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Türkiye de !ki Düzeyli Toplu Pazarl"k Aray"#":
Dokumac"l"k !#kolu Örne$i (1966%1980)

Can  AFAK
1

ÖZET Bu çal !man n amac ; iki düzeyli toplu pazarl " n yasal olanaklar n n
bulundu"u 1963–1980 döneminde hemen her i!kolunda ortaya ç kan i!kolu
sözle!meleri aras nda özelli"i olan, dokumac l k i!kolunda Türkiye Tekstil Örme ve
Giyim Sanayii #!çileri Sendikas  (Teksif) taraf ndan yürütülen i!kolu düzeyinde
toplu pazarl k sürecinin tart ! lmas d r. Tart !man n oda" ndaki mesele; birbirine
ba"l  iki kritik sorunun cevapland r labilmesidir: Teksif’in dokumac l k i!kolunda
yürüttü"ü toplu pazarl k süreci iki düzeyli toplu pazarl k olarak nitelendirilebilecek
midir? Teksif’in 1966–1980 y llar nda i!kolu yetkisine dayanarak ba" tlad "  toplu i!
sözle!meleri, klasik anlamda i!kolu sözle!meleri olarak kabul edilebilir mi? Böyle
bir tart !ma, sadece dokumac l k i!kolu için de"il ama Türkiye’de toplu pazarl k
sürecinin bütünü; sürecin geli!imi, özellikleri aç s ndan da ö"retici, önemli ve
ilginçtir.

ABSTRACT The  objective  of  this  study  is  to  discuss  the  process  of
collective bargaining carried out by the Turkish Weaving Apparel Industry
Workers Union (Teksif) in the weaving sector, which is a special case for all sectors
for  the period 1963-80 when two-stage collective  bargaining was legal.  The main
issue centers on providing an answer to two interrelated questions: can the
bargaining  carried  out  by  Teksif  considered  a  two-stage  process,  and,  can  the
collective settlements Teksif arrived at the sectoral level be considered classic work
settlements? A discussion of these questions is instructive, important, and
interesting from the point of view of understanding the process of collective action
in Turkey as a whole, as well as its development and special features.

Giri#

#!kolu düzeyinde ya da sektörel düzeyde toplu pazarl k, toplu pazarl " n
âdemi merkezile!me e"ilimine ra"men Kara Avrupa’s nda bugün de bask nd r.
Avrupa Birli"i (AB) ülkelerinde, özellikle #ngiltere ve bir ölçüde de Fransa d ! nda
AB15 ülkelerinde merkezile!mi!; ulusal/sektörler aras  ve sektörel, endüstriler,
i!kollar  ve bölgeler düzeyinde toplu pazarl k genel olarak hâkimdir. Belçika,
Finlandiya ve #rlanda’da ulusal/sektörler aras  toplu pazarl k belirleyici pazarl k
düzeyini olu!tururken, #talya, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Avusturya, #sveç,
#spanya ve Portekiz’de en önemli pazarl k düzeyi i!koludur. Danimarka ve

1 Sendika uzman . Kristal-!" Sendikas  Toplu Sözle"me Dairesi.

Çal !ma ve Toplum, 2010/3
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Lüksemburg’da bask n bir toplu pazarl k düzeyinden söz edilemese de bu iki ülkede
de sektörler aras  ve sektörel düzeylerde toplu pazarl k varl " n  korumaktad r. Buna
kar! l k AB10 ülkelerinde -Orta ve Do"u Avrupa ülkelerinde- sektörler/endüstriler
(i!kollar ) düzeyinde sözle!meler nadirdir ve bunlar da s kl kla, yasalarda var olan
asgari standartlar  tekrarlayan metinlerdir. Bu ülkelerde ilave olarak birden çok
i!yerine uygulanmak üzere “çok i!verenli sözle!meler” yap lmaktad r.2

Bat ’da, özellikle erken sanayile!mi! AB15 ülkelerinde sektörler aras /ülke,
sektörler/i!kollar  ve i!yerleri düzeyinde ve birbirini tamamlayacak tarzda –
birbirinin yerine geçmeden- yürütülen toplu pazarl k sürecinde merkezi birimlerin
a" rl k kazanmas n n sonuçlar ndan biri de sürecin i!çi s n f n n daha genel, ortak
ç karlar na yönelmesi, sendika hareketinin görece politikle!mesi olmu!tur. Sendika
hareketinin sosyal politika alan nda etkili olabilmesi, ülke düzeyinde -sektörler aras -
ikili ve/veya üçlü çerçeve anla!malar n n taraf  olabilmesiyle çok yak ndan ilgilidir.
Konfederasyonlar aras  (sektörler aras ) anla!malar, sektörel ya da i!kollar nda
ba" tlanan toplu sözle!melerin çerçevesini olu!turmakta, sektörel ya da i!kolu
anla!malar  da i!yeri düzeyinde ba" tlanan toplu sözle!melerle tamamlanmaktad r.3

Bu model, “çok düzeyli toplu pazarl k” olarak bilinen toplu pazarl " n geleneksel
piramidini olu!turmaktad r.

Türkiye, çok düzeyli toplu pazarl k aç s ndan deneyimi/birikimi olan bir ülke
de"ildir. Sendika hareketinin ülke düzeyinde yürüttü"ü “sosyal diyalog” aray ! ,
kamuda 1978 y l nda yürütülen toplu pazarl k sürecindeki s n rl  etkisi d ! nda
uygulama alan  bulamayan ve esasen ekonomik çökü!e kar!  siyasal/toplumsal
destek aray !  olarak niteleyebilece"imiz Toplumsal Anla!ma ve kimi hükümet
zirveleriyle s n rl d r.4 Türkiye’de ülke düzeyinde yürürlü"e konan ikili ya da üçlü

2 Schroeder, W. (2003),  In the wake of EU enlargement, Collective bargaining
trends, Magazin Mitbestimmung; Mitbestimmung international edition 2003;; Ayr ca:
http://www.eiro.eurofound.ie/;  Industrial  relations  in  the  EU  Member  States  and
candidate countries; http://www.eurofound.europa.eu/; Eri"im Ocak 2008.

3 “Bat ’da, çok düzeyli toplu pazarl k bütün demokratik ülkelerde benimsenmi"
bir uygulamad r. Ama bunlar elbette birbirlerinden farkl d r. Almanya'da farkl d r,
Fransa'da farkl d r vesaire. Bu demektir ki toplu pazarl k giderek i"letme i"yeri düzeyine
do#ru çap  küçülerek devam ediyor ama i" kolu sözle"meleriyle tümüyle önemini
kaybetmi" de#ildir. Hatta konfederasyonlar aras  anla"malar, onlar n çerçevesinde
yap lan i" kolu anla"malar , onlar n uygulamas n  gösteren !"yeri veya i"letme

anla"malar  çok düzeyli toplu pazarl k biçiminde dünyada cereyan etmektedir.” Kutal,
Metin (2001), “Toplu !" !li"kilerinin Temel Kurumlar  Aç s ndan Aray "lar”, TÜH!S
Dergisi; Cilt: 17; Say : 2; Kas m.

4 Formel dan "ma ise Çal "ma Meclisi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sosyal
güvenlik ve i"/i"çi bulma kurumlar ndaki temsildir.
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anla!malar yap lmam !t r. Gerçi 1963–1980 döneminde, hemen bütün i!kollar nda
i!çi sendikalar  ya da federasyonlar  i!kolu yetkisine dayanarak hukuken “i!kolu
sözle!mesi” statüsünde pek çok sözle!me ba" tlam !lard . Ne var ki bu
sözle!melerin bir k sm  ba" ms z süreçler de"ildi; i!yeri ya da i!yerleri düzeyinde
yürütülen toplu pazarl k müzakerelerinin daha ba! nda bir protokolle, kabul
edilecek hükümlerin i!kolu sözle!mesi hükümleri olarak da geçerli oldu"u kabul
edilmekteydi. Böylece !eklen ayr  ancak muhteva bak m ndan birbirinin ayn  olan
ve “ikiz sözle!meler” olarak adland r lan iki “farkl  düzeyde” toplu i! sözle!mesi tek
bir müzakere sürecinin sonunda ortaya ç kmaktayd . Kimi sözle!meler ise tek bir
metin olarak yaz l p, bu sözle!menin hem i!kolu hem de i!yeri sözle!mesi oldu"u
belirtilmekteydi. Ayr ca bu dönemde tek tek i!yerlerinde pek çok toplu i!
sözle!mesi, i!kolu yetkisine dayan larak ba" tland  ve böylece tek bir i!yerini
kapsayan pek çok “i!kolu sözle!mesi” yap ld . Ku!ku yok ki bu sözle!melerin i!kolu
sözle!mesi niteli"i ta! d klar  ve geri plandaki modelin de –hukuki dayanaklar na
ra"men- çok düzeyli toplu pazarl k modeli oldu"u kabul edilemez.

1980 Eylül’ünün ard ndan ise süreç, 1982 Anayasas ’n n “ayn  i!yerinde, ayn 
dönem için, birden fazla toplu i! sözle!mesi yap lamaz ve uygulanamaz” hükmüyle
kesin biçimde s n rland r lm !; 1983 sendika yasalar 5 bu s n rlama çerçevesinde
kurgulanm !, “tek düzeyli” ve “i!yeri düzeyinde” yürütülebilen bir model
öngörülmü!tür. Sektörleraras  düzeyde/ülke düzeyinde ve sektörel/i!kollar 
düzeyinde toplu pazarl k yasaklanm !t r.

Bu noktada, Türkiye’de toplu pazarl k sürecine ili!kin en kritik tespit, tek
düzeyli olmas d r. Bu tespit, esasen iki düzeyli toplu pazarl " n yasal olanaklar n n
bulundu"u; i!kolu ve i!yeri toplu i! sözle!melerinin yasayla düzenlendi"i 1963–1980
dönemini de kapsar.6

Gene de 1963-1980 döneminde, çok düzeyli/iki düzeyli toplu pazarl k
özellikleri ta! yan kimi süreçler de ortaya ç kt . Bu noktada Türkiye Tekstil Örme ve
Giyim Sanayii #!çileri Sendikas ’n n (Teksif) 1966 y l ndan ba!layarak dokumac l k
i!kolunda, “i!kolu düzeyinde” ba" tlad "  toplu sözle!meler özellikle ilk y llardaki
ay rt edici –s ra d ! - yanlar yla oldu"u kadar zaman içinde ortaya koydu"u de"i!imle
de dikkat çekicidir. Bu çal !man n amac ; 1963–1980 döneminde hemen her
i!kolunda ortaya ç kan i!kolu sözle!meleri aras nda özelli"i olan, dokumac l k
i!kolunda Teksif taraf ndan yürütülen i!kolu düzeyinde toplu pazarl k sürecinin
tart ! lmas d r. Tart !man n oda" ndaki mesele; birbirine ba"l  iki kritik sorunun
cevapland r labilmesidir:

5 2821 say l  Sendikalar Kanunu ve 2822 say l  Toplu !" Sözle"mesi Grev ve
Lokavt Kanunu.

6 %afak, Can (2008), “Türkiye’de Grup Toplu Pazarl # ”, Çal "ma ve Toplum,
D!SK/Birle"ik Metal-!" Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2008/4, !stanbul, s.42.
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1.Teksif’in dokumac l k i!kolunda yürüttü"ü toplu pazarl k süreci iki düzeyli
toplu pazarl k olarak nitelendirilebilecek midir?

2.Teksif’in 1966–1980 y llar nda i!kolu yetkisine dayanarak ba" tlad "  toplu
i! sözle!meleri, klasik anlamda i!kolu sözle!meleri olarak kabul edilebilir mi?

Böyle bir tart !ma, sadece dokumac l k i!kolu için de"il ama Türkiye’de toplu
pazarl k sürecinin bütünü; sürecin geli!imi, özellikleri aç s ndan da gerçekten
önemli ve ilginçtir. 1983 yasalar n n demokratikle!tirilmesi taleplerinin uzunca bir
süredir gündemde olmas  nedeniyle günceldir de.

1. Teksif !#kolu Sözle#mesi Sürecinin Öyküsü

 !kolu sözle!mesinin ortaya ç"k"!": 1966

Dokumac l k i!kolunda i!kolu düzeyinde ilk toplu i! sözle!mesi, Teksif
taraf ndan 07.10.1966 günü ba" tland  ve 07.10.1966–07.04.1969 tarihleri aras nda
2,5 y l yürürlükte kald .

Teksif i!kolu düzeyinde toplu sözle!me yapmak amac yla 16 Ocak 1966
günü dokuma i!koluna giren kimi i!yerlerine ve Türkiye Tekstil Sanayii #!verenleri
Sendikas ’na ça"r da bulundu, i!veren sendikas n n ça"r ya itiraz  üzerine ortaya
ç kan yetki uyu!mazl "  07.02.1966 tarihinde Yarg tay 9. Hukuk Dairesi karar yla
çözümlendi ve sendikan n i!kolu yetkisi kesinle!ti.7 Teksif i!kolu yetkisine
dayanarak 160 i!yerini temsilen Türkiye Tekstil Sanayii #!verenleri Sendikas  ile 21
müessese ve fabrikas  ad na Sümerbank Genel Müdürlü"ü’nü ve i!veren
sendikas na üye olmayan kimi i!yerlerini 19.09.1966 tarihinde toplant ya ça" rd .
Toplant ya “Türkiye Tekstil Sanayii #!verenleri Sendikas  ile Sümerbank ve baz 
müstakil i!veren ve temsilcileri” kat ld , birkaç tur görü!menin ard ndan Türkiye
Tekstil Sanayii #!verenleri Sendikas  ile Teksif aras nda 07.10.1966 tarihinde 1.
Dönem #!kolu Toplu #! Sözle!mesi ba" tland  ve imza tarihinden ba!layarak
yürürlü"e girdi.

Sözle!menin “Taraflar” ba!l kl  giri!inde !u düzenleme yer almaktad r: “Bir

7 Teksif (1967), Genel Kurul Çal "ma Raporu 19–22 May s 1968, Ankara, s. 75.
!stanbul Tekstil Sendikas ’n n Çal "ma Bakanl # ’na ba"vurarak sözle"menin iptalini
istedi#i, Çal "ma Bakanl # ’n n 18.10.1966 tarihli karar  ile itiraz  reddetti#i ve nihayet
Yarg tay’ n 31.10.1966 tarihli karar  ile itiraz n kesin olarak reddedildi#i
anla" lmaktad r. Bu 1. dönem i"kolu sözle"mesi 07.10.1966–07.04.1969 tarihleri
aras nda yürürlükte kalm "t r. Bkz. Teksif (1969-1), Çal "ma Raporu, Teksif Yay nlar :
35, Ankara, s. 111. Ayr ca Türkiye Tekstil Sanayi !"verenleri Sendikas   (1966),
Türkiye Tekstil Sanayi !"verenleri Sendikas -Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi

!"çileri Sendikas  !"kolu Toplu !" Sözle"mesi, 7 Ekim 1966, Türkiye Tekstil Örme ve
Giyim Sanayi !"çileri Sendikas  Yay nlar , Kas m, !stanbul.
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taraftan Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii #!çileri Sendikas  (Teksif) ile di"er
yandan Türkiye Tekstil Sanayii #!verenleri Sendikas  ve bu sendikan n üyesi
olmayan i!verenler aras nda a!a" daki !artlarla bu i!kolu toplu i! sözle!mesi
akdedilmi!tir.”8 Bu ifadeye göre sözle!menin taraflar  i!çi ve i!veren sendikalar  ile
sendika üyesi olmayan bir grup i!verendir. Sözle!menin “#!verenin temsili” ba!l kl 
3.  maddesi  de  bu  durumu  teyit  etmektedir:  “1)  #!bu  Toplu  #! Sözle!mesinde
#!vereni; a- #!veren sendikas , b- Sendikaya üye olmayan i!verenler temsil ederler.

2) #!bu sözle!menin tatbikat nda i!vereni i!veren sendikas  ve sendikaya üye
olmayan i!verenleri, i!veren veya vekili temsil ederler.”9

Sözle!medeki bu düzenlemeye kar! l k Teksif taraf ndan, sözle!menin 160
i!yeri ad na ba" tland "  kaydedilmektedir ki i!veren sendikas n n üye say s  da bu
kadard r. Sözle!menin bas l  nüshas  da sadece i!çi ve i!veren sendikas 
temsilcilerinin isim ve imzalar n  ta! maktad r.10 Bunun nedeni, ça"r  kapsam ndaki
i!veren sendikas  üyesi olmayan i!verenlerle, i!kolu sözle!mesinin i!veren
sendikas yla ba" tlanmas n n ard ndan, “i!kolu yetkisine dayan larak” tek tek
(münferit olarak) müzakereler yürütülmü!, bunlardan bir k sm  ile anla!ma
sa"lanarak bu i!yerlerinin de i!kolu sözle!mesinin kapsam na sonradan al nm !
olmalar d r.

Öte yandan, sendikan n ça"r s na uymayan ya da ça"r  üzerine toplant ya
kat l p da anla!ma imkân  bulunmayan i!verenler için bir tutanak düzenlenerek
durum Çal !ma Bakanl " ’na bildirilmi!tir.11 Teksif’in 1967 tarihli Çal !ma
Raporunda bu i!yerlerinin say s  75 olarak verilmektedir ve Bakanl k taraf ndan
4.11.1966, 7.11.1966, 15.11.1966 tarihlerinde toplant ya davet edildikleri
belirtilmektedir. Bu toplant lara kat lan bir k s m i!verenlerle de i!kolu sözle!mesi
ba" tlanm !t r. Teksif’in 1967 tarihli Çal !ma Raporunun redaksiyonu s ras nda bu
sürecin henüz tamamlanmad "  anla! lmaktad r. Teksif’in 1969 tarihli Çal !ma

8 Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  (1966), s. 5.
9 Ayn  yerde, s. 6.
10 “… Kesinle"en yetkimize dayan larak ba"ta 160 i"yerini temsilen Türkiye

Tekstil !"verenleri Sendikas  ile 21 müessese ve fabrikas  ad na Sümerbank Genel
Müdürlü#ü ve ad  geçen i"verenler sendikas na üye olmayan i"yerlerine Ankara’da
Sendikam z Genel Merkez toplant  salonunda yap lmak üzere ilk defa 19.9.1966
tarihinde toplant ya ça# r lm "t r. Toplant ya Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri
Sendikas  ile Sümerbank ve baz  müstakil i"veren ve temsilcileri kat lm ", müteakip
toplant lar n da ertelenmesi neticesinde Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  ile
Sendikam z aras nda 7.10.1966 tarihinde i"kolu düzeyinde 160 i"yeri ad na Toplu !"
Sözle"mesi imzalanm "t r.” Bkz. Teksif (1967), s. 75. Ayr ca, Türkiye Tekstil Sanayii

!"verenleri Sendikas  (1966), s. 30.
11 Teksif (1967), s. 76.
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Raporunda, münferit olarak yürütülen bu süreçte Teksif’in anla!ma sa"lanamayan
40 i!yeri için grev kararlar  alarak i!verenlere bildirdi"i, bunlardan 18 i!yerinde,
i!kolu toplu i! sözle!mesi imzaland "  kaydedilmektedir. Süreç tamamland " nda
i!kolu sözle!mesi kapsam nda 234 i!yeri bulunmakta ve bu i!yerlerinde toplam
72.765 i!çi çal !maktad r.12 Teksif’in 1966 y l nda ba" tlad "  münferit sözle!meler
ve i!kolu düzeyinde toplu i! sözle!mesine ili!kin bilgiler, Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1 – Teksif’in Ba#"tlad"#"  !kolu Düzeyinde Toplu  !
Sözle!melerinin Kapsad"klar"  !yeri,  !çi ve Üye Say"lar" (1966)

I. Müstakil
 !yeri
Say"s"

 !çi
Say"

s"
Üye

Say"s" II. 160  !yeri
 !yeri
Say"s"

 !çi
Say"s"

Üye
Say"s"

%ube %ube:

#zmir 11 4674 4429 #stanbul 128 22962 16143

Ayd n 1 1500 1480 Bursa 9 1327 1202

Kayseri 3 1585 1576 U!ak 10 493 418

Mersin 2 1732 1502 #zmir 6 1950 1881

Tarsus 2 687 505 Bal kesir 1 587 561

Adana 2 1456 1286 Kütahya(Simav) 1 55 55

Antakya 1 835 835 #skenderun 2 1120 975

Gaziantep 4 395 351 Salihli 1 690 640

Sümerbank 22
2956

2 29488 Gaziantep 6 890 774

#stanbul 15 2466 2382

Elaz " 1 318 318

Toplam 64
4521

0 44152 Toplam 164 30074 22649

Genel Toplam 228 75284 66801
Kaynak: Teksif Çal !ma Raporu (1967), Genel Kurul 19–22 May s 1968,

Ankara, s. 77.
#!kolu sözle!mesinin kapsad "  i!yerlerinin ço"unda -85 i!yeri d ! nda- i!kolu

12 Teksif (1969-1), s. 113-115. 1967 tarihinde toplanan Genel Kurula sunulan
Çal "ma Raporunda müstakil i"yerlerinin say s  64, i"çi say s  45.210, üye say s  44.152;
Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  üyesi i"yerlerinin (160 i"yeri olarak
kategorize edilmi") say s  164, i"çi say s  30.074, üye say s  22.649 ve toplam i"yeri

say s  228, i"çi say s  75.284, üye say s  66.801 olarak verilmektedir. Teksif (1967), s.
77.
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sözle!mesinin yürürlük süresi içinde i!yerleri düzeyinde toplu i! sözle!meleri de
imzalanm !t r. #!kolu sözle!mesi kapsam nda olup da i!yeri düzeyinde toplu
sözle!me yap lmayan i!yerleri Tablo 2’de görülmektedir.

Tablo 2 -  !yeri seviyesinde toplu i! sözle!mesi olmay"p i!kolu
sözle!mesi kapsam"nda olan i!yerleri (1.5.1967 tarihi itibariyle)

S"ra No. %ube Ad"
 !yeri
Say"s" Çal"!an Say"s" Üye Say"s"

1 Adana 1 1.100 1.000

2 Bak rköy 8 2.575 1.828

3 Beyo"lu 31 1.885 123

4 Eyüp 2 835 735

5 #zmir 2 285 90

6 Mahmutpa!a 19 1.210 135

7 Tarsus 1 550 200

8 Topkap 12 1.966 1.180

9 Yedikule 9 1.230 205

TOPLAM 85 11.636 5.496
Kaynak: Teksif (1967), Tablo 52, s. 78.
Anla!ma sa"lanamayan 10 i!yerinde grev oylamas  sonucunda yetki dü!mü!

ve 12 i!yerinde ise gerek mahalli !ubelerin “vaki görü!lerine uyularak ve gerekse
i!yerlerinin çe!itli sebeplerinden dolay  grev uygulama kararlar  semeresini
vermemi!tir.”13 Teksif’in 1967 tarihli Çal !ma Raporu’nda bu i!yerlerinden bir k sm 
ile “i!yeri düzeyinde toplu i! sözle!mesi” yap ld "  da kaydedilmektedir ki bunlar n
i!kolu sözle!mesinin !artlar n n d ! nda münferit i!yeri sözle!meleri olduklar 
anla! lmaktad r.14 #!kolu sözle!mesi sürecine ba!lang çta kamu kurulu!u olan ve o
dönemde 21 fabrikas nda 29.488 i!çi çal !t ran Sümerbank’ n da dâhil edilmesine ve
ilk toplant ya Sümerbank yetkililerinin de kat lmalar na kar! l k Sümerbank i!kolu
sözle!mesi kapsam na al nmam !t r. #!kolu sözle!mesi müzakereleri sürecinden
kopan Sümerbank için 2. dönem toplu i! sözle!mesi müzakereleri münferiden
yürütülmü! ve 12.9.1966 günü anla!ma sa"lanarak toplu i! sözle!mesi
ba" tlanm !t r.15

Dokumac l k i!kolunda i!kolu düzeyinde toplu i! sözle!mesinin ortaya ç k ! 
sürecine daha yak ndan bak ld " nda, bu i!kolunda giderek güçlenen sendika

13 Teksif (1967), s. 80.
14 Ayn  yerde.
15 Teksif (1967), s. 61-63.
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rekabetinin ve 1966 y l nda Türkiye Tekstil Sanayi #!verenleri Sendikas  ile bir
yandan Teksif ve di"er yandan Türkiye Tekstil #!çileri Sendikas  (Tekstil) aras nda
yürütülen grup pazarl " n n da etkili oldu"u görülmektedir.

#!kolu sözle!mesinin de ortaya ç kt "  dönemde; 1965-1967 y llar  aras nda
Teksif kamuda Sümerbank fabrikalar nda ve özel sektörde de 2. Devre i!yerleri
düzeyinde toplu i! sözle!meleri ba" tlam !t r. #!yerleri düzeyinde ba" tlanan bu
sözle!melerin say s  304 ve bu sözle!melerin kapsam ndaki üye say s  da 81.407
olarak kaydedilmektedir. 1965–1969 döneminde ba" tlanan Teksif sözle!meleri
Tablo 3’de verilmektedir. Bu dönemde Teksif’in Tablosunda aç kça görünmeyen
bir toplu pazarl k süreci, Türkiye Tekstil #!verenleri Sendikas  ile yürütülen 2.
Dönem grup pazarl "  sürecidir. Ayn  dönemde i!veren sendikas , Tekstil’le de grup
pazarl "  yürütmektedir. Teksif’in i!kolu sözle!mesinin bu grup pazarl "  süreciyle
birlikte ele al nmas , i!kolu sözle!mesinin ba!l ca özelliklerinin anla! labilmesi
bak m ndan önemlidir.

Tablo 3 Teksif’in 1965–1969 Döneminde Toplu  ! Sözle!meleri.

Toplu sözle!meler  !yeri Say"s"
Üye

Say"s"
1. Dönem #!kolu 234 72.765
2. Dönem #!kolu 754 98.766

2. Devre i!yerleri 1.8.1965–1.4.1967 304 81.407
3. Devre i!yerleri 1.4.1967–1.5.1969 329 84.944

Kamu/Sümerbank 1968 sonu 25 29.953
Kaynak: Teksif (1969), s. 106-107’de Tablo 11, s. 112’de Tablo 12, s. 114-

115’de Tablo 13’den düzenlenmi!tir.

Öncelikle i!kolu sözle!mesinin ortaya ç k ! na ili!kin önemli bir tezin
üzerinde  durmak  gerekir.  Tekstil  taraf ndan  ileri  sürülen  bu  tez  i!kolu
sözle!mesinin ortaya ç k ! n n nedenini sendika rekabetine ba"lamaktad r. Çünkü
Teksif’in 2. Dönem grup sözle!mesi ile i!çi ücretlerine iki y lda elde etti"i zamm ,
daha sonra grup sözle!mesi imzalayan Tekstil birinci y ldan ba!lamak üzere kabul
ettirmi! ve böylece i!veren sendikas n n, “iki sendikaya ayn  ölçüler içinde hak
verilmesi prensibi” y k lm !t r. Bu sürece ili!kin bir aç klama Tekstil gazetesinde
sendika Genel Ba!kan  R za Güven’in bir yaz s nda da yer almaktad r:

“… S ra Tekstil’in yüzde oran nda zam teklifinin
müzakeresine geldi"i zaman, #!verenler Sendikas  temsilcileri bu
çok hakl  teklif ve gerekçeler kar! s nda söyleyecek söz bulmakta
güçlük çektiler. Amma çok hakl  olarak ‘biz bir k s m üyelerimiz
ad na Teksif'le seyyanen 240 kuru! olarak anla!maya vard k. Sizinle
ba!ka biçimde anla!ma yapamay z, aksi halde üyelerimiz aras nda
ay r m yapm ! oluruz ki, bunu dü!ünmek bile do"ru de"ildir’
dediler.

“Tekstil temsilcileri bu çok hakl  taleplerinin kabulü için
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 srar edince, ipler gerilmeye ba!lad  ve nihayet uyu!mazl k ç kt .
Uyu!mazl k tutana" n n imzalanmas  üzerine #!verenler Sendikas 
yeni hal !ekilleri aramak ve muhtemel bir grevi önlemek için
çareler arama"a ba!lad lar. Uzun ve çeki!meli geçen müzakereler
sonunda i!verenler sendikas n n her iki sendikaya ayn  ölçüler
#çinde hak vermesi prensibi y k lm !t . Tekstil sözle!mede üstünlük
sa"lam !t . Sözle!menin temel haklar bölümünde de ücret
zamlar nda da zafer Tekstil'in oldu. Teksif'in iki y lda elde etti"i
312  kuru! zamm  Tekstil  birinci  y ldan  ba!lamak  üzere  kabul
ettirmi!ti.” 16

Güven, #stanbul i!çileri ve i!verenleri aras nda “bomba tesiri” yapan bu
sonuç üzerine Teksif’in, i!veren sendikas  ve i!verenlerin “yar nlar  için plân
yapmak” ve “ç " gibi büyüme istidad  gösteren Tekstil'i güdük b rakmak” için
i!birli"i yapt klar n  yazmaktad r:

“#!kolu seviyesinde imzalanan Toplu #! Sözle!mesi bu
dü!ünceden do"du. Hiç sebep yokken i!yeri seviyesinde imzalanan
Toplu #! Sözle!melerinin uyguland "  i!yerlerinde zam almayan
Teksif üyelerine saatte bir kuru! fazla zam sa"land . Bundan sonra
tamamen uydu hale gelen Teksif i!verenlerin deste"i ile ayakta
kalabildi.”17

Gerçekten de Teksif’in 2. Dönem grup sözle!mesinin “Ücretlere yap lacak
zam” ba!l kl  34. maddesinde “#!bu Toplu #! Sözle!mesinin aktedildi"i tarihte
i!yerinde fiilen çal !an sendikal  i!çilerin almakta olduklar  yevmiyelerine 240 kuru!
ve ikinci sene yevmiyelerine 72 kuru! zam yap lacakt r. Ücret zamlar na yaln z bir
defaya mahsus olmak üzere i!çi ba! na 50 lira ilave edilecektir.” hükmü yer
almaktad r.18 Tekstil’in ba" tlad "  bu toplu i! sözle!mesi metninin bugüne
ula!amam ! olmas na kar! n19, Teksif’in i!kolu sözle!mesindeki bir hüküm bu
konuda ipuçlar  sa"lamaktad r. 1966 y l  Ekim’inde ba" tlanan i!kolu sözle!mesinde
ücretlere ili!kin olarak !u düzenleme yer almaktad r: “Akit i!veren sendikas n n
üyesi olup da (TEKS#F) sendikas  d ! nda bir sendika ile i!yeri seviyesinde toplu i!

16 Güven, R za (1968), “Büyük Maç Yakla" rken”, !stanbul Tekstil !"çilerinin

Sesi, 15 Mart 1968, Y l: 1, Say : 16
17 Güven, R za (1968)
18 Toplu !" Sözle"mesi (1966), Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  ile

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii !"çileri Sendikas  Aras nda 12.8.1966 tarihinde
aktedilmi"tir, Hüsnütabiat Matbaas , !stanbul, m. 34, s. 18–19.

19 Bu toplu sözle"me metni Milli Kütüphane’de ve !stanbul Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi’nde bulunmamaktad r. Tekstil Sendikas ’ndan ald # m z toplu sözle"meler
serisi içinde de bulunmamaktad r. Teksif Sendikas ’na da gerek bu metin ve gerekse
di#er kimi doküman için defalarca yapt # m z ba"vurular da sonuçsuz kalm "t r.
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sözle!mesi imzalanan i!yerlerinde çal !an Teksif Sendikas  üyelerine verilecek zam;
Teksif Sendikas n n i!veren sendikas  üyesi i!verenlerle #stanbul’da imzalad "  i!yeri
toplu i! sözle!mesi ve ekleriyle sa"lanan ç plak ücret zamm n n toplam ndan a!a" 
olmayacakt r. %u kadar ki bu zam, 2. y l zamm n  da ihtiva etmek sureti ile
verilecektir. #!bu zam, i!çinin Teksif Sendikas na üye bulunmak kaydiyle 1.8.1966
tarihinden itibaren uygulanacakt r. [sic]”20 Bu çok dikkat çekici bir hükümdür.
Teksif kendisine ba"l  olmayan ve Tekstil’in taraf oldu"u i!yerlerinde çal !an
üyelerine ald "  zam, kendisinin taraf oldu"u i!yerlerinde çal !an üyelerine ald "  iki
y ll k zamm n toplam  kadard r.

Güven i!yeri seviyesinde imzalanan toplu sözle!melerin uyguland " 
i!yerlerinde, Teksif üyelerine saatte 1 kuru! zam al nd " n  yazmaktad r. #!kolu
sözle!mesi metninde böyle bir hüküm bulunmamaktad r, ancak Türk-#!’in toplu
sözle!meyi tan tan yaz s nda zam miktar  birinci y l 280 kuru!, ikinci y l 80 kuru!
olarak geçmektedir. 21 Teksif’in Çal !ma Raporundaki 01.08.1965–01.05.1967
tarihleri aras nda ba" tlanan toplu i! sözle!melerini gösteren listede de kimi
i!yerlerinde zamlar birinci y l 280 kuru!, ikinci y l 80 kuru! olarak
kaydedilmektedir.22

#!kolu sözle!mesinin ortaya ç k ! nda, grup pazarl "  sürecinde ya!anan
sendika rekabetinin etkilerinin de oldu"u kabul edilmelidir. Hatta dokumac l k
i!kolunda öncelikli olan n, belirleyici olan n grup pazarl "  oldu"u da do"rudur.
Ancak bunun ancak, h zland r c  ve bir ölçüde de biçimlendirici bir etki oldu"u
bellidir. 60’lar n konjonktüründe bütün i!kollar nda oldu"u gibi –ki her i!kolunda
sendika rekabeti, i!kolu sözle!mesinin ortaya ç k ! n n nedenleri aras ndad r-
dokumac l k i!kolunda da i!kolu sözle!melerinin mutlaka ortaya ç kaca"  aç kt r.

Her !eye ra"men Teksif’in 2. dönem i!kolu sözle!mesinin haz rl k

20 Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  (1966), “Ücret zamlar  genel
prensipleri”, Madde 32.

21 Türk-!", 1966 y l  sonlar nda Teksif Sendikas  ile Türkiye Tekstil Sanayi
!"verenleri Sendikas  aras nda 176 i"yerini ve toplam 60 bin i"çiyi kapsayan toplu i"
sözle"mesinin imzaland # n  duyurmaktad r. “60 bin i"çiye yeni haklar sa#layan toplu
sözle"meden; her çe"it dokuma sanayi, haz r dokuma e"ya imalat  “trikotaj”, iplik
sanayi ve ç rç r sanayi “idrofil pamuk imalat  dâhil” çama" rhaneler, ütü, kola, boyama
ve temizleme i"lerini kapsam na alan yerlerdeki i"çiler yararlanacakt r.” Türk-!" Ayl k
Dergi (1966), Kas m, Y l: 4, Say : 45, s. 12–13. Kapsad #  i"yeri ve i"çi say lar ndan,
sözle"menin 1. Dönem i"kolu sözle"mesi oldu#u bellidir. Haberde sözle"menin imza ve
yürürlük tarihleri verilmemekte ancak, kimi hükümleri aktar lmaktad r ki buradan da
sözle"menin 7 Ekim 1966 tarihinde imzalanan 1. Dönem i"kolu sözle"mesi oldu#u

anla" lmaktad r.
22 Teksif (1967), s. 52.
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çal !malar , sendikan n süreci alg lama biçimi ve i!kolu düzeyinde toplu pazarl "a ilk
yakla! mlar n n kuramsal tutarl l "  bak m ndan etkileyicidir. Sendika, 1 Ocak 1969
tarihinden itibaren -1. dönem i!kolu sözle!mesinin süresinin tamamlanmas na 4
aydan daha fazla süre varken- ba!lanan bu çal !man n iki safhada yürütüldü"ünü
kaydetmektedir: Tasla" n haz rlanmas  ve kapsam n tespiti.

1.Teksif tasla"  olu!tururken i!e “di"er i! kollar nda yap lm ! i!kolu
sözle!melerinin mukayeseli bir de"erlendirmesinin yap lmas  ile” ba!lam !, bu
de"erlendirme sonuçlar  1. dönem i!kolu sözle!mesiyle –ve i!yerlerinde yap lm !
sözle!melerle- kar! la!t r lm ! ve “Frans z ve Alman hukukundaki ilgili tatbikat göz
önünde bulundurulmu!tur.”

2.#!kolu sözle!mesinin kapsam n n -bütün illerde dokuma i!koluna giren
i!yerlerinin ve i!çi say lar n n- tespiti için Sosyal Sigortalar, Ticaret ve Sanayi
Odalar , Bölge Çal !ma Müdürlükleri ile temaslar kurulmu! elde edilen bilgiler
sendika kay tlar  ile kar! la!t r larak 2. dönem i!kolu sözle!mesi görü!melerine
ça"r lmak üzere 754 #!yeri tespit edilmi!tir. Bu i!yerlerinde 124.513 i!çi
çal !maktad r. 23

2. dönem i!kolu sözle!mesinin yetki i!lemleri öncesinde Teksif, ça"r da
bulunmak üzere 754 i!yeri tespit etmi!tir ve bu i!yerlerinde toplam 124.513 i!çi
çal !maktad r.24 Bu tespitin ard ndan Teksif, 1. dönem i!kolu sözle!mesinin
kapsam na giren 72.765 i!çinin çal !t "  234 i!yerine ve i!verenler sendikas na
sözle!menin feshedildi"ine ve yenilenece"ine; 520 i!yerine de i!kolu seviyesinde
sözle!me yap laca" na dair ça"r da bulunmu!tur.25 Süreç,  Bat ’daki  –Fransa  ve
Almanya- i!kolu düzeyinde ya da sektörel düzeyde toplu pazarl k örnek al narak
tasarlanm !t r. Sendika i!kolu sözle!mesini, i!kolunun büyük bölümünü kapsayan,
genel nitelikte bir çerçeve sözle!me olarak görmektedir. Teksif 1967 tarihli Çal !ma
Raporunda i!kolu sözle!melerinin Türkiye’de bulunan ve dokumac l k i!kolu
kapsam na giren bütün i!yerlerinde de uygulanmak üzere 275 say l  yasan n 8.
maddesi hükmü uyar nca te!mil karar  ç kar larak i!kolu sözle!mesi kapsam na
çe!itli sebeplerle örgütlenememi! bütün tekstil i!çilerini de almak amac nda
oldu"unu belirtmektedir. Teksif bu amac n tahakkuku için haz rl klar n sona ermek

23 Teksif (1969-1), s. 111 ve 113.
24 Teksif (1969-1), s. 113 ve 114-115’da Tablo 13.
25 Bu arada Tekstil !"çileri Sendikas  (Tekstil) i"kolu düzeyinde sözle"me ça#r s 

yapt # n  Teksif’e bildirmi" 4. Nisan 1969 tarihli gazetelerde ilan etmi"tir. Teksif,
Tekstil’in ça#r s na Çal "ma Bakanl #  nezdinde derhal itiraz etmi", 7 Nisan 1969 günü
de !stanbul, Ankara ve !zmir'de ç kan birer gazetede kendi ça#r  ilân n  yay nlam "t r.
Teksif’in ça#r s na da Hür Mensucat Sendikas  (aç k ad ) ile bir k s m i"verenler itiraz
etmi"lerdir. Çal "ma Bakanl #  Tekstil Sendikas n n i"kolu seviyesinde yetkili

olamayaca# na karar vermi", Teksif’in yetkisine Hür Mensucat Sendikas  ve baz 
i"verenlerin yapt klar  itirazlar  da reddetmi"tir. Bkz. Teksif (1969-1), s. 113.
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üzere oldu"unu kaydetmekte, çok iddial  bir hedef ortaya koymaktad r: “Yak n bir
gelecekte sendikam z toplu i! sözle!me düzeninde yeni bir ç " r daha açm !
olacakt r.”26 Bu ilk dönemlerde i!yeri ve i!yerleri (grup) düzeyinde toplu pazarl k,
i!kolu düzeyinde pazarl k sürecinin d ! nda yürütülmektedir. Bu “çok düzeyli” toplu
pazarl k aç s ndan da ülkemizdeki ilk ve tek de"ilse bile nadir ve en önemli
aray !lardan biridir.

2. dönem i!kolu sözle!mesi metninde imza tarihi 16.03.1970 olarak
kaydedilmi!tir. 01.09.1969–01.09.1971 tarihleri aras nda yürürlükte kalan
sözle!mede, i!çi ve i!veren sendikas  yetkililerinin imzalar  ile i!veren sendikas na
üye 145 i!yerinin listesi yer almaktad r. #!veren sendikas  üyesi olmayan i!verenler
için imza aç lmam !t r.

Toplu pazarl"k sürecinin birle!tirilmesi

Ne var ki dokumac l k i!kolunda i!kolu yetkisiyle yürütülen toplu pazarl k,
k sa zamanda, gerek sürecin yürütülmesi ve gerekse alt düzeylerdeki –i!yeri ya da
i!yerleri, grup- toplu pazarl k süreçleriyle ba"lant s  aç s ndan esasl  bir
de"i!ime/dönü!üme u"rayacakt r. Bu dönü!ümün ba!lang c  ise 01.09.1971–
01.07.1974 tarihleri aras nda yürürlükte kalm ! olan 3. dönem i!kolu sözle!mesi
sürecidir. Sözle!menin “Geçerlik” ba!l kl  73. maddesinde !u düzenleme yer
almaktad r: “Bu Kol seviyesindeki Toplu #! Sözle!mesinde yer alan hükümler
Toplu #! Sözle!mesi süresi içinde ayni zamanda i!yeri sözle!mesi hükümleri olarak
da mer’idir. Bu i!kolu seviyesindeki sözle!mede yer alm ! hükümler i!yeri
seviyesinde Toplu #! Sözle!mesinde görü!ülmesine karar verilmi! olan hükümler
d ! nda i!yeri seviyesinde sözle!melerde tekrar görü!ülemez.”27

Bu hüküm Tekstil taraf ndan a" r biçimde ele!tirilmi!tir. Tekstil, 1975 Ocak
ay nda toplanan 4. Genel Kurul Çal !ma Raporunda “#!verenler Teksif’i nas l
kand rd ?” ba!l "  alt nda !unlar  yazmaktad r:

“#!kolu sözle!mesi imzalanm ! ve hiç bir hak getirmemi!tir.
Ama götürmü!tür. Sözle!me'deki 73. maddede aynen !öyle
denmektedir: ‘Bu #! kolu sözle!mesinde, karara ba"lanan hususlar,
ileride yap lacak i!yeri sözle!melerinde yeniden görü!ülemez...’

26 Teksif (1967), s. 78.
27 Sözle"mede “3. devre i"kolu sözle"mesinin imzas  tarihindeki Türkiye Tekstil

Sanayii !"verenleri Sendikas  üye i"yerleri” listesi bulunuyor. Listede, !stanbul’da 133,
!stanbul d " nda ise Adana’da 3, Bal kesir’de 1, Bursa’da 6, Ayd n’da 1, Gaziantep’te 1,
!zmir’de 4, U"ak’ta 3 olmak üzere toplam 152 i"yeri listelenmi"tir. Bkz. Türkiye Tekstil
Sanayii !"verenleri Sendikas  (1971), Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  -
Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii !"çileri Sendikas , !"kolu toplu i" sözle"mesi,

(1.9.1971–1.9.1974), “Geçerlik”, Madde 73,Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri
Sendikas  Yay nlar , No: 21, Ekim, !stanbul.
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K sacas  i!verenler Teksif'çileri saf bulup bir güzel kand rm !lard r.
Nitekim i!yeri sözle!meleri ba!lay nca, #!verenler sendikas  her
iste"e kar!  ‘Bu konu 73. madde ile halledilmi!tir’ deyivermi!lerdir.
Genel merkezleri taraf ndan -bilerek veya bilmeyerek- sat ld klar n 
gören Teksif’in #stanbul bölgesi yöneticileri yaygaray  basm !lard r
ama çok geç kalm !lard r.”28

Tekstil, bu sat rlarla sözünü etti"i toplu pazarl k süreci grup pazarl " 
sürecidir ve Teksif’in i!kolu sözle!mesinin 73. maddesinin grup pazarl " 
müzakerelerini sabote etti"ini öne sürmektedir.

“Teksif sözle!meyi imzalam !t r ama zarar  bütün Tekstil
#!çilerinin s rt na yüklenmi!tir. Sendikam z n bütün isteklerini
#!verenler Sendikas  büyük bir rahatl kla, ‘Teksif i!te !u !artlarla
sözle!me imzalad , siz de buna raz  olun’ demi!lerdir. Sendikam z
hiç bir sosyal hak getirmeyen, geçen sözle!melerde elde etti"imiz
haklar  bile geri almak isteyen bir sözle!meye imza atmakta
direnmi!tir.”29

Tekstil “böylesine bir sar  sözle!meye imza atmay  reddetti"i için” grev karar 
ald " n  aç klamaktad r.30 Ancak Tekstil, al nan bu grev karar n n ard ndan Teksif’le
ayn  !artlarla toplu i! sözle!mesini imzalayacakt r.

“Sendikam z Tekstil, i!te son derece zor olan bu !artlar
alt nda sar  sendika Teksif’e ve i!verenler sendikas na kar!  uzunca
bir süre direnmesine ra"men #stedi"i noktada olmayan !artlarla
toplu i! sözle!mesini imzalamak zorunda kalm !t r. Fakat bu olay
i!çi s n f m z için gerçekten unutulmamas  gerekli bir ders
olmu!tur. #!verenler ve sar  sendikac lar bu dersin bedelini er veya
geç çok pahal  ödemek zorunda kalacaklard r.”31

Gerçi Teksif 3. dönem i!kolu sözle!mesinin kapsam ndaki kimi i!yerleriyle
bu i!kolu sözle!mesinin yürürlük süresine de ba"l  kalmaks z n i!yeri düzeyinde
kimileri grup sözle!mesi niteli"i ta! yan toplu sözle!meler ba" tlam !t r. Hatta bu
i!yeri ya da grup sözle!meleriyle, i!kolu sözle!mesiyle düzenlenen konularda özel
normatif ve borç do"urucu hükümler düzenlenmi!, i!kolu sözle!mesinin üzerinde
ücret zamlar  ve parasal haklar sa"lanm !t r.32 Ancak 3. Dönem i!kolu

28 Tekstil !"çileri Sendikas  (1975), 4. Dönem Çal "ma Raporu, 25 Ocak 1975,
!stanbul, s. 188.

29 Ayn  yerde, s. 189.
30 Ayn  yerde, s. 189.
31 Ayn  yerde, ss. 191-192.
32 Bunlar aras nda önemli bir örnek, üç i"yeri için yap lm " ve Güney Sanayii

A.%.-Bossa T.A.%.-Pakta" A.%. i"yerlerini kaps yor.  Sözle"mede i"yerleri yetkilileri ile
i"veren sendikas  yetkililerinin imzalar  bulunuyor. Bu i"yerleri Teksif-Tekstil
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sözle!mesinin 73. maddesindeki düzenleme,  esasen dokumac l k i!kolunda, i!kolu
ve i!yerleri –grup- düzeyinde yürütülen toplu pazarl k müzakerelerinin
birle!tirilece"i, i!kolu sözle!mesinin “çerçeve sözle!me” niteli"ini tamamen
kaybedece"i bir de"i!imin ilk ad m  olmu!tur.

Bu dönü!, 5. Dönem i!kolu sözle!mesinin haz rl k sürecinde büyük ölçüde
i!veren sendikas n n kontrolünde tamamlanacak; 5. Dönem i!kolu sözle!mesinin
müzakere süreci, 7. Dönem grup sözle!mesi süreciyle birle!tirilecek ve dokumac l k
i!kolunda “i!kolu düzeyinde” geli!tirilmeye ba!lanan toplu pazarl k süreci –
hukuken olmasa bile- art k fiilen grup toplu pazarl "  sürecinin bir parças  haline
gelecektir.

4. dönem i!kolu sözle!mesinin süresi 30.06.1977 tarihinde sona ermi!33 ve
yeni dönem için resmi müzakereler aç lmadan önce Türkiye Tekstil Sanayii
#!verenleri Sendikas , i!çi sendikalar  ile “toplant lar n realize edilmesi” yönünde
giri!imde bulunmu!tur. Birkaç defa bir araya gelebilen taraflar, “i!kolu ve i!yeri
düzeyindeki grup sözle!melerinin genel yürütüm esaslar  üzerinde görü!mü!lerdir.”
Bu görü!melerde, “toplu sözle!me müzakerelerinin k sa sürede ba!lat lmas  ve
yetkisi kesinle!en i!yerlerinin ileride bu müzakerelerin kapsam na al nmas 
konusunda mutabakat sa"lanm !t r.”34 Ayr ca, “i!kolu ve i!yeri sözle!melerinde yer
alan hükümlerde ayniyet ifade eden k s mlar n bir defa görü!ülmesi ve bu
müzakereler sonunda taraflarca mutab k kal nacak hususlar n i!kolu ve i!yeri
sözle!melerine aynen dercedilmesi, ücret talepleri ile i!yerlerinin bünyesel özellikleri
itibariyle ayr cal k ihtiva eden maddelerin ise sadece ilgili i!yeri sözle!melerinde yer
almas  uygun görülmü!tür.”35 Ve Teksif’in i!kolu yetkisinin kesinle!mesinin

!"verenleri Sendikas  aras nda ba# tlanan 3. Dönem !"kolu Toplu !" Sözle"mesi’nin
imzas  tarihinde i"veren sendikas na üye i"yerlerinin listesinde de “B- !stanbul
haricindeki i"yerleri” bölümünde yer al yor. Sözle"menin imza tarihi 15.02.1973 ve
sözle"me 01.11.1972–01.10.1974 tarihleri aras nda yürürlükte kalm ". Sözle"meler

i"kolu sözle"mesinin yürürlük sürelerine sad k kalmadan i"yeri düzeyinde
imzalanmaktad r. Bu sözle"meler “3. dönem i"kolu, 5. dönem i"yeri” sözle"mesi olarak
yay nlanm "t r. 3. dönem i"kolu sözle"mesini izleyen dönemde bu grup kapsam ndaki
i"yerleri için ayr  ayr  i"yeri düzeyinde sözle"meler imzalanm " ve Teksif taraf ndan “1.
Dönem”  kayd  konularak bas lm ". Bkz. Güney Sanayii A.%.-Bossa T.A.%.-Pakta" A.%.
Toplu !" Sözle"mesi, Orijinal metin; Bossa Ticaret ve Sanayi !"letmeleri T.A.%.
Dokuma Fabrikas  Toplu !" Sözle"mesi, 1. dönem, 1975, Teksif Yay nlar , No. 114,
Ankara.

33 Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  (1978), Yönetim Kurulu Çal "ma
Raporu, 1.9.1976-31.8.1978, !stanbul, s. 20.

34 Ayn  yerde, s. 20.
35 Ayn  yerde, s. 20.
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ard ndan i!kolu düzeyindeki toplu i! sözle!mesi görü!melerine 4.7.1977 tarihinde
ba!lanm !t r, ilk toplant da #!çi Sendikas  yetkilileri 76 maddeden ibaret teklif
tasar lar n  vermi!ler, müteakip toplant n n 11.7.1977 günü yap lmas 
kararla!t rm !t r.

“O gün hemen maddeler üzerindeki müzakerelere geçilmi!
ve görü!meler yo"un bir biçimde sürdürülmü!tür, ön görü!meler
s ras nda var lan mutabakata uygun olarak, i!kolu düzeyinde
ba!lat lan bu müzakereler ile kabul edilecek hükümlerin, ileride
Teksifin yetki alaca"  #!veren Sendikas  üyesi i!yerleri hakk nda
i!yeri düzeyindeki toplu i! sözle!mesi hükümleri olarak da geçerli
say laca"  kabul edilmi! ve bu husus müzakere tutanaklar na
dercedilmi!tir.”36

Taraflar, o s rada Teksif’in kesin yetki ald "  toplam 52 i!yerini kapsamak
üzere i!yeri düzeyindeki toplu sözle!me görü!melerini de resmen ba!latm !lar ve
i!kolu ve i!yeri müzakerelerinin birlikte yürütülmesine karar vermi!lerdir.

“Müzakerelerin k sa sürede sonuçland r labilmesi aç s ndan,
ücret sistemleriyle ilgili konular n teknik düzeyde olu!turulacak
özel heyetler marifetiyle müzakere edilmesinde, genel hükümlerde
ise önem arzeden belli ba!l  birkaç nokta d ! nda eski sözle!me
hükümlerinin aynen geçerli olmas nda mutabakata varan taraflar,
4.8.1977 tarihinden itibaren ücret zamm  ve sosyal yard mlar
üzerindeki müzakereleri ba!latm !lard r. Aral ks z bir biçimde
yürütülen görü!meler sonunda 19.8.1977 günü ücret zamm  ve
ikramiye d ! ndaki tüm maddelerde mutabakat sa"lanm !t r.”37

1.9.1977 tarihinden itibaren yeniden bir araya gelen taraflar müzakereleri
aral ks z olarak sürdürmü!ler ve nihayet 9.9.1977 günü anla!ma sa"lanarak i!kolu ve
i!yeri düzeyindeki toplu i! sözle!meleri birlikte imzalanm !t r.

5. Dönem i!kolu sözle!mesi, imza tarihi itibariyle i!veren sendikas  üyesi 171
i!yerini kapsamak üzere akdedilmi!tir. #!yerleri düzeyindeki 7. dönem grup
sözle!mesi ise o tarihte Teksifin kesin yetki ald "  #stanbul’da kurulu 51 i!yeri ile
#stanbul d ! nda bulunan 12 i!yerini kapsam na alm !t r. Ancak, daha önce
akdedilen ve grup sözle!mesi hükümlerinin aynen geçerli olaca" na ili!kin at f
ta! yan toplu sözle!meler de dikkate al nd " nda grup sözle!mesi, i!veren
sendikas na üye toplam 83 i!yerini kapsamaktad r.

“1.7.1977 tarihinden itibaren yürürlü"e konan ve 31.7.1979
tarihinde sona erecek olan 25 ay süreli yeni sözle!meyle akit
tarihinde i!yerinde çal !an sendika üyesi i!çilerin günlük ücretlerine
1.7.1977 tarihinde seyyanen brüt 40.— TL., 1.9.1978 tarihinde

36 Ayn  yerde, s. 20.
37 Ayn  yerde, s. 21.
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seyyanen brüt 50.— TL. zam yap lmas  kabul edilmi!tir,
i!yerlerinde uygulanmakta olan ikramiye miktarlar na bir y l için
brüt 3.000.— TL. ilâve getirilmi!, K dem Te!vik #kramiyesi 3
kuru!tan 5 kuru!a ç kar l rken bu ikramiyeye hak kazanma süresi 3
y ldan 1 y la indirilmi!, di"er sosyal yard m ödemelerinde de yeterli
art !lar gerçekle!tirilmi!tir. Genel hükümlerde ise birkaç konuda
yap lan küçük de"i!ikliklerle geçen dönem sözle!me hükümleri
aynen muhafaza edilmi!tir.”38

Teksif’in son i!kolu sözle!mesi, 6. Dönem i!kolu sözle!mesidir. 6. Dönem
i!kolu sözle!mesi için yetki i!lemleri gecikmeyle tamamlanm !t r. Teksif bu konuda
!unlar  yazmaktad r:

“Disk/Tekstil hiç üyesi olmayan i!yerlerine bile itiraz
ederek, bizim yetki i!lemimizi geciktirmeye çal !m !t r. #!yerlerine
ili!kin yetki prosedüründe yapt "  bu ihaneti, i!kolu yetkisi
konusunda da yapt "  için bu i!lem de çok uzam !t r. Disk/Tekstil,
i!çiden yüz bulamad "  için i!çiye güvenemez, bu nedenle bütün
yetki i!lerini bir tak m sun'i siyasal desteklere, yasa d !  terör
örgütlerine, eli silahl  anar!istlere dayanarak yürütmü!tür. Buna
ra"men sonunda bilinçli Türk #!çi s n f ndan hakketti"i tokad 
yemi!tir. Yüzbinleri a!an üyelerimiz, tek tek noter huzurunda
imzalad klar  üyelik belgeleriyle, ülkemizde çal !an tekstil i!çilerinin
büyük ço"unlu"unun Teksif üyesi oldu"unu tart ! lmaz biçimde
ispat etmi!lerdir. #!çilerin bu kararl  tavr  üzerine, Disk'in Çal !ma
Bakanl " na y llard r s zd rd "  militan müfetti!ler bile güne!i daha
fazla balç kla s vamaya cesaret edememi!ler ve nihayet 24 Aral k
1979 tarihli yaz yla Çal !ma Bakanl " , #!kolu Yetkisinin Teksif'te
oldu"unu kabul etmi!tir. [sic]”39

Teksif’in 6. Dönem i!kolu yetkisinin kesinle!ti"i 24 Aral k 1979 günü, ayn 
zamanda 8. Dönem grup sözle!mesinin de imzaland "  gündür. 8. Dönem grup
sözle!mesi 24.12.1979 günü imzalanm !t r. Art k Teksif’in i!kolu sözle!mesine
bak ! nda çok belirgin bir farkl la!ma gözlenmektedir. Teksif 1980 y l nda !unlar 
yazmaktad r:

“#!kolu yetkimizin gerçekle!mesiyle, ülkenin neresinde
olursa olsun, ayr ca i!yeri yetkisi almaya gerek kalmadan,
i!kolumuzdaki bütün fabrikalarda TEKS#F tart !mas z biçimde
yetkilidir. Böylece sendikam z her i!yerinde sözle!me yapma
hakk n  kazanm !t r. Bu önemli hakk m z  i!çi s n f n n ç karlar 

38 Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  (1978), s. 20 ve 21.
39 Teksif (1980-1), Özel Sektörde 54 Bin Tekstil !"çisi !çin Rekor Sözle"me,

Ankara, s. 14-15.
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do"rultusunda kullanaca" z ve !imdiye kadar TEKS#F'in güçlü
güvencesinden yoksun kalm ! olan i!çileri de sendikam z n
korumas  alt na alaca" z. Böylece, y llard r i!çileri kand rmaya
çal !an i!verenler ve sahte sendikalar yeni bir darbe daha yemi!
olacaklard r.”40

70’lerin sonlar nda Teksif taraf ndan “#!kolu yetkisi genellikle örgütlenme
çal !malar nda ve slogan sendikalar  taraf ndan aldat lm ! i!çilerin haklar n 
kotarmakta kullan lmaktad r.” Sendika örgütlenme çal !malar nda küçük i!yerleri
için “i!kolundan ça"r da bulunmakta” Türkiye Tekstil Sanayii #!verenleri
Sendikas na ba"l  i!yerlerinin birço"unun, “ba!lang çta i!kolu yetkisi kullan larak”
bir protokolle grup sözle!mesine dâhil edildi"ini aç klamaktad r.41 Bu noktada
Teksif’in 1980 y l nda Sümerbank i!yerleri için ilk kez ba" tlad "  “i!kolu
sözle!mesi” özellikle dikkat çekicidir. Sendika Sümerbank i!kolu sözle!mesinin
ortaya ç k ! n  !u sat rlarla anlatmaktad r:

“#!kolu yetkisini alan Sendikam z, Sümerbank Tekstil
Sanayii i!verenleri Sendikas n  4.3.1980 tarihinde i!kolu sözle!mesi
için müzakerelere ça"r lm !t r. O güne kadar Sümerbank i!yerleri
ile i!kolu toplu i! sözle!mesi yap lmam ! ve buna gerek
duyulmam !t . Ancak 8. dönem Toplu #! Sözle!mesi devresinde
Sümerbank Genel Müdürlü"üne ba"l  i!yerlerinde i!yeri yetkisine
kar!  Sendikalar n yetki itirazlar ndan dolay  i!yeri yetkilerinin
uzamas  neticesi, çal !an üyelerimizin ma"duriyetlerinin giderilmesi
için bu dönemde i!kolu sözle!mesi yap lma yoluna gidilmi!tir.

“… Sümerbank'a ba"l  i!yerlerinde Toplu Sözle!me
düzenine giri!imizden bu yana herhangi bir sendika taraf ndan
i!yerleri yetkilerinde ciddi mahiyette bir itiraz olmam !t . Ancak bu
dönemde Ülkenin içinde bulundu"u siyasal ortam ve iktidarlar n
taraf tutmalar ndan dolay  baz  mahalli Bölge Çal !ma
Müdürlüklerinin ve müfetti!lerinin i!çi iradesini bir tarafa itip
politik fikirleri do"rultusunda inceleme yapmalar  sonucu i!yeri
yetkilerinin uzamas na sebep olmu!lard r. Baz  Bölge Çal !ma
Müdürlüklerinden bu !ekilde ç kan yetki kararlar  sonucu #zmir,
Antalya, Defterdar, Kayseri i!yerlerinin yetkileri Tekstil #!çileri
Sendikas na verilmi!, ayr ca di"er i!yerlerinde yetki prosedürlerinin
uzamas  sonucunu do"urmu!tur. Buna ilaveten 8. dönem i!yeri
sözle!mesi sona ermesine ra"men hala yetki ihtilaf  devam eden
i!yerleri mevcuttur. Yukarda belirtilen sebeplerden dolay d r ki bu

40 Teksif (1980-1), s. 14-15.
41 Teksif (1982), 9. Genel Kurula Sunulan Çal "ma Raporu (26 Nisan 1982),

Ankara, s. 25



Türkiye de  ki Düzeyli Toplu Pazarl!k Aray!"!

150

dönem i!kolu sözle!mesinin yap lmas  kaç n lmaz bir hal
alm !t r.”42

Sümerbank  “i!kolu  sözle!mesi”,  5  maddeden  ibarettir.  Madde  1-
Sözle!menin Taraflar ; Madde 2- Yürürlük Süresi; Madde 3- Uygulama Alan ;
Madde 4- Sözle!menin Muhtevas ; Madde 5- Grev ve Lokavta Kat lamayacak
#!çiler. Sözle!menin içeri"ini düzenleyen tek hüküm olan 4. Madde !öyledir:

“Madde 4 — Sözle!menin Muhtevas : 1. maddede say lan
i!yerlerinden yetkisi kesinle!en i!yerlerinde çal !an Teksif üyesi
i!çiler için ayn  Sendika ile 19.1.1980 tarihinde imzalanan i!yeri
düzeyindeki 8. dönem toplu i! sözle!mesinin hükümleri ayn 
zamanda i!kolu seviyesindeki bu sözle!menin hükümleri olarak
aynen kabul edilmi!tir.”43

#kiz sözle!me (i!yeri ve i!kolu sözle!mesi) 01.10.1979–01.10.1981 tarihleri
aras nda yürürlükte kalm !t r. Sümerbank “i!yeri” sözle!mesi 21.01.1980 günü,
“i!kolu” sözle!mesinden önce ba" tlanm !t r. Bütün bunlar Teksif’in i!kolu
sözle!mesine bak ! nda çok esasl  bir farkl la!may  göstermektedir. Art k sendikan n
yakla! mlar nda ilk y llardaki aray !lar n izlerini bulmak mümkün de"ildir.

Tekstil grevlerine müdahale arac" olarak i!kolu yetkisi

1980, 12 Eylül sabah  asker ülke yönetimine el koydu"unda Türkiye’nin dört
bir yan nda on binlerce i!çi grevdeydi. Tekstil grevleri, Maden-#!’in MESS’e,
Kristal-#! ve Hürcam-#!’in “eylem birli"i” içinde Türkiye Cam Sanayii #!verenleri
Sendikas ’na kar!  sürdürmekte olduklar  grevlerle birlikte grup pazarl "  sürecinde
yürütülen en büyük ölçekli kitle grevleriydi.

Tekstil grevleri, dokumac l k i!kolunda Türkiye Tekstil Sanayii #!verenleri
Sendikas ’n n taraf oldu"u grup pazarl " n n Tekstil taraf ndan yürütülen parças yd .
Bu pazarl k sürecinin di"er parças  Teksif’in yürüttü"ü grup pazarl " yd  ve Tekstil
grevleri, Teksif’in 1979 y l n n sonunda toplu i! sözle!mesini imzalamas na ra"men
sürdürülmekteydi. Bu süreç Teksif taraf ndan !u sat rlarla aktar lmaktad r:

“Bu sözle!me günün ko!ullar  aç s ndan rekor denecek
seviyede tatminkâr bir sözle!me niteli"inde oldu"undan
Sümerbank Sözle!mesine de temel te!kil etmi!tir. Fakat Ülkemizde
büyük bir t rman ! gösteren enflâsyon, Toplu Sözle!melerle al nan
ücret zamlar n  ve sosyal yard mlar  k sa bir süre sonra tatminkâr
olmaktan uzakla!t rm !t r.

“Türkiye #!verenler Sendikas yla müzakerelerimiz devam
ederken ayn  #!verenler Sendikas na muhatap Disk'e ba"l  Tekstil
Sendikas n n yetkili bulundu"u i!yerlerinin sözle!me müzakereleri

42 Teksif (1982), ss. 24 ve 25.
43 Teksif (1980-2), Sümerbank Toplu !" Sözle"mesi, Ço#altma metin.
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de bu dönemde yap lmaktayd . Müzakerelerin süresi içinde Tekstil
Sendikas n n müzakere heyeti yetkilileri ile daha iyi netice elde
edilmesi için görü!meler yapmam za ra"men bir uyum
sa"lanamam !t r. Çünkü kar!  sendikan n amac  i!çinin ekonomik
durumunu düzeltmek de"il, Raporumuzun giri! bölümünde de
bahsetti"imiz gibi Türkiye’yi bir karga!a ve anar!i ortam na
sürüklemekti. 24.12.1979 tarihinde sözle!memizi imza etmemize
ve a!a" da görüldü"ü gibi o günün !artlar  içinde yap lan
sözle!menin Türkiye vasat na cevap verebilecek bir sözle!me
olmas na ra"men, Tekstil Sendikas n n as l amac na varmak için
uyu!mazl "a girdi"i ve 12 Eylül'e kadar uzant s  süregelen grevlere
sebep oldu"u kamuoyunun malumudur.”44

Teksif uzun süren bu grevlerin “Türkiye'nin içinde bulundu"u karga!a
ortam  ve h zla t rmanan enflasyonun neticesi” bu i!yerlerinde çal !an üyelerini
huzursuz etme"e ba!lad " n  kaydetmektedir. Bu gerekçeyle, “ister bu grevlerde
ma"dur olan i!çilerin”, ister kendi üyelerinin “günün ko!ullar na göre bir nebze
olsun al m gücünü takviye etmek için” Türkiye #!verenler Sendikas n  i!kolu
yetkisine dayanarak müzakere masas na ça" rm !t r. Müzakereler i!yerlerinde
sürdürülen grevlerin kald r lmas  ko!uluyla yürütülmü!, ancak Tekstil buna raz 
olmam !t r. Teksif !unlar  aç klamaktad r:

“Müzakereler s ras nda Türkiye #!verenler Sendikas na ba"l 
i!yerlerinde devam eden grevleri kald rmak !art yla, i!verenlerin
parasal yönden yükümlülü"ünü art ran bir a!amaya girilmi!tir.
Ancak kar!  kurulu!lar, i!çinin ekonomik durumunu iyile!tirmek
amac nda olmad klar n , dolay s yla grevlere devam edilece"ini
aç kça bildirmi!lerdir. #!te bu ortamda iken 12 Eylül'e gelinmi!tir.

“12 Eylül'den sonra grevlerin kald r lmas  ve sendikal
faaliyetlerin ask ya al nmas  #!verenler Sendikas n  müzakerelerde
geldi"imiz noktadan vazgeçirmi! ve böylelikle i!çilere sa"lanacak
haklar i!verenin kesesinde kalm !t r.”45

Oysa Tekstil Genel Ba!kan  R dvan Budak, Teksif’in 1979 May s’ nda
toplanan Genel Kurulu'na gönderdi"i mesajda, toplu sözle!me görü!melerinde
i!verenlere kar!  ortak tav r al nmas  ça"r s nda bulunmu!tu: “Say n Genel
Kurulunuza en içten dileklerimizle, Tekstil #!verenleri Sendikas  ile yap lacak olan
toplu i! sözle!mesini, üyelerimizin ekonomik ve demokratik ç karlar  aç s ndan
birlikte görü!erek, planlayarak ve ortak bir tav r içerisinde sürdürmek için ça"r da
bulunuyoruz. Ayr  kurulu!lar n ve ayr  dü!üncelerin yöneticileri oldu"umuzun
bilincinde olarak ve bu konuda kurulu!lar m z n ulusal ve uluslararas  görü! ve

44 Teksif (1982), s. 21.
45 Ayn  yerde s.22.
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politikalar n  sakl  tutarak, yaln z 180 bin tekstil i!çisinin ç karlar n  ön plana
ç kararak bu önerimize olumlu yan t verece"iniz dü!üncesi ile say n Kongrenizin
i!çi s n f m za ve emekçi halk m za yararl  kararlar alaca" na inan yor, sayg lar
sunuyoruz.”46

Buna  kar! l k  Teksif  Genel  Ba!kan  %evket  Y lmaz  ise,  5  Kas m  1979
tarihinde toplanan Ba!kanlar Kurulu'nu aç ! konu!mas nda, Tekstil Sendikas 'na
birle!me ça"r s  yapt :

“%imdi en gerçek ve samimi ça"r y  yap yoruz.
#!kolumuzdaki bütün sendikalar  tek bir çat  alt nda toplanarak,
kafa ve kasa birli"i yapmaya, yani yasal yollarla birle!meye davet
ediyoruz. Bu ça"r m z  öncelikle D#SK Tekstil'e yöneltiyoruz. 140
bin üyeli Teksifin milyarlarca liral k mal varl " n  da ko!ulsuz
ortaya koyarak, demokratik kurallar içinde birle!meye talibiz.”47

Hiç ku!kusuz Y lmaz’ n toplu pazarl k sürecinin hemen öncesinde Tekstilin
toplu pazarl k sürecini “birlikte planlama ve ortak bir tav r içerisinde sürdürme”
önerisine kar!  yapt "  bu ça"r y  “samimi” bulmak mümkün de"ildir. Teksif
böylece, Tekstil’in toplu pazarl k sürecinde “eylem birli"i” ça"r s n ; uzun vadeli,
gerçekle!mesi çetin süreçler gerektirecek bir hedefi öne sürerek; “eylem birli"i” ve
“sendikal birlik” hedeflerini birbirinin kar! s nda koyarak reddetmi! olmaktad r.
Budak da Teksif’in bu tutumu kar! s nda öncelikli ve gerçekçi olan n “güncel
i!birli"i, i!veren sendikas na kar!  ortak tav r koyabilmek” ve “bu konuda
dayan !ma gösterebilmek” oldu"unu vurgulam !t r.

Böylece dokumac l k i!kolunda grup pazarl "  i!çinin gücünü birle!tirdi"i bir
ortak sürece dönü!türülemeyecek, Tekstil i!veren sendikas yla müzakereleri
sürdürürken Teksif toplu sözle!meyi imzalayacakt . Bununla da kalmayacak, Teksif,
Tekstil grevleri sürerken i!kolu yetkisine dayanarak grev kapsam ndaki i!yerleri için
toplu pazarl k yürütmeye kalkacakt . Teksif’in, Tekstil grevlerine bu müdahalesi
sendika rekabeti içerisinde benzeri görülmemi! ve bir geli!medir. Bu Teksif’in
yakla! k bir y l önce yapm ! oldu"u i!kolunda sendikal birlik ça"r s n n samimiyetini
göstermesi bak m ndan da dikkat çekicidir.

2. Teksif !#kolu Sözle#melerinin Analizi

Teksif’in 2. ve 3. dönem i!kolu sözle!meleri ve bu sözle!melerin ba" tland " 
süreçler sözle!menin madde say s  ve içeri"i bak m ndan geni!letildi"i süreçler
olmu!tur. 1. dönem i!kolu toplu sözle!mesi 45 maddeden olu!maktad r. Madde
say s  2. dönemde 52, 3. dönemde ise 73’dür. Ancak 3. Dönemle birlikte i!kolu
sözle!mesi ba" ms z bir süreç olma niteli"ini yitirmi!, çözülmü! ve müzakere süreci

46 Cumhuriyet, 24.05.1979.
47 Koç, Canan – Y ld r m Koç (2008), Disk Tarihi Efsane mi Gerçek mi? 1967-

1980, Epos Yay nlar -45, Ankara, ss. 599-600.
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grup sözle!mesiyle ba"lant l  duruma gelmi!tir. Sözle!me içeri"i bak m ndan klasik
bir i!yeri/i!yerleri toplu i! sözle!mesine benzemektedir.

Sözle!menin kapsam" ve borç do#urucu hükümleri

#!kolu sözle!mesi yer itibariyle “#!kollar  Yönetmeli"i’nin #!kolu S ra No. 7,
Bölüm 2, Büyük grup 23–24 numaras nda yaz l  i!kolunda” uygulanmak üzere
ba" tlanm !t r. Bu i!kolu “her çe!it dokuma sanayii, giyecek e!yas  sanayii, haz r
dokuma e!ya imalat  “Trikotaj”, iplik sanayii ve ç rç r sanayii  “#drofil pamuk
imalat  dâhil” çama! rhaneler, ütü, kola, boyama ve temizleme i!lerini” kapsam na
almaktad r (m. 5-a)48. #!kolu sözle!mesi ki!i bak m ndan Teksif üyelerine
uygulanacakt r, Teksif üyesi olmayanlara te!mili sendikan n yaz l  muvafakatine
ba"lanm !t r. 3. dönemde eklenen önemli bir hüküm i!veren sendikas  üyesi
i!verenlerin sözle!meyle ba"l l " na ili!kindir. Hüküm aynen !öyledir:

“#!veren sendikalar  itibariyle: Bu sözle!menin yürürlü"e
girdi"i tarihten sonra i!veren sendikalar na üye olan i!verenler, üye
olduklar  tarihi takip eden ayba! ndan itibaren bu sözle!me
hükümlerini taraf olarak bünyesindeki Teksif üyelerine aynen
uygulamakla mükelleftirler. Bu sözle!menin yürürlük tarihinde
i!veren sendikalar na üye iken bilahara üyelikten ayr lan i!verenler
sözle!menin bitim tarihine kadar sözle!me hükümlerini müstakil
taraf olarak aynen uygulamaya devam etmekle yükümlüdürler. Bu
maksatla, i!veren sendikalar  kendisine üye olan ve üyelikten
ayr lan i!verenleri üye olduklar  veya ayr ld klar  tarihi takip eden
bir ay içerisinde Teksif’e ve Teksif’in mahalli !ubesine bildirir.
[sic]”49

Borç do"urucu hükümler yani taraflar  tan mlayan ve taraflar n kar! l kl  hak
ve borçlar n  düzenleyen hükümler, sözle!menin “Ba!lang ç Hükümleri” ve
“Sendikan n Haklar ” ba!l kl  bölümlerde düzenlenmi!tir. Taraflar ve tan mlamalar
d ! nda bunlar; Sendikal izinler, sendika temsilcili"i, sendika temsilcilerinin izinleri
ve görevleri, temsilcilerin ve yöneticilerin teminat , temsilcilik odas , ilan tahtas  gibi

48 Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  (1966), Madde 5/A, s. 7. Paralel
düzenlemeler Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  (1969), Türkiye Tekstil
Sanayii !"verenleri Sendikas  - Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii !"çileri
Sendikas , !"kolu toplu i" sözle"mesi, (1.9.1969–1.9.1971), Türkiye Tekstil Sanayii
!"verenleri Sendikas  Yay nlar , No: 15, !stanbul, Madde 5/A, s. 8; Türkiye Tekstil
Sanayii !"verenleri Sendikas  (1971), Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  -
Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii !"çileri Sendikas , !"kolu toplu i" sözle"mesi,
(1.9.1971–1.9.1974), Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  Yay nlar , No: 21,

Ekim, !stanbul, Madde 4/A, s. 7.
49 Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  (1971), Madde 4/D, s. 8.
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konular  içermekte ve toplam 8 maddede düzenlenmektedir. Bu ba!l k alt nda ele
al nacak bir di"er hüküm de “Ba!lang ç Hükümleri” içinde yer alan ve “#!verenin
üyelik aidat  sorumlulu"u” ba!l kl  maddedir. Sözle!mede sendikayla do"rudan
ili!kili di"er düzenlemeler “Sosyal bar !a sayg  zorunlulu"u ve !ikâyet ve
uyu!mazl klar n çözümü” ba!l kl  birkaç hükümdür. Bu maddelerde i!çilerin ferdi
talep ve !ikâyetleri, uyu!mazl klar  çözüm kurulu ve özel hakem düzenlenmektedir.
Böylece sendika haklar , 45 maddelik toplu sözle!menin 12 maddesini
kapsamaktad r.

Sözle!menin normatif hükümlerinin analizi ve i!yeri
sözle!meleriyle ba#lant"lar"

Sözle!menin normatif hükümleri aras nda, i! sözle!mesinin yap lmas na ve
sona ermesine ili!kin düzenlemeler genel olarak “Ba!lang ç hükümleri” ba!l kl 
bölümde yer almaktad r. Bu bölümde i!e alma, i!ten ç karma, toplu ç karma, imalat
metotlar nda tadilat nedeniyle aç kta kalma, askerlik ve hastal k durumunda i!
sözle!mesi ile i! sözle!mesinin sona ermesine ba"l  ihbar ve k dem tazminatlar  gibi
düzenlemelere yer verilmektedir. “Çal !ma ko!ullar ” ile ilgili düzenlemeler; çal !ma
süreleri, y ll k ücretli izinler konular nda yasal düzenlemelerin tekrar  niteli"inde
hükümlerdir. Bunun yan nda “Ücretli hususi izinler” ba!l "  alt nda ise yasan n
üzerinde kimi izinler –ölüm, evlenme, do"um, askerlik muayenesi-
düzenlenmektedir. “Tatiller” ba!l "  alt nda yasal düzenlemelere ek olarak “24
Temmuz” i!çi bayram  olarak kabul edilmi!tir. Hüküm !öyledir:

“24 Temmuz günü i!çi bayram  olarak kabul edilmi!tir.
Ancak, 24 Temmuz günü cumaya geldi"i takdirde cumartesi tatil
ve bayram günü kabul edilmeyece"i gibi 24 Temmuz günü
çal ! lmas  mecburidir. #!çilere bugün bir i! kar! l "  bir yevmiye ve
bir i! kar! l "  olmaks z n ilaveten bir yevmiye verilir. 24 Temmuz
i!çinin y ll k ücretli iznine rastlarsa izin süresine bir gün (ücretli)
ilave edilir.”

Sözle!mede çal !ma ko!ullar na ili!kin olarak düzenlenen di"er konular, i!çi
sa"l "  ve i! güvenli"ine ili!kin düzenlemelerdir.

Normatif hükümler i!çi hukuku yan nda, i!kolu sözle!mesinin daha alt
düzeyde yürütülecek toplu pazarl kla ili!kisini kuran bir dizi kural da içermektedir.
#!kolu sözle!mesi ile i!yeri ya da i!yerleri düzeyinde ba" tlanacak olan toplu i!
sözle!meleri aras nda nas l bir ba" kurulacakt r? #!kolu sözle!mesiyle getirilen
hükümler, i!yeri ya da i!yerleri düzeyinde yürütülecek toplu sözle!me sürecini nas l
etkileyecektir? #!kolu sözle!mesiyle getirilen hak ve yükümlülükler, taraflar n i!yeri
ya da i!yerleri düzeyinde ba" tlayacaklar  sözle!melerde nas l düzenlenecektir?
Özetle, i!kolu sözle!mesi, i!yeri sözle!melerine nas l bir alan b rakmaktad r?

Bu sorulara verilecek yan tlar, i!kolu sözle!mesinin “ba" ms z bir süreç” olup
olmad " n n; daha alt düzeyde yürütülecek toplu pazarl k aç s ndan bir “çerçeve
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sözle!me” niteli"ine sahip olup olmad " n n ortaya ç kar lmas  aç s ndan önem
ta! maktad r.

1. Dönem i!kolu sözle!mesinde, alt düzeydeki toplu sözle!melere ili!kin
önemli bir düzenleme yer almaktad r. Buna göre, “#!bu #!kolu Toplu #!
Sözle!mesinde yer almayan hususlarda i!yerinde mevcut i!yeri sözle!mesi (bu
sözle!me Teksif sendikas  ile akdedilmemi! olsa dahi) i! !artlar  ve hizmet akitleriyle
i!çiye bugüne kadar tan nm ! olan haklar hükümleri devam eder. #!bu sözle!me ile
i!yeri sözle!mesi hükümleri aras nda tenakuz oldu"u takdirde i!çi yarar na hüküm
tatbik olunur. [sic]”  1.  Dönem  i!kolu  sözle!mesinin  44.  Maddesinde  yer  alan  bu
düzenleme, 2. Dönem kald r lm !t r.

Teksif’in ba" tlad "  i!kolu sözle!melerinin i!yeri ya da i!yerleri düzeyindeki
toplu i! sözle!meleriyle ili!kisini düzenleyen hükümlerinin incelenmesi, bir dönem
içinde Teksif’in yürüttü"ü i!kolu düzeyinde toplu pazarl k sürecinin yap s ndaki
belirgin ve esasl  de"i!imi de yans tmaktad r. Bu de"i!im en çarp c  biçimde,
sözle!menin akçal  hükümlerinde izlenmektedir.

Normatif hükümlerin akçal  haklara ili!kin bölümü, 1. Dönem i!kolu
sözle!mesinde “Ücretler ve parasal haklar” ba!l "  alt nda ve toplam 5 madde içinde
düzenlenmektedir. Sözle!mede “Ücret zamlar  genel prensipleri” ba!l kl  32.
maddede “iki türlü zam derpi! edilmi!tir.”

1.Akit i!veren sendikas n n üyesi olup da (Teksif) sendikas  ile i!yeri toplu i!
sözle!mesi imzalanan ve imzalanacak olan i!yerlerinde çal !an (Teksif) sendikas 
üyelerine, i!yeri toplu i! sözle!mesi ve ekleri ile sa"lanan ç plak ücret zamlar 
ödenecektir.

2.Akit i!veren sendikas n n üyesi olup da (Teksif) sendikas  d ! nda bir
sendika ile i!yeri seviyesinde toplu i! sözle!mesi imzalanan i!yerlerinde çal !an
Teksif Sendikas  üyelerine verilecek zam; Teksif Sendikas n n i!veren sendikas 
üyesi i!verenlerle #stanbul’da imzalad "  i!yeri toplu i! sözle!mesi ve ekleriyle
sa"lanan ç plak ücret zamm n n toplam ndan a!a"  olmayacakt r. %u kadar ki bu
zam, 2. y l zamm n  da ihtiva etmek sureti ile verilecektir. #!bu zam, i!çinin Teksif
Sendikas na üye bulunmak kaydiyle 1.8.1966 tarihinden itibaren uygulanacakt r. Bu
zamlar n tatbik edilece"i Teksif üyelerini Teksif Sendikas  üye olduklar  tarihi de
göstererek liste halinde bildirecek ve zamlar buna göre tahakkuk ettirilecektir.

1. dönem i!kolu toplu i! sözle!mesi ücret zamm n , esas olarak daha alt
düzeyde yürütülen toplu pazarl " n konusu olarak görmektedir. #!veren
sendikas n n Teksif d ! ndaki bir sendika ile ba" tlad "  toplu i! sözle!melerinin
kapsad "  i!yerlerindeki Teksif üyelerine uygulanacak zamlara ili!kin olarak getirilen
düzenlemenin bütünüyle Tekstil’in 2. Dönem grup sözle!mesi ile ilgili oldu"u
bellidir. Nitekim bu hüküm geçici niteliktedir ve 2. Dönem sözle!me ile
kald r lm !t r. Maddenin II. Bendi ücret zamlar na ili!kin olarak çok kat  bir
düzenleme getirmektedir:

“#!çiler, i!yeri ve i!kolu seviyesinde toplu i! sözle!melerinden biri ile zam
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alm ! bulunduklar  takdirde, sözle!meler süresi içinde ba!ka toplu sözle!melerden
faydalanmak veya sair herhangi bir sebep ve suretle (b) f kras ndaki zamm  tecavüz
ederek” mükerrer zam alamayacaklard r.”

Bu hükümle sözle!me, alt düzeydeki toplu pazarl "a alan tan mamaktad r.
#!kolu düzeyinde getirilen ücret art !lar n n i!yerleri düzeyinde yürütülecek toplu
pazarl kla geli!tirilebilmesine kapal d r.

Sözle!me bu dönemde, “en az ücret” konusunda da bir çerçeve
olu!turmamakta, “i!yerlerinde kanuni asgari ücret uygulan r” hükmüne yer
vermektedir.50 Öte yandan 1.  Dönem i!kolu sözle!mesi  dört  kalem sosyal  yard m
öngörmektedir: Do"um yard m , evlenme yard m , ölüm yard m , i! elbisesi.

2. dönem i!kolu sözle!mesi akçal  hükümlerin ele al nmas , düzenlenmesi
konusunda önemli bir dönü!üm gerçekle!tirmektedir. Sözle!meyle getirilen “Ücret
Esaslar ” ba!l kl  29. Maddede düzenlenen hüküm dikkat çekicidir. “Teksif
Sendikas n n i!yeri seviyesinde Toplu #! Sözle!mesi yapmad "  i!yerlerinde çal !an
üyelerine o #l’de Teksif Sendikas n n –varsa- #!veren Sendikas  ile yapm ! oldu"u en
fazla menfaat temin eden Toplu #! Sözle!mesi aynen uygulanacakt r. [sic]”51 2.
Dönem i!kolu sözle!mesinin “Ücretin Tediyesi” ba!l kl  30. Maddesinde i!yeri
seviyesinde toplu i! sözle!mesi bulunan i!yerlerinde ücret ve avans tediyeleri ile
ilgili mevcut tatbikata aynen devam edilece"i kaydedilmektedir. Maddede, i!kolu
sözle!mesi kapsam na girip de Teksif ile i!yeri seviyesinde toplu i! sözle!mesi
olmayan veya sözle!melerinde bu konuda hüküm bulunmayan i!yerleri için özel bir
düzenleme de öngörülmektedir. Bu i!yerlerinde “Üyelerin nizami avans tediyeleri
her ay n en geç 19 unda, ay sonu tediyeleri ve prim müteakip ay n 10. gününe
kadar” ve ödeme günleri bir tatile rastlad "  takdirde de tatilden önce yap laca" 
kabul edilmektedir. Paralel bir düzenleme de “Yemek Yard m ” ba!l kl  32.
Maddede yer almaktad r: “Bu #!kolu Toplu #! Sözle!mesi kapsam na giren Teksif
ile mevcut i!yeri seviyesindeki toplu i! sözle!meleri gere"ince yemekle ilgili
sözle!mede yer alan tatbikata devam edilir. Bu i!kolu sözle!mesi kapsam na
girmekle beraber Teksif Sendikas  ile aktedilmi! i!yeri seviyesindeki toplu i!
sözle!melerinde yemek verilmesine ili!kin hüküm bulunmayan veya i!yeri
seviyesinde toplu i! sözle!mesi yap lmam ! olan i!yerlerinde olan i!yerlerinde Teksif
Sendikas  üyelerine çal !t klar  günlerde brüt 200 yemek yard m  yap l r. Ancak bu
i!yerlerinde yemek verilmesinin mümkün olmas  halinde yemek verilmesine ili!kin

50 Referans verilecek… 2. dönem i"kolu, Asgari Ücret, m. 28.
51 Bu hüküm 3. Dönem i"kolu sözle"mesinde de korunmaktad r: “Teksif ile i"yeri

seviyesinde toplu i" sözle"mesi olmayan i"yerlerinde çal "an Teksif üyesi i"çilere Teksif
ile i"veren sendikas  aras nda o bölgede yap lm " ve bu toplu i" sözle"mesi süresi içinde
yap lacak olan i"yeri toplu i" sözle"meklerinin i"çiye en fazla yarar sa#layan hükümleri”

aynen uygulanacakt r.” Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  (1971), Madde
4/C, s. 9.
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esas ve !artlar Teksif ile mü!tereken tespit edilir. Bu tespit yap l ncaya kadar nakdi
ödemelerin yap lmas na devam edilir. [sic]” Sözle!menin bir önemli düzenlemesi de
“Çocuk  Zamm ”  ba!l kl  36.  Maddesidir.  Buna  göre,  “#!yerleri  Toplu  #!
Sözle!mesiyle kabul edilmi! olan çocuk zamlar na 2,5 TL ilave edilecektir. Çocuk
zamm  tutar  10 TL s n  geçemez. [sic]” 2. Dönem i!kolu sözle!mesinde 1. Dönem
bulunmayan yemek, evlenme, do"um, ölüm yard mlar  ve çocuk zamm  ilave
edilmi!tir.

Bu düzenlemeler; alt düzeyde toplu i! sözle!mesi bulunmayan i!yerleri için
akçeli haklar öngörmekte; daha alt düzeyde yap lacak sözle!melere alan
b rakmaktad r. Sözle!me, alt düzeyde tamamlanmak üzere akdedilmi! oldu"u
izlenimi vermektedir. Ancak alt düzeydeki sözle!meler i!kolu sözle!mesine göre
önceliklidir ve i!kolu sözle!mesi hükümleri bu süreçler üzerinde etkili olmam !t r.

3. Dönem i!kolu sözle!mesiyle “asgari ücret” konusunda önemli bir ad m
at lm !, yasa ile belirlenen asgari ücret, dokumac l k i!kolunda i!veren sendikas 
üyesi i!yerleri için geli!tirilmi!tir.

“Bu toplu i! sözle!mesinin yürürlük tarihinden itibaren
kapsam i!yerlerinde çal !an Teksif üyesi i!çiler için asgari ücret,
i!yerinin bulundu"u #l’de uygulanan kanuni asgari ücretin günde
2,5 TL si üstündedir. Bu sözle!menin imzas  tarihinden sonra
kanuni asgari ücrette bir art ! oldu"u takdirde asgari ücret,
i!yerinin bulundu"u #l için tespit edilen kanuni miktar n 1,5 TL si
üstündedir.”52

Bu hüküm daha alt düzeydeki toplu pazarl k için bir çerçeve hüküm
niteli"indedir ve i!kolu sözle!mesinin kapsam nda olup da i!yeri düzeyinde toplu i!
sözle!mesi bulunmayan i!yerleri için özellikle önemlidir.

Ayr ca 3. Dönem i!kolu sözle!mesinin yürürlü"e konulmas n n ard ndan
imzalanan kimi i!yeri sözle!melerinde gerek ücretler, akçal  konular ve gerekse
di"er hükümler aç s ndan i!kolu sözle!mesini a!an düzenlemeler yap lm !t r. Bu
dönemde getirilen çok önemli bir ilave parasal hak da y lda 15 yevmiye tutar ndaki
ikramiye olmu!tur. Bu dönemde ayr ca sözle!meye k dem te!vik ikramiyesi,
munzam g da eklenmi!tir. Buna kar! l k 2. dönem i!kolu sözle!mesinde yer alan
yemek 3. dönemde yoktur. Yemek maddesi, i!kolu sözle!mesinin kapsam ndaki
i!yerlerinde imzalanan i!yeri düzeyindeki sözle!melerle düzenlenmi!tir. Sosyal
yard m kalemlerine ili!kin önemli bir düzenlenme de daha yüksek i!yeri
uygulamalar n  koruyan 57. Madde hükmüdür: “Bütün sosyal yard m konular nda
i!yerlerinde bugüne kadar ayni ve nakdi olarak daha yüksek bir uygulama veya daha
de"i!ik bir tatbikat varsa eski uygulamaya devam edilir.” Bunlar, iki düzeyli toplu

52 Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  (1971), Türkiye Tekstil Sanayii

!"verenleri Sendikas  - Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii !"çileri Sendikas , !"kolu
toplu i" sözle"mesi, (1.9.1971–1.9.1974), Madde 34.
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pazarl " n i!kolunda hayata geçirilebilmesi bak m ndan önemli geli!melerdir.
Ancak  bu  trend  sürmemi!,  5.  Dönem  i!kolu  sözle!mesi  sürecinde,  daha

ba!lang çta i!kolu ve i!yerleri düzeyinde toplu sözle!me müzakerelerinin birlikte
yürütülece"i; i!kolu düzeyinde ba!lat lan bu müzakereler ile kabul edilecek
hükümlerin, ileride Teksifin yetki alaca"  #!veren Sendikas  üyesi i!yerleri hakk nda
i!yeri düzeyindeki toplu i! sözle!mesi hükümleri olarak da geçerli say laca"  kabul
edilmi!tir. Müzakereler Teksif’in yetki ald "  i!yerleri için de i!kolu sözle!mesi
müzakereleri ile birlikte ba!lat lm !, birlikte yürütülmü! ve nihayet 9.9.1977 günü
anla!ma sa"lanarak i!kolu ve i!yeri düzeyindeki toplu i! sözle!meleri birlikte
imzalanm !t r.

Teksif toplu pazarl"k süreci ba#lam"nda bir tan"mlama
denemesi

Dokumac l k sektöründe inceledi"imiz ve k smen aktard " m z doküman;
kimi belgelere bu ara!t rma süreci içinde ula!amam ! olmam za, kimi önemli
“halkalar n” kay p olmas na53 ra"men, Teksif’in 1966–1980 y llar nda i!kolu
yetkisine dayanarak ba" tlad "  toplu i! sözle!melerinin ve “i!kolu”,
“i!yeri/i!yerleri” düzeyinde yürüttü"ü toplu pazarl k süreçlerinin kriti"i aç s ndan
yeterli bilgiyi sa"layabilecek kadar zengindir.

Toplu pazarl " n kapsam  ve konular  (içeri"i), toplu pazarl " n düzeyine
ili!kin önemli ipuçlar  sa"layan genel kriterlerdir ayn  zamanda. “Grup pazarl " 
kapsam  bak m ndan i!kolu düzeyinde toplu pazarl ktan ayr lmaktad r ki i!kolu
düzeyinde toplu pazarl k do"rudan ya da farkl  te!mil yöntemleriyle i!kolunda
faaliyet gösteren i!veren sendikas na üye olmayan i!verenleri ve i!çi sendikas na üye
olmayan i!çi kitlelerini de kapsayabilmektedir.”54 Ancak toplu pazarl " n kapsam ,
tek ba! na i!kolu sözle!mesini grup sözle!mesinden her zaman kesin çizgilerle
ay rabilecek bir de"i!ken de"ildir. Kald  ki i!kolu sözle!mesinin, ba" tland " 
i!kolunun –sektörün- tamam n  kapsamas  gerekmedi"i gibi, bölgesel sözle!meler
de ço"u zaman bu kavram içinde de"erlendirilebilmektedir. Öyleyse i!kolu
sözle!mesi kavram n n aç klanabilmesi, sadece bir ölçek –kapsam- meselesi de"ildir.
#!kolu sözle!mesi konusu bak m ndan da grup sözle!mesinden farkl l klar ta! r.

53 Teksif’in 4, 5 ve 6. !"kolu sözle"melerinin orijinal metinlerine ula" lamam "t r.
Buna kar" l k bu sözle"melerle ilgili dolayl  dokümanlarda, bu arada i"veren ve i"çi
sendikalar n n döneme ili"kin Çal "ma Raporlar ndan önemli aç klamalar aktar lm "t r.
Tekstil’in 1966 y l nda ba# tlad #  ve 2. Dönem olarak s ralanan grup sözle"mesi de
ula"amad # m z doküman aras ndad r ki bu Teksif’in i"kolu sözle"mesinin ortaya ç k "

nedenleri aç s ndan da kritik bir belgedir. Teksif’ten defalarca istememize ra#men bu
belgelere ula"abilmek bir yana, sendikada bulunup bulunmad klar n  tam olarak
ö#renebilmek dahi mümkün olamam "t r.

54 %afak, Can (2008), “Türkiye’de Grup Toplu Pazarl # ”, s. 46.
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Grup pazarl " , i!kolu (sektör) düzeyinde toplu pazarl "a göre daha özgün –detaya
ili!kin- düzenlemeler getirmektedir. Ancak “sadece” konular  bak m ndan büyük
ölçekli toplu i! sözle!melerini kesin çizgilerle ay rabilmek de her zaman olanakl 
olamamaktad r.

Bu noktada biri “iki düzeyli toplu pazarl k”, di"eri “i!kolu düzeyinde toplu
pazarl k” kavramlar n  aç klayan/tan mlayan iki kritik de"i!ken öne ç kmaktad r: 1)
#ki düzeyli toplu pazarl k sürecini belirleyen bir kriter; her bir düzeyde yürütülen
toplu pazarl " n “ba" ms z” süreçler olmas d r. 2) #!kolu sözle!menin tan mlanmas 
aç s ndan ise sözle!menin “i!yeri/i!yerleri düzeyinin üzerinde ba" tlanmas ” ve
daha alt düzeyde yürütülen toplu pazarl k için bir “çerçeve sözle!me” niteli"inde
olmas  kritik önemdedir. Öyleyse i!kolu sözle!mesinin grup sözle!mesinden bir
fark  da grup sözle!mesinin i!kolu sözle!mesine göre “daha alt” ve esasen de “en
alt düzeyde” ama merkezile!mi! bir sözle!me olmas d r. #!kolu sözle!mesi “en alt
düzeyde” sözle!melerle tamamlanmak üzere düzenlenmekte, müzakereler bu
amaçla, bu bilgiyle yürütülmektedir.

1. Ba !ms!z bir süreç olmas! aç!s!ndan Teksif i"kolu sözle"mesi süreci: Tespitimiz ilk
dönemlerde Teksif’in i!kolu yetkisine dayanarak yürüttü"ü sürecin, esas itibariyle
ba" ms z bir süreç oldu"udur. #lk dönem i!kolu sözle!mesi müzakereleri
ba!lad " nda grup sözle!mesi ba" tlanm !, i!kolu sözle!mesi kapsam ndaki i!veren
sendikas na üye olmayan i!verenlerin bir bölümüyle daha sonra i!yeri düzeyinde
toplu i! sözle!meleri ayr ca yap lm !, bir bölümü ile de daha alt düzeyde toplu i!
sözle!mesi ba" tlanmam !t r. Böylece i!kolu sözle!mesi süreci, haz rlan !  ve
prosedürü ile ba!l  ba! na bir hukuk/toplu pazarl k süreci görünümü vermektedir.
Bu özellikleri, Teksif’in ilk dönemlerde ba" tlad "  i!kolu sözle!melerini; di"er
i!kollar nda i!yeri ya da i!yerleri sözle!meleriyle beraber ve bu sözle!melerin bir
parças  olarak müzakereleri yürütülen ve imzalanan ikiz sözle!melerden
ay rmaktad r. Gene de grup sözle!mesinin öncelikli ve i!kolu sözle!mesinin ortaya
ç kmas nda ve !ekillenmesinde etkili olu!u, i!kolu yetkisiyle yürütülen toplu pazarl k
sürecinin ba" ms z niteli"i üzerinde ilk dönemler için dahi ciddi çekinceler
yaratmaktad r. Ve birkaç y l içinde de Teksif’in i!kolu yetkisiyle yürüttü"ü toplu
pazarl k, ba" ms z bir süreç olma özelli"ini hiçbir tart !maya yer b rakmayacak
ölçüde yitirecektir. Müzakereleri birlikte yürütülen ve ayn  anda imzalanan 5.
dönem i!kolu ve 7. dönem grup sözle!meleri ikiz sözle!melerdir ve Teksif’in i!kolu
yetkisine dayanarak yürüttü"ü toplu pazarl k süreci bu noktadan sonra ayr  bir süreç
olarak kabul edilemez.

2. Bir “çerçeve sözle"me” olmas! aç!s!ndan Teksif i"kolu sözle"mesi süreci: Teksif’in
i!kolu sözle!mesi, ilk dönemlerde, daha alt düzeydeki toplu i! sözle!meleriyle
ilgilidir; ücret zamlar  i!yeri düzeyindeki toplu i! sözle!melerine b rak lmaktad r.
Gene i!kolu sözle!mesiyle kimi dönemlerde getirilen çok önemli düzenlemeler,
“i!kolu asgari ücreti” ve sosyal yard m, özellikle de ikramiye kalemleridir. Bu
düzenlemeler, dokumac l k i!kolu için Teksif’in örgütlü oldu"u bölümüyle s n rl  da
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olsa bir çerçeve sa"lamaktad r ve i!yerleri düzeyinde ba" tlanan toplu i!
sözle!meleriyle bunlar n fevkinde haklar getirilebilmi!tir. Bu noktada i!kolu
sözle!mesinin kapsam nda olup da i!yeri düzeyinde toplu i! sözle!mesi bulunmayan
i!yerleri özellikle önemlidir. Böylece Teksif’in i!kolu sözle!mesi ilk dönemlerde,
içeri"i bak m ndan daha alt düzeyde –i!yeri ya da i!yerleri düzeyinde- toplu
pazarl kla ili!kili olarak ba" tlanm ! bir çerçeve sözle!me görünümündedir. Ancak
sürecin önemli bir de"i!ime u"rad "  3. Dönemden ba!layarak i!kolu sözle!mesinin
dokumac l k i!kolundaki toplu pazarl k sürecinin bütünü üzerindeki etkisi de
giderek ortadan kalkmaya ba!layacakt r. 3. Dönem i!kolu sözle!mesinin kimi akçal 
hükümleri, “çerçeve hükümler” olma özelliklerini hala korumakta olsalar da
sözle!menin “Geçerlik” ba!l kl  73. Maddesi, genel olarak i!kolu ve i!yeri, toplu
sözle!me süreçlerini birle!tirmekte, i!kolu sözle!mesinde yer alan hükümlerin i!yeri
düzeyindeki müzakerelerde yeniden görü!ülmesini ilke olarak önlemektedir.55

Nihayet, 5. Dönem i!kolu sözle!mesi ve 7. Dönem grup sözle!mesinin birlikte
yürütüldü"ü dönemde i!kolu yetkisiyle yürütülen toplu pazarl k ba" ms z bir süreç
olma niteli"ini tamamen kaybetmi!; ba" tlanan 5. Dönem “i!kolu” sözle!mesinin
daha alt düzeylerde yürütülecek toplu pazarl k süreçleri için çerçeve olu!turma
özelli"i  de  tamamen  ortadan  kalkm !t r.  5.  dönem  i!kolu  ve  7.  dönem  grup
sözle!melerinin imzaland "  toplu pazarl k süreci, tek bir süreçtir, yürütülen pazarl k
en alt düzeydedir ve bu nedenle de esasen tipik bir grup pazarl "  karakteri
ta! maktad r. Daha sonra ba" tlanacak olan toplu i! sözle!meleri için de tek ve kesin
referans, 7. dönem grup sözle!mesi olmu!tur. 7. dönem grup sözle!mesi
protokolünde, sözle!mesi 1.1.1978 tarihine kadar sona erecek olan i!yerlerinde de
grup sözle!mesi hükümlerinin geçerli olaca"  hükme ba"lanm !t r. Bu çerçevede,
Teksif ve Tekstil sendikalar yla bir dizi sözle!me ba" tlanm !; grup sözle!melerinin
taraf  olan Teksif ve Tekstil sendikalar  d ! ndaki sendikalar n yetkili olduklar 
i!yerlerinde de i!veren sendikas  grup sözle!mesi hükümlerini kabul ettirmi!tir.56

Her !eye ra"men Teksif’in dokumac l k sektöründe/i!kolunda 1966 y l ndan
ba!layarak yürüttü"ü toplu pazarl k süreci, sektörel/i!kolu düzeyinde müzakere ve
sözle!me yapma çabas  aç s ndan bugüne ta! nabilecek önemli deneyimler içeriyor.
1963-1980 döneminde ortaya ç kan ilk bu uygulamalar, sendika politikalar n n
çizilmesi, sendika taleplerinin olgunla!t r labilmesi için önemli ç k ! noktalar ndan
biridir.

55 Türkiye Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  (1971), Türkiye Tekstil Sanayii
!"verenleri Sendikas  - Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii !"çileri Sendikas , !"kolu
toplu i" sözle"mesi, (1.9.1971–1.9.1974), “Geçerlik”, Madde 73,Türkiye Tekstil Sanayii
!"verenleri Sendikas  Yay nlar , No: 21, Ekim, !stanbul.

56 Bu münferit sözle"melerin say s  15 olarak kaydedilmektedir. Bkz. Türkiye
Tekstil Sanayii !"verenleri Sendikas  (1978), ss. 23-29.
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Merkezile!me sürecinin dinami#i aç"s"ndan Teksif i!kolu
sözle!mesi:

Teksif’in 1966–1980 y llar  aras nda i!kolu yetkisine dayanarak yürüttü"ü
toplu pazarl k sürecinin ve bu süreçte ba" tlanan sözle!melerin ilk y llarda dahi,
“i!kolu düzeyinde toplu pazarl k” kapsam nda de"erlendirilebilmesi aç s ndan ciddi
bir sorun da i!kolu sözle!mesinin grup sözle!mesine göre öncelikli olmamas 
noktas ndad r. #!kolu sözle!mesi kapsam ndaki i!yerlerinde münferiden ba" tlanan
bir dizi sözle!meden ve kapsam ndaki i!yerleri için i!veren sendikas yla ba" tlanm !
olan grup sözle!mesinden sonra imzalanm !t r. Teksif’in Türkiye Tekstil Sanayii
#!verenleri Sendikas  ile ba" tlam ! oldu"u 1. Dönem grup sözle!mesi 112 i!yerini
kapsamaktad r ve 01.04.1964–01.04.1966 tarihleri aras nda yürürlükte kalm !t r.
01.04.1966 tarihinde sona eren bu sözle!meyi izleyen 2. Dönem grup sözle!mesi 42
i!yerini kapsamaktad r ve 12.08.1966 tarihinde imzalanm !, ücret zamlar 
01.06.1966 ve 01.06.1967 tarihlerinde uygulanm ! ancak sözle!me 12.08.1966–
12.08.1968 tarihleri aras nda yürürlükte kalm !t r. Zaten 07.10.1966 tarihinde
ba" tlanan 1. Dönem i!kolu sözle!mesinin ücret zamlar n  düzenleyen 32.
maddesinde  bu  sözle!meye  ili!kin  bir  at f  yer  almaktad r  ve  bu  at ftan  grup
sözle!mesinin i!kolu sözle!mesinden önce ba" tland "  aç kça anla! lmaktad r.57

Öncelikli olan i!kolu sözle!mesi de"il, grup sözle!mesidir. 2. dönem i!kolu
sözle!mesi de grup sözle!mesinden daha sonra ba" tlanm !t r. 16.03.1970 tarihinde
imzalanan 2. dönem i!kolu sözle!mesi (01.09.1969–01.09.1971) ile 18.12.1968
tarihinde imzalanan (01.12.1968–01.10.1970) 3. dönem grup sözle!mesi aras nda
“kapsam” aç s ndan bir kar! la!t rma yap ld " nda, grup sözle!mesi kapsam ndaki
i!yerlerinin (53 i!yeri) 3’ü d ! nda58 i!kolu sözle!mesinin de kapsam nda olduklar 
görülmektedir. Bu durum, i!kolu sözle!mesinin en az ndan grup sözle!mesi
kapsam ndaki i!yerleri için “çerçeve sözle!me” niteli"inde olmad " n  ortaya
koymaktad r. #!kolu sözle!mesi grup toplu pazarl "  süreci üzerinde etkili olmam !,
bu sürecin çerçevesini çizmemi!tir. #!kolu sözle!mesi, i!çi haklar  aç s ndan i!kolu
için asgari normlar  olu!turmu! ancak bu normlar grup pazarl "  sürecinde ve kimi
münferit i!yeri sözle!melerinin müzakerelerinde ve yürütülmesinde asgari

57 Teksif’in 1. Dönem grup sözle"mesinin ba# tlanmas n n ard ndan 18 A#ustos
1965 günü yap lan 2. Genel Kurulunda !stanbul %ubesi yöneticilerinden bir k sm 
sendikadan ayr larak !stanbul Tekstil Örme ve Giyim Sanayii !"çileri Sendikas ’n 
(Tekstil) kurdular. 1. Dönem grup sözle"mesinin kapsam ndaki 112 i"yerinin bir bölümü
Teksif’te kal rken bir bölümü için Tekstil toplu sözle"me ba# tlad  ve 01.04.1966
tarihinde sona eren bu sözle"meyi izleyen Teksif’in 2. Dönem grup sözle"mesi 42
i"yerini kapsam na ald .

58 Fener !plik  Fb. Ltd. %ti.,  !stanbul K l  Yün !plik Fb. ve Vasfi Hasip Çizmeci
Koll. %ti.
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kazan mlar/normlar olarak bir basamak olu!turamam !t r. Gene de 1. Dönem
i!kolu sözle!mesinde, “i!veren sendikas n n üyesi olup da (Teksif) sendikas  ile
i!yeri toplu i! sözle!mesi (…) imzalanacak olan” i!yerlerinden söz edilmektedir ki
bu, bir k s m i!yerleri için i!kolu sözle!mesinin öncelikli niteli"ini –!eklen de olsa-
ortaya koymaktad r.59 Bu öncelik elbette !eklen bir önceliktir çünkü bu i!yerlerinde
i!veren sendikas yla yürütülecek toplu pazarl k daha önce sonuçland r lm ! sürecin
gecikmi! parçalar d r. Bunlar, i!kolu sözle!mesinin daha alt düzeydeki –i!yeri,
i!yerleri- toplu pazarl "  tamamlay c  niteli"i noktas nda ciddi bir tereddüt
yaratmaktad r. Buna kar! l k, i!kolu sözle!mesi kapsam nda olan bir dizi i!yeri için
i!yeri düzeyinde toplu i! sözle!mesi imzalanmam !t r. #!kolu sözle!mesiyle getirilen
kurallar, i!yeri düzeyinde toplu sözle!me yap lmayan bu i!yerleri için yegâne kurallar
olmu!, i!kolu sözle!mesi bu i!yerleri için esas te!kil etmi!tir. #!kolu sözle!melerinde
borç do"urucu (sendikal) ve normatif hükümler i!yeri düzeyinde i!kolu sözle!mesi
kapsam nda olan ancak i!yeri düzeyinde toplu i! sözle!mesi yap lmayan kimi
i!yerleri için uygulanm !t r, ücret zamm  konusunda da bu i!yerleri grup
sözle!mesiyle ili!kilendirilmi!lerdir.60

5. Dönem i!kolu sözle!mesinin ba" tland "  dönemde Türkiye Tekstil Sanayii
#!verenleri Sendikas ’n n taraf oldu"u toplu sözle!meler Tablo 4’de görülmektedir.

Tablo 4- Türkiye Tekstil Sanayii  !verenleri Sendikas"’n"n Taraf
Oldu#u Toplu  ! Sözle!meleri

 !çi Sendikas" Sözle!me
 !yeri
Say"s" Yürürlük

Teksif 5. Dönem #!kolu 171 01.07.1977-31.07.1979

Tekstil 7. Dönem Grup 62 01.07.1977-31.07.1979

Teksif 7. Dönem Grup 63 01.07.1977-31.07.1979

Tekstil Ara Grup 4 De"i!ik-30.06.1979

Teksif Ara Grup 10 De"i!ik-30.06.1979
Kaynak: Türkiye Tekstil Sanayii #!verenleri Sendikas  (1978), Yönetim Kurulu Çal !ma

Raporu, 1.9.1976-31.8.1978, #stanbul.
Teksif’in i!veren sendikas yla ba" tlad "  grup sözle!mesi, “ara grup” olarak

nitelenen ve daha sonra gruba dâhil edilen sözle!meler için de yol gösterici olmu!;
ara grup sözle!meleri için 01.07.1977 tarihinden sonra 7. dönem ana grup
sözle!melerinde yer alan hükümlerin aynen geçerli olaca"  hükme ba"lanm !t r.

59 Türkiye Tekstil Sanayi !"verenleri Sendikas   (1966), Madde 32//-a.
60 2. Dönem i"kolu sözle"mesinde "öyle düzenlenmektedir: “Madde 29- Teksif

Sendikas n n i"yeri seviyesinde Toplu !" Sözle"mesi yapmad #  i"yerlerinde çal "an

üyelerine o !l’de Teksif Sendikas n n –varsa- !"veren Sendikas  ile yapm " oldu#u en
fazla menfaat temin eden Toplu !" Sözle"mesi aynen uygulanacakt r.”
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Bu y llarda Teksif’in özel sektörde ba" tlad "  toplu i! sözle!melerinin büyük
ço"unlu"unu, i!veren sendikalar na ba"l  i!yerlerinin olu!turdu"u tespit
edilmektedir.  Teksif’in de vurgulad "  gibi,  “özel sektör i!yerleriyle yap lan
sözle!melerin a" rl k noktas n  i!veren sendikalar yla yap lan müzakereler ve haz rl k
çal !mas  olu!turmaktad r.”61 Bu i!veren sendikalar ; 1. Türkiye Tekstil Sanayii
#!verenleri Sendikas , 2. Bursa Tekstil Sanayi #!verenleri Sendikas , 3. U!ak ve
Havalisi Tekstil #!verenleri Sendikas , 4. Isparta ve havalisi #!verenleri Sendikas , 5.
Gaziantep #!verenleri Sendikas , 6. Güney Bölgesi Roilergin ve Sawgin Sanayii
#!verenleri Sendikas , olmak üzere ço"u bölgesel nitelikteki kurulu!lard r. Türkiye
Tekstil Sanayii #!verenleri Sendikas  da esas olarak #stanbul ve civar nda kurulu
i!yerlerini temsil etmektedir. Teksif’in i!veren sendikalar yla ba" tlad "  toplu i!
sözle!meleri hemen bütünüyle grup sözle!meleridir.

Böylece grup toplu pazarl " , Türkiye’de özel sektörde pek çok i!kolunda
oldu"u gibi dokumac l k i!kolunda da yol gösterici/yönlendirici ve öncelikli
olmu!tur. 70’lerde dokumac l k, toplu pazarl " n “grup toplu pazarl " ” yoluyla
merkezile!ti"i i!kollar ndan biridir. Türkiye Tekstil Sanayii #!verenleri Sendikas ,
Teksif ve Tekstil sendikalar yla 1964 y l ndan günümüze kadar aral ks z olarak grup
sözle!meleri ba" tlam ! ve ba" tlamaktad r.

Sonuç

1963–1980 döneminde i!kolu yetkisiyle ba" tlanan i!yeri sözle!meleri ve ikiz
sözle!meler d ! nda kalan kimi toplu pazarl k uygulamalar  ise, kimi istisnalarla da
olsa esas olarak tek düzeyli, ayr nt l  düzenlemelere yönelen ve a" rl kl  olarak
kamuda ortaya ç kan büyük ölçekli süreçlerdir. Sektörler/i!kollar  düzeyinde
ba" ms z, daha alt düzeyde sözle!melerle tamamlanmak üzere yürütülen toplu
pazarl " n kimi örnekleri de genellikle eksik, sistemli ve kal c  olmayan –devresel-
uygulamalard r. Bu tespit, bu uygulamalar aras nda özellikle ilk y llarda dikkat çeken
önemli ve bir ölçüde de s ra d !  aray !lar n ortaya ç kt "  dokumac l k
sektöründe/i!kolunda 1966-1980 döneminde yürütülen toplu pazarl k süreci için de
geçerlidir.

Türkiye’de sendika hareketinin dinami"i, grev hakk n  da içeren toplu
pazarl k sürecinin ve sendikalar n bu sürece dâhil olmalar n n önemli bir gecikmeyle
ba!layabilmesi esasen sektörler/i!kollar  düzeyinde toplu pazarl " n ye!ermesine
imkân vermemi!tir. 60’lar n ba!lar nda i!çi ve i!veren sendikalar n n i!kolu
düzeyinde örgütlenmelerinin yetersizli"i uygulamada tek düzeyli, niteli"i
bak m ndan en alt düzeyde -i!yeri/i!yerleri düzeyinde- ve ayr nt ya yönelen bir
toplu pazarl k modelinin geli!mesinde ve egemen olmas ndaki en önemli faktördür
elbette.

Bir faktör de sendika politikalar  olmu!tur. Türkiye Maden, Madeni E!ya ve

61 Teksif (1982), s. 20.
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Makine Sanayi #!çileri Sendikas  (Maden-#!) taraf ndan Madeni E!ya Sanayicileri
Sendikas ’na (MESS) kar!  1977’de yürütülen “Büyük Grev” sürecinde “Grup
sözle!mesine hay r!” slogan yla D#SK’e de egemen olan politikalard r. #!kolu
düzeyinde toplu pazarl " n reddi, 1980’de D#SK’i i!kolu sözle!mesinin
yasaklanmas  ve toplu pazarl " n sadece i!yerleri düzeyinde ve tek düzeyde
yürütülmesi yönünde hükümete kanun teklifi verecek noktaya kadar getirmi!ti.
#!kolu sözle!mesi Türk-#! taraf ndan da benimsenmemi!, Türk-#! grup
sözle!mesine esas olarak bu gerekçeyle kar!  ç km !t .62 Sendika hareketinin bugün
bu yakla! m n  de"i!tirmi!, politikalar n  çok düzeyli toplu pazarl "  benimseyen bir
çizgiye ta! yabilmi! olmas  umut vericidir. Bu de"i!imin ilke düzeyinden hayata
ta! nabilmesi, dibe vurmakta olan sendikala!man n desteklenmesinde etkili
olabilecektir.

Bunun yan nda sendika hareketinin iç çat !malar n n, sendika rekabetinin de
genel olarak toplu pazarl k sürecinin ve i!kolu düzeyinde toplu pazarl " n geli!imi
üzerinde etkili olabildi"ini görüyoruz. Dokumac l k sektörüne/i!koluna ili!kin
olarak bu noktadaki tespitimiz, bir ölçüde sendika rekabetinin de etkisiyle i!kolu
sözle!melerinin grup sözle!melerinden sonra ba" tlanmas  ve hükümlerinin grup
sözle!mesi müzakerelerinde etkili olmamas , bir basamak olu!turmamas d r.

Öte yandan ba" ms z ve daha alt düzeyde tamamlanmak üzere kurgulanmas 
gereken “i!kolu düzeyinde toplu pazarl k” sendika yasalar yla da desteklenmemi!tir.
20 y ldan az bir süre için uygulanabilen 1963 sendika yasalar  toplu pazarl " n
düzeyini, yetki meselesi zemininde düzenlemi!, “i!kolu” ve “i!yeri” ayr m n 
yetkiyle ve yetkinin tespitiyle s n rland rm !, dar ve eksik bir model öngörmü!tür.
#ki düzeyde; i!kolu ve i!yeri/i!yerleri düzeyinde toplu i! sözle!mesi yap labilece"i
kabul edilmi!, buna kar! l k farkl  düzeylerdeki süreçler tan mlanmam !t r.63

62 Grup pazarl # na dönük olarak Türk-!"’in ve -Maden-!" d " nda- D!SK’in 1980
Eylülüne kadar olan dönem boyunca savunduklar  politikalar a"a#  yukar  ayn d r. Her

iki konfederasyon da grup sözle"melerinin, i"yeri düzeyinde toplu sözle"me yerine, i"çi
ve i"veren sendikalar  aras nda bölge ve giderek i"kolu düzeyinde toplu sözle"meleri
ortaya ç karacak bir ad m oldu#unu belirtmi"ler ve grup pazarl # na "iddetle kar" 
ç km "lard r. Bkz. %afak, Can (2007), “MESS Grevleri (1977-1980)”, Çal "ma ve
Toplum D!SK/Birle"ik Metal-!" Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2007/2, !stanbul, s. 55.

63 1963 sendika yasalar nda toplu pazarl k sürecine ili"kin as l tutars zl klar ve
bo"luklar i"kolu düzeyinde toplu pazarl #a ili"kindir. Bunun nedeni Kanuna ili"kin
hükümet tasar s n n sadece i"yeri düzeyinde toplu i" sözle"mesini öngörmü" olmas ,
buna kar" l k incelenmek üzere gönderildi#i Millet Meclisi Geçici Komisyonu’nda
i"kolu düzeyinde toplu i" sözle"mesine ili"kin düzenlemelerin de metne eklenmesidir ki

tasar n n bütününü dikkate almadan yap lan bu eklemeler uygulamada çok önemli
eksiklikler ortaya ç karm "t r “… Geçici Komisyon, sadece i"kolunda toplu i"
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Tutars z ve eksik hukuki düzenleme, “muhtevas  ayn , ayn  hüküm ve neticeleri
do"uran, fonksiyonlar  tamamen birbirine benzeyen, fakat sadece taraflar n ehliyet
ve yetkisi ile inikad  esnas nda ba!vurulacak merciler bak m ndan birbirinden farkl 
olan iki tip toplu i! sözle!mesinin ortaya ç kmas nda önemli bir di"er faktör
olmu!tur.64

1963-1980 deneyiminin bugüne aktard "  önemli mesajlardan biri de
yasalar n farkl  düzeylerdeki süreçlerin özellikleriyle, ihtiyaçlar yla örtü!en
kurallar /ilkeleri esas almas  ve asla ayr nt ya girmeden toplu pazarl " n kendi do"as 
içinde geli!ebilmesine izin verecek özgürlükçü bir yakla! mla ve dikkatle/titizlikle
düzenlenmesi gere"idir. Bununla ba"l  olarak yasalar, sendika örgütlenmesinin de
her düzeyde ve biçimde; i!kolu, i!yeri sendikalar n n, konfederasyonlar n,
federasyonlar n, genel sendikalar n kurulup kendi faaliyet alanlar n  özgürce
seçebilecekleri –buna i!kolunu ve toplu pazarl " n düzeyini sendikan n kendi
belirleyebilmesi de dâhildir- bir model ortaya koymal d r. Elbette Türkiye’de toplu
pazarl k süreci aç s ndan en kritik yasaklama Anayasa ile getirilmi!tir ve
Anayasa’daki çok düzeyli toplu pazarl "  yasaklayan hüküm öncelikle kald r lmal d r.

As l olan sendikalar n hayat içinde ortaya koyacaklar  tercihlerdir,
geli!tirecekleri ilkelerdir; sendikalar kendi yollar n  kendileri bulmal d r. Kanun
koyucuyu kesin biçimde s n rlayan ilke sendika özgürlü"üdür. Ve kanun koyucunun
as l kayg s  ve haddi de bu olmal d r.

sözle"mesi yapma yetkisi’ni ve yetkinin tespiti’ne ili"kin hükümleri Tasar ya eklemekle,
i"kolu toplu i" sözle"mesini bütünüyle i" hukukuna getirebilece#ini sanm " ve kanunda
büyük bo"luklara sebep olmu"tur. Kanaat m zca, bugün 275 say l  Kanunun i"kolu toplu
i" sözle"mesi konusunda önemli eksikler ve bo"luklarla malul olmas n n ve bunun
uygulamada ortaya ç kard #  uyu"mazl k ve huzursuzluklar n sebebi, Geçici
Komisyonca yap lan tutars z de#i"ikliklerdir. !"kolu toplu i" sözle"mesini, tasar n n
tümünü dikkate almadan getiren Geçici Komisyon, müessesenin tan m n  bile
yapmam "t r (m.1). Maalesef, geçici komisyonun yapt #  bu önemli de#i"iklikler
Yasama Organ nca da a"a#  yukar  aynen kabul edilerek kanunla"m "t r. [sic]” I" k,

Rüçhan (1977), Ehliyet ve Yetki, Doruk Yay nlar , 16, !stanbul, s. 58–59.
64 I" k, Rüçhan (1977), s. 59.
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