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TOPLU SÖZLEŞME NEDİR? 

Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçi-

lerin işverenlerle bir masaya oturup, çalışma koşullarını 

birlikte belirlemeleri anlamına gelir. Başka bir ifade ile 

TİS, metalaşmış emek gücünün sermayeye toplu bir bi-

çimde pazarlanması anlamına gelir.

GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME HAKKI İÇİN 
OLMAZSA OLMAZLAR NELERDİR?

Toplu Sözleşme yapma hakkı, emekçilerin hak alma ör-

gütü olan sendikalar için son derece önemlidir. Sendi-

kamızın da Konfederasyonumuz KESK’in de ilk kurul-

duğu günden bugüne temel hedeflerinden biri toplu 

sözleşmeli-grevli sendika hakkını kazanmak olmuştur. 
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Gerçek bir toplu sözleşme hakkından bahsedebilmek 

için belirli hakların ve düzenlemelerin sağlanmış olması 

gerekmektedir. Bu temel özellikler şunlardır: 

1- TİS’e taraf olacak sendika ya da sendikaların, 

devletten ve sermayeden bağımsız olması ge-

rekmektedir. 

Türkiye’de kamu alanında örgütlü sendikaların 

tamamının devletten ve sermayeden bağımsız 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Özellikle 

kamu alanında tüm işkollarında yetkili olan Kon-

federasyon hükümetlerden, iktidardan, siyasal 

bürokrasiden, Bakanlık ve işyerlerinin yönetimle-

rinden bağımsız değildir; tüm bu kurumların ve 

yönetimlerin desteği, olanakları ve gücü ile hare-

ket etmektedir. 

2- Sendika içi demokrasinin işliyor olması gerek-

mektedir.

TİS’e taraf olacak sendika tarafından işyerlerinden 

başlayarak üyelerinin düşünceleri ve taleplerini katı-

lımcı bir yöntemle alınarak, TİS’e yansıtılması gerek-

mektedir. Bu olmadığında, yani TİS sürecinin hangi 

taleplerle ve ne şekilde yürütüleceğine sendikanın 

sadece belirli yöneticilerinin karar verip uyguladığı 

bir durumda gerçek bir sözleşmeden bahsedilemez. 
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Türkiye’de de gerek kamu alanında gerekse işçi sen-
dikaları içerisinde üyelerinin taleplerini gündeme 
getirmeyen, üyelerine sormadan, üyelerin bilgisi ol-
madan, hatta üyelerin itirazlarına rağmen işverenle 
anlaşılarak toplu sözleşme imzalanmasının örnekleri 
çokça mevcuttur. 

Bir sendika için TİS’in içeriği belirlenirken: 

Sadece üyelerin değil, işyerindeki sendika üyesi ol-
sun olmasın ya da başka sendikaya üye olsun olma-
sın işyerindeki tüm emekçilerin demokratik katılımı 
son derece önemlidir,

Sendika örgütlü olduğu yerdeki emekçilerin ortak ve 
acil sorun ve taleplerini emekçilerle birlikte belirle-
yip bu taleplerle bir mücadele yürüttüğünde, bu TİS 
masasında sendikanın gücünü de arttıracaktır, TİS’te 
emekçilerin talepleri yerine getirilemediğinde buna 
karşı yürütülecek örgütlü birleşik bir mücadele sağ-
lanmasının da zeminini hazırlayacaktır. 
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3. Grev hakkının 

olması ve bu hak-

kın kullanılabiliyor 

olması gerekmek-

tedir. 

Uluslararası çalış-

ma hukuku da, hak 

alma mücadelesi-

nin tarihsel dene-

yimi de sendikal 
hakların bölüne-
mezliği ilkesinin 

önemini ortaya 

koymaktadır. 

Sendikal hakların bölünemezliği ise şu anlama 
gelmektedir: Sendika, toplu pazarlık ve grev 
hakkı ayrılmaz bir bütündür. Bir hakkın eksik-
liği durumunda, gerçek bir sendika hakkından 
bahsetmek mümkün değildir. ILO (Uluslararası 
Çalışma Örgütü) ve AİHM (Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi) de toplu pazarlık ve grev hakkını 
sendika özgürlüğünün ayrılmaz parçaları olarak 
değerlendirmektedir. 
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4. Sendikal örgütlenme özgürlüğünün olması gerek-

mektedir 

Sendika seçme özgürlüğü güvence altında olmalı; 

sendika hakkının kullanımı devletten ve kamu erkini 

kullananlardan gelebilecek engelleme, yasaklama ve 

müdahalelere kapalı olmalı; sendikaların tüzüklerini, 

iç yönetmeliklerini ve etkinliklerini serbestçe düzen-

lemelerinin önünde herhangi bir engel bulunmamalı.

TÜRKİYE’DE KAMU EMEKÇİLERİNİN TOPLU 

SÖZLEŞME HAKKI AÇISINDAN

MEVCUT DURUM NEDİR?

Türkiye’de kamu emekçilerinin sendika hakkı kısmen 

tanınmıştır. Kamu emekçilerine tanınan sendika hakkını 

“grev yasaklı – tek sendika rejimi” olarak tanımlamak 

mümkündür.

Unutmamalıyız ki, Türkiye’de kamu emekçileri bugün 

var olan sendika kurma haklarını, fiili meşru ve kararlı 

güçlü mücadeleleri sonucunda elde etmişlerdir. Hakla-

rın genişletilmesi de yine biz kamu emekçilerinin müca-

delesi ile mümkün olacaktır. 
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Türkiye’de:

1) TİS’e taraf olan ve TİS’i imzalayan en çok 

üyeye sahip sendika devletten ve sermaye-

den bağımsız değildir. 

En çok üyeye sahip olan ve TİS’te belirle-

yici olan yetkili sendika konfederasyonu 

Memur-Sen’dir. İşkolları düzeyinde de Me-

mur-Sen’e bağlı sendikalar yetkili sendika du-

rumundadır. Memur-Sen’in AKP’den bağım-

sız olmadığı, tersine doğrudan AKP hükümeti 

desteği ile ve birlikte çalıştığı, bağımsız bir 

sendika olmadığı tüm kesimler tarafından ka-

bul edilmektedir. Bu durum, uluslararası sen-

dikal örgütler tarafından da tespit edilmiş, bu 

gerekçe ile uluslararası sendikal örgütlülükle-

re Memur-Sen dahil edilmemektedir.

2) Sendikal örgütlenme özgürlüğü yoktur

Sendika üyeliği yasağı geniştir. Sendika seç-

me özgürlüğü güvence altında değildir.

Sendika hakkı devletten ve kamu erkini kulla-

nanlardan gelebilecek engelleme, yasaklama 

ve müdahalelere açıktır. 
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Sendikal örgütlenmenin kuruluş düzeyi (hiz-

met kollarına göre örgütlenme) ve niteliği 

devlet tarafından belirlenmektedir. 

Sendikaların tüzüklerini, iç yönetmeliklerini ve et-

kinliklerini serbestçe düzenlemesi önünde engel-

ler vardır. 

3) En çok üyeye sahip olan ve TİS’i imzalayan 
sendikada sendika içi demokrasi yoktur

4) Toplu Sözleşme Sürecinde kamu emekçileri-
nin grev hakkı tanınmamıştır
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TÜRKİYE’DE KAMU EMEKÇİLERİNİN TOPLU 
SÖZLEŞME SÜRECI NASIL İŞLEMEKTEDİR?

TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI ÖNÜNDEKİ 
ENGELLER NELERDİR?

Toplu Sözleşmenin kapsamı sınırlıdır

Mevcut mevzuatta 

toplu sözleşme kap-

samı: Kamu görevli-

lerine uygulanacak 

katsayı ve gösterge-

ler, aylık ve ücretler, 

her türlü zam ve taz-

minatlar, ek ödeme, 

toplu sözleşme ikra-

miyesi, fazla çalışma 

ücreti, harcırah, ikra-

miye, doğum, ölüm 

ve aile yardımı öde-

nekleri, cenaze gi-

derleri, yiyecek ve 

giyecek yardımları 

ve diğer mali ve sos-

yal hakları kapsar.
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Dolayısıyla, mevcut mevzuat hükümlerine göre toplu 

sözleşmenin kapsamı sadece mali ve sosyal haklarla 

sınırlandırılmıştır. Oysa Uluslararası Çalışma Hukukuna 

kaynak teşkil eden sözleşmelere-anlaşmalara göre ta-
raflar toplu sözleşmenin kapsamını (içeriğini) serbest-
çe belirleme hakkına sahiptir. Sadece mali (ekonomik), 

sosyal hakların değil çalışma hayatı ile iç içe giren de-

mokratik-siyasi, özlük ve mesleki tüm hak ve çıkarların 

toplu sözleşmenin konusu olması gerekmektedir. 

Tarafların temsili eşit değildir

Uluslararası çalışma hukukuna göre,98 Sayılı ILO Söz-

leşmesince de güvenceye alınan Özgür, Özerk ve Gö-

nüllü Toplu Pazarlık İlkesine Göre :
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• Tarafların eşit düzeyde temsilli gerekmektedir.

• Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinde ve Kamu Gö-

revlileri Hakem Kurulunda Konfederasyon ve sendika-

ların temsilinde üye sayılarının esas alınması yöntemi 

ile oransal ağırlık belirlenmesi gerekmektedir.

• Sendikaların üye sayılarının saptanması ve buna 

göre yetkili sendika ve konfederasyonları belirleme 

görevinin siyasal iktidardan bağımsız olan ve yan-

sızlık güvencesi içeren bir organa verilmesi gerek-

mektedir. 

Oysa Türkiye’deki uygulamada tarafların eşit temsili söz 
konusu değildir; Sendikaların üye sayılarını saptama ve 

buna göre yetkili sendika ve konfederasyonları belir-
leme görevi ise yürütme erkinin bir parçası ve uzantısı 
olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındadır.

Toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına 

Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Gö-

revlileri Sendikaları Heyeti katılmaktadır: 

Kamu İşveren Heyeti: Cumhurbaşkanının görevlendire-

ceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkan-

lığında, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile 

kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. 
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Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti: Bağlı sendikaların 

toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan kon-

federasyonun Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir 

temsilci ile her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip 

kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek bi-

rer temsilci, bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak 

kaydıyla toplam üye sayıları itibarıyla birinci, ikinci ve 

üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından 

belirlenecek birer temsilci olmak üzere onbeş üyeden 

oluşur.

Toplu sözleşme imzalama yetkisi : Toplu sözleşmeyi 

imzalamaya kamu idaresi adına Kamu İşveren Heye-

ti Başkanı, kamu görevlileri adına sözleşmenin kamu 

görevlilerinin geneline yönelik bölümü için Kamu Gö-

revlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve hizmet kollarına 

yönelik bölümleri için ilgili sendika temsilcisi yetkilidir.

Toplu Sözleşmenin süresi

Tarafların toplu pazarlığın düzeyini, süresini ve içeriğini 

belirleme hakkı olmalıdır. Bu hak, 98 sayılı ILO sözleş-

mesinde de güvence altına alınmıştır. Oysa Türkiye’de 

bu sürenin ne kadar olacağı devlet tarafından belirlen-

miştir, tarafların bunu belirleme hakkı ortadan kaldırıl-

mıştır.
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Türkiye’de uygulama şu şekildedir:

Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllar-

da, 2 yılda bir yapılmaktadır. İmzalanan sözleşme, bir 

sonraki yılın Ocak ayından itibaren geçerli hale gelmek-

tedir.

Toplu sözleşme görüşmeleri, genel ve hizmet kollarını 

ilgilendiren taleplerin topluca görüşülmesi biçiminde 

yürütülmektedir. 

Toplu sözleşme görüşmelerine, Ağustos ayının ilk 

işgünü başlanır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ka-

rarının alınması da dahil olmak üzere en geç Ağustos 

ayının son işgünü tamamlanmaktadır. 

Toplu sözleşme görüşme süreci sonunda, kamu görev-

lilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 

bölüm ile her bir hizmet koluna özgü mali ve sosyal 

haklara ilişkin bölümlerden ve tek metinden oluşan 

toplu sözleşme veya toplantı tutanağı imzalanır ve 

Resmi Gazetede yayınlanır. 

Toplu sözleşme görüşmelerine katılmaya yetkili hiçbir 

konfederasyon temsilcisinin toplu sözleşme görüşme-

lerine katılmaması veya toplu sözleşme görüşmelerinin 

uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına rağmen tarafların Kamu 
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Görevlileri Hakem Kuruluna başvurmaması halinde, 

kamu görevlilerine sonraki iki mali yıl boyunca uygu-

lanacak mali ve sosyal haklar genel hükümlere göre 

belirlenir.

Toplu sözleşme görüşmelerinin, kamu emekçilerin bü-

yük bölümünün izinli olduğu Ağustos ayında yapılması 

iktidarın emekçileri bu sürecin dışında tutmak isteme-

sinin, toplu sözleşmeyi kamu emekçileri aleyhine kul-

lanmak istediklerinin de göstergesidir. Bu nedenle toplu 
sözleşme görüşmelerinin tarihi değiştirilmelidir.Görüş-
meler Ekim ayında başlatılmalıdır. KESK, 2015 yılında im-

zalanan toplu sözleşme sürecinde bu konudaki önerisini 

sunmuştur, görüşmelerin tarihinin değişmesi önerisi üç 

konfederasyonun ortak önerisi olarak iletilmiştir. Ancak 

hükümet bu öneriyi reddetmiştir. 

Görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlanması

Görüşmelerde Uzlaşmazlık olması halinde Kamu 

Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulmaktadır. Ku-

rul, başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde karar 

vermektedir. Kamu görevlileri hakem kurulunda eşit 

temsil bulunmamaktadır. 

HAKEM KURULU KURUL KARARLARI KESİNDİR VE 

TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜNDEDİR.
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Uzlaşmazlık olması halinde kamu emekçilerinin grev 

hakkı yasal olarak tanımlanmamıştır.

Kamu emekçilerinin grev yapma hakkının bulunduğu, 

bu hakkın kısıtlanamayacağı uluslararası çalışma hu-

kuku ile, Türkiye’nin de imzaladığı uluslararası sözleş-

melerle güvenceye alınmıştır. Anayasanın 90. Madde-

sine göre;usulüne göre yürürlüğe konmuş temel hak 

ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler ulusal 

hukukun üstündedir, Kanunlar bu sözleşmelere aykırı 

olamaz.

Nitekim kamu sendikaları tarafından yapılan iş bırakma 

eylemlerine katılanlarla ilgili idareler tarafından açılan 

soruşturmalar, verilen disiplin cezaları mahkemeler ta-

rafından kaldırılmaktadır. Dolayısıyla kamu emekçileri-

nin grev yapabileceği uluslararası sözleşmelerin yanı-

sıra Türkiye’de açılmış ve kazanılmış davalarla, onlarca 

AİHM kararı ile yasal olarak da tespit edilmiştir. Ancak 

grev hakkının Türkiye iç yasalarına da doğrudan ge-

çirilmesi ve grev hakkının kullanımının önündeki tüm 

engellerin kaldırılması için mücadelemiz sürecektir. 
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