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Kamu çalışanları, 15 Ağustos’ta başlayan toplu görüşme sürecinin uyuşmazlıkla 
sonuçlanması ve uzlaştırma kurulu kararının kabul edilmemesi sürecinde çeşitli eylemler 
yapmaya başladılar. Bu eylemlerin Türkiye’nin uymakla yükümlü bulunduğu ILO 
Sözleşmeleri açısından durumu nedir? 
 
Grev hakkı, 87 sayılı ILO Sözleşmesi kapsamında ele alınmaktadır. 87 sayılı ILO 
Sözleşmesi, hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm ücretlileri kapsamaktadır. Diğer bir deyişle, 
kişinin memur, sözleşmeli personel veya işçi statülerinde istihdam edilmesinin ILO 
Sözleşmelerinin kapsamına girip girmeme konusunda hiçbir etkisi yoktur. Ücret ve aylık 
karşılığı çalışan herkes, ILO Sözleşmelerindeki haklardan aynı biçimde yararlanır. 87 sayılı 
Sözleşme, hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm ücretli çalışanların örgütlenme hakkını kabul 
etmekte ve grev hakkını da örgütlenme hakkının ayrılmaz bir parçası olarak 
değerlendirmektedir. 
 
ILO yetkili organlarının kararlarına bakıldığında, çok geniş bir grev hakkının tanındığı 
görülmektedir.  
 
ILO’ya göre, grev hakkı yalnızca “temel hizmetler” olarak nitelendirilen işlerde kısıtlanabilir. 
Temel hizmetlerin tanımı da şöyledir: “yalnızca, aksaması durumunda nüfusun tümünün veya 
bir bölümünün hayatını, kişisel güvenliğini veya sağlığını tehlikeye sokacak hizmet ve 
faaliyetlerdir.” ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi, bu tanıma açıklık getirerek, şu işlerin 
“temel hizmet” kabul edilemeyeceğini belirtmiştir: Genel limancılık işleri, uçak tamiri, 
bankacılık, tarımsal faaliyetler, metal ve petrol endüstrileri, eğitim, gıda arzı ve dağıtımı, 
darphane, hükümet basımevi, devlet alkol, tuz ve tütün tekeli, madencilik, genel olarak 
ulaştırma, kent-içi ulaştırma.  
 
ILO, devlet adına yetki kullanan kamu görevlilerinin de grev hakkının kısıtlanabileceği 
görüşündedir.  
 
Buna karşılık, ILO kararlarına göre, barışçıl olmak ve tümüyle siyasi amaçlarla yapılmamak 
koşuluyla, her türlü grev, eylem, direniş ve benzeri davranış, yasal kabul edilmelidir. ILO 
Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi’nin ILO Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir kararında 
şöyle denilmektedir: “Çeşitli grev eylemi türleri (iş bırakma, iş yavaşlatma, kuralları tamı 
tamına uygulayarak iş yavaşlatma ve oturma grevi) ile ilgili olarak Komite, yalnızca grevin 
barışçıl olmaktan çıkması durumunda bu kısıtlamaların haklı kabul edilebileceği 
görüşündedir.” 
 
ILO Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi, Türkiye’ye ilişkin bir kararında da şöyle demektedir: 
“Sendikalar, özellikle bir hükümetin ekonomik ve toplumsal politikalarını eleştirmek amacıyla 
protesto grevlerine başvurabilmelidirler. Ayrıca, dayanışma grevlerinin genel olarak 
yasaklanması istismara yol açabilir ve grev hakkının kullanılmasına ilişkin yöntemler söz 
konusu olduğunda, kurallara tamı tamına uyarak işin yavaşlatılması, işyerlerinin işgal 
edilmesi ve işbaşında oturma grevleri yapılması konularında kısıtlama getirilmesi, ancak bu 
eylemlerin barışçıl olmaktan çıktığı durumlarda haklılık kazanır.” 
 
Devlet Memurları Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerinde toplum eylem ve hareket ile grev 
konusunda getirilen engellemeler, Türkiye’nin onaylayarak iç hukukuna dahil ettiği 87 sayılı 
Sözleşmesi’nin tanıdığı bu haklar çerçevesinde kaldırılmalıdır. Kamu görevlilerinin meşru ve 
demokratik eylemleri konusunda açılan davalarda yargının 87 sayılı ILO Sözleşmesini de 
dikkate alması, Anayasa’nın 90. maddesinin gereğidir.  
 
Hak ve çıkarları için meşru ve demokratik eylemler gerçekleştiren kamu görevlileri, Türkiye 
işçi sınıfı tarihine gurur duyulacak sayfalar eklemektedir. 


