr lııurs rclations.
N6anmoiııs, en pıatiquo, le caractörc de "droit social'' du droit i la con-
voatioı collectivıı devra ı6cossairemout le laiıo traiter comıIro une
institution vişant au progrÖs social. C'est ef{cctiı eıneııt l'opti<luo do la
Loi turquo dc 1983 sur los couventioırş collecrivcs do travail, la gröı.e
et le lock-out.

- Le caractöıo co[ectif do cotte arıtonomi3 se marque, alu poiıt de
wuo des paıtiee cDntraçtanlo§, Pal des conditionş asıez Etricto8 coDcerD8nt
la capacitd ğ conclure ct la ropfdsentativit6 des syndicatı signataireo.
Du tdt6 dos travailleure, seuie les syndicıts peuvent conclure uıe con-
vontion collective, alors qu'un omployeur non g{Tili6 pourra 6t.o lui-
m6me pattie. Le critöro do la topr6teıtativi# eşt doublo: Le syıdicıt
doit r6unir en gon sein l0 o/o des salali6ş dg la brancho, on memo tomps
quo la majorit6 d,es ealarids do ]'6talrliE8omont ou do loentropriee concor.
u6.

Quant aux effets de la convontion colloctivo, scıls doux nivoaux
(l'6tablissomeıt, ot soüs Gertai[eo coıditioıt obligıtoiremont l'eıtrop-
riıe) eoat pı6vus par la loi. Toutefois rien n'omp6che la conclusion de
çonvenüonQ de gT oupc, incluaıt plusiouıs 6tabİiesements danş utıo m6mo
brancho.

Uno autıo röglo egt collo de ]'uuit6 ile la coıveütion applicablo i un
liou doın6. Lo domaine personıol e3t d6tormiı6 principalomgnt per ls
condition d'affüatioı au elıdicat signataire. Neanmoins, divers m6cı.
lismos ont adouci cotto röglo, tomm.o colui do la posaibilit6 du b6n6fiee
avec payoment d'uıe contribution do solidarit6, le consontomont 6crit
du syndicat, ot onfin l'oxtenşion do ]a convontion colloctive. Notoıe que
los avıntagos noD, p6cunier6 devront s'eppliquor i l'oıs€mb]o dee sala-
ri6s tıavaillant dans lo lieu eouvort par la oonventioı collgctivo.
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La techniguo da loerrension dos coı].vootions collgctivos ilt trsvaıl
cst ıemarçıable i plusiouıs 6gatils: C'ost uno il€cision 6manaıt il'uno
autorit6 autre que les paıties. Cottg ddcisjon 6largiıa le domaino d'app,
lication porsonael dc la conwontion eolloctivo, on dohors alc la volont6 des

lreı6onno6 concorndes, parfois avec moilificatioıı do certainos ilispositione
do la convontion col]eclive. co qui influera m6mo şur ]a natur€ juriİli-
que do la convcDtiot]. Uno "convoıtiou collectivo 6toniluo" o8t y6ritab-
loınent un acte mixto oü la convention et lo r6glomout ro tıouvont m6-
l6e.

Dans le systöme tulc, du lhit do l'exteısion soront şouıdsss i la
coüventioıı, los peteonnes qui §o trouvoüt daıs eoı champ d'application
sans 6tıo a{fü6es aux synücats signatairos et, plus romarquabloment
cncore, dos poroonqes qui, tout on 6tant daos la ıııömo bıancho, 80 trou-
voEt totalomont en dthors du champ d'applicatioa tcrlitolial ilo la con-
vontion. Les conütions do l'oxteısion furent ail6g6os par la Loi de 1983;
D€eormaiş il suffit notammont quo lo synücat signatairg r6unisşe l0
o7o dos salari6s de la bıanqhe et y soit lt,. promior parmi los autre§ şyndi-
(&tş du point dc vue des effectifs. Notonş qu'aucuıe autıo convontio!
ne iloit 6tro on vigueur dans les 6tablişsemonts concornds. Contıa-
iroment aux droits allgmand et suisso, aucuno coıdition tonant ö la
convontion ool]ogtivd i 6tondro n'ost rcquise: Dos loıs, uue coüveıltion
couıTant soulonlent uno faiblç miıorit6 des tr:avail]eurs au nivoau do
la branche 1rourıa 6tro 6tondue,

La dğcieion d'exteısiou sera prise goue formo ilo d6crot du Coıseil
deı Minietrcs, aprös,avie coısulıatif de la Cour Sup6rioure d'aıbitıage.
Uuo oxclusion ot möıı.o uıo modification de cortaines clauees soıt
admiseş. La ddcision al'ext€n§ion dcııa €t.ı.e motiv6ğ ot pourra faiıe
l'objet d'un ıecouro au Conşoil d'Etat. Bion que la n6çessit6 de teıir
compto do l'int6r6t g6n6ıal ıo soit pas oxpreas6ment pı6vue daıs la
loi, la tloctıine turque dans sa majoıit6 la tieut pouı requiee.

L'effet de l'eıtension. sur l'autonomig des partonaires sociaux est
d6cisif: Do paı le priıcipe de l'uuit6 ile la convgntion colloctive appli-
calı]o i un Iiou donn6, d6sotmais arıcuıı §yndicat n'y soıa on mosuıo do
concluro uno convoıltioıl colloçtivo. Cetto "mjse i l'ocart'' des synili-
cats, ainsi que l'abscence ile l'obligation de payer une quelcongue oo-
tisation pouı b6n6ficier do ]a convontion 6toıdue, l'impossjbilit6 de de-
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oignoı doo d6l6gu6s synilicaux danş cos ın6mo,s 6tabüeşemont§ expliquent
probabloment la d6saffection ö l'egard de ce proc6d6 en Tuıguie. Do trös
ıaıe8 oxomplos de tocourş i l'oxtonsion furcıt contest68 par lo§ nıilieux
oyDdicaux, alore quc le proc6d6 en lui-m6mo est d'une trös grande utilit6
sociale.

En conclusion, l'extension do la convention colloctivo ıor.iondra i
priver provisofuencnt lo§ partoüaires sociaııx de leur pouvoiı ııoımateuı,
quitte a lf§ e[corıragor par co m.oyen ö concluro d'errx-ın€me leur propre
convorıtioıı collectivo. C'est peut-6tre une deg fonctjons principalo. de

cotto technique, qui de toutos façons est ııüe meguro palliative, visant i
rem6üoı i la caronce deş convgntions col]octivos et a r6talrlir leg con-
ütjonş il'uno s&inc concurrenco entre leg üvoıses ontıeprises d'uae
m€mo branche.
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