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EGITICILERIN EGITIMI
Asalettin ARSLANOĞLU

EĞİTİM NEDİR?
Eğitim, davranış değiştirme süreci olarak ta

nımlanmaktadır. Eğitim gibi çok önemli bir sis
temi bu kadar kısa ve yalın bir tarif içerisine
sığdırmak bazılarına göre haksızlık sayılabilir. Bu
bakış açısına yanlıştır demek ve tümden reddet
mek elbette doğru değildir.· Bu sistemin içerisin
de öğrenme, öğretme ve öğretim birlikte yer al
maktadır. Eğitimin içerisinde yer alan diğer un
surları da sıralamak gerekirse; eğitimin hedefleri,
programlar, yöntemler, öğrenciler. öğretim ele
manları, eğitim alanlan, araç ve gereçlerde dahil
pek çok unsur bu sistem içerisinde, birlikte ve
etkileşim halinde yer almaktadır.

Eğitimin davranış değiştirme süreci olduğunu
söylemek yeterli gelmemektedir. Eğitim aynı za
manda bireyin kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı
olarak aynca da istendik davranış değiştirme sü
reci olarak tarif edilmektedir (Selahattin Ertürk
Eğitimde Program Geliştirme-1984 Ankara).

Bu kapsamlı tarif şunu işaret etmektedir ki
eğitim kasıtlı olmalı yani planlanmalıdır. Bu yet
mez eğitimde hedeflenen davranış değişiklikleri
istendik olmalıdır. Yani değiştirmeyi hedeflediği
miz davranış değişiklikleri toplumca istenmekte
olan ve uzun süre geçerliliği olan davranış deği
şiklikleridir.

Eğitim tarifini bir kere daha tekrarlarsak, ge
lişigüzel değil planlı ve amaçları olan davranış
değiştirme süreci özelliği kazanmış olan, hedef
ler, eğitim yaşantıları ve değerlendirme gibi
önemli unsurları da kapsamakta olan dinarrıik bir
sistemdir denilebilir.
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ÖĞRETİM NEDİR?
Çok kısa bir tanım vererek bu konuyu kapat

mak. istersek eğitimin okulda veya sınıfta veya
benzeri ortamlarda planlanması ve yürütülmesi
sürecinin programlı olarak devam eden kısmıdır
diyebiliriz.

Bu tanımı açacak olursak öğretimin bir an de
ğil bir süreç olduğu, bu sürecin belirsiz değil be
lirli bir süreç olduğu, bu sürecin kendi halinde
devam etmediği, planlandığı, öğrenmenin gerçek
leşmesini amaçladığı, bu amaca ulaşmak ıçın
planlanmış pek çok etkinliği içermekte olduğu
anlaşılmaktadır.

ÖĞRENME NEDİR?
Bireyin, çevresi ile etkileşimi (yaşantı ) sonu

cunda oluşan, kalıcı davranış değişikliğidir.
Demek ki öğrenmenin gerçekleştiğinden söz

edebilmek için bireyin davranışında bir değişikli
ğin olması, bu değişikliğin bir öğretim etkinliği
(yaşantı sonucu) olması, bu değişikliğin geçici
değil en azından belli süre ile kalıcılığının göz
lenebilmesi gerekmektedir.

Öğrenme ile ortaya çıkmak.ta olan değişiklik
ler ile başka durumlar sonucu ortaya çıkan isten
medik değişiklikleri birbirine karıştırmamak ge
rekmektedir. Olgunlaşmaya, yaşın ilerlemesine,
yaşlanmaya, alkol ve madde bağımlılığına bağlı
değişmeleri öğrenme saymak . mümkün değildir.
Öğrenme için planlanmış ortamlar ve bu ortam
larda düzenlenmiş eğitim durumlarından söz et
mekteyiz ve bu eğitim durumlarında ki yaşantı
lar sonucu ortaya çıkmakta olana istendik davra
nış değişikliklerine öğrenme demekteyiz; bu du
rumun k.araşt.ımlrrıarrraaı elbette önemlidir.

ÖĞRETME NEDİR?
Öğretme konusunda her uzman farklı bir ta-
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rif vermektedir. Bu tariflerin ortaklaştığı noktalar
olmakla birlikte ayrıldıkları noktalardan da söz
etmek mümkündür. Genel bir tarif ortaya koy
mak istersek; öğrenmenin klavuzlanrnası (Selahat
tin Ertürk). öğrenmeye rehberlik edilmesi. öğren
menin kolaylaştırılması. öğrenene öğrenmeyi ger
çekleştirmesinde yardımcı olunması sürecidir (Se
lahattin Ertürk) denilebilir.

Bazı eğitimciler öğretme etkinliği için okulu
adres vermektedir. Bu konuda görüş birliği içe
risinde olmadıkları ve pek çok uzmanın bir okul
dan söz etmeden de öğretme etkinliği tarifi ver
diği görülmektedir.

Bu yaklaşım elbette doğrudur. Çünkü her öğ
renmenin okulda gerçekleştiğinden söz edilemez.
bilen taraf bilmeyen tarafa bildiklerini her ortam
da öğretmekte ve bu anlamda öğretmeden söz
edilmektedir. Ebeveynlerin öğretici rolü ile ço
cuklarına öğrettikleri. ustaların çıraklarına öğret
tikleri, sokakta çocukların birbirlerine öğrettikle
rini düşünecek olursak öğretme tarifimizi biraz
daha genel ve ayakları yere basar bir tarif hali
ne getirebiliriz.

EĞİTİMDE ÖĞRETMENİN ROLÜ
NEDiR?
Öğretmenin rolü konusunda çok kapsamlı ve

farklı araştırmalar ve görüşler vardır. Bu konula
rın hepsine değinmemiz mümkün değildir ve ge
rektiğini de düşünmüyoruz. Bu çalışmalardan der
lenmiş öğretmen rollerini dikkatlerinize sunmak
istiyorum.

Öğretim uzmanıdır. Liderdir. Rehber ve Psi
kolojik danışmandır. Ergonomi uzmanıdır. Model
dir. Çok yönlüdür. Akademik açıdan iyi yetişmiş
tir. Kavramsal basitliği vardır. Adildir. Dosttur.
Cezalandırmaz. Sorumludur. Sistematik çalışır.
Coşkuludur. Mükemmel değildir. İnsandır. Mizah
duygusu gelişmiştir, Neşelidir ve kendine güven-
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Hdir, Olumludur. Öğrenmeyi teşvik eder. Demok
rattır. Esnektir (Woolfolk: 1990 ve Hamacheck-
1975).

ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
NELERDİR?
Hedeflerimizi belirledikten sonra bu hedefe

ulaşmak için kullanacağımız eğitim durumlarının
planlanmasına geçmeliyiz. Eğitim durumunun te
melini ise içerik, araç-gereç ve kaynaklar ile öğ
retme yöntemi oluşturur.

Öğretme işi aynı zamanda öğretim hizmeti sa
yılmakta ve bu hizmetin niteliğini artırıcı faktör
lerden söz edilmektedir. İpucu, pekiştireç verme.
öğrenci katılımını sağlama. dönüt verme ve dü
zeltme yapma öğretim hizmetinin niteliğini artırı
cı faktörlerdir.

Giriş bilgileri olarak verdiğimiz bilgilerden
sonra öğretme yönterrılerini incelememeye başla
yabiliriz.

SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETME:
"Sunuş yoluyla öğretme. bilgilerin çok dik.kat

li bir şek.ilde düzenlenmiş ve öğrenci tarafından
alınmaya hazır · bir durumda verilmesi sürecidir..
(Nurettin Fidan-Okulda Öğrenme ve Öğretme-
1986 Ankara).

Bu konuda da pek çok eğitim uzmanının fark
lı tarifler yaptığını söylemekte fayda vardır. Bu
tariflerin farklılığı sunuş yoluyla öğrenmenin te
mel özelliklerini değiştirmemektedir. Bu genelle
meler ile ders içeriğinin anlaşılması için yöntem
ler bulup işe koşan, örnekler veren öğretmendir.
Bu tespitten hareketle öğretmeni etkinliklerin
merkezine koyan bir yaklaşım olduğunu söyleye
biliriz.

Sunuş yolu öğr-enrrrede hedefler ve davranış
lar öğrenme alanlarının (Bilişsel. Duyuşsal. Devi-
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nişsel) ille basamaklarında konulmalı daha üst ba
samaklar için başka öğretme yöntemleri de işe
koşulmalıdır.

Öğretmen derse ait kavramları anlatarak ve
anlaşılmasını sağlayacak örnekler vererek sınıfa
aktarmalı, anlaşılmayan yerleri sorarak i:ekrar et
meli ve örneklemelidir.

Sınıftan belli sayıda dönüt almalı ve düzelt
me yapmalıdır. Doğru yanıtlara mutlaka pekişti
reç vermelidir.

Eğitim vereceğimiz grubun yaşı ve niteliği ile
derse hazır bulunmuşluğuna göre öğretmene yo
ğunlaşma süreleri bellidir, bu süreleri aşan ko
nuşmalar yapmaktan kaçınılmalıdır. Yetişkin ve
heterojen sayacağımız gruplar için bu süreyi en
fazla 7-8 dakika olarak koymalı bu süreyi aşan
konuşmalar yapmamalıyız. Bu süre içerisinde
mutlaka gruptan katılımlar sağlamalı ve derse il
giyi artıracak etkinlikler düzenlerrıettyiz,

Sınıf ile göz teması kaybedilmemeli, sürekli
aynı öğrencilerin katılımı ve tekrarlarına engel
olacak. diğerlerini de derse katacak etkinlikler
düzenlenmelidir.

Bu strateji kullanılırken düzanlatım, scırtr-oes
vap, takrir, informal öğretmen konuşması, sem
pozyum, söylev gibi teknikleri de kullanmalıdır.

BULUŞ (KEŞİF) YOLUYLA
ÖĞRETME
0Öğrencinin belli bir problemle • ilgili verileri

toplayıp analiz ederek soyutlamalara ulaşmayı
sağlayan öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici bir
öğretme yoludur" (Mürüvvet Bilen-Plandan Uy
gulamaya Öğretim-1993).

Sunuş yoluyla öğrenmeden farkİılığı nedir so
rusunun cevabı olarak sunuş yolu ile öğrenmede
öğretmen kavramlar ve genellemelerin tanımını
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dersin başlangıcında kendisi vermekteyken keşif
yoluyla öğrenmede öğrenci kendisine sunulan ör
neklerden hareketle kavranıları ve genellemeleri
kendisi keşfetmektedir.

Bu durum öğretmenin çaba harcamadığı anla
mına gelmez. Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen
çok daha zôr bir görev üstlenmiş durumdadır.

ARAŞTIRMA- İNCELEME
YOLUYLA ÖĞRETME
YAKLAŞIMI
Öğrencilerin sınıf içinde düzenlenen etkinlik

lerle çözülecek bir problemi çözebilmek için de
nenceler kurması, bu denenceleri sınamak ıçın
veri toplaması ve bu verileri değerlendirerek so
nuca ulaşması yöntemidir. Özellikle meslekte ye
ni öğretmenler için oldukça faydalı bir öğretme
yaklaşınu olmakla birlikte öğretmenin öğrencile
rin ihtiyaç duyacağı konularda her türlü araç ge
reç ile kaynağı hazır tutmalıdır. Bu yöntemin ala
cağı zaman önceden planlanmalı ve yeterli zaman
verilmelidir.

GRUP TARTIŞMASI YÖNTEMİ
Diğer yöntemlerden farklı olarak öğretmenin

yönlendiriciliğinde belli bir konuda öğrencilerin
aralarında tartışmalarını planlayıp yönetmektedir
Öğrenciler bu konuda fikirlerini belli sınırlar içe
risinde söylemekte ve karşısındakilerin fi.kirlerini
dinlemektedir.

Grup tartışmasında öğrenci liderlik özelliğini
geliştirir. özetleme, uzlaşma ve fikir birliğine
ulaşma. yorunılaına. birey olarak öğrenme gücü
kazanma, analiz etme. sentez yapma, ve değer
lendirme yeteneği kazanır.

Büyük Grup Tartışması:
En az yedi kişi veya sınıfın tamamının konu

yu birlikte tartıştığı tekniğe denilir. Sınıf mevcu-
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du küçilk gruplara bölünecek kadar az değilse ve
sınıf veya grubun birlik ve bütünlük içinde ol
ması amacı ile uygulanır.

Öğrenciler birbirini görecek şekilde oturtulına
lıdır.

Tartışılacak konuyu iyi bilen kişilerden bir li
der seçilmelidir.

Tartışılması gereken önemli konular saptaıuna
lıdır.

Plan esnek olmalıdır.
Planda ilgi uyandırıcı. düşünme ve konuşma

yı özendirici etkinliklere yer verilmelidir.
Zaman baştan planlanmalı ve iyi ayarlanmalı-

dır.
Üstünlükleri
Grubun ilgisini uyanık tutar
J3irlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir
Tartışılan konunun üyeler tarafından kontrol

edilmesini sağlar
Sosyal davranışları geliştirir.
Kisıtlılıkları
Tartışılacak konu sayısı azdır
Çok yavaş ilerler
Başka yollara ve konulara sapma olasılığı var

dır
Bazı atak öğrencilerin tartışmayı ele geçirme

tehlikesi vardır
Kapalı ve mahcup öğrencilerin tartışma dışı

kalması ve konudan kopması tehlikesi vardır
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Küçük Grup Tartışması-BUZZ GRUP VA
DA GRUP 66:
Tartışmaya geniş katılım sağlamak amacıyla

büyük grubun küçük gruplara bölünmesinden
oluşmaktadır.

Grup 66. altı kişilik grupların belli bir konu
yu altı <lak.ika süre fısıltı (buzz) ile tartışması ve
çözüm yolları üretmesi çalışmasıdır. Grup da yer
alacak kişi sayısı ve tartışma süresi verilen ko
nuya ya da probleme göre değişebilir. Örneğin
Grup 55. Gnıp 44 gibi.

Neyi ve nasıl planladığınızı sınıfa söylemeli
siniz.

Sınıfı altı ya da daha az kişiden oluşan grup
lara bölmelisiniz

Ayrılan sürede grubun belirlenen konuyu tar
tışmasını sağlayınız

Gnıbun bulduğu sonuçları saptayıp bütün sı
nıfa rapor etmesini sağlayınız

Bütün sınıfın sunulan raporu tartışmasını sağ
layınız

Öğrencilerin dikkatini sonuç üzerinde yoğun
laştırarak özetleyiniz

Üstün yönleri
Herkesin kendini rahat hissederek konuya ka

tılmasını sağlar
Her üyeye sorunu anlamak ve çözüm bulmak

için gerekli sonımluluk duygusunu aşılar
Grup üyelerine sonınu anlamak ve çözüm

bulmak için gerekli sorumluluğu aşılar
Grup üyelerinin fikirlerinden. yaşantılarından

yararlanılarak problemin çözümünde kullanılabile
cek öneriler beklenir

Grupta birlik ve beraberliği artırır
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Kısıtlılıkları
Konu grup tarafından anlaşılmamışsa sapma

lar olabilir
Konu ile ilgili yaşantısı olmayanlar konudan

kopabilirler

PANEL
İlgi çekici bir konunun küçük bir grup tara

fından tartışıldığı ve büyilk bir grup tarafından
izlendiği öğretim tekniğidir.·

Panel yöneticisi dahil beş ile dokuz kişiden
oluşabilir. Yönetici konuyu panel üyelerine sunar,
kendiside zaman zaman tartışmaya katılır. tartış
maları özetler tartışmada akıcılığı ve etkin katı
lımı sağlar.

Panel katılımcıların yaş, eğitim durumu. konu
alanı uzmanlıkları farklı olabilir. Esas olan belli
bir konuda farklı durumlardaki insanların yalcla
şımının ne olduğu konusunun cevabını bulmaktır.
Konuşmacının çabuk düşünebilen. rahat konuşabi
len, muhakeme yeteneği güçlü ve tartışılan konu
da fikri olan insanlardan seçilmesi gerekir.

Üstün yönleri
Tartışmalara katılma oranı yüksek olur
Dinleyicilerde konuya ilişkin soruları sırasın-

da düşünme olanağı bulurlar
Grubun ilgisini çeker ye etkin katılımını sağ

lar
Yöneticisinin becerisine bağlı olarak geniş bir

alanın tartışılmasını sağlayabilir
Kısıtldıkları
Konunun sisteme bağlı olarak işlenmesi müm

kün olmayabilir
Somlar tam cevabını bulmadan kapatılabilir

DİSK Yayınlan 13



Olaylar kapsanmaz
İyi planlanmazsa başarısızlık önlenemez
Üyelerde belirli seçim kriterleri konulması va-

sat öğrencilerin tartışmacı grubunun dışında kal
masına sebep olabilir

ZIT PANEL
Herhangi bir öğretim yöntemi ile işlenmiş

olan bir konunun tekrar edilmesi amacıyla uygu
lanan bir öğretim yöntemidir. Sınıfın yarısı soru
soran diğer yarısı ise cevap verenler olarak ay
rılır. Yeterince açıklığa kavuşmamış konuları bi
raz daha tartıştırmak, yeni fikirlerin ortay çıkma
sını sağlaınak amacıyla işlenmiş konuların tekra
rına fırsat vermek, konu tekrarı ile yanlış anla
şılmış konuları düzeltmek amacıyla kullanılabil
mektedir.

Tartışmaları yönetecek bir yönetici seçilir
Sınıf önce ikiye bölünür daha sonra bölünmüş

gruplar da kendi aralarında dört ya da altı kişi
li.k gruplara bölünür.

Soru soracaklar somlar sorar, cevap verecek
Ier cevaplar verirler.

Cevaplar tatminkar gelmezse sonı soranlar
kendi düşüncelerini, çözüm yollarını ortaya koya
rak katılırlar

Kısa bir süre (15-20 dakika) hazıı:lık için ve
rilir

Tartışma kısmı zaman elverdiği oranda devam
ettirilir

Üstün yönleri
Bilinen konular üzerinde fazla durulmaz ve

pek açıklığa kavuşmanuş konulara ağırlık verilir
Soru soranlarla cevap verenler arasında sıcak

bir yarışma ortamı yaratılır
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Her grubun hem soru sorması hem de cevap
vermesi sağlanarak ortan bir yaşantı yaşaması
sağlanır; bu grupları daha da yakınlaştırır

Herkesin aktif katılımı ve bu sayede konuya
üst düzeyde ilgi uyanmasını sağlar

Kısıtlılıldarı
Gn.ıplann yanıltıcı son.ılar sormasına olanak

verebilir; bu durum gerekli ve önemli bilgilerin
öğrenilmesini engelleyebilir.

Lider yeteneği olanların etkinliği ele geçirme
si ve vasat öğrencileri konu dışına düşürmesi söz
konusu olabilir

SEMPOZYUM
Küçük bir konuşmacı grubunun dinleyiciler

karşısında ve bir masa etrafında önceden belir
lenmiş bir konuda bilimsel. sanatsal ve düşünsel
ağırlık taşıyan konuşma yapmaları veya hazırla
dıkları tebliği okumalarını kapsar. Konuşmalar ta
mamlanıncaya kadar konuşmacıya müdahale edil
mez, konuşmalar bittikten sonra konuşmacılar ön
ce kendi aralarında tartışır daha sonra dinleyici
lerle tartışırlar. Tartışmalar özetlenerek oturum bi
tirilir.

Üstün yönleri
Başlık ile sınırlı olmakla birlikte takrir tekni

ğinden daha geniş bir alanda tartışılma olanağı
sağlar

Dinleyenlerin sempozyum konusuna ilişkin
olarak da olsa bilimsel ilgisini uyandırır

Tartışmalar konuya olan ilgiyi artırır
Dinleyenlerin etkin katımını sağlaınak müm

kün olabilmektedir
Kısıtlılıkları
Konuşmacılar tartışılmakta olan konuda yete-

DİSK Yayınlan 15



rince uzman değillerse kişisel bilgileriyle sınırlı
bilgi verebilirler

Konu kısıtlı bir alanda kalabilir ve yeterince
kapsamlı olarak tartışılaınayabilir

FORUM
Forum konusunda uzmanların farklı tarifleri

vardır. Bazı uzmanlar forumu iki yada daha faz
la kişinin belirlenmiş bir konuyu tartışması ola
rak tarif ederken bazı uzmanlar ise değişik gö
rüşe sahip kişilerin bir başkan yönetiminde hep
birlikte katıldıkları tartışma olarak tarif etmekte
dir.

Konuşmacılar kendi görülerini diğer konuşma
cılara sataşmadan yapmalıdır. Konuşma sonrası
soru-cevap tekniği uygulanmalıdır. Konuşmacılar
kendilerine sorulan sorulara doyurucu cevaplar
vermelidir.

Üstün yönleri
Belirli bir konunun farklı yönlerini tartıştır

makta iyi bir yöntem . olarak uygulanabilir
İlgi uyandırıcıdır
Farklı görüşlerin rahatça savunulmasını sağla

maktadır
Herkesin etkin katılımını sağlamakta iyi bir

yöntemdir
Kısıthlıkları
Konuşmacıların konuşmaları dinleyici beklen

tilerine cevap vermeyebilir.
Konuşmacıların konuşma yeteneği iyi değilse

başarısız olunması kaçınılmazdır

KOLLEGVUM
Parıele oldukça benzer ama panelden farklı

olarak ilci panel grubu vardır. Bir gruptakilerin
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kaynak kişiler diğer gruptakilerin ise konuya il
gi duyanlardan olması gerekir. Dinleyiciler karşı
sında yerini alan her ilci panelden dinleyicileri
temsil eden panel grubu konuyu sunar ve soru
larını kaynak kişilerin oluşturduğu panel grubuna
sorar. Kaynak kişiler soruların kendi uzmanlık
alanına giren kısmını açıkladıktan sonra oturum
liderinin dinleyicilerden soru almasını bekler.
Dinleyiciler soru sorar ve katkıda bulunur. Tar
tışma özetlenerek bitirilir.

Üstün yönleri
Dinleyici ve tartışmacıların eşit şartlarda tar

tışmaya katıldığı ve işbirliği yaptığı bir tekniktir
Kaynak kişileri, dinleyici sorulan ile ilgilile

rin sorunları ve isteklerine yöneltir
Dinleyicilerin uzmanlara ilgi duymasını ve uz-

manlardan bilgi almasını sağlar
Etkin katılımı özendirici bir tekniktir
Kı.sıtlılıkları
Kaynak kişiler dinleyici sorularına cevap ver

mek yerine kendi istedikleri konuları konuşmayı
tercih edebilirler

Bu teknik için gerekli olan zamanı ayırmak
mümkün olmayabilir

KÜME ÇALIŞMASI
Kümeler Uç veya yedi kişilik gnıplardan olu

şur. Kümeye alınan insanların ilgi alanlarının ay
nı olması gerekmektedir. Kümede ki insanların
yetenekleri farklı olmakla birlikte kaynaşma ve
kendini gruba ait hissetme üst düzeyde gerçekle
şebilmektedir. Birey kendisini gruba ait hissettiği
gibi özgürde hissetmektedir. İş bölümü yapma,
bireysel olarak çalışma ve iş başarma. kendi ken
dini yönetip denetlemenin yanı sıra grup üyeleri
nin otokontrolüde en üst düzeyde gerçekleşebil
mektedir.
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Kilme çalışması kendi başına bir eğitim etkin
liği değildir; küme çalışması büyük grup tartış
ması, çember tartışma tekniği, panel, küçük gnıp
tartışması, sempozyum, fonım gibi pek çok tek
niğin uygulandığı bir yöntem olarak kaydedil
mektedir.

Üstün yönleri
Küme çalışmalarında grup içinde birey olma

ve gruba ait olma duyguları birlikte yaşanmakta
dır

İlgi kümeleri kunılarak daha iyi bir öğrenme
sağlanabilmektedir

Grup üyelerinin birbirini çalışmaya motive et
mesi ve denetlemesi sağlanmaktadır

Pek çok bilimsel öğrenme yöntemini tek tek
veya birlikte kullanma şansı vermektedir

Ki.ime çalışmasında pek çok kişinin aynı an
da daha etkin şekilde derse katılmasını sağlamak
tadır

Kilme çalışması öğretim • etkinlikleri _yaparak
yaşayarak. öğrenmeyi olanalclı kılan yöntemler ol
duğundan öğrencilerin öğrenmesini en üst düze
ye çıkartması mümkün olmaktadır

Çok sayıda kişinin katılınu ve grubun kendi
denetimi sayesinde öğrenci katılımı en üst düzey
de gerçekleşebilmekte ve pasif öğrenciler bile ak
tif hale gelebilmektedir

Kısıtlıbkları
Ki.ime içerisinde bulunan öğrencilerin öğrenme

hızı, kişilikleri, ders çalışma disiplinleri gibi fark
lılık gösteren özellikleri nedeniyle bazı öğrencile
rin öğrenmesine ve hızlı gelişp:ıesine ket vurabi
lir

Öğrencilerin, veya eğitimcilerin gnıp çalışma
ları kcınusaırıclakf - eksik bilgisi sonucu istenmedik
sonuçlar ortaya çıkabilir •
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Bu teknikler uygulanırken yeterli zaman ayrı-·
lamazsa grubun eğitimci rehberliğinde istenen ve
ya beklenen sonuca ulaşması mümkün olmayabi
lir

SO~U-CEVAP TEKNİĞİ
Eğitim tarihi boyunca en çok kullanılan tek

niklerden birisidir. Öğrencilerin öğretim· çalışma
ları içerisinde soru sorması ve bu somların ce
vaplanması yolu ile yürütülen bir etkinliktir.

Gerek öğrenci gerekse öğretmen. bilmek iste
diklerini ve başkalarının konuşulmakta olan ko
nuda neler düşündüğünü öğrenmek istediklerinde
baş vurdukları bir tekniktir. Soru sormak hem so
ran açısından hem de cevap veren açısında gü.::
dilleyici olmakta derse ilgiyi artırmaktadır. Önem
li noktalara vurgu yapmak. sebep-sonuç ilişkisi
kurmak, işlenen konulan tekrar ederek pekiştir
mek, soru sorarak öğrenmek, ifade gücü kazan
mak bu teknikle mümkün olmaktadır.

Üstün yönleri
Açıklanmaya muhtaç konuları açıklama fırsatı

verir
Grup üyeleri ve öğretmen bilgi toplar ve bu

bilgilerden hareketle durumlar ve kiş~ler hakkın
da yorum yapabilir

Soru sorarak konuya ve sunum yapan kişile
re bağlanmak, grubun algısını açmak mümkün ol-
maktadır '

Soru sorarak ve soruların cevapları olarak or
taya konulanları öğrenmek ve akılda tutınak da
ha kolay olmaktadır

Soru sorarak büyük bir konu içinde çok
önemli ayrıntıları bulup çıkartma ve yorunılama
yeteneği geliştirilmektedir; bu soruların cevapları
nı takip ederek veya kendisine. sorulmuş bir so
rnyu cevaplayarak ise konuyu benimseme yetene
ği gelişmektedir.
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Kisıthlıkları
Bireysel gelişmişlik düzeyi eksik öğrencilerin

konulardan kopması mümkündür
Diğer tekniklerle desteklenmeden tek başına

kullanılması o konunun anlaşılmasını zorlaştırır
hatta bazı durumlarda imkansızlaştırır

Grup yelerinin seviye farkları nedeniyle gru
bun ilgisinin sürekli üst düzeyde tutmak çok zor
dur

Grup lideri olarak öğretmeni çok zorlayıcı bir
tekniktir

ÇEMBER TARTIŞMA TEKNİĞİ
On beş kişiden az sayıdaki grubun çember

şeklinde oturarak bir konu üzerinde görüşlerini
tartıştığı öğretim tekniğidir. Grup. çember veya
yarım ay oluşturacak şekilde oturduktan sonra
grup lideri tartışılacak konuyu sunar. Tartışmanın
başlamasıyla birlikte grubun konu ile ilgili soru
larla sonuca doğru yönlendirilmesi sağlanır. Grup
yöneticisinin sağındaki kişiden başlayarak örneğin
herkesin konu hakkında bir dakika konuşması
sağl3:Jlll". Her üyenin konuşması sağlanır ve ge
rek duyulursa tekrar söz verilebilir. Her konuşma
grup sekreteri tarafından not edilir ve tartışma
sonunda özet yapılarak kapatılır. •

Üstün yönleri
Her üye konuşmaktadır.
Etkili kişilerin grubu denetim altına almaları

ve sonucu etkilemeleri önlenir.
K.ısıtlılı.k.l&rI
Çemberin sonuna doğru söylenecek bir şeyin

kalmadığı durumlar olabilir.
Grup üyeleri önce konuşanların etkisinde ka

larak farklı f"'ıkirleri ortaya koymaktan kaçınabi
Hrber,
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BEYİN FIRTINASI
Grubun. belirlenmiş bir konuda orijinal fikir

ler üretmek ve görüşlerini hiçbir kurala bağlama
dan söylemek üzere tartıştıkları yönteme beyin
fırtınası denmektedir. Bu yöntem uygulanırken
sunulan fikirleri yargılamaktan kaçınmak, öğren
ciyi eleştirmekten k.açrrırrrak, sunulan f"ık.irlerde
mantık aramamak, analitik düşünceler olup olma
dığını sorgulamamak gerekir. · Beyin fırtınasında
ortaya konulması beklenen f"ık.irler akıl ürünü ol
mak.tan çok duygularla yoğrulmuş heyecan ürünü
olmalı ve problemin cevabına coşku ile katılan
fikirler olmalıdır.

Üstün yönleri

Yaratıcılığı özendirir.
Ders ortaınına coşku ve heyecan katar.
Gruba verdiği dinamizm ve canlılık ortamda

ki gerilimi azaltır.
Grup üyelerinin duygularını ifade etmesinin

zeminini hazırlar. aykırılıkların ortaya konulabil
mesini destekler.

Kısıtlılıkları
Tekniğin hızlı temposu ile öğrenme ve f"ık.ir

ortaya koyma hızı uyuşmayan grup üyelerinin
dersi takibi zor olur.

Hızlı düşünebilen, farklılıkları coşkuyla ifade
edebilenlerin dışında kalanlar dersten kopabilirler.

Bu kopuşlar grup üyelerinin ilişkilerini de
olumsuz etkileyebilir.

Analitik düşünme ve problem çözme yöntemi
ne uygun değildir.

Psiko-motor etkinliklere .uygulanamaz.
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DEMOSTRASYON TEKNİĞİ
Kısa tanımı ile gösteridir. Öğretmek istediği

miz ilkeler. birtakım olaylar hakkında bilgi sahi
bi olmak için bir şeyi grup önünde denemek ve
yapmaktır.

Demostrasyonda öğrencinin görsel ve duyuş
sal öğrenme alanına hitap edilmektedir. Daha çok
psi.ko-motor öğrenmelerde baş vurulan bir öğret
me yöntemi olan demostrasyonda öğrencinin bel
li aşamadan sonra kendisine gösterilenleri tekrar
laması istenmektedir.

Demosrasyon yapılırken mümkün olduğunca
basit ve yalın bir dille sunulmalı, konudan uzak
laşmamaya dik.kat edilmeli, iletişimin devam edi
yor olmasına, konunun anlaşılıyor olmasına dik
kat edilmelidir. Öğrencinin dikkati dağılınca de
mostrasyona_ ara verilmelidir. Yapılmakta olanlar
iş ak.ışına uyumlu şekilde sözel olarakta ifade
edilmeli, aralarda özetler yapılmalı bu özetlerde
önemli noktalara vurgu yapılmalıdır. Konu uy
gunsa yapılan işin bitirilmesine ve işin bitmiş ha
liyle gnıba gösterilmesine dik.kat edilmelidir. Öğ
rencilerin soru sormasına izin verilmeli, birkaç
öğrencinin tekrar yapması sağlanmalıdır. Demost
rasyonun değerlendirmesi için yazılı test uygulan
malıdır.

Üstün yönleri
Görsel ve işitsel yöne hitabı ile öğrenmeyi

kolaylaştırır.
Konuşulmakta olan teoriler, kavramlar açık ve

anlaşılır hale gelir.
Diğer tekniklerde gözle görülmeyen yanlış an-

. lamalar burada kolayca saptanabiİir.
Becerilerin artmasını sağlar.
KısıtWıkları
Uzun zamana ihtiyaç duyulmaktadır.
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El melekesi olmayanların başarılı olması zor
dur.

Hazırlık aşaması uzun ve kapsanılıdır.

Kalabalık sınıflarda sonuca ulaşıcı etkinlikler
düzenlemek zordur.

YANSITMA TEKNİĞİ
Bireyin kişisel sorunlarının tespitinde, tutum

ve inançlarında değişiklik yapma ihtiyacı doğdu
ğunda uygulanması gereken bir tekniktir.

Bu teknik içerisinde çok sayıda etkinlik dü
zenleme şansı vardır. Örneğin bir resim göstere
rek öğrencilerden tepkilerini almak, kelime gös
tererek eş anlamlı, zıt anlamlı kelimeler almak,
eksik cilmleleri, yarım kalmış resimleri tamamlat
mak, yarım kalmış grafik, plan ve şemaları ta
mamlatmak. dramatize edilmiş bir olayı tamam
lamak, bitirilmemiş bir tartışmayı tamamlamak ve
derinlemesine düşünmelerini sağlayacak, birden
çok cevabı olan sorular sorularak cevaplar almak
bu teknikte mümkündür.

Üstün yönleri

Öğrencinin kişisel özelliklerini saptamamızı
sağlar.

Dolaylı yollarla. öğrencileri utandırmadan
önemli bilgiler almamızı sağlar.

Hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştirir.

Kı.sıtlılıkları
Bazı öğrencilerin arkadaşlarının sorunları açı

ğa çıktıktan sonra arkadaşlarıyla ilişkilerini değiş
tirebilir.

Öğretmen hedeflerini iyi saptayamamışsa grup
oyuna dalabilir.

Gruba sunulacak uyarıcılar iyi seçilemezse so
nuç almak mümkün olmaz.
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ÖRNEK OLAY İNCELEME
TEKNİĞİ
Durum el verdikçe gerçek olayların gruba ge

tirildiği ve bu • olayı merkeze alarak karar verme
,. seçme ve sonuca ulaşma süreçlerini gerçek an
lamda yaşmalarının sağlandığı bir öğretme tekni
ğidir. Tıp öğrencilerine, hukuk öğrencilerine ve
rilen örnek olaylar en tipile örneklerdir.

Eğer gerçek olay bulunamazsa yazılacak ola
yın her boyutu iyi planlanmalı ve olayın gerçek
lik ölçütü asla zedelenmemelidir. Olay sunulduk-·
tan sonra yeterli zaman verildilcten sonra Grup66
gibi küçük gruplar oluşturularak olay tartıştınlma
lı ve çözüm yollan sunmaları istenmelidir.

Üstün yönlerİ
Örnek olaydaki olayla sınıftaki kişiler arasın

da bağ kurularak kırılmalara sebep olabilir.
Sınıfın ilgi alanı dışında bir olay seçilmişse

dikkatler olay üzerine toplanamayabilir

SEMİNER TEKNİĞİ
Belli bir konu ve bu konuda otorite sayılan

beş · ile otuz kişi arasında seminercinin bir baş
kan yönetiminde . hazırlıkları raporları sunduğu
öğretim yöntemidir.

Üstün yönleri
Öğrenciler karşısında konusunda tanınmış bir

uzman vardır.
Sistemli araştırına ve tartışma yapma şansı

vardır.
Raporun sunumu sırasında değil rapor araştı

rılırken ve yazılırken de öğrenci katılµnı. sağia
mak mümkündür.

Çeşitli kaynaklardan bilgi almak mümkündür.
Kısıthlıkları
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Semineri yönetecek uzmanı bulmak zor olabi
lir.

Üyeler rapor hazırlamakta isteksiz davranabi
lir.

Araştırılacak konuda yeterli kaynak bulunama
yabilir.

Uzman varlığı diğer tartışmacıları olumsuz et-
kileyebilir.

EĞLENCE-DRAMATİZASYON
OVUN TÜRÜ ÖĞRENME
TEKNİKLERİ
Öğrencilerin hedef davranışı taklit ettikleri öğ

renme ve öğretme tekniğidir. Bu teknikte öğren
cinin etkin katılımı gerekmektedir. Ses tonu aya
rından başlayarak jest, mimik, beden dilinin bü
tün unsurları işin içine katılmalıdır.

Drarnatizasyon. hem eğlenme hem de öğren
me etkinliğidir. Eğitimcinin, eğitsel draınada öğ
renme etkinliğinin ağırlıklı yer almasını dikkat et
mesi gerekmektedir.

Parmak oyunu, pantomim, taklit, rol yapma,
bağımlı dramatizasyon, kukla ve bebek gösterile
ri ile yaratıcı drama, dramanın bazı türleridir.

EĞİTİMSEL OVUN TÜRLERi
Oyunlar, bireyin fiziksel ve zihinsel yetenek

lerini geliştiren, sanatsal ve estetik niteliklerini
artıran, beceri kazandıran, eğitim yaşantılarını
zevkli kılan etkinliklerdir.

Eğitimsel oyunları iki genel başlık altında
toplamak mümkündür; kart oyunları ve küçük
grup oyunları. Küçük grup oyunlarını. sayacak
olursak, bilmeceler-bulmacalar, kart oyunları, ne
si var, nesi yok, eşyayı elle tanı, eşini bul, rnek
tu_p ya da telgraf oyunu gibi oyunlardır.

Kart oyunları ise, siz olsaydınız ne yapardı-
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rırz, kutuplaşma. kavram kontrolü. Kimlik kartla
rı olarak sayılabilir.

Bu oyunları her eğitimcinin kendi yaratıcılığı
nı katarak artırma şansı vardır.

Üstün yönleri
Kısmen bilinmekte olan konulara yeni bir

yaklaşım getirdiğinden öğrenme hızlanmaktadır.
İlgi uyandırmaktadır.
Yaşanarak öğrenildiği için unutma en az se-

viyeye iner.
Öğrenci katılımını özendirici yönil kuvvetlidir.

Kısı.thlıkları.
İstemesek de yarışma söz konusu olmaktadır.
Yarışma bazı öğrencilerin öne çıkmasına se- .

bep olmaktadır.
Oyun kuralları arasına yanan öğrencilerin

~yun dışı kalması konulmamalıdır.
Bu kural konulmasa bile yanan öğrencilere

karşı tutum gelişmektedir.
Uzun zaınan alan ve planlanması çok zor bir

tekniktir.

SINIF DIŞI ÖĞRETME
TEKNİKLERİ
Öğrerune yalnızca sınıf içi etkinliklerle değil

sınıf dışı etkinliklerle de sağlanmaktadır. Sınıf dı
şı öğretme tekniklerini Gezi. Gözlem, Sergi ve
Görüşme teknikleridir.

Bu teknikler ilgi uyandırıcıdır. Öğrenmenin en
üst düzeyde gerçekleştiği görerek ve yaşayarak
öğrenmeyi sağlayan bir tekniktir.

Üstün yönleri
Konuya ilgi uyandırır
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Görerek. yaşayarak. öğrenmeyi sağlar

Okulun çevre ilişkisini kuvvetlendirir.

Kısıtlılıkları
Masraflı ve sorumlulukları oldukça fazla bir

öğrenmedir.

Disiplini sağlamak. zorlaşmaktadır.

Organizasyonu zor ve zaman alıcıdır.

Çok iyi planlanmazsa başarısızlık kaçınılmaz
dır.

Öğrencilerin diğer işlerini engeller.

ÖĞRENME ALANLARI
DÜZEYLERİ

ve

İnsanlar bilişsel. duyuşsal ve devinişsel alan
larda öğrenmektedir. Bu alanlar ve alanların öğ
renme düzeyleri birbirinden ayrılmış. sınırları
olan alanlar değil • birbirisi il iç içe alanlardır.

Öğrenme. bilişsel alanda ve bilgi. kavrama,
uygulama. analiz. sentez ve değerlendirme düzey
lerinde gerçekleşmektedir.

Duyuşsal alanda ise alma. tepkide bulunma,
değer verme. örgütlenme ve kişilik düzeyinde
gerçekleşmektedir.

Devinişsel alanda algılama. kılavuz denetimin
de yapma. beceri haline getirme. duruma uydur
ma ve yaratma düzeylerinde gerçekleşmektedir.

ÖĞRETME İÇİN İLETİŞİM
İletişim kurmadan öğretmek mümkün değildir.

İletişim kurmak ıçın ise başta aynı dili konuş
maktan başlayan bir çok şeye di.klcat etmek ge
rekmektedir.

İletişimde, ben, karşımdaki birey ve birde or
tada mesaj bulunması gerekir. Bu mesaj. alması
nı istediğimiz kişinin anlayacağı şekilde kodlan
mış olması gerekmektedir.
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dille kodlama.ınız yet
Mesajı yalnızca uygun da yerine getirilmesi

k k çok şartın "b•mez, baş a _pe un ortam, uygun zaman gı ı.
gerekmektedır• Uyg

. be ·m için uygun yer. uy-
İletişimde mes_aJ • nı zamanda mesajı ilet-

••nemlıyken aynı d"lgun zaman ° b. içinde uygun ı • uygun
mekte olduğumuz ırey ..nemlidir.
yer uygun zaman olması o

• d dikkat edilecek en önem
Bunların dışınd:11 _ad x..-.. şekilde dinlemek ve

li konu ise öğrencı en oc;... -
doğru şekilde konuşmaktır· .

. . tkinlP~inin türü, eğitim grubunun nı-
. Eğıtim e 6 . ~- - ortainının düzen-teliği ve sayısına göre e5ıtim
Iemrrıesf de eğitimde iletişimi olumlu ya da olum-
suz yönde etkileyen unsurlardır-

EĞİTİM GRUBU
Her grubun olduğu gibi eğitim grubunun da

iç ve dış dinamikleri vardır. Her grupta olduğu
gibi işinizi zorlaştıranlar ve kolaylaştıranlar ola
caktır. Bu durumu bilmek grup karşısında daha
rahat olmanızı sağlayacaktır.

Grup karşısında en önemli kozunuz, kendi be
deniniz ve onun dili, sesiniz ve bilgi birikiminiz
dir. Kolaylaştıncılannız sizi desteklemeye devam
ettiği sürece işin daha kolaylaşacaktır aına zor
laştıncılarınızı karşınıza almadan dirençlerini lor
maya çalışmalısınız.

Size gelen kasıtlı ve zorlaştırıcı sorulara ce
vap verirken sonıyu soranlara bakarak değil gru
ba bakarak cevap vermelisiniz. Bu durum zorlaş
tırıcı ile çatışmanızı önleyeçektir. Bu yeterli gel
mezse bu sonılara gruptan cevaplar isteyerek gru
bu yanınıza alabilirsiniz. Sorular devam etmeye
başlarsa konuya dönmeyi teklif etmeli ve konu
ya tekrar girmelisiniz. Eğer zorlaştırmada ısrar
varsa gnıp zorlaştıncıyı karşısına alacak ve sizi
kolaylaştıracaktır.

Grup kolaylaştırıcısı ile kuracağınız iletişime
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de dikkat etmelisiniz. Eğer sürekli anlan gözü
nüzle arıyor ve onlardan onay bekliyorsanız bu
grubun dikkatini çekebilir ve grup sizden kopa
bilir_ Bazı zamanlarda kolaylaştırıcılara cevap
vermekten ders anlatamaz ve kolaylaştıncılarla
diyalog kurmaktan diğerleriyle ilgilenemez hale
gelebilirsiniz. Bunu asla yapmaınalısınız_

Grubunuz ile iletişim kanalları açık bir tartış
ma yürütmek istiyorsanız çember tartışma tekni
ğini kullanmalısınız. Bu tekniği kullanırken ara
nıza masa gibi engeller koymaınaya aynı seviye
de cmırrnaya, göz teması kurmaya ama başka ile
tişim engellerini de ortadan kaldırmaya dikkat et
melisiniz.

Grup. eğitimciyi bir lider olarak görmek Isrer-,
Lider özelliklerine sahip olmaya çalışmalısınız_
Liderin en tipik özelliği. kendi grubunu en kes
tirme yoldan hedefine taşımaktır. Grubunuzun he
defi eğitimde başarılı olmaksa bunun için sınıf"
ortamını ayarlamak. konuya hak.im olmak, sizde
bulunan bilgileri aktarırken iyi öğretmen özellik
lerine sahip olmanız gerekmektedir.

Gruba hakim olmanı.n yollarından biriside
stratejik planlama yapmaktır. Eğer günlük davran
maya devam ederseniz o zaman sadece görmek
te olduğunuz problemlerle uğraşırsınız ve işiniz
sürekli problemlerle boğuşmaktan ibaret olur_ Siz
problem çıkmadan bunu görebilmeli ve önlemler
alıp problem çıkmasını önleyebilmelisiniz.

İyi bir lider grubu dinlemesini bilir, iletişim
kanalları sonuna kadar açık tutar. grup üyeleriy
le konuşmak.tan kaçınmaz ve konuşurken rahatsız
etmemeye dikkat eder.

Lider her işi kendisi yapan değil iş bölümü
yapan, her işe karışıp enerjisini tüketmek yerine
grup üyelerini işlerini yapmaya teşvik eden kişi
dir. Gücünü yazılı kurallardan değil grup ile kur
duğu iyi ilişkilerinden alrrıaktactır,
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DINLERKEN NELERE DİKKAT
ETMELİYİZ?
Eğer karşımızdaki insanın bir mesajı varsa

bunu anlamanın yolu onu dinlemekten geçer.
Dinlemek ana başlıklarla iki grup olarak ele alın
maktadır.

1. Pasif dinleme: Pasif diulemede karşımızda
kinin anlattıklarına anlamlı bir tepki vermeden
dinleriz. Bu durumda karşımızdaki anlatmak: iste
diklerinin anlaşılıp anlaşılmadığını anlayamaz ve
rahatlamış sayılmaz.

2. Etkin dinleme: Etkin dinleme de ise kar
şımızdakini dikkatle dinler aralarda anlamlı tep
kiler veririz. Bu durumda hem karşımızdakinin
hem de bizim kazancımız vardır. Etkin dinleme
bir eğitimcinin her zaınan yapması gereken temel
dinleme şeklidir.

ETKİN DİNLEME YAPARKEN
NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
İşimizi bırakıp, karşındakine odaklanmalıyız
Dinleyemeyeceksek ertelemeliyiz
Aynı hizaya gelmeliyiz
Göz teması kurmalıyız
Adıyla hitap etmeliyiz
Can kulağı ile dinlemeliyiz
Hislerini paylaşmalı, bunu hissettirmeliyiz
Olumlamalı ve kelime tekrarı yapmalıyız
Duygularını biz isimlendirmeliyiz
İsteklerini hayalinde canlandırmalıyız
Beden dilini iyi kullanmalıyız
Algımız açık olmalı
Giriş koduna dikkat etmeliyiz
Bireysel alana tecavüz etmemeliyiz
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KONUŞURKEN NELERE
DİKKAT ETMELİYİZ?
Sen dili değil Ben dili kullanmalıyız
Rahatsızlığını tanımlamalıyız
Genelleme yapmalıyız
Davranışının somut ve duygusal etkisini be-

lirtıneliyiz
Konuşarak ne kazanırız?
Karşımızdaki bizi anlar
Biz rahatlarız

Kızgınlık ve öfke birik.imi olınaz
Karşılıklı hak ve beklentilerimizi anlamış

olursunuz.

GÖRÜŞMEDE_ İŞ SIRASI
Görüşme için randevu alın
Yapacağınız göriişme uzun sürecekse mutlaka

zamanla ilgili bilgi· verin
Yapacağınız göriişme ile ilgili kısaca bilgi ve

rin
Görüşme gnıbunu en fazla üç kişiyle sıı:urla-

maya dikkat edin • •
Görüşmeye kişisel bakımınız tamamlanmış

olarak ve özenle gidin
Görüşmeye söz verdiğiniz zaınanda başlayın
Görüşme öncesi selamlama. ziyaret sebebini

açıklama gibi giriş kurallarına uyunuz
Görüşmede soracağınız soruları önceden hazır

layın
Sonılannızda ve sonı SOQll& tekniğinde yan

tutmamaya, konudan uzaklaşmamaya dikkat edi
niz
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Cevapları etkilememeye. karşınızdakinin fikir
lerine saygı duymaya dµcicat ediniz

Soru kağıdının başına açıklayıcı yönerge ya
zın

Soruları sormaya başlamadan önce yönergeyi
dikkatlice okuyup kavramalarını sağlayın

Soruların mümkün olduğunca kısa ve anlaşı
lır olmasına dikkat edin

Açık uçlu soru sormamaya dik.kat edin. açık
uçlu sorular varsa yanlış cevaplanmasını önleme
ye çalışın

Cevap vermekte olanların sözünü kesmemeye
dikkat ediniz •

Sorularınız bitmese bile görilşmeyi söz verdi
ğiniz zamanda bitirmeye dik.kat ediniz

Süreniz dolmasa bile karşınızdaki sıkılmışsa
görüşmeyi bitirmelisiniz

Görüşmeyi görgü kurallarına uyarak bitirmeli
siniz

Görüşme ile ilgili raporunuzu görilşmeden he
men sonra ayrıntıları unutmadan yazmalısınız

Görüşme ile ilgili raporunuzu ilgililerle pay
laşmayı • unutmamalısınız

GÖZLEMDE İŞ SIR.ASI
Gözlem yapılacak olay veya olguyu belirleme-

liyiz

Bu olay veya olguyu sınırlandırmalıyız

Gözlem yapılacak zamanı saptamalıyız

Olgunun hangi sıklıkla, kimler tarafından göz-
leneceğini belirlemeliyiz·

Gözlem sonuçlarının hangi ölçme araçlarıyla
toplanacağını saptamalı ve ölçme aracını hazırla
malıyız
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Belirlenen zaman ve sıklıkta ve belirlenen ki
şilerce yapılmış özlemlerin sonuçlarını not etme
liyiz

Amaca ulaşmak için, gözlemin belirlediğimiz
kurallara uygun olarak devam ettirilmesine dikkat
etmeliyiz

Değişik kişilerce yapılan gözlem sonuçlarını
karşılaştırıp sonuca öyle varılmalıdır

Gözlem raporu hazırlanmalı, bu rapor sınıfa
sunulup tartışılmalı, gerek duyulan düzeltmeler
yapılmalı ve gerekiyorsa gözlem yenilenmelidir.
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OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE

TÜRKİYE'DE
DEMOKRASİ VE İNSAN
HAKLARI ALANINDA
ATILAN ADIMLARA.
KISA BiR BAKIŞ
Av. Mustafa ÜÇDERE

Tanzlınat Döneıni:
3 Kasım 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ve

1840'lardan 1880'lere uzanan bir süreci ifade et
mekte olan Tanzimat Dönemi, üç kıtada lcunılu
bulunan Osmanlı İmparatorluğu'nun yasallık ve
eşitlik ilkeleri gözetilerek yeniden yapılandırılma
sı çabalarının bir sonucudur.

Tanzimat Fermanı 'nın insan haklan açısından
önemi, çeşitli etnik gnıplar ve çok dinli farklı
cemaatler açısından geçerli olması idi. Dönemin
özelliği ve yeniliği ise, iktibas yoluyla Avrupa
devletlerinden birçok kanun alınmış olmasıdır.
Kanunları önemli kurumlar izlemiş ve eğitimde
de laikleşmenin totıurrıları atılmıştır.

Birinci Meşrutiyet:
1876 Kanun-i Esasisi, ilk anayasa olarak, ön

gördüğü sınırlı ve güvencesiz haklar listesinden
çok, tarihimizde Meclis-i Umumi adı altında ilk
parlamentoyu kurmuş olması bakımından önem
taşımaktadır. Bu iki meclisli bir parlamento idi.
Heyet-i Ayan adı verilen kunılun üyeleri padişah
tarafından atanmakta ve Heyet-i Mebusan adlı
kurulun üyeleri de iki dereceli seçinıle belirlen
mekte idi. Bu dönemin özelliği, parlamentonun
varlığı ile _mutlak ıponarşinin ılımlılaştırılmasıdır.
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İkinci Meşrutiyet:
Osmanlı devlet yönetiminin mutlak monarşi

den uzaklaşması. Yirminci Yüzyılın başında. pa
dişah Abdülhamit tarafından 1878'de kapatılan
Meclisin 1908'de yeniden toplanması ile gerçek
leşmiştir. Kanun-i Esasi'nin 1909'daki revizyonu
padişahın yetkilerini kayıtlarken, meclis karşısın
da son.ımlu bir hükümet (Heyet-i Vükela) kuru
munu öngörmüştür. Böylece II. Meşrutiyet parla
menter rejimin temellerini atmıştır. Toplantı ve
dernek özgürlükleri ile basın özgürlüğü. söz ko
nusu değişiklikle tanınmıştır. Bu dönemde çok
partili siyasal hayat 5 yıl gibi kısa bir süre ile
sınırlı kalmış olsa da, demokrasi yolunda önem
li bir deneme olarak vurgulanmalıdır.

1921 Anayasası:
••uıusal egemenlik" anlayışı. Osmanlı'nın yı

kıntıları üzerinde yükselen Curnhuriyet'in kumcu
öğesini oluşturmuştur. Bu anlayışı esas alan 1921
Anayasası. Meclis Hükümeti sistemini ö'rıg'örrrıüş
ve adeta Millet Meclisini kutsama derecesine var
dırınıştır.

1924 Anayasası:
1924 Anayasası, Meclis Hükümeti sisteminden

uzaklaşma unsurlarını bünyesinde taşımakla bir
likte, yine ••ulusal egemenlik" kavramını yücelt
miş. ..temsili hükümet" sistemini kurumsallaştır
mıştır. Devlet artık anayasal bir devlettir. Erkler
ayrılığı kuramına göre devlet organları yapılandı
rılmaya başlannuştır.

1924- 1925 (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası)
ve 1 930 (Serbest Cumhuriyet Fırkası) tek parti
yanında ikinci bir parti kurma denemeleri yaşan
mıştır.

1934 yılında kadınlara oy hakkı _ile ..genel
oy" ilkesi tanınnuştır.
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l 946'da -çok partili döneme geçildikten sonra,
l950 yılında serbest seçimler sonucu siyasal ilc
tidar partiler arasında el değiştirmiştir-

Türkiye 1954"te İnsan Hakları Avrupa Sözleş
mesi' ni onaylanııştır_

1961 Anayasası:
1961 Anayasası. klasik parlamenter rejirrri , za

manının ortam ve koşullarına göre hak ve özgür
lüklerin en ileri güvencelerini hukuk devleti sis
temi çerçevesinde öngörmektedir_ Yargı bağımsız
lığı ve erkler ayrılığının Anayasaca öngörülmesi
ve Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuyla hukuk
devleti ilkesi yolunda büyük bir gelişme gösteril
miştir_

1971 Anayasa revizyonu, erkler ayrılığında
dengenin yürütme lehine, birey-devlet ilişkisi açı
sından da otorite yönünde bozulmasını ifade et
rnesktesdir,

1982 Anayasası ise, bozulan dengeyi, yürüt
me ve otorite yönüne daha fazla kaydırmakta ve
pekişHrmektedir_

TÜRKİYE'DE TEMEL İNSAN
HAKLARININ ANAYASAL-
VASAL KAYNAKLARI
Bu bölümde, yürürlükte bulunan 1982 Anaya

sasınca sağlanan ve güvence altına alınan haklar
ile ilgili yasal düzenlemeler üzerinde durıalacalc
tır.

1982 Anayasası, anayasa yapma tekniğine de
çok uymayan bir şekilde, hak ve özgürlükleri sa
yıp güvence altına almak yerine, tanınan hak ve
özgürlüklerin sınırlarını belirleme genel yaklaşımı
ile kaleme alınmıştır. Bu yaklaşım, anayasa hü
kümlerinin düzenleniş biçimlerinden hemen anla
şılabilmektedir. Zira, aşağıda birçok örneğini gö
receğiniz gibi, anayasa hak ve özgürlükleri kısa
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ve özlü bir biçimde sayıp güvence altına almak
yerine, uzun metinlerle, önce hak ve özgürlüğü
tanıyıp tanımlaına.kta. daha sonra da bu hale. ve
özgilrlüklerin kullanılmalarını demokratik toplum
düzenlerinde kabul edilemeyecek kayıtlara tabi
tutmaktadır. 1982 Anayasasının temel yaklaşımla
rının...daha çok yürütme, daha az yasama, daha
çok merkeziyet, daha az yerellik daha çok hiye
rarşi, daha az özerklik, daha çok otorite, daha az,
demokrasi, daha çok devlet, daha az hukuk,
vb ..." olması bu durumu açık.laınaktadır.

Şimdi, evrensel hukuk nonnlannca ve ulusla
rarası sözleşmelerce tanınıp güvence altına alın
mış olan bizce önemli görülen -Zira. bütününü
ele almak 2 ders saatinin sınırlarını çok aşaca
ğından- insan hak ve özgilrlüklerinin Anayasam.ız
ve yasalarırrıızdalci konumlarına değinelim:

Yaşam Hakkı (AİHS Md. 2):
Anayasa Md. 17/1
Herkes yaşama. maddi ve manevi varlığını

konıma ve geliştirme hakkına sahiptir...
Anayasa Md. 38
...Savaş. çok yakın savaş tehdidi ve terör suç

lan halleri dışında ölüm cezası verilemez....
Medeni Kanun Md. 28
·Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğdu

ğu anda başlar ve ölümle sona erer.
Çocuk hak ehliyetini. sağ doğmak koşuluyla.

ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.

Kişi Dokunulnıazlığı Hakkı:
Anayasa Md. 17/2
Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller

dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz;
rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi
tutulaınaz.
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Medenİ Kanun Md. 23

Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de
olsa vazgeçemez.

Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya on
ları hukuka ya da ahl,ka aykırı olarak sınırlaya
maz.

Yazılı nza üzerine insan kökenli biyolojik
maddelerin alınması, aşılanması ve nakli milm
kilndiir. Ancak, biyolojik madde verme borcu al
tına girmiş olandan edimini yerine getirmesi is
tenemez; maddi ve manevi tazminat isteminde
bulunulaınaz.

Medem Kanun Md. 24
Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına· saldırı

lan kimse, h,kimden, saldırıda bulunanlara karşı
konınmasını isteyebilir.

Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rrzası , daha
üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da ka
nunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden
biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapı
lan her saldın hukuka aykırıdır.

İşkence Yasağı (AİHS Md. 3):
Anayasa Md. 17/3
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse

insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya
muameleye tabi tutulamaz ...

Türk Ceza Kanunu Md. 243
Mahkemeler ve meclisler reis ve azalarından

ve sair hilkümet memurlarından biri maznun bu
lunan kimselerin cürümlerini söyletmek için iş
kence eder yahut zalimane veya gayr-i insani ve
ya haysiyet kırıcı muamelelere baş vu~sa beş
seneye kadar ağır hapis ve müebbeden veya mu
vakkaten memuriyetten mahrumiyet cezası ile
mahkum olur.
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Fiil neticesinde ölüm vukua gelirse 452 "ncl ,
sair hallerde 456 •ncı maddeye göre tertip oluna
cak ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.

CMUK Md. 135/a
İfade verenin ve sanığın beyanı özgür irade

sine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kö
tü davranma. işkence. zorla ilaç verme. yorma.
aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma. ba
zı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedeni ve
ya ruhi müdahaleler yapılamaz.

Kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemez.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak yöntem
lerle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil ola
rak. değerlendirilemez.

Zorla Çalıştırma Yasağı (AİHS
Md. 4):
Anayasa Md. 18
Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya ya

saktır.

Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere
hükümlülük. veya tutukluluk süreleri içindeki ça
lıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan is
tenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıl
dığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteli
ğindeki beden ve f"ıkir çalışmaları, zorla çalıştır
ma sayılmaz.

Özgürlük Ve Güvenlik Hakkı
(AİHS Md. 5):
Anayasa Md. 19
Herkes. kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir
Şekil ve şartları kanunda gösterilen:
Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı ce

zaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilme
si; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörü-
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len bir yükiimlülüğiln gereği olarak ilgilinin ya
kalanması veya tutuklanması; bir küçüğün göze
tim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıka
rılması için verilen bir kararın yerine getirilmesi;
toplum için tehlike teşkil eden bir akıl hastası,
uyuşturucu madde veya alkol tutkunu. bir serse
ri veya hastalık yayabilecek bir kişinin bir mü
essesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda
belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin
yerine getirilmesi; usulilne aykırı şekilde ülkeye
girmek isteyen veya giren. ya da hakkında sınır
dışı etme yahut geri verme kararı verilen bir ki
şinin yakalanması veya. tutuklanması; halleri dı
şında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.

Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan
kişiler. ancak kaçmalarını. delillerin yok edilme
sini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla ve
ya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve ka
nunda gösterilen diğer hallerde hakim kararıyla
tutuklanabilir. Hakim kararı olmadan yakalama,
ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakın
ca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını
kanun gösterir.

Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama
veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar
herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olma
ması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda
en geç hakim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildi
rilir.

Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yeri
ne en yakın mahkemeye gönderilmesi için ·gerek
li süre hariç en geç kırksekiz saat . ve toplu ola
rak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde
h,k.im önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtik
ten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden
yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal,
sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir.

Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakın
larına derhal bildirilir.
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Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargı
lanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasın
da serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Ser
best bırakılma ilgilinin yargılama süresince duruş
mada hazır bulunmasını veya hilkmiln yerine ge
tirilmesini sağlamak için bir güvenceye bağlana
bilir.

Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtla
nan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar ve
rilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı ha
linde hemen serbest bırakılmasını sağlamak ama
cıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkı
na sahiptir.

Bu esaslar dışında bir işleme t,bi tutulan ki
şilerin uğradıkları zarar, tazminat hukukunun ge
nel prensiplerine göre, Devletçe ödenir.

Türk Ceza Kanunu Md. 179

Bir kimse diğer bir kimseyi gayr-i meşru su
rette kişi hüıriyetinden mahrum ederse bir yıldan
beş yıla kadar hapis ve beş bin liradan az olma
mak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır...

Türk Ceza Kanunu Md. 181

Bir memur, memuriyetine ait vazifeyi suiisti
mal ederek veyahut kanunen icap eden usul ve
şartlara riayet etmeyerek ·bir kimseyi şahsi hüıri
yetinden malınım ederse bir seneden üç seneye
kadar hapis cezası verilir...

Türk Ceza Kanunu Md. 185

Bir kimsenin kanunsuz hapis olunduğunu ha
ber· alan salahiyettar bir memur o kimsenin tah
liyesi için icap eden muameleyi bizzat yapmağı
veya icraya salahiyeti olan mercie bildirmeyi ret
veya ihmal veya tehir ederse bir aydan bir se
neye kadar hapis ve elli liraya kadar ağır ceza
yı nakdi ile cezalandırılır.
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CMUK Md. 106
Sanığın tutuklanmasına ancak hakim karar ve

rir. Tutuklanması talep edilen sanık hazırsa ka
rardan önce dinlenir. hazır bulunan sanık isterse
sorgu sırasında vekaletname aranmaksızın müda
fii de hazır bulunabilir ve karar verilmeden ön
ce Cumhuriyet Savcısı ile hazır olan müdafi din
lenir. Sanık hazır değilse talebe ilişkin karar,
yokluğunda ve evrak üzerinden verilir.

Tutuklama müzekkeresinde. sanığın münıkün
olduğu kadar açıkça kim olduğu ve şekli ile ken
disine isnat olunan fiil, fiilin gerçekleştiği zaman
ve yer. fiilin kanunda hükme bağlandığı madde
ler. suçun kanuni unsurları ve tutuklamanın se
bebi belirtilir.

Tutuklama müzekkeresinin sureti tutma anın
da tebliğ edilir. Bu mümkün olmadığı takdirde
de, tutma sebepleri ve aleyhindeki isnat sanığa
hemen yazılı olarak bildirilmekle beraber tevkif
evine konulduğunun en geç ertesi günü kendisi
ne tebliğ olunur. Tebliğ, tutuklama müzekkeresi
nin aslına, bir suretinin sanığa verildiği ve tari
hi yazılmak ve sanığın yakalandığı gün gösteril
mek ve altı sanık ile tebliğ yapan memur tara
fmdan imzalanmak suretiyle olur ve bu asıl tev
kif evi dosyasında saklanır.Bu muamelenin yapıl
dığı yazılı olan tutuklama müzekkeresinin diğer
bir sureti dava dosyasına konur.

Sanığa, tutuklama müzekkeresinin tebliğinde
tutuk.lama kararına itiraz hakkı olduğu bildirilir.

CMUK Md. 110
Hazırlık soruşturmasında tutukluluk süresi aza

mi altı aydır. Kamu davasının açılması halinde
bu süre hazırlık soruşturmasında tutuklukta geçen
süre dahil iki yılı geçemez...

CMUK Md. 128
Yakalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yeri-
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ne en yakın sulh hakimine gönderilmesi için zo
nınlu süre hariç yirmi dört saat içinde sulh ha
kiminin önüne çıkarılır ve sorguya çekilir. Yaka
lananın talebi halinde müdafi de sorguda hazır
bulunabilir.

Üç veya daha fazla kişinin bir suça iştiraki
suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin
toplanmasındaki güçlük veya fail sayısının çoklu
ğu ve benzeri nedenlerle Currıhuriyet Savcısı bu
sürenin dört güne kadar uzatılmasına yazılı ola
rak emir verebilir.

Soruşturma bu sürede sonuçlandırılmazsa
Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh hakiminin
karan ile süre yedi güne kadar uzatılabilir.

Sulh hakimi yakalamayı gerektiren bir hal
görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalkmış
bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasına karar
verir.

Yakalama süresinin uzatılmasına ilişkin Cum
huriyet Savcısının yazılı emrine veya yakalama
işlemine karşı, yakalanan kişi veya müdafii veya
kanuni mümessili veya birinci veya ikinci dere
cede kan hısınu veya eşi hemen serbest bırakıl
mayı sağlamak için sulh hakimine başvurabilirler.
Sulh hakimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak.
derhal ve nihayet yirmi dört saat dolmadan baş
vuruyu sonuçlandırır.

Yakalamanın veya süre uzatmanın yerinde ol
duğu kanısına varırsa müracaatı reddeder veya
yakalananın derhal soruşturma evrakı ile Currıhu
riyet Savcılığında hazır bulundurulmasına karar
verir.

Yakalama süresinin dolması veya hakimin ser
best bırakma karan üzerine serbest bırakılan ki
şi hakkmda yakalamaya konu olan fiil sebebiyle
yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cum
huriyet savcısının karan olmadıkça bir daha bu
madde hükmü uygulanmaz.
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Özel Hayata Saygı Hakkı (AİHS
Md. 8):
Anayasa Md. 20

Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel ha
yatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Milli gtivenlik., kamu düzeni, suç işlenınesinin
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahi.kın korun
ması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağ
lı olarak, usulüne göre verilmiş h,kim kararı ol
madıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yet
kili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça;
kimsenin üstü, özel k,ğıtlan ve eşyası aranamaz
ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı
yirmi dört saat içinde görevli h,kimin onayına
sunulur. H,kim, kararını el koymadan itibaren
kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koy
ma kendiliğinden kalkar.

Türk Ceza Kanunu Md. 183

Kanunda yazılı hallerin haricinde bir kimse
nin üzerini aramak için emir veren yahut bizzat
arayan memur altı aya kadar hapis olunur...

CMUK Md. 97

Aramaya karar vermek salahiyeti hakimindir.
Ancak tehirinde mazarrat umulan hallerde Cum
huriyet Müddeiumumileri ve müddeiumumilerin
muavini sıfatıyla emirlerini icraya memur olan
zabıta rnerrıurtarı arama yapabilirler.

Hakim veya Cumhuriyet Müddeiumumisi ha
zır olmaksızın süknada veya iş görrrıeğe mahsus
mahaller ile kapalı yerlerde aramada bulunabil
mek için o mahal ihtiyar heyetinden veya kom
şulardan iki kişi bulundurulur....
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Konut Dokunulmazlığı: (AİHS Md. 8)
Anayasa Md. 21
Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli gü

venlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenme
si, genel sağlık ve genel ahf .k.ırı korunması ve
ya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunma
sı sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak
usulüne göre verilmiş h,kim kararı olmadıkça; yi
ne bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakın
ca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış
merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin ko
nutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki
eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yir
mi dört saat içinde görevli h,kimin onayına su
nulur. H,k.im, kararını el koymadan itibaren kırk
sek.iz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma
kendiliğinden kalkar.

Türk Ceza Kanunu Md. 193
Bir kimse kendisini oradan çıkartmak hakkını

haiz olan birinin rızası hilafında veya hile ile ve
ya gizlice meskenine veya meskeninin müştemi
latına girer veya rızasıyla girdikten sonra çıkmaz
sa sahibinin şikayeti üzerine bir aydan altı aya
kadar hapis olunur...

Türk Ceza Kanunu Md. 194
Bir memur vazifesini suiistimal ederek veya

kanunda muayyen olan usul ve şartlar haricinde
olarak aharın mesken veya müştemilatına girerse
üç aydan üç seneye kadar ve eğer bu işte evin
içini araştırmak gibi başka keyfi bir muamele de
yapacak olursa altı aydan üç seneye kadar hapis
olunur...

Haberleşnıe Özgürlüğü (AİHS Md. 8):
Anayasa Md. 22

Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Ha
berleşmenin gizliliği esastır.
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Milli güvenlik. kamu düzeni. suç işlenmesinin
önlenmesi. genel sağlık ve genel ahi.kın korun
ması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağ
lı olarak usulüne göre verilmiş h,kim karan ol
madıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yet
kili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça;
haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunula
maz. Yetkili merciin kararı yinni dört saat için
de görevli h,kirnin onayına sunulur. H.kim. ka
rarını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde,
karar kendiliğinden kalkar.

İstisnalarin uygulanacağı kamu kurum ve ku
ruluşları kanunda belirtilir.

Türk Ceza Kanunu Md. 19S
Bir kimse kendisine gönderilmiş olmayan bir

mektup veya telgrafı veya kapalı bir zarfı kasten
açar veya başka bir şahsın. posta ve -telgrafla va
ki açık muhabere varakası münderecatını anlamak
için usul ve nizam hilafında eline geçirecek olur
sa kendisinden otuz liradan yüz liraya kadar ağır
cezai nakti alınır. Eğer fail bu evrak muhteviya
tını ifşa ve telgraf ve telsiz muhabera.t ve tele
fon mükalematı mahremiyetini ihlal ederek bir
zarar husulüne sebep olursa bir aydan üç seneye
kadar hapis olunur.

-Türk Ceza Kanunu Md. 196
Bir kimse kendisine gönderilmiş olmayan pos

ta ve telgraf muhaberesini ortadan kaldırırsa mez
kur muhabere zarflı olup ta zarfı açılmamış olsa
bile bir seneye kadar hapse ve otuz liradan yüz
liraya kadar ağır cezai nakdiye mahkum olur.

Eğer fiil zararı mucip olmuş ise hapis üç ay
dan. ağır cezai nakdi elli liradan az olamaz.

Türk Ceza Kanunu Md. 200
Posta ve telgraf memurlarından bir kimse me-
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muriyet sıfatını suiistimal suretiyle bir mektup.
bir zarf, bir telgraf veya sair açık bir muhabere
evrakını zapt eder veya kapalı evrakı açar veya
telefon, telgraf mük.alemat ve muhaberatı mahre
miyetini ihlal ederse ,üç aydan üç seneye kadar
hapis olunur...

Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü
(AİHS 2 Nolu Protokol Md. 2):
Anayasa Md. 23
Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip

tir.

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek,
sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı
ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu
mallarını korumak;

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuştur
ması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek;

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, vatan
daşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya ko
~şturması sebebiyle sınırlanabilir.

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme
hakkından yoksun bırakılamaz.

Din Ve Vicdan Özgürlüğü (AİHS
Md. 9):
Anayasa Md. 24 (AİHS Md. 9)
Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriye

tine sahiptir.

I 4 'üncü madde hükiimlerine aykırı olmamak
şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katıl
maya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zor
lanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kı
nanamaz ve suçlanaınaz.
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Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gö
zetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve
ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında
okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun
dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin
kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin
talebine bağlıdır.

Kimse. Devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve
ya hukuki temel dilzenini kısmen de olsa. din
kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel
çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne su
retle olursa olsun dini veya din duygularını ya
hut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez
ve kötüye kullanamaz.

Türk Ceza Kanunu Md. 17S
Dinlerden birine ait dini işleri veya ibadet ve

ayinin yapılmasını men ve ihlal eden kimseye al
b aydan bir yıla kad_ar hapis ve beş bin liradan
yinni beş bin liraya kadar ağır para cezası veri
lir.

Fiilin işlenmesi sırasında cebir. şiddet, tehdit
veya hakaret vaki olmuş ise, faile bir yıldan iki
yıla kadar hapis ve on bin liradan elli bin lira
ya kadar ağır para cezası verilir.

Allah•a veya dinlerden veya bu dinlerin pey
gamberlerinden veya kutsal kitaplarından veya
mezheplerinden birine hakaret eden veya bir kim
seyi dini inançlarından veya mensup olduğu di
nin emirlerini yerine getirmesinden veya yasakla
nndan kaçınmasından dolayı kınayan veya tezyif
veya tahkir eden veya alaya alan kimseye altı
aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin liradan yir
mi beş bin liraya kadar ağır para cezası verilir.

Üçüncü fıkrada yazılı suçlar. basın ve yayın
yoluyla işlenirse ceza bir misli artırılarak hükmo
lunur.

Birinci fıkrada yazılı suçların basın ve yayın
yoluyla teşvik ve tahrik edilmesi halinde aynı
ceza uygulanır.
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Düşünce Ö~gürlüğü (AİHS Md. 9):
Anayasa Md. 25 (AİHS Md. 9)
Herkes. düşünce ve kanaat hürriyetine sahip

tir.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse,
düşünce ve kanaatlerini açık.lamaya zorlanamaz;
düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçla
rıarrıaz,

Düşünceyi Açıklama Ve Yayına
Özgürlüğü (AİHS Md. 10):
Anayasa Md. 26 (AİHS Md. 9)
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz. yazı, re

sim veya başka yollarla tek başına veya toplu
olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu
hürriyet resnıi makamların müdahalesi olmaksızın
haber veya fikir almak yada vermek serbestliği
ni de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo. televizyon.
sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların
izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

Bu hürriyetlerin kullanılması. milli güvenlik.
kamu düzeni. kamu güvenliği. Cumhuriyetin te
mel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile
bölünmez bütünlüğünün korunması. suçların ön
lenmesi, suçluların cezalandırılması. Devlet sun
olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanma
ması. başkalarının şöhret veya haklarının. özel ve
aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü mes
lek sırlarının korunması veya yargılama görevinin
gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçla
rıyla sınırlanabilir.

Basın Özgürlüğü:
Anayasa Md. 28
Basın hürdür. sansür edilemez. Basımevi kur

mak izin alma ve mali teminat yatırma şartına
bağlanamaz.
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Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağ
layacak tedbirleri alır.

Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın
26 ve 27'nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya
suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teş
vik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bil
gilere· ilişkin bulunan her türlü haber veya yazı
yı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla,
basanlar. başkasına verenler, bu suçlara ait kanun
hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu
ile dağıtım hakim kararıyla; gecikmesinde salcın
ca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili
kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı ön
leyen yetkili merci, bu kararını en geç yirmi dört
saat içinde yetkili hakime bildirir. Yetkili hakim

·•bu kararı "erı geç kırk sekiz saat içinde onayla
mazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.

Yargılama görevinin amacma uygun olarak
yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınır
lar içinde, hakim tarafından verilen kararlar sak
lı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı
konamaz.

Süreli veya süresiz yayınlar. kanunun göster
diği suçların soruşturma veya kovuşturmasına ge
çilmiş olması hallerinde hakim kararıyla; Devle
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün,
milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın
korunması ve suçların önlenmesi balcımindan ge
cikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun
açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabi
lir. Toplatma karan veren yetkili merci, bu ka
rarını en geç yirmi dört saat içinde yetkili haki
me bildirir; hakim bu karan en geç kırk sekiz
saat içinde onaylamazsa, toplatma karan hüküm
süz sayılır.

Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma
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veya kovuşturması sebebiyle zapt ve müsadere
sinde genel hükümler uygulanır.

Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar. Devle
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez biltünlilğilne,
Cumhuriyetin temel ilkelerine, milli güvenliğe ve
genel ahlaka aykırı yayımlardan mahkum olma
halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatı
labilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı ni
teliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar
hakim kararıyla toplatılır.

Anayasa Md. 29
Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma

ve mali teminat yatırına şartına bağlanamaz.

Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gös
terdiğı bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yet
kili mercie verilmesi yeterlidir. Bu bilgi ve bel
gelerin kanuna aykınlığının tespiti halinde yetki
li merci. yayının durdurulması için mahkemeye
başvurur.

Süreli yayınların çıkarılması. yayım şartları.
mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili
esaslar kanunla düzenlenir. Kanun, haber. düşün
ce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engel
leyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve
teknik şartlar koyamaz.

Süreli yayınlar. Devletin ve diğer kamu tüzel
kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve
imkanlarından eşitlik esasına göre yararlanır.

Bas•n Kanunu Md. 1
Basın serbesttir.
Basılmış eserlerle bunların neşri bu kanunda

yazılı hükümlere tabidir.
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Toplanma Ve Örgütlenıne
Özgürlüğü (AİHS Md. 11):
Anayasa Md. 33: Dernek Kurma
Özgürlüğü

Herkes, önceden izin almaksızın dernek kur
ma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma
hürriyetine sahiptir.

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernek
te ilye kalmaya zorlanamaz.

Dernek kurma hürriyeti ancak, milli güvenlik,
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel
sağlık ve genel ahl,k ile başkalarının hürriyetle
rinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırla
nabilir.

Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uy
gulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösteri
lir.

Dernekler, kanunun öngördüğil hallerde h,kim
kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonula
bilir. Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin,
suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin
yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikme
de sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği fa
aliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin
kararı, yirmi dört saat içinde görevli h,kim.in
onayına sunulur. H,kim, kararını kırk sekiz saat
içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendili
ğinden yürürlükten kalkar.

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kol
luk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin ge
rektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sı
nırlamalar getirilmesine engel değildir.

Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak
da uygulanır.
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Medeni Kanun Md. 57
• • almak.sızın dernek kurHerkes• önceden ızın

ma hakkına sahiptir.
Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip ol-

ması gerekir.
Medeni Kanun Md. 59

kl ._._·-•luş bildirimini, dernek tüzüğü-Deme er• .r,..u.&... • • • b l d
nil ve gerekli belgeleri yerleşı':1'1. yerınıı;,._ik;-1 ~n u-
ğu yerin en büyük mülki arnırıne ver erı an-
da tüzel kişilik kazanırlar•

Kuruluş bildiriminin içeriği _ve ger~kli belge
lerin nelerden ibaret olduğu, yönetmelikte göste-
rilir.

Medeni Kanun Md. 63
Hiç kimse, bir derneğe ilye olmaya ve hiçbir

dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz.
Medeni Kanun Md. 64
Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi.

derneklere üye olma hakkına sahiptir...
Medeni Kanun Md. 66
Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Her üye altı . ay önceden yazılı olarak bildirmek
kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Anayasa Md. 34: Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşü Düzenleme .Hakkı
Herkes. önceden izin almadan, silahsız ve sal

dırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkına sahiptir.

. ~o~lantı . ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak.
mıllı g~venlik. kamu düzeni, suç işlenmesinin ön
Ienmesı, genel sağlığın ve genel ahi,kın veya
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması
amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
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Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hak
kının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve
usuller kanunda gösterilir.

Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Md. 3

Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun
hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak ka
nunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı
ve gösteri· yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir....

Anayasa Md. 51: Sendika Kurma Hakkı

Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma
ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfa
atlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin
almaksızın sendikalar ve üst .kuruluşlar kurma,
bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbest
çe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sen
dikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya
zorlanamaz.

Sendika kurma hakkı ancak, milli güvenlik,
kamu düzeni. suç işlenmesinin önlenmesi, genel
sağlık ve genel ahl,k ile başkalarının hak ve öz
gilrlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla
sınırlanabilir.

Sendika kurma hakkının kullanılmasında uy
gulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösteri
lir.

Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden faz
la sendikaya üye olunamaz.

İşçi niteliği taşırrıayurı kamu görevlilerinin bu
alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırlan
gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak ka
nunla düzenlenir.

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yöne
tim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel nitelikleri
ne ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.
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Sendikalar ·Kanunu Md. 3

İşçi sendikaları, işkolu esasına göre bir işko
lunda ve Türk.iye çapında faaliyette bulunmak
amacı ile bu• işkolundak.i işyerlerinde çalışan iş
çiler tarafından kurulur.

İşveren sendikaları, işkolu esasına göre bir iş
kolunda ve Türk.iye çapında faaliyette bulunmak
amacı ile bu işkolundaki işverenler tarafından ku
rulur.

Kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki
kamu işverenleri tarafından kurulması ve aynı iş
kolunda faaliyette bulunması şartı aranmaz.

Bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir.
Meslek veya işyeri esasına göre işçi sendikası
kurulamaz....

Anayasa Md. 68: Parti Kurma Partilere
Girme ve Partilerden ayrılma Hakkı

Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne gö-
re partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına
sahiptir. Parti üyesi olabilmek için on sek.iz ya
şını doldurmuş olmak gerekir.

Siyasi partiler. demokratik siyasi hayatın vaz
geçilmez unsurlarıdır.

Siyasi partiler önceden izin almadan kurulur
lar ve Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde fa
aliyetlerini sürdürürler.

Siyasi partilerin tüzük ve programları ile ey
lemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve mille
tiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşit
lilc ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenli
ğine, demokratilc ve laik Cumhuriyet ilkelerine
aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü
veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve
yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik
edemez. • •

Hak.imler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek
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yargı organları mensupları, kaınu kurum ve ku
ruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yap
tıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan
diğer kaınu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensup
ları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi
partilere üye olamazlar.

Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partilere
üye olmaları ancak kanunla düzenlenebilir. Ka
nun bu elemanların, siyasi partHerin merkez or
ganları dışında kalan parti görevi almalarına ce
vaz veremez ve parti üyesi yüksek öğretim ele
manlarının yüksek öğretim kurumlarında uyacak
ları esasları belirler.

Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi partilere
üye olabilmelerine ilişkin esaslar kanunla düzen
lenir.

Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve
hakça mali yardım yapar. Partilere yapılacak yar
dımın, alacakları üye aidatının ve bağışların tabi
olduğu esaslar kanunla düzenlenir.

Siyasi Partiler Kanunu Md. S

Vatandaşlar siyasi parti kurma hak.kına sahip
tirler.

Siyasi partiler. Anayasa ve kanunlar çerçeve
sinde, önceden izin almaksızın serbestçe kurulur
lar.

Siyasi parti kurma hakkı, Anayasanın başlan
gıç kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı ola
rak ve Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü bozmak, Devletin ve Cum
huriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak
ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi ve
ya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir
sını:fın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliği
ni sağlamak veya dil, ırk, din, mezhep ayınnu
veya bölge farklılığı yaratmak veya sair herhan
gi bir yoldan bu kavram ve görüşlere veya her-
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hangi bir diktatörlük türüne dayanan bir devlet
düzeni kurmak amacıyla kullanılaınaz.

Siyasi Partiler Kanunu Md. 6

Her Tilrk vatandaşı, kanunda ve parti tüzü
ğünde gösterilen şartlara ve usullere göre siyasi
partilere üye olma ve dilediği anda üyelikten çe
kilme hak.kına sahiptir ....

Etkili Bir Hukuki Yola Başvuru
Hakkı (AİHS Md. 13):
Anayasa Md. 40
Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal

edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden
başvurma inıkanının sağlanmasını isteme hakkına
sahiptir.

Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi ka
nun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürele
rini belirtnıek zorundadır.

Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki hak
sız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna gö
re, Devletçe tazmin edilir.• Devletin sorumlu olan
ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır.

Kanunsuz Ceza Olmaz İlkesi-Adil
Yargılanma Hakkı. (AİHS MD.6-7):
Anayasa Md. 36

Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalan
mak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve
ya davalı olarak iddia • ve savunma ile adil yar
gılanma hakkına sahiptir.

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki da
vaya bakmaktan kaçınaınaz.

~
Anayasa Md. 37
Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden

başka bir merci önüne çıkarılamaz.
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Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden
başka bir merci önilne çıkarma sonucunu doğu
ran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler ku
rutarn'az ,

Anayasa Md. 38
Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan

kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı ceza
landırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanun
da o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır
bir ceza verilemez.

Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkumi
yetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra
uygulanır.

Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirle
ri ancak kanunla konulur.

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kim
se suçlu sayılamaz.

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen ya
kınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya
bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

Ceza sorumluluğu şahsidir.

Savaş. çok yakın savaş tehdidi ve terör suç
lan halleri dışında ölilm cezası verilemez.

Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular,
delil olarak kabul edilemez.Hiç kimse, yalnızca
sözleşmeden doğan bir yükümlillüğü yerine geti
rememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonula
maz.

Genel müsadere cezası verilemez.

İdare, kişi hilrriyetinin bsıtlanması sonucunu
doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı Kuv
vetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanun
la istisnalar getirilebilir.

Vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye
geri verilemez.
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Anayasa Md. 141
Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Du

ruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı
yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu gü
venliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde
karar verilebilir.

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla
özel hükümler konulur.

Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerek
çeli olarak yazılır.

Davaların en az giderle ve mümkün olan sü
ratle sonuçlandırılması, y~gının görevidir.

Türk Ceza Kanunu Md. 1
Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir f"ıil

için kimseye ceza verilmez.
Kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza ile

de kimse cezalandırılamaz.

Türk Ceza Kanunu Md. 2
İşlendiği zamanın kanununa göre cürüm veya

kabahat sayılmayan fiilden dolayı kimseye ceza
verilemez. İşlendikten sonra yapılan kanuna göre
cürüm veya kabahat sayılmayan bir fiilden dola
yı da kimse cezalandırılamaz. Eğer böyle bir ce
za hüküm olunmuşsa icrası ve kanuni neticeleri
kendiliğinden kalkar.

Bir cürüm veya kabahatin işlendiği zamanın
kanunu ile sonradan neşir olunan kanunun hil
kümleri birbirinden- . farklı ise failin lehinde olan
kanun tatbik ve infaz olunur

Eğitim Hakkı (AİHS 1 Nolu Ek
Protokol Md. 2):
Anayasa Md. 42
Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun

bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla
tespit edilir ve düzenlenir.
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Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve Irık.ı
lapları çloğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim
esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi al
tında yapılır. Bn esaslara aykırı eğitim ve öğre
tim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sada
kat borcunu ortadan kaldırmaz.

İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için
zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

Özel ille ve orta dereceli okulların bağlı ol
duğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen
seviyeye uygun olarak, kanunla diizenlenir.

Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı
öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı
ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları
yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime
ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirle
ri alır.

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eği
tim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili fa
aliyetler yilrütülür. Bu faaliyetler her ne suretle
olursa olsun engellenemez.

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim
kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri ola
rak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğre
tim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile
yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların
tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletle
rarası antlaşma. hükümleri saltlıdır.

Çalışma Hakkı
Anayasa Md. 49 Çalışma Hakkı Ve
Ödevi:
Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.

Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükselt
mek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları
ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, iş-
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sizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam ya
ratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli
tedbirleri alır.

Anayasa Md. 50 Çalışına Şartları Ve
Dinlenme Hakkı :
Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uyma

yan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar
ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma
şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıl
lık izin haltları ve şartlan kanunla düzenlenir.

İş Kanunu Md. 63
Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok

kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu sü
re, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit
ölçüde bölünerek uygulanır...

İş Kanunu Md. 44
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyer-

- ]erinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşme
si veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleş
melerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu
günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

İş Kanunu Md. 45
Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine

hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde iş
çilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde
usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan
haklarına aykırı hükümler konulamaz..

İş Kanunu Md. 46
Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçi

lere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre
belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu
ile yedi gilnlük bir zaman dilimi içinde kesinti
siz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili)
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verilir .Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren
tarafından bir iş karşılığı olmak.sızın o günün üc
reti tam olarak ödenir.

Anayasa Md. 53: Toplu İş Sözleşmesi
Hakkı •

İşçiler ve işverenler. karşılıklı olarak ekono
mik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını
düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma
hakkına sahiptirler.

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanun
la düzenlenir..

• 128 • inci maddenin ilk fıkrası kapsamına giren
kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kur
malarına cevaz verilecek olan ve bu maddenin
birinci ve ikinci fıkraları ile 54 'üncü madde hü
kümlerine tabi olmayan sendikalar ve üst kuru
luşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabi
lir ve İdareyle amaçlan doğrultusunda toplu gö
rüşme yapabilirler. Toplu görüşme sonunda anlaş
maya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni ta
raflarca imzalanır. Bu mutabakat metni. uygun
idari veya kanuni düzenlemenin yapılabilmesi
için Bak.anlar Kurulunun takdirine sunulur. Top
lu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanma
mışsa anlaşma ve anlaşmazlık noktalan da taraf
larca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulu
nun takdirine sunulur. Bu fıkranın uygulanması
na ilişkin usuller kanunla düzenlenir.

Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt
Kanunu Md. 1

Bu Kanunun amacı, işçilerin ve işverenlerin
karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını
ve çalışma şartlarını düzenlemek üzere, toplu iş
sözleşmesi yapmalarının, uyuşmazlıkları barışçı
yollarla çözümlemelerinin ve grev ve lokavtın
esaslarını ve usullerini tespit etmektir.
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Anayasa Md. 54: Grev Hakkı Ve Lokavt
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında,

uyuşmazlık. çıkması halinde işçiler grev hakkına
sahiptirler. Bu ha.klan kullanılmasının ve işvere
nin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile
kapsaın ve istisnaları kanunla düzenlenir.

Grev hakkı ve lokavt iyiniyet kurallarına ay
kırı tarzda, toplum zararına ve milli serveti tah
rip edecek şekilde kullanılamaz.

Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sen
di.kanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu,
grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddi
zarardan sendika sorumludur.

Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya erte
lenebileceği haller ve işyerleri kanunla düzenle
nir.

Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya
ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda,
uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür.
Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak
Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. Yüksek
Hak.em Kurulunun kararlan kesindir ve toplu iş
sözleşmesi hükmündedir.

Yüksek Hakem Kurulunun kuruluş ve görev
leri kanunla düzenlenir.

Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev
ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi
yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler
yapılaınaz.

Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları,
greve katılanlar taraf'ından hiç bir şekilde engel
lenemez.

Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt
Kanunu Md. 25
İşçilerin, topluca çalışmaınak suretiyle işyerin

de faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre
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önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında an
laşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla toplu
ca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi
bırakmalarına grev denilir...

Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt
Kanunu Md. 43
İşveren, kanuni bir grevin veya lokavtın sü

resi içinde, 42'nci madde hükmü gereğince hiz
met akitlerinden doğan hak ve • borçlan askıda
kalınış olan işçilerin yerine, hiçbir surette daimi
veya geçici olarak başka işçi alamaz veya baş
kalarını çalıştıramaz. 39'uncu madde uyarınca
grev ve lokavta katılamayacak işçilerden, halclı
sebeple hizmet akdi feshedilenlerin yerine yeni
işçi alınması imkanı saklıdır.

İşverenin bu yasağa aykırı hareketi, grev göz
cülerinin ya da taraf sendikanın yazılı başvurusu
halinde ilgili bölge müdürlüğünce denetlenir.

38 • inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca gre
ve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri
çalıştıran işveren, bu işçileri ancak kendi işlerin
de çalıştırabilir, bunlara, greve katrlan işçilerin iş
lerini yapUramaz...

Anayasa Md. 55: Ücrette Adalet
Sağlanması
Ücret emeğin karşılığıdır.
Devlet, çalışanların yaptık.lan işe uygun ada

letli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yar
dımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri
alır.

Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim
şartları ile ülkenin ekonomik. durumu da gözö
nünde bulundurulur.

İş Kanunu Md. 5
İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşün

ce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri se
beplere dayalı ayırım yapılamaz.
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İşveren. esaslı sebepler olmadıkça tam silreli
çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye,
belirsiz stıreli çalışan işçi karşısında • belirli s'üre- .
li çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

;,-

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin
sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleş
mesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasın
da, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet
veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı
farklı işlem yapamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet ne
deniy~e daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hü
lcüınlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uy
gulanmasını haklı kılmaz...

Sağlik Ve Çevre Hakkı
Anayasa Md. 56
Herkes. sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşa

ma hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak
ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve va
tandaşların ödevidir.

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağ
lığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve mad
de gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliği
ni gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını
tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerde
ki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak,
onları denetleyerek yerine getirir.

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine
getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası ku
rulabilir.
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Sosyal Güvenlik Hakkı
Anayasa Md. 60
Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

Devlet. bu güvenliği sağlayacak gerekli ted-
birleri alır ve teşkilatı kurar.

Serbest Seçiın Hakkı (AİHS 1
Nolu Ek Protokol Md. 3):
Anayasa Md. 67
Vatandaşlar. kanunda gösterilen şartlara uygun

. olarak seçme. seçilme ve _bağımsız olarak veya
bir siyasi parti Içincle siyasi faaliyette bulunma
ve halkoylamasına. katılma hakkına sahiptir.

Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit. gizli,
tek dereceli, genel oy. açık sayım ve döküm
esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altın
da yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk va
tandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıy
la kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.

On sek.iz yaşını dolduran her Türk vatandaşı
seçme ve halkcsylarnasma katılma haklarına_ sahip
tir.

Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.

Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile aske
ri öğrenciler. taksirli suçlardan hüküm giyenler
hariç. ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü
ler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumlan ve tu
tukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve
dökümünde seçim emniyeti açısından alınması
gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından
tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim
ve denetimi altında yapılır.

Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetim-.
de istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzen
lenir.
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Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler. yil
rilrlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ya
pılacak. seçimlerde uygulanmaz.

Dilekçe Hakkı
Anayasa Md. 74

Vatandaşlar, ve karşılıklılık esası gözetilmek
kaydıyla Tilrkiye'de ikamet eden yabancılar ken
dileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetle
ri hakkında. yetkili makaınlara ve Türkiye Büyük
Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sa
hiptir.

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu. ge
cikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bil
dirilir.

Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzen
lenir.
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AB SÜRECİNDE
İNSAN HAKLARI
KOPENHAG. -KRiTERLERi,
ADAY ÜLKELER VE
TÜRKİYE
Mehınet BEŞELİ
21-22 Haziran 1993 tarihinde Kopenhag'da

yapılan Avrupa Konseyi Zirvesinde alınan karar
lar Avrupa'nın bütünleşme ve genişlemesine yö
nelik tanımlar içermektedir. Bu tanımlar daha
sonra Kopenhag Kriterleri adıyla anılacaktır. Kri
terler şu başlıklar altında toplanmıştır.

1. Demokrasiyi güvenceye alan kurumların is
tikrarı,

2. Hukukun egemenliği,

3. İnsan haklan ve azınlık haklarına saygı ve
koruma,

4. İşleyen bir pryasa ekonomisi ve aynı za
manda birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet
çi basınca uyum gösterme,

5. Avrupa Birliğinin siyasal. ekonomik ve pa-·
rasal birlik hedeflerine bağlılık.

Kopenhag kriterlerinin esas hedefi Orta ve
Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliğine katıl
ma süreçlerinin genel çerçevesini belirlemekti.
Zirvede alınan kararlar söz konusu ülkelerin İkin
ci Dünya Savaşı "rıdarı sonraki 40 yıl boyunca
planlı ekonomi tarafından tahrip edildiklerine
gönderme yaparak bunların yeniden pazar ekono
misine kazanma niyetini ortaya koyuyordu. Bu
ülkeler gösterdikleri çabalar nedeniyle övülmek.le
kalınıyor ayru zamanda bunların Birliğe katılma-
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lannın Avrupa'nın barış ve güvenliği açısından
büyük bir öneme sahip olduğunun altı çiziliyor
du. Dolayısıyla Avrupa pazarının genişlemesi. ba
rış ve istikrar Kopenhag kriterlerinin ardındaki
hedefler olarak ortaya • çıkmaktadır.

Avrupa Konseyi 'nin Kopenhag Zirvesinde at-.
dığı kararlar dikkatli biçimde incelendiğinde,
Topluluğun karşılaştığı ekonomik ve sosyal so
runların özellikle de ..kabul edilemez yükseklik
te" olan işsizliğin önlenmesi ile Avnıpa'da barış
ve güvenlik konularının ön plana çıktığı görül
mektedir. İşsizliğin giderek kalıcı bir resim orta
ya koymakta oluşu. refah ve güvenlik gibi ortak
lık hedeflerinde yaşanan gerilemeler Konsey'in
rahatsızlık duyduğu konular olarak öne çıkmakta
dır. Konsey, ..vatandaşların. güvenliği ve refahı
konusunda adım atmanın ortaklığın temel unsuru
olduğunu", aksi takdirde bütünleşme ve genişle
me sürecine yönelik olarak kamuoyu desteğinin
yitirilebileceği uyarısında bulunuyor.

Barış ve gilvenli.k konusundaki ısrarın ardın
da yatan bir diğer neden ise, Doğu Avrupa'nın
dağılmasının ardından özellikle Avnıpa'nın -yanı
başında çatışmalı alanların ortaya çıkınış olması
dır. Eski Yugoslavya ve Arnavutluk bölgesindeki
çatışma ve gerilimler genişleme planlarının uzun
vadeden orta vadeye çekilmesine diğer bir deyiş
le . sürecin hızlandırılmasına neden olmuştur.

Avnıpa Birliği'nin Orta -ve Doğu Avnıpa'ya
doğru genişleme niyeti 1989 yılında yani Doğu
Bloku diye adlandırılan ülkelerde dağılma süre
ciyle başlayan ama Polonya ve Macaristan ile sı
nırlıyken Kopenhag Zirvesinin ardından hızlanan
bir süreç olmuştur. 1989 'da Polonya ve Macaris
tan'a destek olmaya karar veren Avnıpa Birliği
Bakanlar Konseyi, bu desteğin PHARE adıyla
anılan bir yardım programıyla somutlanmasırun
önünü açtı.

PHARE, Polonya ve Macaristan: Ekonominin
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Yeniden Yapılandırması Hareketi (Poland and
Hungary: Action for Restructuring of the Eco
nomy) ifadelerinin akrostişi. yani baş harflerinden
oluşan bir kısaltmaydı. PHARE'nin yeni hali Or
ta ve Doğu Avrupa ülkelerine Topluluk Yardım
Programı biçimini aldı ve sadece Polonya ile
Macaristan 'la sınırlı olmaktan çıkarak Bulgaristan.
Çek Cumhruriyeti. Esrorıya, Macaristan. Letonya.
Litvanya. Polonya. Romanya. Slovakya ve Slo
venya'yı kapsama alanına aldı.

PHARE programının amacı ekonomik ve po
litik açıdan merkezi bir sistemden merkeziyetçi
olmayan bir pazar ekonomisine ve demokratik
topluma geçişte söz konusu ülkelere yardım et
mek, AB ve dünya ekonomisiyle bütünleşmeleri
için mali bir işlev görmek olarak belirtilmiştir.
Avnıpa Birliği bu süreci izleyerek bağış biçimin
de finansman sağlamaktadır. Dolayısıyla PHARE
AB genişleme sürecinin temel finansman araçla
rından biri haline dönüşmüştür. 2000-2006 arası
PHARE bütçesi 10 milyar Euro olarak belirlen
miştir. (Sadece 2002 bütçesi 1.664 milyar Eu
ro'dur)

AB VE İNSAN HAKLARI
Katılım kriterleri arasında yer alan insan hak

ları konusunda AB kendisini ..özgürlük., demok
rasi ilkeleri. insan hakları ve temel özgürlüklere
saygı ve hukukun iktidarına dayanan ortak değer
ler topluluğu" olarak tanımlamaktadır. Bu çerçe
vede AB birbiriyle bağlantılı bir dizi hukuksal
metin üretmiş. insan hakları ile ilgili kurumlar
oluşturmuştur. Aynca AB "nirı iç ve dış politika
larının oluştunılrnası ve yürütülmesinde insan
haklarının içerilmesine ağırlık verilmesi söz ko
nusudur (mainstreaming). Bu süreç üçüncü ülke
lerle girilen siyasal diyaloglarda insan haklarının
içerilmesinden. bunlarla yapılan işbirliği ve tica
ret anlaşmalarına insan haklarının dahil edilmesi
ne kadar uzanmaktadır. Aynı şek.ilde AB'ye ka-
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tılacak ülkeler için önemli bir kriter olarak işlev
görmektedir. Bunun dışında silah ihracatında
Davranış Kodlarınuı geliştirilmesi, kabul edilemez
çalışma uygulamaları. kadın ve çocukların hakla
n gibi alanlarda mainstreaming uygulanmaktadır.

Avrupa Konseyi ve Komisyonu ins_an haklan
konularında temel aktörler olmakla birlikte Avru
pa Parlamentosu. Avrupa Adalet Mahkemesi ve
Avrupa Ombudsman•ı insan haklarının AB için
de ve dışında korunma ve geliştirilmesi konula
rıyla ilgilenmektedirler.

2000 yılı Aralık ayında açıklanan Temel Hak
lar Şartı AB "rrirı insan hakları konusundaki temel
metni niteliğindedir. İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesinin açıklanmasının 50. yılının ardından
Avrupa Konseyi 1999 yılında Temel Haklar Şar
tı taslağı hazırlanması için bir çalışma başlattı.
Şart. topluluk antlaşmaları, uluslararası sözleşme
ler. üye devletlerin anayasal gelenekleri ve çok
sayıda Avrupa Parlamentosu kararına dayandırıl
dı. Taslağın hazırlanma süreci 2000 yılına kadar
sürdü ve Nice Zirvesinde Temel Haklar Şartı
açıklandı. •

Taslak 62 üyeli bir Konvensiyon tarafından
hazırlandı. hazırlık sürecinde geniş bir uzlaşma
sağlanabilmesi için Ekonomik Sosyal Komite,
Bölge Korrıiteleri, Ombudsman. aday ülkeler ve
çok sayıda sosyal grup ve uzmanın görüşlerine
başvuruldu.

Temel Haklar Şartı yasal olarak bağlayıcı ha
le gelemedi. Nice Hükümetlerarası Konferans tas
lağı rehber olarak kabul ettiğini açıkladı. Laaken
Zirvesinde ise Avrupa Konvensiyonu'na Şartı va
rolan antlaşmalarla uyumlulaştırma görevi verildi.

Temel Haklar Şartı, çok sayıda hukuksal met
ni kendisine referans almaktadır. Tarihsel metin
ler; 1689 İngiliz Haklar Yasası. 1789 Fransız İn
san ve Yurttaş Haklan Bildirgesi ve 1791 Ame
rikan Haklar Yasasıdır.
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Şarta kaynaklık eden Birleşmiş Milletler Söz
leşmeleri; 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirge
si. 1951 Genova Sözleşmesi (Mültecilerin statü
süyle ilgili). çeşitli ILO sözleşmeleri. 1976 Eko
nomik. Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası
Buluşması. 1981 Kadına Karşı Her Türlü Ayrım
cılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve 1989 Çocuk
Haklan Sözleşmesidir.

Temel Haklar Şartına kaynaklık eden Avnıpa
Konseyi sözleşmeleri ise; 1950 Roma İnsan Hak
ları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleş
mesi. 1961 Turin Avrupa Sosyal Şartı. 1987 İş
kence ve gayri insani ve aşağılayıcı uygulama
veya cezalandırmanın önlenmesi için Avnıpa
Sözleşmesi ve 1996 Gözden Geçirilmiş Avnıpa
Sosyal Şartı•dır.

Bu kadar geniş bir hukuksal temele sahip ol
masının yanı sıra Temel Haklar Şartı sivil, siya
sal, ekonomik ve sosyal hakların hepsini tek bir
metinde ele alması nedeniyle AB tarihinde bir il
ke imza atmış oldu.

Temel Haklar Ş!;lrtında haklar 6 • başlık aftan
da gruplandınlmıştır.

* Onur

* Özgürlükler

* Eşitlik

* Dayanışma

* Yurttaş haklan

* Adalet

Onur
Bu başlık altında insan onurunun dokunulmaz

olduğu korunması ve saygı gösterilmesi gerektiği
vurgulanmaktadır.

Herkes yaşama hakkına sahiptir. İdaın cezası
na çarptırılamaz ve idam edilemez.
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Herkesin fiziksel ve akli biltünlilğüne saygı
gösterilmelidir. Bireyin onayı alınmadan tıbbi ve
biyolojik işlem yapılması, klonlama, insan vücu
du ve organlarının kazanç amacıyla kullanımı ya
saktır.

İşkence, gayri insani ve aşağılayıcı uygulama
ve cezalandırma yasaktır.

Kölelik ve zorla çalıştırmanın ve insan tica
reti yasaktır.

Özgürlükler
Herkes özgürlük ve kişi güvenliği hakkına sa

hiptir.
Herkesin özel ve aile yaşamına, evine ve ile

tişimine saygı gösterilmelidir.
Herkes kendisiyle ilgili kişisel bilgilerin ko

runmasına, Burıfara erişme hakkına sahiptir.
Herkes düşünce ve din özgürlüğüne, bunları

yayma hakkına ve eleştirme hakkına sahiptir.
Herkes sınırsız ifade ve bilgilenme özgürlüğü

ne sahiptir. Medyanın çoğulculuğu ve özgürlüğü
ne saygı gösterilmelidir.

Herkes barışçıl toplanma ve her düzeyde ör
gütlenme özgürlilğü hakkına sahiptir. Herkesin
sendika kurma ve sendikalara katılma hakkı var
dır.

Sanat ve bilim alanı her türlü sınırlamadan
muaftır.

Herkes eğitim, mesleki ve sürekli yetiştirme
hakkına sahiptir. Zorunlu eğitim parasızdır. Aile
lerin çocuklarını kendi dini, felsefi ve pedagojik
inançlarına göre yetiştirme taleplerine saygı gös
terilmelidir.

Herkesin bir işte çalışma ve meslek seçme
özgürlüğü vardır. Üçüncü ülke vatandaşları birlik
vatandaşlarıyla aynı çalışma koşullan ve hakları
na sahiplerdir.
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Herkesin mülkiyet edinme hakkı vardır. Fikri
mülkiyet korunacaktır.

Sığınma hakkı.

Ölüm cezası, işkence ve benzeri ciddi riskle
rin olduğu durumlarda hiç kimse sınır dışı edi
lemez.

Eşitlik

Herkes yasa önünde eşittir.

Her türlü ayrımcılık yasaktır.

Kültürel, dini ve dilsel farklılı.klara saygı gös
terilir.

İstihdam, çalışma ve ücret konularında kadın
erkek eşitliği güvence altındadır.

Çocuklar gelişmeleri için koruma ve balcım
hakkına sahiplerdir. Düşünceleri özgürce açıklar
lar. Her türlü kararda çocukların çıkarı ön plan
da tutulur.

Yaşlıların onurlu bir yaşam sürme, bağımsız
lık ve sosyal ve kültürel yaşama katılına hakları
vardır.

Özürlülerin bağımsızlığı, sosyal ve mesleki
entegrasyonları ve toplum yaşamına katılunlanna
saygı gösterilir.

Dayanışma
İşçilerin veya temsilcilerinin işletmelerde bil

gilenme ve danışma hakkı yasalarla düzenlenen
koşullarda vardır.

Toplu sözleşme ve toplu eylem ve grev hak
kı.

Herkesin işe yerleştirme hizmetlerine ücretsiz
erişim- hakkı vardır.

Her işçinin haksız çıkannalara karşı koruma
hakkı vardır.
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Her işçinin sağlık, güvenlik ve onuruna uy
gun düşen çalışma koşullan hakkı vardır. fler iş
çi azami çalışma sürelerini sınırlama, gündelik ve
haftalık dinlenme süreleri ve yıllık ücretli izin
hakkı vardır.

Çocuk emeği • yasaktır.. işe başvurma yaşı as
gari okul bitirme yaşından düşük olamaz. Genç
ler yaşlarına uygun işlerde, eğitimlerini engelle
meyecek koşullarda çalışırlar. •

Aile ve mesleki yaşam koruma altındadır. do
ğum gebelik. evlat edinme gibi durumlarda işten
çıkarmak yasaktır.

Analık, iş kazası, hastalık, bağımlılık, yaşlılık,
ve iş kaybı durumlarında sosyal güvenlik ödeme
leri ve koruma sağlayan sosyal yardımlar Birlik
tarafından tanınır. Aynca ihtiyacı olanlara konut
yardımı Birlik tarafından tanınır.

Herkes koruyucu sağlık bakımı ve ilaçla te-
daviden yararlanma hakkına sahiptir.

Genel ekonomik çıkar hizmetine erişim.
Çev·re koruma
Tüketicinin koruması.
Yurttaş hakları
Seçme ve seçilme hakkı,
Herkes meselelerin Birliğin organ ve kurum

lan tarafından eşit, adil ve makul bir süre için
de ele alınma, iyi yönetilme hakkına sahiptir. Ki
şiler kendilerini olumsuz etkileyecek bireysel ka
rarlar konusunda bilgilendirilmek, kendi hakkında
dosyalara erişmek hakkına sahiplerdir ve yönetim
kararlarının gerekçesini açıklamak durumundadır.
Herkese yazdığı dille yanıt verilmesi ve uğradı
ğı zararların· tazmin edilmesi.

Avrupa Parlamentosu, Komisyonu ve Konse
yinin belgelerine tüm vatandaşlar erişme hakkına
sahiptirler.
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Birliğin uygulamaları nedeniyle her vatandaş
ornbudsrrıana başvurma hakkına sahiptir.

Dilekçe hakkı.

Üye devletlerin sınırları içinde serbest dolaşım
ve yerleşim hakkı.

Üçüncü ülkelerin sınırlarındaki sonınlarda tilm
Birlik vatandaşlarına herhangi bir birlik üyesi
devlet tarafından diplomatik koruma sağlanması
hakkı.

Adalet

Herkes düzeltme isteme ve adil yargılama
hakkına • sahiptir.

Suçu kanıtlanıncaya kadar herkes masumdur
ve savunma hakkı koruma altuıdadır.

Kimse daha önce suç olmayan bir eylemde
bulunduğu için yargılanamaz, daha ağır bir ceza
ya sonradan çarptırılamaz.

Kimse aynı suçtan ilci kez yargılanamaz ve
cezalandırılamaz. • •

AB ve İnsan Hakları Finansmam
AB, (Demokrasi ve İnsan Haklan için Avru

pa İnisiyatifi-EIDH) tüm • dünya çapında insan
hakları ile ilgili projelere çok önemli boyutlarda
kaynak ayırmakta, bu proje ve inisiyatifleri f'irrarı
se etmektedir. 2001 yılı taahhütlerine baktığımız
da EIDH kapsamında verilen toplam taahhüt 100
milyon Euro civarındadır. Toplam paranın bölge
lere dağılımı şöyledir:

Aday ülkeler: 4.370.199 EURO

(Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan,
Türkiye, Malta, Kıbrıs, Litvanya, Slovakya)

Türkiye'nin bu finansmandan üç ayn proje
çerçevesinde aldığı toplrun para 1.351.601 Euro
olmuştur.
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Afrika ülkeleri: 21.994.528 EURO
Latin Amerika: 16.629.933 EURO
Asya: 13.372.460 EURO
Balkanlar: 12.274.896 EURO
Doğu ve Orta Avrupa: 8.409.661 EURO
Güney Akdeniz, Yakın ve Orta Doğu:

9.410.973 EURO
Dünya çapında: 13.258.984 EURO
Genişleme kapsamındaki ülkelere yaptırılan

proje başlıkları şu şekildedir:
Bulgaristan'da Medya aracılığıyla azınlıkların

desteklenmesi,
Bulgaristan'da ombudsman kun.ımunun oluştu

rulması,
Çek Cumhuriyetinde çocuk haklarının korun

ması ve geliştirilmesi
Macaristan'da genç kadınların liderlik eğitimi

ve yönetici tavırlarının değiştirilmesi
Türkiye'de DİSK üyeleri arasında insan hak

ları duyarlılığının geliştirilmesi.
Türkiye'de ilk ve orta okul ders kitaplarında

insan haklarının desteklenmesi
Türkiye•de rehabilitasyon için sosyal destek

ve yasal yardım.

Malta, Kıbrıs ve Türkiye"rrirı içinde yer aldı
ğı Akdeniz'de insan haklan ve demokratikleşme
ustaları.

Bulgaristan, Litvanya ve Slovalcya'da yolsuz
luğa karşı araştırma merkezlerinin kurulması.
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İLERLEME RAPORLARI VE
ADAY ÜLKELER
Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki
ilişkiler

Tarihsel geçıniş ve son gelişmeler

Avnıpa Birliği ve Türk.iye arasındaki ilişkiler,
1958 yılında AET'nin kurulmasından hemen ar
dından başlamıştır. Türkiye 1959 yılında AET'ye
tam üyelik için başvurmuştur. Bu başvuru AET
tarafından Türkiye"nirı kalkınma düzeyinin tarrı
üyeliğin gereklerini yerine getirmeye yeterli ol
madığı ve üyelik koşulları gerçekleştirilinceye ka
dar bir ortaklık anlaşması imzalanması biçiminde
karşılanmıştır. 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe
ginniş olan Ankara Anlaşması bu sürecin sonu
cu olarak ortaya çıkmıştır. Anlaşma, hazırlık dö
nemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olarak üç
devre öngörmüştür. Geçiş döneminin sonunda
gümrük birliğinin tamamlanması planlanmıştır.
Anlaşmada öngörülen hazırlık döneminin sona er
mesiyle birlikte, 13 Kasım 1970 tarihinde imza
lanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren Katma
Protokolde geçiş döneminin hükümleri ve tarafla
rın üstleneceği yükümlülükler belirlenmiştir _u>

Gerek anlaşma, gerekse Katma Protokol uy
gulanmamıştır. Bunun temel nedeni. dönemin it
hal ikameci politikaları. dolayısıyla sermayenin
çıkarlarının iç pazarlara üretim temelinde şekil
lenmekte oluşudur. Türk sermayesi bir yandan
AB ile gümrilk birliği kurma doğrultusunda an
laşma yaparken, diğer taraftan gümrük birliğine
engel olan makro ekonorrıik. politikalar sayesinde
sermaye birikimini sürdürüyordu.

Anlaşmanın uygulanmaınasınm iktisadi neden
leri 1980'lere gelindiğinde siyasal bir boyut da
kazanıyordu. 12 Eylül 1980 askerÔ darbesinden
sonra, Avrupa Topluluğu, Türkiye ile ilişkilerini
dondurmaya· karar vermiştir. 1983 yılında sivil
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yönetime geçişle birlikte ilişkiler kademeli olarak
normalleşti.

14 Nisan 1987'de, Türkiye, Topluluğa üye ol
mak ıçın başvurusunu sundu. Komisyon, hem
ekonomik. hem de politik nedenlerle, ..Türkiye ile
derhal katılım müzakereleri başlatmanın yararlı
olmayacağı" sonucuna vardı. Aynca, Yunanistan
ve Türk.iye arasındaki ihtilafın ..olumsuz etkileri
ni" ve ..K.ıbns'taki durumu" kaydetti. Buna kar
şın Türk.iye gümrük vergileri uyum ve indirim
takvimini 1988 yılından itibaren hızlandırılmış bir
şek.ilde yürürlüğe koydu.

AB Komisyonu Türkiye'nin tam üyelik müra
caatına 1989 yılında verdiği yanıtta, Türkiye "rıin
AB 'ne üyelik konusundaki ehliyetini kabul et
mekle birlikte, Topluluğun kendi içindeki derin
leşme sürecini tamamlanmasına ve gelecek geniş
lemesine kadar beklenmesini ve bu arada Türki
ye ile gümrük birliği sürecinin tamamlanmasını
önermiştir. Bu öneri Türkiye tarafından olunılu
değerlendirilmiş ve gümrük birliğinin Katma Pro
tokolde öngörüldüğü şekilde 1995 yılında tamam
lanması için gerekli hazırlıklara başlanmıştır. İki
yıl süren müzakereler sonunda 5 Mart 1 995 ta
rihinde yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında
alınan karar uyarınca Türkiye ile AB arasındaki
gümrük birliği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.

AB Komisyonunun genişlemeye ilişkin strate
jisine esas teşkil etmek üzere hazırladığı öneriler
I 5 Temmuz 1997 tarihinde ..Gündem 2000" baş
lıklı bir raporda açık.lanmıştır. Raporda Orta ve
Doğu Avrupa Ülkeleri ve Kıbns'ın iki dalga şek
linde 2000'li yıllarda AB 'ne tam üye olmalan
öngörülmüştür. İlle dalgada Kopenhag kriterlerine
-demokrasi. insan haklan. ekonomik gelişme.
Topluluk müktesebatını benimseme- en fazla
uyum gösterebilme yeteneğine sahip olduğu de
ğerlendirilen Polonya, Macaristan. Çek Cumhuri-

80 DİSK Yayınlan



yeti, Slovenya ve Estonya dahil edilmiştir. Söz
konusu kriterlere göre daha geri bir dunımda bu
lunan ikinci dalgada ise Slovak Cumhuriyeti, Lit
vanya, Lerorıya, Bulgaristan ve Romanya yer al
mıştır. Kıbrıs daha önce alınan bir kararla söz
konusu genişlemenin içine dahil edilmiştir. Tür
kiye ise genişlemenin kapsamına alınmaınıştır.

Gündem 2000 raporunda Türk.iye ile ilgili
olarak. Gümrük Birliğinin tatminkar bir biçimde
işlediği ve AB ile Türkiye arasında ilişkilerin ge
liştirilmesi için sağlam bir dayanak teşkil ettiği,
ancak siyasi durumun, mali işbirliği ile siyasi di
yalogun 6 Mart 1995 tarihinde kararlaştırıldığı
şekilde sürdürülmesine inıkan vermediği, Gümrük
Birliğinin uygulamasının Türkiye 'nin bir çok
alanda AB müktesebatını başarıyla üstlenebilece
ğini gösterdiğini. buna karşılık Türk.iye ekonomi
sinin makro ekonomik istikrarsızlık kıskacını kı
ramadığı ifade edilmiştir. Siyasi konularda ise in
san hakları ve Kürt sorunu vurgulanmış ve bu
soruna askeri değil, siyasi bir çözüm bulunması
gerektiği ifade edilmiştir.

Aralık 1997 tarihli Lüksembourg AB Konse
yi, •--rürkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım ehliye
tini.. en yüksek düzeyde teyit etti. Devlet ve hü
kiimet başkanları. aynca. "T'ürkrye 'yi her alanda
Avrupa Birliği'ne daha fazla yakınlaştırarak, ka
tılım için hazırlamaya yönelik" bir strateji oluş
turulmasına da karar verdiler. ..Bu stratejinin,
aşağıdaki hususları kapsamasına karar verileli:
Ankara Anlaşması "rrırı getirdiği olanakların geliş
tirilmesi; Gümrük Birliği'nin güçlendirilmesi; ma
IÔ işbirliğinin uygulanması; yasaların yakınlaştı
rılması ve Birlik müktesebatının benimsenmesi;
her münferit durum için aynca karar verilmek
üzere, belirli programlara ve belirli kurumlara ka-
tılım..." •

Bunlara karşılık. Türkiye ile AB arasÜıdak.i
ilişk.ileı:ın güçlendirilmesinin aynı zamanda Türk.i-
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ye'deki siyasi ve ekonorn.ilç reformların silrmesi
ne. Yunanistan ile iyi ve istikrarlı ilişkilere sa
hip olunmasına ve Kıbrıs sorununa çözüm bulun
ması amacıyla BM gözetimindeki müzakerelerin
desteklenmesine bağlı olduğu vurgulanmıştır.

Türkiye. diğer başvuran ülkelere kıyasla ken
disine ayrımcı muamele yapılmış olduğu düşün
cesiyle. AB Konseyi'nin kararlarına olumsuz tep
ki verdi. Ankara, Avrupa Konferansına katılma
yacağını ve Birlik ile politik diyaloğu askıya al
dığını, dolayısıyla Yunanistan ve Türkiye arasın
daki ilişkiler. gibi konuları Birlik ile tartışmayı
artık istemediğini bildirdi. Ankara'ya göre, AB
Türkiye ilişkileri bundan böyle mevcut metinler
(Ortaklık Anlaşması. Katma Protokol ve Gümrük
Birliği) temelinde yilriltülecekti.

Haziran 1998 tarihli Cardiff AB Konseyi,
Başkanlık Sonuç Belgesinin genişleme ile ilgili
bölümünde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin geniş
leme sürecindeki konumunu nispi şekilde iyileş
tiren bir üsluba yer verildiği görülmüştür. Belge
de, bu kere Türkiye'nin "üyelik için ehil.. oldu
ğu ifadesinden vazgeçildiği. bunun yerine zİmni
bir şekilde "üyelik aclayr" tanımlanmasının geti
rildiği gözlenmektedir. Bu çerçevede, adaylarln
tam üyeliğe hazırlanma durumunu incelemek üze
re kurulmuş bulunan ve AB Komisyonunun her
aday için 1998 yılı sonunda bir rapor sunmasını
öngören devrevi gözden geçirme mekanizmasına
Türkiye de dahil edilmiştir.

Komisyon, Türkiye'ye ilişkin ilk İlerleme Ra
porunu, diğer aday ülkelerin ilerleme raporları ile
birlikte, Ekim 1998 tarihli Viyana Zirvesine;
ikinci raporunu ise Ekim 1999 tarihli Helsinki
Zirvesine sunulmak üzere hazırlamıştır.

Helsinki Zirvesinde, Türkiye, diğer aday ülke
lere uygulanan kriterler temelinde, Birliğe katıl
ma amacı taşıyan bir aday devlet olarak miltal, a
edilmektedir. Mevcut Avrupa stratejisine göre,
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Türkiye de diğer aday ülkeler gibi, reformlarını
hızlandıran ve destekleyen bir katılım öncesi stra
tejiden yararlanacaktır kararı alınmıştır.

Komisyon. üyeliğe hazırlanan aday ülkelerin
kaydettikleri gelişmeleri, katılım öncesi stratejinin
bir parçası olarak, düzenli bir şekilde AB Kon
seyine rapor etmektedir. Türkiye ile ilgili ilk kap
samlı Rapor, Aralık 2000de toplanan Nice Zirve
sine sunulmuştur. İkinci İlerleme Raporu, Aralık
2001 'de yapılan Laeken Zirvesine sunulmuştur.

Türkiye 1998 İlerleme Raporu
Raporun genel değerlendirme bölümünde şu

ifadelere yer verilmektedir;

* Kaınu otoritelerinin işleyişinde bazı anor
mallikler vardır,

* İnsan hakları ihlalleri devam etmektedir ve
azınlıklara muamele konusunda önemli eksikler
bulunmaktadır.

* Ordunun sivil denetiminin olmayışı, kaygı
vericidir.

* MillÔ Güvenlik Kurulu kanalıyla ordunun
politik yaşamda oynadığı büyük rol, bunu yansıt
maktadır.

* Güneydoğu Tiirkiye'deki duruma askeri ol
mayan, sivil bir çözüm bulunmalıdır, zira ülkede
gözlenen medenô ve siyasô hak ihlallerinin pek
çoğu şu veya bu şekilde bu konuyla bağlantılı
dır.

Bu değerlendirme ve tespitlerden sonra rapor
..Komisyon, Türk hükümetinin ülkedeki insan
hakları ihlallerine karşı mücadele etmede kararlı
lığını kabul etmektedir. fakat bunun şimdiye ka
dar pratikte önemli herhangi bir sonucu olmamış
tır. Türkiye'nin 1995'te içine girdiği demokratik
reform süreci devam etmelidir" demektedir.
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1998 İlerleme raporunda insan Hakfarı ve
Azınlıkların Korunması başlığı altında:

* Ölüm cezasını mevzuatında tutmaya devam
ettiği, :fakat bu cezanın 1984'teiı beri uygulanma
dığı,

* Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve
Sözleşme'yi imzalamadığı.

* Medeni ve siyasi hakların fiilen korunması.
problemli olmaya devam ettiği.

* İşkence olayları. kayıplar ve yargısız infaz
lar düzenli olarak kaydedildiği

* İfade özgürlüğü tam olarak teminat altına
alınmadığı ve çok sayıda kısıtlamaya tabi oldu
ğu söylenmektedir.

Medeni ve siyasi hakların ihlal edilmesi va
kalarının çoğunun. hilkilmetin ve ordunun ülke
nin güneydoğusundaki sorunlara gösterdikleri tep
kiyle bağlantılı olduğu tespiti yapılmaktadır.

1995 yılında başlatılan demokratik reform sü
recinin devam ettirilmediği ve kaygı verici scırun
ların olduğu raporda yer almaktadır.

Rapor Türk.iye'deki belirgin sorunları şu şe

k.ilde sıralamaktadır:

* Süregiden işkence. kaybolma ve yargısız in
:faz olayları. bu olaylardan polis makamlarının so
nımluluğundan şüphe olmaması, güvenlik görev
lileri için uygun disiplin standartlarının olmayışı.
cezai kovuşturmanın idari makamların iznine bağ
lı olması, cezaların Avrupa standartlarına göre
hafif olması ...

* Olağanüstü hal bölgesinde gözaltına alınan
lar dört güne kadar kimseyle görüştürülmemekte
dir. Gözaltı süreleri AB sürelerine göre daha
uzundur. TBMM'nin çıkardığı yasa (Mart 1997)
gözaltı sürelerini kısaltmakla birlikte uygulamanın
izlenmesi gerekınektedir.
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* İfade özgürlilğü Türkiye'de tam olarak gü
vence altında· değildir. Çok sayıda gazeteci, ya
zar. sendikacı ve STK mensubu yargılanmak.ta ve
mahkum edilmektedir. Gazetecilere, siyasetçilere
ve insan hak.lan eylemcilerine karşı çok sayıda
taciz ve polis şiddeti vak.ası tespit edilrrıiştir.

* Basın özgürlüğü, radyo ve televizyon ya
yıncılığı alanındaki devlet tekelinin kaldırılmasıy
la medya, görüşlerini ifade etmekte genel olarak
özgürdür. Türk medyasının Kilrt sorunu hakkın
da nesnel ve bağımsız yayın yapması rnünıkiln
değildir.

* Silahlı kuvvetlerinin alenen eleştirilmesi ve
ya Türk devletinin temel ilkelerine (örneğin, top
rak bütünlüğü ve ]ailelik) alternatiflerin barışçı
yoldan savunulması, cezai kovuşturma konusu
olabilmektedir.

* Yılmaz hükilmetinin göreve gelmesinden kı
sa bir süre sonra, 13 Ağustos 1997'de Türk Par
lamentosu tarafından bir af çıkarıldı. Bu af sa
yesinde, ..ayrılıkçı propaganda yapmak ve teröriz
mi teşvik etmekten" suçlu bulunmuş yedi gazete
yazı işleri müdürü serbest bırakıldı. Bu yasa,
sonraki üç, yıl boyunca aynı suçu tekrar işleme
meleri şartıyla, yazı işleri müdürlerinin hapis ce
zalarını askıya alıyordu.

* Hapishanelerdeki şartlar, Avrupa Konseyi
tarafından konulan standartlara veya BM'nin rru
nimum standartlarına uygun değildir. Hapishane
lerin çoğu, aşırı kalabalıktır ve yeterli sağlık hiz
meti sunmaz. Hapishane görevlileri, genellikle as
keri personeldir.

* Örgütlenme özgürlüğü bazı sınırlamalara ta
bidir. Örneğin dernekler, yetkili makamlardan
ızın almaksızın, yabancı dernekleri Tilrkiye'ye
davet edemezler, kamuoyuna açıklama yaprunaz
Jar veya kendi mekanları dışında herhangi bir fa
aliyet düzenleyemezler. Son yıllarda, Türk sivil
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toplum kunıluşlarının sayısı ve faaliyetleri önem
li ölçüde artmıştır.

* Toplantı özgürlüğü de sınırlamalara tabidir.

* Ekonomik. sosyal ve kültürel haklar

* Polis ve askeri
serbestçe örgütlenmek
hakkına sahiptir.

• * Grev hakkı. çeşitli kısıtlamalara ve
karınaşık. prosedürlere tabidir.

* Devlet memurları da. sendika . kurma
hakkını kazandılar. fakat grev veya toplu pazarlık
hakkını elde edemediler. Haksız işten çıkarmanın
önlenmesiyle ilgili olarak, çalışma hukukunda
önenıli herhangi bir değişiklik getirmedi. İşsizlik
yardımı yoktur.

* Gayri resmi ekonomide çocuk emeği yay
gın şekilde kullanılmak.tadır.

* Türkçe'den başka dillerdeki· yayınlarla ilgi
li yasanın kaldırılması. Kürtçe dahil yabancı dil
lerde yayın yapılabilmesini mümkün kıldı. Fakat
..siyasi iletişim.. veya eğitim alanlarında kullanı
lamaz. Kürt dillerinden herhangi birinde radyo ve
televizyon yayıncılığı yasaktır.

* Din özgürlilğil konusunda, devlet ilkokulla
rında dinsel eğitim (Sunni) zorunludur. Sunni İs
lam'dan başka dinlerin icrası. örneğin dinsel me
kanların mülkiyetini ve faaliyetlerin genişletilme
sini etkileyen pek çok bürokratik kısıtlamaya ta
bidir. Süryani Ortodokslar bir dinsel azınlık ola
rak tanınmamakta olup dinsel eğitimlerinin icra
sında baskılara tabidir. Türkiye'nin Alevi Müslü
manları en az 12 milyon kişi olarak tahmin edil
mektedir. Sunni din adamlarının ak.sine, hükilmet
ten maaş alan Alevi din adamları yoktur.

* Böylece. son zamanlarda Türkiye ekonomik
ve sosyal hakların yasal çerçevesini iyileştirineye

personel hariç. işçiler
ve sendika kurmak
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çalışmış olmakla beraber, sendikalar ile ilgili
olanlar başta olmak üzere bu haklar h,l, bir ta
kım kısıtlaınalara tabidir ve hakların pratikte kul
lanımı, AB ülkelerinde geçerli olan standartlar
düzeyinde değildir. Kültürel haklar arasında, din
özgürlüğü, resmen tanınan dinsel azınlıklara (Lo
zan Antlaşması) ve engellerle karşı karşıya olan
diğer dinsel azınlıklara farklı muamele edilmesi
yüzünden sınırlı kalmaktadır.

Türk.iye_ 1999 Düzenli Raporu
Raporun Genel değerlendirme bölümü şu

şekildedir:
"Son gelişmeler, Türkiye'de bir demokratik

sistemin temel özellikleri mevcut olmakla bera
ber, ülkenin Kopenhag siyasi kriterlerini h,l, kar
şılaınadığını teyit etmektedir. İnsan haklan ve
azınlıkların korunması konularında ciddi eksikler
vardır. İşkence sistematik değildir. fakat h,1, yay
gındır ve ifade özgürlüğü yetkili makamlarca de
vamlı olarak kısıtlanmaktadır. Milli Güvenlik Ku
rulu, siyasi yaşamda büyük bir rol oynaınaya de
vam etmektedir. Yargının bağımsızlığı konusunda
bazı iyileşmeler olmuş ise de, olağanüstü mahke
meler sistemi devam etmektedir. Son aylarda, de
mokratikleşme yönünde bazı yeni cesaret verici
işaretler olmuştur. Hükümet ve Parlamento, siya
si yaşamı, adalet sistemini ve insan haklarının
korunmasını düzenleyen bazı önemli yasaların ka
bul edilmesi için çalışmışlardır. Bu tedbirlerin et
kisini değerlendirmek için henüz erkendir, fakat
bu çabalar sürdürülmeli ve Kürt kökenli olanlar
dahil tüm vatandaşları içine almalıdır. Komisyon,
bu tedbirlerin olumlu etkisinin, Bay Abdullah
Öcalan'a verilen ölüm cezasının infazıyla yok
edilmeyeceğini umut etmektedir."

Türkiye 2000 Düzenli Raporu
2000 raporu önceki raporlardan farklı olarak

daha detaylı bir rapordur. Raporda incelenen hu-
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msların her biriyle ilgili global dunımun genel
bir de.ğerlendirmesini sunmakta, katılım için ha
zırlanırken Türkiye'nin atması gereken belli baş
lı adımları bu hususların her biri açısından orta
ya koymaktadır.

2000 raporunda Tilrkiye'nin AB'ne katılım
şartlarıyla ilgili bir tartışmanın başlamış olduğu
nu ve bu tartışmanın Türkiye'nin insan. haklan
sicilini düzeltmek için yapılacak siyasal • reform
lar üzerinde yoğunlaştığını tespit etmektedir. Bu
tartışma çerçevesinde yapılan girişimler şöyle be
lirtilmektedir:

* Bütün ilgili bakanlıkların ve devlet kurum
larının temsil edildiği İnsan Hakları Koordinatör
Üst Kumlu'nun çalışmaları. Yeni 5 yıllık kalkın
ma planı bağlamında hazırlanan bir rapor (Demi
rok raporu) temelinde, Temmuz 2000'te Üst Ku
rul, siyasal Kopenhag kriterlerine. uymak için ya
pılacak siyasal reformlara ilişkin bir belge hazır
ladı. Bu çalışma, hükümet tarafından incelendi.
2 l Eylül tarihinde. hükürnet bir basın açıklama
sı yaparak, ..insan hakları, demokrasi ve hukuk
devleti konularında (yukarıda belirtilen Kurul ta
rafından) hazırlanan belgelerin değerlendirildiğini
ve daha sonra referans ve çalışma belgeleri ola
rak kabul edildiğini" belirtti. Aynı açıklamada•
..çalışma hakları". örgütlenme ve ..gösteri yürü
yüşleri.. özgürlüğü konularında yeni mevzuat çı
karılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün gelişti
rilmesi, yargı sisteminin işleyişinin iyileştirilmesi,
Başbakanlığa bağlı bir İnsan Hakları Dairesi 'nin
kurulması. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dak.i
bölgesel dengesizliklerin gid~rilmesi ve AT mev
zuatıyla ilgili konularda personelin eğitilmesi gi
bi bir takım öncelikli hedeflerin hükümetçe be
lirlenmiş olduğuna işaret ediliyordu. Aynca, AT
kuralları ile uyumlulaşmaya ve yasal reformlara
yönelik yasa tasarılarının Türk parlamentosunda
öncelikli olarak görüşüleceği belirtiliyordu. Son
olarak, Bakanlar Kurulu, insan hakları, demokra-
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si ve hukuk devleti alanlarındaki gelişmeleri sü
rekli olarak izlemeye ve AB standartlarıyla
uyumlulaşma çabalarını periyodik olarak değer
lendirmeye karar verdi;

* Ağustos 2000'de insan hakları sahasında ilci
önemli belgenin imzalanması: Medeni ve Siyasi
Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik.
Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşme
si.

Bu tespitlerin ardından yapılan değerlendirme
de Komisyonun bu gişimleri memnuniyetle kar
şıladığı ve Türkiye'nin AB'ye katılımını öne çe
kecek girişimler olarak değerlendirdiği görül.mek
ıedir.

..Avrupa Komisyonu. Ttirkiye'nin AB'ye katı
lımını öne çekecek olan bu girişintleri memnuni
yetle karşılamaktadır. Türkiye'yi, örneğin çeşitli
tekliflerin parlamento tarafından kabul edilmesi
yoluyla, bir an önce somut ilerleme· yapmaya teş
vik etmektedir.••

Raporun İnsan Hakları ile ilgili başlığında yer
alan genel değerlendirme kısmında şu ifadeler
kullanılmaktadır:

* Son düzenli rapordan bu yana olumlu bir
gelişme, Türk toplumunda, AB 'ye katılım aına
cıyla gerekli olan siyasal reformlar konusunda
geniş çaplı bir tartışmanın başlamış olmasıdır. Bu
bağlamda ilci önemli girişimde bulunulmuştur; ba
zı uluslararası insan hakları belgelerinin imzalan
ması ve İnsan Hakları Koordinatör Üst Kum
lu'nun çalışmasının hükümetçe kısa bir süre ön
ce onaylanması. Ancak, geçen yıla kıyasla, temel
durumda pek az iyileşme olmuştur ve Türki
ye"nirı durumu Kopenhag siyasal kriterlerine h,l,
uygun değildir.

* Bir demokratik sistemin temel özellikleri
var olmaya devam etmektedir. fakat Türkiye de
mokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü garanti etmek
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için gereken kurumsal reformların uygulanmasın
da yavaş davranmaktadır. AB-Tilrkiye ilişkileri
açısından yürütmede değişiklikler olmuştur, fakat
ordu üzerinde sivil kontrol gibi bazı temel ku
rumsal sorunlar henüz ele alınmamıştır. Yargı ile
ilgili olarak, devlet memurlarının yargılanmasını
kolaylaştıran yeni prosedür cesaret verici bir ge
lişmedir. Geçen yılın dilzenli raporunda söz edı
len, yargının işleyişine ait önemli yasa tasanlan
h,l, sonuçlanmamıştır. Devlet Güvenlik Mahke
meleri ile ilgili olarak, Haziran 1999'daki son re
formdan beri ilave herhangi bir iyileşme olma
mıştır. Yolsuzluk bir kaygı konusu olmaya de
vam etmektedir.

* Abdullah Öcalan davası dahil, ölüm cezası
infaz edilmemektedir, fakat insan haklarının ge
nel durumu bir çok bakımdan endişe verici ol
maya devam etmektedir. Konunun yetkili makam
lar ve parlamento tarafından ciddiye alınmasına
ve insan haklan alanında eğitim programları uy
gulanmasına rağmen, işkence ve kötü muamele
kökü kazınmış olmaktan uzaktır. Türkiye cezaevi
sisteminde önemli bir reform yapmaya hazırlan
makta olsa da, cezaevi koşullan düzelmemiştir
İfade, örgütlenme ve toplantı özgürlükleri h,l, sü
rekli olarak kısıtlanmaktadır. Din özgürlüğü açı
sından, gayri Müslim topluluklara yönelik olum
lu bir yaklaşım benimsenmiş görünüyor, fakat bu
yaklaşım, Sünni olmayan Müslümanlar dahil, bü
tün dinsel topluluklar için geliştirilmelidir.

* Geçen yıla kıyasla, ekonomik, sosyal ve
kültürel haklara ilişkin durum, özellikle etnik kö
kene bakılmaksızın bütün Türkler için kültür hak
Iardarı yararlanma söz konusu olduğunda, iyileş
me göstermemiştir. Nüfusun ağırlıklı olarak Küıt
olduğu güneydoğuda durum pek fazla değişme-
miştir. •

2000 Düzenli Raporunun • ayırt edici özelliği
nin çeşitli alt başlıkların ayn ayn ele alınarak
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durum değerlendirmesi ve atılması gereken adım
ları belirtmesidir. Sosyal politika ve istihdam baş
lığı altında şu tespitler yapılmak.tadır:

* Sosyal politika ve istihdam sahasında ulu
sal mevzuatın Topluluk müktesebatı ile uyuınlu
laştırılmasında büyük ilerleme kaydedilmemiştir.

* Çalışma Hukuku açısından, ...ilave bir
uyumlulaşma olmamıştır. Ancak, Çalışma ve Sos
yal· Güvenlik Bakanlığı. çalışma mevzuatını ıslah
etmek ve müktesebat ile uyumlulaştırmak için bir
komisyon kurmuştur.

* Çocuk emeği yaygındır ve ciddi bir kaygı
konusu olmaya devam etmektedir.

* Eşit muamele alanında, AT mevzuatının ak
tarımına yönelik yeni bir gelişme yoktur. Sağlık
ve güvenlik alanında ilerleme kaydedilmemiştir.

* Kamu sağlık hizmeti sistemi, iki bilyük so
runla karşı karşıyadır; sağlık hizmetleri alanında
yetersiz kamu harcaması . .. ve hizmetin genel
olarak yetersiz dağılımı. Kamu sağlık hizmeti sis
teminde reform acilen gereklidir.

* Biltün düzeylerde sosyal diyalog konusun
da, ... büyük bir ilerleme sağlanmış değildir. Bu
alan, ciddi bir kaygı konusu olmaya devam et
mektedir

* Sosyal koruma ile ilgili olarak. Haziran
2000'de bir işsizlik sigortası sistemi devreye so
kuldu. Türk sosyal güvenlik sisteminde reform,
devam eden bir süreçtir ve acilen gereklidir.

Bu tespitlerin ardından yapılan değerlendirme
şu noktaların altını çizmektedir:

* Tilrk mevzuatı, Birlik mevzuatından h,l,
çok farklıdır.

* Çalışma hukuku sahasında, toplu işten çı
karmalar, işletmelerin el değiştirmesi ve ödeme
güçlüğil ile ilgili olarak çalışanların korunması,
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istihdam sözleşmesi. geçici işçilerin sağlık ve gü
venliği, çalışma süresinin düzenlenmesi. yarım
giln çalışma. işyerinde gençlerin korunması, Av
nıpa İşyeri Konseyleri ve işçilerin görevlendiril
mesi gibi konularda yapılması gereken çok şey
vardır.

* Çocuk emeği konusunda ..Ulusal Yörıberıdfr-
me Komitesi... ... 1992 yılında kuruldu. Ancak,
çocuk emeği sorununu çözmeye yönelik ilerleme
bugüne kadar sınırlı olmuştur. Türkiye bu konu
yu öncelikli olarak ele almalıdır

* Öğretim ve eğitim yoluyla kadın okuryazar
lığını arttırmak. ve kadınlar için kentsel istihdamı
geliştirmek üzere eylemler tasarlanmalıdır.

* Sosyal diyalog ile ilgili olarak. kamu sek
töründe örgiltlenme hakkı üzerinde ciddi kısıtla
malar getirebilecek bazı hükümler içeren. kamu
sektöründe sendikalar üzerine bir yasa hazırlan
rrraktadrr , • Bu kısıtlayıcı hükümler. özellikle şu
hususlar ile ilgilidir: Geniş kategorilerde işçilerin
sendikalara üye olma hakkından yoksun bırakıl
ması; yetkililer tarafından sendikaların ..tasfiye"
edilebilmesi.. ..; toplu pazarlığın kapsamı ve ulus
lararası kamu çalışanları konfederasyonlarına üye
ille hakkı.

* Kamu sektörünün dışında, örgütlenme ve
toplu pazarlık özgürlüğü ile ilgili güçlükler. ka
nunda ve uygulamada devam etmektedir. Nite
kim. toplu pazarlık, lokavt ve grev kanununa gö
re. bir sendika, toplu pazarlık hakkını kazanabil
mek için sektör düzeyinde işçilerin asgari
% IO'unu temsil etmelidir ....

* Serbest bölgelerde sendikal haklar sınırlan
mıştır.

* Tarım sektörilniln başat olmaya devam et
tiği bir emek piyasasının dönüşümüyle bağlantılı
yapısal değişim ve gençler arasındaki yüksek iş
sizlik düzeyi ....
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* Toplam istihdanun yarısının kayıtsız olduğu
sanılmaktadır. Bu arka plan çerçevesinde. Türki
ye'nin aktif emek piyasası politikaları geliştirme
ye başladığını gösteren işaretler henüz pek azdır.

* Sosyal güvenlik sistemi. ciddi mali güçlük
içinde olmaya devam etmektedir .

* İş ve İşçi Bulma Kurumu tek istihdam
ajansıdır. ... Kurum"urı çalışması etkili değildir ve
acilen iyileştirilmesi gerekir.

* Sosyal politika ve istihdam kurallarının uy
gulaıunası ve icra edilmesi tam olarak sağlanmış
görünmemektedir.

* Irk veya etnik köken temelinde ayrımcılık
la ilgili. Antlaşma'nın 13. maddesine dayanan AT
yönergesini iç hukuka aktarmak için mevzuat çı
karılmalı ve uygulanmalıdır.

Türkiye 2001 Düzenli Raporu

Avrupa Komisyonunun 2001 Düzenli Rapo
nı "nda İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması
başlıklı kısmının genel değerlendirme bölümünde
şu ifadeler yer almaktadır:

* TBMM•nin 3 Ekim 2001 tarihinde kabul
ettiği Anayasa değişiklikleri. insan haklan ve te
mel özgürlükler alanındaki güvenceleri sağlamlaş
tıran ve idam cezasına sınırlaına getiren önemli
bir adımdır. Değişiklikler. ifade ve düşünceyi
yayma özgürlüğü, basın özgürlüğü ve dernek kur
ma özgürlüğü gibi temel özgürlüklerin kısıtlan
masına ilişkin gerekçeleri daraltmaktadır.

* Şimdi dikkatler, bu önemli değişikliklerin
etkili bir şekilde uygulanmasına yoğunlaşmıştır.
Türk Hükümeti. özellikle ifade ve düşünce öz
gürlüğüne ilişkin bir dizi Anayasa değişikliğinin
uygulanmasını amaçlayan yeni bir mevzuat tasla
ğı paketini sonuçlandırmak üzeredir. Bu paket.
Katılım Ortaklığının önceliklerini gerçekleştirme
ye yönelik ilerlemeyi kolaylaştıracaktır.
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* Bu değişikliklere rağmen. temel özgürlükle
rin uygulanmasında h,l, bazı kısıtlamalar varlığı
nı sürdürmektedir. Türkiye.deki bireylerin temel
özgürlüklerin uygulanmasındaki gelişmelerden ne
ölçüde yararlanacakları, uygulama mevzuatının
ayrıntılarına ve kanunların fiiliyatta nasıl uygu
landığına bağlıdır. Ölçillülük ilkesinin getirilerek,
reformun genel amacının, insan haklarına ve hu
kukun üstünlüğüne saygıyı ön plana çıkarmak
olarak belirtilmesi cesaret vericidir.

* İdam cezasındaki moratoryum muhafaza
edilmektedir. Anayasanın değiştirilen 38 'inci
maddesi, idam cezasını terör suçları. savaş zama
nı ve yakın savaş tehlikesi durumlarıyla sınırla
maktadır. Terör suçlarına getirilen istisna, herhan
gi bir ihtirazi kayıt getirilmesine izin vermeyen
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6 No.lu Pro
tokolü ile uyumlu değildir. Buna karşılık. savaş
suçlan istisnasına 6 No.lu Protokolde izin veril
mektedir. Değiştirilen bu maddenin uygulanabil
mesi için. Ceza Kanununda değişiklikler yapılma
sı gereklidir. Bu da. Tilrkiye'nin, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesinin 6 No.lu Protokolü imzala
yıp onaylayacak konumda olup olmadığının de
ğerlendirilmesine imkan sağlayacaktır.

* Ekonomik. sosyal ve kültürel haklarla ilgi
li reformlar bir dizi ol_umlu unsur içermektedir
Kanunla yasaklanan dillerin kullanılmasını yasak
layan 26 ve 28' inci maddelerdeki hükümler artık
kaldırılmıştır. Bu durum. Türkçe dışındaki dille
rin kullanınıına olanak sağlayabilecek olumlu bir
gelişmedir. Türk yetkililerin de kabul ettiği üze
re, bu anayasal reformu uygulamak için, mevcut
kısıtlayıcı mevzuat ve uygulamaların değiştirilme
si gerekmektedir. Etnik kökenden bağımsız ola
rak. biltün Türklerin kültürel haklardan gerçek
anlamda yararlanmaları konusunda hiç bir geliş
me kaydedilmemiştir.

* Bir dizi önemli cezaevi reformu gerçekleş-
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tirilrrıiştir. Türkiye, bu reformların tanı anlamıyla
uygulanmasının temin edilmesi konusunda destek
lenmektedir. Cezaevi protestolarına müdahale
edilmesi sırasında ölçüsüz gilç kullanılmış olma
sı esefle karşılanmaktadır. Açlık grevlerinin sonu
cu olarak insanların hayatlarını kaybetmeye de
vaın etmesi, insani açıdan kabul edilemezdir. Aç
lık grevlerine katılanların siyasi amaçları dikkate
alınmaksızın, daha fazla insanın ölümünü engel
lemek için önlemler alınmalıdır. Bu konuların
serbestçe tartışılmasına izin verilmelidir.

* Yargı sistemi reformuna başlanmıştır. Yar
gı bağımsızlığı, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
ve askeri mahkemelerin yetkileri ve AİHM'nin
kararlarına uyma konuları, kaygı verici olmaya
devanı etmektedir.

* Kolluk kuvvetlerinin ve adli personelin in
san hakları konusundaki bilincini artırmak üzere
bir dizi girişimde bulunulmuştur, ancak, bunların
uygulamadaki etkilerini değerlendirebilmek için
henüz çok erkendir.

* Kamu hayatında şeffaflığı artırmak için baş
latılan girişimlere rağmen, yolsuzluk h,l, ciddi
bir sorun olmaya devam etmektedir. Yolsuzluk
ve kara para aklama ile ilgili önemli Avrupa
Konseyi sözleşmelerinin kısa bir süre önce imza
lanması olumlu bir gelişmedir.

* Bölgesel farklılıkları azaltmak ve tüm va
tandaşlar için ekonomik, sosyal ve kültürel fırsat
ları artırmak için, Güneydoğu'daki ekonomik du
rumu iyileştirmeye yönelik daha fazla girişimde
bulunulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkenin bu
bölgesindeki dört ilde h,l, olağanüstü hal uygu
laması sürmektedir.

* Türkiye•de demokratik bir sistemin temel
özellikleri mevcuttur, ancak, sivillerin ordu üze
rindeki denetirrıi gibi bazı temel konular üzerin
de durulmalıdır.
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* Bir dizi anayasal. yasal ve idari değişikli
ğe rağmen, bireyleri etkilediği ölçüde. insan hak
larındaki mevcut durumun iyileştirilmesi gerek
mektedir.

* Bazı alanlarda gelişme gösterilmeye başlan
masına rağmen. Türkiye henüz Kopenhag siyasi
kriterlerini yerine getirememektedir ve bu neden
le, ülke genelinde. tüm vatandaşlar için insan
hakları ve temel özgürlüklerin hukuken ve fiilen
korunmasını sağlayacak reform sürecinin yoğun
laştırılması ve hızlandırılması gerekmektedir.

* Katılım Ortaklığının öncelikleri olan insan
hakları. Kıbrıs ve sınır anlaşmazlıklarının barışçıl
yollardan halli gibi kilit konularda ilerleme sağ
laınak için güçlendirilmiş siyasi diyalogun tam
olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.

* Denktaş'ın BM uzlaşma görüşmelerinden
çekilme ve BM Genel Sekreterinin New York ıta
ki görüşmelere yaptığı daveti reddetme kararına
Ankara'nın verdiği destek göz önünde bulundu
rulduğunda. T'ürk.iyer rrirı siyasi diyalog sırasında
BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununa kapsam
lı bir çözüm bulunabilmesi konusundaki çabaları
na verdiği _ destek, artık Türkiye tarafından çözü
mü kolaylaştırmak için atılacak somut adımlarla
tamamlanmalıdır.

Sosyal politika ve istihdam alanına yönelik
olarak raporda yer alan ifadeler ise şöyledir:

• . . .. bu alanlarda sınırlı gelişme kaydedilmiş-
tir

* ... çocuk işçiliği yaygın ve kaygı verici du
rumunu muhafaza etmektedir.

* Kadın-erkek arasında muamele eşitliği ko
nusunda. ... kadınlara yönelik mevcut ayırımcılı
ğın sona erdirilmesine yönelik- hazırlık çalışmala
rı başlatılmıştır. . .. İlgili müktesebatın uyumlaştı
rılmasına yönelik olarak, bunları takip eden yeni
adımlar atılmalıdır.
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* İşçi sağlığı ve güvenliği alanında yeni bir
uyumlaştırma çalışması gerçekleştirilmemiştir.

* Halle sağlığı sistemi, ... iyileşme gösterme
miştir. Bu alandaki kamu harcamaları ve hizmet
sunumu h,I, yetersizdir.

* Sosyal diyalog konusunda, Haziran 200 I •de
kamu görevlilerinin sendikaları hakkında bir ka
nun çıkarılmıştır. Ancak, bu kanun, Topluluk
müktesebatı ve Tilrkiye'nin onaylamış olduğu
ILO sözleşmeleriyle uyumlu değildir. Kanun, ka
mu sektöründe örgütlenme hak.kına önemli sınır
lamalar getiren bir dizi hüküm içermektedir.
Özellikle, grev ve toplu pazarlık hakkı konusun
da kısıtlayıcı hükümler vardır.

* sosyal taraflar arasındaki diyalog için
...Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluşu h_akkın
da bir kanun çıkarmıştır....Ekonomik ve Sosyal
Konseyin, çeşitli ekonomik ve sosyal gruplara
danışmak bakımından yararlı bir fonım oluştur
masına karşın, hükümetin Konseydeki ağırlıklı ro
lü nedeniyle, Konsey özerk bir üçlü diyalog için
uygun zemin oluşturmamaktadır. . ..

* Özerk sosyal diyalog konusunda, ...işyeri
düzeyinde toplu sözleşme imzalanmasına ilişkin
kısıtlamalar varlığını sürdürmektedir.·

* Mart 2001 'de özel emekliliğe imkan veren,
..Ancak, büyük önem taşıyan . vergi muafiyetleri
konusuna kanunda yer verilmemiştir ve bu, prog
ramın çekiciliğini azaltacaktır.

* Ayırımcılık ile mücadele konusunda yeni
bir ilerleme kaydedilmemiştir

Bu tespitlerin 'ar'drrrdarı şu değerlendirme ya
pılmaktadır:

* Genel olarak, Türk mevzuatının ilgili AB
müktesebatına uyumlaştırılması konusunda yapıla
cak çok iş bulunmaktadır. Bu süreç, istihdanu ve
sosyal dunımu şiddetle etkileyen ekonoınik krizin
derinleşmesinden zarar görmüştür.
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* Anayasa reformu çerçevesinde. sosyal hak
lara ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Bu değişik
liklerin uygulanması. çıkarılacak mevzuatla ola
caktır. Bu alanda, diğer bazı adımlar daha atıl
mış, ancak· Topluluk mevzuatı yeterince dik.kate
alınmamıştır. . ..

* İş hukuku alanında, işletmenin devri veya
iflası halinde işçilerin korunması, iş akdi, geçici
işçilerin sağlık ve güvenliği, çalışma süresinin or
ganizasyonu ve part-time çalışma, gençlerin ça
lışma hayatında korunması. Avrupa Çalışma Kon
seyi ve işçilerin işyeri dışında görevlendiril.mesi
gibi konularda adımlar atılması gerekmektedir.

* Türkiye 'nin durumu iyileştirme çabalarına
rağmen, çocuk işçiliği, ele alınması gereken ön
celikli bir mesele olmaya devam etmektedir.

* İşçi sağlığı ve güvenliği alanında, Türkiye
müktesebata uyum sağlamalı ve uygulamalıdır.
Mevzuatı yürütmek ve uygulamak ıçın gerekli
idari kapasite güçlendirilmelidir. Halk sağlığı ba
kım sistemindeki reform süreci devam etmelidir.
...Türkiye, tütün konusundaki müktesebata da
uyum sağlamalıdır. Aynca, sağlık izleme, veri
toplama. salgınların kontrolü ve izlenmesi sistem
lerine ilişkin olarak iyileştirmeler yapılmalıdır.

* Kadın-erkek arasında muamele eşitliği ko
nusunda, Türkiye, müktesebata uyum sağlama ça
balanna hız vermelidir.

* . . . her düzeyde serbest ve gerçek bir sos
yal diyaloğun şartlarının gerçekleştirilmesine yö
nelik iyileştirmeler öncelikli olarak yapılmalıdır.

* Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğüne
ilişkin güçlükler, mevzuatta ve uygulamada var
lığını sürdürmektedir. . .. Aynca, ... serbest böl
gelerde, sendika haklan daraltılmıştır. Toplu pa
zarlık hakkının kapsamı genişletilmeli ve Türki
ye, işçilerin işyeri düzeyinde yönetime katılımla
rı ile bilgilenmelerini/danışmalarını destekleyecek
adımlar atmalıdır.
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* Ulusal düzeyde. Ekonomik ve Sosyal Kon
seyin kuruluşu. sivil toplumdan daha çok sayıda
grupla daha fazla diyalog kurulması bakımından
bir adım teşkil etmekle beraber. hükümet ekono
mile ve sosyal politikayı tartışmak amacıyla. sos
yal taraflarla üçlü diyaloğu sürdürmelidir. ... Hü
kürrret , gelecekte AB düzeyindeki sosyal diyalog
çerçevesinde ve ortak Avrupa politikalarında üst
lenecekleri rolü göz önüne alarak. sosyal tarafla
nn kapasitesini artırmalıdır.

* Diğer taraftan. sosyal koruma alanında ya
pılacak çok iş bulunmaktadır. Türk sosyal güven
lik sisteminin reformuna ilişkin olarak sürdürülen
çalışmalarda acil ilerlem_eye ihtiyaç vardır.

* Ayırımcılığa ilişkin olarak. TBMM'de gö
rilşillmekte olan yeni Medeni Kanun, bunu orta
dan kaldıracak hükümler içermektedir. AT Ant
laşmasının 13 'üncü maddesine dayanan ayırımcı
lık-karşıtı müktesebata uyum sağlamak için daha
fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç vardır.

* AT Antlaşmasının 136'ncı maddesinde ön
görüldüğü üzere, sosyal dışlanma ile mücadele.
AB sosyal politikası hedeflerinin bir parçasıdır.

Türkiye 2002 DüzenU Raporu

Raponın İnsan Hakları ve Azınlıkların Korun
ması başlıklı bölümünün Genel Değerlendirme
kısmı şu şekilde yazılmıştır:

* 1999 yılında, Helsinki'de Türkiye'ye aday
lık statüsü verilmesi kararı. Türkiye'nin bir dizi
temel reformları başlatmasını teşvik etmiştir. İn
san haklan ve temel özgürlükler alanındaki gü
vencelerin güçlendirilmesi ve ölüm cezasının sı
nulandırılrnası amaçlarıyla. Ekim 2001 'de önem
li bir anayasa reformu gerçekleştirilmiştir. Kasım
2001 'de yeni bir Medeni Kanun kabul edilmiştir.
Şubat. Mart ve Ağustos 2002'de üç reform pa
keti kabul edilmiştir. Barış zamanında ölüm ce
zası kaldmlnuştır. Güneydoğuda iki ilde olağa-
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nüstü hal kaldırılmış ve halihazırda iki ilde uy
gulanmakta· olan olağanüstü halin yıl sonuna ka
dar kaldırılması kararlaştırılmıştır.

* Söz konusu reformların gerçekleştirilmesi,
Avnıpa Birliği "rrirı değer ve standartları ile daha
ileri bir uyumlaştırma yönünde. Türkiye'deki si
yasi liderlerin büyilk bir çoğunluğunun kararlılı
ğuu göstermektedir. Ağustos reformları siyasi ve
ekonomik açıdan zor şartlar altında kabul edil
miştir ve hassas konulara değindiği için de ol
dukça önemlidir. Hapishane sistemi reformu sür
dürülmüş ve fiziki koşulların iyileştirilmesi doğ
rultusunda gelişme sağlanmıştır. İzleme kurulları
ve yeni infaz hakimliği sistemi halihazırda işle
mektedir. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komite
sinin bir dizi tavsiye kararı uygulanmaktadır. An
cak. bazı gelişmelere rağmen. F Tipi cezaevlerin
deki şartlarla ilgili bir takım sorunlar devam et
mektedir.

* Yargılaına öncesi gözaltı süresinin azaltıl
ması. işkence ile mücadele kapsamında olumlu
bir gelişmedir. Ancak. avukatlarla derhal göıilş
me i.ınk.anı bulunmaması, Devlet Güvenlik Mah
kemelerince tutuklananların kimseyle görüştüıill
memesi uygulamasına devam edildiği anlamına
gelmektedir. Olağanüstü hal bölgelerinde h,l, da
ha uzun gözaltı süreleri uygulanmaktadır. İşken
ce ve kötü muamele yapıldığı iddialan sürmekte
olup bu tür kötüye kullanma eylemlerinden sanık
kişilerin yargılanmaları açısından kayda değer bir
ilerleme olmamıştır.

* Ağustos reform paketi, mahkumiyet kararı
nın. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal et
tiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafın
dan tespit edilmesi durumunda. bu kişilerin yeni
den yargılanabilmesine imkan tanımaktadır.

* Türk Ceza Karıurıu=rıurı 159'uncu maddesi
ne getirilen değişiklik ile kamu kurumlarına yö
nelik düşüncelerin tahkir ve tezyif niyeti olmak-
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sızın belirtilmesi, cezai müeyyide kapsamından
çıkanlmıştır. Türk Ceza Kanununun 312'nci mad
desi, Terörle Mücadele Kanunu, Basın Kanunu,
Siyasi Partiler Kanunu ve Dernekler Kanunu'na
getirilen değişikliklerle, ifade, dernek, basın ve
yayın özgürlükleri alanındaki kısıtlamalar azaltıl
mıştır. Cumhurbaşkanı'nın vetosunu takiben, Ma
yıs ayında TBMM tarafından aynen kabul edilen
Kanun ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınlan Hakkında Kanunda yer alan bazı kısıt
lamalar Ağustos paketi ile kaldırılmıştır. Ancak
yazarların, gazetecilerin ve yayıncıların kovuştu
nılma_sına devam edilmiştir.

* Dernekler Kanunu'nun değiştirilmesi ve ba
zı kısıtlamaların kaldırılması ile dernek kurma
özgürlüğü alanında ilerleme kaydedilmiştir. An
cak, çeşitli sebeplerle derneklerin yasaklanmasına
devam edilmektedir.

* Ön izin sistemi dahil olmak üzere, Dernek
ler Kanunu'nun genel kısıtlayıcı niteliği devam
ebnektedir. Yabancı dernekler, Türkiye.de belirli
sınırlamalara ve sıkı bir kontrole t,bidir. Ağustos
paketinin bir parçası olarak, Türkçe dışındaki dil
lerde eğitim ve yayın yapılmasına artık izin ve
rilmektedir. Vakıflar Kanunu değiştirilmesine rağ
men, dini azınlıklar, tüzel kişilik, mülkiyet hak
ları, din adamlarının yetiştirilmesi ve eğitim alan
larında kısıtlamalara maruz kalmaktadır.

* Yeni Medeni Kanun, kadın-erkek eşi~ğinin
artırılması ve çocukların haklan ve korunması ile
ilgili güvencelerin güçlendirilmesine yönelik hü
kümleri içermektedir. Türkiye, Her Türlü Irk Ay
rımcılığının Önlenmesine ilişkin 1969 tarihli BM
Sözleşmesini onaylamıştır. Ancak, sendikalar çe
şitli kısıtlamalara t,bidir ve çocuk işçiliği devam
etmektedir. Namus cinayetleri ile ilgili suçlara in
dirilıniş cezaların uygulanmasına izin veren mev
zuat h,1, yürürlüktedir. Yargı sistemi reformuna
devam edilmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri-
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nin yetki ve görev alanı daraltılmış ve dunışma
öncesi tutuklama süresi azaltılmıştır. Ancak, bu
mahkemelerin görev ve işlevi, h,l, uluslararası
standartlar ile uyumlu değildir. Yargının her za
man bağımsız ve tutarlı bir şekilde hareket et
mediği sürekli bildirilmektedir. Hakimler ve kol
hık kuvvetlerine yönelik insan hakları kursları
düzenlenmiştir.

* Geçen yıl, Tilrkiye'de kamu hayatının daha
şeffaf hale getirilmesini teşvik etmek için bir di
zi girişimde bulunulmuştur. Bununla beraber, yol
suzluk önemli bir sorun olmaya devam etmekte
dir. Avrupa Konseyi'nin ilgili sözleşmesi henüz
oriaylanmaınıştır. Güneydoğuda iki ilde olağanüs
tü halin kaldırılması, bu bölgedeki gilnlük yaşam
şartlarının iyileşmesine yol açmıştır. Bölgede in
san haklarının korunmasının güçlendirilmesi ge
rekınektedir.

* Milli Güvenlik Kurulu 'nun yapısı ve- rolü
ile ilgili değişiklikler getiren Anayasa değişikliği
yürürlüğe girmiştir. Ancak bu değişikliğin, fiili
yatta Milli Güvenlik Kumlu'nun çalışma tarzını
değiştirmediği görülmektedir.

* Türk.iye, Kıbrıs sorununda kapsamlı bir an
laşmaya ulaşılabilmesi için, Kıbns'ta bulunan ilci
toplum lideri arasındaki doğrudan görüşmelere
destek verdiğini belirtmeye devam etmiştir. Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin açıklama
larına uygun olarak, AB, Kıbrıs Türk liderinin
Kıbrıs sorununun katılım müzakereleri tamamlan
madan önce halline yönelik çalışmalarının teşvi
ki amacıyla, Türkiye tarafından daha ileri adım
lar atılması gerektiğini vurgulamıştır.

* Türk.iye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler
gelişmeye devam etmiştir. Güven artırıcı yeni ön
lemlerin alınmasına ilişkin çabalar sürmektedir.
İki dışişleri bakanı arasında, Ege ile ilgili araştı
rıcı _mahiyette görüşmelere Mart 2002'de başlan
mıştır.
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* Genel olarak, Türkiye, özellikle geçtiğimiz
yıl, 1998 yılında Komisyon tarafından . yayımla
nan rapordan bu yana, Kopenhag siyasi kriterle
rinin karşılanması yolunda önemli ilerleme kay
detmiştir. Özellikle Ağustos 2002'de kabul edilen
reformlar çok geniş kapsamlıdır. Bir arada düşü
nüldüğünde, bu reformlar. Türkiye.de demokrasi
nin güçlendirilmesi ve insan haklarının korunma
sı konusundaki temel çalışmaların önemli bir kıs
mını teşkil etmektedir. Bu reformlar. Türk vatan
daşlarının, Avrupa Birliği'ndekilerle aynı düzey
deki hak ve özgürlüklerden, kademeli olarak ya
rarlanabilmesi ıçın gerekli diğer değişikliklerin
yolunu açmaktadır.

* Tüm bunlara rağmen, Türkiye, siyasi kriter
leri tam olarak karşılamamaktadır. İlk olarak; bu
Raporda da belirtildiği üzere, reformlar. temel
hak ve özgürlüklerden tam olarak yararlanabilme
ye ilişkin bazı önemli kısıtlamalar içermektedir.
Başta yazılı basın ve radyo ve televizyon yayın
lan dahil olmak üzere, ifade özgürlüğü, barışçıl
toplantı özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü, din
ve vicdan özgürlüğü ve hukuki tazmin hakkı
alanlarında önemli kısıtlamalar varlığını sürdür
mektedir.

* İkinci olarak; reformların bir çoğu. Avrupa
standartları ile uyumlu olacak şekilde, hukuki dü
zenlemelerin ya da diğer idari tedbirlerin alınma
sını gerektirmektedir. Bu tedbirlerin bazıları hali
hazırda alınmış olup, diğerleri de hazırlanmakta
dır. Reformların, etkili olabilmesi için, ülke ça
pında, farklı düzeylerdeki adli ve idari birimler
tarafından fiili olarak. uygulanması gerekmektedir.

* Komisyon, önemli siyasi partilerden birinin
liderinin, 3 Kasım Genel Seçimlerine katılımının
yasaklanmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu ka
rarının, reformların ruhunu yansıtmadığı görüşün
dedir.

* Üçüncü olarak; siyasi kriterler çerçevesin-
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deki bazı önemli sorunlar henüz gereğince ele
alınmanuştır. Bu sorunlar. kötü muamele ve iş
kence ile mücadele. ordu üzerinde sivil denetim.
şiddete dayanmayan görüş belirttikleri için hapse
dilmiş kişilerin durumu ve Avrupa İnsan Hakla
n Mahkemesi kararlarına uyulmasını içermektedir.

* Son yıllarda gerçekleştirilen kayda değer
ilerleme ve üzerinde durulması gereken diğer
alanlar dikkate alındığında. Türk.iye "rrirı , demok
rasinin güçlendirilmesi ve insan haklarının korun
ması ile ilgili reform sürecini yasal ve fiili açı
dan sürdürmesi teşvik edilmektedir. Bu husus.
Ttirkiye'nin siyasi kriterlere.· tam uyum çerçeve
sinde. kalan engelleri de aşmasını sağlayacaktır.

Sosyal Politika ve İstihdam başlığı altında Ra
por•un tespitleri şu biçimde olmuştur:

* Genel olarak, ... sınırlı bir ilerleme kayde
dilmiştir.

* İş hukuku alanında somut bir ilerleme ol
mamıştır. Bununla birlikte. İş Ksınurıu t rıu revize
etmek üzere bilimsel bir komite kurulmuştur.

* Kadın ve erkek arasında muamele eşitliği
ne ilişkin olarak, Ocak 2002•de yürürlüğe giren
değiştirilmiş Medeni Kanun, önemli bazı iyileş

. tirmeler getirmiştir. . ..

* Çalışma hayatında kadın ve erkek arasında
eşit muamele ilkesine ilişkin olarak, müktesebata
uyum sağlanması yönünde sınırlı ilerleme kayde
dilmiştir....

* İş sağlığı ve güvenliği alanında, gemilerde
daha iyi tıbbi hizmet verilmesi için gerekli asga
ri sağlık ve güvenlik koşullarına ilişkin mevzuat
Kasım 2001 •de çıkarılmıştır.

* Halk sağlığı alanında, tütün ürünlerine iliş
kin olarak müktesebata uyum sağlama konusun
da sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. . ..
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* Sosyal diyaloğa ilişkin olarak, Türk.iye.
Ağustos 2002'de gerçekleştirdiği reformlar çerçe
vesinde, serbest bölgelerdeki grev. lokavt ve top
·ıu pazarlığa ilişkin on yıllık yasak koyan hükmü
kaldırmıştır.

* İstihdam konusunda, temel sonınlar varlığı-
m sürdürmektedir. .. . •

* Türk.iye İş Kurumu (İŞKUR), İstihdam Du
rum Raporunun hazırlanması ile ilgili ön çalış
malara başlamıştır. . ..

* ... DİE. yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık
hakkında veri sağlamak için Eurostat ile işbirliği
yapmaktadır. Elde edilen iJk sonuçlar, gelir fark
lılıklarının oldukça yüksek olduğunu göstermekte
dir.

* ... işsizlik sigortası Nisan 2002'de uygula
maya geçirilmiş ve işsizlik yardımları ilk kez
ödenmiştir. . .. Engelli kişiler konusunda bir ge
lişme kaydedilmemiştir.

* Ayırımcılıkla mücadele konusunda. kişiler
arasında ırk veya etnik kökene bakılmaksızın eşit
muamele ve istihdamda eşit muameleye ilişkin sı
nırlı ilerleme kaydedilmiştir. ...

* İdari kapasiteye ilişkin olarak, ilgili kamu
kurumlarının ve sosyal tarafların yer aldığı bir İş
gücü Piyasası Bilgi ve Danışma Kurulu oluştu
rulmuştur.

* İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,
sektöre! düzeydeki sosyal tarafların da kapsandı
ğı özerk iş sağlığı ve güvenliği konseyleri kur
mak amacıyla bir reform süreci başlatmıştır... .İş
Teftiş Kurulu. teftiş sisteminin düşük kapasitesi
ni artırmak amacıyla, 100 müfettiş yardımcısı ile
takviye edilmiştir; 2002'de bunlardan 86'sı atan
mış ve göreve başlamıştır.

Bu tespitlerin ışığında ~enel değerlendirme
kısmı şu biçimdedir:
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* İş hukuku alanında, toplu işten çıkarmalar;
işletmelerin devri; işverenin iflası; çalışma süre
leri; belirli süreli ve kısmi zamanlı çalışma; ça
lışan çocuklar; işçilerin başka bir işte görevlen
dirilmesi; belirli süreli ve geçici istihdamda sağ
lık ve güvenlik; Avrupa Çalışma Konseyleri ve
işçileri, sözleşme koşullan veya iş ilişkisi konu
sunda bilgilendinne yükümlülüğü konularında
ilerleme sağlanması gerekmektedir. Türkiye'nin,
işçilerin Avrupa Şirketine katılımı ve işçilerin da
nışma ve bilgilendirilmesi konularındaki Topluluk
müktesebatını iç hukukuna aktarması gerekecek
tir.

* Çocuk işçiliği (12-17 yaş grubu). .. . azal
m.ış olup, çocuk işçi sayısının 893.000 olduğu
tahmin edilmektedir. Çocuk işçi sayısının mevcut
ekonomik koşullara rağmen düşmüş olması cesa
ret vericidir. Bununla birlikte, mevcut rakam h,l,
kaygı vericidir ve Türkiye reform çabalarını hız
landırmalıdır. . ..Çalışan çocukların korunmasına
ilişkin Topluluk müktesebatının kısmen iç huku
ka aktarılması amacıyla, çocuk işçiliği konusun
da bir kanun taslağı hazırlanmıştır.

* Kadın ve erkek arasında eşit muameleye
ilişkin olarak, yeni Medeni Kanun, kadın hakla
rının gilçlendirilmesinde önemli bir aşama teşkil
etmektedir. Halihazırda, söz konusu Kanun hü
kümlerinin etkili biçimde uygulanmasına ihtiyaç
bulunmaktadır....Türkiye'nin h,1 .. yasal ve mes
leki sosyal güvenlik programlarına ilişkin Toplu
hık müktesebatını iç hukuka aktarması gerekmek
tedir.

* İş sağlığı ve güvenliği alanında, Türkiye,
mevzuatını bu alandaki Topluluk mevzuatı ile da
ha uyumlu hale getirmek için, çerçeve kanunu ve
uyg1ılama yönetmeliklerini çıkarmalıdır. Halk sağ
lığı alanında, bulaşıcı hastalıkların kontrolünde
kayda değer ilerleme sağlanmıştır.

* ... Sarf edilen çabalara karşın. salgınların
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izlenmesi ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü ıçın
bir ağ kunılması ve bir erken uyarı ve hızlı çö:..
züm sistemi oluşturulmasına ilişkin müktesebata
uyum sağlanması hızlandırılmalıdır.

* Sosyal diyalog ile ilgili olarak, serbest böl
gelerdeki sendikal haklarda yapılan iyileştirmeye
karşın. müktesebata uygun biçimde. her düzeyde,
ilci taraflı ve üç taraflı serbest ve gerçek bir sos
yal diyaloğun koşullarının yaratılması yönünde
öncelikli olarak ilerleme kaydedilmelidir.

* Türkiye, sendikal hakların tam anlamıyla
yerleşmesine yönelik olarak. sendikaların işyeri
düzeyinde toplu pazarlık yapabilmesi için aranan
yüzde 10 barajının ve işkolu oluşturabilmek ıçın
aranan kısıtlayıcı barajların kaldırılmasını da içe
ren hızlı bir • ilerleme gerçekleştirmelidir. ... ILO
sözleşmeleri ve Topluluk müktesebatı ile uyumlu
olmayan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
değiştirilmemiştir. ... Toplu sözleşmelerin kapsa
dığı iş gücü oranı çok düşük· olup, % 15'in al
tında olduğu tahmin edilmektedir. Özel işletme
lerin çoğunda scısya.l diyalog yoktur. Bu durum,
Topluluk müktesebatının işletme düzeyinde gerek
tiği gibi uygulanmasını kısıtlayabilir.

• Ekonomik ve Sosyal Konsey henüz toplan
mamıştır ve bu nedenle, sosyal taraflara ulusal
düzeyde yeteri kadar danışılmamaktadır. Hliküme
tin ağırlıklı rolü gibi yapısal bozukluklar. Konse
yin önemini azaltmaktadır. . ..

* 'Türkrye , Avrupa İstihdam Stratejisine uygun
bir ulusal istihdam politikası geliştirmeye yönelik
çabalarını hızlandırmalıdır. ... İŞKUR'un teşkilat
kanununun yeniden çıkarılamaması hayal kınklı
ğı yaratmıştır.

"' Sosyal konıma alanında yapılması gereken
çok şey vardır. . ..

* Engelli kişilerin
için ilave çalışmalar

durumunun iyileştirilmesi
yapılması gerekmektedir.
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Özürlüler İdaresi Başkanlığı "rurı idari kapasitesi
nin güçlendirilmesine büyük önem verilmelidir.

* Tilrkiye aşağıdaki kurumları incelemeli ve
idari kapasitelerini güçlendirmek için gerekli ted
birleri almalıdır: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı. Türkiye İş Kurumu. Özürlüler İdaresi
Başkanlığı. Çalışan Çocuklar Bölümü ve sosyal
güvenlik kunımları.

* Türkiye. 1998 yılından bu yana sınırlı iler
leme kaydetmiştir. Kadın ve erkek arasında eşit
muameleyi geliştiren tedbirler alınmıştır. Diğer
gelişmeler sosyal koruma ve sosyal diyalog alan
larında olmuşnır. Ayrıca. idari kapasite güçlendi
rilmiştir. Bununla birlikte, müktesebatın iç huku
ka aktarılması süreci, henüz başlangıç satbasında
dır.

* Türkiye. başta sosyal diyalog ve sağlığın
korunması alanlarında olmak üzere, mevzuatını il
gili Topluluk müktesebatına uyumlaştırma konu
sunda daha fazla çaba göstermelidir. Topluma ka
zandırmanın güçlendirilmesi ve Avrupa İstihdam
Stratejisine uygun bir ulusal istihdam politikası
nın geliştirilmesi. öncelikli konulardır.

Diğer Aday Ülkelerin 2002 Düzenli
Raporları

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estorrya , Kıb
rıs, Letonya. Litvanya, Macaristan, Malta, Polon
ya, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya
ile ilgi düzenli raporları bu ülkelerin Kopenhag
siyasi kriterlerini tamamladıkları, insan hak ve
özgürlüklerine saygı göstermeyi sürdükleri tespi
tini yapmaktadır.

Bulgaristan'a yönelik olarak akli sağlığı yerin
de olmayanların bulunduğu kurumlardaki kötü
yaşama koşullarının düzeltilmesi aynca çocuk ba
kım sisteminin reforme edilme çabalarının güç
lendirilmesi istenmektedir. Bulgaristan'da yaşayan
Roman topluluğun kötü yaşam koşullarının iyileş-
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tirilınesi ve sosyal dışlanmışlığı devam ettiği tes
pit edilmektedir.

Çek Cumhuriyeti 'nde Roman topluluğun ağır
koşullarını gidermek için ek tedbirler devreye so
kulduğu ancak eğitim, konut ve istihdamdaki ay
rımcılığı azaltmak açısından daha fazla yapısal
örıterrıes ihtiyaç bulunduğu vurgulamaktadır.

Macaristan'da Roman topluluğa yönelik. poli
tikaların genel sosyal kalkınma projeleriyle ilişki
lendirilmesinde sorunlar olduğu, bunu giderici ön
lemlerin alınnıası istenmektedir.

Romanya•da mahkumların koşullarının olduk
ça kötü olduğu, ifade özgürlüğü konusunda ek
adımların atılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Slovakya'da yaşayan Roman topluluğun duru
munun iyileştirilmesi açısında başlatılan çalışma
ların hızlandırılması istenmektedir.

Alman Mali Sermayesi Genişleıne Sürecine
Nasıl Bakıyor?

Deutsche Bank (DB) Araştırma Merkezinin
hazırladığı raporlar Alman mali sennayesının
AB'nin genişleme sürecine yaklaşımı ortaya ko
yan belgeler niteliğini taşıyor. B_u raporlar, Ara
lık 2002 Kopenhag zirvesinde önce hazırlannuş
lardı ve Kopenhag zirvesinde alınan kararlar Al
man mali sermayesinin AB kararları üzerinde ne
kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Bu raporlar
aynı zamanda genişleme sürecinin ardında yatan
mantığİ yansıtması açısından büyük önem taşı
maktadır.

DB, AB'nin doğuya doğru, yani eski Alınan
nüfuz alanına doğru genişlemesini ve bunun aşa
malı biçimde değil, "büyük patlama" biçiminde
gerçekleşmesini savunuyor. 12 aday ülkenin 10
tanesinin aynı anda AB 'ye dahil olmasını, Bul
garistan ve Romanya'nın üyeliklerinin ise ertelen
mesini istiyor. Bu yaklaşımın gerekçelendirilme-
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sinde ise, genişlemenin sadece politik nedenlere
değil, ekonomik rasyonele dayandırılarak değer
lendirilmesi gerektiği söyleniyor.

Doğuya doğru genişleme, başta tarımsal poli
tikalar olmak üzere sosyal politikalardan kurtul
ma fırsatı yarattığı için tercih ediliyor. Aynı za
manda doğuya genişleme tarihsel ve kültürel an
lamda da Avrupa'nın birliğinin sağlanması anla
rrıına geliyor.

Alman mali sermayesinin önceliği esasen 8
ülke: Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Macaristan,
Polonya, Letonya, Estonya, Litvanya, Slovakya.
Kıbrıs ve Malta değerlendirmelerde ikinci planda
yer alıyor ama bu 8 ülke ile beraber 2004'te (en
geç 2005'te) üye olabilecekleri, Bulgaristan ve
Romanya'nın ise ancak 2007 veya 2008 de üye
liklerinin gerçekleşebileceği söyleniyor. Türkiye
genişleme süreci içinde hiçbir şekilde değerlen
dirmeye alınmıyor.

Değerlendirmeler DB"rıirı birleşme göstergesi
(convergence indicator-Cl) temel alınarak yapılı
yor. 16 değişkenden oluşturulan bu gösterge ül
kelerin ekonomik yapısını değerlendirmeye ve
karşılaştırmaya yarıyor. Bu 16 değişken 5 ana
gruba ayrılabilir: Reel ekonomi (Kişi başına
GSMH göstergeleri, işsizlik oranları, tarım ve
özel sektörün milli gelirdeki payı); büyüme dina
mikleri; iktisat politikası ve kurumları (hukuk sis
temi, rekabetçi çerçeve, bankacılık ve ticaret ser
bestliği endeksleri); dış sektör (ödemeler denge
si, doğrudan_ yabancı sermaye yatırımları ve AB
ile ticaretin toplam dış ticaretteki oranı); para ve
maliye politikaları (enflasyon oranı, bütçe açıkla
n ve genel devlet borçlan) bu göstergenin he
saplanmasında kullanılıyor. Buna göre AB 100
kabul edildiğinde, genişleme kapsamındaki ülke
lerin CI'nın topladığı yüzde o ülkenin AB 'ye ka
tılıp katılmayacağına ölçü oluşturuyor. Bu göster
ge ile yapılan değerlendirmelerde bu ülkelerin
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yaklaşık yüzde 70'lere yaklaştıkları ve Portekiz
İspanya katılımında bu oranın yüzde 75'ler civa
rmda olduğu söylenerek bunların Birliğe dahil
edilmeleri gerektiği söyleniyor.

Baltık cumhuriyetlerine yönelik olarak değer
lendirme siyasal/askeri boyuta taşınıyor ve bu ül
kelerin Estonya, Letonya ve Litvanya'nın NATO
üyeliklerinin yalan dönemde gerçekleşecek olma
sı AB üyeliklerinin gerekçesi olarak sunuluyor.

Alman mali sermayesinin doğuya genişleme
politikasının gerekçeleri tek tek şunlardan oluşu
yor. Bunlar aynı zamanda genişleme sürecinin
mali sermaye tarafından nasıl ele alındığının ve
nasıl bir Avrupa projesini savunduğunu da orta
ya koyuyor.

I. Doğuya genişleme siyasal bir karar olmak
la birlikte iktisadi bir temele dayanmaz ise başa
rısızlıkla sonuçlanacaktır. Doğuya genişleme Av
rupa'nın bölünmüşlüğüne son vermek. tek ve bü
yük bir Avnıpa siyasi bölgesi oluşturmak demek
tir. 30 illkeli 500 milyon nüfuslu bir Avrupa. Or
ta ve Doğu Avrupa'nın ilretim ve ticareti hali ha
zırda AB'ye entegre olmuş durumdadır.. Çok sa
yıda şirket doğuya genişleme stratejisi çerçevesin
de kararlarını almış durumdadır.

2. Genişlemeye karşı statükonun korunması
mümkün değildir. Çok sayıda ticaret ve üretim
anlaşması genişleme beklentisiyle gerçekleşmiş
durumdadır, bundan geriye dönüş mümkün değil
dir. Aday ülkelerin gerçekleştirdikleri hızlı ve di
rekt reformların siyasal olarak karşılığı ilyelilc ol
mak zorundadır (Bu, reformların acıtıcı olduğu
nun kabulüdür). Genişlemenin gerçekleşmemesi
yatınrncıların güveninin sarsılmasına, mali piya
salarda belirsizliğe ve faizlerin yükselmesine ne
den olacak dolayısıyla maliyeti genişlemenin ya
ratacağı ekonomik sorunlardan fazla olacalcur.

3. Genişleme gerçekleştiğinde aday ülkeler
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genişlemiş AB'nin milli gelirinin sadece yüzde
S'i gibi kilçilk bir oranı üretecekler, dolayısıyla
eski AB ile rekabetleri sınırlı kalacaktır. AB ken
disini aşın bütçe maliyetleri ile destekleyici bir
topluluk olduğu görlintilsünden kurtardığında yük
sek bütçe harcamalarına neden olan gelir farklı
lığı, tarımın önemi gibi yapısal farklılıklar soru
nu ortadan kalkacaktır. Bu AB'nin kendisini fon
ların daha verimli kullanılması konusunda refor
me edilmesi anlamına gelmektedir.

4. Son dönemde aday ülkelerin göstermiş ol
dukları gelişme, aralarında farklılıklar olmasına
rağmen bunların hepsinin birden üyeliğe kabulü
açısından yeterli sayılmalıdır. Geçtiğimiz yıl ya
şanan ekonomik yavaşlama aday ülkeleri olum
suz etkilemiştir. Avrupa•nın önümüzdeki yıllarda
ki ekonomik hareketlenmesinin önünün açılması
aday ülkelerin uyum problemlerini ortadan kaldı
racaktır.

5. Toplu katılma senaryosunun aşağı doğnı
çekici bir etkide bulunacağı görüşü doğru değil
dir. Parça parça katılımın yaratacağı sorunlar da
ha önemlidir. İlk girenler sonradan gelenler ko
nusunda olumsuz tutum alabileceklerdir. Aşamalı
üyeliğe ekonomik • anlamda ve kurumsal olarak
meşru bir gerekçe bulabilmek mümkün değildir.
2005 bu iş için en uygun tarih olacaktır.

6. Aday ülkelerin eski AB ile bağları çok ge
lişmiş durumdadır. Aday ülkelerdeki doğrudan
yabancı sermaye yatırımları Avrupa'nın gelecek
teki uluslararası iş bölümünün normalleşmesi
doğrultusunda işlemektedir. İthalattan alınan ver
giler 1997'den itibaren kaldırılmıştır. Aday illke
ler ticaretlerinin yarısından fazlasını AB ile yap
maktadırlar. bazılarında bu oran üçte ikiyi bul
maktadır. Sektörler arası mal değişiminde de bu
bağımlılığı görmek mümkündür. Bütün aday ül
kelerde doğrudan yabancı sermaye yatırarrı port
föyleri (birleşme ve satın almalar veya gerçek
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yatırım f"ınansmanının sonucu olarak) milli gelir
de yüksek oranlara ulaşmış durumdadır. Macaris
tan'da 1990'da 1.7 iken 40'a, Çek Cunıhuriyetin
de 4.3 iken 33'e, Polonya'da 0.2 iken l7'ye.
Slovenya'da 3.8'den 13'e gelmiştir. Doğrudan ya
Unmlann akışı açıkları finanse etme ve moderni
zasyon işinde araçsal öneme ulaşmıştır. Aynı za
manda yabancı sermaye Avrupa'da gelecekteki iş
bölilmilnü normalleştirmeye doğru yönelnıiştir
(merkezileşme ve yoğunlaşma diye okumak gere-
kiyor). •

7. Aday ülkeler gelecekte çekiciliklerini artı
rarak: sermayenin emeğe doğru göçünün gerçek
leşmesine katkıda bulunacaklardır. Nitelikli ve ni
teliksiz işgücünün sermayenin yoğun olduğu böl
gelere yönelmesinin önilne geçilecektir.

8. Birleşmenin gerçekleşmesinin önünde ülke
ler arasında varolan ve oluşacak olan farklılıklar
önemli değildir. Çünkil zaten şu anda da her böl
gesi aynı gelişmişlik düzeyinde olan bir Avrupa
ya da bir Avrupa ülkesi yoktur. Ekonomik uyum
konusunda önde giden ülkeler Çek Cumhuriyeti,
Slovenya ve Macaristan'dır. Bulgaristan ve Ro
manya hariç bütün diğer ülkeler AB ortalaması
nın ancak yüzde 60'ını yakalamış durumdadırlar.
Ancak bu önemli değildir, çünkü Avrupa'nın ba
zı bölgeleri de AB ortalamasının çok altındadır.
Sicilya, Thuringia, bazı Yunan ve Portekiz böl
geleri gibi. Aday ülkelerden bazılarından kimi
yerelleri AB ortalamasının çok üzerindedir. Prag
yüzde 122'dedir. Gelir farklılıkları AB üyeliği
için engel değildir. Sorun AB "rrirı yapısal reform
larından ve bütçe kısıtlamalarından kaynaklan
maktadır. Aday ülkelerin 56 bölgesinden 52'si
desteğe muhtaçtır. Farklılıklar bir gecede ortadan
kaldırılamaz. ·

9. Uyum aürec], reformlarının uygulanması
ağır sosyal ve siyasal maliyetler getirmektedir.
Aday ülkelerin hükümetleri bu yükleri AB ülke-
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lerine göre istekli biçimde üstlenmektedirler. Hat
ta bazıları AB ülkelerinden bile ileri gitmiş du
rumdadırlar. Örneğin Çek Cumhuriyeti bütUn
bankalarını özelleştirmiştir. Atmanyacla ise h.l.
kamu bankaları ağırlığı yüksektir. Elektrik piya
sasında Polonya•daki liberalleşme Fransa'dan ile
ridedir. Uyum· süreci işsizliğin bazı sektörlerde
hızla artmasına neden olmuştur. AB yasalarının
benimsenmesiyle birlikte yüksek regülasyon ve
bürokrasi düzeyi oluşacak ve bu ülkeler karşılaş
tırnıalı üstünlüklerini kaybedeceklerdir.

IO. AB ülkeleri açısından nimet ilk olarak
güçlü bir büyüyen piyasa ve ucuz emektir. İkin
cisi ve daha önemlisi reformları teşvik. etme ko
numunda olacaklardır. Külfet ise sabit değildir.
ama büyük ölçüde planlanabilir durumdadır.

1 1 . Ortak: tarım politikası bugünkü haliyle
AB 'nin uygulanabilir bir temelde ilerlemesini en
gellemektedir ve ticari çıkarları açısından zararlı
dır. WTO görüşmeleri varolan durumu (piyasa fi
yatlarının desteklenmesi ve çiftçilere doğrudan
gelir desteği) savunulamaz hale getirmiştir. Fiyat
lar dünya fiyatlarına yakınlaştırılmalı. destekleme
ile üretim arasındaki bağlantı koparılmalıdır.
Doğrudan yardım vergi ödeyenlerden çiftçilere
gelir transfer edilmesi anlaınına gelmektedir ve
insanlar bu transferin sınır ötesi bir biçim alma
sına rıza göstermeyeceklerdir. Desteklemenin ma
li yükü her ülke tarafından ayrı ayn üstlenilme
lidir. Doğrudan ödemenin aşamalı olarak azaltıl
ması makul olandır. Genişleme bu açıdan • da iyi
bir fırsattır. En iyi çözüm tarımsal piyasayı ger
çek piyasa olarak değerlendirinektir.

12. İşgücil piyasalarını daha fazla esnekleştir
menin aday ülkelerden gelecek göçü sınırlama
konusunda öncelikli olmalıdır. Aday ülkelerden
nitelikli işçilerin çıkışı AB ülkelerine ucuz işçi
girişinden daha önemli bir sorun oh.İşturacaktır
İşgücilnün transferi konusunda iki yıllık sınırla-
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rnalar, yedi yıla uzatılabilmektedir. Bununla bir
likte her üye ülke sınırlamaları kaldırma konu
sunda serbesttir. Nitekim sınırlamaları getirme
konusunda inisiyatif kullanan Almanya dahi tam
bir hareket serbestliği konusunu hızlandırmış du
rumdadır. Tahminler yaklaşık 200 bin kişinin Al
manya•ya geleceğini söylemektedir ki bu Alman
çalışabilir yaştaki nüfusunun sadece yüzde I 'ini
oluşturmaktadır._ Ana ülkede yaşam standartlarımn
ilerlemesi konusunda bir gelecek görüldüğünde
göç olmayacaktır. Yüzde 3-5'1ik büyüme hızları
bu güvenceyi sunacağa benzemektedir. Demogra
fik nedenlerle Alman işgücü piyasası göçe ba
ğımlıdır. Orta vadede Almanya her yıl 300 bin
kişilik bir göçe ihtiyaç duyacaktır.

13. Duyarlı sektörler ve sınır bölgelerinde iş
gücü hareketinin sınırlanması söz konusu olmalı
dır.

14. Sosyal standart farklarından kaynaklanan
göç. işgücüniln daha iyi kullanılmasını engelleye
cektir. Bu nedenle sosyal yardımların göçmenle
rin ana ülkelerindeki düzeyine belirli bir süre için
indirilmesi önerilebilir. Ancak bu Almanya açı
sından kolay değild4".

15. Aday -ülkelerin AB •ye katılımları ile para
birliğine katılımları aynı anda gerçekleşemez. As
gari 3 yıllık bir bekleme süresi gereklidir. Ayrı
ca tüm aday ülkelerin aynı anda para birliğine
girmeleri yerine aşamalı bir geçiş öngörülmelidir.

en AB tarafı Ankara Antlaşmasının temel ta
şım gümrük birliği kurulması olarak değerlendi
rirken. Türkiye, anlaşmayı AB 'ne tam üyelik ola
rak sunmaktadır.
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TÜRKİYE'DE
İNSAN HAKLARI
UYGULAMALARI
Hasan AKTAŞ

Tarih ve olgusal açıdan son derece kapsam
lı bir konu olan Türkiye'de İnsan Hakları Uygu
lamaları incelenirken ilgili kurumların 2002 yılı
raporları esas alınmıştır. Raporların biltilnü için
de, sadece ay ve gün belirtilen veya tarih belir
tilmemiş olgular 2002 yılına ait bulunmaktadır..

Uluslararası kurumların gözüyle;
Türkiye•deki insan hakları ihlalleri. yıllardan

beri, ilgili uluslararası kurumların raporlarında yer
alıyor. Ayrıntıya girmeden yakın tarihli iki örnek:

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu
(FIDH). 1 Mayıs 2003 tarihli raporunda Türki
ye'de işkencenin yaygın biçimde uygulandığını
belirtiyor.

FİDH. raporunda Türkiye'nin yasal reformları
bir an önce hayata geçirmesi için çağrıda bulu
narak, Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Ko
mitesi'ne Türkiye'ye şu konularda çağrı yap
masını öneriyor:

* Mahkemelerin reforme edilmesi 've göz al
tıların yasal denetiminin sağlanması.

* Gözaltında avukata ulaşmanın tamamen gü
venceye alınması.

* Gözaltındaki ya da tutuklu kişilerin yasal
haklarına ilişkin yasaların uygulanmasının sağlan
ması,

* İstanbul Protokolü hükümlerinin etkin bir
biçimde uygulanması, İşkence vakalarının ve
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özellik.le 1995, • 1996, 1999 ve 2000 yıllarında
gerçekleştirilen cezaevi ~perasyonlarının etkin ve
bağımsız bir şekilde soruşturulması,

* İşkence mağdurlarının adil ve yeterli tazmi
nat haklarının güvenceye alınması ve rehabilitas
yonlarının sağlanması,

* Tecritlere son verilmesi,
* Tüm kamu çalışanlarının insan hakları ko

nusunda eğitilmesi.
Uluslararası Af Örgütü de, 2003 Türkiye Ra

porunda, gelişmeleri şöyle değerlendiriyor:

Yasal reformlar, Bülent Ecevit başkanlığında
ki koalisyon hilkümeti tarafından, Avrupa Birliği
üyelik kriterlerini karşılama amacıyla yapıldı.
Ölüm cezası nihayet Ağustos ayında, savaş ve
yakın savaş hali durumlarda işlenen suçlar hariç,
yasaklandı. Meclis, Türkiye yasalarını Avrupa İn
san Hakları standardına uygun hale getirmek için
Şubat, Mart ve Ağustos ayında üç kanun çıkara
rak;

• Ölüm cezasının yasaklanmasının yanı sıra,.

• Gözaltı yönetmeliklerinin değişmesi,

* Geçmişte ifade özgürlüğünü kısıtlayan ya
saların iyileştirilmesi yönünde reformlar yapıldı.

Ancak, bu yasal değişikliklerin bazıları, baş
etmek istedikleri insan hakları ihlalleriyle müca
dele etmek için yetersiz ve belirsizdi. Üstelik, bu
değişiklikler uygulamada genellikle hayata geç
medi..

1- TÜRKİYE~DE İNSAN
HAKLARI UYGULAMALARI
Son yıllarda yaşanılanları, düşünce suçundan

işkenceye, yasaklamalardan kayıplara, başlıklar
altında incelediğimizde çarpıcı bir tablo ortaya çı
kıyor.. İşte, çeşitli raporlardan derlediğimiz, sayı-
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Iarfa , örnek olay ve isimlerle Türkiye'de İnsan
Hakları tablosu:

Düşünce Ve İfade Özgürlüğü
Aralarında yazarlar. gazeteciler. sendikacılar.

yerel ve ulusal politikacılar, dini liderler ve in
san hakları savunucularının bulunduğu çpk sayı
da kişi ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları
için yargılandı veya hapsedildi.

Yeni yasalar yasalarla cezalandırılabilecek
suçların tanımını daralttı ve bazı durumlarda en
yüksek cezayı azalttı, ama yeni yasaların belir
sizliğini koruduğuna dair kaygılar bulunuyordu.
Düşünce mahkumları cezaevlerinde kalmaya de
vam ediyor.

Düşünce Özgürlüğü Davaları
Alp Ayan. Ecevit Piroğlu. Mert Zengin. Gon

ca Çoban. 10 Şubat 2001 tarihinde F tipi ceza
evlerine ilişkin olarak düzenlenen basın toplantı
sı nedeniyle TİHV İzmir Temsilciliği çalışanı Dr,
Alp Ayan, İHD İzmir Şube Yönetim Kurulu üye
si Ecevit Piroğlu, Mert Zengin ve tutuklu yakı
nı Gonca Çoban hakkında açılan davaya 24 Ni
san günü devam edildi.

İzmir I. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan
duruşmada Mahkeme Başkanı, daha önce İzmir
5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın
••TCY'nin 159. maddesinde yapılan değişiklikle
ceza üst sınırının 6 yıldan 3 yıla indirilmesi" ne
deniyle asliye ceza mahkemesine gönderildiğini
hatırlattı.

Sezgin Tanrıkulu, Eren Keskin. Pınar Selek.
İHD Diyarbakır Şubesi tarafından 8 Aralık 2001
tarihinde düzenlenen ..İnsan Hakları Sempozyu
mu0na katılan TİHV Diyarbakır Temsilcisi ve
Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Sezgin Tarırıku
Iu , İHD Genel Başkan Yardımcısı Eren Keskin
ve sosyolog Pınar Selek hakkında açılan davaya
10 Nisan günü devam edildi.
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İbrahim Güçlü, Hak ve Özgürlükler Partisi
(HAK-PAR) 'Genel Başkan Yardımcısı İbrahim
Güçlü, 22 Ocak 2002 tarihinde Mersin'de düzen
lediği basın toplantısında Kürt sorunu ile ilgili
olarak yaptığı konuşma nedeniyle Adana DGM
tarafından 29 Mart 2002 tarihinde TMY'nin 8/1.
maddesi uyarınca verilen 1 yıl hapis cezası ne
deniyle cezaevine girdi ..

Aşkın Ayrancıoğlu, Seyit Saatçi, 2001 yılı
Haziran ayında Sinop'un Boyabat ilçesinde açtık
ları karikatür sergisi nedeniyle "emniyet görevli
lerine hakaret ettikleri" iddiasıyla TCY'nin 312.
maddesi uyarınca cezalandırılması isteniyor.

Ahmet Telli. İzmir Bergama Cumhuriyet s~.. -
cılığı. Ege Üniversitesi'nde okuduğu bir şiir ne
deniyle şair Ahmet Telli hakkında dava açtı. Da
vanın. ..yasadışı örgü"t propagandası y.aprrıak" ve
..izinsiz pankart asmak" iddialarıyla açıldığı öğ
renildi. Telli, dava ile ilgili yaptığı açıklamada
..3 Kasım seçimlerinde İzmir'den DEHAP'tan
milletvekili adayı idim, dedi.

Handan İpekçi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılı
ğı'nın ..Büyük Adam Küçük .Aşk," filminin yö
netmeni Handan İpekçi hakkında "filmde güven
lik güçlerine hakaret edildiği" iddiasıyla dava
açıldı.

Burhan Kum. Ressam Burhan Kum hakkında.
..eserleriyle Manavgat'ın imajını zedelediği. hal
kın ar ve haya duygularını rencide ettiği" iddi
asıyla dava açıldı.

Yargılanan Gazeteciler
Hasan Özgün (Özgür Gündem). Mehmet Ali

Varış (Uzun Yürliyüş). Ersin Sedefoğlu (Dayanış
ma). Eylem Tandoğan. Eyüp Cem Avcı (Özgür
Halle). Güler Yıldız (Çınar). Ali Çelik Kasımo
ğulları, Mehmet Çolak (Özgür Gündem). Neşe
Düzel. Hasan Çakkallcurt (Radikal), Sabri Ejder
Öziç (Radyo Dünya), Sinan Kara (Datça Haber).
Üstün Alpay. Ali Allcan (Özgür Radyo).
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Yasaklanan Kitaplar, Yargılanan Yazarlar
..Göç. Rumların Anadolu'dan Mecburi Ayrılı

şı; 1919- 1923.. adlı kitap

..Dilimiz Varlığımız. Dilimiz Kültürümüz.. ad
lı kitap

Dr. Gazi Çağlar'ın derlediği ••12 Eylill Reji
mi Yazg.ıfarnycır'" adlı kitap

Mehmet Karıncakalesi 'nin yazdığı ..Vekiller
Nereye Koşuyor?.. adlı kitap

..Kadın Argosu Sözlüğü.. adlı kitap

Doç. Dr. Fikret Başkaya'nın ..Akıntıya Karşı
Yazılar.. adlı kitap

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Me
sut Barzani "nrrı babası Molla Mustafa Barzani "rrrrı
yaşamını anlatan "Barzani ve Kürt Ulusal Özgür
lilk Hareketi.. adlı kitapların • yazar. çevirmen ve
yayınevi sahiplerinin yargılanmaları sQrüyor.

Yasaklanan Etkinlikler

Diyarbakır Demokratik Gençlik Platformu"rnrrı
çalrşarı çocuklar için düzenlemek istediği ..Çocuk
Şöleni.. Nisan ayı başında Diyarbakır Valiliği ta
rafından yasaklandı.

Yasaklanan Film

Kuzey Irak kökenli Alman vatandaşı Ravin
Asaf'ın yönettiği ..Sarı Günler.. adlı filmin Ulus
lararası İstanbul Film Festivali "rıde gösterimi Kül
tür Bakanlığı tarafından yasaklandı .

..Halepçe Katliamı"nın anlatıldığı film, Kültür
Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Denetleme
Kurulu. ••bazı diyalogların sakıncalı olduğu.. ge
rekçesiyle ..Eser İşletme Belgest" vermedi. Film.
39. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Fes
tivali "nde de gösterilmiş ve ..En İyi Sanat Yö
netmeni.. ile ••En İyi Görüntü Yönetmeni.. ödül
lerini almıştı.
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İletişim Özgürlüğü
RTÜK'iln radyo ve televizyonların yayınını

durdurmadan sadece programları yayından kaldır
masına olanak tanıyan yönetmelik, I 7 Nisan gü
nil Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetıneliğe gö
re, RTÜK yayın ilkelerinin çiğnenmesi halinde
artık sırasıyla ..uyarı". ..özür dileme". ..program
yayımının durdurulması". ..para cezası". ..yayım
durdurma" ve ..yayım izninin iptali" cezaları ve
rebilecek.

Yayın Kuruluşlarına ve Gazetecilere
Baskılar

Fırat'ta Yaşam: Gaziantep'te haftalık olarak
Türkçe ve Kürtçe yayınlanan gazete. Kürtçe ya
yını engelleme girişimi

Yeni Atılım: İstanbul'da yayınlanan siyasi ga
zete.

Işkence ve Kötü Muamele
Bedende görünür iz bırakmayan işkence yön

temlerinin giderek daha fazla kullanıldığını belir
tir işkence bilgileri gelmeye devam etti. Gözal
tındaki kişiler elektrik. kollardan asılma ve fala
ka gibi yöntemlere maruz kalmaya devam etti.
Düzenli olarak bildirilen diğer işkence ve kötü
muamele yöntemleri arasında şunlar bulunuyor:
Ağır dayak, cinsel taciz, soğuk basınçlı su sık
ma, sorgu sırasında çırılçıplak soyma. ölüm ve
tecavüz tehdidi, diğer psikolojik işkenceler ve uy
ku, yemek, su ve tuvalet kullanmada kısıtlama.

İŞKENCESİZ BİR DÜNYA İÇİN
DAYANIŞMA
İşkence, İnsanlığa Karşı İşlenmiş Bir Suçtur

İşkenceyi tamamen ortadan kaldırmak ve İş-
kence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağıla
yıcı Muamele veya Cezalandırmaya Karşı Birleş-
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miş Milletler Sözleşmesi"rrirı hayata geçirilmesini
sağlamak amacıyla. Birleşmiş Milletler'in 1997
yılı Aralık ayındaki Genel Kurulu'nda Sözleş
me'nin kabul edilme tarihi olan 26 Haziran'ın
Uluslararası İşkence Görenlerle Dayanışma Günü
olarak benimsenmesine karar verildi.

İŞKENCEDE ÖLÜMLER (TİHV
tarafından tespit edilen)

2001 yılında gözaltında ölüm: 8 kişi

2002 Ocak-Haziran arasında gözaltında ölüm:
4 kişi

Yargılanan görevli sayısı:59 polis+7 asker

Sonuçlanan dava. sayısı:6

Sonuç:
18 beraat-Yargıtay'da bekliyor

1 beraat-Yargıtay'da onandı

7 polis mahkumiyet (en fazla 5 yıl 4 ay
hapis-Yargıtay'da)

İŞKENCE DAVALARI

2001 'de görülen dava sayısı: 32

Yargılanan görevli sayısı: 122 polis+29
asker+5 gardiyan+2 doktor

Sonuçlanan dava sayısı: 9 dava

Sonuç:

2 asker+2 polis: Şartla Salıverme Yasası

6 polis-hapis cezası ertelendi

2 hekim-görevi ihmalden ceza aldı

2 astsubay+5 polis: Beraat (Yargıtay'da)

1 polis-3 ay hapis cezası
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2002 Ocak-Haziran döneminde İŞKENCE
DAVALARI
Takipsizlik karan verilen: 2
Toplam dava sayısı: 18 (4'ü 2002 yılında

açıldı)
Yargılanan görevli sayısı: 89 polis+6 asker

Zaman aşıınına uğrayan: 1 (cinsel taciz/5 po
lis)

2 polisin yargılandığı bir dava OHAL Yasası
uyarınca izin alınmadığı gerekçesiyle durduruldu

Sonuçlanan dava sayısı: 6

Sonuç
9 polis: Şartla Salıverme Yasası uyarınca ce-

zalar ertelendi

31 polis: Beraat etti
1 astsubay: 8 yıl 9 ay hapis (tecavüz)

İşkence Olaylarından Örnekler

Muhittin Canbay: 1995 ile 2000 yılları ara
sında bir çok kez gözaltına alınan Muhittin Can
bay. gördüğü işkencler nedeniyle "kronik böbrek
yetmezliği"ne yakalandığını bildirdi.

Hacı Tokay: Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 Ha
ziran 1999 tarihinde gözaltına alınan Hacı To
kay'ın işkence nedeniyle ruh sağlığının bozuldu
ğu ve "şizofreni başfangrcr" teşhisi konulduğu
bildirildi.

Muhammet Bayramlı. Aziz Mahmut Çınar.
Dicle Çınar. Mehmet Çrrka, Ufuk Demir, Sela
hattin Filizkıran, Mehmet Alp. M. Emin Aladağ.
Barış Kaya, Mehmet Salur, Resul Gür. Levent
Taştan, Erkan İpek, Rıza Yılmaz. Boran Yargı
yakınları aracılığı ile İHD Van Şubesi'ne yaptık
ları başvuruda; ..Değişik tarihlerde Iğdır Terörle
Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındık. Gö-
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zaltında insanlık dışı işkencelere maruz kaldık.
Daha sonra muayene için götürüldüğümüz hasta
nedeki doktorlar da bizleri muayene etmeden po
lisin baskısı ile sağlam raponı verdiler. Tutukla
narak cezaevine götürüldüğümüzde vücudumuzda
ki darp ve yara izlerine rağmen cezaevi doktoru
ve yönetimi bize rapor vermedi, bağımsız doktor
isteğimiz cezaevi yönetimi tarafından reddedildi."

İşkence Davalarından Örnekler

. Manisa Davası: Yargıtay 8. Ceza Dairesi
üyesi Hamdi Yaver Aktan ve Yargıtay Cumhuri
yet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu "mırı çabalarıyla
Mart ayı sonlarında tamamlanabildi.

Elif Ceylan Özsoy: İzmir'de 8 Ekim 2001
tarihinde gözaltına alınan üniversite öğrencisi Elif
Ceylan Özsoy'a işkence yaptıkları ileri silrülen
yedi polis ve sahte rapor düzenlediği iddia edi
len bir hekim hakkında dava açıldı.

Sunay Yeşildağ, Naciye Coğaltay: ..KADEK
üyesi oldukları" iddiasıyla İstanbul'da,

Cengiz Kahraman, Fevzi Oğuz Arslan, Erol
Volkan İlden: '"TİKKO üyesi oldukları" iddiası
ile göz altına alındılar ve işkence gördüklerini
kanıtlayarak davacı oldular...

Uzun Süreli Polis Gözaltı/Tecrit
Gözaltı
Şubat 2002Vde meclis, şüphelilerin hakim

önüne çıkarılmadan önceki ilk polis ve jandarma
gözaltında tutulabileceği maksimum süreyi 4 gü
ne indiren yasayı kabul etti. Yeni yasa aynca
Devlet Güvenlik MahkemesiVnin yargı yetkisinde
olan suçlarla ilgili şüphelilerin tecrit gözaltı sü
resini de 4 günden 48 saate indirdi. Ancak, bu
yasa değişikliği esas olarak gözaltının ilk 24 sa
atinde meydana gelen yaygın işkence ve kötü
muamele uygulamasını sona erdiremedi.
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Hapishaneler
Cezaevlerinde tecrit yoğun tartışma konusu ol

maya devam etti. Yetkililer 11 tane daha F tipi
cezaevi kurmayı sürdürdü ve koğuşları daha kü
çük hücrelere çevirdikleri cezaevlerine yeni bina
lar eklendi. F tipi cezaevlerini protesto için baş
latılan açlık grevleri devam etti ve 2002 yılında
21 kişinin ölmesiyle toplam sayıyı 57Vye çıkar
dı. Ekim ayında Adalet BakanıVnın, tutukluların
sadece eğitim programlarına katılmaları karşılığın
da özel görüşme için bir araya gelebileceği ko
şulunu kaldırmasına rağmen, bu görüşmeler haf
tada 5 saatle sınırlandırıldı. Bu, Avrupa İşkence
yi Önleme KomitesiVnin tavsiyelerini karşılamı
yor.

Ölüm Oruçları ve Cezaları Affedilen
Mahkumlar

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer. ölum
orucunda sağlığı bozulan 9 mahkumun cezasını
Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca affetti.

Tedavisi Engellenen Mahkumlar
15 Şubat günü İstanbul Ümraniye Cezaevi 'nde

..KADEK .lideri Abdullah Öcalan'ın kimseyle gö
rüştürülmemesini" protesto amacıyla kendisini ya
kan Mehmet Aslan adlı hükümlünün tedavi edil
mediği bildirildi.

Bayrampaşa Özel Tip Cezaevi 'nde bulunan
Ufuk Keskin adlı siyasi tutuklunun diyabet has~
tası olduğu halde tedavi edilmediği bildirildi.

Cezaevlerinde Baskılar
Bitlis Cezaevi 'nde bulunan Cengiz Baytar ad

lı mahkuma itirafçılığı kabul etmesi için baskı
yapıldığı bildirildi.

Malatya Cezaevi'nde ''Abdullah Öcalan'ın ya
kınlan ve avukatlarıyla görüştilrülmemesini" pro
testo amacıyla açlık grevi yapan 45 tutukluya 6
ay açık görüş yasağı verildiği bildirildi
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Erzurum Özel Tip Cezaevi 'nde bulunan K.A
DEK "Ii tutuklular adına Ramazan Kıran ve Celal
Topçu tarafından Nisan ayı başında yapılan açık
lamada. Adalet Bakanlığı "rırrı mahkumlara tanıdı
ğı hakların cezaevinde uygulanmadığı bildirildi.

Konya Cezaevi'nde bulunan KADEK davası
tutukluları Velat Esen ve Rahman Yıldırım tara
fından Nisan ayında yapılan açıklamada, cezaevi
yönetiminin 4 aydır tutukluların ilaç ihtiyaçlarını
karşılamadığı. ağır hasta tutukluların tedavi edil
mediği bildirildi.

Abdülkadir Güleç...Tutuklular kış aylarında
ısınma problemleri yaşamış. Sıcak su haftada sa
dece bir saat var. O da keyfi olarak iş ve ye
mek sıralarına denk getiriliyor. Oda değiştirmek
isteyen tutukluların talebi geri çevriliyor. Hava
landırmada tutuklulara sigara içirilmiyor" dedi.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma
Derneği (TAYAD) tarafından yapılan açıklamada,
Bayrampaşa Özel Tip Cezaevi'nden duruşma için
İstanbul DGM'ye getirilen diabet hastası Ufuk
Keskin'in nezarethaneden sorumlu astsubay ve
jandarmalar tarafından dövüldüğü bildirildi.

Diyarbakır Barosu Cezaevleri Komisyonu üye
si Avukat Muharrem Şahin, Bitlis E Tipi Ceza
evi'nde yaşanan sorunlar nedeniyle cezaevi yöne
timi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Azınlık Hakları
Türkiye. Eylül ayında ..Her Türlü Irksal Ay

rımcılığın Tasfiyesine Karşı Uluslararası Sözleş
meyi.. onayladı.

Kürt kimliğini açıkça ifade etme önündeki en
gelleri hafifleten yasal reformlara rağmen, göz
lemciler pratikte gözle görülür bir gelişme kay
dedemedi. Ağustos ayında yapılan yasal değişik
likle, ..Türk vatandaşlarının günlük hayatta gele
neksel olarak kullandığı ve konuştuğu dillerle..
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yayın yapma ve dil kursu yapmaya olanak sağ
landı. Ancak, bu yasanın geçmesi, anadilde ya
yın konusundaki sorunları tümü ile ortadan kal
dırmış değildir.

Kürt Sorunu ve İfade Özgürlüğü
Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan HA

DEP'in Elazığ Karakoçan İlçe Örgütü tarafından
22 Aralık 2002 tarihinde düzenlenen dayanışma
gecesinde Kürtçe şarkı çalındığı gerekçesiyle,

DEHAP Karakoçan İlçe Örgütü tarafından dü
zenlenen Newroz kutlarnalarında "Kürtçe konuş
ma yapıldığı ve Kürtçe şarkı söylendiği.. gerek
çesiyle,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle
Van'da düzenlenen etkinlikte ..polise direndikleri..
gerekçesiyle,

HADEP Eskişehir İl Örgütü'nün 1. Olağan
Kongresi "nde ..KADEK lehine slogan atıldığı ve
Kürtçe şarkı söylendiği.. gerekçesiyle,

Temmuz 2003 'te sanatçı Ferhat Tunç, 1 yıl
önce Doğubeyazıt'ta yasadışı örgüt lehinde ko
nuşmuş olması ..obasrlrğma'" istinaden 8 gün ha
pishanede tutuldu, ne yazık ki, benzer yüzlerce
dava açılmıştır.

Kürtçe Eğitim Davaları

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Dicle Üniver
sitesi Rekrörfüğü 'ne "Kürtçe eğitim.. dilekçesi
verdikleri için yargılanan Abdurrahim Demir. Re
şat Bağcı ve Ömer Kaçmaz adlı öğrencilerin ce
zasının bozulmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı tarafından ha
zırlanan tebliğ namede, "içerikleri suç oluşturma
yan" dilekçeleri üzerlerinde bulunduran öğrencile
re ..yasadışı örgüte yardım ettikleri.. gerekçesiyle
ceza verilmesinin yasaya uygun olmadığı belirtil-

• di. Öğrenciler. Diyarbakır DGM tarafından 3 yıl
9 •ar ay hapis cezasına mahkum edilmişti.
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Seyhan (Adana) Milli Eğitim Müdürlüğü 'ne
..Kürtçe eğitim istemi ile dilekçe verdikleri" ge
rekçesiyle 81 kişi hakkında dava açıldı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi A.B .
..Kürtçe eğitim" için dilekçe verdiği gerekçesiyle
2 yarıyıl okuldan uzaklaştırıldı.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi
A.T. Kürtçe'nin seçmeli dersler kapsamına alın
ması amacıyla dilekçe verdiği için Üniversite Di
siplin Kurulu kararıyla okuldan bir yıl uzaklaştı
rıldı, İdare Mahkemesi 'nin yürütmeyi durdurma
kararı üzerine Nisan ayı başında okula dönebil
di. A.T.'nin okuldan uzaklaştırılma gerekçesi;
YÖK Disiplin Yönetmeliği 'nin ..Devletin şahsiye
tine işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış
olmak" maddesi idi .

Kürtçe Adlara Yönelik Engellemeler
..Ülkemizde değişik kökenli ve değişik inanç

ta insanların yaşadığı, bu insanların top yekün
oluşturduğu kültür birliği, tarihi geçmişimiz ve
çağdaş toplumsal yaşantımız gerekleri dikkate
alındığında, isim olarak konulan yabancı kökenli
bir sözcüğün Türk dilinde değişik anlamlara gel
mesi, kişiye isim olarak verilmesine engel oluş
turmayacağı gibi, bu durumun kamu vicdanını in
citeceği ve ayrıca örf, adet ve kültürümüze ay
kırılığından söz edilemez" ifadesine rağmen 2002
yılında çocuklarına Kürtçe isim koymak isteyen
ailelere karşı çok sayıda dava açıldı.

Temmuz ayında kamu savcısı SiirtVte açtığı
davada ailelerin çocuklarının Kürtçe isimlerini de
ğiştirmeye zorlanmalarını talep etti.

11 öğretmen ve bir mühendis 10 MayısVta
gözaltına alındı ve iddialara göre Kürtçe kitaplar
la dövülmeyi de içeren işkence ve kötü muame
leye maruz kaldı. Ancak, Eğitim Bakanlığı iç so
ruşturması sonucunda öğretmenlerin 10 tanesi ül
kenin diğer bölgelerine tayin ettirildi; nedeni ise
..evlerinde Kürtçe kitaplann bulunması"ydı.
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.OHAL'in Ardından İnsan Hakları

OHAL uygulamasının yürürlilkte olduğu 10
Temmuz 1987-30 Kasım 2002 tarihleri arasında.
bölgeden AİHM'ne yapılan başvurulara ilişkin
soru önergesine verdiği yanıtta, söz konusu tarih
ler arasında, AİHM'de, OHAL uygulamaları ne
deniyle açılan 197 dosya olduğu. bazı dosyalar
da başvurucu sayısının I000'den fazla olduğunu
belirtilmiştir.

7 Mart 2003 itibariyle bu dosyalardan 42 •si
nin kabul edilebilir bulunmuştur.

1990 yılından, OHAL'in kaldırıldığı 30 Ka
sım 2002 tarihine kadar bölgedeki yerleşim bi
rimlerinden yapılan başvurulardan 5'inin Türkiye
lehine, 36'sının ise Türkiye aleyhine sonuçlandı
ğını, 27 başvuruda ise dostane çözüme gidilmiş
tir.

Aynı tarihler arasında, AİHM'e OHAL bölge
sinden toplam 1500 bireysel başvuru yapıldığını
belirtilmiştir.

YAŞAMA HAKKI
Yargısız İnfaz Olayları
* Daştan Korkmaz, Nihat Çeri: Van'ın Baş

kale ilçesine bağlı Esenyam_aç köyünde 5 Nisan
günü meydana gelen patlamada Daştan Korkmaz
(14) ve Nihat Çeri (13) adlı çocuklar öldü. Ço
cukların, askerler tarafından atılan bir roketin pat
laması sonucu öldüğü iddia edildi.

* Esenyamaç köyü Muhtarı B.K. gazetecilere
yaptığı açıklamada, 1996 yılında ..Vahdettin Atlı
isimli köylümüz askeriye mevzisinden açılan ateş
sonucu öldü" dedi.

* 25 Nisan günü Ankara'nın Altındağ ilçesin
de meydana gelen olayda Murat Gök adlı kişi
öldü. Resmi açıklamada, polislerin durdurmak is
tedikleri bir araçtan ateş açıldığı, bunun üzerine
silahlı çatışma çıktığı belirtildi.
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* 26 Nisan gilnil akşam saatlerinde Van'ın
Başkale ilçesi yakınlarındaki Kumbaş bölgesinde
••dur ihtarına uymadığı" ileri sürülen bir araca
jandarmalar tarafından ateş açıldı. Olayda Çetin
Kahraman (25) adlı kişi öldü. Yetkililer, jandar
manın aracın lastiklerine nişan aldığını ileri sü
rerken, ağabeyi Ali Kahraman, kardeşinin beş
kurşunla öldürüldüğünü söyledi.

Faili Meçhul Cinayetler

Sevinç Özgüner: Türk Tabipler Birliği Mer
kez Konseyi üyesi, 23 Mayıs 1980 tarihinde fa
şistler tarafından İstanbul 'da öldürüldü. Failler za
man aşımı süresi içinde yakalanamaması, ..idare
nin hizmet kusuru k.apsıarrırncta? değerlendiren
Mahkeme İçişleri Bakanlığını kızı Alev Özgü
ner'e 3 milyar lira manevi tazminat ödemesini
kararlaştırdı .(kim kararlaştırdı)

Necdet Güçlü: 13 Nisan 1970 tarihinde fa
şistler tarafından öldürülen Tabip Asteğmen Nec
det Güçlü, Emekli Sandığı tarafından ..terör kur
banları" listesinden çıkarıldı ve ..fazla ödenen" 10
milyar 521 milyon liranın eşi Hatice Güçlü'nün
emekli maaşından kesilmesine karar verildi.

Necip Hablemitoğlu: Ankara Üniversitesi öğ
retim üyesi Necip Hablernitoğlu'nun 18 Aralık
2002 tarihinde öldürülmesinden sorıra sürdürülen
soruşturmada somut bir gelişme yaşanmadı.

Siyasi Cinayet Davaları

Kemal Türkler Davası: 22 Temmuz 1980 ta
rihinde DİSK Kurucularından ve ilk Genel Baş
kanı ve T. Maden-İş Genel Başkanı Kemal Türk
ler'i İstanbul Merter'de öldürdüğü iddiasıyla Ünal
Osmanağaoğlu hakkında açılan dava 14 Nisan
gilnü sonuçlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahke
mesi, Osmanağaoğlu hakkında ..delil yetersizliği"
gerekçesiyle beraat karan verdi.

Türkler ailesinin avukatı Rasim Öz, kendileri-
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nin öne sürdüğil delillerin toplanmadığını. hazır
lık sonışturmasında sanığı suçlayan tanıkların
dinlenmed~ğini söyledi.

Kemal Türkler'in eşi Sabahat Türkler ise
uolayı yaşadığımız apartmandaki herkes görmüş
tü. Fakat mahkemeye gelip tanıklık yapmadılar.
Haklı olarak korktular. Benim k_üçük kızım her
şeyi görmüştü. Ama bu dikkate atrrırrradr'" dedi.

Ankara Bahçelievler'de yedi TİP'li öğrencinin
öldürülmesi davasında yedi kez ömür boyu hapis
cezasına mahkum edilen Osmanağaoğlu, bu ne
denle cezaevinden çıkamayacak. Ankara Sıkıyö
netim Mahkemesi "rıde görülen davada Alparslan
Türkeş'le birlikte azmettirici olmakla suçlanan
dört sanık beraat etti. Abdülselam Karakuş 12 yıl
6 ay. Aydın Eryılmaz ise 1O yıl ağır hapis ce
zasına mahkum edildi. Osmanağaoğlu. yurtdışına
kaçtığı için dosyası ayrıldı ve İstanbul Ağır Ce
za Mahkemesi'ne gönderildi.

Daha sonra dosyada uzun sQre herhangi bir
gelişme yaşanmadı. Dava. Türkler ailesi ve Avu
kat Rasim Öz'ün çabalarıyla 1996 yılında Bakır
köy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden açıl
dı. 1999 yılında Kuşadası 'nda kardeşi Tamer Os
manağaoğlu 'nun kimliğiyle yakalanan Osmanağa
oğlu 'nun Orman Bakanlığı 'ndan alınan Milli
Park'ı işlettiği ortaya çıktı. Ünal Osmanağaoğlu
mahkemede Türkler'in kızı Nilgün Soydan tara
fından da teşhis edildi.

Bedrettin Cömert Davası: l978 yılında An
kara'da Doç. Dr. Bedrettin Cömert'i öldüren Rı
fat Yıldırım'ın yargılandığı dava 16 Nisan (yıl)
günü sonuçlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahke
mesi, Rıfat Yıldırım hakkında "delil yetersizliği..
gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Umut Operasyonu Davası: "Uğur Mumcu.
Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok ve Muam
mer Ak.soy ' un öldürülmesinin de aralarında bu-
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lunduğu 22 olayın failleri cılchrkfam'" gerekçesiyle
sekiz sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Gaffar Okkan Suikastı: Diyarbakır Emniyet
Müdürü Gaffar Okkan ve 5 polis memurunuı:ı öl
dürüldüğü saldırıya katıldığı iddia edilen Mehmet
Fidancı hakkında açılan davaya 29 Nisan günü
Diyarbakır DGM'de devam edildi. Duruşma ek
sik belgelerin tamamlanması için ertelendi. Dava
da, 14 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen Mehmet Fi
dancı'nın TCY'nin ..Anayasal düzeni zorla değiş
tirmeye kalkışmak" suçuna ilişkin 146. maddesi
uyarınca ömür boyu hapis cezasına mahkum edil
mesi isteniyor.

Kayıplar
Serdar Tanış, Ebubekir Deniz: Şırnak'ın Si

lopi ilçesinde HADEP İlçe Başkanı Serdar Tanış
ve İlçe Sekreteri Ebubekir Deniz'in 25 Ocak
200 I tarihinde kaybolması nedeniyle 28 Nisan
günü Türkiye'ye gelen AİHM yargıçları, çalışma
larını 30 Nisan günü tamamladı. AİHM'in °iç
hukuk yollarının tükerırrıesi" şartını işletmeden
gündemine aldığı davada, 28 Nisan günü müda
hil avukatların gösterdiği l 1 • tanık dinlendi.

Mehmet Şah Şeker: 9 Ekim 1999 tarihinde
Diyarbakır'da kaybolan·Mehmet Şah Şeker'in ya
kınları tarafından Adalet Bakanlığı 'na yapılan
başvuru, dört yıl sonra Nisan ayında yanıtlandı.

Sıddık Kaya: Muş'un Varto ilçesine bağlı
Karapınar köyünde 20 Kasım 2002 tarihinde kay
bolan Sıddık Kaya'nın cesedi 24 Nisan günü
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Serinova beldesi
yakınlarında Murat nehrinin kıyısında bulundu.
İstanbul 'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi
sonucunda, Kaya'mn başına ateş edilerek öldürül
düğü belirlendi. Otopsi raporunda ölüm nedeni,
..ateşli silah, mermi çekirdeği yaralanmasına bağ
lı kafatası kırıklarıyla birlikte beyin doku harabi
yeti, beyin kanaması.. olarak belirtildi. Kaya, 28
Nisan günü köyünde toprağa verildi.
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Gözaltında Ölüm Davaları

Süleyman Yeter: Limter-İş Sendikası Eğitim
Uzmanı Süleyman Yeter'in 7 Mart 1999 tarihin
de gözaltında ölümü nedeniyle Ahmet Okuducu
(gıyabi tutuklu). Mehmet Yutar ve Erol Erşan ad
lı polisler hak.kında açılan dava. 1 Nisan gilnil
sonuçlandı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararın
da ..Yutar ve Okucrucutrıurı işkence edip kötü
muamelede bulundukları. eylemleri sonucunda
Yeter'in hayatını kaybettiği.. belirtildi.

Özgür Ünal: Özgür Ünal adlı gencin 22
Ağustos 2001 tarihinde Edremit Emniyet Müdür
lüğü"rıde ölümü nedeniyle;

Birtan Altunbaş: Ankara'da 10 Ocak 1991
tarihinde gözaltına alınan Birtan Altunbaş'ın iş
kence sonucu ölümil ( 16 Ocak 1991) nedeniyle;

Yakup Aktaş: 18 Kasım 1990 tarihinde Mar
din 'in Derik ilçesinde gözaltına alınan Yakup
Aktaş'ın gözaltında ölümü nedeniyle dava açıldı.

Örgütlen.nı.e Özgürlüğü
Milletvekili seçilme yaşını 25'e indiren Ana

yasa değişikliği Nisan ayında TBMM'de ele alın
mışsa da gerekli 3'te 2'lik çoğunluk sağlanama
mıştır. 24 Temmuz 2003 tarihinde 7. Uyum Pa
keti görüşmeleri sırasında sözü edilen maddenin
..kabul edildiği'' öğrenilmiştir.

Vakıf, Dernek Ve Sendikalar

DİSK'e bağlı Tilm Emekliler Sendikası'nın
(Emekli-Sen) kapatılması istemiyle Ankara 25.
Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

İstanbul Fatih Cumhuriyet Savcılığı, Nisan ayı
başlarında Mannara TAYAD'ın kapatılması iste
miyle dava açtı.

İzmir'in Tire ilçesinde bulunan Gilçbirliği
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Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş"de çalışan 140 iş
çinin. Teksif Sendikası İzmir Şubesi'ne üye ol
dukları gerekçesiyle Nisan ayında işten atıldık.la
n bildirildi.

Birtaş Taşımacılık Şirketi'nde çalışan Lezgin
Altınten. Ahmet Altınten. Ali Alp, Seyfettin El
çi ve Hüseyin Kurt adlı işçilerin TÜMTİS •e ilye
oldukları gerekçesiyle 23 Nisan günil işten çıka
rıldıkları öğrenildi.

Toplantı-gösteri hakkı
Savaşa karşı gösteriler ve girişimler
ABD'nin Irakta saldırısını protesto amacıyla

Türkiye'nin her yerinde düzenlenen protesto gös
terileri Nisan ayında da sürdil. Bazı sivil toplum
örgütleri de ABD mallarını protesto için kaınpan
yalar düzenledi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma
Derneği (Mazlum-Der) Urfa Şube Başkanı Şeh
mus Ülek. Türkiye'ye düşen iki ABD füzesi ne
deniyle 2 Nisan gü_nü Urfa Cumhuriyet Savcılı
ğı "rıa suç duyurusunda bulundu. Can ve mal gü
venlikleri tehdit altında bulunan köylüler. köyle
rine düşen füze parçalarını almaya gelen ABD
askerlerine karşı sivil tepkilerini ortaya koydu;
buna karşılık 14 köylü hakkında soruşturma açıl
dı...Yumurta atanlara soruşturma açılırken. füze
atanlara ve bunların atılmasına izin verenlere kar
şı bugüne kadar hiçbir işlem yapafmarruştar" de
nildi.

ABD ve İngiliz güçlerinin Irak'a saldırısını
protesto amacıyla 31 Mart günü kendilerini ABD
Ankara Büyükelçiliği "rıin parmaklıklarına zincirle
yen Halkevleri üyesi altı kişi gözaltına almdı.

ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Anka
ra"ya 2 Nisan günü yaptığı ziyaret olaylı geçti.
Powell'ın tüm ziyaret noktalarında protesto ey
lenıleri gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Dışişle-
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ri Bakanlığı "ncla Abdullah Gül ile görilşen Po
well 'i protesto eden yaklaşık 20 kişilik gruptan
10 kişi dövülerek gözaltına alındı. Nisan ayı son
larında gözaltına alınan 10 kişi hakkında Ankara
Cumhuriyet Savcılığı tarafından ..izinsiz gösteri
düzenledikleri.. iddiasıyla dava açıldı.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le görüş
mek için Çankaya Köşkil'ne çıkan Powell, bura
da da protesto edildi. Çankaya Köşkü önilnde
gösteri düzenleyen TKP'liler gözaltına alındı.

Çankaya Köşkü önünde pankart asmak isteyen
beş Greenpeace üyesi de gözaltına alındı.

Bu görüşmenin ardından Başbakanlık binasına
giden Colin Powell'ı ilk olarak 50 kadar İP ilye
si protesto etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
..8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ur

fa'da yapılan basın açıklamasında yasadışı örgüt
lehine slogan attıkları" gerekçesiyle .

. 8 Mart Dilnya Kadınlar Günü'nde yapılan ba
sın açıklaması nedeniyle DEHAP Bulanık (Muş)
Kadın Komisyonu yöneticisi Mahinur Taş hak
kında ..yasadışı örgüte yardım ettiği.. iddiasıyla.

Gazi Üniversitesi Kırşehir eğitim Fakültesi
Rektörlüğü'nün DEHAP Kırşehir İl Örgütü'nün 8
Mart'ta düzenlediği etkinliğe katıldıkları gerekçe
siyle,

8 Mart 2001 tarihinde Van'da yapılan kitle
sel basın açıklaması nedeniyle "polise mukavemet
ettikleri" iddiasıyla HADEP Van eski il yöneti
cileri hakkında. yargılamalar başlatıldı.

Newroz Bayramı

Newroz'un kutlanmasına ızın verilmediği Ağ
rı'da Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan so
ruşturma kapsamında DEHAP Merkezi Kadın
Komisyonu Yöneticisi Reyhan Çörrrıek , 31 Mart
gilnü İl Örgütü çıkışında gözaltına alındı.
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2002 yılında Mersin'de Mehmet Şen'in öldü
ğü Newroz kutlamalarında "polis panzerine zarar
verdikleri" iddiasıyla 175 kişi hakkında Mersin 4.
Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

İnsan Hakları Savunucuları
Yerel insan haklan savunucularına yönelik

baskı. sindirme ve kovuşturmalar devam etti.

ÇALIŞMA YAŞAMINA YÖNELİK
İHLALLER
2002 yılı Ocak/Nisan dönemi
İstanbul•da Petrol Ofisi AŞ•de çalışan 106 iş

çi.
Eskişehir'de Orkun Giyim Sanayiinde çalışan

600 işçi. -
Adana"rıırı Seyhan ilçe belediyesinde Genel-İş

Sendikası üyesi 64 işçi.
Balıkesir Tilgsaş'ta gübre fabrikasında. arala

rında Petrol-İş Sendikası yöneticisi ve işyeri tem
silcilerinin de olduğu 15 işçinin işine son veril
di.

İçel•in Tarsus ilçesinde kurulu Yidaş Teks
til'den 500 işçi.

Ankara Sincan'da Arçelik'in yan kuruluşu
olan Kabel ve Romeks fabrikalarında 52 işçi

Kocaeli'de Çelik Halat ve Tel Sanayi Fabri
kası'nda Türk Metal Sendikası'na üye 72 işçi iş
ten çıkarıldı.

İzrnir+de, Türk-İş'in örgütlü olduğu Grand
Hotel Mercure, DYO. BMC, ve Ege Endüstri'de
çalışan 104 işçi çeşitli gerekçelerle işten çıkarıl
dı.

Ankara'da, Kızılay semtindeki Z. Gökalp cad
desi üzerinde kurulu Lalem Tekstil adlı işyerin
de, işverenin yüzde I0'luk zammına karşı çıkan
10 işçinin işine son verildi.
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Ankara'nın Sincan ilçesinde kunılu İstaş ha
zır beton fabrikasında çalışan 20 işçi, ..işlerin
azalması" gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

İzmir Aliağa'da 66, Kocaeli Yarımca'da 201
işçinin işine son verildi.

Sabah gazetesi yönetimi. ekonomik krize kar
şı tedbir gerekçesiyle Yeni Binyıl gazetesini ka
pattıktan sonra. başta Amiral Aktüel dergileri ol
mak üzere. Hearst Yayıncılık bünyesindeki dergi
lerde görevli 1.200 elemanını işten çıkardı.

Özelleştirilen POAŞ'ta işten çıkarılanlarını sa
yısının 2 Ocak tarihi itibariyle l .200'e ulaştığı
bildirildi.

Bursa'da yayın yapan Cavit Çağlar'ın sahibi
olduğu Olay TV kanalında çalışan 100 kişinin
işine son verildi.

Kayseri 'de Erciyes Üniversitesi 'nde çalışan 10
işçi. ..hizmetlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyul
madığı" gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Netaş işçisi 50 kişinin ..ekonomik sıkıntı.. ge
rekçe gösterilerek işten çıkarıldığı bildirildi.

Bursa'da Nergis, Sönmez ve Bisaş adlı teks
til gruplarının fabrikalarında görevli Türk-İş ve
DİSK'e bağlı sendikalarda örgütlü 1.015 işçi.
uekonomik sıkıntı" gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ve İzmir'in Torbalı ilçe
lerinde kurulu konserve gıda üretimi yapan 'Tu
kaş fabrikalarında. ekonomik sıkıntılar gerekçe
gösterilerek 900 kişinin işine son verildi.

Medya gnıbundan Number One TV. Number
One FM. Genç TV. Fashion TV. Radyo Klas,
Number One Interaktive'de gazeteci. kameraman
ile teknik ve idari bölümlerde çalışan 85 kişinin
işine son verildi.

Tekirdağ yolu üzerine kurulu demir döküm
fabrikası Kutes'te, ekonomik durgunluk gerekçe
gösterilerek 33 işçinin işine son verildi.
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istanbul'da, Koç Topluluğu şirketlerinden
Ford Otomotiv Sanayi AŞ'de çalışan 381 işçi,
..ekonomik durumun otomotiv sanayiini olumsuz
yönde etkilediği.. gerekçesiyle işten çtlcarıldı.

İzmir'de Tarişbank bünyesinde çalışan Bank
Sen üyesi 64 işçinin işine son verildi.

Adana'da Sabancı Holding bünyesindeki Bos
sa 1 ve 2 fabrikalarında görevli Tekstil üyesi iş
çilerden 280, SASA'da ise 65 kişinin işlerine son
verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu GU
milşsuyu Halı Fabrikası'nda çalışan 1.200 işçiye.
çıkarıldıkları ücretsiz iznin süresinin dolmasından
sonra iş akitlerinin sona erdiğine ilişkin tebligat
yapıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de kurulu Ar Yıldız
fabrikasında çalışan Birleşik Metal-İş Sendika
sı'nda örgütlü 270 işçi, fabrikanın bir bölümünün
Çorlu 'ya taşınacağı gerekçe gösterilerek işten çı
karıldı.

Sürgün-Görevden Alına -Uzaklaşhrma
İdari Ceza
Ocak:
Van 100. Yıl Üniversitesi'nde görevli diş ta

bibi G. Kaptanoğlu ve 5 hemşire, ••kılık-kıyafet
yönetmeliğine aykırı davrandıkları.. iddiasıyla üni
versiteden ihraç edildi.

Tunceli ilinde görev yapan. aralarında Eğitim
Sen'in Tunceli. ve Pertek şube başkanlarının da
olduğu 12 öğretmen, ..huzur ortamını bozucu fa
aliyetler içinde oldukları" gerekçesiyle. Tunceli
Valiliği'nin teklifi ve OHAL Valiliği'nin kararıy
la il dışına sürüldü.

Manisa'nın Akhisar ilçesi devlet hastanesinde
anestezi teknisyeni olarak görev yapan SES ilçe
temsilcisi Nesrin Yavaş...geçici görev.. adı altın-
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da Kırkağaç ilçesi devlet hastanesine sürgün edil
di.

Şubat:
Dryarbakar=da belediyenin tiyatro salonunda

Demokrasi Platformunun düzenlediği basın top
lantısında. İHQ Genel Başkan Yardımcısı ve şu
be başkanı Osman Baydemir. son iki hafta için
de. aralarında Eğitim-Sen ve Tüm Yargı-Sen sen
dikalarının yöneticilerinin de olduğu 31 kamu gö
revlisinin Saınsun. Niğde gibi illere ve bölge dı
şına sürüldüğünü söyledi.

istanbul'da Haseki _Hastanesi•nde görevli dok
tor ve yardımcı sağlık elemanı 26 personel. ..Kı
lık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandıkları..
gerekçesiyle. 657 sayılı Devlet Memurları Yasa
sı•nın 137. Maddesi gereğince, İstanbul Valiliğin
ce görevlerinden alındı.

Büro Emekçileri Sendikası Diyarbakır şube
başkanı Ahmet Çoban. hiç bir gerekçe gösteril
meden Nevşehir iline sürgün edildi.

Düzce'de deprem bölgesindeki kalıcı konutlar
da çalışan. taşeron firma Oymassan şirketinden
üç aylık alacakları için direnişte olan işçilerden
30'u, Düzce ili sınırları dışına sürgün edildi.

Mart:
Diyarbakır ve Tunceli il sınırları içinde görev

yapan KESK'e bağlı çeşitli sendikalara üye 45
memur. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nin kara
rıyla bölge dışındaki çeşitli illere sürgün edildi.

Mayıs:
Büro Emekçileri Sendikası "nrn Kilis şube baş

kanı Gıyasettin Aslan, 14 Nisan'daki eylemler
gerekçe ·gösterilerek, işyerindeki görevinden vali
lik kanalıyla açığa alındı.

Haziran:
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Zonguldak•ın Alaplı ilçesinde görevli 189 öğ
retmen. Emek Platformunun aldığı karar gereğin
ce 1 Aralık 2000 günü yapılan bir günlilk iş bı
rakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle. maaş
kesintisi. kınama ve uyarı cezaları verildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde açtığı resim sergi
sindeki yapıtları "z.ar'arfı'" bulunarak el konulduk
tan sonra hakkında soruşturma açılan karikatürist
Aşkın Ayrancıoğlu. resim öğretmenliği yaptığı
okuldaki görevinden açığa alındı.

İş Kazaları

Yılda 1.500. günde ortalama 4 emekçi iş ka-
zaları sonucu yaşamını yitirmektedir.

2- İNSAN HAKLARI İÇİN
MÜCADELE VEREN
KURULUŞLAR
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
ilkeleri. derneği tanımamız için gerekli bilgi-

leri veriyor:
insan Hakları Derneği. insan haklarının evren

selliği ve bölünmezliği tezlerini savunmaktadır.

iHD. hükümetdışı. gönüllü bir insan haklan
kuruluşudur.

tHD, her hangi bir parti veya siyasal eğili
min aygıtı değildir. Bağımsız bir örgüttür.

tHD. ezilen birey, halle/ulus, cinsiyet, sınıftan
yana taraftır.

iHD, her koşulda ve dünyanın her yerinde
ölilm cezasına karşıdır.

tHD, her yerde ve her koşulda. kime yapılır
sa yapılsın işkenceye karşı çıkar.

İHD, herkes için, her yer ve koşulda adil yar
gılanma ve savunma hakkını savunur.
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İHD, Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hak
kını tüm. boyutlarıyla ödünsüz bir şekilde insan
hakkı olarak savunur.

İHD, ifade özgürlüğünü koşulsuz ve sınırsız
olarak savunur.

İHD. inanç özgürlüğünü de aynı şekilde do
kunulmaz bir hak olarak görür. Koşulsuz ve sı
nırsız bir şekilde savunur.

KADIN ADAYLARI DESTEKLEME VE
EĞİTME DERNEĞİ (KA-DER)
4 Mart I 977 tarihinde kurulan dernek, kadın

ların Seçimle ve atamayla gelinen tüm karar ver
me mekanizmalarında ve politikada biran önce
etkili ve giderek eşit temsilini sağlamayı amaçlı
yor.

Etkinliklerinden örnekler:

Şubat 1998: KA-DER Başbakanlık İnsan Hak
ları Koordinasyon Konsey'inde temsil ediliyor.
KA.DER üyeleri hukuk, eğitim, sosyal komiteler
de aktif olarak katılıyor. nihai raporda seçimle
gelinen bütün organlarda %30'luk kota talebinin
yer almasını sağlıyorlar.

Ocak-Haziran 1998: KA-DER sağlık, eğitim.
çevre, yerel yönetim ve kadınların politikaya ka
tılımındaki engeller gibi konularda aylık panel
toplantıları düzenliyor.

Mart-Mayıs 1998: KA-DER politik partilerde
daha çok kadının aktif olabilmesi için kampanya
başlatıyor. Aynca Siyasi Partiler Yasasında se
çintle gelinen bütün organlara en az üçte bir ora
nında bir kadın kotası getirilmesi için imza kam
panyası başlatılıyor.

1997 Mayıs sonu: CHP ve DTP kurultayla
rında kadın adaylar için lobi çalışmaları yürütü
yor. Her iki partinin I000 • in üstündeki delegele
rine mektuplar gönderiliyor, partilerin genel baş-
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kanlarıyla görüşmeler yapılıyor. İki kongrede de
KA-DER standı kadın delegelerin buluşma nok
tası oluyor. Her iki partide de yönetime seçilen
kadınların yarıdan çoğu KA-DER üyesi.

İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA VE
DERLEME MERKEZİ

İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi,
975 yılında kurulmuştur.

Merkezi'n amacı, Türkiye'de insan hakları dü
şüncesinin gelişmesine ve bu alanda kamu yöne
liminin gereksinmelerinin karşılanmasına yardım
cı olmaktır.

Merkez. aşağıdaki faaliyetlerde bulunmaktadır:

İnsan hakları alanındaki yerli ve yabancı kay-
nakları derlemek.

Bilimsel Toplantılar düzenlemek.

Araştırmalar ve yayınlar yapmak,

İnsan hakları alanında çalışan ulusal ve ulus
lararası kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği
yapmak.

İSTANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI
MERKEZİ
Komisyon, kuruluşunu ve amacı.n.ı şöyle anla

tıyor:
••ı988'de İstanbul'da Çocuk Mahkemesi kurul

du. Biz de gerek • çocuk hukuku, gerekse yargı
lama usulü hukuku alanındaki bu yeniliği tanı
mak, geliştirmek ve mesleğimizin rolünü güçlen
dirmek için bir araya geldik.

Çalıştıkça, öğrendik; öğrendikçe daha fazla
çalışmanuz gerektiğini .gördük. Çalışmalarımızı
·çocuk hakları "rurı bütün alanlan kapsayacak şe
kilde genişletince Komisyonumuzun adı da •is
tanbul Barosu ÇÔcuk Haklan Komisyonu• oldu."

DİSK Yayınlan 147



HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ
Temel hak ve özgürlükler, barış. demokrasi.

çoğulculuk. alanlarında çalışmalar yapan bir sivil
toplum kuruluşudur.

Siyasi partiler. hükümet ve devletlerden ba
ğımsız olarak çalışan Helsinki Yurttaşlar Derne
ği (HYD) uluslararası sözleşmelerle belirlenen ba
rış. insan haklan. çevreyi tahrip etmeyen bir eko
nomi. demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi ev
rensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil ta
banda yaygınlaştırılmasını hedefler. Tüm etkinlik
leriyle, çoğulcu demokratik yapıların ve sivil top
lum inisiyatiflerinin geliştirilmesini runaçlayan
HYD'nin temel çalışma ilkesi. sorunların karşı
lıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür.

Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Tilrkiye'deki
faaliyetinin başlangıcına kaynaklık eden ve ulus
lararası bir çalışma konferansı olarak nitelenen
Helsinki Yurttaşlar Meclisi (Helsinki Citizens"
Assembly) ise, barış, insan haklan. çevreyi tah
rip etmeyen bir ekonomi, uluslararası demokrasi
ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde faaliyet gös
teren toplumlar arası bir dayanışma ve ilişki ağı-
dır. •

Ankara Üniversitesi-KADIN
SORUNLARI ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ
(KASAUM)
Merkez. kadın gruplarıyla eğitim ve güçlen

dirme programlan yürütüyor.

Eğiticilerin Eğitimi programlarıyla. ulaştığl. ka
dın sayısı beş bine yaklaşıyor. Bu güne dek 8
kitap yayınlayan merkez, eğitim aınaçlı 3 video
kaset de hazırlamış.

Kuruluşundan bu yana çeşitli konularda top
lam on sekiz halka açık toplantı düzenlemiş.
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KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI
BAŞKANLIĞI
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön

lenmesi Sözleşmesi. kadınla ilgili resmi bir ku
rumun kurulmasını gerekli kılmıştı. 20 Nisan
1990 gtinlil Resmi Gazete•de yayımlanan 422 sa
yılı KHK ile Kadının Statüsü ve Sorunları Baş
kanlığı Başbakanlığa bağlı olarak kunıldu. • •

Kuruluş aınacı ..Kadın haklarını korumak ve
geliştirmek, kadınların sosyal, ekonomile, kültürel
ve siyasal yaşamdaki konumlarını güçlendirmek,
hak, fırsat ve olanaklardan eşit biçimde yararlan
malarını sağlamak.•• olarak belirtilen kurumun g6-
.revlerinden bir kaçı:

- Kadına karşı her türlil ayrımcılığı önlemek,
kadın haklarını geliştirmek, kadını ekonomik, sos
yal· ve kültürel yaşamın tüm alanlarında etkin ha
le getirmek, kalkınmanın fırsat ve olanaklarından
eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için temel
politika ve prograınlara esas olacak inceleme
araştırma ve projeler yapmak, yaptınnak, bunları
uygulamaya koymak,

- Kadınlara yasalarla verilen hakların tam ve
eşit bir biçimde kullanılabilmesi için kamuoyu
oluşturmak, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, kül
tür, eğitim alanlarında kadınların bilinç düzeyini
yükseltici çalışmalarda bulunmak.

GENÇLİK EĞİTİM MERKEZİ (GEM)
Tilrk.iye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

nın. çocuk mahkemelerin bulunduğu binada, Ada
let Bakanlığı "rurı tahsis ettiği küçilk bir odada
yürüttüğü yargılama aşamasındaki gençlere yöne
lik hizmetlerin daha sistemli, profesyonel ve et
kili hale getirilmesi için 1997 yılında Kadıköy'de
Gençlik Eğitim Merkezi projesi başlatıldı.

Merkezin Amacı: İstanbul Çocuk Mahk.emele
ri'nde tutuksuz yargılanmakta olan, tutukevlerin-
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de tahliye olan veya haklarında tecil. tedbir. gö
zetim kararı alınmış. 11 yaşını doldurmuş ve ai
leleriyle birlikte yaşayan gençlere; Çocuk Hakla
n Sözleşmesi uyarınca, yaşama. gelişme. korun
ma ve katılımın geçekleşmesi için, Çocuğun yük
sek yararını gözönünde tutarak, Çocuğun sayısız
ihtiyaçlarından yola çıkarak, Çocukla birlikte ve
kendisinin vereceği kararla sosyal yaşama katılı
mına çalışmak.

ÇOCUK VAKFI
Çocuk Vakfı, 23 Aralık 1990 · tarihinde kurul

du. Her doğan çocuğun güzel bir dilnyada yaşa
ma hakkına sahip olduğu düşüncesini benimse
mek Çocuk Vakfı'nın varoluş gerekçesidir. Ço
cuk Vakfı. bu amacı esas felsefesi olarak benim
seyen çocuk akademisyenleri ve çocuk entellek
tilellerinin öncülüğünde, dünyada çocuk ve yetiş
kinlerin küresel bir kuşatma ortamında benzer so
runları yaşadıkları gerçeğinden hareketle medeni
yet merkezli yeni bir çocuk paradigmasının te
mellendirilmesi yönündeki çalışmalarını silrdilril
yor.

SIĞINMACILAR ve GÖÇMENLERLE
DAYANIŞMA DERNEĞİ (SGDD)
Din, dil, ırk ve politik görüş farklılığı ayırt

etmeksizin sığınmacı ve göçmenlerin insan hak
larını gözeten, kar amacı gütmeyen, insani bir si
vil toplum kuruluşudur. 22 Aralık 1995'te kuru
lan SGDD, Tilrkiye'de sığınmacılar, mülteciler ve
göçmenler hakkında çalışmalar yapan ilk ve tek
STK'dır. SGDD'nin temel amacı mültecilerin,
göçmenlerin ve geçici sığınma hakkı arayan in
sanların sonınlanyle ilgilenmek ve bu sorunlara
çözümler getirerek bu insanlara yardım etmektir.

MAZLUM-DER
28 Ocak 1991 'de ..İnsan hak ve özgilrlükleri

ni savunmak, mazlumlar ile dayanışmayı sağla
mak" amacıyla kuruldu.
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İnsan hak ve özgürlükleri çerçevesinde yapı
lacak. her olumlu çalışmayı.kim. yaparsa yapsın
desteklemeyi amaç edinen Mazlum-Der. temel
felsefesini şöyle ifade ediyor:

Mazluma Kimliği Sorulmaz.

Kim Olursa Olsun Zalime Karşı; Klın Olursa
Olsun Mazlumdan Yana.

Kendin İçin İstediğini Başkası İçin de İste;
İyi.doğru ve güzel olanı bencilce sahiplenmek
başkasından esirgemek. bir hak ihlalidir.

Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına
yapma.

Başkasına yapılan kötülüğü kendine yapılrruş
say; bizatihi ..kötülüğün.. varlığından rahatsızlık
duyarak. başkasına dahi olsa yapılmasına müsa
ade etme.

ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ
(ÇGD) •
Dernek tüzüğünün 2. rrıacldesd kuruluş aınacı

nı ortaya koyuyor:

..Demokrasinin en temel kurumu olan, bütün
öteki özgildüklere kayrıakfık eden düşünce ve ba
sın özgürlüğünün Türkiye'de tam olarak gerçek
leşmesi, haber alma hakkının hiçbir baskı ve sı
nırlama olmaksızın kullanılabilmesi. gazetecilerin
mesleki hak ve çıkarlarının korunması için çalış
mak, üyelerinin kültürel gelişmesine, ekonomik.
ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda
bulunmak, derneğin tek ve belirleyici amacıdır."

MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI
Mayıs 1990 •da bir araya gelen bir grup fe

minist kadın aile içinde ve dışında şiddete uğra
yan kadınların yeni yaşam seçenekleri geliştire
bilmeleri, şiddetin meşru görülmesinin yol açtığı
suçluluk duygusundan, korkularından kurtulabil
meleri ve özgilvenlerini yeni~en kazanabilmeleri
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için destek verebilecekleri bir merkez oluşturdu
lar: Şiddete Uğrayan Kadınlar İçin Danışma ve
Dayanışma Merkezi.

Özerk bir kadın kuruluşu olan resmi ya da
özel hiçbir kurumla bağlantısı olamayan Mor Ça
tı. mali olanakları elvermediği için merkezden 5
yıl sonra, 1995 "te sığınağı açtı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNSAN
HAKLARI ARAŞTIRMA-UYGULAMA
MERKEZİ

16 Ekim 1996 tarihinde kurulan Merkezin
amacı, yönetmeliğin 2. maddesinde şöyle belirtil
miş: ..İnsan Hakları Hukukuna disiplinlerarası bir
yaklaşımla, ulusal ve uluslarilstü hukuk ekseni,n
de yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullana
rak insan haklarının tanınması. korunması. uygu
lanması ve geliştirilmesi açılarından teorik ve
pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yapmak...

Merkez. bu amaçlara ulaşabilmek için çeşitli
çalışma ve etkinlikleri yürütüyor:

İnsan Hakları Hukuku alanında, ulusal ve
uluslarüstü alanda seminer, konferans, kolokyum
ve benzeri etkinlikler düzenliyor. İlgili konularda
Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapıyor.

UMUT VAKFI

Gençleri hedefleyen vakfın amacı, tüzüğünde
şöyle yer alıyor:

0Geleceğin teminatı olan gençlerimize Ata
türk'ün izinde önderlik yapacak kişilik ve bece
riler kazandırarak onları ülkemizin gelişmesine
yardımcı ve insanlığa yararlı bireyler olarak ye
tiştirmek; kişilere hukukun üsttinlüğünü benimse
tip uygulamasında katkıda bulunmalarını sağla
mak; önderimiz Atatürk'ün '"Yurtta Sulh. Cihan
da Sulh.. anlayışından yola çıkarak. uyuşmazlık
ların çözülmesinde banşçıl yolları seçmeyi ye'ji:~
letmek; bu bağlamda uzlaşma ve (barışı sürdür-·
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me ve geliştirme) becerilerini bireylere öğretip
benimsetmek .. .''

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ
ÇOCUKLAR VAKFI
1979 yılında kurulan Vakfın faaliyetleri. ku

nıcu ve gönüllü kişilerin katkıları ile, 20 yıldır
yürütülmekte. Bu çalışmalara diğer yardım kuru
luşları, yardımsever kişi ve rrıesfek kuruluşları,
destek vermektedir.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakf'ı
988 yılında, ülkemizde ille kez olmak üzere,
Uluslararası SOS Çocukköyleri modelini aynen
uygulamaya karar vermiş; bağışlanan 52.000 m2
arsa üzerine, SOS Çocukköyleri tarafından sağla
nan inşaat ve teknik donanım yardımıyla, Bollu
ca Çocukköyü inşaatını başlatmıştır. Bütün bina
ların teftişi, altyapı ve çevre düzenlemesi ise Va
kıf tarafından karşılanmıştır.

SOS Uluslararası Çocukköyleri Birliği (SOS
Kinderdorf lntemational) bugün, içinde 29 Müs
lüman ülkenin de bulunduğu, dünyanın bir çok
ülkesinde çocukköyleri kurulmasında öncülük
eden ve bu konuda doğrudan destek veren bir
yardım k:unıluşudur.

DÜNYA YEREL YÖNETİM VE
DEMOKRASİ AKADEMİSİ (WALD)
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akade

misi, yerel yönetim ve demokrasi kavramlarını
ortak bir platformda buluşturmak:. aynı amaca yö
nelik birbirine bağımlı bu iki olgunun ilişki ve
etkileşimini, değişen koşullar altında sürekli ola
rak irdelemek amacıyla, seminer. konferans, atöl
ye gibi tartışma ortamları yaratmak, eğitim prog
ramlan hazırlamak, araştırma ve işbirliği projele
ri yürütmek. demokrasi ve yerel yönetim tartış
malarına katkı sunacak yayınlar çıkarmak gibi et
kinliklerle hizmet vermek üzere kurulmuş, k,r
amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluştur.
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3- İNSAN HAKLARI
MÜCADELESİ
İnsan hak.lan mücadelesi, insanın var olma ve

yaşama geliştirme mücadelesi ile birlikte insan
· lık tarihi kadar eski ve zengin deneyimler ile do
ludur.

Bilinen; her dönemin mücadele biçimlerinin
mücadele verenler tarafından üretilnriş olduğudur.

2 ı. yüzyılda insan haklan mücadelesinin alan
ları ve biçimleri de aynı biçimde "mücadele ve
recek olanlar" tarafından yaşamın içinde üretile
cektir.

Onlara, dostlukla...
Kaynaklar

..Avrupa Birliği'ne Tam Üyeliğe Doğrn. Siya
si Kıstaslar ve Uyum Süreci". TÜSİ4D yayını,
Aralık 1999, yayın no. TÜSİAD- T/99- 12/2_76

S. BATUM, ..Yasama dokunulmazlığı zırhının
• yeni boyutu", Görüş dergisi, sayı 25, Nisan 1996,
sah. 61

AİHM Kararları ;

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI
(TİHV 1990) Raporları

İnsan Hakları Derneği (İHD) 2002-2003 Ra
porları

Sayılan kurum ve kuruluşların web siteleri
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İNSAN HAKLARI....
BAGLAMINDA
TÜRKİYE'DE
İŞÇİ HAKLARI
Üzeyir ATAMAN

1. Bölüm

1) İşçi hakları-insan hakları
Bilindiği gibi insan haklan kavramı, insanla

rın doğuştan sahip olduk.lan özelliklerin toplum
içinde geliştirilmesi ve insan varlığının kendisini
özgürce tanımlaması gereğinden ve • gerçeğinden
doğmuştur. İşçi hakları ise, işçinin çalışma koşul
ları içerisinde karşı karşıya kaldığı temel sorun
ların çözüm yoJiannı üretebilmek için. sermaye
ile işçi sınıfı arasındaki çatışmanın temel dina
miklerinden kaynaklanan bireysel ve toplu iş iliş
kilerinin ..sistemli" bir bütününü ifade eder.

İnsan hakları kavramı içerisinde elbette, tüm
insanların ortak çıkar ve istemlerini ortaya koyan
temel fiziksel ve düşünsel varlıklarını geliştirme
ye ilişkin haklan hiçbir tartışma kabul etmeksi
zin tanınmak zorundadır. Ancak ••işçi hakları" ya
da çalışanların hak ve özgürlükleri biçiminde so
runu ortaya koyduğumuzda insan hakları kavra
mının ..ikinci aşamasını" ifade eden ..toplumsal
haklar" sorununa dönmilş oluruz. Toplumsal hak
lar. insanların bireysel varlık özelliklerinin ötesin
de, bir toplum içerisinde, üretim sürecinde karşı
karşıya geleneklerinden kaynaklanan temel hak ve
özgürlilkleri ifade eder.

Sosyal haklar bütünlüğü içerisinde öncelikle
örgütlenme hak ve özgürlüklerini, çalışma hak ve
özgürlüklerini, toplu pazarlık hak ve özgürlükle-
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rini ve buna bağlı olarak istekleri karşılanmadı
ğında işi durdurma hak ve özgürlüklerini anlat
mış oluruz. Dolayısıyla bir ..işçi hakkı" kavra
mından söz edebilmek için öncelikle temel insan
hakları yaklaşımını bir biçimde oluşturmuş olmak
gerekir. Buna bağlı olarak işçi hakları kavramı
ile, toplumsal yapı içerisinde işçi olarak çalış
maktan doğan yada işçi sınıfının toplumsal ko
numunun gereklerinin bir ifadesi olarak ortaya çı
kan temel hakların kullanımını ifade etmiş olu
ruz.

2) İşçi haklarının toplumsal niteliği
İşçilerin üretim sürecinde karşılaştıkları sorun

lan anlamında işçi haklarından söz etmek, aynı
zamanda içerisinde o toplumun ekonomik, sosyal,
siyasal, kültürel gelişme dinamiklerini tanımlamak
anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle bir top
lumda işçi sınıfının hak ve özgürlüklerinir_ ne öl
çüde kurumlaşmış, gelişmiş ve yerleşmiş olduğu
nu anlayabilmek, aslında o toplum içerisinde iş
çi sınıfının nicelik ve nitelik olarak ne ölçüde
geliştiğini, sanayileşmenin hangi aşamasında bu
lunulduğunu ve toplumsal yapıların bu sürece
hangi biçimlerde bütünleştiğini belirlemek demek-
tir. •

Ekonomik ve siyasal gelişmeleri bütün olarak
algılamaktan yoksun yaklaşımlarla bir toplumun
işçi hakları düzeyinde nerede bulunduğunu, top
lumsal hak ve özgürlüklerin ne ölçüde geliştiği
ni kavrayabilmek olanaksızdır. Bu çerçevede ba
kıldığında, işçi hakları kavramını gelişme süreç
lerinin temel dinamikleri ile bağlantılı biçimde
incelemek kaçınılmaz görünmektedir.

İşçi haklarının toplumsal gelişme süreciyle
ilişkisi aslında kapitalist üretim ilişkilerinin yay
gınlaşması ve yerleşmesiyle doğrudan bağlantılı
dır. Ücretli emek-sermaye temeli üzerinde gelişen
üretim yapısı yaygınlaştıkça işçi sınıfı nicel ola
rak artmakta ve toplumsal yapıyı dönüştürmeye
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yönelik taleplerini daha gilçlü biçimde ifade et
meye başlaınaktadır. Bu durum kaçınılmaz olarak
gerek işçi sınıfının mücadelesinde gerekse siste
min verili koşullarında bir nitelik değişimini gün
deme getirmektedir. Bu nitelik değişimi işçi sını
fı örgütlenmesini bireysel talepleri bağlı olmak
tan çıkarak ulusal ve uluslar arası bir düzeye
yükselmesi sonucunu doğurmaktadır. Öte yandan
aynı değişim sistemin kendi içinde demokratik
leşme eğilimlerine ivme kazandırmakta mutlakı
yet ya da tek parti yönetimi gibi baskıcı yöne
timlerin ..demokrasi" biçiminde yeniden oluşumu
nu kaçınılmaz kılmaktadır.

Çok uzak geçmişe gitmeden. ülkemizde birey
sel ve toplu işçi haklarının. insan haklan tartış
ması bağlaınında nasıl geliştiğini anlayabilınek
için bazı dönemsel ayrımlar yapmak yararlı ola
caktır. Burada belirtmeye çalıştığımız yaklaşım
içinde. biz. bu dönemsel ayrımları siyasal geliş
melerin oluşum biçimine ve ekonomik yapının
gelişme dinamikleri.ne paralel olarak ilk aşamada
Cunıhuriyet öncesi işçi haklan olarak inceleyece
ğiz. Daha sonra ulusal Kurtuluş Savaşı süreci
içerisinde oluşan ve 1930'lara dek devam eden
..Iiberaf'" dönem içinde işçi haklarınm gelişimini
ele alacağız. Bunun arkasından ekonomik politi
kaların değişik nedenlerle belli gelişme süreçleri
ne evrildiği 1 930-45 dönemi ilişkileri içerisinde
işçi haklarının bireysel ve toplu haklar düzeyin
de gelişi.ıni.ni irdeleyeceğiz.

ikinci Dünya Savaşının arkasından oluşan ye
ni dengeler içerisinde Türkiye deki işçi hak ve
özgürlüklerini gelişimini ise 1945-60 dönemi ola
rak ele alacağız. 1960 sonrasında ortaya çıkan
süreci 1960-80 dönemi olarak inceleyeceğiz. 1980
sonrasında gerek askeri darbenin gerekse 24
Ocak 1980 ekonomik istikrar kararlarının bir so
nucu olarak ortaya çıkmış yeni dengeleri ise (ay
n bir dönem) olarak değerlendirmek doğru ola
caktır. Elbette bu bölümleme öznel bir ayrımdır.
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Başka türden yaklaşımlarla ve sahip olunan top
lumsal yorumlama biçimine bağlı olarak. değişik
analizlerde yapılabilir.

2. Bölü:ın

A) Cumhuriyet öncesi işçi hak ve
özgürlükleri

1.
Tilrkiye'de işçi haklarının gelişiminin genel

niteliği, ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun son
döneminin toplumsal ilişkilerinden başlayarak an
laşılabilir. Gerçekten de özellikle 1800'lü yıllar
boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayileşme
nin ve Batı ile ilişkilerin gelişim süreci değer
lendirilmeden, ..işçi hakları" sorununun kavranma
sı olanağı yoktur. Osmanlı İmparatorluğu'nda üc
retli emek-sermaye ilişkilerinin bu dönemde ka
mu hizmetlerinde. madenlerde, tersaneler başta
olmak. üzere savaş sanayiinde ve Anadolu'dak.i
küçük dokuma işyerlerinde yoğunlaştığı görülür.
Ancak. bu sanayiletj.n daha çok yakın pazarlar
için tüketim malı üreten bir nitelik taşıdığı belir
tilmelidir. 1913-15 sanayi sayımının sonuçlarına
bakıldığında 282 işyerinde gıda, dokuma ve kır
tasiye ürünlerinin üretildiği, 1915 yılında bu iş
yerlerinde toplam 14.060 işçinin çalıştığı ve bu
işyerlerinde % 81 'inin özel % 8'inin ise kamu
şirketleri olduğu anlaşılmaktadır.

1860'lı yıllardan başlayarak işçilerin çalışma
koşullarırıı düzenlemeyi amaçlayan hukuksal me- _
tinler ortaya çıkar. Ancak bu düzenlemeler daha
çok maden işçilerinin durumuyla ilgilidir. 1863
Maden Nizamnamesi, 1865 Dilaverpaşa Nizamna
mesi, 1869 Madin Nizamnamesi bu dönemin bi
reysel işçi haklarını düzenleyen temel hukuksal
metinleri olarak sayılabilir. Ayrıca Osmanlı yurt
taşlık yasası olarak bilinen 1876 tarihli Mecelle
de de işçilerle ve işçi işveren ilişkileri ile ilgili
belirli hükümler yer almıştır.
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Ereğli Kömür Madenleri ile ilgili olarak çıka
rılan l 869 tarihli Madin Nizamnamesinde ilk kez
işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hükümlerin
bulunduğu görülür. Aynca bu yasa ile madenler
de zorunlu çalışmada kaldırılmıştır. Mecellede ise
"işçi nefsini kiraya veren kjrrıse'" olarak tanım
lanmaktadır. Bu tanıma göre. işçi. emeğini değil,
kendini ve kişiliğini kiralayan kimse dunımunda
dır. Mecelleye göre iki türlü işçi vardır: Birinci
si yalnızca bağlı olduğu işverenin işinde çalışa
rak yaşamını sürdüren kişidir. İle.incisi ise bağlı
olduğu işveren dışında başka işverenler içinde ça
lışması istenen kimselerdir. Günlük çalışma süre
si 16-17 saati bulmaktadır. Ücretler çok düşük
tür. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hiçbir
özel koruma olmadığı gibi çocuk ve kadın işçi
lerin çalıştırılmasını düzenleyen ve sınırlayan bir
kurumsal yapıda yoktur. Kadın ve çocuk işçiler
erkek işçilere göre çok düşük ücret almaktadır.

2.
Cumhuriyet öncesi toplu iş ilişkileri başlıca

Uç temel yasal düzenleme ile değerlendirilebilir.
1845 tarihli Polis Nizamnamesi, 1909 Tatil-i Eş
gal Yasası ve 1909 tarihli Cemiyetler Yasası.
1845 tarihli Polis Nizamnamesi'nde açıkça ''işini
ve gücünü bırakarak kulların salt işlerini durdur
mak amacı taşıyan işçi ve işçi sayılan kişilerin
derneklerini ve kalabalıklarını ortadan kaldırmak
ve yok etmek" biçiminde tanımlanan görev poli
se yüklenmiştir. Bu çerçeve içerisinde. Batı Av
rupa ülkelerinde görülen işçi eylemlerinin Os
manlı toprakları içinde yer almasını önlemek
amacına dönük yasal düzenlemeler yapıldığı söy
lenebilir. Nitekim bu yasal düzenlemelere bağlı
olarak işçilerin toplu biçimde direnmeleri ve hak
aramaları engellenmiş ve dönem içinde hiçbir öz
gürlükçü yaklaşım ortaya çıkmamıştır. • 1908 •de
İkinci Meşrutiyetin ilanıyla belli bir özgürlük or
tamı doğmuş ve işçiler bu ortarm değerlendirerek
belli hareketlenmeler içerisine girmişken, 8 Ek.im

DİSK Yayınlan 159



1908 de Tatil-i Eşgal Geçici Yasası adıyla bir
yasa çıkarılmış ve böylece imparatorluğun hemen
her yanına yayılan grevlere karşı. yabancı ortak
lıkların isteği doğrultusunda acil bir önlem ola
rak hukuki düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu ge
çici düzenleme 9 Ağustos 1909 tarihinde Tatil-i
Eşgal Yasası olarak kesinleşmiştir. Yasada bir
toplu sözleşme öngörülmediği gibi işçilerin belir
li talepleri ortaya çıktığında öncelikle kamu or
ganlarına başvuruyla başlayan ve işverenin son
radan kamunun çağrısı ile devreye girmesini ön
gören bir uzlaştırma süreci düzenlenmiştir. Yasa
da asıl olarak bir grev özgürlüğünden ve grev
hakkından söz edebilmek mümkün değildir. Ya
sa 8. Maddesiyle kapsama giren işyerlerinde sen
dika kurmayı yasaklamış ve sendika kuranların 1
haftadan 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması
nı öngörmüştür.

Dönem içinde sendikal hak ve özgürlUklerin
kullanımını engelleyebilecek türden bir düzenle
me de 1909 tarihli Cemiyetler Yasası 'yla yapıl
mıştır. 19_09 tarihli Cemiyetler Yasası Tatil-i Eş
gal Yasasının kapsamı dışında kalan konumlarda
çalışan işçi ve hizmetlilerin örgütleme haklarının
yasal çerçevesını düzenlemiştir. Yasa sendika
kurmayı fiili olarak olanaksız hale getiren bir ni
telik taşımaktadır. Bu anlamda Cumhuriyet önce
si dönemde işçilerin örgütlenmesini düzenleyen
temel toplu iş düzenlemelerine bakıldığında. top
lu sözleşmenin varolmadığı. sendikalaşma hakkı
nın kullandırılmadığı. grev özgürlüğünün olabildi
ğince sınırlandığı. baskıcı ve dönemin liberal
özelliğine uygun olarak tüm iş ilişkilerinin işçi
ile işveren arasındaki bireysel sözleşme yoluyla
düzenlenmesi ilkesine dayanan bir yapının ege
men olduğu görülecektir.

3.
Ülkemizdeki ilk işçi örgütlenmesi 1 868•e de

ğin götürülebilir. Bu tarihte oluşumları başlayan
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ve 1871 'de kurulan ••Amele Perver Cemiyeti" bir
işçi örgütü olmaktan çok işçilere yardım etmek
üzere kurulan hayır kurumları benzeri bir örgüt
lenmedir. Ülkemizde gerçek anlamda bir işçi ör
gütlenmesinin ilk örneği ••1894'de.. kurulan ••Os
manlı Amele Cemiyeti"dir. Tophane bölgesindeki
fabrikalarda çalışan işçiler tarafından kurulan bu
dernek ancak bir yıl kadar devam edebilmiş ve
kurucularının tutuklanmasından ve sürgüne gön
derilmesinden sonra dağılmıştır. 1895'de ••osrnan
lı Terakki Cemiyeti.. kurulmuştur. 1910 yılı or
talarında İstanbul ve Selanik başta olmak üzere
İzmir. Kavala, Drama. Zonguldak gibi kentlerin
demiryolu maden işçileri. marangozlar. terziler.
kunduracılar. tütün işçileri. yükleme işçileri. f'rrrrı
crlar, matbaa işçileri. pamuk ipliği işçileri ve gar
sonlar gibi çalışanları sendikalarda ya da sendi
ka benzeri işçi kuruluşlarında örgütlenmişlerdir.
Bu dönemde 1909 yılı ortalarında kurulan ••sela
nik Sosyalist İşçi Federasyonu" bir üst işçi ku
ruluşunun ilk örneğini oluşturması açısından il
ginçtir. 1 919 yılında "Türkiye İşçi ve Çiftçi Sos
yalist Fırkası" öncülüğünde gelişen ve Cumhuri
yete kadar süren bu çabalar aynı zamanda üst
düzey işçi kuruluşları oluşturma girişimleridir.

1908'e kadar sansür memurlarınca grev söz
cüğü sakıncalı sayılmış ve yazılı metinlerden çı
karılmıştır.

Türkiye de ille grev •• 1 872 de Beyoğlu Telg
rafhanesi.. işçilerince gerçekleştirilen grev olarak
bilinmektedir. Yine aynı yıl İzmit demiryolu iş
çileri ücret konusundaki bir anlaşmazlık nedeniy
le greve gitmişlerdir. 1873 yılı başlarında tersa
ne çalışanları 11 aydan beri alamadıkları ücretle
ri için Sadrazama dilekçe vermişlerdir. 1875 Ha
ziran'ında tersane işçilerinin 6 aylık birikmiş üc
ret alacakları için bir grev eylemine yöneldikleri
görülür. 1876 Şubat'ında Hasköy tersanesinde ça
lışan makinist ve işçiler greve gitmişlerdir. Aynı
dönemde Haydarpaşa derniryolu işçilerinin ve da-
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ha sonra 1878'de duvarcıların. ayakkabıcıların.
ücret arttırılması talebiyle terzi işçilerinin grevle
ri görülür. İlginç olan bir örnek, 1879 Mart'ında
500 kadar inşaat işçisinin greve başvururken te
mel istekleri arasında, ücret arttırmanın yanında
çalışma saatlerinin indirilmesine ilk kez yer ver
miş olmalarıdır. 1880 yılında Tophane işçilerinin
birikmiş ücretlerini almak için greve başvurduğu,
Haliç vapurları işçilerinin belirli isteklerini ifade
etmek için grev yaptığı görülür. Ancak baskı yö
netiminin giderek ağırlaştığı 1880'li yıllarda bu
tür iş bırak.ına eylemleri de çok büyilk bir azal
ma göstermiştir.

II. Meşrutiyet öncesindeki grevlerin özellikle
birikmiş ücret alacaklarının ödenmesi amacıyla
girişilen ekonomik nitelikli eylemler olduğu göz
lenmektedir. 1908'de il. Meşrutiyet ilan edildik
ten sonraysa ortaya çıkan özgürlük görüntüsünün
bir sonucu olarak grev sayısında çok hızlı bir ar
tış gözlenmektedir. .. 1908 grevleri" diye anılan
bu grevler İstanbul, Selanik ve İzınir gibi sana
yi merkezi sayılabilecek kentlerden başlayarak. ül
kenin hemen her yanına ve tüm işkollarını kap
sayacak biçimde yayılmıştır. Bu grevlerde işçile
rin işi bırakmadan önce bir yandan işverenlerine
öbür yandan ise ilgili resmi yerlere, yani hükil
mete, bakanlıklara hatta kimi zamanda İttihat ve
Terakki Cemiyeti 'ne başvurarak barışçı yollardan
uyuşmazlığı çözme girişimlerinde bulundukları
görülmektedir. Gazhane işçilerinin, tramvay şirke
ti memurlarının, Anadolu Şimendiferleri ve Şir
keti Hayriye işçi ve memurlarının grevleri bu tür
grevlerdir. 1908 grevleri talep edilen istekler yö
nünden ücret artışı ağırlıklı grevlerdir. Ancak bu
grevlerde günlük çalışma süresinin indirilmesi ta
lebi de yer almıştır. Örneğin İzmir tramvay işçi
leri çalışma süresinin günde 1O saate indirilmesi.
Kavala tütün idaresi işçileri günlük çalışma süre
sinin yazın 9, kışın 8 saat olması için greve git
mişlerdir. Bu grevler hükümete yönelik siyasal
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eylemler değildir. Hatta birçok grev eyleminde İt
tihat Terakki'nin desteklendiği ancak çalışma ko
şullarının iyileştirilmesi için bu yola başvurmak.
zorunda kalındığı ayrıca vurgulanmıştır.

Bu kadar yaygın grevler ortaya çıkınca işve
renlerin buna tepkisi. hükümete başvurmak ve
gerekli önlemlerin alınmasını istemek olmuştur.
Aynca grevci işçileri işten çıkararak yerlerine da
ha düşük ücretli işçiler alınmıştır. Hükümetin
grevlere tepkisi ise doğrudan giivenlik. güçlerini
kullanarak grevlerin bastırılması biçiminde olmuş
tur. Bu olaylarda özellikle Aydın şimendifer iş
çileri grevinde askerle işçiler arasında çıkan çar
pışmada bir kişi ölmüş birkaç kişi de yaralan
mıştır.

Bu olaylar sonucunda ortaya çıkarılan Tatil-i
Eşgal Yasası, getirdiği düzenlemelerle amacına
ulaşmış ve grevlerin önil alınarak grev sayısı bü
yiik ölçüde düşürülmüştür. Yasa kapsamının dı
şında olan grevler arasında ise özellikle terzi ve
kunduracı grevleri dikkat çekmektedir. Ayrıca bu
grevler sırasında daha önceki eylemlerde rastlan
mayan ..geçerli bir neden olmaksızın işten çıka
rılmanın önlenmesi.. -iş güvencesi talebi- ile ku
rulan sendikanın tanınması gibi istekler yer al
mıştır.

B) Cumhuriyetin ilk. döneminde
işçi hakları

ı.
Currıhuriyetin ilk yıllarını oluşturan bu dönem

bir yandan kuruluş dönemi olmasından doğan ön
celik farklılıkları öte yandan belirlenen genel
ekonomik. ve sosyal politika yörüngeleri dolayı
sıyla iş haklarında önemli bir gelişmenin olma
dığı süreç olarak anılabilir. Bu dönemde bireysel
işçi hakları ile ilişkili olarak yapılan düzenleme
lerin başlıcaları 1921 tarihli Kömür Tozları Ya
sası ve Ereğli Kömür Havzası Yasası. 1924 Haf-
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ta Tatili Yasası. 1926 Borçlar Yasası'dır. Kömür
Tozları ve Ereğli Kömür Havzası yasaları bö]ge
sel niteliktedir. Hafta Tatili Yasası'nda. nüfusu
10.000'den büyük yerlerde geçerli olacak biçim
de uygulanacağı belirtilmektedir. Bu yasaya göre
her hafta cuma günü tatil edilmiş ancak bu tatil
gününün ücretli olması öngörülmemiştir. Borçlar
Yasası'nda mecellede hiç yer almayan işçiyi ko
ruma yaklaşımı bir ölçüde yer almıştır. Örneğin
işveren tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği sağ
lanmasını öngören düzenleme, hastalanan işçiye
ücretinin ödenmesi. avans ödemesi, dinlenme
hakkı. yeni iş arama izni gibi düzenlerne]er bu
yasada yer verilen düzenlemelerdir. Ancak Borç
lar Yasası işçiyi işverenle eşit taraflar olarak gör
mekte ve sözleşme özgürlüğü ilkesine uygun bir
yaklaşım içinde düzenleme yapmak.tadır.

ı 920-30 döneminde öze] sermaye birikiminin
geliştiri]mesine dayalı ve liberal nitelikli bir ka]
kınma yolu benimsenmiştir. Bu durum 1923 ta
rihli İzmir İktisat Kongresi 'nde açıkça vurgulan
mıştır. Kongreye işçi grubu olarak bağımsız der
nek ya da sendika türü örgütlerin katılımı engel
lenmiş. Kongrede işçileri tüccar örgütlerinin etki
si altında kurulan İstanbul Umum Amele Birliği
temsil etmiştir. İzmir İktisat Kongresi 'nde tüccar
ve toprak ağası ağırlığı açıkça hissedilmektedir
Yine de bu kongrede işçi grubu temsilcileri ba
zı talepler öne sürebilmiştir. Örneğin amele yeri
ne işçi sözcüğünün kullanılması. sendika kurma
hakkının tanınması. çalışma süresinin 8 saat ol
ması, çocukların çalışma yaşının ve gece çalış
malarının düzenlenmesi, doğum ve hamilelik ızın
Ieri. asgari ücret, ücretli hafta tatili ile resmi bay
ram izinleri, hastalık izni, yıllık ücretli ızın,
emeklilik hakları, iş teftişi, işçi çocukların eğiti
mi talep olarak sürülen konuları oluşturmuştur
Bu taleplerin çok büyük bölümünün gerçekleşme
si ve gerçek anlamda uygulanabilmesi için
1960 'lı yıllan beklemek gerekecektir.
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2.
Cumhuriyetin ilk döneminin toplu iş ilişkileri_

açısından değerlendirilmesi ortaya oldukça baskı
cı ve yasaklarla dolu bir çerçeve çıkarmaktadır.
Bu· dönemde toplu iş ilişkileri ile ilgili düzenle
meler 1926 tarihli Borçlar Yasası ile Ceza Ya
sası 'nda, 1925 Takriri Sükun Yasası'nda yapıl
mıştır. Borçlar Yasası işçiler ile işverenler ara
sında bir genel mukavele yapma hakkını getir
mekle birlikte, ilk kez getirilen bu hakkın dönem
içinde kullanılmasından söz edilememektedir.
Çünkü 1926 tarihli Ceza Yasası'nda sanayi ve ti
caret özgürlüğü olarak tanımlanan çalışma özgür
lüğüne yalnızca işverenlerin haklarını güvenceye
alabilme noktasından yaklaşılmaktadır. Kaldı ki
1925 yılında kabul edilen ve l 929'a kadar yü
rürlükte kalan Takrir-i Sükun Yasası da ülkede
ki tüm örgütlenmeleri yasaklayan düzenlemeler
getirnıiştir.

3.
İşçi hareketlerine bakıldığında 1919 yılından

başlayarak dönem içinde belirli işçi hareketlerinin
gerçekleştiği görülür. Aynca bu işçi hareketleri
nin üst düzey işçi kuruluşları oluşturma eğiliıni
içinde sürdürüldüğü de dikkat çekici bir nokta
olarak ortaya çıkmaktadır. Savaş yıllarında başlı
ca iki işçi örgütü görülür. ..Türkiye İşçi Derne
ği" ve ..Beynelminel İşçiler İttihadı". Türkiye İş
çi Derneği Aralık 1919'dan 1922'ye dek yaşaya
bilmiş, Beynelminel İşçi İttihadı ise 1920 yılın
da kurulmuş 1923 Haziran• ında kapatılnuştır.
1923 sonlarında İstanbul'da 250 delege ile topla
nan kongrede kurulması kararlaştırılan ..Türkiye
Amele Birliği" ise önce İçişleri Bakanlığı 'nca
feshedilıniş. 1 924 yılında ise dağılmıştır. ..İstan
bul Umum Amele Birliği" adlı bir başka işçi ku
ruluşu Milli Türk Ticaret Birliği 'nin yardımlarıy
la kurulmuş ve İzmir İktisat Kongresi 'nde işçi
grubu olarak yer almıştır. Kapatılan Türkiye
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Amele Birliği 'nin yerine geçmek üzere &<Amele
Teali Cemiyeti" kurulmuş, ancak bu işçi örgütü
de l927'de gerçekleştirilen yaygın tutuklamalar
sonucunda kapatılmıştır. Dernek 1928 •de yeniden
açılmış, ancak aynı yıl kapatılmıştır. Örgütlenme
bu türden baskılar altında kalırken, dönemin işçi
hareketleri özellikle Türkiye Sosyalist Fırkası "nrn
bazı işçi kuruluşları ile ilişkisi üzerinden başarı
lı grevlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Kaz
lıçeşme Deri İşçileri grevi, Kasımpaşa Tersane
İşçileri grevi, Tramvay İşçileri grevi bu türden
verilebilecek örneklerdir. 1923 yılında önemli bir
dönüm noktası olarak Şark Şimendiferleri grevi
gerçekleştirilmiştir. Bu grevlerin özelliklerinin ba
şında salt ücret artışı talepleri ile yetinmeyip baş
ka istekleri de giderek artan bir şekilde günde
me getirmeleri gelmektedir. Çalışma sürelerinin
kısaltılması, ücretli hafta tatili, resmi tatillerde ve
gece çalışmalarında iki kat ücret verilmesi, fazla
çalışmanın sınırlanması ve ücretli olması, yıllık
ücretli izin hakkı, yılda bir aylık ücret tutarında
ikramiye verilmesi oldukça sık. rastlanan talepler

.-,niteliğindedir.

C) 1930-1945 dönemi
1.
Cumhuriyetin başından itibaren gösterilen bü

tün çabalara ve liberal anlayışla sürdürülen poli
tikaların karşı 1930'lara kadar istenilen ekonomik
gelişmeler sağlanamamıştır. Bu durum I 920'li
yılların sonlarında özel girişime dayalı bir biçim
de kalkınmanın sağlanamayacağı düşüncesine yol
açmıştır. Dönem ıçıne denk düşen ulusiararası
ekonomik bunalımının da etkisiyle 1930'1u yıllar
devlet eliyle sanayileşmenin ve ekonomik kalkın
mayı sağlama politikalarının uygulandığı bir dö
nem olmuştur. Özellikle 1932'den sonra ..devle
tin bir yandan işletmeci olarak ekonomik: yapıda
ki önemi artmış öte yandan devlet ekonomik ya
şamı ve çalışma ilişkilerini düzenleyen temel güç
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haline gelmiştir. Uygulamaya konulan sanayi pla
nı uyarınca, ..üç beyaz-üç siyah" sloganıyla yü
rütülen ekonomik faaliyetler devleti en önemli iş
veren durumuna getirmiştir...Üç beyaz şeker. pa
muk ve kağıt; üç siyah ise körrıür, demir ve pet
rol üretimini anlatmaktadır"'.

Dönemin genel özelliğine baktığımızda sana
yileşmenin sağlanamaması dolayısıyla endüstri
üretiminde çalışan işçi sayısının düşük kaldığı
görülmektedir. Geçimini yalnızca aldığı ücret ge
liriyle sağlayan kişilerin oranının da yüksek ol
madığı bilinmektedir. Çok sayıda işçinin toplu
olarak çalıştığı büyük işletmelerin istihdam için
deki oranı düşük bulunmaktadır. 1 934 yılında
Teşvik-i Sanayi Yasası kapsaınında 3.309 işyeri
bulunmaktadır. Toplaın işçi sayısı ise 66.<X>O do
layındadır. Bu işçilerin üçte birinin tarımla ilgili
sanayilerde çalıştığı. üçte bire yakının ise dol...,ı
ma sanayi işçısı olduğu görülmektedir. Aynca
kereste sanayiinde, maden sanayiinde, kağıt sana
yiinde, kimya sanayiinde, inşaat sanayiinde belli
yoğunlaşmalar gözlenmektedir.

Dönem içinde makro büyüklükler gözden ge
çirildiğinde 1930'lu yıllar boyunca kişi başına
gayri safi milli hasılanın yükseldiği görülınek--ıe
dir. Kişi başına gayri safi milli hasıla 1934 100
kabul edilirse 1939 yılında I 14'e çıkmıştır. İkin
ci Dünya Savaşı'nın hemen öncesine rastlayan bu
dönemden 1945'e kadar düşüş görülmek"tedir_
I 945 yılına gelindiğinde kişi başına ulusal gelir
64'e inmiş durumdadır. Bu savaş sonrasında
1945-48 arasında üretimin yeniden artmaya baş
ladığı ve hızlı bir düzelmenin yaşandığı görül
mektedir. Bu değerler dönem içinde ekonominin
üretici kapasitesinde önemli bir gelişmenin olma
dığını. savaş döneminde ise ulusal gelirin büyük
ölçüde gerilediğini ortaya koymaktadır. Savuruna
harcamalarının payı artmıştır. Bu koşullarda orta
ya çıkan savaş zenginleri dolayısıyla gelir dağı
lımının olağanüstü bozulduğu görülmektedir_ Tilin
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bu olgular sonucunda dönem içinde ~şçi hakları
nın ekonomik ve demokratik açıdan gelişme sağ
layamadığı söylenebilir. Hatta bir geriye gidiş sü
reci yaşandığı belirtilmelidir.

Dönemin işçi haklan He ilgili dilzenlemeleri
başlıca dört yasa çerçevesinde değerlendirilebilir.
1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Yasası. I 936 ta
rihli İş Yasası. 1938 yılında Cemiyetler Yasa
sı 'nda yapılan değişiklik ve 1940 tarihli Milli
Korunma Kanunu.

Dönemin özellikleri dolayısıyla devletin dü
zenleyici etkisini gerek ekonomiye gerekse çalış
ma ilişkilerine yaymak adına. sağlık koşullarını
düzenleyen Umumi Hıfzısıhha Yasası çıkarılmış
tır. Ancak dönemin gerek bireysel. gerek toplu iş
ilişkileri açısından en önemli düzenlemesi Cum
huriyet tarihinin ilk İş Yasası niteliğindeki 1936
tarihli 3008 sayılı İş Yasası'dır. Bu yasa uzun
tartışmalar sonrasında 1936 yılında 10 ve daha
fazla işçının çalıştığı işyerlerinde uygulanmak
üzere çıkarılmış bir yasadır. Bu yasa çıkarılma
dan önce 1927-29-32 ve 34 yıllarında hazırlan
mış dört ayn iş yasası taslağı gündeme gelmiş
tir. 3008 sayılı yasalaşan taslak ise 1 934 yılında
hazırlanan tasarıya dayanmaktadır. Görüldüğü gi
bi bu yasanın çıkarılması uzun yıllar almıştır.
Özellikle savaş öncesi dönemde üretimde belli bir
istikrar sağlama amacı. işgücü arzının arttınlma
sı , işçiler arasındaki huzursuzlukların bir ölçüde
de olsa giderilmesi kaygısı ve elbette tüm çalış
ma yaşamı üzerinde ağırlığı artmış bulunan dev
letin çalışma ilişkilerindeki denetimi elinde tut
masının bir gereklilik olarak ortaya çıkması. İş
'Yase.s t ırurı 3008 sayılı yasa olarak 1936'da onay
lanmasını sağlamıştır.

İş Yasası ..işçi tarırrrırnr" ..bedenen veyahut
bedenen ve fikren çalışıp ta bedeni faaliyeti fik-

• ri faaliyetin üstü olan çalışan k.işr" olarak yap
maktadır. Bireysel işçi haklan alanında önemli
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•
bir gelişmeyi ifade eden· bu iş yasası, toplu iş
ilişkilerini yasakçı bir anlayışla düzenlemiştir.
Aynca, gerek 1938 tarihli Cemiyetler Yasası 'nda
yapılan değişiklikle örgiitlenme olanaklarının tü
müyle ortadan kalkması, gerekse 1940 tarihli
Milli Korunma Kanunu ile İş Yasası'nın birçok
hükmünün uygulanamaz hale sokulması, bu yasal
düzenlemenin dönem içerisinde olumlu yönlerinin
uygulamaya yansıtılmasını çok büyük ölçüde en
gellemiştir. Yasa 30 yıldan fazla yürürlükte kal
mıştır.

2.
Yasada sendikacılık ve özgür toplu pazarlık

düzeni yer almamıştır. Grev ve lokavtlar ise açık
ça yasaklanmıştır. Yasa işçiler arasında ayrım ya
parak işçi tanımını çok dar tutmuş ve uygulama
alanını bu şekliyle daraltmıştır. Birçok hükmünün
daha sonra geçersiz kılınması, aynca iş yaşamı
nın denetlenmesi ve üst düzeyde örgütlenmesi ile
ilgili kunımlaşmanın dönem içinde yapılamaması.
İş Yasası 'nın öngördiiğü uygulamaların gerçekleş
mesini büyük ölçüde engellemiştir. Kaldı ki, İş
Yasası "nda yer alan bu baskıcı toplu iş ilişkileri
yaklaşımı, Cemiyetler Kanunu 'nda 1938 yılında
yapılan değişiklikle iyice güçlenmiştir. Dernekle
rin kuruluşu izin sistemine bağlanmış. faaliyetle
ri denetim altına alınmış ve "sosyal sınıf esası
na göre cemiyet kurulamayacağı", açıkça hükme
bağlanmıştır. Böylece 1909 yılından başlayarak
belirsiz ve dağınık yasal düzenlemeler içerisinde
kendisine yol arayan işçi hareketi, bu düzenleme
lerle açıkça yasaklanmış olmaktadır. Hemen ar
kasından gündeme getirilen 1940 tarihli Milli Ko
runma Yasası, İş Yasası ile işçiyi koruyucu ni
telikte yapılan düzenlemeleri. önemli ölçüde kısıt
lamıştır.

3.
İş Yasası, örgütlenme açısından bakıldığında,
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aslında işçilerin temsilini sağlayabilecek nitelikte
bir 0işçi terrısflcjjiğ i" kurumu öngörmüştür. 20 ve
daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde çalışan iş
çi sayısıyla orantılı bir biçimde işçi temsilcileri
nin seçirrıi yasada yer almaktadır. 20'den az iş
çi çalışılan işyerlerinde de işçilerin çoğunluğunun
istemesi halinde işçi temsilciliği seçimine yer ve
rilmiştir. Ancak sendikalaşmanın ve özgür toplu
pazarlığın yasaklandığı. grev hakkının bulurunadı
ğı. sınıf esasına göre dernekleşmenin yasak oldu
ğu koşullarda. örgütlenmeye ilişkin bu tür birey
sel işçi temsilini temel alan mekanizmalarla ça
lışma yaşamında işçi haklarını geliştirecek adım
lar atılaınayacağı 3008 sayılı İş Y'asaaı ' nın uygu
lamasında açıkça ortaya çıkmıştır. Aslında yasa
nın amaçlarından birisinin de doğrudan doğruya
işçilere bireysel haklar sunarken. evrensel anlam
da işçi hareketinin gelişmesini sağlayan asıl di
namikleri yasaklayarak bir anlamda sendikalaşma
ve demokratikleşme yönündeki gelişmelerin önü
nü tıkamak olduğu söylenebilir.

D) 1945-60 dönemi
1.
2. Dünya Savaşı'nın sona ermesının ardından

ulus'lararaaı düzeyde ortaya çıkan yeni gelişme
eğilimleri 1960'a kadar sürecek dönem içinde ça
lışma yaşamının genel doğrultusunu belirlemiştir.
Gerçekten de bu dönemde Türkiye yeni bir aşa
maya ulaşmıştır. Ancak bu aşamanın doğal ge
rekleri de l 960'dan sonra yapılacak düzenleme
lerle gerçek niteliğine kavuşmuştur. Yine de
1945-60 döneminin savaş sonrasında ortaya çıkan
ekonomik gelişme eğilimleriyle bağlantılı bir bi
çimde. belli bir gelişme sürecini ifade ettiği.
özellikle toplu iş ilişkileri alanında sendikalar ya
sasının düzenlenmesi ve buna bağlı olarak işçi
örgütlenmelerinin yasallık kazanması açısından
çok önemli bir dönemi ortaya koyduğu söylen
melidir.
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Bu dönemde daha önce uygulanan devletçilik
politikalarından büyük ölçüde vazgeçilmeye yöne
lindiği, özel girişim yoluyla kalkınmayı öngören
politikalara hızlı bir dönüş yapıldığı görülmekte
dir. Dış yardımlara dayalı olarak ülkenin genel
kalkınma politikasını bağımlılık ilişkileri içerisin
de oluşturmayı öngören bu yaklaşım doğası ge
reği dengesiz ve eşitsiz bir gelişme süreci yarat
tığı için bir süre sonra ekonomik ve toplumsal
gelişmenin planlı bir biçimde gerçekleştirilmesini
zorunlu duruma getirmektedir. Bu dönemde libe
ral iktisat politikasıyla birlikte yabancı sermaye
nin olağanüstü teşvik edildiğini görürüz. Dönem
içinde çalışma ilişkilerine göz gezdirildiğinde, en
önemli yasal düzenlemenin toplu iş ilişkileri ala
nında yapıld,ığını ve 1947 tarihli Sendikalar Ya
sası ile sendika üyeliğinin ve sendika kurmanın
serbest bırakıldığını görürüz. Aynca hemen sava
şın arkasından önemli sigorta lcollarının faaliyete
geçtiği görülmektedir: İş kazaları meslek . hastalık
ları, analık sigortası ( 1 945), ihtiyarlık sigortası
(1949), hastalık ve analık sigortası (1950). Aynı
dönemde 1 950 sonrası iktidar değişikliğinin ar
dından hafta tatili ve genel tatil ücreti ödenme
sine ilişkin l 951 tarihli kanun, basında çalışan ve
çalıştıranlarla ilgili yasa· (1952), öğle tatili kanu
nu (1954), deniz iş kanunu 1954 ve yıllık ücret
li izin kanunu ( 1960) şeklinde sıralanabilecek ya
sal düzenlemeler kendisini göstermektedir. Bu dö
nemde ayrıca devletin çalışma ilişkilerini belli öl
çüde kurumsal bir niteliğe kavuşturmak için ken
di örgütlenmesini de geliştirdiği görülmektedir.
Çalışma Bakanlığı 1946 yılında kurulmuştur. İş
çi sigortaları kurumu 1946'da, İş ve İşçi Bulma
Kurumu 1946 •da, İş Mahkemeleri 1951 •de kurul
muştur.

31 Ocak 1950 tarihinde --eşit işe eşit ücret"
ilkesi 55 18 sayılı Yasa ile getirilmiştir. 1 Mart
1952 tarihinde yürilrlüğe giren hafta tatili ve ge
nel tatil günlerinde ücret ödenmesi hakkında ka-
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nun yarım gün ücret ödemesini öngörmüştür.
1956 yılında bu yarım ücret tam ücrete çıkarıl
mıştır. 1951 yılında asgari ücretle ilgili bir dü
zenleme yapılmıştır. Hafta tatili ve genel tatiller
de ücret ödemesinin öngörülmesi ve asgari ücre
tin uygulanmaya başlaması çok önemli iki temel
değişiklik olmuştur. 1960 yılında yıllık ücretli
izin hakkı yasayla sağlanmıştır.

1956'da kanm işçilerine bir aylık gelirleri tu
tarında ikinci bir ikramiye daha verilmesi düzen
lennıiş, madenlerde yeraltında çalışanlar için yıl
da üç ikramiye öngörülmüştür. Öğle dinlenmesi
kanunu 1954'de kabul edilmiştir. İş güvencesi
yoktur. Ancak ihbar önelleri düzenlenmiştir. l950
tarihli bir yasayla işçilerin toplu olarak işten çı
karılması dunımunda bir ay önce Çalışma Bakan
lığı 'na haber verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

2.
İlk sendikalar yasası 1947 yılında yürilrlUğe

girmiştir. Yasanın hazırlanışı ve uygulanışı yine
de devletle egemen olan kontrol altında tutma ve
baskı uygulama anlayışının çok da fazla değiş
mediğini ortaya koymaktadır. Yasayı çıkarırken
üzerinde durulan ana düşünce Türkiye'nin ..imti
yazsız sınıfsız bir toplum olduğu" bu nedenle
sendikaların sınıf çatışmasını destekleyecek bir
kurum olarak değil, devletle ve işverenle işbirli
ği yapıp, ülkenin kalkınmasına hizmet edecek ku
ruluşlar olarak kurulması gerektiğidir. Sendikala
ra siyasi faaliyet yasağı getirilmiş ve grev yasak
ları devam ettirilmiştir. Bu gelişmeler ve ülke
içinde küçük küçük sendikaların istenen amacı
sağlayamaması işçi hareketinde 1 952 yılında
Tiirk-İş'in kurulmasına varan önemli bir birleşme
eğilimini doğurmuştur. 1945 ve 60 döneminde
Tilrkiye•de endüstri ilişkileri sisteminin asıl ola
rak baskıcı niteliğini ve yasakçı bir sistem olma
özelliğini koruduğu belirtilmelidir. Bu dönemde
İş Yasası 'run belli hükümleri değiştirilerek kap-
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samı biraz daha genişletilmiştir. 1952 ve 56 de
ğişi.klikleri ile 50 bin ve daha yukarı nüfuslu
kentlerde 4- 9 arasında işçi çalıştıran işyerlerin
de çalışan işçilerde İş Yasası kapsamına alınmış
tır. Benzer şekilde İş Yasası "nırı kapsamına
1952'de basın mesleğinde çalışanlar katılmış,
l 954'de Deniz İş Kanunu çıkarılmıştır.

Savaş sonrası demokratikleşme eğilimleri do
ğal olarak etkili olmuş. ancak tüm uygulama ve
düzenlemelerde gerçekten bir demokratik yapı
sağlamaktan çok bu geçişi devletin ve sermaye
nin kontrolünde yapabilmek amaçlanmıştır. Aslın
da dönem içerisinde çok ilginç yasal düzenleme
ler, mevzuat değişiklikleri görülmektedir. Örneğin
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Örgütlenme ve
Toplu Pazarlık Hakkı ilkelerinin uygulanmasına
ilişkin 98 sayılı Sözleşmesi 8 Ağustos 1951 ta
rihinde onaylanmıştır. Ancak bu sözleşmelerin
özüne uygun bir uygulama gündeme getirilme
miştir. Gerek yasaların hazırlandığı dönemlerde
gerekse 1950-60 Demokrat Parti iktidar dönemin
de genel eğilim. sendikal hakları tanıyan ancak
denetim altında ve etkisiz kurumlar olarak tutma
ya çalışan bir davranış olarak görülmüştür. Bu
durumun bir parçası olarak sendikal hareketin
uluslararası ilişkilerini geliştirmesi engellenmiştir.
Türk-İş'in Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları
Konfederasyonu'na üyeliği geciktirilmiş. buna
karşılık ABD sendikacılarının Türkiye'deki sendi
kalarla ikili ilişkiler kurarak bu sendikal yapıla
ra yön vermesi desteklenmiştir. Böylece Türki
ye'de sendikal hareket yapılanırken ABD sendi
kacılığının az gelişmiş ülkelerde uygulanabilecek
biçimleri egemen kılınmış. işyeri düzeyinde eko
nomik hakların sağlanması biçiminde örgütlenen
endüstri ilişkileri sistemi yerleştirilmiş ve böyle
ce siyaset dışı tutulmak istenen ve açıkça siya
set yasağı konulan sendikal hareketin niteliğine
uygun bir toplu iş ilişkileri alanı yaratılmıştır.
Tilrkiye'de sendikal hareketin yeniden ortaya çı-
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kış koşullarında Avnıpa işçi sınıfı hareketinin
mücadele geleneğinden etkilenmemesi için gere
ken her türlü önlemin alındığı anlaşılmaktadır.

3.
İşçilerin taleplerinin artması. işçi örgütlenme

lerinin gelişmesi. siyasal iktidarın daha önceki
tek parti dönemlerinde olduğu gibi baskıcı uygu
lamalar gündeme getirmesine yol açmıştır.
1955'de Ankara'daki tüm sendikalar kapatılmış.
1955 sonunda ise İstanbul 'daki bütün sendikala
rın faaliyetleri durdunılmuştur. 1957 yılında İs
tanbul, Güney Anadolu, Çukurova, Sakarya, An
kara bölgelerinde kurulu olan işçi sendikaları bir
likleri 20 Nisan'da Bursa ve Marmara birlikleri
de 7 Mayıs'ta kapatılmıştır. Buna karşılık 1959
yılında sendikal çalışmaları nedeniyle işten çıka
rılan işçilere bir yıllık ücret tutarında tazminatın
işveren tarafından verileceği hükmü düzenlenmiş
tir. Ancak kamu çalışanlarının ve devlet memur
larının bir sendikalaşma hakkı yoktur. Toplu söz
leşmelerin sendikalar yasasında yer aldığı. ancak
grevin yasaklanmış olması ve zorunlu tahkim sis
tenıinin uygulanması sonucunda toplu sözleşme
kurumunun gelişmediği görülmüştür.

E) 1960-1980 Döneminde
Türkiye'de işçi haklar•
1.
1960-80 dönemi Türkiye tarihinin kapitalist

gelişme süreci açısından en önemli adımlarının
atıldığı bir dönem olmuştur. 1960 • Lı yılların ba
şında gayri • safi milli hasılada sanayiinin payı %
17.5 iken. bu oran 1975-76'larda % 21 dolayını
yükselmiştir. Tanının payı ise aynı yıllar arasın
da % 36.5'den % 27'ye düşmüştür. Hizmetlerin
milli gelirden payı % 46 iken, 1975-76'da bu
oran yaklaşık % 52'yi bulmuştur. Böylece 1960-
80 dönemi Türkiye'nin gerek üretim yapısı, ge-
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rekse nüfus yapısı açısından nitelik değiştirdiği
bir dönem odrrruştrır, 1960 nüfus sayımına göre
sanayiinin faal nüfus içindeki payı % 9 iken, dö
nemin sonlarına doğru % l2_5'i bulmaktadır_

Bu göstergeler önemli bir yapısal değişimi b-e
lirtmekle birlikte. gelişmenin sağlıklı bir kentleş
me ve sanayileşme biçiminde olmadığı da özel
likle belirtilmelidir_ Çünkü bu dönem içinde eko
nomik gelişme daha çok dış kaynaklarla finanse
edilmiş ve dönem boyunca sürekli dış açık ve
rilrniştfr, 1 960-80 arasında sanayileşmenin hangi
üretim bölümüne dayandığı değerlendirildiğinde
burada sözkonusu olan üretim alanının dayanıklı
tüketim malları sanayi olduğu görülecektir_ Oysa
sağlıklı ve dengeli kapitalist bir gelişmenin yaşa
nabilmesi için yatırım malları üreten sanayi dal
lannın toplam sanayii içindeki payının büyümesi
zorunfudrır. Türkiye'de ise yatırım malları üreten
sanayiinin toplam sanayıı içindeki payı . dönem
içinde % 8.4'den % 7_5'e gerilemiştir. Aynı dö
nem içerisinde yatırım malları üreten sanayilerde
çalışan işçi sayısı da % 12'den % 9_9•a düşmüş
tür. Bu durum sanayiinin dışa bağımlılığının sür
düğünü göstermektedir_

Devlet sanayii bu dönem içerisinde nitelik de
ğiştirrrıiş ve 1930'lu yılların yaygın tüketim mal
lannda yoğunlaşan devlet yatırımları özellikle
980'li yıllara gelindiğinde daha çok özel sektö

re temel girdiler sağlayan alanlara yönelmiştir_
Dönem içinde gerek üretim değeri, gerekse ima
lat sanayiindeki yeri açısından kamu kesiminin
payi önemli ölçüde gerilemiş ve 1963'de %
44'ler dolayında iken i 980'de % 36 olmuştur.
Ekonominin dışa bağımlılığının belli başlı göster
geleri olarak sayılabilecek olan gayri safi milli
hasıla içinde ithalatın payı bu dönem içinde ·sü
rekli artmış ihracatın ithalatı karşılama oranı ise
azalma eğilimi içi~e girmiştir.

Aynı dönem içerisinde 1963 yılından başlayan
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bir özgür sendikalaşma hareketi ve buna bağlı
olarak bir toplu sözleşme düzeni görülmektedir.
Gerçi grev hakkı yalnızca toplu sözleşme sistemi
içinde desteklenmektedir ama bu bile dönem için
de işçi ücretlerinin 12 Mart l 971 • i izleyen 2 yıl
dışında sürekli olarak gerçek artış göstermesini
engellemeıniştir. Bu dönem içinde 1963 yılında
reel ücretler 100 kabul edilirse. 1976'da 175•e
çıkmıştır. Ancak sanayide üretilen katma değer
den ücretlilerin aldığı pay 1963-64•den 1972'ye
kadar sürekli olarak gerilemiştir. 1973 •den başla
yarak ise ücretlilerin ulusal gelirden aldığı payda
artışı olduğunu görmekteyiz. 1977-79 döneminde
bu oran % 3Tleri bulmuştur.

Genel çizgileriyle üzerinde durmaya çalıştığı
mız bu dönemin temel yasal düzenlemeleri önce
likle 1961 Anayasası. 1963 yılında çıkarılan 274
sayılı Sendikalar Yasası ile 275 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası, 1965 tarihli
Sosyal Sigortalar Yasası. yine 1965 tarihli Dev
let Personeli Sendikalar Yasası, 1966 tarihli De
niz İş Yasası. 1967 tarihli 931 sayı1ı İş Kanunu
ve 1971 tarihli 1475 sayılı İş Kanunu olarak sa
yılabilir. Hemen belirtilmelidir ki. bu dönem içe
risinde çıkarılan yasaların belirlediği çalışma iliş
kilerini temelleri 1961 Anayasası·nda atılmıştır.
Nitekim Anayasada sendikalaşma ve toplu sözleş
me hakkı oldukça yeterli bir biçimde tanımlan
mış, aynı çerçevede sosyal güvenlik uygulamala
rına yer verilmiş, anayasa açıkça sosyal devleti
oluşturma işlevinden söz etmiştir.

Bu gelişmelerin tek başına 1960 yılında ger
çekleştirilen siyasi hareketin ürilnü olduğunu söy
leyebilmek mümkün değildir. Bu aynı zamanda
1945'lerden başlayarak gelişen ve yetersiz de ol
sa belli birikimler oluşturan işçi hareketinin orta
ya koyduğu mücadelenin bir sonucu sayılmak du
rumundadır. l 946'da başlayan sınırlı sendikacılık
hareketi. kendisini grev hakkıyla da donatarak
gerçek bir kimliğe kavuşma yönünde talepler öne
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sürmüş ve çok partili siyasal düzenin olanakları
nı da kullanarak başlangıçtan itibaren sendikal
hareketi ve işçi hak ve özgürlüklerini geliştirmek
için bir mücadele sürdürmüştür. Dönemin başına
bakıldığında 1960'da İş Kanuna tabi işçi sayısı
nın 800 bini aştığı sendikalı işçi sayısının ise
300 bini bulduğu görülmektedir. Bu sayı ve da
ha önce yaşanan örgütsel gelişmeler elbette
1960'h yıllar boyunca gerçekleşecek olan demok
ratik açıhmların önemli itici güçlerinden birisi
olacaktır. Nitekim 1961 'de gerçekleştirilen Saraç
hane Mitingi o güne dek Türkiye "nirı tanıdığı en
kalabalık işçi mitingi olma özelliği ile tarihteki
yerini almıştır. Ancak yine ülke ekonomisinin ve
sosyal yapının dinamikleri bu dönemi de gel-git-
li bir dönem haline sokmuş ve örneğin 1971 yı-
lı değişiklikleriyle kimi demokratik haklar budan
mıştır.

Dönem içerisinde geçerli oları 1936 tarihli İş
Yasası. bazı açılardan önemli ölçüde yenilenmiş
tir. Öncelikle 1967 yılında 931 sayılı yeni bir İş
Yasası çıkarılmış ve bu iş yasası 3008 sayılı es
ki iş yasasının en temel iki noktasını değişti.nniş
tir. 931 sayılı yasayla tek işçi çalıştıran işyerle
rinde bile yasanın uygulanması öngöıiilmilş ve
kapsam tüm işçileri içine alacak bir şekilde ge
nişletilmiştir. Ayrıca çok önemli ve temel bir de
ğişiklikte yasanın işçi tanımında yapılmıştır. 931
sayılı yasayla bugün kullanılan anlamda işçi...iş
sözleşmesine bağlı olarak çalışan kişi" olarak ta
nımlanmıştır. 1950-60 döneminde yürürlüğe soku
lan hafta tatili yasası ile yıllık ücretli izin yasa
ları iş yasası metni içine alınarak bir bütünlük
sağlanmıştır. Benzer şekilde kıdem tazminatı uy
gulaması ile ilgili de önemli değişiklikler yapıl
mış ve asgari ücretin düzenlenmesi daha uygun
ve uygulanabilir bir zemine oturtulmuştur.

Kıdem tazminatının son ücret üzerinden veri
leceği hükmü getirilmiş. tazminatının he~abında iş
yılı ibaresi yerine takvim yılı ibaresi getirilmiş-
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tir. Asgari Ücret ise Türkiye 'ye 3008 sayılı İş
Yasası 'nda öngörülen bir düzenleme olarak gir
miştir. 1936 yılında yasanın kabul edilmesine
karşın Asgari Ücret Yönetmeliği ancak 1951 yı-

• lında çıkarılmış ve bu tarihten itibaren asgari üc
ret tespiti başlamıştır. Ancak 1966 •da tüm iller
asgari ücret kapsamına alınabilmiştir. 1967'ye ka
dar illere göre ayn ayn asgari ücret tespiti ya
pılmıştır. Ancak 30 yılı aşkın bir süre geçmeden
asgari ücretin tüm ülkeye yayılması sağlanama
mıştır. Üstelik ulusal nitelikli bir asgari ücretin
tespit edilebilmesine ancak 1974'de gelinebilmiş
tir. Bu dönemde sosyal güvenlik alanında da
önemli değişimler yaşanmıştır. Ancak yine de iş
çilerin sosyal güvenlik haklarının gelişimine ba
kıldığından, sosyal güvenliğe devlet katkısının
bulunmadığı görülmektedir. Bu bir sigorta siste
midir. Bu bir sosyal güvenlik sisteın..i sayılamaz.
Çünkü işverenlerin işçiler için ödediği sigorta
primlerini fiyatlara yansıtarak yeniden topluma
yüklemesi mümkündür. Bu anlamda henüz sosyal
sigortalardan sosyal •• güvenlik sistemine geçişin
başlamadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Sos
yal Sigortalar Yasası 1965'te yürürlüğe girmiştir
Tüm bu gelişmeler sonucunda dönem sonunda
1 980 yılında yaklaşık 2 milyon üye işçiyi kap
sayan bir sosyal sigortalar sistemi oluşmuş bu
lunmaktadır. 1971 'de bağımsız çalışanlar örgütü
olarak BAĞ-KUR'da bu sisteme dahil olmuştur
Aynı dönemde OYAK kurulmuş ve sigorta hak
lan bakımından yeni bir kesim ortaya çıkarılmış
tır.

Dönemin en belirgin özelliklerinden birisi
çağdaş iş güvencesi uygulamalarının olmayışıdır
Buna rağmen özellikle sendikaların mücadelesi
sonucunda dönem içinde gerçek ücretlerin arttın
labilmiş olması ilginçtir.

2.
1960- 1980 arasında toplu iş hukuku ne yön-
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de gelişmiştir sorusunun karşılığı iki yasal düzen
lemeden çıkarılabilir. Bunlardan birisi 274 sayılı
Sendikalar Yasası'dır. Bu yasa 24 Temmuz
1963'te 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Yasası ile birlikte yürürlüğe konulmuştur.
Ülkemizde bu gelişmeler sanayileşmenin kendi
dinamikleriyle güçlendiği. işçi sınıfı hareketinin
mücadele birikiminin sonucu olarak yaşanmış sa
yılamaz. Bununla birlikte gerek öncesinde, gerek
se dönem içinde ortaya konan işçi sınıfı müca
delesini küçümsemek de doğru bir tutum olma
yacaktır. Nitekim işçi sınıfı hareketinin şu yada
bu şekilde baskı altına alındığı 1971-72 yılların
da ücretlerde bir gerilmenin ortaya çıktığı görü
lecektir. 274 sayılı Sendikalar Yasası sendikal ör
gütlerin kuruluşunu, yapısını. örgütlenme şekille
rini tanımlamakta, sendika yöneticiliği. faaliyetle
ri, sendikanın gelirleri, denetleme esaslan gibi
konular düzenlemektedir. Gerek Sendikalar Yasa
sı'nın gerekse Toplu İş Sözleşmesi. Grev ve Lo
kavt Yasaaı 'nın 1947 tarihinde Arnerfka'da yilrilr
lüğe giren TAFT HARLEY yasasından önemli
ölçüde etkilendiği anlaşılmaktadır. Bu dönem içe
risinde yaygın örgütlenme biçimi federasyon ve
işkolu düzeyinde gerçekleşmiştir. Sendikaların
uluslararası kuruluşlara katılına bakımından bir
izin alma koşulu yasada yer almamıştır. Bu an
lamda 27 Mayıs'ın hemen arkasından hilkümet
Türk-İş'in Uluslararası Özgür İşçi Sendikaları
Konfederasyonu'na üyeliğini serbest bırakmıştır.

Memurlara sendikalaşma hakkının kalıcı bi
çimde tanınmamış olması ve dönem içerisinde
yürürlüğe giren Devlet Memurları Sendikalar Ka
nunu 'na göre kurulmuş mamur sendikalarının
varlığının çok uzun sürmemesi. ülkemizde işçi
memur aynmıni sürekli gündemde tutmuştur.

Sendikaların siyasal faaliyetleri ise eski doğal
gelişmelerin bir uzantısı olarak sınırlı biçimde ta
nımlanmıştır. Eski yasada olduğu gibi toptan bir
siyaset yasağı yoktur. ancak bazı kısıtlamalar ge-
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tirilmiştir. Burada sendikaların siyasal partilerle
ilişki kuramayan, ekonomik demokratik haklar
için mücadele eden ancak siyasal amaç gütme
yen kuruluşlar olarak görülmek istendiği açıktır.
İşçilerin en az dörtte birinin temsil ettiğini bel
geleyen sendika aidat kesebilme hakkına sahiptir.
Sendikaların denetlenmesi yoğun bir biçimde ön
görülmektedir.

Sınıf' mücadelesinin giderek yükselmesi karşı
sında, işçi hareketinin gelişmesinin önünü kesmek
ve özellikle DİSK'in gelişmesini önlemek için
sendikalar yasasının değiştirilmesi yönünde yoğun
bir' baskı örgütlenmiştir. Bu baskı sadece sendi
kalar yasası ile sınırlı kalmamış toplu sözleşme
ve grev yasasını da etkilemiştir. Toplu sözleşme
ve grev konusu dönem içerisinde 275 sayılı Ya
sa ile düzenlenmiştir. Buna göre toplu sözleşme
birimi işkolu ve işyeri olmak üzere iki düzeyde
örıgörülrrıüştür, ancak uygulamanın çerçevesının
doğru çizilmemesi dolayısıyla sözleşme düzeni iş
yeri ve işkolunda hangi ölçütlere göre ve nasıl
düzenlendiği belli olmayan sözleşmelere dönüş
müş, birbirini tekrar eden düzenlemeler görülmüş
tür. Toplu sözleşme yetkisinin belirlenmesinde
yasa, ilgili işyerinde çalışan işçilerin yarısından
f'azlasını temsil eden sendikayı yetkili saymıştır.
Bu düzenleme Amerika'da yürürlükte olan işleyi
şin benzeridir. Ancak yetki belirmede uyuşmaz
lık çıktığında doğrudan işçilerin oyuna başvurul
ması yönündeki ek çözüm bu yasada bulunmadı
ğından sözleşme yetkisi konusunda çok büyük
uyuşmazlıklar yaşanmıştır. 1974-1975 yıllarında
bazı mahkemelerin referandum ya da irade beya
nı gibi yollarla belli bir yasal uygulama oturtma
ya çalıştıkları görülse de, bu düzenlemeler kural
oluşturacak nitelikte yaygınlık kazanarak bir top
lu sözleşme yetki sistemine dönüşememiştir.

Bakanlar Kurulunun bir teşmil yetkisi vardır.
Grev yasaklan ve grev tanımı yasanın en önem
li noktalarından birisini oluşturmaktadır. Çünkü
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grev hakkı toplu iş sözleşmesinin yapılması ve
yürütülmesi çerçevesinde tanınmıştır. Siyasal grev
.açıkça yasaklanmış. işi yavaşlatma ve genel gre
ve de yer verilmemiştir. Grev erteleme yetkisi
Bakanlar Kunıluna tanınmıştır. Grev sonunda va
rılacak anlaşmadan greve başvuran sendikaların
üyelerinin dışında diğer işçilerin de dayanışma ai
datı ödemek yolu ile yararlanabilmesi öngörül
müştür. Ancak bu yararlanma sendikanın onayı
olmaksızın gerçekleşemeyecektir. Yüksek hakem
Kurulunun kararları kesindir.

Sistemin esasları böylece tanımlanmıştır. an
cak bu sistem işçi sınıfı hareketinin gelişme eği
limlerinin önünü kesmek isteyen güçlerce kısa
zamanda ortadan kaldırılmak istenmiştir. Bu
amaçla 29 Temmuz 1970'te dönemin Adalet Par
tisi iktidarı 274 sayılı Yasayı değiştiren 1317 sa
yılı Yasayla sendikalar ve grev. lokavt yasaaırurı
birçok hükmünü ortadan kaldırmaya yeltenmiştir.
O dönemin yetkililerince bu değişikliklerin ama
cı açıkça DİSK'in varlığına son vermek olarak
belirtilmiştir.

Bu değişikliklerin başlıcalarının neler olduğu
na bakıldığında. öncelikle bir sendikanın ülke ça
pında faaliyet göstermesi ıçın ilgili işkolundaki
işçilerin 1/3 'ünü üye yapmış olması koşulunun
yasaya eklenmiş olduğu görülecektir. Bu tür bir
düzenlemeyi herhangi bir demokratik ülkede bul
mak mürrıkün değildir. Ancak bu düzenlemenin
bir benzerini 1943 "re Brezilya'da Vargas diktatör
lüğü sırasında yürürlüğe konmuş olan yasada gö
rebiliyoruz.

Benzer şekilde 1970 değişiklikleriyle daha ön
ce özgür bırakılmış olan ..birf ik;" şeklindeki ör
gütlenmelerin önü kesilmiş ve bu örgütlenme bi
çimi yasaklanmıştır. Bu değişiklikle aynı zaman
da işçi sendikası kurabilmek için sendikanın ku
rulacağı işkolunda en az üç yıldır fiilen çalışıyor
olmak şartı mevcut yasaya eklenmiştir. Ancak bu
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değişiklik Anayasa Mahkemesi
1971 •de iptal edilmiştir.

Benzer nitelikte sendikaları baskı altına alacak
bir başka düzenleme onların gelirlerine ilişkin
olarak yapılmış ve burada eğer işyerinin kurulu
bulunduğu işkolunda işkolu yetkisi almış bir sen
dika varsa yalnızca o sendikanın aidat alabilece
ği kuralı getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi
1972'de bu değişikliği de iptal etmiş bulunmak-
tadır.

1317 sayılı Yasa ile Türkiye çapında faaliyet
te bulunacak sendikanın kurulacağı işkolunda ça
lışan işçilerin 1/3 "ürı temsil etme koşulu getirili
yordu. Ayrıca işyeri düzeyinde kurulu sendikala
rın toplu sözleşme ve grev yetkilerinin kaldırıl
ması da öngörülüyordu. Bu hükümde Anayasa
Mahkemesi tarafından 1972•de iptal edilmiştir.
1317 sayılı yasa ile yapılan bir diğer değişiklik,
dayanışma aidatı ödeyen bir işçinin toplu sözleş
meden yararlanması konusunda sendikadan izin
alınmasının kaldırılması olmuştur.

Görüldüğü gibi 15-16 Haziran 1970 olayları
egemen güçlerin ve siyasi iktidarın gelişen işçi
hareketini yok etme isteklerinin önüne geçebil
mek için bir direniş olarak ortaya çıkmıştır.

3.

Genel koşullarını böylece ortaya koyduğumuz
bu dönem içinde işçi hareketlerinin ve örgütlen
melerinin gelişimine bakıldığında Türkiye işçi sı
nıfının temelini oluşturan asıl örgütsel yapıların
ve kurumlaşmaların bu dönemde oluştuğu görü
lecektir. İşçi sınıfı içerisindeki ayrımlar bu dö
nemde ortaya çıkmıştır. Bir yandan Amerikan
sendikacılığı temelinde gelişen l 950-1960 arasın
daki pratik. öte yandan Amerikan sendikacılığı
deneyiminin yoğun etkileriyle oluşan I960 sonra
sı sendikal ve toplu iş sözleşmesi ve grev yasa
sı pratikleri. sendikal hareketin alanını yalnızca

tarafından
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'Işyemrıcleık.i ekonomik faaliyetle sınırlamış, işçi sı
nıfının taleplerinin yaygın biçimde yerine getiril
mesini olanaksız kılmıştır.

60-80 dönemi daha öncede belirtildiği gibi
özel sermaye birikiminin güçlendiği. işçi sınıfının
nicelik olarak geliştiği, köyden kente göç olgu
sunun yoğunlaştığı bir dönemi ifade etmektedir.
Bu anlamda işçi sınıfı-sermaye çatışmasının en
açık biçimde yaşanmaya başlandığı koşullarda da
ha çok kamu işyerlerinde örgütlenmiş bir sendi
kacılık, ••Amerikan sendikacılığı.. anlayışıyla yü
rüttüğü faaliyetlerinde yetersizlik içine düşmüştür..

Bu durum işçi sınıfı içinde değişik görüş ve
eğilimleri açığa çıkarmış ve sendikal tartışmaları
yoğunlaştırmıştır. Önce Sendikalararası Dayanış
ma (SADA) adı verilen bir örgütlenme ortaya
çıkmış ve daha sonra 1967'de DİSK'in kurulu
şuna yol açacak gelişmeler gözlenmiştir. Bu ay
rılık temelde işçi sınıfının toplumsal rolüne ve
kapitalist gelişme içerisinde işçi sınıfının hak ve
özgürlüklerine nasıl yaklaşılması gerektiğine iliş
kin bir ayrılıktır. DİSK, Türkiye işçi sınıfının ve
Tilrkiye kapitalizminin gelişme dinamiklerini,
emek-sermaye çelişkisi üzerinden işçi sınıfının
hak ve çıkarlarını en iyi koruyabilecek bir çer
çeve içinde dönüştürmeye yönelmiş, bu yönelim
pratik egemenlerin şiddetli tepkisini çekmiştir.
DİSK'in mücadelesi çok kısa zamanda tüm işçi
sınıfını kavramış üye sayısı yüzbinleri bulmuş ve
bu gelişme 1970 yılında iktidarın mevcut yasala
rı antidemokratik değişikliklerle kazanımları yok
edecek bir biçimde değiştirme çabasına yol aç
mıştır. Bunun karşılığında Saraçhane Mitinginden
sonra Türkiye işçi sınıfı tarihinin en önemli ge
lişme dinamiklerinden birisi olarak görülebilecek
olan 15-16 Haziran 1970 olaylan patlak vermiş
ve işçi sınıfı temel örgütlenmesine, özgürlüğüne
yönelik bu saldırılan ortadan kaldırabilmenin yol
larını bulmuştur. 1 970 yasası ile yapılmak iste
nen değişikliklerin çok büyük bölümü 1980 son-
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rasında 2821-2822 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt yasalarıyla gerçek
leştirilecektir .

.Dönem içinde sendikal örgütlenmenin değişi
mi açısından DİSK'in kuruluşu birinci öneme sa
hiptir. DİSK, Tilrk-İş'in çizgısme karşı çıkan,
toplumsal gelişmeye önderlik etmenin sendikal
hareketin vazgeçilmez görevlerinden birisi olduğu
düşüncesiyle hareket eden beş sendika tarafından
kurulmuştur. Bu süreçte işçi sınıfı hareketini,
egemenlerin geliştirdiği hukuk düzenini daraltala
rak yok edebilecek devlet güvenlik mahkemeleri
ne karşı geliştirilen DGM direnişleri, faşizme ih
tar eylemleri, çok çeşitli. işyeri direnişleri ve ge
nel uyan eylemleri dönemin asıl karakteristikleri
ni oluşturmaktadır. Türkiye işçi sınıfı tarihinin en
kanlı olaylarından birisi de l 980'li yıllara ya]cla
şırken gerçekleşmiştir. 1 Mayıs işçi bayramının
1977 yılında İstanbul'da kutlanması sırasında
yüzbinlerce emekçinin üzerine ateş açılmış ve 36
insan yaşamını bu saldırıda yitirmiştir. Bu tür
olaylar egemen güçlerin işçi sınıfı hareketinden
ne ölçüde ürktüklerini ortaya koyduğu gibi bu
gelişmenin önünü kesebilmek için ne denli acı
masız olabileceklerinin de açık örneğini oluştur
maktadır.

Bu dönemde aynca 1976 yılında Hak-İş'in or
taya çıktığı görülmektedir. Öte yandan dönemin
sonlarına doğru bir işçi örgütlenmesi olmaktan
çok bir siyasi hareketin uzantısı biçiminde işçi
sınırı içinde yer alan MİSK'inde kurulduğu göz
lenecektir.

3. .bölüın

I980'den Günümüze Toplumsal
Gelişme ve İşçi Hakları
1) Döneınin genel özellikleri

l980'lere gelinirken o güne dek gerçekleştiri-
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len ekonomik ve sosyal modelin tıkandığı ve ar
tık sürdürülemez hale geldiği gözlenmiştir. Aslın
da bu durum 1977'den sonra kendisini göstermiş
tir. 24 Ocak 1980 karurlnrıyln sanayi politikası
temelden değiştirilmiş; kalkınma stratejisi serbest
rekabet esaslarıyla, dışa açık. ihracata dayalı bil
yüme modeline oturtulmaya çalışılmıştır. Bu mo
delin doğal bir sonucu. dış pazarlara sürekli. ka
liteli ve ucuz mal gönderebilmek, ihracatı sürek
li hale getirebilmek için, kaçınılmaz olarak işçi
maliyetlerinin minimumda tutulması ve ucuz iş
gücüne dayalı ekonomik kalkınma sürecinin oluş
turulmasıdır.

Uygulanan ekonomik politikaların sonucu sen
dikal örgütlenmeler yasak ve sınırlamalarla yüz- .
yüze bırakılmıştır. Ancak 24 Ocak 1980 ekono
mile kararlarının yalnızca Türkiye'de uygulaınaya
konulmayan ve genel olarak uluslararası serma
yenin yeniden yapılanma süreci içinde yaygın
olarak gündeme getirilen politikaların bir uzantı-
sı olduğunu belirtmek .gerektr. Aslında benzer ör
neklerde de görüldüğü gibi az gelişnıiş ya da ge
lişmekte olan ülkelerin çoğunda da bu durum
Türkiye'deki örneğine benzer biçimde gelişmiştir.

Ülkemizde 12 Eylül 1980 askeri darbesi be
lirli açılardan çok yetersiz de olsa işçi haklarının
gelişimine katkıda bulunan demokratik yapılan
tümüyle ortadan kaldırmış, parlamentoyu kapat
mış. siyasi partileri sistem dışına itmiş. sendikal
hak ve özgürlüklerin kullanınuru yasaklamıştır.
Bu hareket toplumsal gelişmenin önünü açıcı iş
levi dolayısıyla kendine hedef olarak DİSK'i be
lirlemiş ve diğer sendikal kuruluşların faaliyetle
rini durdurduktan kısa bir süre sonra yeniden
açılmasına izin verirken, DİSK'in çalışmalarına
izin verilmemiştir.

DİSK'in kapalı kaldığı 10 yıllık süre boyun
ca 12 Eylül rejimi amaçlanan ekonomik ve top
lumsal yapıya uygun kurumsal düzenlemeleri
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oluşturma' yoluna gitmiştir. : Bu kurumsal düzen
lemelerin ilki 1 982 Anayasası olarak şekillenmiş
tir. 1982 Anayasası 1961 •den farklı biçimde ger
çekte sosyal devlet aınacından kopmuş, ülkenin
kalkınma yol ve yöntemlerini serbest piyasaya
dayalı ucuz emek istihdamında bulan bir yakla
şımı benimsemiştir. Anayasada temel hak ve öz
gürlükler çok sınırlı bir çerçevede tanımlanırken,
özellikle sendikal haklar. toplu sözleşme ve grev
hakkına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmış ve
bu hakların dünyanın hiçbir anayasasında görül
medik biçimde sınırlanması yoluna gidilmiştir.
Lokavt anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir.

1982 Anayasası dışında dönemin temel ku
rumsal düzenlemelerine bakıldığında, toplu iş iliş
kilerini düzenleyen sendikalar yasası ile toplu
sözleşme ve grev yasasının yeni baştan yazıldığı
görülmektedir. 274 ve 275 sayılı yasalar yürür
lükten kaldırılmış. bu yasaların yerine 2821 sayı
lı yeni Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu
İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası yürürlüğe
konulmuştur. Bu dönemde 1999 yılında 4-447 sa
yılı Yasa ile emeklilik yaşı arttırılmış, son ola
rak da 1971 'den beri yürürlükte bulunan 1475
sayılı İş Yasası tilmilyle yürürlilkten kaldırılarak
yerine. 2003 yılında, 4857 sayılı yeni İş Yasası
konulmuştur.

1980'li yılların hemen başında özellikle kıdem
tazminatına ilişkin sınırlamalar getirilmiştir. Kı
dem tazminatına önce günlük asgari ücret tutarı
nın 7 .5 katı sınırı, 1980 tarihli 2320 sayılı yasa
ile getirilmiş. daha sonra 1982 tarih 2762 sayılı
yasa ile ..kıdem tazminatı ödemelerinde uyulacak
tavanın yıllık miktarı devlet memurlarına tabi en
yüksek devlet memuruna ödenecek emeklilik ik
ramiyesini geçemez" şeklinde tanımlanmıştır. Bu
düzenlemeler sosyal güvenlik alanında da devam
etmiştir. Örneğin 1986 tarihli 1402 sayılı Yasay
la belli hizmet süresini dolduran ve belli bir yaş
sınırına ulaşanların yaşlılık aylığına hak kazana-
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bilmek ıçın gerekli prim ödeme gün sayısı
I .soo•den 3.6oo•e çıkarılmıştır. İşçi emeklilerin
aylık oranı o/o 7o•ten % 60•a düşürülmüştür.
Ayakta tedavi ilaç masraflarının % 2o•sine katı
lım öngörülmüştür. Yine 1981 tarihli 2564 sayı
lı Yasa ile 18 yaşın altındaki çalışmaların sigor
talılıkta dikkate alınmaması düzenlenmiş. emekli
aylıklarının hesaplanmasında son üç yıl yeri.ne
son beş yılın ortalamasının esas alınması öngö
rülmüştür. 1 985 tarih 3246 sayılı yasa ile emek
lilik yaş sınırının erkeklerde 6o•a. kadınlarda
55'e çıkarılması düzenlenmiştir. Son olarak top
lumsal mücadelelere konu oluşturan ..mezarda
emeklilik" olarak adlandırılan sosyal güvenlik ya
sası düzenlemeleri gündeme getirilmiştir. Bu çer
çevede devam eden oluşumlar ve ekonomik ko
şullara uygun düzenlemeler. bir yandan da Avru
pa Birliği.ne uyum sürecinin ve Uluslararası Ça
lışma Örgütü normlarının sürekli baskısı altında
kalmıştır. Bu çerçevede 1994 yılında Uluslarara
sı Çalışma Örgütü.nün 158 sayılı İş Güvencesi
ne İlişkin Sözleşmesi TBMM tarafından onaylan
mış. buna karşılık 2003 yılının 15 Mart•ında yü
rürlüğe girecek şekilde hazırlanan yasaya kadar
hiçbir değişiklik yapılamamıştır. Dolayısıyla bu
dönemde 2003 yılına dek modelin esasını uzun
yıllardır sürdürülen iş güvencesiz çalışma oluştur
muştur. Ancak bu yasa da 1 O Haziran 2003 ta
rihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası ile
önemli ölçüde esnetilmiş ve iş güvencesine iliş
kin temel konular büyük ölçüde işverenlerin bek
lentileri doğrultusunda değiştirilmiştir.

2) 4857 sayılı • İş Yasası
2.1) Yasanın sistenü
10 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete'de ya

yınlanarak yürürlilğe giren 4857 sayılı yeni İş
Yasası 9 bölümde dilze~lenrrıiş 122 madde ile 6
geçici maddeden oluşmaktadır. Bölümler yürür
lükten kaldırılan 1475 sayılı Yasanın aynısıdır.
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Ancak eski yasada yer alan ..Sosyal Sigortalar..
başlıklı 8. bölüm yasa metninden çıkarılmıştır.
Böylece yeni yasanın yilrilrltikten kaldırılan yasa
nın sistematik yapısını koruduğu anlaşılmaktadır.
Bu yasa ile yaklaşık 20 yeni madde düzenlen
miştir. Aynca ceza hükümleri hariç eski yasanın
40'ı aşkın maddesi de çok önemli ölçilde değiş
tirilerek yeni madde gibi düzenlenmiştir. Ceza
maddelerinde yapılan değişiklikler ile bu madde
lerin günün koşullarına uyarlanması amacıyla ce
za miktarları arttırılmıştır. Geri kalan maddelerde
ise ya hiç değişiklik yapılmamış ya da maddele
rin özünü etkilemeyecek nitelikte değişiklikler ya
pılmıştır.

2.2) Yasanın anıacı
1475 sayılı İş Yasaaı trn büyük ölçüde değiş

tiren ve 1O Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete•de
yayınlanarak yilriirlüğe giren yeni İş Yasası. Tür
kiye'deki çalışma yaşamına önemli değişiklikler
getirmektedir. Bu yasanın düzenlemeleri gözden
geçirildiğinde. temel kaygının işletmelerin maliyet
yapısını daha ucuz işgücü çalıştırma yönünde et
kileyerek rekabet gücünü arttırma amacı olduğu
açıkça görülmektedir. Bu çerçevede yasanın baş
lıca üç özelliğinden söz edilebilir:

a) Bu yasa ülkemizde 25 yıla yakın bir sü
redir uygulanan, "ucuz emek istihdamına dayalı'"
ekonomi politilçasının hukuki alt yapısını tamam
layan bir yasadır. Yasada bu özellik yeni düzen
lenen Geçici İş İlişkisi, Belirli Ve Belirsiz İş
Sözleşmeleri, Kısmi Süreli İş Sözleşmesi. Çağrı
Üzerine Çalışma. İşverenin Ödeme Aczine Düş
mesi, Telafi Çalışması gibi maddelerle açıkça or
taya konulmaktadır. Aynca 15 Mart 2003 tarihin
de. yürürlüğe giren İş Güvencesine ilişkin hüküm
lerin esnetilmesi, Fazla Çalışma ile ilgili hüküm
lerin değiştirilmesi, Toplu İşçi Çıkarma. Hafta
Tatili, Yıllık İzin, Çalışma Süresi, Ara Dinlenme
si konularında yapılan değişikliklerle de benzer
amaç gözetilmektedir.
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b) Yasanın bir başka özelliği, istihdam ilişki
leri ve işçilerin çalışma koşulları açısından piya
sada varolan tüm uygulamaların hukuksal düzen
leme konusu yapılmasıdır. Bu anJamda bu yasa
ile toplumsal dengesizlikler ve yüksek işsizlik do
layısıyla piyasada işçiler aleyhine oluşmuş bulu
nan tüm dengeler yasa hükmü haline dönilştilriil
mektedir. Böylece yeni İş Yasası piyasa ekono
misinin önündeki tıkanıklıkları tümüyle emek ge
lirleri üzerinden yapılan tasarruflarla aşmaya ça
lışan hukuki bir metin özelliği taşımaktadır.

c) 4857 sayılı Yasanın. işçilerin örgütlenme
özgürlüğü üzerinde yaratacağı etkiye bakıldığın
da, örgütlenme düzeyi çok düşük olan ülkerniz
de, bu yasanın emek örgütlenmesini büyük ölçü
de geriletecek sonuçlara yol açma olasılığı yük
sektir. Düzenli ve tam süreli çalışan işçilerin ör
gütlenmesinin bile sağ larıarrıadığj ülkemizde, yeni
getirilen istihdam türlerinin bir örgütlenme altın
da toplanması neredeyse olanaksızdır. Bu çerçe
vede Ödünç İş İlişkisi. Kısmi Süreli Çalışma, Be- .
lirli Süreli Çalışma, Çağrı Üzerine Çalışma gibi
şekillerde çalıştırılan işçilerin sendika üyesi ola
bileceğini düşünmek mümkün değildir. Kaldı ki.
çalışma saatleri esnekleştirilerek ve Hafta Tatili,
Fazla Mesai ve Yıllık İzin gibi düzenlemeler ka
zanılmış hakları yok edecek bir şekilde düzenle
nerek bağıtlanmış toplu sözleşmeler ve örgütlü iş
yerleri üzerinde de bir baskı oluştunılmaktadır.
Öte yandan yasanın sendikal örgütlenmeyi doğnı
dan etkileyen kayıt dışı ekonomiyi önleme konu
sunda etkili hiçbir yaptırım öngörmediği de gö
rülmektedir. Üstelik kayıt dışını önlemeye yöne
lik eski yasada yer alan teftiş hükümleri yeni dü
zenlemeyle esnetilmiş bulunmaktadır.
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2.3) Yasanın içerdiği temel hükümler ve
özellikleri:

2.3.1) Yasada iş güvencesine ilişkin
yapılan değişiklikler:

Bu yasa ile, 15 Mart 2003 tarihinde yürOrlil
ğe giren başka bir deyişle bu yasanın yayınlan
masından yaklaşık 3 ay önce uygulanmaya baş
lanmış iş güvencesine ilişkin hükümler bile de
ğiştirilmiş ve güvenceler geırrletf lrniştir , İş güven
cesinin altını boşaltabilecek nitelikteki temel de
ğişiklikler 4 başlık altında toplanabilir.

a) Yasanın Feshin Geçerli Sebebe Dayandırıl
ması başlıklı 18. Maddesinde iş güvencesının
kapsamı daraltılmıştır. 15 Mart 2003 tarihinde
.. 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleri" iş
güvencesi kapsamına alınmışken, 3 ay sonra çı
karılan bu yasayla •.•30 ve daha fazla işçi çalış
tıran işyerleri" iş güvencesi kapsamına sokulmuş
tur.

b) Yasada Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü
başlıklı 20. Maddeye yapılan ekle feshin geçerli
bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işve
renden işçiye doğru kaydırılmış olmaktadır. Ay
nca bu hüküm yasaya yeni eklenen 5. Maddede
ki ..aykırılığın işçi tarafından ispat edilmesi ge
rektiğini" öngören hükümle birlikte değerlendiril
diğinde, ispat yükümlülüğü çok büyük ölçüde iş
çiye ait olmaktadır. Oysa bir iş güvencesi uygu
lamasından gerçek anlamda söz edebilmek ıçm
temel koşullardan birisi işçiyi işten çıkaran işve
renin, çıkarma gerekçesinin geçerli olduğunu is
pat yilkümlillüğü altında olmasıdır.

c) Yasanın 29. Maddesi ile toplu işçi çıkar
manın ölçülerinin genişletildiği görülmektedir. 15
Mart 2003 tarihinde düzenlenen yasa hükmiinde
30 günlük süre içinde 10 işçinirı işten çıkarılma
sı toplu işçi çıkarma sayılırken, yeni düzenlemey
le 101 'den daha fazla işçi çalrştıran işyerlerinde
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toplu çıkarma sayılması için çıkan işçilerin sayı
sında artış düzenlenmiştir. Gerçi bu dilzenleme
konuyla ilgili Avrupa Birliği yönergeleri doğrul
tusunda yapılmış bir düzenlemedir. Ancak çok
daha önemli ve temel konularda Avrupa Birliği
standartlarını göz önüne almayan anlayışların bu
konuda Avrupa Birliği "rri gerekçe olarak öne sür
meleri ciddiye alınabilecek bir yaklaşım sayıla
maz.

d) İşçiyi mahkeme kararına karşın işe başlat
mayan işveren için öngörülen tazminat tutarları
eski yasada ..en az 6 aylık en çok 1 yıllık" üc
ret tutarı olarak belirlenmiştir. Bu yasa söz ko
nusu miktarları düşürmüş ve ..en az 4 aylık: en
fazla 8 aylık" ücret tutarı olarak belirlerrıiştir.
Böylece eski yasada varolan caydırıcılık öğesi za
yıflatılmıştır. Burada söz konusu olan ödenecek
tazminatın tutarı değil. yasal düzenlemenin işve
reni. işçiyi yeniden işe başlatmaya zorlayacak. bi
çimde gerçekleştirilmesidir. Bu açıdan yeni dü
zenleme geçersiz nedenle işten çıkarılan işçının,
işe başlatılmasını değil, başlatılmaınasını özendi
ren bir nitelik taşımaktadır.

2.3.2) Yasayla yeni düzenlenen hükümlerin
niteliği:

Yukarıda da sayılan ve bu yasayla yeni geti
rilen maddeler gözden geçirildiğinde başlıca 2 tür
düzenleme ayrılabilir.

İlk olarak yeni istihdam ilişkileri düzenleyen
maddeler söz konusudur. Bu başlık: altında Geçi
ci İş İlişkisi, Türü ve Çalışma Biçimlerini Belir
leme Serbestisi. Kısnıi Süreli İş Sözleşmesi. Çağ
rı Üzerine Çalışma maddeleri toplanabilir. Geçi
ci işçi olarak bilinen Belirli Süreli İş Sözleşme
leri konusunda yapılan değişikliklerde bu çerçe
vede değerlendirilebilir. Bu hükümlerin ortak
özelliği işçiler için. çalışma ve gelir elde etme
konusunda sürekliliği ortadan kaldırmasıdır. Btı iş
ilişkileri ile çalıştırılan işçilerin yaşamlarını sür-
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dürebilecek.leri bir gelir düzeyine ve bu düzeyi
sağlayacak bir işe sürekli olarak sahip olmaları
mümkün değildir. Ülkemizin koşulları dikkate
alındığında bu sorun çok büyük sakıncalar yara
tabilecek boyutlar kazanmaktadır. Örneğin Geçici
İş İlişkisi, Çağrı Üzerine Çalışma ya da Kısmi
Süreli İş Sözleşmesi ile çalışan işçilerin sosyal
güvenlik ve emeklilik sorunları çözümsüz bir bi
çimde ortada durmaktadır. Türkiye'de geçerli
olan sosyal güvenlik. düzenlemeleri dikkate alın
dığında bu şekilde çalışan işçilerin emekli olabil
mek için gereken prim ödeme gününü tamamla
ması bir yana, işsizlik sigortasından ya da sağ
lık sigortasından yararlanmak için gereken gün
sayılarını tamamlamaları bile büyük sorun oluş
turacaktır. Ayrıca bu nitelikteki işlerde çalışan iş
çilerin haklarını elde edebilmek için örgütlenme
eğilimleri de düşük düzeyde olmaktadır. Bilindi
ği gibi geleneksel olarak toplu halde ve tam za
manlı çalışan işçilerde örgütlenme eğilimi art
makta, buna karşılık düzensiz bir biçimde ya da
küçük topluluklar halinde çalışan işçilerde örgüt
lenme eğilimi zayıflamaktadır. Dolayısıyla bu tür
çalışma ilişkilerinin yaygınlaşması hem sendika
lar, hem de bu işçiler için çok büyük kayıplar
anlamına gelmektedir.

İkinci olarak yeni getirilen hükümlerin Telafi
Çalışması ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Öde
neği örneklerinde olduğu gibi çalışma saatlerinin
ve günlerinin esnekleştirilmesi yönünde düzenle
İneler içerdiği görülmektedir. Aşağıda değinilecek
olan Hafta Tatili, Yıllık İzin, Fazla Çalışma, Ça
lışma Süresi gibi hükümlerle birlikte değerlendi
rildiğinde Telafi Çalışması ile Kısa Çalışma da
ha çok ve düzensiz çalışma yapma anlamına gel
mektedir. Burada temel amacın işyerlerinin iş yo
ğunluğuna bağlı olarak çalışma düzeninin ayar
lanmasını sağlamak ve fazla çalışmaya ilişkin pa
rasal yüklerin ortadan kaldırılması olduğu açıktır.
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2.3.3) Yeni yasanın önemli ölçüde
değiştirdiği maddeler:

Yukarıda değinilen iş güvencesine ilişkin hü
kümler dışında. yeni yasa Türkiye'de çalışma
ilişkilerinde oturmuş uygulama niteJiğinde bulu
nan birçok temel hükmü esastan değiştirmiştir.
Deneme Süreli İş Sözleşmesi, Fazla Çalışma.
Hafta Tatili. Yıllık İzin, Çalışma Süresi, Ara
Dinlenmesi bu hükümlerin başlıcalarıdır. Bu de
ğişikliklerle fazla çalışmayı clüzeırıleyesrı sınırlama
lar büyük ölçüde kaldırılmış, fazla çalışmayla il
gili yeni kavramlar getirilmiş. fazla çalışma bel
li zamanlar için ucuzlatılmış ve bazı alanlarda or
tadan kaldırılmıştır. Yıllık izinin üç parçaya bö
lünebilmesi olanağı yaratılmış. hafta tatili işvere
nin belirleyeceği bir günde kullanılmayı mümkün
kılan bir şekle dönüştürülmüş. ara dinlenmelerin
de işçilerin topluca dinlenme yapma hakları sı
nırlanmış, çalışma süreleri büyük ölçüde esnek
leştirilerek denkleştirme adı altında tam zamanlı
çalışan işçiler içinde düzensiz bir çalışma ortamı
öngörülmüştür. Bu düzenlemelerin sendikal örgüt
lülük: altındaki işyerlerinde toplu sözleşmeli işçi
lerin çalışma koşulları üzerinde bir baskı yarat
ması ve yasanın yeni hükümlerine uyum yönün
de bir zorlamaya dönüşmesi kaçınılmazdır.

2.3.4) Kıdem taznünatI:

Yeni yasa kıdem tazminatını 1475 sayılı Ya
sadaki şekliyle korumuş, ancak bağımsız bir
madde olarak düzenlememiş, Geçici Madde 6
olarak öngörmüştür. Bu madde ile kıdem tazmi
natı için bir kıdem tazminatı fonu kurulacağı ve
bu fon kurulana kadar eski hükümlerin uygulan
maya devam edileceği öngörülrnektedir. Bunun
anlamı kıdem tazminatı konusunun çok yakın za
manda Kıdem Tazminatı Fonu Yasası şeklinde
yeniden gündeme geleceği ve bu konuda yeni
düzenlemelerin yapılmaya çalışılacağıdır. Dolayı
sıyla yasayla eski hükmün korunmuş olması ger-
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çekte kıdem tazminatının eski şekliyle stirdilrill
me iradesinin varlığı şeklinde anlaşılmamalıdır.

2.3.5) Ceza maddeleri:
Ceza miktarlarını günün koşullarına göre· ayar

layan bu hükümler konusunda ceza belirleme sis
temi eleştirilebilirse de söylenecek fazla söz ·yok
tur. Ancak yasanın nasıl bir anlayış içinde dü
zenlendiğini ortaya koyan birkaç temel nokta
üzerinde durulmalıdır.

İlk olarak 1475 sayılı Yasanın 107. Maddesi
tümüyle yasa metninden çıkarılmış ve böylece
..bu kanunda cezası özel olarak gösterilmem.iş ya
saklara aykırı hareket eden veya zorunluluklara
uymayan işveren ve işveren VC?_killerine ceza yap
trrırnı.. ortadan kaldırılmıştır. Orneğin 1475 sayı
lı Yasada· 35. Madde olarak düzenlenen Fazla
Çalışma hükürrılerrne aykm davranan işverenlere
uygulanacak cezalan gösteren 99. Maddenin b
fıkrasının 2. bendi değiştirilmiştir. Böylece yasa
da öngörülen süreler dışında işçiyi fazla mesai
yapmaya zorlayan ve fazla mesai süresini bu yol
la yasaya aykırı şekilde arttıran işverenlerin bu
eylemlerinin yaptırımsız kalma olasılığı doğmuş
tur.

Yasanın hazırlanış mantığını ortaya koyabile
cek ikinci örnek kıdem tazminatına ilişkindir. Kı
dem tazminatı konusunda yasa hükümlerine aykı
rı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngö
rülen esaslar dışında ödenmesi durumunda işve
renler için öngörülen 6 aydan 2 seneye kadar ha
pis ve para cezası ile ilgili hüküm de yürürlük
ten kaldırılmış bulunmaktadır. Böylece kıdem taz
minatı ile ilgili hüküm geçici madde olarak dur
makta ancak bu hükrne aykırı davranılması dunı
inunda bir yaptırım uygulanamaz duruma gelmek
tedir.

Benzer şekilde eski yasada varolan kaçak iş
yerlerinin işçinin sağlığı için tehlike oluşturduğu-
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nun belirlenmesi halinde kapatılmasını öngören
hilkilmde, bu yasanın 79. Maddesi ile_ yasa met
ninden çıkarılmış ve sadece para cezası öngörill
ınilştilr.

2.4) Yasanın olu:ınlu yönleri:

Genel olarak sermaye birikimini sağlamak için
işçinin bireysel ve toplu hak arama olanaklarını
kısıtlayan nitelikteki bu yasanın getirdiği olumlu
düzenlemeler de söz konusudur. Bu düzenleme
lerin bir bölümü Avrupa Birliği hukukuna uyum
zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Bir bölümü
ise, bazı izin sürelerinin arttınlınası şeklinde ken
disini göstermektedir. Yasanın 5. Maddede dil- •
zenlediği Eşit Davranma İlkesi, 6. • Maddede yer
alan İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri, 29.
Maddede düzenlenen Toplu İşçi Çıkarmada bildi
rim zorunluluğu. 34. Maddede yer alan Ücretin
Gününde Ödenmemesi durumunda işçinin çalış
mama hakkını. getiren hükümler Avrupa Birliği
yönergelerine uyum için yapılan değişikliklere ör
nek olarak verilebilir.

Yasada olumlu yönde değişiklik sayılabilecek
hükümler şöyle sıralanabilir:

a) Yeni düzenlenen 5. Madde ile İş İlişkisin
de din, ırk. cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep, iş sözleşmesinin türü gibi n_e
denlerle işçiler arasında ayrım yapılamayacağı
hükmü açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır. Gerçi
bu nedenlerle işverenin iş akdini feshetmesi du
rumunda ispat yükümlülüğü işçiye yük.lenmiş bu
lunmaktadır ve bu açıdan önemli bir olumsuzluk
söz konusudur. Ancak madde genel olarak olum
lu bir düzenlemedir.

b) İşverenin Haklı Nedenlerle Fesih Hakkını
düzenleyen 25. Maddede yapılan değişiklikle, iş
çinin herhangi bir nedenle yaratacağı zararın mik
tarı 10 günlükten 30 günlük ücret tutarına yük
seltilmiştir. Böylece işverenin işçinin hizmet ak-
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dini bu nedenle sona erdirmesi konusunda işçi le
hine bir değişiklik yapılmış olmaktadır.

c) Toplu Çıkarma başlıklı 30. Maddeye çıka
rılan işçilerin yerine aynı işleri yapmak ilzere 6
ay içinde başka işçi alınmasını sınırlayıcı bir dü
zenleme eklenmiştir.

d) Yeni düzenlenen 34. Madde ile Ücretin
Gününde Ödenmemesi Halinde işçilerin iş görme
borcunu yerine getirmemeleri yasal bir hak ola
rak tanınmaktadır. Ancak burada sözü edilen 20
günlük gecikme süresi çok uzundur ve uygula
mada bu hakkın işverenlerce istismarına yol aça
bileceği gibi işçi yararına kullanımını da engel-
leyecek bir nitelik taşımaktadır. •

e) 53. Madde ile Yıllık İzin Süreleri- 2'şer
gün arttırılarak hizmet sürelerine bağlı biçimde
14, 20 ve 26 gün olarak düzenlenmiştir.

f) Analık halinde çalışma ile süt iznini dü
zenleyen 74. Maddede yapılan değişiklikle kadın
işçilerin doğumdan önce ve doğumdan sonraki
izin süreleri 6 haftadan 8 haftaya çıkarılmıştır.
Maddeye ayrıca çoğul gebelik hallerinde doğum
öncesi izin süresinin 1 O haftaya kadar uzatılabi
leceği hükmü eklenmiştir.

g) Üçlü Danışma Kurulu başlıklı yeni bir dü
zenleme ile hükümet, işveren ve çalışanlann tem
silcilerinden oluşan bir kurul öngörülmektedir.
Yalnızca danışma niteliği taşıyan bu kurul, yasa
ya göre çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalış
malarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla
oluşturulmakta ve çalışma barışının ve endüstri
ilişkilerinin değiştirilmesine katkı yapması beklen
mektedir.Bu kurulun oluşum ve çalışmasına iliş
kin demokratik bir çerçeve belirlenmesi zorunlu
dur. Kurulun salt danışma işlemini .görecek olma
sı da önemli bir eksiklik sayılabilir. Dolayısıyla
bu oluşumun yasada öngörülen amaçlarına ulaşa
bilmesi düzenlendiği biçimiyle mümkün görilnme
mektedir. Yine de yeni ve katılımcı bir organ
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olarak yasada yer verilmiş olması olumlu karşı
lanmıştır.

2.5) 4857 sayılı Yasanın genel
değerlendirmesi:
Bir bütün olarak bakıldığında yeni yasanın iş

çi sınıfının onlarca yıldır sürdürdüğü mücadele
ile elde ettiği birçok kazanımı ya ortadan kaldır
dığı ya da esnek bir hale dönüştürdüğü görül
mektedir. Yasanın mantığının bir yandan illke
mizde uygulanan ekonomik politikalara, öte yan
küreselleşme sürecinin dinamiklerine uygun bir
biçimde oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Buna göre
sosyal koruma mümkün olduğunca azaltılmalı, iş
çilerin bireysel hak ve özgürlükleri piyasadaki arz
ve talep dengesine göre şekillenmeli ve sendika
lar aracılığıyla işçi örgütlenmelerinin ekonomiye
müdahalesi engellenmelidir.

Dolayısıyla yasanın Avrupa Birliği hukukuna
uyum ve iş güvencesinin getirilmiş olmasından
kaynaklanan olumlu yönleri dışında tek başına
örgütsüz işçiler üzerindeki etkisi olumsuz olacak
tır. Çünkü örgütsüz işyerlerinde yasayla işçilere
verilmiş olan hakların kullanılamadığı bilinmekte
dir. Yasa hükümleri esnetilerek işverenlerin işçi
leri büyük ölçüde istismar etmesinin önü açılmış
durumdadır. -

Örgütlü ve sendikalı işyerleri açısından ise,
aynı bütünün bir parçası oldukları için bu duru
mun olumsuz yansımaları bir sorun olarak dur
maktadır. Bağıtlanmış olan toplu sözleşmelerde
ya da yeni sözleşme görüşmelerinde birçok söz
leşme hükmünün bu yasadaki düzenlemelere pa
ralel şekilde değiştirilmesi talebinin işverenlerce
öne sürülmesi beklenmelidir. Ayrıca yasa ile dü
zenlenen yeni iş ilişkisi biçimleri ile çalışan iş
çilerin örgütlenmesi çok büyük zorluklar göstere
cektir. Çünkü genel olarak bu nitelikteki esnek
çalışma içinde olan işçilerin örgütlenme eğilimle
ri tüm dünyada çok düşük düzeyde kalmaktadır.
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En genel çerçevede ise. çalışma yasaları ve
endüstri ilişkileri sistemi. bireysel ve toplu iş hu
kukunu düzenleyen hükümleri ile bir biltilndilr.
Bu yasada getirilen ve işçi için olumsuz sonuç
lar doğurabilecek hükümlerin önüne ancak 2821
sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleş
mesi. Grev ve Lokavt yasalarının yeniden ve öz
gürlükçü bir anlayışla düzenlenmesi sonucunda
geçilebilir. Toplu iş ilişkilerini düzenleyen ve
sendikaların örgütlenme ve faaliyet alanlarını be
lirleyen yasalarda demokratikleşme ihtiyacı günü
müzün en temel sorunlarından birisidir.

3) 1980'den günümüze toplu İf ilişkileri
düzeni:
1980 askeri darbesinin ardından 2821 sayılı

Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt Yasası 1983 yılında yü
rürlüğe konmuştur. Bu yasalar ilk iş yasasından
başlayarak düzenlenmiş bulanan yasakçı anlayışı
sürdüren bir niteliğe sahiptir. Aynca bu yasalar
sendikal harekete başlangıçtan itibaren ••Amerikan
serıdikacrlrğr" niteliğini kazandırmaya · yönelik
yaklaşımı da geliştirmiş durumdadır. Bu yasala
rın genel niteliği, sendikal örgütlemenin ve top
lu iş sözleşmesi haklarının olabildiğince dar bir
çalışan kesim tarafından kullanılmasını sağlamak
ve sendikal örgütlenmenin toplumsal yapıya etki-

• sinin olabildiğince sınırlı bir çerçevede yansıma
sını öngörmektir.

2821 sayılı Sendikalar Yasası yalnızca işkolu
esasına dayalı sendikalaşmayı öngörmüştür. "Mes
lek veya işyeri esasına göre işçi sendik.ası kuru
lamaz" esası açıkça dilzenlenmiş ve bölge esası
na göre sendikal birliklerin kurulması da yasak
lanmıştır. Ülke çapında işkolu sendikaları ve kon
federasyonlar kurulması mümkiln kılınmış, bunun
dışındaki örgütlenme tipleri yasaklanmıştır.

Konfederasyonlar toplu sözleşme ve grev yap
ma hakkına sahip değildirler. Sendikaların ulus-

198 DİSK Yayınlan



lararası örgütlenmelere üyelikleri ise izin sistemi
ne bağlanmıştır. •

Sendika üyeliği ve kumculuğu da yasada be
lirli kısıtlaınalar altında tutulmaktadır. Sendika
kurabilme hakkı anayasadan kaynaklanacak şekil
de yalnızca işçilere tanınmıştır. Ancak ayrıca me
murların sendika hakkmı yasaklayan bir hüküm
mevcut değildir. Bu noktadan kalkarak süreç içe
risinde kamu çal ışa.nlarının sendika kurma hak ve
özgürlükleri uluslararası kurallar çerçevesinde
gündeme gelmiş ve uzun süren mücadele süreci
nin arkasından kamu çalışanları sendika kurma
özgürlüklerini kazanmışlardır. Sendika üyesi ola
bilme açısından özel öğretim kurunılarında öğret-=
menlik yapanlar dahil sendika üyesi olamayacak
lan düzenlenmiştir. Yasaya göre öğrenciler de
sendika üyesi olamamaktadırlar. Ayrıca sendika
üyeliği kesinleşen işçinin üye fişinin bir örneği
nin işverene verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Sendika kurucusu olabilmek için sendikanın
kunılacağı işkolunda en az bir yıldan beri _ fiilen
çalışıyor olmak önkoşulu getirilmiştir. Sendika
yöneticiliği için ise en az on yıl bilfiil işçi ola
rak çalışmış olmak koşulu getirilmiş, sendika yö
neticiliğinin 4 olağan genel kunıl süresince sür
dürüleceği, aradan bir olağan genel kurul geçme
den aynı kişinin tekrar aday olamayacağı belirtil
miştir.

Sendikal faaliyetlere ilişkin yasaklarsa olduk
ça yoğundur. En belli başlı yasak sendikaların si
yasal faaliyetlerine yöneliktir. Anayasanın 52.
Maddesinden kaynaklanarak yasaya geçmiş dü
zenlemelere göre sendikalar siyasi amaç güde
mez; siyasi faaliyette bulunamaz, siyasi partilere
destek olamaz; derneklerle. kamu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçla ortak
hareket edemez. Ayrıca sendika ve konfederasyon
yöneticilerinin bir siyasi partinin yönetim organ
larında herhangi bir görev almaları da yasaktır.
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Sendikaların eğitim faaliyetleri ile ilgili sınır
lamalar söz konusudur. Sendikal eğitimlerin an
cak işçilerin mesleki bilgilerini arttıracak, milli
tasarruf ve yatırımların gelişmesine, reel verimli
liğin artmasına hizmet edecek biçimde gerçekleş
tirileceği öngörülmüştür.

Toplu sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir
sendikanın işyerindeki üyelerinden aidat alabilme
si olanağı kaldırılmıştır. 2821 sayılı Yasada üye
lik noter koşuluna bağlanmış ve üye olmanın ya
da üyelikten ayrılmanın noter kanalıyla belgelen
mesi öngörülmüştür.

2822 sayılı Yasaya bakıldığında ise buradaki
temel sözleşme biriminin ..işyeri" veya ..aynı iş
koluna dahil birden çok Işyer'i" ya da ..Işferrrıe'"
olduğu görülmektedir. "İşkolu" sözleşmesi yap
mak olanağı kaldırılmıştır. Buna karşılık işveren
lerin uzun bir dönemden beridir ifade ettikleri
"'grup sözleşmesi"nin önü açılmıştır. Toplu söz
leşme yapma yetkisine sahip olan sendikalar iş
kolunda Türk.iye çapında % 10 oranında üyeye
ulaşan sendikalar olmaktadır. Bu düzenleme as
lında 1970 yılında 14-15 Haziran olaylarının ge
lişmesine yol açan olayların temel mantığının de
vamı niteliğindedir. Orada başarılamayan burada
gerçekleştirilmiş olmaktadır. Daha önce de belir
tildiği gibi bu tür bir sistemin demokratik ülke
lerde örneği yoktur. Bir faaliyet alanında çalışan
işçilerin % l0'unu temsil eden tek bir sendika
nın yaşama hakkını elde etmesine benzer bir dü
zenleme 2. Dünya Savaşı öncesinde İtalya'da uy
gulanmıştır.

Sözleşme yetkisinde ikinci ölçüt, sözleşmenin
yapılacağı işyerinde çalışanların yarısından bir
fazlasının üye yapılması zorunluluğudur. Ulusla
rarası Çalışma Örgütü gerek işkolu barajını ge
rekse işyeri barajını toplu sözleşme açısından sa
kıncalı bulmakta, özgür toplu pazarlık ilkesiyle
çeliştiğini belirtmektedir. Türkiye'nin 1951 yılın-
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da imzaladığı 98 sayılı Sözleşmeye de aykırılık
söz konusudur. Aynca ILO her sözleşme önce
sinde yetki belgesi alma koşulunu da 98 sayılı
Sözleşmeye aykırı bulmaktadır. Yetkili sendikayı
belirleme ve yetki belgesi verme görevi bakanlı
ğa verildiği için, bu düzenlemenin sendikaları si
yasi iktidarın baskısı altında tutacağı açıktır. Bu
şekildeki bir yetki düzeni sendikal hareketi siya
sal iktidarın denetimi altına sokmakta ve sendi
kal faaliyeti de çok büyük ölçüde toplu sözleş
me faaliyetine indirgemektedir.

Sistemin getirdiği resıni arabuluculuk düzeni
zorunlu bir nitelik taşımaktadır. Bakanlar Kumlu
nun teşmil yetkisi devam etmektedir. Grev yasak
ları genişletilerek silrdilrülmüştür. Banka işkolu
dahil birçok işkolu uluslararası normlar açısından
kabul edilemeyecek biçimde grev yasağı içine
alınmıştır.

Grevin tanımı yalnızca toplu iş sözleşmesi ile
sınırlı olarak belirlenmiş. bu anlamda Cumhuriyet
öncesinden buyana devam eden temel yasaklama
lar varlığını silrdürmilştür. Genel grev, siyasi
grev. dayanışma grevi gibi grev türleri, iş yavaş
latmalar yasaktır. Grev konusunda, 1980 öncesin
de varolan ..hak grevi" de yok edilmiş ve böy
lece grevlere ilişkin düzenleme sendikal hareke
tin hak arama yollarını tümüyle kilitleyecek bi
çimde tanımlanmıştır. Grev yasaklarının içine, su.
elektrik-havagazı, doğalgaz, petrol sondajı-tasfiye
dağıtım işleri. bankacılık, itfaiye. temizlik, şehir
içi deniz. karayolu. demiryolu toplu taşıma işle
ri, cenaze, huzurevi, tekfin, mezarlıklar, milli sa
vunma bakanlığı, jandarma genel komutanlığı. sa
hil güvenlik- komutanlığı alınmıştır.

Bakanlar Kumlunun karar verilmiş ya da uy
gulanmaya başlanmış grevi erteleme yetkisi de
vam etmektedir. Erteleme sonunda grev yeniden
başlamamakta, böylece grev hakkı fiili olarak so
na erdirilmiş olmaktadır. İş mahkemelerine grevi

DİSK Yayınlan 201



durdurma yetkisi verilmiştir. Kanuni bir grev sı
rasında hizmet akitleri askıda olan işçilere ..bu
dönem için ücret ve sosyal yardımlar ödenemez,
bu süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alına
maz, toplu iş sözleşmelerine bu hükümlere aksi
hüküm konulamaz" şeklinde daha önce varolma
yan çok sınırlayıcı bir başka hüküm eklenmiştir.
Yüksek Hakem Kurulu bir tahkim organı olarak
varlığını sürdürmektedir.

Görülilyor ki 12 Eylül 'ün hemen arkasından
ortaya konan ve günümüze dek temel ilkeleri de
ğişmeyen yasal düzenlemeler, toplu iş hukuku
alanında olağanüstü sınırlayıcı ve baskıcı, sendi
kal hareketi toplumsal işlevini yerine getirmekten
uzaklaştırıcı bir nitelikte düzenlenmiştir. Dönem
içerisinde Sendikalar Yasası ile Toplu Sözleşme
Grev ve Lokavt Yasasında zaman zaman değişik
likler yapılmıştır. Sendikalar Yasasında 1983 ta
rihli 2882 sayılı Yasa, 1988 tarihli 3449 sayılı
Yasa, 1995 tarihli 4101 sayılı Yasa, 1997 tarih
li 4277 sayılı Yasa, 2002 tarihli 4773 sayılı Ya
sa ile çoğu olumlu yönde, askeri darbenin bas
kıcı koşullarını hafifletmeye yönelik değişiklikler
yapılmıştır. On yıl fiili olarak çalışma zorunlulu
ğu, 10 yıl SSK'ya bağlı çalışma zorunluluğuna
dönüştürülmüş; kuruculardaki 1 yıl kaldırılmış;
yöneticilerin 4 dönemden fazla seçilemeyeceği ile
ilgili hüküm kaldırılmış; genel kurulların 3 yılda
değil 4 yılda yapılacağı hükmü düzenlenmiş; iş
verenlere üye fişlerini gönderme zorunluluğu kal
dınlmış,;uluslararası kuruluşlara üyeliklerde ön
izin koşulu kaldınlmış; sendikaların temsilci ta
yin edebilmek için sözleşme -yapma zorunluluk.la
n yerine yetki belgesinin kesinleşmesi yeterli sa
yılmış; sendikaların siyasi yasaklan ile ilgili
önemli ölçüde değişiklik yapılmış ve özellik.le
1995 yılında yapılan değişiklikle Anayasadaki 52.
Madde tamaınen kaldırılmış, buna bağlı olarak
sendikalar yasasındaki siyaset yasağı yeniden dü
zenlenmiş ve 2002 tarihli değişikliklere bağlı ola-
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rak temsilci teminatları ilgili düzenlemeler yeni
lenmiştir. Benzer şekilde sendika üyesi olamaya
caklarla ilgili yasaklar da özellikle I 988 tarihli
3449 sayılı Yasayla. 1995 tarihli 4700 sayılı Ya
sayla büyük ölçilde daraltılmış, askeri kişiler dı
şında tüm yasaklar kaldırılmıştır. Ancak mevcut
yasada üyelikte noter koşulu ve sendikal hareke
tin temel örgütlenmesi. faaliyetleri ve çalışma dü
zenine ilişkin yasaklar devam etmektedir.

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasın
da da dönem içinde 1986 tarihli 3299 sayılı Ya
sa ile ve 1988 tarihli 3451 sayılı Yasa ile deği
şi.klikler yapılmıştır. Bu değişikliklerde özellikle
yetki alınmış işyerlerinde veya yetki tespiti isten
miş işyerlerinde teşmil yapılamayacağı, arabulucu
uyuşmazlıkta tarafların görüşmeye gelmemesi du
rumunda arabulucu başvurusu için 60 gün bekle
menin gerekli olmayacağı, grev gözcülerinin ça
lışmalarının bir ölçüde rahatlatılması gibi, siste
min esasını etkilemeyecek nitelikte değişiklikler
söz konusu olmuştur. Bu yasa açısından da te
mel barajlar. yetkiye ilişkin ayrıntılı düzenleme
ler devam etmektedir. Bu şekildeki bir toplu söz
leşme düzeniyle özgür toplu pazarlık düzeninin
oluşturulabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla
ülkemizde bugün 2821 ve 2822 sayılı yasaların
yeniden ele alınıp özgürlükçü bir anlayışla yeni
den düzenlenmesi zorunluluğu en temel gereksi
nim olarak ortada· durmaktadır.

4) 1980'den sonra işçi örgütleri ve
eylemler:
1980 'den günümüze işçi örgütlerinin gelişme

çizgisine baktığımızda ise Türk-İş ve Hak-İş'in
80'li yılların ortalarından başlayarak faaliyetlerini
sürdürebildikleri, 80 öncesinde varolan MİSK'in
birara faaliyete geçer gibi olmasına rağmen var
lığını sürdüremeyip yok olduğu görülmektedir.
DİSK 1991 yılında beraat ederek yeniden serıdt
kal alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Kamu
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çalışanlarının örgütlenmeleri belli aşamalara gel
miş ve değişik kamu çalışan örgiltleri ortaya çık
mıştır. Şu anda "toplu görüşme" olanağını efde
etrrıiş bulunan kamu çalışanları grevli toplu söz
leşmeli sendikal hak arayışlarını ve milcadeleleri
ni sürdürmektedir.

Dönem içinde işçi mücadelelerine bakıldığın
da özellikle 1988 'e kadar olan süreçte bir topar
lanma çabasının bulunduğu, zaman zaman grev
ler ve toplu sözleşmeler görülmekle birlikte, ile
retlerin giderek düştüğü, 1988'e kadar geçen on
yıl içinde gerçek satın alma gücünün yarı yarıya
azaldığı anlaşılmaktadır.

ı989'den başlayan süreçle birlikte yaygın tep
kiler ve işçi eylemleri sonucunda satın alma gü
cünde artışlar yaşanmıştır. Burada 1989 bahar ey
lemlerinin özel bir anlamı vardır. Daha sonra or
taya çıkan yaygın grevlerle birlikte çalkantılı bir
dönemin arkasından 1 989-1 990-1991 - 1 992 yıllan

-"boyunca işçi ücretlerinde önemli bir gelişme göz
lenmektedir.

Ancak sistemin doğal bir sonucu olarak sen
dikal örgütlemenin genişleyememesi, toplu sözleş
me faaliyetlerinin sadece işyeri düzeyinde üyeler
le sınırlı bir çerçeve içinde sınırlı kalışı, zaman
içinde değişik çalışan gruplarının ve iş ilişkisi bi
çimlerinin giderek yaygınlaşması ve böylece ge
çici çalışan işçilerle taşeron. işçilerin çok yoğun
biçimde kullanılmaya başlanması, giderek eve iş
verme, kısmi zamanlı çalışma, çağrı üzerine ça
lışma gibi birtakım türlerin artması ve yoğun iş
sizlik baskısı bu silrecin kesintiye uğramasına yol
açmış, elde edilen .kazerıçlarırı 1 960-1980 döne
minde olduğu gibi ulusal gelir içerisinde ücretli
lerin payını sürekli olarak arttıracak bir çerçeve
ye dönüşmesini önlemiştir. Günümüzde yeni oluş
turulan iş yasasının da etkisiyle ortaya çıkacak
çerçeve ulusal gelirin dağılımında yeni bir den
gesizlik ve emek gelirleri aleyhine yeni bir bo-
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zulma sürecinin başlangıcını oluşturabilecek nite
liktedir.

Bu süreç boyunca özellikle 1990'Iı yı.lların
sonlarına doğru enflasyon yüksek düzeyde devam
etmiş, T.C. tarihinin en yilksek fiyat artışlarının
yaşandığı bir dönem gerçekleşmiştir. Zaman za
man gerilemekle birlikte sendikal hareketin. üye
lerinin satınalma gücünü belli ölçüde de olsa ko
ruyabildiği anlaşılmaktadır. Ancak üretimden, kat
ma değerden alınan payın arttırılması anlamında
çok büyük sorunların yaşandığı gözlenmektedir.
Ulusal gelirin dağılımına ilişkin veriler, giderek
düşük gelir gruplarının daha az pay aldığını or
taya koymaktadı.r.

Bugün yürütülen tüm mücadelelere, özellikle
DİSK'in açılmasının arkasından sendikal hareket
te oluşan dinamizm ve ivmeye, değişik zaman
larda ve değişik gerekçelerle gündeme getirilen
Ankara Yürüyüşü gibi etkinliklere. işyeri düze
yindeki yaygın direnişlere. mitinglere ve gösteri
lere rağmen istenilen sonuçların elde edilmesinde
çok büyük zorluklar ortaya çıkmaktadır.

Bu noktada özellik.le 1990 yılında Körfez Kri
zi ile birlikte yaygınlaşan grev erteleme uygula
maları. ücret gelirleriyle sendikaların toplumsal
etkinliğinin belli sınırlar içinde kalmasını doğu
ran temel nedenlerin başında gelmiştir. Gerçekten
de 1990 yılında Körfez Krizi gerekçe gösterile
rek yayılma eğilimi gösteren grevler ertelenmiş
tir. Lastik sözleşmeleri sonucunda ortaya çıkan
uyuşmazlıklara bağ~ı grevler tam üç kez ertelen
miştir. İşkolu düzeyindeki ertele~elere çok çeşit
li örnekler vermek mümkündür. Ülkemizde bu
gün fiili olarak grev ertelemenin uygulanması do
layısıyla grev yapmak olanaksız durumdadır. Yal
nızca toplu sözleşme düzeni içinde hapsedilmiş
bir grev hakkı, grev erteleme mekanizması yo
luyla fiili olarak ortadan kaldırılmakta ve böyle
ce sendikaların eri temel ekonomik ve demokra-
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tik haklarını geliştirmek için kullanabilecekleri bi
rincil araç kullanılamaz hale sokulmaktadır. Bu
günün temel görevi çalışma ilişkilerinin asıl be
lirleyici yönünü oluşturan toplu iş ilişkisi sistem
lerinin özgürlükçü ve demokratik bir çerçevede
yeni baştan oluşturulmasıdır.

Endüstri ilişkileri sistemi sendikaların işkolu
düzeyinde kurulmasını öngören ancak toplu söz
leşme düzeyini işyeri olarak tanımlayan çelişkili
durumdan kurtarılmalıdır. Sendikal hareket belli

• bir sistem içerisinde yalnızca üyelerine dönük
hak ve talepler elde etmeye yönelik sendikacılık
anlayışından çıkmalı, mevcut endüstri ilişkileri
sistemini, sendikal hareketin hedeflerini genişlete
bileceği bir çerçeve içinde tanımlanması mutlaka
sağlanmalıdır. Gerek Uluslararası Çalışma Örgü
tü'nün gerekse Avrupa Birliği'nin değişik belge
lerinde bu konuda neler yapılabileceğinin ve sen
dikal hareketin işçi sınıfını kucaklayacak biçimde
bir çalışma düzenine nasıl ulaşacağının ipuçları
ve gerekli açılımları belirlenmiştir. Türkiye'de
sendikal yapı 12 Eylül sürecinin arkasından ge
tirilen serbest piyasa ekonomisi anlayışı içinde,
bireysel sözleşme özgürlüğünü tanıyan ancak ör
gütlenme özgürlüğünü ekonomiyi bozan bir fak
tör olarak görüp serıc'Ikalarr kısıtlamaya çalışan
niteliğinden bir an önce kurtarılmak zorundadır.

SONUÇ
T'ür'kiye"de 1O Haziran 2003 tarihinde yeni bir

İş Yasası yürürlüğe girmiştir. 4857 sayılı bu Ya
sa ile 1475 sayılı İş Yasası bir maddesi dışında
tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır. 1475 sayılı
Yasanın Kıdem Tazminatını düzenleyen 14. Mad
desi ise yeni yasada Geçici Madde 6 olarak dü
zenlenmiş bulunmaktadır.

Bilindiği gibi iş yasaları bir ülkenirı endüstri
ilişkileri sistemini oluşturan iki ana hukuksal dü
zenlemeden birisidir. Endüstri ilişkileri sistentl,
bireysel iş ilişkileri ile toplu iş ilişkileri düzeni-
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nin bir bileşimi sayılabilir. Genel olarak iş yasa
ları. bireysel iş ilişkilerini dilzenleyen hukuksal
metinlerdir. Toplu iş yasaları ise, sendikalar ve
topiu iş sözleşmesi-grev konularını ele almakta
dır.

Bireysel iş yasaları ekonomik düzenin katı
koşulları ve ..rasyonelliği" içinde çalışanların en
temel hak ve özgürlüklerini güvenceye kavuştur
mak amacından doğmuşlardır. Gerçekten de salt
piyasanın işleyişine bırakılan bir toplumsal iş dü
zeni, gerek tek tek çalışan insanlar, gerekse bir
bütün olarak emekçi sınıflar için insan onunıyla
bağdaşmayacak ölçüde olumsuz bir çalışma orta
mı doğunır. Bu durumun açık örneği 19. Yüz
yılda ..vahşi kapitalizm.. adı verilen dönemde ya
şanmıştır. O günlerden günümüze çağdaş ve in
sanca bir toplum dilzeni oluşturabilmek ıçın.
emekçi güçler ve örgütlerince bir yandan çalış
ma düzenini öte yandan devlet örgütlenmesini
dönüştürebilmek için çetin bir mücadele veril
mektedir.

Ülkemizdeki iş yasalarının geçmişine bakıldı
ğında farklı bir dunım gözlenmemektedir. Cum
huriyetin kuruluşundan günümüze yürürlüğe giren
yada girmeyen iş yasası örneklerinin tümünün ya
salaşma sürecinde önemli toplumsal çatışmalar
yaşanmıştır. Bu durum 1924 tarihli yasalaşmayan
İş Yasası Tasarısı için de. 1936 tarihli İş Yasa
sı için de. Anayasa Mahkemesi 'nce yürürlükten
kaldırılan 1967 tarihli İş Yasası için de, 1975 yı
lında yürürlüğe giren ve 2003 yılına dek uygu
lanan 1475 sayılı İş Yasası için de geçerlidir.

Ülkemizde bireysel ve toplu iş yasalarını ser
maye. kendi çıkarları doğrultusunda şekillendir
meye çalışmıştır. Devlet ise uygulanan ekonomik
politikalara uyumlu bir çalışma ortamı yaratılma
sı için kullanılacak araçlar olarak görmüştür. 'T'ür
kiye'de gerek bireysel gerekse toplu iş yasaları
nın gündeme getirilişi tümüyle devletin işçi ha-

DİSK Yayınlan 207



reketini denetim altına alma amacından doğmuş
tur. l 924'de Meclise sevk edilen ilk İş Yasası
Tasansı'nın gerekçesinde ..Türkiye'nin yakın ı>ir
gelecekte milli bir endüstriye kavuşacağı, bu en
düstriyi •güçlendirmek ve işçilerden azami verimi
alabilmek . için çeşitli işkollarını kanunla kontrol
altına almak ve sermaye ile emek arasındaki ça
tışmaları önlemek gerektiği" belirtilmiş ve bu
amaç günümüze dek hazırlanan tüm iş yasaları
nın temel mantığını oluşturmuştur. Bu nitelikteki
denetleyici ve baskıcı bir yaklaşım elbette ne bi
reysel olarak işçi haklarına ne de örgütlenme öz
gürlüğü, toplu sözleşme ve grev hakkı gibi te
mel demokratik kurumlara olumlu yaklaşabilmiş
tir. Dönem dönem değişen biçimler almakla bir
likte değişmeyen temel nitelik; işçi haklarını ve
işçi sınıfının örgütsel gelişimini engelleyerek ser
maye birikimini emeğin güvencesiz ve ucuz kal
masından doğacak· kaynaklarla sağlamak olmuş
tur.

Karşı karşıya bulunduğumuz 4857 sayılı Ya
sa, benzer nitelikteki anlayışların bir örneğini
oluşturmaktadır. Bu yasa, piyasa koşullarının ge
reklerini hukuksal dayanağa kavuşturmak anlayı
şı içinde tarihsel gelişim ve birikimlere aykırı dü
şen düzenlemeler içermektedir. Gerçekte çok da
ğınık ve esnek bir uygulama süreci içinde olan
ülkemizin iş yaşamı, bu yasayla varolan denge
sizliklerin ve eşitsizliklerin hukuksal kimliğe ka
vuşturulduğu bir konuma gelmektedir. Yasanın
özellikle iş sözleşmesinin türlerine ilişkin olarak
sınırlan belirsiz düzenlemeler öngörmesi ve iş
güvencesini ..esneten" değişiklikler içermesi bu
durumun somut kanıtlarıdır.

Elbette böyle bir yasa küresel k~şu}larda iş
letmelerin rekabet gücünün korunması ve verim
liliğin arttırılması gerekçeleri ile savunulabilir.
Ancak bir iş yasasından beklenen sınırlamaların
gerekli olduğu yer tam da burasıdır. Ekonomik
gelişmeyi sağlamak için gerekli görülen uygula-
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ma ve politikaların, insanın bireysel ve toplum
sal gelişinıini engçllemeyecek bir biltünlilk için
de. düşünülmesi ve tanıınlanması zorunludur. Ül
kemizde bugüne dek olduğu gibi bu yasada da
göz ardı edilen, bu zonınluluktur.

Genel anlamda ilk önce belirlenmesi gereken,
çalışanların toplumsal örgütlenmesinin önündeki
engeller yok edilmediği sürece belirtilmeye çalı
şılan çağdaş bir toplumsal yapının oluşturulama
yacağı gerçeğidir. Bu anlamda toplu iş ilişkileri
ni düzenleyen yasal çerçeve demokratik bir nite
Hkre yeniden oluşturulmadıkça, bireysel iş yasa
larının bıraktığı boşlukların ve boşluklardan do
ğacak sorunların önüne geçmek mümkün olama
maktadır. Dolayısıyla günümüzde en önemli so
nın 2821 ve 2822 sayılı toplu iş ilişkileri yasa
larının çağdaş ve demokratik bir toplum düzeni
oluşturacak şekilde yeni baştan hazırlanmasıdır.
4857 sayılı Yasıarnrı ortaya çıkarabileceği sorun
ların önüne geçebilmenin temel yolu budur.

Ancak ister toplu, ister bi_reysel olsun, iş ya
salarının doğrudan kendisi, toplumsal mücadele
sürecinin içinde şekillenmektedir. Bu anlaında,
yasal güvenceler için mücadele aslında sınıf mü
cadelesinin güncel gereklerinin yerine getirilme
sinden başka bir şey değildir.

ÇALIŞMA İLİŞKİSİNİ
DÜZENLEYEN YASALAR:
1- Cumhuriyet'ten önce (1860-1920)
1863, Maden Beyannamesi

1865. Dilaverpaşa Nizanınaınesi

1869. Maadin Nizamnamesi

1877, Mecelle

1980, Tatil-i Eşgal {geçici)

1909, Tatil-i Eşgal Kanunu
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1909. Cemiyetler Kanunu
2- Cumhuriyetin kuruluş dönemi (1920

1930)
1921. Ereğli Maden Kanunu
1921. Kömür Tozlan Kanunu
1923, İzmir İktisat Kongresi
1924, Anayasa
1924. Hafta Tatili Kanunu
1926. Borçlar Kanunu
1927. Teşvi.k-i Sanayi Kanunu
1927, İş Kanunu Taslağı
1929. İş Kanunu Taslağı
3- 1930-1945 dönemi
1932, İş Kanunu Taslağı
1934, İş Kanunu Taslağı
1936, 3008 Sayılı İş Yasası
1938, Cemiyetler Kanunu Değişikliği (Sınıf

Esasına Göre Dernek Kurma Yasağı)
1940, Milli Korunma Kanunu
4- 1945 - 1960 dönemi
1947. Sendikalar Kanunu
1952, Basın İş Kanunu
1954, Deniz İş Kanunu
1930, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
1935, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Yasası

1945, İş Kazası Sigortası
1945, SSK'nın Kuruluşu
1946, İş ve İşçi Bulma Kanunu
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1946, Çalışma Bak.anlığının Kunılınası
1949. İhtiyarlık Sigortası
1950. Hastalık ve Analık Sigortası
1950, İş Mahkemeleri Kanunu
1951 , Hafta Tatili Ücreti Kanunu
1951 . Asgari Ücretle İlgili Düzenleme
1954. Öğle Dinlenmesi Kanunu
1954, Maden Kanunu
1960, Yıllık Ücretli İzin Kanunu
5- 1960-1980 dönemi
1961 . Anayasa
1963. 274 Sayılı Sendikalar Kanunu
1963, 275 Sayılı Toplu İŞ Sözleşmesi Grev

ve Lokavt Kanunu
1965. Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
1965. Devlet Personeli Sendikalar Kanunu
1966. Deniz İş Kanunu
1967. 931 Sayılı İş Kanunu
1970. 274 Sayılı Yasayı • Değiştiren 1317

Sayılı Yasa
1971, 1475 Sayılı İş Yasası

. 6- 1980'den sonraki düzenlemeler
12 Eylül 1 980 Milli Güvenlik Konseyi 7 nu

maralı bildirisi
14 Eylül 1980 Milli Güvenlik Konseyi 15 nu

maralı bildirisi
Faaliyetleri durdunılan sendika ve konfederas

yonların kayyım tayini hakkında kanun
1980, 2316 sayılı kanun
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1980, 2324 sayılı Anayasa düzeni hakkında
kanun

1980, Süresi sona eren toplu iş sözleşmeleri
nin sosyal zorunluluk halinde yeniden yürürlüğe
konulması hakkında kanun

1982, Anayasa
1983, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu
1983. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev

ve Lokavt Kanunu
1988. Sendikalar Kanununu değiştiren 3449

sayılı kanun
1986, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt

Kanununu değiştiren 3299 sayılı kanun
1988. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt

Kanununu değiştiren 3451 sayılı kanun
1995, Sendikalar Yasasını değiştiren 4101 sa

yılı kanun
1999, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
2002, İş Güvencesine ilişkin 4773 sayılı ka-

nun
2003. 4857 sayılı İş Yasası
KAYNAKLAR
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DİSK'İN.
INSAN HAKLARINA
YAKLAŞIMI
Av. Necdet OKCAN

DİSK, kurulduğu 1967 yılından bu yana, işçi
sınıfının sendi.kal mücadelesinin sadece ekonomik
ve sosyal hakları içermediğini, bu mücadelenin
demokrasi ve insan haklarını da içeren siyasal bir
mücadele ile taçlandırılması halinde başarıya ula
şacağını savunarak yapılanmış ve mücadelesini
sürdürmüştür.

Bu nedenle DİSK aynı zamanda bir ..İNSAN
HAKLARI" örgütüdilr.

DİSK'in kuruluş bildirgesinde yer alan şu
başlıklar ve ibareler kuruluş anından itibaren
DİSK'in bu niteliğini tanımlamaktadır;

•• ... 1872 den bu yana grev hakkını kullanarak,
direnme gücünün başarılarını toplayan. dernek
kurma hakkını en güç koşullar altında kullanan,
1909 dan beri uluslararası işçi dayanışması çaba
larına katılan, demokrasiye aykırı yasalar değişti
rilince 1946 da yeniden sendikalar kuran, sosyal
adaletin gerçekleştirilmesi mücadelesinde 1961 de
miting yaparak yeni bir aşanıaya ulaşan. Anaya
sa ilkeleri uğruna k~şunlanan, coplanan, hapse
atılan, yine de toplumcu mücadelesini bırakına
yan; BİZLER; Türk işçi sınıfının tüm çıkarları,
hakları ve özgürlükleri ve de onuru için bir ara
ya geldik. Emperyalizmin, devletimizin ve mil
letimizin hayatına yeniden kastetıne çabalarının
arttığını ve bir avuç aracının, kapkaççının ve sö
mürücilniln bu çabalara katıldığını gören bizler.
Bilyük Atatürk'iln daha 1921 de ilan ettiği gibi
""bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve
bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı .. savaşma-
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ya ant içmiş sendikacılarız .. . Kendi tarihimizin
derinliklerinden ve dünya işçilerinin mücadele de
neylerinden yararlanarak:. sosyal adalet içinde hız
la kalkınmayı. işçi sınıfının. devlet yönetiminin
her kesiminde söz ve karar sahibi olması ve böy
lece demokrasinin gerçekten uygulanması ile
mümkün göıilrilz. Bütün gücünü işçi sınıfının bi
lincinden alan bizler. yurt ve dünya olayları kar
şısında ulusumuzun ve emekçi halkımızın menfa
atlerini ve memleketimizin bağımsızlığını her şe
yin üstünde tutacak: en küçük özgürlüğümüz ve
hakkımız için bilinçli bir dayanışma içinde bütün
gücümüzü harekete getireceğiz ... politika alanın
da demokrasiden söz edip. ekonomik ve sosyal
alanda varlıklı sınıfların çıkarlarını gözetmek
Anayasamızla bağdaşamayacak: bir tutum olmak
tadır. Biz. yokluk ve yoksullukların işsizlik ve
sefaletin, can ve mal güvensizliğinin. türlü has
talıkların. iş kazalarının. vakitsiz ölümlerin sona
erdirilmesi için Anayasa ilkelerinin uygulanması
nı bütün hükümetlerden ısrarla isteyeceğiz
Anayasamızın eksiksiz uygulanması ancak işçile
rin demokratik yoldan devlet yönetimine ağırlığı
nı koymasıyla gerçekleşebilecektir. inancındayız
... Kağıt üzerinde kalan bir demokrasi kavramı
nın. sosyal ve ekonomik bir özden yoksun bıra
kılması. milyonlarca insanın aldatılması ve avu
tulmasından öteye geçmeyeceği tabiidir. Bundan
dolayı. sendikacılık alanındaki çalışmalarımızı. iş
çi sınıfının devlet yönetimine ağırlığını koyması
temeline dayanan bir sosyal politikaya hız kazan
dırılması ilkesine uygun biçimde yürüteceğiz.....

DİSK KURULUŞ
BİLDİRGESİNDE VER ALAN
MÜCADELE HEDEFLERİ
* Beslenme Devrimi

* Barınmada Devrim

* Sağlıkta Devrim
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* Eğitimde Devrim
* Çalışmada Devrim

* Milli Gelirde Devrim

* Vergide Devrim

* İşçi Ücretlerinde Devrim

* Borçtan Kurtulmak için Devrim

* Teşkilatlandınnada Devrim
0 Bu ardı arası kesilmeyen ilerleme ve ge

lişme, bilimi öncü sayarak, Anayasada yer alan
köklü dönüşümleri yapma olanağını var ederek
mümkün olacaktır. Üretim kuvvetlerinin çağdaş
uygarlığa uygun seviyeye gelmesi ancak bizim
Anayasaya sahip çıkmamızla sağlanacaktır.

Anayasa ki herkesin kişiliğine bağlı, dokunul
maz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hür
riyetleri olduğunu kabul etmiştir.

Anayasa ki, kişinin temel hak ve hürriyetleri
ni fert huzurunu, sosyal adalet ve hukuk devleti
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siya
si, iktisadi, sosyal, bütün engelleri kaldırmayı
devlete görev olarak vermiştir.

Anayasa ki, insanin maddi ve manevi varlığı
nın gelişmesi için gerekli şartların hazı.rlanmasmı
devlete yüklemiştir.

Anayasa ki, herkese mülkiyet ve ıniras hakkı
tanımıştır -

Anayasa ki, iktisadi ve sosyal hayatı, adalete,
tam çalışma esasına ve herkes için insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması
amacına göre düzenlenmesini emretmektedir.

Anayasa ki, çalışmayı herkes için hak ve
ödev saymaktadır.

Anayasa ki, çalışanların insanca yaşaması ve
çalışması, çalışma hayatının kararlılık. içinde ge-
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Ijşrrıest için sosyal, iktisadi ve· mali tedbirler alı
narak. çalışanların korunmasını ve çalışmayı des
teklemesini. işsizliği önleyici tedbirler alınmasını
devlete görev olarak vermiştir.

Anayasa ki. çalışanlara yaptıkları işe uygun
ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış sevi
yesi sağlanması için devleti görevlendirmiştir.

Anayasa ki, çalışanların insanlık haysiyetine
yaraşır bir hayat seviyesi sağlayacak adaletli bir
ücret elde etmeleri için devlete gerekli tedbirleri
alma görevi vermiştir.

İşte biz. devrimciliği; bugünkü tutucu, gerici
ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin Anayasa
uyarınca değiştirilmesi ve yukarıdan beri özetle
diğimiz ilkelerin hayata uygulanması anlamına
alıyoruz...."

DİSK'İN TARİHİNDE İNSAN
HAKLARI MÜCADELESİNDEN
KESİTLER
A) Kuruluşundan 12 Eylül 1980'e Kadar
Olan Dönem
* l 968'de Derby fabrikalarında, Hükümet.

Türk-İş üyesi Kaucuk-İş ve İşverenin işbirliği ile
tezgahlanan san sendika zinciri, Lastik-İş Sen
dikası ve üyesi işçilerin gerçekleştirdiği fabrika
işgali ve "Referandum" ile kırıldı.

* Grev hakkının kullanımının önündeki engel
leri Strıger, Türk Demirdökilm. Gamak Elektrik
:fabrikalarında verdiği kararlı mücadele ile aştı.

* DİSK'in büyüyen etkisinden korkanlar sarı
sendikaların desteğiyle •niSK• in çanına ot tıka
rrıaya' kalktılar. Sendikalar ve Toplu Sözleşme
yasalarını değiştirerek DİSK•i işçi sınıfının gön
lünden atacaklarını sandılar. İşçi sınıfı 15-16 Ha
ziran l970'te Türkiye'yi sarstı. Haklarına, özgür
lüklerine, onurlarına; DİSK'e sahip çıktılar.
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* 12 Mart'tan sonra gittikçe artan baskı ve
saldırılar karşısında DİSK, •Demokratik Hak ve
Özgürlükler İçin Mücadele' mitingleriyle MiJii
yetçi Cephe hilkümetlerine karşı ilk kitlesel çıkı
şı yaptı.

* 52 yıl kitlesel bir biçimde kutlanılamayan
•tşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve
Dayanışma Günü 1 Mayıs' DİSK tarafından yüz
binlerin katılımıyla kutlanmaya başlandı. İşçi sı
nıfının artarak gelişen güç birliği karşısında ka
ranlık güçler harekete geçti ve l Mayıs 1977'yi
kana buladılar. 36 emekçi Taksim'de şehit düş
tü. Ama bu kanlı saldırı emekçileri ve DİSK'i
yıldırmadı. daha sonraki yıllarda tüm baskı ve
engellemelere karşın kitlesel kutlamalar yaşama
geçirildi.

* DİSK, Hak ve özgürlükleri kısıtlayan, de
mokrasiyi zaafa uğratan DGM'lere karşı kararlı
direnişiyle tarihe geçti. Tüm ülkede yüz binlerce
emekçinin iş bırakarak gerçekleştirdiği ulusal yas
la demokrasi ve hukuk dışı yasa engellendi.

* Azgınlaşan emek ve demokrasi düşmanı
saldırılar karşısında en kararlı tutumu DİSK aldı.
•20 Mart Faşizmi İhtar Eylemi'ne ülke çapında
600 bini aşkın işçi ve emekçi katıldı. Türkiye'de
yaşam durdu.

* Kamu emekçilerinin sendikalaşma haklarını
elde etme mücadelesine destek verdi. Milliyetçi
Cephe hükümetlerinin KİT'leri, kooperatif işlet
melerini faşist rrıilitanlarla doldurma aınacıyla iş
çilerin ekmeğiyle oyma gayretleri, karşısında bi
linçli DİSK üyelerini buldu.

* Tariş ve Antbirlik direnişleriyle faşizmin iş
çi sınıfının ekıneğine ve işine uzanan elleri kı
rıldı.

* 12 Eylül 1980 arifesinde hükümetlerin ve
çeşitli kesimlerin demokrasinin rafa kaldırılması,
demokratik hak ve özgürlilklerin kısıtlanması
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doğrultusundaki çabalara karşı DİSK kuruluşun
daki temel amaçlara uygun olarak demokrasiye
sahip çıktı. Birçok kentte düzenlediği 'Demokra
si Mitingleri 'yle işçi sınıfının demokrasiden yana
olduğunu ortaya koydu.

B) 12 Eylül 1980'den Sonra Faaliyetlerin
Durdurulduğu Dönem

12 Eylül 1980: DİSK'i boğma çabası

24 Ocak 1992'de hain bir saldırıda yitirdiği
miz emekçilerin ve DİSK'in dostu Uğur Mumcu
12 Eylill 1980'i söyle tanımlıyordu ;•

.. 12 Eylül bir sosyal sınıfın diğer sosyal sını-
fa tahakkümünü cunta eliyle gerçekleştiren darbe
nin adıdır. İşte o yüzden DİSK, baş sanık ola
rak sandalyeye oturtulmuştur."

Mumcu, bu sözleriyle 12 Eylül'ün, işçi sını
fını tüm hak ve özgürlüklerinden, ama özellikle
onun onuru ve gücü olan DİSK 'ten koparına
amacını taşıdığını anlatıyordu.

Sıkıyönetim Mahkemeleri'nde DİSK'i yaptığı
meşru eylemleriyle yargılamaya kalkanlar, gerçek
te kendilerini yargıladılar.

Genel Başkanımız Abdullah Baştürk, işçi sı
nıfına ve davasına olan inancıyla ..sizi idam ce
zasıyla yargrlayacağrz?" diyen 12 Eylül savcısına
şöyle sesleniyordu:

..İdam mı? Siz benim ancak ceketimi asarsı
nız."

Abdullah Baştürk ve mücadele arkadaşları 4
yılı aşan cezaevi sürecinden ve savaş hali koşul
larında yapılan. tümüyle mesnetsiz iddialarla do
natılmış, daha önce verilmiş beraat hükümlerini
bile görmezden gelen yargılamalardan alınlarının
akıyla çıktılar.

12 Eylül yönetimi, DİSK'i hapsederek.
DİSK'in çalışmalarını engelleyerek onu yok ede-
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medi ama işçi sınıfının kazanımlarını yok etme
yi başardı. İşçi sınıfı 12 Ey1ill'1e ağır bir bedel
ödedi.

C) 1991 'de Beraat Karan Sonrası
Yeniden Faailiyet Dönenıi

DİSK'in yılların içinden silzillilp gelen dene-
yim ve bilgi birikimi;

1- Tabanın söz ve karar sahibi alınası.

2- Gerçekçilik,

3- Bağımsızlık,

4- Sendikal birlik ilkelerinde cisimleşti.

Bu ilkeler. DİSK'in mücadele anlayışının te
mellerini oluşturdu:

11 yıl çalışmaları engellenen DİSK, 1991 'de
yeniden sendikal yaşama döndüğünde işçi sınıfı
na teminatı yine bu ilkeler oldu.

Yasaklı yıllarından sonra DİSK'in 1991 yılın
da yapılan DİSK kuruluş toplantısında Genel
Başkan Başkan Abdullah Baştürk işçi sınıfına şu
müjdeyi veriyordu :

"Bedeli ne olursa olsun. mücadelemiz sürüyor.
Ve ben inanıyorum ki mücadele ile demokrasiye
getirilen sınırlamaları, sendikal hak ve özgürlük
lere konan engelleri teker teker aşacağız. Aşağı
dan yukarıya, tabanın söz ve karar sahibi oldu
ğu. gerçek demokratik bir sendikacılık anlayışını
tüm ülkemize yayacağız."

7 Aralık 1991 'de yeni dönemin ilk DİSK Ge
nel Kurulu'nda Abdullah Baştürk önümüzdeki sü
recin hedefini ortaya koydu:

"90'1ı yılların sendikal yaşamına DİSK ve
DİSK ilkeleri damgasını vuracak ve Türkiye işçi
sınıfını 2000'li yıllara DİSK taşıyacaktır."

* Sendikal yaklaşımım hiçbir dönem toplu
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sözleşmelerle sınırlı görmeyen DİSK demokrasi
nin ve özgürlüklerin genişletilmesi için ilk gün
den başlayarak mücadeleye atıldı. DİSK alanlar
daki ilk sınavını Kocaeli'de düzenlediği "Demok
rasi Mitingi'yle verdi.

* ~ayıt dışı ekonorrıi tartışmalarının akademik
düzlemin ötesine geçemediği bir ortamda •Sigor
tasız Çalışma!• kaınpanyasıyla sorun sokaklara.
işyerlerine taşındı.

* Sosyal Sigortalar Kanunu 'nda yapılmak is
tenen değişikliklere karşı İstanbul 'dan Ankara "ya
yapılan 'Mezarda Emekliliğe H'ay ır" yürüyüşüyle
kazanılmış haklarımızı korumaktaki kararlılığımız
vurgulandı.

* İşçi sınıfının en geniş güç ve eylem birli
ğinin sağlanması doğrultusunda 'Demokrasi Plat
formu "nun oluşumunda etkin girişimler yapıldı.
Bu platformun etkisi kendini çeşitli yasalardaki
antidemokratik değişiklik girişimlerinin önlenme
sinde açık biçimde ortaya koydu.

* l Mayıs'lann tüm emek güçlerinin katılı
mıyla düzenlenmesi konusundaki çalışmalar mey
vesini verdi, 1994'ten itibaren l Mayıs'lar üç iş
çi konfederasyonu, kamu emekçilerinin örgütleri.
meslek odaları ve çeşitli emek ağırlıklı demokra
tik kitle örgütlerinin birlikteliğiyle kutlandı.

* DİSK. Türkiye'yi sarsan olaylarda toplumun
vicdanının sesi oldu. Gazi Mahallesi olayları ne
deniyle bir günlük 'Yas" ilan etti. AydınlarımIZ
la birlikte barış çağrısı yayınladı.

* Kamu emekçilerinin sendikalaşma ve sen
dika hakkını kazanma mücadelesine her aşamada
destek verdi.

* Devletten çocuklarının, yakınlarının bulun
masını isteyen 'Kayıp Analan'nın. demokratik ve
katılımcı bir üniversite isteyen öğrencilerin yanın
da yer aldı.
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* Çevre sonınuna en duyarlı örgiltlerden biri
oldu. Çevreci örgütlerle. meslek odalarıyla birlik
te daha temiz bir Türk.iye ve dünya için çeşitli
etkinlikler düzenledi. Asbetstli gemi sökümilne,
Zehirli atık gemilerine, Siyanürlü maden işletme
ciliğine karşı yapılan etkinlikler vb.

* İşten çıkarmalara, sendikasızlaştırmaya, sos
yal güvenlik haklarının saldın altında tutulması
na karşı İstanbul'dan başlattığı ve birçok ili kap
sayan "Sendikal Haklar Yürüyüşleri" ile emekçi
lerin. emeklilerin. yoksul köylülerin, esnafın ta
leplerini Ankara'ya taşıdı.

* Demokrasi Platformu girişiminin bir süre
sonra dağılmasının ardından bu kez emekçi ve
emekli örgiltlerinin oluşumuyla "Brrıek; Platfor
mu"rrırrı oluşumunun merkezinde yer aldı.

* Politikacı - Polis - Mafya üçgeninde ya
şanan karanlık: ilişkilerin sembolü haline gelen
Susurluk kazası sonrasında gerçekleşen ..Aydın
lık İçin 1 Dakika Karanlık" eylemlerine ve Su
surluk Mitingine etkin katılım sağlandı.

* Başta Filistin olmak üzere dünyanın bir çok
yerinde, yaşanan savaşlar, baskılar ve anti-demok
ratik uygulamalar nedeniyle ezilen. mağdur olan
mazlum halkların ve kesimlerin yanında yer ala
rak onlarla dayanışma göstermiş. bu amaçla ya
pılan etkinliklere katılmıştır.

* DİSK. en son Irak'ta olmak üzere, Afga
nistan'da ve Balkanlar'da yaşanan savaşlara kar
şı barışı savunmuş. bu amaçla bir çok protesto
mitingine etkin bir şekilde katılmıştır.
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DİSK GENEL KURULLARINDA
ALINAN İNSAN HAKLARI
MÜCADELESİNE YÖNELİK
KARARLAR
8. Genel Kurul'da
* -Gerçek bir demokrasi ortamında yaşamak..
* -Demokratik hak ve özgürlükleri. eksiksiz

sendika özgürlüğü ve sosyal haklan kazanmak.,
konımak ve geliştirmek,

* -Başta kamu çalışanları olmak üzere tüm
çalışanların sendikalaşma hakkının toplu sözleş
meli. grevli sendikalaşma hakkı olarak somutlaş
masını gerçekleştirmek,

* -12 Eylül darbesinin getirdiği tüm tahribatı
yok etrnek,

* -Daha ileri çalışma ve yaşama koşullan. da
ha yüksek ücret, daha kısa çalışma süresi. sağ
lam iş güvencesi elde etmek.

* -Genç işçiler. kadın işçiler. göçmen işçiler
ve e~eklilerin sorunlarını çözmek,

* -Tüm emekçilerin beslenıne, konut. sağlık
ve eğitim sorunlarını aşmak,

* -Sağlıklı Işyeri , sağlıklı çevre yaratmak.
* -Her düzeyde sendikal demokrasiyi gerçek- - •

!eştirmek,
* -Emeğin yaratıcılığını ve üretkenliğini yü

celtmek,

* -İşçilerin yalnız ücretini değil. toplumsal ro
lünü de değiştirmek.

* -Tıkanan sendikacılığı aşmak,
* -İşçilerin sendikal birliğini ve gerçek daya

nışmasını sağlamak,
* -Daha etkili bir uluslararası dayanışma ger

çekleştirmek,
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* -Tüm dünyada barış ve özgürlük ortam.ı ya
ratmak. İÇİN;

* DEMOKRASİNİN TÜM KURUM VE KU
RALLAR İLE İŞLETİLMESİ

* SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE SOSYAL
HAKLAR

* ÇALIŞMA YAŞAMININ DEMOKRATİK
LEŞTİRİLMESİ

* ADİL GELİR DAĞILIMI VE DAHA
ADİL ÜCRET HAKKI

* İŞÇİ SAĞLIĞI VE ÇEVRE

* SOSYAL GÜVENLİK

* KADIN VE GENÇ İŞÇİLER

* GÖÇMEN İŞÇİLER

* SENDİ.KAL DEMOKRASİ

başlıkl~nı taşıyan kararlar alınmıştır

9. Genel Kurul'da
DEMOKRATİKLEŞME

ANAYASAL VE YASAL SINIRLAMALA
RIN KALDIRILMASI

İNSAN HAKLARI Ilil.ALLERİ VE YARGI
SIZ İNFAZ

İŞÇİ SINIFI İNANÇ VE DÜŞÜNCE ÖZ
GÜRLÜĞÜNÜ SAVUNMADA KARARLIDIR

GENEL AF TOPLUMSAL BİR ZORUNLU
LUKTUR

l MAYIS'IN YASALAŞMASI VE KUTLA
MALARIN YAYGINLAŞTIRILMASI

SAVAŞA KARŞI TUTUM VE BARIŞIN SA
VUNULMASI

KÜRT SORUNU
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ÇALIŞMA YAŞAMININ VE ÜRETİM SÜ
RECİNİN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESi

İŞÇİ SINIFININ ÇALIŞMA YAŞAMINDA
TEMSİLİ

DEMOKRASİ PLATFORMU
SENDİK.AL DEMOKRASİ
KADIN SORUNLARI VE ÖRGÜTLENME
GENÇ İŞÇİ SORUNLARI VE ÖRGÜTLEN-

MESİ
İŞSİZLERİN ÖRGÜTLENMESİ
EMEKLİ VE TÜKETİCllıERİN ÖRGÜT

LENMESİ
* AYRIMCILIĞA VE IRKÇILIĞA KARŞI

MÜCADELE
* GÖÇMEN İŞÇİ SORUNLARI
* YABANCILAŞMA ETKİLERİNİN AZAL-

TILMASI •

* ÇEVRE SORUNLARI
* SOSYAL GÜVENLİK
başlıklarını taşıyan kararlar alınınıştır
10. Genel Kurul'da
* DİSK'İN ÖNÜNDEKİ GÖREVLER
Ülkenin demokratikleşmesi.
Örgütlenmenin yaygınlaştırılması,
Kürt sorununun demokratik çözümü,
İşçi hareketinin uluslararası kazanımlarının ül

kemizde uygulanması,
Ekonomik ve sosyal kazanımların savunulma

sı ve geliştirilmesi
* ÖZGÜR VE DEMOKRATİK BİR TORKt

YE
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* GENEL AF TOPLUMSAL BİR ZORUN
LULUKTUR

* DEMOKRATİKLEŞME VE GÜÇ BİRLİĞİ

* DÜŞüNCEYİ AÇIKLAMA VE ÖRGÜT
LENME ÖZGÜRLÜĞÜ

* SÜREKLİ AYDINLIK. İÇİN DEMOKRA
TİK DEVLET

* SİYASAL İSLAM

* DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ, LAİK-
LİK

* YEREL YÖNETİMLERİN DEMOKRATİK-
LEŞTİRİLMESİ

* 12 EYLÜL HESAP VERMELİDİR
* KÜRT SORUNU
* SENDİKAL HAKLAR
* İŞGÜVENCESİ
* REFERANDUM
* 1 MAYIS YASALAŞMALIDIR.
* SAĞLIK
* ÇEVRE
* DİSK BARIŞ ·içiN MÜCADELE EDER

başlıklı kararlar alınmıştır.

11. Genel Kurul'da
* TEMEL İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜR-

LÜKLER
* KADIN İŞÇİLER
* ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MüCADELE
* GENÇLİK VE SENDİKAL HAREKET
* KÜRT SORUNU
* SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

İÇİN MÜCADELE
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* GEÇMİŞ KARARLARIN DEĞERLENDİ
RİLMESİ VE TEYİDİ:

DİSK 11. Genel Kurulu, bu kararların dışın
daki konulara ilişkin olarak. geçmiş genel kurul
kararlarının yol göstericiliğini teyid eder ve geç-
miş genel kurul kararlan doğrultusunda hareket
edilmesini KARAR ALTINA ALIR. •

DİSK. kurulduğu tarihten bu güne. gerek iş
çiler arasında, gerekse de toplumda saygın ve gü
venilir bir yere sahip olmasını, etkin sendikal
mücadelesinin yanı sıra yukarıda örneklerini sun
duğumuz, gerek organ kararlan. gerekse de
mücadelesi ile Demokrasi ve İnsan haklarına ver
diği öneme ve gösterdiği kararlılığa borçludur.
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TÜRKİVE'DE
İNSAN HAKLARININ
GENEL
DEĞERLENDİRMESİ
Gaye YILMAZ

1. Bölüm
İnsan haklan ve bu haklan koruma, geJiştir

me amacıyla verilen mücadelelerin değerlendiril
mesinde, olayın, tarafları, mücadele argümanları
nın belirlenmesi. sürece katkı sunabilecek yerel
ve uluslararası örgütlerin harekete geçirilmesi ba
kımından farklı başlıklar altında ele alınmasında
yarar vardır. Böylesi bir yaklaşım. hak ihlalleri
nin izlenmesinden sorumlu kişi ve grupların hak
ihlali konularında verili hak tanımlamalarıyla si
nırlı ve yalnızca belirli olay. bölge ve gruplara
yoğunlaşmış bir şekilde çalışmalarına ve bu ne
denle bütünü görmekte zorlanarak mücadele sü
recini tehlikeye sokmalarına engel olacaktır.

Olay. tarafları bakımından ele alındığmda ;

1- Hak ihlaline uğrayanlar

2- Hak ihlalini gerçekleştirenler

3- Hak ihlalini önleme araçlarını kurmayanlar
(devlet makamları)

4- Hak ihlali araçları mevcut olduğu halde,
bu araçların işletilmesine engel olanlar

şeklinde dört gruptan söz edilebilir.

Birinci grup, yani hak ihlalinin gerçek muha
tapları, yaşanan ihlalin biçimine bağlı olarak de
ğişkenlik göstermekle birlikte çoğunlukla birey ve
gruplar olarak özetlenebilir. (A) Grubu eğitimler-
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den de hatırlanacağı gibi haklar; bireysel hak ve
özgürlüklerden oluşan birinci kuşak haklar ile
sosyal haklardan oluşan ikinci kuşak haklar ola
rak ayrılmaktadır. Bu anlamda, ikinci kuşak şek
linde adlandırılan sosyal hak ve kazanımların ih
lali aslında çok daha geniş bir yelpazeye yayıl
maktadır.

Fakat, yaygın olan eğilim, sadece karşısında
mücadele örgütlenmiş bir olayın hak ihlali olarak
kabul görmesi ve değerlendirmenin yalnızca bu
veriler ışığında yapılmasıdır. Bir örnekle açıkla
mak gerekirse;

'"Bu yıl daha fazla ihlal yaşandı... 2000'de
düşüncelerinden dolayı dava açılanların sayısı
158'di. 2001 'de 1 .500, 2002'de ise bu rakam
2.260'a çıktı... Geçen sene 345 haksız gözaltı
başvurusu varken; bu yıl başvuru sayısı 2.120'ye
çıktı. Son yıllarda en fazla çocuk gözaltısının ya
şandığı yıl 2002. Bunların büyük bölümü İmam
Hatipli kız öğrenciler .. ."!" şeklinde bir açıklama
nın ilk cümlesi tersten okunduğunda "Geçen yıl,
bu yıla göre daha az insan hakkı ihlali yaşan
mıştı" gibi bir sonuca varılır. Bir İnsan Hakları
aktivisti bu tip tespitleri değerlendirirken çeşitli
sorular yöneltebilir:

* Geçen yıl daha az ihlal yaşanması hangi
gerekçelerden kaynaklanmış olabilir?

* İhlallerin bu yıl artmasının somut nedenle
ri var mıdır?

* Geçen yıl ve bu yıl yaşanan ihlaller sınıf
landırıldığında ortaya çıkan tablo, verili dunırrıla
siyasal iktidar değişimi arasında bir ilişki olup.
olmadığını gösteriyor mu?

* Yasal mevzuat açısından bu yıl herhangi bir
gerileme söz konusu mu?

* Bu yıl. yasaların uygulanması ilgili araçlar
da bir azalma ve denetimlerde bir gevşeme söz
konusu oldu mu?
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Ancak. sorulması gereken en önemli soru ..İh
lallerin. yalnızca bildirilenlerle yani dava açılan
larla sınırlı olup olamayacağıdır." Başka bir de
yişle. düşüncelerinden dolayı dava açılanların sa
yısının 2000'dek.i 158'den 2002'de 2.260'a çık
mış olması bu alandaki gerçek ihlal sayısını ver
mektedir. Çünkü buradaki ölçü, Devletin, düşün
celerinden ötürü kişiler aleyhine açtığı davalardır
ve bu nedenle verilen sayılar ihlallerin taınamını
göstermektedir. Diğer bir deyişle bu veriler. ih
lali gerçekleştirenin açtığı davaları gösterdiği için
gerçek ihlal sayısının bundan fazla olması müm
kün değildir Ancak, haksız gözaltı başvurusu sa
yısındaki artış tek başına haksız gözaltı fiilinin
arttığı ya da azaldığını göstermeye yetmez. Bu
sayı, sadece haksız yere gözaltına alındığı için
dava açabileceğinin bilincinde olan kişi sayısıdır.
Çünkü bu kez verinin kaynağı değişmiş ve ihla-
li yapan yerine. ihlalin muhatapları dava açmış
lardır. Elbette böyle bir durumda ihlale uğrayan
ların bilinç düzeyi de devreye girmektedir. Örne
ğin eğer, polis kayıtlarından tüm gözaltıların tam
listesi alınıp bu liste üzerinde insan hakkı örgüt
leri ve demokratik kitle örgütlerinin ehil kişile
rince bir çalışma yapılabilmiş olsaydı 2002'deki
ihlal artışının çok daha yüksek düzeylerde oldu
ğu ya da tersine. aslında ihlallerde bir artış ol
madığı halde toplumdaki bilinç düzeyinin artma
sından ötürü açılan davalarda artış olduğu gibi
farklı sonuçlara ırlaşrrıale mümkün olabilirdi.

Toplumsal bilinç düzeyinden kaynaklanan ya
nıltıcı görüntü ve sonuçlara demokratik açıdan
çok daha gelişkin ülkelerde bile rastlanabilmekte
dir. (bkz. örnek olay 1)

OSMO VALLO POLİS
DAYAĞINDAN ÖLDÜ
Avrupa Parlwnentosu 15 Ocak'ta açıklanan

2002 raporunda İsveç, Osmo Vallo'nun ölümüne
yol açan polis. şiddeti ve daha sonra yasal işlem-
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lerin yürütülmesinde gösterilen savrukluk yüzün
den ağır eleştiriye uğradı. Raporda diğer Avnıpa
ülkelerine de çeşitli olaylar nedeniyle eleştiriler
de bulunuluyor ama bu kez, eleştirilerin en ağı-

•n İsveç'in payına düştü. İnsan hakları konusun
da dünyaya ders veren bir ülkeye bu kadar eleş
tiri aslında az bile. Çünkü olay gözü dönmüş iki
polisin işlediğibir suçun boyutunu çok çok aşı
yor.

Olay 1995'de meydana geldi. Uluslararası Af
Örgütü'nün raporlarına göre olayın meydana ge
lişi şöyle: Kavgaya benzeyen bir gürültü şikaye
ti üzerine gece yarısına doğru olay yerine gelen
köpekli iki polis gürültüyü çıkaran Osmo Val
lo'ya sert davrandı. Görgü tanıklarına göre polis
köpeği de serbest bırakıldı. Köpeğin saldı.rınasın
dan sonra yere yıkılan Ostno Vallo, polislerce
tekmelenip dövüldü. Daha sonra da hastaneye gö
tilrüldil. Ancak Osmo Vallo öldil.

Doktor raporunda ölüm nedeni tam olarak
saptanamadığı belirtildi. Köpeğin ısırdığı yerler
belli olmasına rağmen, kalp krizi ihtimalinden de
söz edildi. Osmo Vallo'niln polisin elinde ölme
si epey yankı yaratmasına rağmen polislere, sa
dece sert davrandıkları için para cezası verilerek
geçiştirildi. Ancak konu TV'de tekrar ele alının
ca bir otopsi daha yapıldı. İkinci otopside de
olay tam aydınlığa kavuşmadı.

Ölüm sebebi ancak yedi yıl sonra
belirlendi
Olaya Uluslararası Af Örgiltü'nün raporların

da yer verildi; Osmo Varto, olayının ilk olmadı
ğına dikkat çekildi. Finlandiya kökenli bir Çin
gene olan Osmo Vallo'nun polisin elinde ölme
sine her nedense resmi kurumlar kayıtsız kalır
ken uluslararası örgütler olayın üzerine gitti. An
nesinin açlık grevine başlayıp yasal yolları zor
laması üzerine olaydan üç yıl sonra bir otopsi
daha yapıldı. Otopsi de Osmo Vallo'nun beş ka-
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burga kemiğinin kırılmış olduğu saptandı ve
ölüm nedeninin polis darbeleri olduğuna kanaat
getirildi. Ancak savcı bu kez de bunca yıl ara
dan sonra ölüm sebebinin kesin olarak saptana
mayacağı tezlerini ileri sürdü.

Yıllar sonra gelişmelerden utanan adalet ba
kanlığı olayın aydınlanması ıçın bir komisyon
kurdu. Komisyon nihayet kesin bir sonuca ulaştı
ve Osmo Vallo'nun polis darbeleriyle ölmüş ol
duğu yolunda rapor yazdı. Tarih Nisan 2002. Ya
ni olaydan yedi yıl sonra. Bu arada da son 10
yılda 18 kişinin daha Osmo Vallo gibi ölınüş ol
duğu ortaya çıktı.

Avnıpa Parlamentosu 2002 raporunda isveç'i
bu yüzden ağır dille eleştirildi. İnsan hakları
şampiyonu İsveç'in bir cinayet olayını ancak 7
yılda aydınlığa kavuşturması Avrupalıları da mut
laka şaşırtmış olmalı.

Göteborg olaylarında da polis kabahatli
bulundu
Göteborg olaylarını hatırlayacaksınız. 2001

Haziran ayında Göteborg'daki AB liderler zirve
si sırasında meydana gelen şiddet olaylan. Gös
tericiler kaldırım taşlarını sökerek bütün çarşı bo
yunca dükkanların vitrinlerini kırmışlar. polisi
taşlamışlardı. Polis ise biri arkadan olmak üzere
iki göstericiyi silahla yaralamıştı. Büyük arbede
sırasında polis ve göstericilerden yararlananlar ol
muş. çok sayıda gösterici de tutuklanmıştı. Tu
tuklananlardan bazıları yargılanarak hapis cezası
na çarptırılmıştı.

Olayların boyutu, Göteborg'un o hali kamu
oyunda şok yaratmış konu o zamandan beri gün
demden düşmemişti. Bu konuda görüş bildirenle
rin bir bölümü gereksiz şiddet kullandığı savıyla
polisi. bir bölümü de taşlı-sopalı giisteri yaptık
ları için protestocuları eleştirmekteydi. ilk kez bu
boyutta bir olay yaşandığı için bükümet sonunda
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bir komisyon kurup olayın enine boyuna analiz
edilmesini kararlaştırdı.

(Örnek olay 1 .)a>

Yukarıda aktarılan iki örnek olayda, insan
hakları mücadeleleri açısından başarı ve başarı
sızlıklar söz konusudur. Osmo Vallo'nun polis ta
rafından öldürülmesine karşı yürütülen kampanya,
sonuç alınabildiği için başarılı olmuştur. Ancak,
dava sürecinin 7 yıl gibi çok uzun bir zaman al
mış olması fakat daha önemlisi isveç'te I 992-
2002· yılları arasında 18 kişinin aynı yollarla kat
ledilmiş olmasından ancak bu dava sırasında ha
berdar olunması hak mücadeleleri açısından başa
rısızlık olarak algılanmalı ve benzer olayların da
ha ciddi, yakından ve gilnü gününe öğrenilerek,
·karşıt sürecin başlatılmasının araçları bulunmak
zorundadır. Osmo Vallo'nun annesinin açlık gre
vine başlaması ve İsveç'teki insan hakkı örgütle
rinin böylece sürece müdahil olması başlangıçta
değindiğimiz olayın muhatabı yani hak ihlaline
uğrayanın bilinci açısından bir sorun olmadığını
ve gerekenlerin yapıldığını göstermektedir. Öte
yandan İsveç güvenlik güçleri ve adalet kurum
larının, illkede gerekli araçlar mevcut olduğu hal
de bu araçları çalıştırmadığı ve süreci. hak ihla
line uğrayanın aleyhine uzattığı apaçık ortadadır.
Mücadelenin uluslararası platforma taşınması ve
özellikle de Uluslararası Af Örgütü 'niln olayın
peşini bırakmaması, milcadeleye katılan· örgütlerin
başarısıdır. Osmo Vallo davası ve bu dava sonu
cunda gün ışığına çıkan bilgiler hak ihlallerinin
ne denli yaygın olduğunun yanı sıra ihlalleri iz
lemenin ve mücadele örgütlemenin de ne kadar
zorlu süreçler olduğunun anlaşılması bakımından
oldukça önemlidir.

Aynı olayı, yukarıda değindiğimiz ve hak ih
lallerinin yalnızca açılan karşı davalar boyutuyla
değerlendirilmesi bazında ele aldığımızda ortaya .
şöyle bir manzara çıkmaktadır:
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İsveç"te 1992 yılından 2002 ytlına kadar Os
rrıo Vallo olayı dışında açılmış hiç bir h~ ihla
li davası olmadığını varsayacak olursak:

Yıl 1992: İsveç'te insan hakkı ihlali yaşanma-
mıştır

Yıl 1993: İsveç'te insan hakkı ihlali yaşanma-
mıştır

Yıl 1994: İsveç'te insan hakkı ihlali yaşanma-
rrııştır

Yıl 1995: İsveç'te Osmo Vallo olayı dışında
hak ihlali yaşanmamıştır

Yıl 1996: İsveç'te hak ihlali yaşanmamıştır
hak ihlali yaşanmamıştır
hak ihlali yaşanmamıştır
hak ihlali yaşanmamıştır
hak ihlali yaşanmamıştır

Yıl 2001: İsveç'te Göteborg olaylannda polis
tarafından yaralanan ilci kişi dışında hak ihlali
yaşanmamıştır.

Şeklinde bir tablo çıkacaktır. Oysa, bu tablo
nun gerçekleri yansıtmadığı. bu süreçte İsveç'te
tam 18 kişinin gözaltında iken polis tarafından
katledildiği bugün, 2003 yılı itibarıyla gün ışığı
na çıkmıştır. Ortaya dökillen bu bilgilerin bile,
İsveç'teki biltiln ihlalleri görmemizi sağlaınayaca
ğı unutulmamalıdır.

Hakların savunulmasında kullanılan argüman
lar. daha olayın başlangıç sürecinde ve ileride hiç
bir sorun ya da tutarsızlığa yol açmayacak bir
şekilde belirlenmek zorundadır. Olası çelişkiler ve
iç tutarsızlıklar hem mücadelenin uzamasına hem
de kamu oyunu duyarlı hale getirmede başarısız
lığa yol açma tehlikesi barındırmaktadır.

Argüman tespitine illkemizden bir örnek ver-

Yıl 1997: İsveç'te
Yıl 1998: İsveç'te
Yıl 1999: İsveç'te
Yıl 2000: İsveç'te
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mek gerekirse·, Bergama köylülerinin yörelerinde
siyanürle altın üretilmesine karşı yıllardan beri
verdikleri mücadeleye değinmekte yarar vardır.
Olayın başlangıcında yöre belediyesinin köylüler
den yana tavır koyması mücadelenin ulusal ve
uluslararası ölçekte genişletilmesine önemli katlcı
lar sunmuştur. Ama süreçte başvurulan argüman
lar tek tek hatırlandığında, bugün bu argümanla
rın pek çoğunun hiç kullanılmadığı dikkat çek
mektedir. Bergama köylülerine destek veren yapı
ve kurumlar öncelikle yörenin toprak ve doğal
kaynaklarının ne kadar değerli olduğu ve altının
siyanürle üretilmesine karşı çıkılması gerektiği ar
gümanlarını kullanmışlardır. Hatta "Siyanürcü şir
ket, Bergarna'dan defol!" vb. sloganları kullan
mışlardır. Oysa, yabancı ve yerli şirketlerin elle
rinde Türkiye'nin 600'den fazla yöresinde altın
üretebilmeleri için Devlet tarafından verilmiş ruh
satlar bulunmaktadır. Başka bir deyişle, Bergama
topraklarının verimli olduğu biçiminde bir argü
man, belki Bergama köylüsünü kurtarmaya yete
bilir. ama toprağı Bergama'nınki kadar verimli
olmayan diğer yöreler için bir vize gibi işlem gö
recektir. Nitekim öyle de olmuştur ve Berga
ma'da istediklerini elde ederken vakit kaybedece
ğini anlayan şirketler aynı süreçte Gümüşhane
ilinde de çalışmalara başlamış ve Gümüşhane
halkının aynı argümanları kullanamayacağı ortaya
çıkmıştır. İşsizlik oranı Batı iya göre çok yüksek
olan bu dağlık ilde toprak verimliliği diye bir sa
vunma yapmak olası değildir. Mücadelesini ulu
sal ölçeğe taşımak isteyen Bergama köylüleri bu
argümandan vazgeçmek zorunda kalmıştır. Yine
başlangıç aşamasında altının yabancı şirketler ta
rafından üretilmesine muhalefet eden Bergamalı
lar, daha önce devrede olan Dedeman ve Ecza-
cıbaşı gibi şirketlerin de aynı yöntemle üretim
yapacaklarını öğrendikten sonra bunu da terk et
mişlerdir. Siyanür kullanımı ve çevresel faktörün
öne çıkarılmasının ardından bu kez bazı ..bilim
insanları" tarafından hazırlanan ve ..bilimsel" ol-
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duğu iddia edilen raporlar üretilmeye başlanmış
ve topluma bir yandan siyanürün zararsız olduğu
empoze edilirken, bir yandan da şirketlerin çev
resel zararı önlemek için ne gibi teknolojik ya
tırımlar yapacak.lan gibi temelsiz bilgiler aktarıl
maya başlanmıştır.

Oysa insan haklan miicadelesi veren örgütler.
toplumsal sorunlara yaklaşırken hak ihlalini ya
panların savlarının gerçekleşebilirlik oranını da
analiz etmek zorundadır. Bir şirket, toplumsal di
rençle karşı karşıya kaldığında üretiminin çevre
ye zarar vermemesi için gereken her şeyi yapa
cağını duyurabilir. Ancak bu tedbirlerin neler ol
duğu ve daha önemlisi şirkete mal oluş bedelle
ri çıkarılmalı ve ondan sonra şirketin böyle bir
yatırımı yapıp yapamayacağına karar verilmelidir.
Örneğimizden hareket edecek olursak, siyanür
kullanımı ve dolayısıyla açığa çıkacak ağır me
tallerin yol açacağı insan sağlığı ve çevre tahri
batı sorunlarının aşılması için kullanılacak tekno
lojinin yatının bedeli altın madeni üretiminden
elde edilecek getirinin çok çok üzerindedir. Bu
fark öylesine nettir ki uzun uzun matematiksel
hesaplama yapmaya bile gerek yoktur. Çünkü
atık havuzlarında toplanan ağır metallerin öldüril
cü etkisi 200 yıldan daha uzun bir süre için yok
edilememekte, sızdırmayan, deprem ve sellere da
yanıklı atık havuzu yapmanın maliyetine ise şir
ketler yanaşmamaktadır.

Hak ihlalini yapanların başvurduğu tuzak tak
tikler ise aktivistlerin dikkatli olmalarını gerekti-

. ren bir diğer husustur. Pek çok ülkede uygulan
mak.ta olan bu tip taktiklerle ilgili olarak Ulus
lararası Af Örgütü'nün (Amnesty Intemational)
ülkelere ilişkin. düzenli olarak yayınladığı rapor
larda Türkiye ile ilgili kısmı örnek verebiliriz.

Usta işkence yöntemleri
Uluslararası Af Örgütü, Tilrkiye'de bu yıl da

işkencenin yaygın ve sistematik uygulandığının
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altını çizdi. Dikkat çekici bir nokta ise Türk.iye.
AB ile uyum çerçevesinde yeni yasalar çıkardık
ça. işkence edenler açığa çıkmamak için daha us
ta yöntemlere başvuruyor. Raporda, işkence eden
güvenlik güçlerinin profesyonel yöntemler uygu
ladıklarına vurgu yapılıyor. Örgüte göre. mağdur
larda dıştan gorunen izler bırakmayan işkence
metotları daha sık uygulanıyor: ..Tutuklular elekt
roşok, askıya alma ve falaka gibi işkencelere ma
nız kalıyor. Gelen bilgilere göre, halen sık uy
gulanan işkence ve kötü muamele metotları ara
sında ağır darbe vurma, cinsel taciz. soğu.iç taz
yikli su fışkırma. sorgu sırasında çıplak soymak.
öldürme ve tecavüz tehditleri, uykusuz ve aç bı
rakma, tuvalete gitmeyi engelleme gibi psikolojik
işkenceler. Gelen bilgilere göre, kadınlar çok kez
cinsel işkenceye uğradı veya tecavüzle tehdit
edildi. Bazı durumlarda ise tehditler gerçekleşti
rildi."

Uluslararası Af Örgütü (AI). 2002'de dünya
da gerçekleşen insan haklan ihlallerini içeren ra
porunu dün açıkladı. Raporda, Türkiye'de. düşün
ce özgürlüğü üzerindeki engellerin devam ettiği
ni anımsatarak, çok sayıda kişinin siyasi görüşün
den ötürü işkence gördüğü ve mahkemelere çıka
rılarak hapis cezalarına çarptırıldığı dile getirildi.
Özellikle de Kürt sorunu, F Tipi cezaevleri ve
İslamla • ilgili olarak devleti eleştirenlerin baskı al
tında olduğuna dikkat çekildi. Af Örgütü, Türk.i
ye'deki uygulamalar hakkında şöyle devam etti:
..Polis gözetiminde işkenceler, eskisi gibi yaygın
ve güneydoğudaki polis karakollarının terörle mü
cadele binalarında uygulanıyor. Bundan sorumlu
olanlar ise sadece istisnai durumlarda mahkeme
önüne çıkarıldı. Güvenlik güçleri tarafından, ba
zıları yargısız infaz olduğu sanılan, öldürülenler
le ilgili olarak da çok sayıda bilgi ulaşmıştır."

Yasal değişiklikler uygulannııyor
Türkiye'de şu ana kadar yapılan yasal deği-
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şik.li.klerin ihlallerin önüne geçemediği belirleme
sini yapan AI. bunların pratikte uygulanmadığına
da vurgu yaptı. Yine çok sayıda yazar. gazeteci,
sendikacı, politikacı, din adamı ve insan haklan
savunucusu hapis cezası aldı. Af Örgütil, yeni
yasalarla ceza unsurları daraltılıp. cezalar indiril
mesine rağmen, kaygılarının devam ettiği mesajı
nı verdi. Buna göre, yasalar sonucu bazı davalar
düştü. ama çok sayıda siyasi tutuklu hala ceza
evlerinde, açılmış davalar ise sürüyor.

Türkiye'nin F Tipi uygulamasında Avrupa İn
san Haklan Sözleşmesi'ne riayet etnıemesi de ra
porda eleştiriliyor.

İşkencecilere takipsizlik
Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de işkenceci

lerin halen takipsizliğin rahatlığıyla hareket etme
lerine de tepki gösterdi. Örgüt, işkencecileri mah
kemeye vermek isteyen mağdurların. çoğu zaman
bunu başaramadıklarını. çünkü tıbbi raporların
yok edildiğini vurguladı. İşkenceyi belgeleyen he
kimler de çoğu kez baskı altında kalıyor. İşken
cecilerin mahkum edilmemesi önündeki temel en
geller arasında ..mağdur ve tanıklara gözdağı ve
rilmesi. ve genel bir korku ikliminin yanı sıra
savcıların ağır hareket etmeleri.. gösterildi. İşken
ce altında alınmış ifadeler bile mahkemeler tara
fından delil olarak kullanılmıyor. Buna karşın ha
kimler. işkencecilerin üzerine gitmeyi çoğu kez
reddediyor. Sanık güvenlik mensuplarının mahke
melere çıkmaması, savcıların mahkemeden çekil
meleri ve istenen bilgileri vermemeleri, yaygın
pratik olarak değerlendiriliyor.

(Örnek Olay 2.)'3>

İnsan Hakları mücadelesi veren örgütlerin __ so
rumluluğu yalnızca mevcut hakların korunması ve
ihlallerin önlenmesiyle sınırlı değildir. Bu yapılar
bir yandan da belirlenmiş hakların kapsamlarını
genişletme amaçlı faaliyet göstermek zorundadır-
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lar. Örneğin, birinci kuşak haklar arasında sayı
lan ..ayrımcılık yasağı" yalnızca dil, din, ırk, cin
siyet, etnik köken gibi farklılıklarla sınırlı tutul
muştur. Oysa yaşanıın her alanında eşitsizliklerin
egemen olduğu bu sistemde, sayılanların dışında
kalmış pek çok ayrımcılık yapılmakta ve ne ya
zık ki bunlar toplum tarafından da bir hak gas
pı gibi algılanmamaktadır.

Mesela ekonomik güce sahip olmayan kişi ve
gruplar -eğitim alanında fırsat eşitliği olmadığı
halde-; çalışma yaşamında sadece eksik eğitim al
mış oldukları için ayrımcı bir muarneleye tabi tu
tulmakta ve ne gariptir ki bu eşitsiz durumu ay
rımcılığa maruz kalanın kendisi bile normal kar
şılamaktadır . Burada kast edilen ayrımcılık, yal
nızca akçeli konular ile sınırlı ofrrıayrp , pek çok
gelişmiş ülke de dahil olmak üzere başta toplum
sal statü, saygınlık ve hatta iş güvencesi süre ve
kapsamı bile çalışanların eğitim durumu ölçü ka- •
bul edilerek belirlenmekte ve önemli bir çoğun
luğu oluşturan bir grup insan belki cinsiyeti ya
da ırkı yüzünden değil, ama aslında eğitim du
rumundan kaynaklanan çalışma statüsü yüzünden
aynı işletmede çalışan diğer bazılarından farklı
bir muamele görmektedir.

Bu gerçeklik, işyerleri özelinde ele alındığın
da ortaya taşeron işçi ayrımı ya da kapsam içi
kapsam dışı, çekirdek işçi-çevre işçi gibi bir di
zi ayrımcılık kavramı çıkmaktadır. Dolayısıyla iş
yerlerinde örgütlenen insan hakları mücadeleleri
yalnızca sosyal hak ve kazanımlar, yani ikinci
kuşak haklarla sınırlanmamalı, yanı sıra, görece
daha fazla güvence altına alınmış olan birinci ku
şak haklan da kapsamalıdır.

Sağlık hizmetlerinde de benzer bir durum söz
konusudur. İnsan haklan sözleşmelerindeki ayrım
cılık yasağına rağmen, ekonomik. güce, yani pa
raya sahip olanlar bugün devlet hastanelerinde bi
le farklı düzey ve farklı kalitede sağlık hizmeti
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almaktadır. Başka bir deyişle kamu hizmetleri
kavramının zayıflatılması, toplum içinde var olan
eşitsizlik ve ayrımcılığın daha da artmasına yol
açmaktadır. Bu nedenle bugün gelinen noktada
insan haklan bazında ayrımcılık kapsamının ge
nişletilmesi zonınlu bir görev olarak ortada dur
maktadır. Bu görev bu konuların öncelikle ulus
lararası sözleşmelere dahil edilmesi için verilecek
mücadeleyle başlamalıdır. Gerçekten de pek çok
uluslararası insan haklan örgütü, eğitim ve sağ
lık alanında küresel ölçekte yaşanan gelişmeleri
göz önilne alarak bu konuyu gündemlerine almış
bulunmaktadır. Ama elbette asıl mesele bu konu
nun sözleşmelere geçirilebilmesidir.

Ancak, tam da bu noktada kapitalist sisteme
özgü ciddi bir çelişkiye dikkat çekmekte yarar
vardır. Birinci kuşak hakların savunulmasında
devletlerden bireye ve haklarına hiçbir şekilde
müdahale etmemesi istenirken, ikinci kuşak hak
ların korunup, geliştirilebilmesinde devletlerin
toplumsal bir perspektiften müdahaleleri şarttır.
Konuyu biraz açmak gerekirse; birinci kuşak hak
lar bireylerin ayrımcılığa maruz kalmaması, dü
şüncelerinden ötürü yargılanmaması vb. koruma
ları hedeflerken bu talepler •sürekli olarak devle
te yönelmekte ve daha önemlisi devletin, bireye,
özgürlükleri kısıtlayıcı yöndeki müdahaleleri ön
lenmeye çalışılmaktadır. Sosyal hakların korunup
geliştirilmesi şeklinde özetlenebilecek ikinci ku
şak haklar ise ancak devletlerin çıkaracağı yasa
lar ve düzenlemelerle uygulanabilmektedir. Ör
nekleyecek olursak. sosyal güvenlik hizmeti. al
mak ikinci kuşak haklar grubuna giren bir hak
tır. Devletin, sosyal güvenlik hizmeti vermekten
vazgeçerek bu hizmeti özel şirketlere devretınesi
bu hakkın ortadan kalkmasına yol açacaktır. Do
layısıyla böyle bir durumda devletten bu hizme
ti verme eyleminden vazgeçmesi değil. tersine bu
eyleme. üstelik iyileştirme yaparak devam etme
si talep edilmek zorundadır. Bu çelişik durumu.
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liberalizm çerçevesinde ele alacak olursak, başta
mülkiyet hakkı olmak üzere tüm bireysel hale ve
özgürlükler ile devletin her türlü müdahaleden
arındırılmasını savunan liberal anlayışın, ikinci
kuşak haklan meşru sayması münıkün görünme
mektedir. Başka bir deyişle liberalizmde birey, sı
nırlanmış bir dizi siyasi hak ve özgürlüğü elde
ederken karşılığında bir dizi ekonomik ve sosyal
hakkını da kaybedecek, kapitalizm kendi adına
..iyi.. bir alışveriş yapmış olacaktır.

Dünya, bir yandan insan haklan bilincinin art
maya başladığı dönemi yaşarken, bir yandan da
klasik, tanımlanmış hakların ya da daha önce çok
daha az düzeyde ihlal edilen hakların bile gide
rek çok daha fazla ·ihlal edilmeye başlandığı bir
süreçten geçmektedir. Mücadelenin esas unsunı
olan insan hakları örgütlerine düşen görev ise her
zamankinden daha zor ve ağırdır.

2. Bölünı
Bu bölümde kursiyerler iki veya üç gruba ay-

~Iacak ve kendilerinden, verilen örnek hak ihla
li olayına karşı mücadele örgütlemenin argüman
ve yöntemlerini üretmeleri istenecektir. 20-25 da
kika sürecek bu grup çalışmalarının ardİndan tek
rar seminer salonunda toplanılacak ve grupların
vardığı sonuçlar yazı tahtasına aktarıldıktan son
ra. her bir grup diğer grubun argüman ve yön
temlerini değerlendirecektir.
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