Temmuz 1978
DÜNYANIN DİĞER ÜLKÜLERİNDE ÇALIŞANLAR VE SENDİKAL HAKLARI
(İşçi-Memur ayrını konusunda(DİSK,TÜTED,TÖB-DER,TÜM-DER,TÜS-DER ve
TMMOB) tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma ile ilgili, olarak ha
zırlanılası kararlaştırılan roporun, TÜTED tarafından hazırlanan
1.0. Giriş:
bölümüne ilişkin taslaktır)
Sendikal örgütlenme mevzuatı konusunda sosyalist ülkeler dışında kalan ülke
leri kapsayan dünya çapında yapılacak herhangi bir araştırmada “hemen hemen
tüm ülkelerde özel sektörde çalışan işçilere örgütlenme hakkı yasalarca ta
nındığı halde, aynı hakkın kamu görevlileri için her zaman söz konusu olma
dığı
sonucu ortaya çıkacaktır.
Kamu kesiminde çalışanlara bu hakkın yasalarla tanınmadığı bir kısım ülke lerde bile gerçekte sendikal işlevlere benzer işlevleri yerine getiren ör
gütlerin kurulmuş ol duş unu görmek mümkündür.
üye sayılarına göre, bu. ör
gütler zaman zaman iŞıTemlerini ve çalışma koşullarına ilişkin öteki sorun
ları tartışmak için, işveren tarafından fiili (de facto) örgütler olarak

lamına gelmemektedir.
2.0. KAMU K2SÎIIÎHDE ÇALIŞANLARIN SOSYALİST ÜLKELER DLSIJTDA ¿¿I&IILİ^LKEI^MC l
ORGÜTEİME IM^flÂRI-' O R G O T ^ K E HAKLARINA İLİŞKİN YASAL* DÜZ^HLiJI^IER.
Bu konuyu incelerken "Kamu kesiminde çalışanlar:; deyimi aksi belirtilmedikçe
kamu kesimi hizmetlerindeki işçileri de kapsayacaktır. Bu incelemedeki alın tılarda geçen
kamu görevlileri - deyimi de genel olarak aynı içeriktedir.
Sosyalist ülkeler dışındaki ülkelerde kamu kesiminde çalışanların örgütlen
me hakkının siyasi iktidarlarca tanınmasında,, günümüze dek uzanan tarihi ge~
ilişim içinr'e sermaye sınıflarının 3 ana eğilimi hakim oldu. Bu eğilimler
halen de geçerlidir,
(I) Sendikal örgütlenme hakkını tanımak ama grev hakkını vermemek veya sı
nırlamak.
(II) Kamu kesiminde çalışanların bazı kesimlerini, örneğin;
- Silahlı kuvvetler mensuplarını,
- iç güvenlik kuvvetleri mensuplarını, polis v.b.
- itfaiye v.b. kuruluşlarda çalışanları,
- devletin ya da devlet kuruluşlarının yönetim kademelerinde bulunanları
örgütlenme dışı bırakmak.
(III)Örgütlenme hakkının tanındığı hallerde bile, kamu kesiminde çalışanla
rın “politik bağlantılarını ya da grev eylemlerini önlemek için, dolaylı
ya da dolaysız yollarla özel kesil işçileriyle birlikte örgütlenmelerine
kısıtlamalar"' getirmek, yalnızca kamu kesiminde çalışanları kapsayan örgüt
lenmelerde bile güçlü örgütlerin ortaya çıkmasını engelleyecek biçimde ya
pılan zorlamalar ve bölücülük...
Bu (3) eğilimin, farklı bir düzeyde uç verdiği, bir ;,dorcüncü boyut1, var ki,
konumuz
sendikal örgütlenme olduğu”için onun üzerinde durulmayacaktır ,
o da kamu kesiminde çalışanların siyasi örgütlenme haklarında, siyasi hak
larında kısıtlamalar getirme eğilimidir.
Bu (3) hakim eğilimin temelinde yatan ortak neden bellij bu eğilimler doğ
rudan hakim sınıflar- devlet ilişkisiyle bağlant&ldiT*Dev^gt kavramı- devlet
denen üst yapı kurumu üzerine yapılan bilimselçö^ümJsıelcr de bilindiği gili
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devlet, hakim sınıfların hakimiyetlerini sürdürebilmek için kullandıkları
başlıca araçlardan birisidir; ekonomik, sosyal, siyasi, ideolojik, kültü
rel alanlarda yani toplumsal hayatın bütün alanlarında sınıf hakimiyetini
sürdürebilmenin başlıca araçlarından birisi.
Bu aracın kullanılmasında siyasi-ideolojik çerçeve lıakim sınıflar tarafın, -dan çizilmektedir. Bu çerçeve dahilinde, sınıf çıkarlarının korunması-sürdürülmesi, mevcut düzenin sınıf çıkarlarıyla uyumlu olarak lcorunması-sürdürülmesi için uygulamaya yönelik temel politikaların, programların, karar
l a r m oluşturulması ve bunların hayata geçirilebilmesinin önlemlerinin almaa s ı ise lıakim sınıfların siyasi iktidarı eliyle olanaklıdır, Ama bu d ü 
zeyden sonrası için yaııi temel politikaların, programların, kararların fii
len uygulanıp hayata geçirilmesi için yani devlet mekanizmasininin fiilin
işletilmesi için; yöneticiler, denetleyiciler, diğer idari personel, büro
elemanları, hukukçular, teknik elemanlar, öğretmenler, saflık personeli,
işçiler,subaylar, polisler gereklidir. Bütün bunların ortak bir özellikleri
var; ücret karşılığında çalışmaları. Devlet mekanizması, nesnel olarak ha •
kim üretim ilişkilerine, hakim sınıflara ve onların siyasi iktidarına ta
bidir ama bu mekanizmanın amaçlanan doğrultuda mükemmelen işletilebilmesi
sayılan, ücret karşılığında çalışanların öznel konumlarından, istek ve
eğilimlerinden tamamen soyut değildir. Yani bu insanlar bir makinanm diş
lilerinden farklıdırlar. Onun için hakim sınıflar bütün bu insanları siyasi-idcolojik açıdan denetim altında tutmak zorundadırlar. Kapitalist top
lumda, özellikle tekelci devlet kapitalizmi aşamasındaki toplumlarda devle
tin özel yeri, işlevleri göz önünde tutulduğunda devlet mekanizmasında
çalıştırılanların, özel sektördeki işçilere nazaran daha fazla ve elden,
geldiği sürece denetim altında tutulmalarının önemi, gereği ortadadır. İşte,
bu denetim gereği, zorunluluğu işaret edilen (3) eğilimin altında yatan
temel nedendir.
3.0. SjSRI'TAYI'-li Şinm d J U I U I l K l HTI KESİMİ NDS 0ALI ŞAHLARIN 0T.
C-'b'J.LEijTIE HAKKINA
KARŞI ALDIKLARI T 1VRIK :/■' _J ^ S I H A L O T j
Söz konusu üç eğilimi uluslararası anlaşmalarda yaıısıdığıgibi, tek tek ül
kelerin uygulamasına bakıldığında da somut olarak görülmektedir.
3.1.ULUSLARARASI AKLAMALARDAKİ YANSIMA :
“ILO (Uluslararası Çalışma örgütü) nun 1927' deki Konferansının onuncu o- ■rumuno sunulan Dernek Kur a özgürlüğü’ne ilişkin raporda genel anlamda ör
gütlenme haklımın çoğu durumda yasal açıdan güvence altıncı alınmış olması
na karşılık., önemli savada ülkede durumun, kamu çıkarlarını doğrudan etki leyen nesIellerde çalışanlar ve kamu görevlileri açısından oldukça .farklı ol
duğu belirtilmekteydi.■
!:Konferans, yaklaşık yirmi yıl sonra örgütlenme özgürlü vü konusunu yeniden
ele ^ldığmda, durumun pek de değişmemiş olduğu görüldü. ILO tarafından bu
konuda hazırlanan Dernek Kurma özgürlüğü ve Endüstriyel İlişkiler raporunda $
1927' deki raporda olduğu gibi, bazı ülkelerde kamu görevlilerinin örgütfenme hakkından ya hiç yararlanmadıkları,'ya da bu haktan genel olarak işçiler
için söz konusu olmayan belirli kısıtlamalarla yararlandırıl ■
'
’ıkla rina de
ğinilmekteydi. Raporda, bu ülkelerde kamu görevlilerinin örgütlenme hakki
açısından ayrı bir kategori olarak ele alındıkları İrabul edilmekle birlikte;
böyle durumlarda yasaların amacının her zaman kamu görevlilerinin örgüt]
ne haklarının değil, grev haklarının yasa dışında bırakılması olduğu belTrtilmekteydi
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Kanu kesiminde çalışanların örgütlenme özgürlüğü uluslararası düzeyde ilk
kez,1948 yılında toplanan uluslararası Çalışma Konferansı’nda kabul edilen
"örgütlenme Hak ve Özgürlüğü Anlaşması“ ile tanındı.Bu anlaşmanın ikinci mad
desi şu ilkeyi getirdi; “İşçiler ve çalışanlar,aralarında hiç bir türlü ayr: ı
yapılmaksızın,önceden izin almaksızın,kendi seçimleriyle örgütlere katıla
bilmeli ve örgüt kurabilme'1id'irler.:ı
Ancak Konferansta bu ilkenin kabulü,yukarıda sözü edilen eğilimlerin fiili
bir durum olarak kabulü ve bunun anlaşma metinlerine yansıtılması; bir
anlamda resmileştirilmesi ile mümkün olabi]di.Örneğin;TLO’nuıı -adı geçen rapo
runda ,Anlaşmanın birinci maddesi için yapılan öneride şu ifade geçmekteydi;
"Özel girip^me bağlı sanayi kuruluşlarında çalışan ücretli işçiler ile kamu
görevlerinde çalışan memurların çıkarlarını örgütlenerek savulm a l arı gerek
tiğinden, örgütlenme özgürlüğüne ilişkin olarak bu her iki kesim arasında her
hangi bir ayırım yapmanın haksızlık olacağı gözönünde tutulmuştur.Ancak örguiTenme' hakkının tanınması hiç bir şekilde bu tür hizmetlilerin grev yapma hak
ları olacağını belirlemez'TcünTcü bu,gözönünde tutuıan sorundan oldukça uzak
ta :>lan bir şeydir.
Yine aynı konferansta;“anlaşmayla getirilen güvencenin polis ve silahlı kuv
vetler mensuplarına ne ölçüce sağlanacağının hükümetlerce belîlenmesini muj —
kün Kılan bir maddenin Anlaşmaya konulmasına karar verilerek“ kabul edilen
genel ilkenin kapsamına diğer bir kısıtlama getirildi.“Hükümetlerin yasaların
ve düzerin korunması yolundaki sorumluluklarını gözönüne alan birçok ülke
nin, tam bir örgütlenme özgürlüğünün polis ve silahlı kuvvetler mensTkp] arını,
tanınmasını sağlayan bir anlaşmayı imzalamayı mümkün görmeyeceği için” böy1p TiTP lsti?:TWfl.ın gerekli oludugu ileri sürüldü.
“Ertesi yıl (1949*da),işverenlerin karşı sendikaPı ayrımlar yapmasına yol
açacak yasaları engellemek; özellikle işverenlerin ve işveren örgütlerinin
işçi örgütlerine karışmasını önlemek ve toplu sözleşme hakkını geliştirme'üzere hazırlanan bir ekB örgütlenme Hakkı ve Toplu Sözleşme Anlaşması Kon
feransta tartışılırken, polis ve silahlı kuvvetler mensuplarına ilişkin
'istisnaya yer verildikten başka Anlaşmanın 6. maddesine şu cümlenin konul
masına karar verildi:“3u anlaşma devlet yönetiminde görevli kamu hizmetliw lorinin korumları ile ıTg .Ti" ogilAir ve onl; rın duru^TaYT ve haSTar ı "konusunda önceden huıajm verir ,
r-;ıöı değerlendirirmemeT^tıryr !AnTaşmanı‘n ”6".*"ma ddesine yapılan bu eleto "geçen “ devlet' yönetiminde görevli kamu hizmetliler I.“
ibaresi hernekadar ILO’nun "Anlaşmalar ve Tavsiye Kararlarının uygulanması
Uzmanlar Komitesi“ nce , Anlaşma metninin İngilizcesi de kaynak gösterilere!»
:: devlet yöneticisi durumunda bulunan kamu görevlileri “ biçiminde yorumlaııd±ysa da Ar^lasma’va ¿m)ğc atan birçok ülkedş söz konusu madde, siyasi i’
tidarlarca , elden geldirince kapsa mı€en^-şletılere kUyg\J^rınna i;ta3_ır .
3.2, ÜLKELER SV.ZUYınJEKı UYC-ULAi-iA
Kamu kesiminde çalışanların sendikal haklarının tanınması, önemli sınırla
malar getirilmekle birlikte, giderek yaygınlaşmaktadır.
Bugün dünyada kamu kesiminde çalışanların, özellikle işçiler dışında kala:
emekçi kesimlerine , sendikal hakların tanınmadığı 8 ülke kalmıştır. p.un~
la-"; jŞkvator, Etiyopya, urdün, Liberya, Nikaragua, Peru, Ispanya ve Türki
ye'dir, Bilindiği gibi Türkiye bu noktaya 12 Hart döneminde, grevsiz ve top
lu sözleşmesiz sendikal örgütlenme hakkının tanındığı 1961 Anayasası’ııdan
çok dnha gerilere düşülerek getirilmiştir.
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3.2.1. KAMU K ÎSIMINDB O, LİSANLARIN BELİRLİ BÖLÜMLERİNE ÖRG:-ÜTLENKE HAKKI ÎCE
TANIiIAYAII UYGULAMA
' .......
Kanu kesininde çalışanlara örgütlenme hakkının tanındığı ülkelerin büyük
bir çoğunluğunda silahlı kuvvetler mensupları, polis ve benzeri güvenlik
örgütleri mensupları, tutukevi ve itfaiye personeli, genel ve yerel yöne
timlerin yönetici kademelerinde bulunanlar hemen daima örgütlenme hakkı
tanınan kesirlerin dışında tutulmuş veya sözü edilen kesimlere ou hak çok
sınırlı koşullarla tanınmıştır.
Silahlı kuvvetler mensuplarının sendikal düzeyde örgütlenme hakkına sahip
bulunduğu ülkeler yalnızca; .Avustralya,Danimarka, Finlandiya, Federal Al
manya, Lüksemburg, Norveç, İsveç ve İngiltere'dir.
Polis ve benzeri güvenlik örgütleri mensuplarının ise sendikal düzeyde ör
gütlenme hakkına sahip bulunduğu ülkeler şunlardır; Avustralya, Avusturya,
Belçika, Orta Afrika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, .cderal Almanya, Gine,
İrlanda, lildişi Sahili, Lüksenburg, Malavi, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijer,
Norveç, İsveç, Tunus ve Ingiltere.
Yönetim kademelerinde bulunanların örgütlenme haklarına getirilen kısıtla
malar konusunda ilginç uygulamalar görülmektedir.
Örneğin; -Singapur’da yönetimsel bir göreve atanacak bir kimseden atanma,
transfer veya yükselme için, koşul olarak, sendika Üyeliğinden istifa et
mesi istenebilir.- Benzer bir uygulama Pakistan'da da görülmektedir.
"Japonya'da genel ve yerel kamu hizmetine ilişkin yasalara göre; yönetim
sel ya da ;denet ite «1 konumla?'
’.a ' bulunan, "j^a 'da güvenlik işleriyle gö
revli bulunan kişilerle, diğer çalışanlar tek bir örgüt kuramazlar.“
“Hindistan'da yönetim ve güvenlik işlerinde görevli kimseler, sendikal hak
lardan yoksundurlar,"
Meksika'-da bir liste halinde tesbit edilen çok sayıda ulusal kuruluşta ça
lışan ;Mnüdürler, müdür yardımcıları, daire ve bölüm şefleri, şef yardımcı
ları, müfettişler, teknik personel, hukuk danışmanları, teknik danışmanlar>
iş ilişkileri uzmanları, oİnil müdürleri, muhabirler, veznadarlar, değişik
türde denetçi ve yöneticiler... •• örgütlenme hakkının tanınmadığı kesimlerdi
3.2.2. ÖZEL KESİMDE CALI SAİT İSÇİLERLE BİRLİKTE ÖRC-ÜTLEKMJE HVıKKIHI SINIRLAT a t ^iTÖtllA'VE KAMU KESİMİNDE ÇALİSÂNİoAIII OÖfe pjJÎÖİLI ÖRGÜTLENMEYE
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Kamu kesiminde çalışanlara örgütlenme hakkının tanındığı pek çok ülkede;
kamu kesininde çalışanların özel kesinde çalışan işçilerle birlikte örgüt
lenmeleri dolaylı ya da dolaysız yollarla engellenmiştir. Lu iki kesimde
çalışanlar arasındaki siyasi bağlantıyı kesmek, ekonomik--demokratik hakla:’
mücadelesinde bütünleşmelerini önlemek amacına yönelik olan bu uygulama ç o k
yaygın'uJ’rT işçi sınıfı ve müttefiki emekçilerin verdikleri mücadeleler so^
nuncla Lu_ sınırlamaların kaldırıldığı ülkelerin pek çoğunda bile, bütün şid
detiyle sürdürülen burjuva ideolojik propogandası ve siyasi faaliyetinin
etkisi sonucu, kamu kesiminde çalışanların bir bölümü işçi sınıfı sendika
larının dışındaki elit sendikalarda ve hatta derneklerde örgütlenmeyi sür
dürmektedir.
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11 İsviçre'de, kamu görevüldri grev hakkına sahip olan ya da bu hakkı savu
nan örgütlere üye olamazlar. Yunanistan’da, kamu görevlileri dernekleri ve
ya federasyonları veya birey olarak kamu görevlilerinin, sınıf çatışması
temeline dayalı inçi ya da işveren dernekleri, federasyonları ile birleşme
leri yasaklanmıştır. -Parleşme- terimi etkin sınıf mücadelesi içindeki işçi
ya da işveren örgütlerini herhangi bir yolla destekleme ya da katılma anla-’
mını da içermektedir,
!!Korvuç’de toplu, sözleşme hakkını kullanma amacıyla îmrulmuş kamu görevlile
ri dernekleri yönetim hizmetinde çalışanları üye yapamaz... Kapsamı kamu
görevlileriyle sınırlı olmayan bir derneğin , toplu sözleşmeye'girebilmesi
için ezcl bir yetki alması gerekir."
"Meksika mevzuatı, kamu görevlileri örgütlerinin, aynı kesimin işçilerinin
(grev kakları) kısıtlanmış olmayan örgütleri ya da federasyonlarıyla birleşmesir-' yasaklar. Sri Lanka'da kamu görevlileri kendi sendikaları dışında
sendikalara giremezler, yasalar bu sendikaların işçi sendikalarıyla birleş
mesini yanf.a federasyon oluşturmalarını yasaklar. Japonya'da bir kamu gö
revliler] san likasının resmi nitelik taşıması için, üyelerinin hepsinin ay
nı kesimden olması ve kamu örgütü dışından olmaması gereklidir. Malezya'da
üyeliği kamu görevlileriyle kısıtlı olan bir dernek, bu tür bir kısıtlama
koyaayan bir dernekle birleşeoez.”
Pek çok ülkede yasalar, kamu kesiminde çalışanlarınj%ircbilccokleri örgütle
rin niteliğini açıkça belirlemektedir. dıkkati_çeken nokta, ou yasaların
kamu kes kailime çalışanların işçi sınıfı sendikalarınla örgütlenmelerinin
en'e]lermesi amacının ua ötesinde kendi aralarında çok parçalı bir örgüt
lenmeyi daya tma sidir.
örneğin ¿"Meksikâ’da kamu görevlileri, yalnız bağlı oldukları yönetim birim
leri derneklerine girebilirler. Venezüella’dn kamu görevlileri sendikaları
her bakanlık, her özerk kuruluş ve Kamu Hizmeti Meslek Yasası kapsamına gj
ren memurları içeren her bir birim için, ulusal düzeyde kurulur: .Sri LankaL
da kamu görevlileri sendikaları, üyelerini t*lirii bir yönetim
lümüner ya da belirli bir kamu hizmeti kesimine bağlı olan memurlarla sı
nırlamak zorundadır. Malezya *da 9 kamu görevlileri ancak, belirli bir işye
rinin , bir yönetim biriminin ya da bir bakanlığın mensuplarıyla kısıtlı
olan sendikalar kurabilirler veya böyle sendikalarım üyesi olabilirler. P a 
kistan'da bir derneğin resmen tanınması için, üyelerinin kamu görevlileri
ni:' belirli bir kategorisinden oluşması gerekir."
"Jajvone 'da kamu görevlileri, yasnl olarak saptanan gruplara göre örgütlen
mişler.-ir, Merkezi yönetim görevlileri, yerel yönetim görevlileri, İktisadî
devleu kuruluşlarının merkezi ve yerel düzeydeki görevlileri ayrı ayrı ör
gütlere ^1erdir ve hor grup ayrı yasalarla yönetilir. Mu örgütler, her ba
kanlık ’.e yönetim birimi düzeyinde, ayrı ayrı kurulmuştur; meslek, kesim ye
işkoluna açorc örgütlenme yoktur."
Verile a bu örneklerden de görüleceği gibi, 1943'de imzalanan "örgütlenme
I-ia1 v
zgdrlüğü Anlaşması-nın -işçiler ve çalışanlar, aralarında hiçbir
türlü
rır. yapılmaksızın, önceden izin almaksızın, kendi seçimleriyle ör
gütlere.' katılabilmeli ve örgüt kur; bilmelidir- ilkesi bu anlaşmaya imza
atan ikelerde bile açıkça çiğnenmektedir. Bu ülkelerde sermaye sınıfları
nı.. egemenli indeki siyasi iktidarlar kamu kesiminde çalışanların örgütlen
melerini önleyemedikleri-- onların örgütlenme haklarını tanımak zorunda kal
dıkları- takdirde, ellerinden geldiğince bu kez güçlü örgütlerin oluşması
nı engel)e ae yolunu tutmakta ve çıkarttıkları yasalarla güçlü-merkozi örgüt
lerin doğmasına olanak i
amaktauırlar.
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Kanu kesiminde çalışanların sendikal haklarındaki sınırlamaların en belirgin
olanları toplu sözleşme ve grev haklarındaki sınırlamalardır.
Kanu kesiminde çalışanlara, bunun içinde özellikle işçiler dışında kalan ke■imlere toplu sözleşme vu grev haklarının yasalarla tanındığı ülkeler olduk
ça sınırlı sayıdadır.
sc*l kesimde çalışan işçilere bu hakları çok önceden
anımak zorunda kalan bu ülkelerin sermaye sınıfları ve onların siyasi ikti
darları aynı hakları Taamu kesiminde çalışanlara ancak 1950'lerdertsonra, ge
nellikle 1960-0.970*lcrdc, tanımaya başlamıştır.
'oplu üöslenng hakkı Belçika'da 1974’do, ICanadû'da 1967'de, Donimik'de 1973'
do, T.pTTTİ^dv. 19o9'da, Finlandiya'da 1970'de, İtalya'da 1970'de, îiorveç'de
'1958' :1e, İsveç’do 1965'de, Japonya’da 1947'de, Avustralya’da 1973'de, Yeni
Zelanda'da 1969'da tanınmıştır. Diğer bazı ülkelerde ise ; kamu kesiminde
\çalışanların ücret ve çalışma koşullarının saptamasında örgütleri aracılıİhıyla sınırlı fa olsa söz sahibi olmalarına olanak veren bazı sistemler uy
gulanmaktadır. Ancak, bu türden uygulamaların varolduğu, örneğin, Sri Lanka,
bir kicra Latin Amerika ülkeleri, Arjantin, Fransa, Hollanda, İsviçre, Fede
ral Almanya ve Ingiltere gibi iİkelerdo kamu kesiminde çalışanların örgüt16jcinin ücret ve çalışma koşullarının saptanmasındaki etkinliği “danışma w
çerçevesinde kalmakta ve bu örgütler bu tür konularda K kendilerine danışı
lan örgüt olma statüsünden u öteye goçirilmemektedir.
jfamu kesiminde çalışanlara, bunun içinde özellikli .işçiler dışında kalan ke
simlere grev hakkının yasalarla tanınmasında da toplu sözleşme hakkının ta
nınmasına benzer bir durusTgörülmektedir:"Grev hakkı Kanada da 1967'de ,Fil
dişi Sahili'ııde 1964'dc, Finlandiya'da 1970'de, İransa1da 1963‘de, Gine'de
1959’da, Yukarı .elta'da TQ60'da, Madagaskar’da 1962'de, Meksika'da 1963*de,
Nijer'de 1959'da, 5*orteç'de 1958;de, Portekiz'de 1974'de, Senegal’de 1961 dâ,
İsveç!de 1965'de, Zaire'de 1973'de u yasa ile tanınmıştır. Ancak bu durun,
bu ülkelerde do kamu kesiminde çalışanların tümüne grev hakirinin tanındığı
an l a n m a gelmemektedir. lu ülkelerin çoğunda silahlı laovvetler mensupları
ve yönetin kademelerinde bulunanlara grev yasaklanmıştır.
Sayılan ülkeler dışında kalan bazı ülkelerde ise grev hakkı konusunda daha
değişik uygulamaların olduğu görülmektedir, örneğin İsrail, Çat ve İngilte
re'de grev hakkına ilişkin herhangi’bir yasal dt z enleme bulunmana sm a rağccn
bu ülkelerde kanu kös iminle çalışanların böylesi bir hakka sahip bulunduklat e m b u l edilmektedir.
Avusturya, lelçika, Danimarka, Hollanda, Arjantin gibi ülkelerde mevzuatta
kamu görevlilerin grev hakkına ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı için, be
lirsin ve çelişkili bir durun mevcuttur."
flABD ’de de kamu görevlilerinin grev hakkı federal düzeyde yasaklanmış ol!di'.ğu halde, yedi tanesi hariç, eyalet düzeyinde çeşitli kategorilerdeki kaj'•••n.ı görevlilerinin grev hakkı mevcuttur.
3*2.4. İlildi KLSIKIİIDL gALIŞANLARIL ORG'C:T~AKILÜLERII.L GATIRILLN DlkLR SINIRrgütlenme hakkının tanınması tek başına herşey demek değildir. Yukarıdaki
açıklamalar lan da anlaşılacağı gibi, bu hak genellikle çeşitli sınırlama
larla canmma.kta ve jrine genellikle; örgütlenme hakkı, sendikal işlevlerin
t« m anlamıyla yerine getirilmesine olanak tanıyan grev ve toplu sözleşme
boklarıyla tahkim e lilnemcktodir. Veya kanu kesiminde çalışanların örgütle
rinin ekonomik demokratik hakların kazanılmasını sağlayacak fiili bir güce
erişmelerini Önleyici yasal düzenlemelere gidilnektedir. Lir kısın kamu ke
simi e-limanlarının örgütlenme dışında bırakılması, özel kesim işçileriyle
birlikte örgütlenmeyi yana klana, nünküıı olduğu kadar parçalannış bir örgütîanneye zorlama bu tür düzenlemelerin çaroıcı örnekleri olarak yukarıda ve
rilmiştir „
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Bütün bunlara ek olarak, kamu kesiminde çalışanların örgütlerinin resmi otoritelerce tanınmasında da, bv örgütlerin varlı.'mı etkisiz hale getiren
bazı kurr>Iların(l) uygulanmakta oIcTüg-unu belirtmek gerekir.
,;Bir çok durumda kamu hizmeti personelinin belli bir kesimini temsil ett;
:ği savında olan bir örgütün tanınması, bu konuda, tek yargıç durumunda bu
lunan kamu yetkililerinin keyfi kararlarına kalabilmektedir. İngiltere'de
durum boylodir. Hazine'ce saptanan koşullara göre birden iazla hükümet bi
rimindeki kamu görevlilerini temsil eden bir örgüt genel düzeydeki yetkili
lerce tanınırken, öte yandan bir bölümün personelini temsil eden bir başko»
örgüt de bölüm düzeyindeki yetkililerce tanınmaktadır. Örgütün parasal gücünün örgütla m*ccCGİede azimaanmayacak bir önemi oldu£a
açık bir gerçektir. ,l Çalışanların m a^ şiarından g a i l e n sen ika ödentileri
fkaynaktan kesme sistemi), bu örgütlerin düzenli yönetilmeleri ve kendi
alanlarında yeterli Terecede tkinlik gösterebilmeleri için gerekli olan
temeli olust u n \t ... Bununla birlikte özel kesimde bu sistemi uygulamakta
olan ülkelerin tümünde ’kamı? kesini içinde aynı t ir bir uygulema görülmez.Tu ve benzeri Turunlar sermaye sınıflarının kamu kesiminde çalışanların
örgütlü gücünü kirm .ya verdikleri özel önemi çok iyi vurgtılamaktadır.
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Seı^aye sınıflarının ve onların siyasi iktidarlarının karÜ kesiminde çalı*
şanların örgütlenmelerine karşı göster d i ğ i b u - duyarlıksın ^e sisternatik-b:
dinçli engellemelerin doğal sonucu olarak s 03 konusv kesimin örgütlerinde
ülkeden ülkeye, hatta aynı ülkede orgûtden örgüte derişen farklı yapılar
ortaya çıkmıştır, işçi sınıfının sendikal örgütlenmesinde görülmeyen bu
çeşitlilik bile tek başına liklcati çeken bir noktadır.
Kamu kesinin Te çalışanların örgütlerinin yapılarına bakıldığında bazı ül
kelerde bunların seuuıka statüsün'* e de£il derne1' sta tüsû.ııdc o1duğu görü.—
1 ecektir."Tynı i lkede bıTe her iki' statüye göre de örgüt^enı -.elerin bulun
duğunu f.üraol: rıupyindur. Ome^ln; -Peder..!
• n ' 1 a ¿kİ tür kayu görev
lileri orgv tü
,
.
V
yâ da câ insiz ülîean ylıklı Calıs- nTar ü?en'üc . m a ( X/>)
lı olan örgvtTef, 1 .incisif U.man J'amu Görevlileri ICcnfederauyonun:'
} bağlı raer
lek e m e ğ i türündeki örgütler. Birinci türün üç tür ^ynsi vardır; devle"
(memurları, aylıklı çalınanlar, ücretli çalışanlar, ikinci türdeki örgütle
rin üyeleri ise, özellikle memur statüsündedirlor, çok az olcüTe diğer
iki kesimden Üye alırlar. G-enel olarak örgütün iç y ııcı, toplu sözleşme
hakkına sahip ola .dirin bu .hakkı kullanabilmesi:? ,c, ka aı görevlilerinin
üç kesimi arasındaki ayrımları bir ölçüde yansıtır,Bazı ülkelerde dernek statüsündeki örgütlerin 1eııdika la r ınkin# benzer iş
levleri yerine getirdigi görülür. Buna kargılık bazı ilkelerde de şendiler:
statüsünde bulunan örgütlerin yerine getirebildikleri r,er> .ikal işlevler
son derecede sınırlandırılmıştır. Bu, örgüt yapılarına " reşitli biçimlerdc yansı? aktadır.
Kamu kesiminde çalışanların özel kesimde çalışan işçilerle birlikte aynı
sendikal örgütlerin ça ¿ısı altında örgütlenebildi/;! ülkeler bulunmaktadır
B.nun da üç ayrı örgütlenme biçimini ortaya çıkar Ti '1 ^or: İnektedir:

-
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- Kamu görevlileri ile işçiler ayrı sendikalarda örf itlermiş olmakla "bir
likte bu sendikaların,federasyonlar halinde 'birleşebildiği örgütlenme bi
çimi, bu kategorinin en yaygın modeli budur^
- Kamu kesininde çalışanlar ile özel kesimde çalışan işçilerin a y m şendi
kalarda örgütlenebildiği örgütlenme biçimi.
- Kamu kesiminde çalışanların hem bulundukları işkolları ya da işyerleri
itibariyle işçilerle aynı sendikalarda örgütlenebildiği hem do meslek ka
tegorileri itibariyle ayrı sendikalar kurabildikleri yani bu iki ayrı k a 
tegorideki sendikalara aynı zamanda üye olabildikleri örgütlenme biçimi,.
Dikkati çeken nokta aynı ülkede dahi bu üç ayrı biçime birden rastlamanır
mümkün oİmasidir.
Kamu kesiminde çalışanların yalnızca kendi aralarında Örgütlenebildiği üSkelerde bu tür örgütlenmelerin - ister dernek ister sendika statüsünde bı
lunsun • birbirinden çok farklı yapılara sahip -olduğu görülme1’tedir:
- Meslek esasına dayalı-lonca türü- örgütlenmeler,
-- İşyeri esasına (bakanlık, bakanlığa bağlı daireler, kamu kuruluşları,
bunlara bağlı birimler esasına) dayalı Örgütlenmeler; bunun da iki türü
vardır' Aynı birimdeki her meslek kesimini kanayanlar ve aynı birimdeki
belirli bir meslek kesimini kapsayanlar,
- Iş kolu esasına dayalı örgütlenmeler,
- Ulusal düzeyde çok çeşitli meslek kesimlerini birarada kapsayan merkezi
örgütle nme1er.
Yine dikkati çeken nokta, bu örgütlenme biçimlerinin hepsini birden veya t
bölümünü aynı ülkede görebilmenin mümkün olm£feıdı:%Bıi •fccbrgütlerin kendi
aralarında ulusal düzeyde federasyonlar olııştürabildikleri ~ uunuıı tersi
durum da söz konusu ~ ülkelerde bulunmaktadır*
Bir çok âlkede kamu kesiminde çalışanların örgütlerinin uluslararası fe
derasyonlara katılma hakları ya doğrudan tanınmamıştır veya resali otor
telerin iznine tabi kıl.inmiştir. Bu durum işçi sendikaları için çok d -L
az sayıda geçerlidir,

5.0. SONUÇ;
Buraya kadar söylenenlerden de açıkça görülebileceği gibi, kamu kesiminde
çalışanların daha az sınırlandırılmış örgütlenme haklarına ve sendikal
haklara sahip bulunduğu ülkelerin belirgin ve ortak özelliği ; bu ülke
lerin işçi sınıflarının sendikal ve siyasi hareketinin güçlülüğüdür.Bu
ülkelerde işçi sınıfının siyasi hareketinin diğer enekçi sınıf ve tabaka
lar üzerindeki siyasi-ideolojik etkileri yaygındır ve giderek derinleşmek—
tedirf Bu etkilerin giderek derinleşmesinin maddi temelleri bulunmaktadır.
Söz konusu ülkelerin çoğunda kapitalizmin gdldiği aşama ve bu arada bilim
sel ve teknolojik devrim olgusu örneğini toplumun öğretmen, teknik eleman*
idari personel^ sn;lık personeli gibi bir mesle e sahip olanlardan oluıan
tabakalarıyla işçi sınıfı arasında ilk sayılanların sayılarındaki artışa
ve üretim sürecindeki konumlarında meydana gelen değişikliklere paralel
olarak sınıfsal bir yakınlaşma sonucunu yaratmaktadır, .¡-.eslekleri itiba
riyi e önemli bir kısmı kamu kesiminde çalışan bu emekçilerj i,.Çi sınıl.. —
nın siyasi, ideolojik, fiili öncülüğünde örgütlenme haklarına ve sendikafi
haklara ilişkin taleplerini ve bu uğurdaki mücadelelerini her geçen gün

daha ileri bir düzeye yükselterek bugünkü haklarına sahip olabilmişler
ve bunları koruyabilmişler, sermaye sınıflarının yukarıda sözü edilen
engellerini aşabilmişlerdir.
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