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Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nca benimsenen
ve 27. TBB Ola ğan Genel Kurulu'na sunulan yay ın programın-
da, hukukçular ve ilgilenenlerin yararlanabilecekleri nitelikte
hukuk kitapları yayımlanmas ı planlanmıştı .

Bu bağlamda Sorularla baş lıklı bir diziye başlanmış; dizi-
nin ilk kitab ı Sorularla Ceza Hukuku kitabım ız yayımlanmış tı .

Hükümetin mevzuatta geniş ve köklü değişiklikler yapma
haz ırlığı içerisinde bulunmas ı nedeniyle yay ım program ında
zorunlu bir yava ş lama olmuştur. Gündemde bulunan deği-
ş ikliklerin yap ılmas ı halinde yay ınlarım ız ın k ısa zamanda
eskimesi riskini azaltmak istemekteyiz. K ısa zamanda kullan ı-
lamaz hale gelecek kitaplar yay ımlamanın doğru olmayacağını
dü şünüyoruz. Ancak, meslektaşlar ım ızm kaliteli ve güvenilir
yay ınlara duyduklan gereksinim ile yakında baş layacak avu-
katlık sınavlar ı için avukat adaylarmm yararlanabilece ği bir
kitaplik da haz ırlamak gerekmektedir.

Prof. Dr. Fevzi Demir'in Soru/ana Bireysel İş Hukuku ve
Soru/ana Toplu İş Hukuku kitaplarını iki cilt halinde ard arda
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yararlanmas ı na sunmaktay ız. Daha önce yay ı nlanaca ğın ı
bildirdiğimiz Soru/ana Ceza M ıı lınkemesi ve Sonulanla İnJÜZ Hu-

kuku kitapları da haz ırlanmaktad ır. Ayr ıca Soru/ana Adl ı Tıp,

Son ı lanla İnsan Haklar ı, Sort ı lanla Avukatl ık Hukuku ve Meslek

Kurallar ı kitaplarım ızın da haz ırl ıklar ı son aşamaya gelmiş
bulunmaktad ır. Bunları da elimize ulaş t ıkça hukukçuların
hizmeline sunacağız.

İş hukuku kitaplarm ı haz ırlayan Prof. Dr. Fevzi Dernir'e
ve kitabm gerçekle şmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum.

Kitab ın hukukçulara ve iş hayatına yararl ı olmas ı dileğiyle
takdirlerinize sunuyorum.

Av. Özdemir Özok
Türkiye Barolar Birliği Başkan ı



ÖNSÖZ

Sorularla Hukuk dizisinin bu kitab ın ı "Toplu İş Hukukuna"
ayırd ık. Son y ıllarda "İş Hukuku" alan ında görülen gelişmeler,
Hukuk Fakülteleri yan ında, özellikle İİBF Çalişma Ekonomisi
ve Endüstri ilişkileri Bölümlerinde derslerin ayrıntıl ı olarak
"Bireysel İş Hukuku, Sendikalar Hukuku, Toplu Sözleşme Hukuku,
Top/it İş Uyu şmazlıkları (Grev ve lokavt) Hukuku" başhkları altın-
da okutulmaya başlandığını göstermektedir. Biz bu kitab ımız-
da son üç başliğı birleş tirerek, genellikle hukuk fakültelerinde
yapıldığı gibi, Toplu İş Hukuku baş lığı altında toplad ık.

İş hukuku alan ındaki bu geli şmeler, sadece fakültelerdeki
iş hukuku derslerinin bireysel i ş hukuku ve toplu iş hukuku
ad ı altında okutulnıas ına değil, illerdeki mahkeme say ıları ile
Yarg ıtay'daki daire say ılarının da arttırılmas ına yol açtığını
görüyoruz. Üstelik mevcut mahkeme ve daire say ılarının
dahi yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Zira, sadece
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2005 y ılinda verdiği karar say ı -
s ınm 30.000'i (evet otuz bini) aştığını görmek, bu dü şüncemizi
doğrulamaya yetecektir kanısmdayız.
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Sorularla Toplu İş Hukuku kitab ı m ız uygulamac ı personel
yöneticileri (insan kaynaklar ı ve personel müdürleri) ve özel-
likle avukat meslektaşlar ım ı.z için de vazgeçilmez bir el kitab ı
olmuştur. Zira, 15 Mart2003 tarihinde yürürlüğe giren ve kamu
oyunda "İş Güvencesi Yasas ı " diye bilinen 4773 say ı l ı Yasa'n ı n
2821 say ılı Sendikalar Kanunu'nda yapt ığı değ işiklikler, en
son Yargıtay kararlar ı göz önünde tutularak incelenmi ştir.
Ayrıca, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 say ı l ı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda yap ılacak değ iş iklik-
lere iliş kin "Bakanlık Tasarı Taslaklar ı "na da değinilmiştir. Buna
karşı lik, okuyucuyu tartış malara boğmamak için, mümkün
olduğu ölçülerde "doktrin" görüş leri k ısa tutulmu ş tur. An-
cak, bu kitab ım ızda da gerektiği yerde yasal düzenlemeyi ve
yargı kararlarmı eleş tirmekten kaç ınmad ık. Öyle ki, "sendikal
örgütlendinneyi güçlendirmek amacıyla" getirilen sendikal gü-
vencelerin son üç y ılda hiçbir katk ıs ın ın olmadığı; tam aksine,
son üç y ıldır artan istihdama karşın, sendika üye sayısında
herhangi bir art ışa rastlanmadığı , işyerlerindeki örgütlenme
çabalar ının en sert biçimde (toplu i şçi ç ı karmalarla) devam
ettiği görülmektedir.

Halbuki güçlü bir i şçi ve işveren sendikac ılığmm baş ta
siyasi rejimimiz "demokrasi" olmak üzere, "iş ban şı n ı n" ve
giderek ülkedeki "sosyal barışın" tenı inatı olduğu aç ı kt ı r.
Gerçekten, hükümetler üzerinde birer sivil toplum kurulu şu
(baskı grubu) olarak oynad ıkları siyasi rolleri sayesinde, "kav-
ga" değil, tam bir "uzlaş ma" rejimi olan "demokrasinin" temi-
natı olan sendikalar; işyeri ve iş kollar ı düzeyinde yaptıkları
toplu iş sözleşmeleriyle, baş ta "eşit işe eşit ücret" ilkesi olmak
üzere, çalışma koşullarına getirdikleri belirli standartlar ile "iş
banşıııı n" ve giderek "sosyal ban şı n" da güvencesi olmaktad ı r.
Üstelik, her gün bir mal ın fiyabnm ne olacağının bilirımediğ i
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özellikle enflasyon dönemlerinde, işverenler imzalad ıklart top-
lu iş sözleşmeleri ile "işgücünü" (1-3 y ıllık) sözleşme dönemleri
için sabit fiyatla satın almakta, ürünlerin maliyet hesab ı n ı daha
kolay yapmaktad ır. Böylece, imzalad ıkları toplu iş sözleşmeleri
ve sağladıklar ı standart çalışma koşullar ı sayesinde işkolları
düzeyinde haks ız rekabetin ortadan kalkmasma hizmet eden
sendikalar, ayn ı zamanda gelir dağı lım ın ı da dengeleyerek adil
kalk ınman ın "motoru" olmaktad ırlar.

Sorularla Toplu İş Hukuku kitab ım ız ın "Sendikalar Huku-
ku"na ayr ılan Birinci K ısm ı, "sendika" kavram ından "kuruluş "
ve "üyelik" esaslar ına, getirilen "güvencelerde ıı " sendikalar ın
"faaliyetlerine", "denetim" ve "sona ennesine" kadar tüm konular ı
kapsamaktadır.

"Toplu İş Sözleşmesi Hukuku"na ayrılan Ikinci K ıs ım ise,
toplu iş sözleş me taraflar ın ın "özerkliğindel ı ", sözleş me yapma
"ehliyet" ve "yetkisine", toplu iş sözleşmelerinin "uygulan ına"
sorunlarından "sona ermesine" ve "ge çersizliğine" kadar uzanan
yasal düzenlemeyi aç ıklamaktad ır.

Nihayet "Toplu İş Uyu şn ı azlıklan Hııkuku"na ayr ılan Üçün-
cü K ıs ımda, iş uyu şmazl ı klar ın ın "türleri" ile "ban şçı ÇÖZÜm
yollan" (resmi arabuluculuk) incelenmiş; "kanuni" ve "kanun
dışı " grev ve lokavt kavramlar ı ile unsurları aç ıkland ıktan
sonra, "grev oylamas ı ", "grev ve lokavt ı n iş sözle şn ıelerine etkisi",
"grev ve lokavt ı n ertelenmesi ve yasaklanmas ı " ile "kanun dışı grev
ve lokavtı n hukuki ve cezai son ıı çlan" ayr ı ntı l ı sorularla titiz bir
inceleme konusu yap ı lmış tır.

Ekleyelim ki, Sorularla Bireysel İş Hukuku'ndan sonra Soru-
tarla Top! it İş Hukuku'nun hazırlanmasma da Türkiye Barolar
Birliği Yaym Kurulu Ba şkan ı Av. Teoman Ergül arac ı olmu ş-
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tur. Kitabın yay ımlanmasma imkan sağlayan Türkiye Barolar
Birliği Başkanı Say ın Av. Özdemir Özok ve Yönetim Kurulu
üyelerine teşekkür ederim. Kitab ın yay ı na hazırlanmas ında
çok önemli katk ılarda bulunan At Gör. Erdem Erdenk'e de
tekrar teşekkür etmeden geçemeyece ğim.

Prof. Dr. Fevzi DEM İR
Şubat 2006, Küçükyal ı-IZMİR
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"SENDİKA" KAVRAMININ.
GÜNÜMÜZDEKI ANLAM VE ÖNEMI NEDIR?

Sendika sözcü ğünün kaynağı çok eskidir. Roma ve Yu-
nan hukuk sistemlerinde kar şı laştığım ız "syndic" deyimi, bir
birliğin (Site'nin) tenısilini sağlamakla görevli ki şileri ifade
ediyordu. "Syndicat" deyimi de "syndic"in fonksiyonların ı ve
bu fonksiyonlarm yürütüldüğü yeri (makam ı) anlatmak için
kullanılmış tır. 1 Deyim, özellikle işçiler aras ında pek benimsen-
miş ve yaygınl ık kazanm ış hr. Türkçe'ye Yunanca'dan geçen
sendika deyimi' hukukumuzda "işçi sendikas ı " ve "işveren
sendikas ı " şeklinde ifade edilmektedir.

Hangi şekilde ifade edilirse edilsin, günümüzde i şçi ve
işveren sendikaları, üye say ılarınm çokluğu ve büyük rakam-
lara ulaşan malvarl ıklar ıyla, toplu iş sözleş mesi ve grev-lo-
kavt haklar ıyla, toplum hayatın ın iktisadi, sosyal ve siyasal
düzenini yak ından etkileyen kurulu ş lard1r. 3 "Sosyal devlet"

Paul Durand, Traite de Droit da Travail, Cilt.lIl, Paris, 1954, s. 39;
F. Demir, Sendikalar, s. 3.

2 Türkçe Söz/ilk, TDK, Ankara, 1996, s. 636.
N. Çelik, Sendikalar, s.7; M. Mumcuo ğlu, Sendikacı l ık-Siyasal iktidar
ilişkileri, Ankara, 1979, s. 5; R. Işık, Sendika Hakk ı , Ankara 1962,s.
1; F. Demir, Sendikalar, s.4.
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İ anlay ışın ın en belirgin özelliğini olu ş turan sendikalar, gerek
anayasalarda gerekse yasalarda belirtilen görev ve yetkileriy-
le, bir yandan imzalad ıklar ı toplu iş sözleşmeleriyle iş kollar ı
düzeyinde sosyo-ekonomik hayatı etkilerken, öte yandan baz ı
devlet kuruluş lar ın ın sosyo-ekonomik kararlar ı na ve çal ış ma
mevzuatın ın hazırlanmas ında sağlad ı klar ı katk ı larla devlet
hayatın ı da yakmdan etkilemektedir. Bu nedenle günümüz
çağdaş devlet anlay ışın ın örgütsel yap ıs ı içinde çok önemli
bir yeri olan sendikalar, toplum hayat ı nda "kai ^i ii yönetimine
katılan" ve "katnusalfo ıı ks ıyoıı lar" ila eden' birer "resmi kıı rı ul ıış "
say ılmaktad ır. 5 Öyle ki bir devletin sendikalara tan ı dığı hak-
lar ı n, o ülkede yürütülen siyasi ve ekonomik rejimin tespitine
imkan vereceği öne sürülmüş tür.6

• Nitekim, demokrasinin çok say ı daki tan ınılar ından biri de
onun bir "miiesseseler (k ı urııııı lar) rejimi" olduğudur. Lş tebu mü-
esseseler (kurumlar) içinde yer alan sendikalar ın ve sendikal
haklar ın; sistemin varl ık sebebini olu ş turan özgürlük düzeni
içinde çok önemli bir yeri vard ı r. Özellikle "işçi sendikalar ı "
toplumun iktisadi, sosyal ve siyasal düzeni içinde birer den-
ge ve ahenk unsur ı.ıdurlar. İşçi sendikalar ın ı n bu özellikleri,
genellikle Batı ülkelerinde "işçinin yönetime kat ı lmas ı " (endüst-
riyel demokrasi) ilkeleri çerçevesinde ilgili bakanl ıklarda işçi-
leri temsil etmekten yasama organ ın ı etkileyici siyasi faaliyette
bulunmaya kadar uzanabilınektedir. 7 Ancak Batı ülkelerinde
görülen sendikalar ı n bu tür faaliyetleri, onlar ın toplum içinde
hatirı say ılir bir üye say ıs ına ve bilinçli bir örgütlenme yap ıs ına

M. Çelik. Sendikalar, s.7; Ö. Eyrenci, Sendikalar Hukuku, s.21.
J . Rivero-J. Savatier, Droil du Travail, PUF, Tlun ı is, Paris, 1979, s.
58.

6 R. Işı k, s. 1; M. Aydemir, İş Mücadelesi, s. 39.
E Demir, Sendikalar, s. 5.



Soulor İ a Toplu 1 ş Hukuku

sahip olmalar ından kaynaklanmaktad ı r. Bu nedenle nüfusun
önemli bir bölümünü oluş turan ücreti ilerin (işçilerin ve me-
murlar ın) sendikalar ı arac ılığı ile ülkenin iktisadi, sosyal ve
siyasi hayatında söz sahibi olmalar ı normal karşılanmakta; de-
mokrasi ve sosyal devlet ilkelerine uygun olarak, n ı illi gelirin
adil dağı l ımma ve dolay ıs ıyla sosyal adaletin gerçekle şmesine
sendikalar ın katk ıs ı takdirle karşılanrnaktad ır.ı

Ülkemizde de işçi say ıs ı ile birlikte üye say ıs ının artmas ı
ve sendikaların da ğın ıkl ıktan kurtularak bilinçli bir örgütlenme
yap ısma kavuş mas ı, onlar ın toplum hayat ı içindeki güçlerini
ve etkilerini artıracaktır. 2821 say ı l ı Sendikalar Kanunu'nunda
bu amac ı gerçekleş tirmek için ç ıkar ı ld ığı "genel gerekçesinde"
belirtil ıııektedir. 9 Ancak 2821 say ı l ı Sendikalar Kanunu'nun
kabul edildiğ i y ı llarda iki milyon civar ı nda olan sendikal ı üye
say ısının, günümüzde bir milyonun bile altına inmesi, gerekçe-
sinde öngörülen amaca ulaşılamad ığını göstermektedir. Gerçi,
son olarak ç ıkarılan 25.06.2001 gün ve 4688 sayd ı Kamu Görev-
lileri Sendikalar ı Kanunu (KGSK) bu açığı kapatabilir. Ancak
bugüne kadar Türk sendikac ılığuım en zay ı f yönü, kan ım ızca
işçilere tanman "ii ye!ikgüvencesini ıı " yetersiz kalmas ı ve kamu
görevlilerine tan ınan "toplu görüşme" hakkın ın da "toplu sözleş-

ve s ın ırl ı da olsa "grev hakk ı n ı " içermemesi olmu ş tur.

Bunun gibi, son olarak 4773 say ı l ı Yasa'n ın iş güvencesiy-
le ilgili hükümlerinin Sendikalar Kanunu'na (m. 31) getirdi ğ i
birtak ım değ işiklikler ve işçilere belirli ölçüde bir "üyelik gü-
vencesi" sağladığı söylenebilir. Ancak, ayn ı yasa ile geriye gö-
türülen "işyeri sendika ten ısilciliği" konusundaki güvenceler ile
yetersizliği devam eden "sendika yöneticiliği güvencesi" sendikal

Bu görüşler ve geniş bilgi için bkz., N. Çelik, Sendikalar, s. 340
vd.
0. Mis-E. Özsoy, Sendikalar Kanunu, s. XlI.
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İ
 örgütlenmenin h ız ın ı kesecek niteliktedir. Bu nedenle gerek

sendika temsilci ve yöneticileri gerek kamu görevlileri ile ilgili
olarak başta Anayasa (in. 53) olmak üzere yeni düzenlemelere
ihtiyaç olduğu kuşkusuzdur. Kan ım ızca, bir yandan işçilerin
"sendika üyelik, teinsilcilik ve yöneticÜik güvencesi" artırılırken,
öte yandan kamu görevlilerine s ınırl ı da olsa tan ınacak "toplu
sözleşute" ve "grev" haklar ı sayesinde geli şecek Türk sendi-
kac ı lığı, hem milli gelirin adil da ğı t ım ın ı sağlayarak "sosyal
barrşın" kurulmas ına hem de bu barış ve verimli üretim düzeni
içinde demokratik hak ve özgürlüklerin geli şmesi ııe katk ıda
bulunacakhr.



SENDIKA VE DERNEK KURMA HAKLARI
ARASINDA NE FARK VARDIR?

Toplanma hakkı yönünden bak ıldığında, "sendika hakkı "
serbest "dernek kunna hakk ın ı n" bir görünü şüdür.'° Nitekim,
Belçika, Lüksemburg, Hollanda gibi ülkelerde sendika kurma
hakkı ile dernek kurma hakkı arasmda bir fark gözetilmediği
halde," İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerde sendika hak-
kı, dernekleşme hakkmdan ayr ılarak bağıms ız bir hak olarak
ortaya ç ıkmıştır." Bir başka deyişle, bu ülkelerden birincilerde
dernekler kanunu hükümleri sendikalara da aynen uygulanır-
ken, ikincilerde sendika hakk ı derneklerden ayrı ve bağıms ız
bir hak olarak kabul edilmiştir. Tıpkı ülkemizde de sendika
hakkının dernek kurma hakk ından bağımsız ve ayr ı bir ka-
nunla kabul edildiği gibi...

Gerçekten, 1961 Anayasas ı'nda olduğu gibi, 1982 Ana-
yasası 'nda da ayr ı ayr ı maddelerde kabul edilen "dernek
kurma hakkı " (m. 33) ve "sendika kurma hakkı " (m. 51,53), bu
düzenlemeye paralel olarak Dernekler Kanunu ve Sendikalar

10 Esener, s. 273.
M. Verdier, Syndicats, Da/toz, Paris, 1966, s.123.

11 J . M. Verdier, s. 118 vd.; Esener, s. 273.
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2 Kanunu'nda ayr ı ayr ı yer alnuş tır. Bununla birlikte, Sendikalar
Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde, öncelikle daha özel
bir kanun olan Dernekler Kanunu'nun hükümleri, Dernekler
Kanunu'nda da hüküm bulunmayan hallerde de daha genel
bir kanun olan Medeni Kanun hükümleri uygulanacaktır (Sen.
K. m. 63; KGSK m. 43). Bir ba şka deyişle, Sendikalar Kanu-
nu'ndaki bo şluklar Dernekler Kanunu ile Medeni Kanun hü-
kümleri tarafından doldurulacakt ı r. Bu aç ıklamalardan sonra,
hukukumuzdaki sendika ve demek kurma haklar ı aras ındaki
farklar ı şu şekilde s ıralayabiliriz:

Bunlardan ilki, "amaç" bak ı m ından gördü ğümüz farktır.
Gerçekten dernekler "kar paylaş ma amacı dışında" herhangi bir
amaç güdebilirler. Dernekler Kanunu bu amac ın "kanun/ana
yasakla ııına ıııış " bir amaç olmasmı yeterli görmü ş tür (Der. K-
ni. 1, 5). Buna göre, bilimsel, estetik, yard ımlaşma, eğlence,
sportif ve diğer anıaçlarla dernek kurmak mümkündür. 13 Buna
karşı l ık, sendikalar da "kar payla şma d ışı nda" ve fakat sadece
"ekonomik ve sosyal hak ve menfaat/erin korunmas ı ve gehiş tiril ınesi"
amac ı ile kurulabilirler. Üstelik bu "ekonomik ve sosyal" amac ın,
sendika "üyeleri ıı in çah ışn ıa ilişkileri" smırlar ı içinde kalmas ı da
şarttır. Bu s ın ırlar d ışında sendikalarm herhangi bir faaliyetine
izin verilmez (AY m. 51; Sen. K. m. 1,32 vd; KGSK n ı . 1).

İkinci fark, "üyelik" bak ı m ından görülür. Gerçekten, bir
derneğe üye olmak kural olarak "herkese" açıktır. Kanun'un bu
konuda getirdiği smırlamalar (silahl ı kuvvetler ve kolluk güçle-
ri mensuplar ı gibi) istisnai niteliktedir (Der. K. nı . 3). Üstelik bir
kişinin birden çok derneğe üye olmas ı da mümkündür. Buna
karşı l ık sendikalara üye olacak kişilerin kural olarak "işçi",
"işveren" veya "işçi" statüsü d ışında çal ışan "kan ı n görevlisi"
(memur, sözleşmeli personel) olmalar ı (Sen. K. m. 2; KGSK nı .

13 F. H. Saymen, s.145.
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2) gerektiği gibi; birden çok sendika üyeli ği de yasaklanmış-
tır (Sen. K. m. 22/1; KGSK nt 14/6). Üstelik i şçilerin işveren
sendikalarına, işverenlerin de i şçi sendikalarma üye olmalar ı
yasaktır (Sen. K. m. 38). 	 -

• Üçüncü fark "faaliyet alan ı " ile ilgilidir. Derneklerin
faaliyet gösterecekleri yer bak ım ından bir sm ırland ırma söz
konusu değildir. En küçük bir köy veya mahalleden Türkiye
çapmda faaliyette bulunmaya kadar "her alanda" çalış ma ya-
pabilirler. Buna karşıl ık sendikalar sadece Kanun'da belirtilen
"işkollarında" (Tarmı, G ıda, Dokuma, Maden, Büro, Eğitim, Sağ-
hk,vb.) faaliyette bulunmak amac ıyla kurulabiirler (Sen. K. m.
60; KGSK m. 5). işyeri düzeyinde bir sendika kurulamayacağı
gibi, meslek sendikalar ı (marangozlar sendikas ı, kaynakç ılar
sendikas ı) da kurulamaz (Sen. K. m. 3; KGSK m. 4/2).

• Dördüncü fark, her ikisi de "özel hukuk tüzel kişisi" olmak-
la birlikte, "ama çlann ı gerçekleş tinnek için kulland ıkları ara çlarda"
görülür. Dernekler, amaçlarmı gerçekleştirmek için "yasak faa-
liyetler" (Der. K. m. 35) dışında bildiri yay ınlamaktan Toplantı
ve Gösteri Yürüyü ş leri Kanun'una uygun her türlü faaliyeti
organize edebilirler ve bunlara kat ılabilirler. Sendikalar ise,
derneklerin yaptığı bu faaliyetlerden başka, üyelerinin ekono-
mik ve sosyal menfaatlerihi korumak ve geli ş tirmek amac ıyla
"toplu iş sözleşmesi" ve "toplu görü şme" de yapabiirler, "grev ve
lokavta" da başvurabilirler (Sen. K. m. 32/1,4; KGSKm. 19/1,32,
33,34). Sendikalar ın işçi-işveren uyuşmazlıklarında toplumsal
dengeyi ve kamu düzenini sa ğlayan bu özellikleri nedeniyle,
derneklerden farkl ı olarak "sosyal bak ı mdan özerk" ve birer
"kamu kurumu" niteli ğine büründükleri öne sürülmü5tür.14

N. Çelik, Sendikalar, s. 20, 76, 340, 342 ve orada belirtilen
yararlar.
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2

Sendikalar Kanunu, Anayasa'da belirlenen ilkeler çerçe-
vesinde bir sendika tan ımı vermektedir: Bunagöre sendika,
"işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve
sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliş tirmek için meydana
getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kunLluşlara denir" (Sen. K. M. 2).
Kamu görevlileri sendikalar ı da ayn ı amaçla oluşturulan ku-
ruluşlard ır (KGSK m. 3/t). Ancak biz, incelememiz boyunca
daha çok "işçi" ve "işveren" sendikalar ın ı esas alacak, kamu
görevlileri sendikalarma zaman zaman bilgilendirmek ama-
c ıyla değineceğiz.

10



SENDIKALAR KANUNU'NDA
"İŞ Çİ" NE ANLAMA GELIR?

Sendikalar Kanunu'na göre "hizmet (i ş) sözleş mesine"
dayanarak çal ışanlara işçi denir. Bunlarm "TC Emekli Sandığı
Kanunu'na tabi olmas ı " işçi say ılmalar ına engel teşkil etmez (m.
2/1,3). Öyleyse, sendikal haklardan yararlanacak olan "işçi"
kavrammm sm ırları İş Kanunu'na göre daha geni ş tutulmuş;
sadece iş kanunlarma 

(İş 

Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basm
İş Kanunu'na) göre işçi say ılanlar değil, aynı zamanda Borçlar
Kanunu'na göre hizmet sözleşmesiyle çalışanlar da sendika
haklarmdan yararland ır ılmıştır. Bir başka deyişle, İş Kanu-
nu'nun kapsam ı dış mda kalan, "profesyonel sporcular", "ev
hizmetlerinde çal ışanlar" ve özellikle say ıları ülkemizde yüz
binlerle ifade edilen "50'den az (50 dahil) işçi çalış tıran tann ı ve
orman işlerinin yap ıldığı işyerlerinde" çalışan işçileri de sendika
kurma veya kurulu bir sendikaya üye olma haklarmdan ya-
rarlanabileceklerdir. Nitekim uygulamada da Yarg ıtay, "tanm
işçilerinin (de) sendika üyesi olabileceklerine" hükmetmiştir" 15

15 HGK, 17.03.1971, E. 1969/9-1228, K. 1971/172, PdD, Temmuz
1971, s. 127; 10. HD, 02.04.1976, 1876/2355, İKİD Tekstil tşv. D.,
Nisan1977, s. 9; F. Şahlanan, s. 178; M. Çelik, Sendikalar, s. 199; Ö.
Eyrenci, s. 99; F. Demir, Sendikalar, s. 19.

11
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Üstelik, Sendikalar Kanunu sadece hizmet sözle şmesiyle
çalış anları değil, bazı koşullarda "nakli ıjc uriikaveles ı ne'> (taşıma
sözleşmesine), "neşir mukavelesine" (yay ın sözleşmesine) ve "adi
şirket ınukavelesine" göre çal ışanları da "işçi" sayarak sendika
haklarından yararland ırmış tır. Gerçekten, "araç sahibi" hariç,
"nakliye ınukaveles ı ne göre esas itibar ıyla bedeni hizmet arz ı suretiyle
çalış mayı meslek edin mi ş " bulunan hamallar ile "neş ir ı nukave-
lesine göre eserini naş ire (yayı ncıya) terk etmeyi meslek edin ıniş "
bulunan yazarlar, "bu kanun bak ı nundan işçi say ı l ırlar" (Sen. K.
m. 2/2). Görüldü ğü gibi, burada sözü geçen hamallar ile ya-
zarlarm bu iş i "meslek edinnuş " olmaları; bir başka deyişle bu
işi "az veya çok devamlı bir şekilde ve geçimlerini bu yoldan sağlama
niyetiyle'> yapmaları gerekmektedir. 16 Üstelik bu kişilerin mes-
leklerini de "serbest" olarak yürütmeleri; bir ba ş ka deyiş le bir
işverene bağ lı olarak çalışmamalar ı gerekmektedir. Aksi halde,
bir işyerinde yükleme-bo şaltma iş inde çal ış an hamal ile bir
gazetede köşe yazarlığı yapanlar, zaten "hizmet sözleşmesi yle'>
çahştığı için işçi sayil ırlar ve sendika haklar ından yararlan ırlar.
Burada söz konusu edilen hamallar ve yazarlar, bir hizmet
sözleşmesine dayanarak değil, "nakliye rn ııkavelesine » (taşıma
sözleşmesine) ve "neşir nınkavelesine" (yaym sözleşmesine) da-
yanarak çal ış tıklar ı için, hukuken (juridique) değil "içtin ıai"
(sociologique) bak ımdan işçi say ılanlard ır. Kanun bu kiş ileri
korumas ız b ırakmamak için, sendika haklar ından yararlan-
d ırma yoluna gitmiş tir. Gerçi bu kişiler hizmet sözleşmesinin
yapılmas ı, muhtevas ı ve sona ermesiyle ilgili hususlar ı düzen-
lemek üzere yap ılan "toplu iş sözleş meleri"akdedemeyecektir
(TİSGLK m. 2). Fakat, sendika olarak derneklerden farkl ı bazı
yetkileri kullanabilecekler; örneğin üyelerinin haklar ın ı koru-
mak için dava açabilecekler, idari makamlara ba şvurabilecekler

C. Tuncay, İş çi Sendikas ı Llyeliği, s. 147; A. Tu ğ, s. 54; F. Demir,
Sendikalar, s. 19.
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ve böylece kamuoyunda seslerini daha.göçlü duyurabilecek-
lerdir27	-

Bundan başka, "adi şirket m ı tkavelesine göre ortakl ık pay ı
olarak esas itibariyle fiziki veya fikri emek arz ı suretiyle bir işye-
rinde çalışanlar" da "bit kanun bak ı m ı ndan" işçi say ılmışlard ır.
Bunun tek şart ı, "bit ııııı kavele ı nn ayn ı durmudaki herkese fiilen
açık olmas ı " d ır (Sen. K. m. 2/2). Öyleyse, burada öncelikle
önemli olan, ortaklığa bedeni veya fikri emek arz ı suretiyle ka-
tılmad ır; sermaye (para veya mal) ile katılma ikinci plandad ır.
Kanun'un "esas itibarıyla' demesi, daha çok bedeni veya fikri
emek arz ı suretiyle çal ışmakla birlikte, ortaklığa ayn ı zaman-
da bir miktar para koymu ş olanları da korumaya yöneliktir.
Ancak burada da şart olan ikinci unsur devreye girmekte; adi
ş irket mukavelesli ıi ı "ayn ı dı erııııı daki herkese fiilen aç ık olmas ı
kaydı ..." aranmaktad ır. Bunun anlam ı, işyerine esas itibariyle
emek arz etmek üzere giren bir işçinin yerine, o çıktıktan sonra
baş ka birinin girip çal ış ma olanağın ın "aç ık" tutulmas ıd ır. Bir
başka deyişle, ortaklardan birinin r ızası olmasa bile ortaklığa
yeni bir orta ğın al ınabilmesidir. Halbuki, Borçlar Kanunu'na
göre bir adi şirkete (ortaklığa) yeni bir ortak almmas ı, mevcut
ortaklar ın hepsinin bu hususta ania şmalarma bağl ıdır (BK m.
532/1). Sendikalar Kanunu'nda getirilen özel hükümle genel
hükümlerden ayr ılmmas ı, yasa koyucunun "bariz bir ihtiyac ı "
karşı lama kayg ı sından kaynaklanmaktad ır. Gerçekten, özel-
likle bazı eğlence yerlerinde ve restoranlarda i şçiler işverenler
tarafından kendilerine ortak gösterilmek suretiyle "işveren"
yap ılarak her türlü işçilik haklarından (bu arada sigorta, ihbar,
kıdem tazminatı gibi haklardan) niahrum bırak ılabilmektedir-
ler. Bu tür istismarları engellemek amacıyla, yasa koyucunun
Borçlar Kanunu hükümlerinden ayrı olarak bu özel hükümle-

C. Tuncay, s. 149; F. Demir, Sendikalar, s. 20.
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3 ri getirdiği, Sendikalar Kanunu bakımından "i şçi" say ılan bu
kişilerin örgütlenerek haklar ın ı savunmalarmı kolaylaştırdığı
söylenebilir."

Ekleyelim ki, kamu kurum ve kurulu şlarında "işçi statü-
sü dışında" bir kadro veya pozisyonda "daimi surette çal ışan"
adaylık veya deneme süresini tamamlam ış "kamu görevlileri"
(memurlar, sözleşmeli personel) Sendikalar Kanunu anlammda
"işçi" sayılmadıklarmdan "işçi sendikas ı " değ il, "kan ın görevlileri
sendikas ı " kurabilirler (KGSK m. 3/f, 4/1).

Geniş bilgi için bkz.; A. N. Sözer, Sendikalar Kanunu Açısından
işçilerin Şirket Ortakl ığı, iktisat ve Maliye, Ekim 1983, s. 270; F.
Şahlanan, s. 185; C. Tuncay, s. 154-155; A. Tuğ, s. 55; F. Demir,
Sendikalar, s. 22.
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SENDIKALAR KANUNU'NDA
"İŞVEREN" VE "İŞVEREN VEKILI-

NE ANLAMA GELIR?

Kanun'da, sendika haklarmdan yararlanacak işveren kav-
ramı da işçi kavramma paralel olarak geniş tutularak tan ımlan-
m ıştır: "İşçi sayı lan kimseleri çal ıştıran gerçek veya tüzel ki şiler ile
tüzel kiş iliği olmayan kan ın kuruluşlarına" işveren denilir (Sen. K.
m. 2/4). Öyleyse yine sadece hizmet sözleşmesine dayanarak
değil ayn ı zamanda nakliye ve neşir mukavelesine dayanarak
çalışan kiş ileri (işçileri) çalışt ıran gerçek veya tüzel kişiler de
"bu kanun bak ı m ından" işveren sayılacaklar ve sendika hakla-
rmdan yararlanabileceklerdir. Buna ek olarak, "tüzel kiş iliği
olmayan kan ı n kıırul ı c şlan" da işveren tan ım ı içine sokulduğun-
dan; bundan böyle merkez teşkilatı (Genel Müdürlük) d ışında
kurulu olmakla birlikte, merkeze ba ğl ı olarak çalışan ve fakat
tüzel kiş iliği bulunmayan kamu kuruluşlar ı da (fabrika, ima-
lathane veya mağazalar gibi) bu Kanun bak ım ından işveren
sayılacaklard ır. Kanun'da kamu kuruluşlar ınm da bir sendika
çatıs ı altında toplanmas ı öngörüldüğünden (Sen. K. nt 3/2), bu
kuruluşların merkezde veya bölgelerinde bir kamu sendikas ı
kurabilecekleri veya kurulu bulunan kamu sendikalar ına üye
olabilecekleri ku şkusuzdur.19

19 F. Demir, Sendikalar, s. 23.
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4

Bunun gibi, "bir adi ş irkette fiziki veya fikri emek arz ıy/a or-
tak olanları n dışındaki ortaklar da bu Kanun bak ı nundan işveren"
say ılmışlardır (Sen. K. nt 2/5). Öyleyse, ortaklığa "fiziki veya
fikri emek" koyanlar değil, "sermaye (i ııa/ veya para)" koyarak
ortak olanlar işveren say ılacaktır. Gerçi bir adi ortakl ık mutlaka
"emek/erini ve sennayelerini birle ş tiren kiş ilerden olu şur" diye dik-
şünmek yanl ış olur. Çünkü, bir adi ortakl ık sadece "ernekleri ıı i"
birleş tiren kişilerden oluşabileceği gibi, sadece "sernrnyelerini"
birleş tiren kiş ilerden de olu5abilir. 20 İşte bu ortakl ıklarda "bit
Kanun bakıı n ında, ı " işveren sayilan kişiler, "sermaye" koyan or-
taklar olacaktır. Küçük bir miktar sermaye koymakla birlikte,
daha çok bedeni ve fikri emek arz ı suretiyle çahşan kiş iler ise
işçi say ılmaya devam edecektir.21

Ayrıca Kanun, "işveren say ı /al ı gerçek ve tüzel kiş iler ile tüzel
kişiliği olmayan kainu kurulu şları adına iş letnıenin bütününü sevk
ve idareye yetkili olan" kişileri "işveren vekili" olarak tan ımla-
iniş ; işveren vekillerini de yine "bu Kanun bak ım ından" işveren
saymış tır (Sen. K. m. 2/6,7). Öyleyse, sadece "işveren sayı /an
gerçek ve tüzel ki ş iler" ad ına değil, ayn ı zamanda "tüzel kişiliği
olmayan kan ı n kuruluş/arı " ad ına, "işyeri, ı in" değil, "iş letn ıenin
bütününü sevk ve idareye yetkili olanlar" işveren vekili ve dolay ı-
s ıyla işveren say ıimış lard ır. Kanun'un bir yandan tüzel kişiliğ i
olmayan kamu kuruluş larm ı "işveren" olarak nitelemesi (Sen.
K. m. 2/4); öte yandan tüzel kişiliği olmayan kamu kurulu ş-
ları ad ına işletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olan-
lar ı "işveren vekili" olarak kabul etmesi, kamu kesimi işveren
sendikac ı lığmm gelişmesini teşvik ve kolaylaştırma amac ına
yönelik olduğu söylenebilirY

20 C. Tuncay, s. 153; F. Demir, Sendikalar, s. 23-24; M. Aydemir, s. 46
vd.

21 F. Demir, Sendikalar, s. 24.
22 F. Demir, Sendikalar, s. 25; M. Aydemir, s. 87.
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Nihayet, Sendikalar Kanunu anlammda "işveren vekili"
kavrarn ınu ı, İş Kanunu'nda öngörülen "işveren vekilU' kav-
ramından çok daha dar kapsamda olduğu dikkat çekicidir.
Gerçekten, İş Kanunu'na göre sadece "işin ve işyerinin yöneti-
minde görev alanlar" değil, ayın zamanda "işveren ad ı na hareket
eden kimseler" de "işveren vekili" say ılmaktad ır (İş K. m. 1/3).
Böyle olunca, işyerinde ilk amir durumunda olan usta ve usta
başılardan vardiya amirlerirte, personel ve muhasebe müdürle-
rinden işletmenin genel müdürüne kadar herkes "işveren vekili"
say ılmaktadır. Buna karşı lık Sendikalar Kanunu, bu yelpaze
içinde sadece "işletmenin biitününü" (işyerinin değil) yönetmek-
le yetkili olan "genel müdürü" işveren vekili saymaktad ır. Buna,
genel müdüre ait yetkilerin tümünü kullanmalar ı koşuluyla
"genel nnidür yard ı mc ı /amu" eklemek mümkündür? Böylece
Sendikalar Kanunu anlammda bir "işletmenin biitiinünü" yöne-
ten sadece genel müdür ve genel müdür yard ımc ılar ı işveren
vekili sayılacak; örneğin, işletmeye ba ğ l ı fabrika veya ma ğaza
gibi "işyerinin bütünü ıı ü" yöneten müdürler ise i şveren vekili
değil işçi say ılacaklard ır. Aynı şekilde, bir bankanın genel
müdürü ile genel müdür yard ımc ılar ı işveren vekili say ı la-
cak; buna karşılık banka işlehııesine bağ lı birer işyeri say ılan
şubelerin müdürleri ise i şçi say ılacaklardır. Doğal olarak,.bu
Kanun anlammda işveren vekili say ılan genel müdür ve genel
müdüi yard ımc ılar ı iş veren sendikalar ına üye olabilirlĞrken;
bunlar cüşında kalan bütün müdürler, mirler, şefler ve ustalar,
işçi say ıld ıklarından işçi sendikalar ına üye olabileceklerdir.24

Ekleyelim ki, "kuruluş kanunları veya kuruluşlar ına ilişkin
nıevzuatlannda görev, yetki ve somun ıluluklar ı belirlenen, l ıiznıetin

N. Çelik, Sendikalar, s. 218; E. lnce, Toplu İş Hukuku, s.12; F. Demir,
Sendikalar, s. 26.

24 F. Demir, Sendikalar, s. 26.
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4 niteliği ve yürü tümü bakmnndan idari bir bütünlüğe sahip işyerlerin-
den oluşan" kamu kurum ve kur ı tluşlan "tüzel kişiliği" olsun ya da
olmasm "kan ın işvereni"; bunlar ı temsile ve bütününü sevk ve
idareye yetkili" olanlar ile bunlar ın yard ımcılar ı "ka ıını işveren
vekili" say ılırlar (KGSK m. 3/b, c, e). Kamu hizmetinin yürü-
tüldüğü bu işyerlerinde çal ışan kamu görevlilerinin sendika
kurma veya kurulu sendikalara üye olma haklar ı bulunduğu
halde (KGSK m. 3/d, f, 4,14), kamu işveren ve işveren vekil-
lerinin"ka ınu görevlileri sendikas ı n ı " muhatap alacağı bir "ka,i ııı
işveren vekilleri sendikas ı " kurma haklar ı yoktur.

18



SENDİKANIN KURULUŞ AMACİ NEDIR?

1982 Anayasas ı, işçi ve işverenlerin ancak üyelerinin "ça-

lış ma ilişkileri" çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere "sendi-
kalar ve üst kurulu şlar" kurabileceklerini hükme ba ğlamaktad ır
(AY m. 51/1). Sendikalar Kanunu'nda da aynen tekrarlanan
bu deyim, işçi ve işverenlerin "çalış ma ilişkilerinde" sendikalar
kurabileceklerini belirtmektedir (Sen. K. m. 2/10). Bu durumda
işçiler ve işverenler üyelerinin sadece "çalışma ilişkileri" çerçe-
vesinde kalan "ortak hak ve n ıenfaatlerini korumak ve geliş tirmek"

amacıyla sendika kurabileceklerdir. Bunun d ışında, üyelerinin
ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geli ş tirmek amac ıyla
da olsa, "çalışma ilişkileri" smırları içinde kalmayan amaçlarla
bir sendika kurulamayacaktır. Örneğin, işçilerin kendi arala-
r ında birleşerek "tüketicilerin koru ııı nas ı amacıyla" bir sendika
kurmaları mümkün olmadığı gibi; işverenlerin de bir araya
gelerek "pazarlama ve satış etkinliklerini art ırmak amac ıyla" bir
sendika kurmalar ı mümkün değildir. Buna karşıl ık, işçilerin
ve işverenlerin çalışma ilişkileri d ışında kalan bu tür amaçlar-
la birleşerek "dernek" kurmalarma bir engel bulunmad ığma
kuşku yoktur?5

" F. Demir, Sendikalar, s. 27; E. Ince, s. 20.
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5

Anayasa'ya (in. 51) uygun olarak kaleme alman Sendikalar
Kanunu'nun bu hükmü (nt 2), sadece "eko ııon ıik" veya sadece
"sosyal" amaçlarla değil, "ekonomik ve sosyal" amaçlar ı birlikte
ta şıyan sendikalar kurulmas ın ı amirdir. Çünkü, Kanun'da
"ekonomik ve sosyal" deyimi kullan ı l ırken "veya" bağlac ı değil
"ve" bağ lac ı kullan ı lmış tır. Öyleyse Sendikalar ekonomik ve
sosyal hak ve menfaatlerin birlikte korunmas ı amac ıyla ku-
rulacaklard ır. Gerçi, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin
neler olduğu kanunda aç ı kça belirtilmiş değildir. Ancak bu
deyimin, "bütün İş Hukukuna ve Sosyal Politikaya ilişkin hak ve
menfaatler" anlam ına geldiğini kabul etmek yerinde olur. 26 Ger-
çekten, çal ışma hayatın ı doğrudan ilgilendiren bu hak ve men-
faatler aras ı nda, ücretlerin yükseltiimesini, ikramiye say ıs ın ın
art ır ılmas ın ı, iş sürelerinin k ısaltılmas ın ı, sosyal yard ı mlar ın
genişletilmesini sayabil:iriz. Bu hak ve menfaatleri ıı korunma-
s ı ve geliş tirilmesi amac ıyla hangi araçlar ın kullan ılacağı da
önce Anayasa' da (in. 53, 54) sonra Sendikalar Kanunu'nda
gösterilmiş tir. "Sendikaların çalışma hayatı na ilişkin faaliyetleri"
baş l ığı alt ında toplanan bu araçlar aras ında baş l ıcas ı "toplu
iş sözleşmesi akdetınek" ve "grev ve lokavta başvurmak" olarak
belirlenmiştir. Buna, "toplu iş ııyıışı nazlıklarında ilgili makama,
arab ıı lıı cr ıya, hakem kuralları na ve yarg ı organ!ar ııı a başvurmak"
yanında; "üyelerini ve ı uirasçı lan ııı temsilen" hizmet sözleş me-
siı den doğan haklar ı ile sigorta haklar ı konusunda aç ılan "da-
valarda h ıısııı nete dul olmak" eklenmiş tir (Sen. K. ni. 32). Buna
karşıl ı k, üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerinin
korunmas ı amac ıyla dahi olsa, "ticaretle ı tğraş n ıa" gibi araçlara
başvurmak yasaklanmış bulunmaktad ı r (Sen. K. m. 39).

Nihayet, Kanun'da say ılan sendikaların "sosyal faaliyetle-
rinden" üyelerin "sosyal hak ve ı nenfaatleriniıı " neler olduğu ş u

C. Tuncay, s. 20; F. Demir, Sendikalar, s. 29.
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şekilde s ıralanabilir: Üyelerine ve mirasç ılar ına "adli yard ı mda"
bulunmak; Kanun ve uluslar aras ı anlaş malara göre toplanan
kurullara "temsilci göndern ıek"; işçilerin veya işverenlerin " ıııes-
leki bilgilerini" arhracak, milli tasarruf ve yatırımm geliş mesine,
reel verimliliğin artmas ına hizmet edecek "kurs ve konferanslar"
tertiplemek; üyelerinin mesleki e ğ itim, bilgi ve tecrübelerini
yükseltmek için "teknik ve mesleki eğitim" tesisleri kurmak;
"sağl ık ve spor" tesisleri ile "kiitüphane" ve "bas ı n: işleri" için
gerekli tesisleri kurmak; i şçilerin "boş zamanların ı iyi ve nezil ı
şekilde geçirmeleri" için imkanlar sağlamak; evlenme, doğum,
hastal ık, ihtiyarl ık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yard ı m ama-
c ıyla sand ıklar kurmak ve bu sand ıklara nakit mevcudunun
yüzde beş iııi aşmayan (bağış değil) kredi vermek; üyeleri için
kooperatifler kurulmas ına yard ım etmek ve bu kooperatiflere
nakit mevcudunun yüzde onunu geçmeyen (bağış değil) kredi
vermek; ve nakit mevcudunun yüzde k ırkından fazla olmamak
üzere "simi ve iktisadi teşebbüslere yat ı rı mlar" yapmaktır (Sen. K.
m. 33). Görüldü ğü gibi, Sendikalar Kanunu'nda "sosyal faali-
yet" başlığı altında verilen üyelerin "sosyal hak ve n ıenfaatlenn ı n
korunmas ı ve geliş tirilmesi", ekonomik ve kültürel boyutlar ı ile
çok yönlü bir faaliyettir. Kanun'un, "sendika ve konfederasyon-
ların gelirlerinin en az yüzde on ıı nu üyelerinin mesleki ëÉitimi ile
bilgi ve tecrübelerini artırmak için knllanmak zorunda" olduğunu
öngören hükmü (Sen. K. m. 44/2) ise özellikle "kültürel hak ve
menfaat/erin" sosyal hak ve menfaatler içinde ne derece önemli
bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 27 Ekleyelim ki, kamu
görevlileri sendikalarmm tan ım ında "çalışma ilişkileri" deyimi
yerine "mesleki" sözcüğüne yer verilmiş; bunun d ışında "ortak
ekonomik ve sosyal" amaç aynen korunmu ş tur (KGSK m.
Bu sözcüğün de kamu görevlileri sendikalar ın ı n faaliyetlerini

27 F. Demir, Sendikalar, s. 28-30.
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5 "mesleki" amaçla smırland ırdığın ı; "kurulu ş ama çian doğrultu-
sunda" bulunulacak faaliyetlerin neler oldu ğunun Sendikalar
Kanunu gibi bu Kanun'da da tek tek say ılmas ından anlayabi-
liriz (KGSK m. 19).
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SENDIKA NASIL TÜZEL KİŞİLİK KAZANIR?

Özel hukukta bir "tüzel kişilik" (legal entity-personalit
juridique) meydana getirmenin ön ko şulu, kiş ilerin bu konuda
aralarında anlaşmış olmalar ıd ır. Bu anla ş man ın dışa vurul-
mas ı ve üçüncü kişiler bak ımından hüküm ifade edebilmesi,
bir belgeye ihtiyaç göstermektedir. İşte, gerek kişilerin bir
dernek kurmak, gerekse işçi veya i şverenlerin bir sendika
kurmak konusunda kendi aralar ında anla şarak bu iradelerini
aç ıklad ığı belgeye tüzük ad ı verilmektedir. Hukukumuzda,
işçi ve işverenlerin sadece iradelerini aç ıklad ıklar ı tüzük (rule
of union-statut du syndicat) adl ı belgenin hazırlanmas ı, tüzel
kişiliğin meydana gelmesi için yeterli olmamaktad ır.

Tüzüğün o yerde bulunan en büyük mülki a ınire de ve-
rilmesi gerekmektedir. Nitekim Sendikalar Kanunu, kurucu-
ların haz ırlayacakları (nüfus sureti, ikametgah, sab ıka kayd ı
ve ilk genel kurula kadar kurulu şu sevk ve idare edecekler ile
bunlar ın eş ve ç£uklaJrmın mal bildirimi gibi) belgeler ile bir-
likte sendika tüzü ğütıün makbuz kar şı l ığı valiliğe verilmesini
öngörmüş (m. 6/2), tüzüğün ve belgelerin "valiliğe tevdii ile
birlikte" sendikanm tüzel kiş ilik kazanacağm ı belirtmiştir (m.
6/4). Tüzel kişilik kazan ılmas ı, kuruluşun "süreklilik" kazan-
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6	 mas ı demektir. Böylece, üyelerin değiş nı esinden etkilenmeyen
ve ayrı bir adı olan hukuki varl ık doğmuş olmaktad ır?5

Türk hukukunda sendikalar, kamu hukuku değil, özel
hukuk tüzel kiş ileridir. Çünkü bir kanun gücüyle zorunlu
olarak değil, gerçek veya tüzel ki ş ilerin bir araya gelerek
serbest iradelerini ayn ı amaç doğrultusunda birleş tirmeleri
suretiyle kurulur. Bir başka deyiş le, sendikalar ve üst kuru-
lu şlar ı konfederasyonlar, "serbestlik" ve "ihtiyarilik" (isteğe
bağlılık) ilkeleri çerçevesinde hiçbir makam ın iznine ihtiyaç
duyulmadan kurulurlar. Gerçekten, Anayasa'ya (n ı . 51) uygun
olarak hazırlanan Sendikalar Kanunu da "sendika ve konfede-
rasyon/ann ö ızceden izin aln,aks ı z ı n kurttiacağı n ı " öngörmüştür
(m. 6/1). Zira sendikalar, "kendi kendine yardım" ilkesinin bir
gereği olarak üyelerinin hak ve menfaatlerini korumay ı bizzat
yerine getirmekte; bu nedenle d ışarıdan bir müdahale hakl ı
görülmemektedir. Gerçi, toplu sözleşme yapmak, grev veya
lokavta başvurmak gibi kamusal görevler yüklendikleri de gö-
rülmektedir. Ama bu onlar ın devletin idari örgütlennı e yap ıs ı
içinde bir devlet organ ı olduğunu göstermez. "Sosyal özerklik"
içinde "kendi kendilerini yöneten" sendikalar, özel hukuka tabi
birer tüzel ki5iliktir.29

Bunun gibi, sendikalar üzerinde yap ılan denetimler de
onlara kamu hukuku kurulu şu niteliği kazand ırmaz. Dene-
timlerin amac ı, kamu düzeninin korunmas ıcl ır.3° Gerçekten,
çok geniş bir kitleyi temsil ettikleri ve belirli kan ıusal görevleri

N. Çelik, Sendikalar, s.44; C. Tuncay, s. 9-10,25-26; F. Şahlanan, s.
73; F. Demir, s. 31.

29 F. Demir, Sendikalar, s. 32; K. Tunçomağ, 11, s. 48; J. M. Verdier, s.
134; A. Brun-H. Galland, Droit du Travail, Les Rapporls Colleciifs de
Travail, Tome 11, Paris, 1978, s. 203 vd.

3° C. Tuncay, s. 27; F. Demir, Sendikalar, s. 33.
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yüklendilderi için kuruluş ve faaliyetleri ile idari ve mali dene-
timleri "özel hükünılerle" düzenlenen sendikalar, hukukumuzda
özel hukuk tüzel ki şisi sayılmaktad ır. Nitekim, sendikalar ın
kuruluşunda en az kaç kişinin başvurusunun gerekli olduğu
yolunda bir hüküm ihtiva etmeyen Sendikalar Kanunu, bu
konuda Dernekler Kanunu hükümleri ile taman ılanmakta (Sen.
K. m. 63), bir derneğin (sendikanın) kurulabilmesi için, "en az
yedi gerçek kişinin bilgi ve çalışmaları n ı sürekli olarak birleştirnıeleri"
gerekmektedir (Der. K. m. 2)31 Buna karşılık, üst kuruluşlar
kurmak için Sendikalar Kanunu'nda özel bir hükme yer veril-
miştir: "Değiş ik işkollannda en az beş sendikan ı n bir araya gelmesi
suretiyle meydana getirdiği tüzel kişiliğe sahip üst kuruluşlara kon-
federasyon denir" (Sen. K. nı . 2/11). Ancak, konfederasyonun da
tüzel kişilik kazanmas ı için, "konfederasyon tüzüğü" ile "sendika
kuruc ıılan için aranan belgeler" yanında, kurucu sendikalar ın
"konfederasyon kurulmasına ilişkin genel kurul kararlann ı n" da
il valiliğine ",nakbuz karşı lığı " verilmesi gerekmektedir (Sen.
Km. 6/3).

Nihayet, sendika ve konfederasyonlarm tüzük ve gerekli
belgelerinin ilgili "valÜiğe tevdii ile birlikte" kazan ılan tüzel ki-
şilikten sonra, kurucular tüzüğü ve ilk genel kurul toplantısına
kadar sendika veya konfederasyonu yönetecek kişilerin ad ve
soyadlar ı ile meslek ve sanatlarm ı ve ikametgahlarm ı günlük
birer gazetede on beş gün içinde ilan etmek zorundad ırlar.

i şçi ve işveren sendikalar ı aras ında bir ayr ım yap ılmadan
uygulanan bu hüküm gereğince, sendikanın yedi kurucusu ilk
genel kurula kadar sendikayı yönetebilirlerse de (Sen. K. m. 6/2)
ilk genel kurulda seçilmesi gereken üç zorunlu organdan her
birinin üye say ısının üçten az olmamas ı esaslar ı (Sen. K. m. 9, 15,
18, 19),ilk genel kurula yeterli say ıda üyeyle gidilmesini zorunlu
k ılmaktad ır. Bu nedenle, ilk genel kurula kadar yeter say ıda
üye kayd ı yap ılamayan hallerde, yedi kişilik kurucu say ıs ının
sendikan ın varlığını sürdürmeye yetmeyeceği kuşkusuzdur.
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6 Gazetelerin Ankara İstanbul ve İzmir'de yayınlanan ve ülke
çapında dağıtılan gazetelerden biri olmas ı şarttır. Ancak ku-
rucular, gazete ilan ın ı sadece sendika veya konfederasyonun
adma ve merkezine de inhisar ettirebiirler. Bu takdirde, sözü
geçen belgelerin birer örne ği aynı süre içinde o ilin valiliğinin
ve bölge çalış ma müdürlüğünün ilan tabelasmda bir ay süre
ile as ılır (Sen. K. m. 8). Bu maddede belirtilen ilan ve bildi-
rimleri yapmayanlar hakkında para cezas ı uygulan ır (Sen. K.
M. 59/1).

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendika ve konfederas-
yonlannm da "önceden izin a!nı aks ı z ı n" serbestçe kurulmalar ı
güvence altındad ır (KGSK m. 16/1). Bu Kanun'da da sendi-
kan ın kaç kişiyle kurulacağı yolunda bir hüküm bulunmadığı
için, Dernekler Kanunu uyarınca "en az yedi gerçek ki şinin bilgi
ve çalışmaları n ı sürekli olarak birle ş tinnelri" gereği burada da
yürürlüktedir (KGSK m. 43). "Mal bildirin ıi" dışında, diğer
belgelerin ve tüzü ğün ilgili valiliğe verilmesi ile tüzel kiş ilik
kazanan sendika ve konfederasyonun, ayr ıca gazetede ilan
edilmesine gerek görülmemiş tir (KCSK m. 6).
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SENDIKALAR MESLEK
VE İŞYERİ ESASINA GÖRE KURULABILIR Mİ?

Hukukumuzda çağdaş sendikac ılık hareketinde görülen
gelişmelere paralel olarak işkolu esas ına göre sendikalaş ma
kabul edilmiş; buna karşıl ık meslek esas ına göre sendikalaşma
ile işyeri esas ına göre sendikala şma yasaklanmış bulunmak-
tad ır (Sen. K. m. 3/3).

Temelde mesle ğe göre sendikalaşma esas ı, gerek bugün
anavatan ı olan İngiltere'de gerekse di ğer Batı ülkelerinde bu-
günkü işkolu sendikac ılığınm (sanayi sendikacılığmın) kuruluş
ve gelişmesinde önemli rol oynam ıştır. Özellikle Almanya gibi
sanayileşmiş ülkelerin hemen hepsinde, meslek sendikacıl ı-
ğınm yerini artık işkolu (sanayi) sendikacı l ığı almaktad ı r.32
Gerçekten günümüz gerçekleri göz önünde tutuldu ğunda;
örneğin bir tekstil fabrikas ında sadece dokumac ılar değil,
elektrikçiler, tornac ılar, kaynakç ılar, aşç ı ve garsonlar, sekre-
terler, marangozlar ve hafta bahç ıvanlar hep birlikte üretime
katılmaktadıılar. Artık sadece elektrikçilerin, tomac ılarm, kay-
nakçılar ın, dokumac ılarm, marangozlarm ve bahç ıvanların bir

C. Talas, İçtimai iktisat, Ankara, 1961, S. 186, 205, 245-246; N.
Çelik. Sendikalar, s. 142; M. Ekin, Endüstri ilişkileri, s. 81; E. Demir,
Sendikalar, s. 40; Narmarılioğlu, II,s. 74 ve 86.

32
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7 araya gelerek bir meslek sendikas ı (marangozlar sendikas ı,
kaynakç ılar sendikas ı,vb.) kurmalar ında pratik bir yarar yok-
tur.33 Zira özellikle hukukumuzda toplu i ş sözleşmesi için bir
işverenin karşıs ına tek bir işçi sendikas ının ç ıkmas ı esas ı ile bir
işyerinde ayn ı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesinin
yapılamamas ı ve uygulanamamas ı (AY nt 53; T!SGLK in. 3,12),
meslek sendikac ı lığın ın geliş mesinin önündeki en büyük en-
gellerdir. Zaten bu gerçe ği gören yasakoyucu da Sendikalar
Kanunu'nda meslek sendikac ı lığın ı yasaklam ış tır: "Meslek
esas ına göre işçi sendikas ı kıtrulanzaz" (m. 3/3).

Hukukumuzda yasaklanan bir di ğer sendilcalaşma esas ı
da "işyeri" sendikac ı lığıd ır. Eski 274 say ı l ı Kanun zaman ında
düzenlenen işyeri sendikac ıJ ığı, uygulamada bir çok sak ıncalar ı
beraberinde getirmi şti: Özellikle i şçi sendikalar ın ın "bağı ms ız-
lığı " ilkesi, işyeri sendikaları tarafından zedelenebilınektedir.
Çünkü bir işyeri ile s ın ırl ı olarak faaliyette bulunan i şyeri
sendikaları, işverenler tarafından kolayca kontrol altına alı-
nabilınekte; bunun sonucunda da işverenle işbirliği yaparak
kendilerine sağlanan ç ıkarlar karşıs ında işçi hakların ı göz
ardı eden "sar ı sendikac ılar" türeyebilmektedir. Üstelik, işyeri
sendikas ı yöneticilerinin işkolu sendikas ı yöneticileri kadar
tecrübeli, eğitilmiş ve bilgili olmamalar ı , işverenle olan ili ş ki-
lerinde işyeri sendikaların ın ya çok sert ya da çok yumu ş ak
davranmalanna yol açabilmektedir. Bu da i şyerlerinde gerekli
olan toplu sözleşme düzeninin kurulmas ın ı güçleş tirmekte;
çalışma bar ışmm uzun süreli gerçekleşmesini önlemektedir.
Hafta işçiler için işyerinde çok yararl ı bir toplu iş sözleşmesi
imzalanmış olsa bile, özellikle işkolu esasına göre kurulmu ş
bulunan rakip sendikalar ın "san sendika" slogan ı ile işyeri sen-
dikasım y ıprattıkları ve çeş itli vaatlerle işyerindeki çalışma

" F. Demir, Sendikalar, s. 40-41.
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barışmı bozduklar ı görülmüştür. Bütün bu nedenlerle, i şyeri
sendikalar ın ın işçilerin ekonomik ve sosyal hak ve menfaat-
lerini yeterince koruyamayaca ğı; aksine, bu amaca ters dü ş -
tükleri ve güçlü sendikac ılığı engelledikleri için kald ırılmalar ı
gerektiği öne sürülmüş tür . M Nitekim eski 274 say ı l ı Kanun'un
yerini alan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun "gerekçesinde"
de "güçlü sendikacı l ı k an ı açla ıı dzğzndan işyeri sendikac ı lığı na yer
verilmediği; işkoluna göre sendikala şı na ilkesi kabul edilerek tek bir
sendika modelinin ö ııgörüldügü" belirtilmektedir?

Ekleyelim ki, KCSK'da da "meslek veya işyeri esas ına göre
sendika kun ı l ınas ı " yasaklanmış lir (m. 4/2).

N. Çelik, Sendikalar, s. 41-42 ve 164-165; Ö. Etre ı 'ıci, s. 57; F.
Şahlanan, s.49; F. Demir, Sendikalar, s.43-44; M. Ku tat, Sendikaları n
kuruluşu, s. 93; M.Ekonomi, Sendikaları n Kuruluşu, s. 11; A. Tuğ,
s. 37.

" 0. Mis-E. Özsoy, s. 13.
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8	 SENDİKALARIN İŞKOLU ESASINA GÖRE
KURULMASI ZORUNLU MUDUR?

2821 say ıl ı Sendikalar Kanunu'nda hükme ba ğlanan "iş-
kolu esas ı na" göre sendikalaşma zorunluluğu şu şekilde ifade
edilmektedir: "Işçi sendikalar ı, işkolu esas ı na göre bir işkolunda
ve Türkiye çap ında faaliyette bulunn ıak amac ı ile bu işkolundaki
işyerinde çal ışan işçiler tarajindan kurulur" (m. 3/1). işveren sen-
dikaları da "işkolu esası na göre bir işkolunda ve Türkiye çapı nda
faaliyette bulunmak amac ı ile bu işkolunda/d işverenler tarafindan
kurulur" (in. 3/2). Öyleyse, bütün ülkede yap ılan işler önce
sayısı belirli işkolları içinde toplanacak; sonra da gerek işçi-
lerin gerekse işverenlerin bir sendika kurmak istediklerinde,
işçi veya işverenin işyerinde yap ı lan as ıl işin girdiği işkolunu
esas almalar ı gerekecektir. Nitekim kanunumuzda da önce
"as ıl işler" yirmi sekiz "işkolunda" (Tar ım, Madencilik, G ıda,
Dokuma, Ağaç, Metal, Enerji, Konaklama ve E ğlence Yerleri,
vb.) toplanmış; sonra da "bir işyerinde yürütülen as ı l işe yard ı mcı
işler, as ıl işin dahil olduğu işkolundan" sayılmıştır (Sen. K. in.
60/1-2). Yargıtay, "as ıl işin ve yard ı mc ı işin uzman bilirkiş ilerce
tespit edilerek iş yerinin girdiği işkolunun belirlenmesi gerektiğine"
karar vermiştir.' Öyleyse, bir tekstil fabrikasmda yap ılan as ı l

9. HD, 09.11.1995, 35311/33689; 9. HD, 25.01.1993, 18316/895;
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iş te çalışan "dokuma" işçileri gibi, bu asil i şe yard ımc ı iş lerde
çalışan elektrikçi, kaynakç ı, marangoz, aşçı ve garsonlar ile
bahçıvanlar da hepsi birden as ıl işin yap ıldığı işkolunda kurulu
bulunan sendikaya (örneğin Dokuma işçileri Sendikasma) üye
olabilecekler veya kendileri ayr ı bir sendika kurabileceklerdir.
Yoksa, elektrikçiler "Eneiji", kaynakçılar "Metal", marangozlar
"Ağaç", aşç ı ve garsonlar "Konaklama ve Eğlence Yerleri", fabrika
bahçesinin bahç ıvanları da "Tarı m" işkolunda kurulu bulunan
sendikalara gidip üye olamayacaklard ır. Çünkü, yaptıkları işler
asil iş olan dokuma işine yard ımcı bir iş olduğundan, "Dokuma
İşkolunda" kumlu bulunan sendikaya üye olmak mecburiye-
tindedirler (Sen. K. m. 60/2). İş te buna, işkolu esasma göre
sendikalaşma esas ı (ilkesi) denilmektedir.

Kanun'da, işkolu esas ına getirilen tek istisna, "Kamu

işveren Sendika/an" konusundad ır. Gerçekten, genel kuralm
aksine, "kamu işveren sendikaların ı n ayn ı işkolunda.ki kamu işve-
ren/en tarafindan k ıırıı t,nas ı ve ayn ı işkolunda faaliyette bulunmas ı
şartı arannıaz" (Sen. K. m. 3/2). Örne ğin, Dokuma işkolunda
faaliyette bulunan kamu işverenleri veya işveren vekilleri ile
Metal işkolunda faaliyette bulunan demir-çelik fabrikalarm ın
kamu işvereni veya işveren vekilleri, bir araya gelerek bir kamu
işveren sendikas ı kurabileceklerdir. Öyleyse "kamu işveren
sendika/anna bu konuda bir ayncal ık" (imtiyaz) tan ınmakta; bu
düşünce, devletin kamu kesiminde tek i şveren olduğu varsa-
yımma dayanmaktad ır?'

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikalar ı da "hizmet kolu"
esasma göre ve "Türkiye çap ı nda faaliyette bulunmak amac ıyla"

9. HD, 06.023993, 16091/17870; 9. HD, 12.07.1990, 8144/8219,
Kamu-iş, Yargı tay Kararları (1990-1995), s. 463-467).

' Geniş bilgi için bkz., E. Demir, Sendikalar, s.44 vd.; Narmanl ıoğlu,
11, s. 75.
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8 kurulmak zorundad ırlar. Hizmet kollar ı 11 adet (1. Büro, Ban-
kacıl ık ve Sigortac ı l ık, 2. Eğitim, Öğretim ve Bilim 3. Sağl ık ve
Sosyal Hizmetler, 4. Yerel Yönetim, 5. Bas ın, Yaym ve İletişim,
6. Kültür ve Sanat, 7. Baymdırlık, inş aat ve Köy Hizmetleri, 8.
Ulaştırma, 9. Tar ım ve Ormanc ılık, 10. Enerji ve Madencilik,
11. Diyanet ve Vak ıf Hizmetleri) olup, kurumlarm girdikleri
hizmet kolları bir yönetmelikle belirlenir (KGSK m. 5).
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SENDİKALARIN KUR ULACA Ğı
VE ÖRGÜTLENECEĞİ İŞKOLUNA

GIREN İŞYERLERI NASIL BELIRLENIR?

Sendikalar ın belirli bir işkolunda gösterecekleri faaliyetin
s ınırın ı, o işkoluna giren işyerlerinin ve işçilerinin say ısı belirler
Bir başka deyişle sendikalar ın üye say ılarının azal ıp çoğalnıas ı,
faaliyette bulunduklar ı işkoluna giren i şyeri say ıs ının azalıp
çoğalmas ı ile yakından ilgiidir. Bu nedenle kanunda belirlenen
yirmi sekiz işkoluna giren işyerlerinin belirlenmesi ya da i ş ko-
luna giren işyeri say ısında değ işiklik yap ılmas ı, sendikalar ın
faaliyet alanlar ın ı doğrudan doğruya belirleyici nitelikte ve
sendikac ılık düzeninin temel esaslar ından biridir.

Gerçekten, bir sendikanın güçlülüğü, onun üye say ısının
çokluğu ile doğru orantı lı olarak gelişmektedir. Özellikle
ülkemizde sendika aidatlarmm işveren taraf ından kaynakta
kesilerek sendika hesab ına yatır ılmas ı (check-off) üye say ıs ı-
nın sendikanın gücüne olumlu katk ıs ını artırmaktad ır (Sen.
K. m. 61). Böyle olunca üye say ısın ı artırarak güçlenen i şçi
sendikasm ın, toplu iş sözleşmesi yaparak işçilerin ekonomik
ve sosyal hak ve menfaatlerini korumas ı ve diğer "sosyal faa-

liyetleri" etkin bir şekilde yerine getirmesi kolayla şmaktadır.

N. Çelik, Sendikalar, s. 149-150; M. Kutal, Sendikaların Kurulu şu,
s. 96; F. Demir, Sendikalar, s. 51; Narmanl ı oğ lu, II,s. 79.
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9 Bu nedenle toplu iş sözleş mesi faaliyetinin sendikan ın kuru-
lu bulunduğu "işkoluyla s ı n ı rl ı " olmas ı ve toplu iş sözleş mesi
"elıliyet ve yetkisinin" bir işkoluna giren işyeri ve işçi sayısıyla
yakından ilgili olmas ı , iş koluna giren işyerlerinin belirlenme-
sinin önemini daha çok art ırmaktad ır. Çünkü bir sendikan ın
işyerinde toplu i ş sözleş mesi yapabilmesi, öncelikle "kurulu
bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde onun ı tn sendika
üyesi oln ıas ı " şartma bağlanmıştir (T İSGLK, m. 12/1). Bunun so-
nucu önem kazanan "işkolları " ve "bir işkoluna gire ıı iş lerin ize/er
olacağın ı n" belirlenmesi bir tüzükle düzenlenmiş tir. Gerçekten,
Kanun'da tamam ı yirmi sekiz (28) olarak belirlenen işkollar ı
ile bu işkollarma giren işlerin ve işyerlerinin bangileri oldu ğu,
"işçi ve işveren konfederasyonlann ı n görüşü al ı narak ve uluslar aras ı
norn ı lar göz önünde bul ıı ndurularak" (Sen. K. nı . 60/3), İş kollar ı
Tüzüğü'nde gösterilmiş bulunmaktad ı r.39

Bundan böyle, bir işyerinin hangi işkoluna (Dokuma, G ıda,
Metal vb.) girdiği konusunda bir uyu ş mazl ık ç ıkacak olursa,
ilgililer Çal ış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı 'na başvurarak
işyerinin girdiğ i i ş kolunun belirlenmesini isteyebileceklerdir.
Bakanlığın bu konuda verdiği karar Resmi Gazete'de yaym-
lanacaktır (Sen. K. m. 4). Kanun'da kararın ilgililere (i şkolu
tespitinde menfaati olan kişilere ve özellikle sendikalara) ayr ıca
tebliğ edilmesinden söz edilmediğine göre, Resmi Gazete'de
yayınlanan karar tebliğ yerine geçecektir. Karara kar şı ilgili-
lerin dava açma süresi de karar ın yay ınlanmasmdan itibaren
başlatılm ıştır. Buna göre, "karar ın yayı nlanmas ı n ı müteakip" bu
karara karşı ilgililer "iş davaları na bak ınakla görevli mahkemede on
beş gün içinde dava açabilirler" (Sen. K. m. 4). Görevli mahkeme,
işyerinin kurulu bulundu ğu yerdeki mahkemedir. 40 Aç ılacak

" RG, 16. 06.1983-18079).
4° F. Şahlanan, s. 31; F. Demir, Sendikalar, s. 54; N. Çelik, s. 345;

Narmanl ıoğlü, Il, s. 81.
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davalarda Bakanlığm has ım olarak gösterilmesi şarttır. 15 gün-
lük süre "hak düşürücü" süre olup mahkemece re'sen dikkate
alınmas ı gerekir.4'

Bir işyerinin girdiği işkolunun belirlenmesiyle ilgili olarak
ilgililer Bakanlığa her zaman başvurabiirler. Bu ba şvuru toplu
iş sözleşmesinin yap ılmasmdan önce sendika üyeliğinin kaza-
mlmas ı amac ıyla yap ılabileceğ i gibi, bir yetki tespiti s ıras ında
veya toplu iş uyuşmazlığınm her aşamasmda (toplu görü şme,
arabuluculuk ve grev-lokavt aşamalarmda) veya sözleş menin
imzalanıp yürürlüğe konulmas ı ve uygulanmas ı aşamas ında
da yap ılabilir. Uygulamada Yarg ıtay, "yetki tespiti s ıras ı nda"

yapılan "iş yerinin hangi işkol ıina girdiği" yolundaki itirazlar ın
"yetki işlemlerini" durduracağın ı kararlaştırm ıştır. Buna göre,
"muterize Bakanlığa başvunna konusunda mehil verilerek itiraz, hek-
letici ön mesele (mesele-i ınüstehire) kabul edilir ve bunun sonucuna
göre yetki uyu şmazlığı nd nıalıkenıece karar verilir"."

Nihayet, yap ılan itirazlar ı görevli yerel mahkeme iki ay
içinde karara bağlamak zorundad ı r. Karar ın temyiz edilmesi
halinde, Yarg ıtay da iki ay içinde karar ın ı vermek zorundad ır
(Sen. K. m. 4). Kanun'da belirtildiği gibi; Yarg ıtay kararlar ında
da, işkolu tespitinde itirazlar ın Yarg ıtay aşamas ında "kesin ola-

rak çözüme bağlanacağı " belirtilmektedir. 43 Böylece, yasa ve yarg ı
kararlarmda belirtilen sinirli süreler sayesinde, i şyeriniıı girdiği

9. HD, 11.03.1987, 2597/2807, Çimento İş!'. D., May ı s, 1987, s. 54.
9; HD, 30.11.1984, 11050/10649, YKD, Haziran 1985, s. 826-827;
9. HD, 31.07.1985, 8207/7590, TLJHİS, Ocak 1986, s, 16; 9. HD,
05.051994, 6892/6889, İKİDTekstü İşv. D., Aral ı k 1994, Kararlar
Eki; 9. HD, 30.05.1997, 8907/10537, YKD, Şubat 1998, s. 216; K.
Oğuzman, Yarg ı tay'ı n 1984 Yı l ı Kararları, s. 174; F. Şahlanan, s.54,
ü. 17; N. Çelik, s. 345; F. Demir, Sendikalar, s. 52.
9. HD, 12.07.1990, 8144/8219, Kamu-i ş, Yarg ı tay Katarlar ı (1990-
1995, s. 463).
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9 iş kolunun tespiti iş leminin sürüncemede kalmas ı önlenmiş ;
belirli ve uzun olmayan süreler içinde uyuşmazl ığm çözüm-
lenmesi olana ğı yarablarak işyerlerindeki barış ve huzurun
bozulmas ı bir ölçüde engellenmiş olmaktad ı r.44

Ekleyelim ki, KGSK'da hizmet kollar ına giren kamu
kurum ve kuruluş lar ın ı n belirlendiği yönetmelik, Maliye
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı ve Devlet
Personel Dairesi Başkanlığı tarafından birlikte hazırlanarak
yürürlüğe konmaktad ır.

F. Demir, Sendikalar, s. 55; Narrnanl ıoğ lu, Il, s. 82.
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SENDIKA ÇOKLUĞU ESASI
(PLÜRALIZM SENDIKAL) NE DEMEKTIR?

Temelde "serbcstlik" ve "ihtiyarilik" esasların ı içeren sen-
dika özgürlü ğü ilkesi, ayn ı işkolunda ayn ı anda birden çok
sendikan ın kurulabilmesini ve faaliyette bulunabilmesini ifade
etmektedir. Sendika kurma hakk ın ın önemli bin yönünü olu ş-
turan bu ilkeye, "sendika çokluğu esas ı " denilmektedir. Buna
göre, bir işkolunda çalışan işçiler veya i şçi çalış tıran işveren-
ler, kurulu bulunan sendikalardan birine girebilecekleri gibi,
yeni bir sendika da kurabilirler. Ayn ı şekilde, bir işkolunda
faaliyette bulunan i şçi veya işveren sendikas ı kurulu bulu-
nan bir konfederasyona girebilece ği gibi, diğer iş kollar ındaki
sendikalarla bir araya gelerek yeni bir konfederasyon da ku-
rabilirler. Böylece bir işçi veya işverenin kendi görüşlerine en
uygun bir sendikay ı veya konfederasyonu seçmesi veya böyle
bir sendika veya konfederasyon yoksa öteki i şçi veya işveren-
lerle bir araya gelerek yeni bir sendika veya konfederasyon
kurmas ı sağ lanmış olmaktad ı r. Bu da sendika özgürlüğünün;
bir başka anlatınıla sendika kurma hakk ın ın doğal bir sonucu
sayılmaktadir.45

N Çelik, Sendikalar, s. 84; R. Işık, s. 100; F. Demir, Sendikalar, s.
48-49; Narmanl ıoğlu, Il, s. 70 vd.

37



Sorularla Toplu İş Hukuku

İ Q

	

	 Sendika çoklu ğu esas ı, sendikac ı lığın gelişmesine VE

doğas ına da uygun dü şmektedir. Çünkü bunun kar şıtı olan
"sendika tekliği esas ı " farkl ı düş ünce ve inançlara bağli olan
kişileri belirti bir yönde birle şmeye zorlamaktad ır. Bunun ise
sendika hak ve özgürlü ğüne olduğu kadar insan (kişi) hak
ve özgürlüklerine de ayk ı r ı düşeceği kuş kusuzdur.46 Özel-
likle sendikac ı lığm mesleki faaliyetten çok siyasi ve felsefi
görüş ayr ıl ıkların ın rekabet alan ı haliné geldiği Fransa gibi
ülkelerde, kesin görü ş ayrıliklar ına sahip işçileri bir araya ge-
tirmek imkans ız görünmektedir.47 Buna karşıl ık Almanya'da
her işkolunda kural olarak bir işçi sendikas ı bulunmakla; bir
başka anlatımla, mevcut on alt ı işkolunda on altı işçi sendikas ı
faaliyet göstermektedir. Üstelik bunlar da tek üst kurulu ş olan
Alman İşçi Sendikalar ı Birliği'nde (DGB) toplanm ışlardır. Ayni
gelişme işverenler tarafında da olmuş; DGB'nin karşısmda İş-
veren Sendikalar ı Birliği (BDA) kurulmuştur. Ancak bu olu-
şum işçilerin ve işverenlerin kanun zoruyla ayr ı ayrı bir araya
gelmelerini sağlamak biçiminde değil; işçilerin ve işverenlerin
haklarını en iyi şekilde elde edebilmek için tek bir sendikada
birleşmeleri sonucu meydana gelmi ştir. Bu nedenle işkollarm-
da kendi kendine oluşan bu şekildeki "tek sendikac ı lığı n" veya
"sendika tekeli"nin sendika özgürlüğü ve çokluğu esas ı (ilkesi)
ile bağdaşabileceğine kuşku yoktur. Ama kendi kendine tek bir
sendikada birleşmenin yegane örneği olan Almanya modeli,
öteki Batı ülkeleri aras ında bir istisna olu şturmaktad1r.46

Temelde, bir i şkolunda çalışan işçilerin birkaç sendikada
toplanmaları sonucu ortaya çıkacak sağlıkli bir sendikalar aras ı
rekabet, sendika yöneticilerini de daha dikkatli ve dinamik

N. Çelik, Sendikalar, s.84-85; E Demir, Sendikalar, s.49;?. Sözmez,
s. 30.
A. Brun-H. Galland, s. 9 vd.
N. Çetik, s. 308; Sendikalar, s. 84; F. Demir, s. 50.
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olmaya zorlayacak ve bu durum i şçilerin daha çok yarar ına
olacaktır 49 Bu nedenle, Türk yasa koyucusunun 1947 y ı l ında
kabul ettiği ilk 5018 say ı l ı Sendikalar Kanunu'ndan bu yana
sendika çokluğu ilkesini tereddütsüz hep kabul etti ğini gö-
rüyoruz. Üstelik, "sendikac ı lığı n ıı z ı daha başlangı ç y ı llar ı nda
bölünmeye sevk edeceği" 5° ve "tatbikatta işçi s ın ıfin ı parçalayı cı
tesir icra etmek suretiyle sendikacı l ık hareketini zay ıJlatacağı "51
yolunda düşünceler ileri sürülmesine ra ğmen, yasa koyucu
ne 1963 Y ılmda kabul etti ği 274 say ılı ne de 1983 Y ılmda kabul
ettiği 2821 say ıl ı yürürlükteki Sendikalar Kanunu'nda bu esasa
(ilkeye) yer vermekten kaçmma ınış br.

Hatta aç ık bir şekilde olmasa bile, bu ilkenin 1961 ve
1982 Anayasalarmda dolayl ı da olsa güvence alt ına al ınd ığın ı
görüyoruz. Gerçekten, 1961 Anayasas ı'n ın 46., 1982 Anaya-
sas ı'nm 51, maddeleri, işçilerin ve işverenlerin "önceden izin
alnaks ı z ı n" sendikalar ve üst kurulu şlar kurma hakkına sahip
olduklar ın ı; bunlara "serbestçe" üye olabileceklerini ve üye-
likten ayr ılabileceklerini hükme bağlamıştır.52 Bu hükümlere
uygun olarak düzenlenen yürürlükteki Sendikalar Kanunu
ise sendika çokluğu esasm ı aç ıkça hükme bağlamıştır: "Bir
işkolunda birden fazla sendika kurulabilir" (m. 3/3). Ancak,
kurulacak sendikalarm yine "işkolu esas ı na göre" ve Türkiye
çap ında faaliyette bulunmak üzere kurulmalar ı gerekir. Zira
bir işkolunda da olsa "nıeslek veya i şyeri esas ı na göre" sendika
kurulmas ı yine mümkün değildir (m. 3/3). Kanun'da aç ık bir
hüküm bulunmamakta birlikte, sendika çokluğu ilkesi sendi-
kalar ın üst kuruluş lan için de geçerlidir. Ülkemizde birden

N. Çelik, s.309; Sendikalar, s.85; A. Tuğ, s.46; F. Demir, Sehdika/ar,
s. 50.

5° R. Işık, s. 102.
M C. Talas, s.192 vd.
52 F. Demir, Anayasa, s. 308; Nannanl ı oğlu, Il, s. 71.
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10

	

fazla konfederasyon kurulmas ı mümkün olduğu gibi, birden
fazla kamu işverenleri sendikas ı da kurulabilir?

Ekleyelim ki, kamu görevlileri de "sendika çokluğu ilkesi"
gereği "bir hizmet kolunda birden fazla sendika kurabilecekleri" gibi
(KGSK nı. 4/2), birden fazla konfederasyon da kurabilirler.

" F. Demir, Sendikalar, s.51.
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SENDIKA KURUCUSU, YÖNETİCİSİ
VE TEMSILCISI OLMAK IÇIN

KANUNEN ARANAN KOŞ ULLAR
(NİTELİKLER) NELERDIR?

Sendikalar Kanunu'nda (m. 5) öngörülen bu nitelikler
sadece işçi sendikalar ında değ il işveren sendikalarında da
"kurucu" olacaklarda aranan ko şullar aras ındad ır. Bunlardan
sadece "işkolundafiüen çal ışma" koşulu, işveren sendikas ı kuru-
cusunun "tüzel kişi olmas ı halinde" aranmayacaktır (m. 5/1,2).
Ayn ı şekilde, konfederasyon kurucusu olacak i şçi ve işveren
sendikalarm ı temsil eden "gerçek kişi" kurucularda da aranan
bu nitelikler (m. 6/3); sadece i şçi sendika ve konfederasyon-
larm ın "genel kurul dışı ndaki zorunlu organlannda" (yönetim,
disiplin ve denetim kurullarmda) görev alacak yöneticiler-
de değil (m. 14/14) aym zamanda "işyeri sendika temsilcisi"
atanacak işçilerde de (m. 34/2) aranacaktır. Ekleyelim ki, bu
nıteliklerin"kamu görevlileri sendikas ı " kurucularmda da aynen
bulunması gerektiğine kuşku yoktur (KCSK m. 43). Şimdi 2821
say ıl ı Sendikalar Kanunu'nda öngörülen bu niteliklerirı neler
olduğunu yakından görelim (m. 5):

a. Türk Vatandaşı Olmak

Sendikalar Kanunu'nun "üyelik" için öngörmediği bu
koşul, "kurucu" (m. 5), "yönetici" (m. 14/16) ve "temsilci" (m.
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İ
 l 34/2> olmak için öngörülmü ş tür. Bir başka deyişle, yabanc ı-

lar işçi veya işveren sendilcalarma "üye" olabilecekler; ancak
bır sendika "kurucusu" veya kurulu bir sendikada "yönetici"
veya işyerlerinde işçi sendikas ı "temsilcisi" olamayacaklard ır.
Burada akla gelen bir soru, tüzel ki şiliği olan yabanc ı serma-
ye şirketlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı temsilcilerinin
"kurucu" veya "yönetici" olup olamayacaklar ıd ır. Kanun'da bu
konuda aç ık bir hüküm olmamakla birlikte, "Türk vatanda şı
olma" koşuluyla güdülen amaç "yabancı ları n sendikalarda etkin
olmaktan uzak tutubnas ı " olduğuna göre bu soruya olumsuz
cevap vermek gerekir.

öyleyse merkezi Türkiye'de olsa bile, kontrolü yabanc ıla-
ra ait bulunan bir şirketin, Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı olan
temsilcileri aracılığıyla bile bir i şveren sendikasında "kurucu"
veya genel kurul d ışmdaki zorunlu organlarda "yönetici" ol-
ması mümkün olamayacak demektir.M

Ekleyelim ki, kamu görevlisi olmak için esasen TC vatan-
daşı olmak şart olduğundan (657 s. DMK m. 48/A,1), sadece
"kurucu" olmak için değil, "temsilci" ve "üye" olmak için de
ayn ı koşulun aranacağına kuş ku yoktur.

b. Türkçe Okur-Yazar Olmak

Sendika üyeliği için aranmayan "okur-yazar" olma şartı,
sendika kuruculuğu, yöneticiliği ve temsilcili ği için aranmak-
tad ır. Ama "okur-yazar" olma deyiminden mutlaka "diploma"
veya bir "sertıfika" sahibi olmay ı anlamamak gerekir. Okula
gitmediği halde, "halkevlerinde" veya "askerde" açılan kurslarda

K. Tunçoma ğ, 11, s. 412;Krş . J . M. Verdier, s. 23; Pelissier-Sup ıot-
Jeunı nıaud, 635; G. Cuery, s. 397.
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öğrenilen okuma-yazma yeterli olabileceği gibi, insanm kendi
kendine öğrendiği okuma-yazma da yeterlidir. Önemli olan
kişinin adın ı soyad ını yazıp imzasın ı atabilmesidir.

Ekleyelim ki, "kamu görevlisi" olmak için esasen bir"dip-
loma" sahibi olmak şart olduğundan, kamu görevlileri sen-
dikas ı "kurucusu", "temsilcisi" ve "üyesi" olmak için sadece
"okuma-yazma" bilmenin yetmeyeceği aşikard ır (657 s. DMK.
m. 36,41,48/6).

c.Medeni Haklan Kullanmaya Ehil Olmak

Haklardan yararlanma konusunda bütün insanlar e şit sa-
y ıldıklan halde, onlan kullanma ehliyeti dediğimiz "fil ehliyeti"
konusunda bazı koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. İşte,
sendika kurucusu, yöneticisi ve temsilcisi olabilmek için de fil
ehliyetine ve onun koşullarına sahip olmak gerekmektedir.
Bunlar, temyiz kudretine sahip olmak, belli bir ya şa erişmiş
(ergin, reşit) olmak ve mahcur (k ıs ıtlı) olmamakhr. Hukukta
bilinç ve irade sahibi olarak iyiyi-kötüyü ay ırt edecek şekilde
hareket etme iktidanna temyiz kudreti denmektedir. Belli bir
yaşa gelmiş olma ise rüşt yaşının (18) doldurulmas ıyla baş-
lar. Bu bakımdan, sendika üyeliği için 16 ya şın doldurulmas ı
yeterli olduğu halde (Sen. K. m. 20); kuruculuk, yöneticililc
ve temsilcilik için 18 yaşın doldurulmas ı gerekecektir. Ancak,
"evlilik" kişiyi "reş it" k ıldığı için, 18 yaşından küçük olsa bile,
evli kişiler kuruculuk, yöneticilik ve temsilcilik yapabilecek-
lerdir. Nihayet bu kişilerin temyiz kudretine sahip ve re şit
olmaları da yetmemekte; ayr ıca ak ıL hastalığı, ayyaşlik, israf,
hapis gibi nedenlerle hacir altında (kıs ıtlı) olmamaları da ge-
rekmektedir.

N. Bilge, Hukuk Başlangı cı, 1975,s. 301; K. Tunçoma ğ, 11, s. 411; F.
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İ l
Ekleyelim ki, aynı koşulun kamu görevlileri sendikas ı

kurucusu, yöneticisi ve temsilcileri için de aranmas ı doğald ır
(657s. DMK m. 40,48).

d. Kamu Hizmetlerinden Mahrum Edilmemi ş Olmak

Kanun'a göre, hangi suçtan olursa olsun, daha önce "hapis"
veya "ağır hapis" cezas ına çarptırılmak sendika üyesi olmay ı
engellemezken; herhangi bir suçtan dolay ı bir gün bile olsa "ağır
hapis" cezasına çarptır ılmak kurucu, yönetici ve temsilci olmay ı
engellemekte; ayr ıca toplam bir y ıl ve daha fazla "hapis" cezalar ı
da bu engeli olu şturmaktad ır. Ancak, hapis cezas ı "taksirli" (tra-
fik kazalar ı gibi kusura dayanan) suçlar nedeniyle verilmi ş ise,
bir yıldan fazla hapis cezas ı kurucu, yönetici ve temsilci olmaya
engel oluşturmamaktadır. Buna karşılık öyle suçlar vard ır ki
"ağır/tapis" veya "hapis" olmas ına bakılmaksızın kurucu, yöneti-
ci ve temsilci olmay ı engelleyebilmektedir: "Zi;nmet, ihtilas, irti-
kap, rüşvet, doland ıncı l ı k, hı rs ızlık, sahtecilik, inanc ı kötüye kullanma,
dola? ı l ı iflas gibi yüz k ı zartı cı suçlar ile istünal ve istihlak kaçakçı lığı
dışı nda kalan kaçakç ı lıksuçlan" veya Türk Ceza Kanunu'nda yaz ı l ı
"halkı s ı n ıf ırk, din, mezhep veya bölge farkl ı lığı gözeterek kin veya
düşmanlığa aç ı kça tahrik etme" suçu (m. 312) ile "Türk Ceza Kanu-
nu'nun 536-537. maddesindeki eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla
iş/emek" suçlan (Sen. K. m. 5/1). Kuşkusuz, Kanun'da "hüküm
giymiş olmak"tan söz edildiğine göre "kesinleşmiş " bir mahkumi-
yet kararmm varlığı şarttır. Poli.s"nezareti ıı de" (gözaltında) veya
cezaevinde "tutuklu" olarak geçirilen sürelerden sonra verilen
"salıvern ıe", "takipsizlik"ve "beraat" kararların ın kurucu, yönetici
ve temsilci olmay ı engellemeyeceği kuşkusuzdur.

Şahlanan, s.65; E Demir, Sendikalar, s.65; Narmanl ıoğlu, 11, s.90,
dn. 176.
E. Demir, Sendikalar, s. 65.

44



Sorularla Toplu 1 ş Hukuku

Ekleyelim ki, ayn ı koşulun zaten "kan ı n hizmetlerinden
mahrum edilmemiş " bulunan "kamu görevlileri" için de geçerli
olacağı kuşkusuzdur (657 s. DMK m. 48/A,4,5).

e. Sendikanın Kurulacağı İşkolunda Fiilen
Çal ışır Olmak

"Tüzel kişi işveren sendikas ı kurucusunda aranmaya ıı bu ko-
şut, işçiler gibi, gerçek kişi işveren sendikas ı kıı rucusunda da 'fiilen
devan ı etmekte olan bir çal ışmayı " anlatmaktad ır. Bu nedenle,
uzun bir süreden beri işyerinde çal ışırken hizmet sözleşmesi
feshedilenve ard ından iş bulamayarak işsiz kalanlarm; mevcut
bir sendika içinde ç ıkan fikir ayr ı lıkları yüzünden veya istediğ i
makam ı elde edemediği için yeni bir sendika kurmak isteyen-
lerin; ve vaktiyle işçi olarak çal ışmış olup da artık işçilikle ilgisi
bulunmadığı halde profesyonel amaçlarla sendika kurmak iste-
yenlerin bu koşulu (niteliği) taşımadı kları için kurucu, yönetici
ve temsilci olamayacakları aşilcard ır.5' Hemen ekleyelim ki i şçi
sendika ve konfederasyonlarmın "genel merkez organtar ı nda"
görev alan yöneticileri için bu niteliklere ek olarak "en az on
yıl bilfiıl çalışnıış olmak" şarh da aranniaktad ır. Genel merkez
yöneticilerinde belirli bir tecrübe şartm ı öngören bu hüküm,
"çalışma sürelerinin tespitinde sosyal güvenlik kur ı i ı nlanndaki
kayı tlara göre prim ödeme günlerinin toplam ı n ın esas al ı nacağıııı "
ayr ıca, 10 yıl hilfiilçal ışnıış olman ı n hesabı nda yurtdışında işçi
olarak geçen sürenin en çok be ş yı l ı n ııı nazara al ı nacağı n ı " öngör-
müş tür (m. 14/16).

- Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikas ı "kurucusu" olmak
için ,"en az 2 yildan beri kamu görevlisi olarak çalışnıak" gerekli
görülmüştür (KGSK m. 6/2).

F. Demir, Sendikalar, s. 63.
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SENDİKANINİ 2 ZORUNLU ORGANLARINDAN GENEL KURULUN
ÜYE VE DELEGELERI NASIL BELIRLENIR?

Sendikalar Kanunu'nda işçi ve işveren kuruluşlar ınm zo-
runlu organlar ı belirtilmiş ve organlara iliş kin ayrmtı lı düzen-
lemelere yer verilmiştir. Bu anlamda, Dernekler Kanunu'ndaki
üç zorunlu organa (m. 19) kar şılık, Sendikalar Kanunu'nda
"zorunlu organ" say ısı dörde ç ıkarılmış tır. Bunlar "genel kurul",
"yönetim kurulu", "denetleme kurulu" ve "disiplin kurulu"dur
(Sen. K. m. 9/1). Kanun, ayr ıca sendika tüzüğünde gösterilmek
şartıyla, ihtiyaca göre "yürütme komitesi", "icra kurulu", "ba ş-
kanlar kurulu" gibi "isteğe bağ l ı (ihtiyar) organlar" da kurulabi-
leceğiniöngörmü ştür. Ancak, isteğe bağ l ı organlara zorunlu
organlarm "görev, yetki ve sorumluluklan" hiçbir şekilde dev-
redilemeyecektir (Sen. K. m 9/2). Organlarm seçimi "serbest,
eşit, gizli oy, aç ı k sayı m ve döküm" esaslarma göre "yargı gözetimi
alt ında" yap ıl ır (Sen. K. m. 10/2; 14/2). Ekleyelim ki, benzer
hükümlere KGSK'da da aynen yer verilmi ştir (m. 8). Sendika
organlarmm seçimlerine yap ılacak itirazlar ile seçimlerin iptali
ve yenilenmesine ilişkin hususlarda ise, "2821 sayı l ı Sendikalar
Kanunu'nun 14. maddesi ile 52. maddesinde yer alan hükümlerin
uygulanacağı " öngörülmüştür. (KGSK m. 11),
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Sendikal demokrasinin gene! kuru Ilardan ba şladığı gerçe-
ğini ve önemini göz önünde tutan yasa koyucu, "işçi ve işveren
kuruluşları n ı n tüzük/erinin, yönetin ı ve iş leyişlerinin demokratik
esaslara ayk ı rı olainayacağı na" iliş kin Anayasa hükmüne (AY
m. 51/son) uygun olarak, genel kurullar ın olu şmasın ı sadece
sendika tüzüklerine b ırakmamış, kendisi de delege seçim usul-
lerine ilişkin baz ı düzenlemelere gitmiştir. Gerçekten, geçmişte
tüzüklerde "genel başkandan belge alma" veya "icra kur ı tlunca
seçiln ıe" koşuluna bağlanan doğal delegelikler, Sendikalar
Kanunu'nda sadece "yönetim ve denetim kurulu üyeleri" ile s ı-
n ırland ı r ılmış (in. 10/6), seçimlerde uyulacak esaslar ayr ıntı lı
bir biçimde düzenlendiği gibi (m. 14), bu esaslara ayk ı r ı lık
halinde seçimlerin hakim tarafından iptal edileceği hükme
bağlanmıştır (m. 52).

Nitekim, özellikle işçi sendikalarındaki üye çokluğunu
göz önünde bulunduran ve bunlar ın tümünün genel kurulla-
ra katılmas ın ın imkans ız olabileceğini göz önünde tutan yasa
koyucu; işçi sendikas ı "şube genel kurulları n ı n" üye sayıs ı beş
yüzü geçen şubelerde delege say ıs ına göre yap ılacağını, delege
say ıs ının yüzden az iki yüzden fazla olmamak üzere sendika
tüzüğünde belirlenece ğini öngörmüş tür (Sen. K. m. 10/2).
Bunun gibi, üye sayısı bini aşan işçi sendikas ı merkez "genel
kurullar ı n ı n" şube genel kurullar ınca seçilen delegelerden
oluşacağı öngörülmüş, delege say ıs ınm da iki yüzden az, be ş
yüzden çok olamayacağı belirtiiniiş tir (Sen. K. m. 10/3).

Bununla birlikte, işveren sendikalanyla ilgili olarak "üye
sayı s ın ı n" bini aş hğı hallerde beş yüzden çok olmamak üzere
genel kurulun delegelerle yap ılması öngörülen yasada; aynı
kural, hem işçi hem işveren "konfederasyonları genel kurulları "

Çelik, s. 378; Sendikalar, s. 302 vd.; Şahlanan, Demokratik ilkeler, s.
124 vd.
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için benimsenmiş, sadece beş yüz detegelik bir "üst" s ın ır ile
12 yetinilmiştir (Sen. K. m. 10/4>. Ayr ıca, sendika tüzüklerine

"delege seçilmeyi" ve "seçilen delege/erin genel kurula kahtn ıalar ı nz
ve oy kullannialanni engelleyici" hükümlerin konulamayacağı
belirtilmiş; "delegelik s ıfatiniiz müteakip olağan genel kurul için
yapılacak delege seçi ini tarihine kadar devam edeceği" hükme bağ-
lanmış tır (Sen. K. m. 10/7,8). Uygulamada Yarg ıtay, "mevsimlik
işçilerin asla döneminde de olsa delege tespitinde dikkate al ınnıns ı n ı "
kararlaşhrmış tır? Delege seçimlerine kar şı yap ılan itirazlar
"Seçim Kurulu Başkrnıı hakini tarajindan değil, İş Mahkemesi ha kimi
tarafindan karara bağlan ır".'°

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikalarmda üye say ıs ı-
nın bini, şube üye say ısının beş yüzü aşmas ı halinde "sendika
tüz ı'İğünde" belirtilen esaslara göre "delegelerle" yap ılmas ın ı
öngören KGSK, konfederasyon genel kurullar ının da "en çok
beş yüz delegeden olu şmas ını " öngörmüştür (m. 9/2,4).

9. HD, 17.09.1998, 13911/13257, Günay, Sendikalar, s. 247.
60 9 HD, 26.09.1991,12791/12470, TÜHİS, Kas ım 1991,s. 25; 9. HD,

13.01.1999,19568/60, Günay, Sendikalar, s.247 ve806; Aksi yönde.
9. HD, 01.07.1986, 6191/6898, Yasa D., Eylül 1986, s. 1254; 9. HD,
27.03.1984, 3356/3228, Tütis, Temmuz-Eylül 1984, s. 29; 9. HD,
01.12.1983, 9265/10150, 11-ID, Sen. K. 10, No: 1, K. O ğuzman' ın
Eleştirisi.
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SENDIKALAR-IN OLA ĞAN
VEYA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNUN

TOPLANTIYA ÇA ĞIPJLMASI NASIL YAPILIR?

Sendika ve konfederasyonlann ilk "olağan" genel kurulu,
tüzel kiş iliğin kazan ılnıas ından başlayarak "6 ay" içinde "yö-
netiin kurulu" tarafından yapılmak zorundad ır. "Dört yılda" bir
toplanan müteakip genel kurullarm toplanmas ı, tüzüklerde
daha kısa bir süreye de bağlanabilir. İki genel kurul toplant ıs ı
aras ındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile denetleme
kurulu veya denetçi raporunun ve gelecek döneme ait bütçe
teklifinin, genel kurula kat ılacaklara toplantı tarihinden on
beş gün önce gönderilmesi zorunludur (Sen. K. m. 12/1,2,3).
Yönetim kurulunun bu görevini yerine getirmemesi halinde,
durumu tespit eden Çal ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı'nm
veya üyelerden birinin "iş mahkemesine" başvurmas ı halinde,
yönetim kuruluna i şten el çektirilir." Bu takdirde mahkeme,
genel kurulu en k ısa zamanda toplamak ve yeni yönetim ku-
rulu seçilinceye kadar günlük i şleri yürütmek üzere Medeni
Kanun hükümleri uyar ınca "bir veya üç kayy ı m" tayin eder
(Sen. K. m. 53).

Sendika ve konfederasyonlar ın genel kurullarmın "ola-
ğanüstü" toplanmas ı ise, "yönetim kurulu" veya "denetleme

61 9 HD, 26.04.2001, 6766/7185, Türk Harb- İş D.; Nisan 2004 s. 70.
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kurulunun" gerekli gördüğü hallerde ve "genel kurul üye veya13 delegelerinin beşte birinin yaz ı l ı isteği üzerine" yap ı l ır (Sen. K. m.
12/4). Olağanüstü genel kurulun toplanmas ı isteğiyle baş vu-
ran delege say ısm ın sonradan beşte bir oranmm altına düşmesi,
yönetim kurulunun genel kurulu toplant ıya çağırmas ını ge-
rektirmez. 12 Ancak, dava aç ıld ıktan sonra bir k ıs ım delegenin
bu isteğinden vazgeçmiş ve beş te birlik oran ın düş mü ş olmas ı ,
davan ın da düş mesine neden olmaz. Çünkü mahkeme, "dava
tarihindeki" durumu göz önünde bulundurarak ve en öne ııı lisi
"toplantıya çağı rnıan ı n haklı olup olmadığı n ı irdeleyerek" kararını
verirP3 Bu nedenle, genel kurulun her be şte birlik üye veya
delege "az ı nlığı n ı n" isteğ i üzerine "olağanüstü" toplanmas ı
beklenmemelidir. Aksi halde, delege veya üye azmlığma yö-
netim kurulların ı çalışmaktan alıkoyma olanağı yaratılmış olur.
Yönetim kurulunun, "hakkın kötüye kullan ılmas ı " sayılabilecek
haller d ışmda, olağanüstü genel kurulu çağırmakla "yükü ııılü"
olduğu kabul edilmelidir."

Ekleyelim ki, benzer hükümlerin yer ald ığı KGSK, olağan
genel kurullar için üç y ıll ık bir s ınırlama getirirken, olağanüstü
genel kurullar için "üye veya delege say ıs ı n ı n beş te bir isteğini"
aynen muhafaza etmiştir (m. 10/1,4).

62 J-IGK, 12.10.1988, E. 988/9-304, K. 988/774 say ı li ilam Be onanan
Kocaeli 1. İş Mahkemesi'nin 07.03.1988 gün ve 39/42 say ılı kararı ,
Berksun-E şınetioğltı , Sk, s.284; Aksi yönde, 2. HD, 11. 06. 1979,
4573/ 4781 ve 9. HD, 26. 01. 1988,198/641, ayn ı eser, s. 264.

a 9 HD, 22. 01. 1998, 21626/403 - TLIHİS, Ağustos 1998, s. 41.
64 Tuncay, Az ı nlığın Sendika Genel Kurulunu Olağanüstü Toplant ıya

Çağı rn ıa Hakkı S ı n ı rs ız m ı dı r?, Prof. Dr. Metin Kutal'a Armağan,
Ankara 1998, s. 240; Şahlanan, Sendikalar, s. 68-70; Günay,
Sendikalar, s. 263 ve orada belirtilen9. HD kararlar ı .
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SENDİKALARIN GENEL KURUL
TOPLANTİ VE KARAR YETER SAYISI İLE

KARARLARA ITIRAZ SÜRES İ NEDIR?

Sendika şube ve genel merkezinin bulundu ğu genel kurul
"toplantı nisabı ", üye veya delege tam say ısmm salt çoğunluğu-
dur. İlk toplantıda yeter say ı sağlanamazsa, ikinci toplantı en
çok on beş gün sonraya bırak ı lır. Bu toplantıya katılanlar üye
veya delege tamsay ısmm üçte birinden az olamaz (Sen. K. m.
13/1). "Karar nisabi" ise toplantıya katılanlar ın salt çoğunluğu
olup, bu say ı üye veya delege tamsay ısm ın dörtte birinden az
olamaz (Sen. K. m. 13/4).

Kuruluşun "en üst karar" ve "en üst denetim" organı olan
genel kurulda, organlar ın seçimi yamnda yasalara ayk ırı olma-
yan her türlü tüzük de ğ işimi yapılır. Ayrıca yönetim ve denet-
leme kurulları raporlarının görüşülmesi, bu kurullar ın ibras ı ,
bütçenin kabulü, ayn ı türden başka bir sendika ile birleşme

ve katılma, uluslararas ı kuruluşlara üye olma veya üyelikten
ayrılma kararları alınır. Şube genel kurullarmda alman kararlar
ise daha "s ı n ırlı " tutulmuştur (Sen. K. m. 11/1, 2; KGSK, m.
12). Genel kurulda seçilen yönetim, denetim ve disiplin kurulu
üyeleri ile diğer organlara seçilen as ıl ve yedek üyeler, "30 gün

Çelik, s. 384.
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14 	 içinde" mülki idare amirliğine bildirilmek zorundad ır. Derne-
ğin (sendikan ın) organlarmda ve yerleşim yerinde meydana
gelen değ işiklikler de ayn ı süre içinde bildirilmek zorundad ır
(Der. K. m. 23, 35).

Gerek genel kurulda al ınan bir karara kar şı aç ılan dava-
lar, gerekse tüm kararlarm iptali anlam ına gelen genel kurul
toplant ı s ının iptali davalar ı, sendika üye veya delegesi taraf ın-
dan "bir ay" içinde aç ı lmak zorundad ır (MK nt 68). Zira, bir
aylık dava açma süresi "hak düş ürücü" bir süredir. Sendika

'ş ubelerinin tüzel kişiliği olmadığından dava açma ehliyeti
bulunmamaktad ır." Sendika genel merkezinin bulunduğu
yerden bir ba şka kente ta şınmas ı halinde, "genel kurulun
iptali davas ı " yeni merkezin bulundu ğu yerde aç ılmal ıd ı r.
Aç ılan davada Kanun (m. 14) ve tüzük hükümlerine "ayk ı n
olarak seçim yap ılmas ı " veya "seçı m sonu çlann ı etkileyecek ölçüde
bir usulsüzlük" nedeniyle "seçimlerin iptaline" karar verildiği
takdirde; hakim, "iki günden az ve yedi günden fazla bir süre
içinde olmamak üzere" seçimlerin yenilenmesini kararlaş tırır.
ilgili kuruluş a bildirilen seçim tarihinde, sadece seçim yap ı l ır
(Sen. K. nı . 52). Her durumda, "seçin ı sonuçların ı etkileyecek
ölçüde bulu ııınayan us ıı lsüzlükler genel kurulun iptaline gerekçe

9. HD, 10.02.2000, 1210/1366, İşveren D., May ıs 2000, s. 18;
9. HD, 15.07.1986, 6637/7257, İşveren D., Ekim 1986, s. 19; 9.
HD, 01.06.1988, 6236/6190 say ı l ı karar ile onanan Ankara 6.
İş Mahkemesi'nin 26.04.1988 gün ve 1751/3082 say ı l ı karar ı ,
Berksun-E ş melioğlu, 3K, s. 336; Ayn ı yönde ayn ı eser, s. 322.

67 9 HD, 1910.1995, 34306/31847 ve 9. 1-ID, 25.12.1997,19638/22425,
Günay, Sendikalar, s. 153, 155; 9. HD, 27.09.1990, 595/4071, YKD,
Aralık 1990, s. 1787; HGK, 19, 04. 1989, E. 989/9-153, K. 989/283,
İKİD Tekstil İşv. D., Ekim 1989, s. 21.
9. HD, 03.07.1997, 11578/13560, Günay, Sendikalar, s. 136.

69 9 HU, 18.01.2001, 19811/406, İşveren D., A ğustos 2001, s. 17.
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olarnaz».69 Bunun gibi, yönetim kurulu taraf ından belirlenen
"ülere göre delege say ı lar ı " kararlar ına katıldığı halde, delege
say ılarm ın eksik veya fazla oldu ğu gerekçesiyle genel kurulun
iptal edilmesini isteyen yönetim kumlu üyesinin, üstelik hiçbir
itirazda bulunmad ığı ve aldığı tüm kararlarma katıldığı "genel
kurulun" iptal talebi de "hakk ı n kötüye k ıı llan ı l ınas ı "(MK.m. 2)
gerekçesiyle reddedilmiş tir."

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikalar ı genel kurul-
larında da toplantı yeter say ıs ı ile karar yeter say ıs ı "salt ço-
ğunluk" olup; yasa hükümlerine ayk ır ılık halinde, uyu şmazl ı k
iş davalarına bakmakla görevli mahkeme tarafından hükme
bağlanır (KGSK m. 10/6, 7, 8 ve ni. 11).

9. 1-ID, 21.11.2000, 15834/16990, Selüloz- İş, May ıs 2001, s. 18.
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SENDİKALARINİ 5 YÖNETİM KUR ULU ÜYE SA YISİ İLE
KARAR YETER SAYISI VE GÖREVI NEDIR?

Sendika ve sendika şubeleri yönetim kurullar ı en az üç en
çok dokuz üyeden; konfederasyonlarm yönetim kurullar ı ise
en az beş en çok yirmi dokuz üyeden oluşur (Sen. K. m. 15).

Yöneticiler (yönetim ve denetim kurulu üyeleri) göreve
seçildiideri tarihten itibaren üç ay içinde kendilerinin, eşlerinin
ve velayetleri altındaki çocuklar ınm malvarl ığı bildirimini no-
tere vermek zorundad ırlar. Mal bildiriıninde bulunan kişiler
görev sürelerinin sonunda tekrar seçilseler bile yeniden ayn ı
esaslara göre mal bildiriminde bulunmak zorundad ırlar.

Bu zorunluluğa uymayanlarmyöneticilik sıfatları, bildirim
süresinin bitiminden itibaren bir ay sonra sona erer (Sen. K.
rn. 42/1,2,3).

Yönetim kurulu, sendikay ı "temsil etmek", kanunlar ve
tüzük çerçevesinde "kuruluşu yönetmek", gelecek döneme ait
"bütçeyi haz ırlayarak genel kurula sumnak" ve genel kurulca ken-
disine verilecek "diğer görevleri" yerine getirmekle sorumludur
(Sen. K. m. 16).
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Buna karşı l ık, yönetim kurulunun genel kurul taraf ından
"seçilen organlann as ı l veya yedek ı yeleri ııi" görevden almak gibi
bir yetkileri bulunmamaktad ır."

Yönetim kurulu toplantı zaman ı ve nisab ı (yetersay ısı)
sendika ve konfederasyon tüzü ğünde belirtilir. Ancak, toplantı
nisabı üye tamsay ısmm salt çoğunluğunun altmda tespit edi-
lemez. Karar nisab ı ise, mevcut üyelerin salt çoğunluğudur.
Oylarm eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu
sağlamış say ı lır (Sen. K. m. 17/1,2). Yönetim kurulunun üye
say ıs ı, ayrılmalar nedeniyle yedeklerin de getirilırıesinden
sonra üye tamsy ısın ın yar ıs ından aş ağı düşerse, genel kurul
mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafindan bir
ay içinde toplantıya çağır ıl ır: Çağr ınm yap ılmaması halinde
üyelerden birinin başvurusu üzerine İş Mahkemesi, üyeler
arasmdan seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu topla-
makla görevlendirir (Sen. K. m. 17/3).

Sendika yöneticileri ile sendika tüzel ki şiliği aras ındaki
ilişki "vekalet akdi" çerçevesinde kabul edilmektedir 2 Ancak

71 Sendika yönetimine as ı l üye seçilen yöneticinin görevine son
verilemeyeceği hk. bkz., 9. 1-ID, 21.10.19W, 13019/17972, Günay,
Sendikalar, s. 317. Bunun gibi, "merkez yönetim kurulunun
davac ı y ı şube yönetim kurulu görevinden ve ş ube başkan
yard ımc ı l ığı görevinden al ınmas ı için genel disiplin kuruluna
sevk etme yerine disiplin kurulu yetkilerini kullanarak davac ı y ı
şube başkan vekili görevinden almasm ın yasa, tüzük hükümlerine
ayk ırı bulunduğu" hk. bkz., 9. HD, 08.02.2005, 985/3647, Legal-
IHSGHD 2005/6, s. 711.

72 Çelik-Güzel, Sendika Tüzel Kiş iliği ile Sendika Yönetim Kurulu
Aras ı ndaki İlişkinin Hukuki Niteliği, MÜ 71SF Dergisi, Yı l 1987, Şay ı :
1-2, s. 637; HGK, 05.06.1985, E. 1985/10-826, K. 985/564, IKID,
Şubat 1986, s. 3940; 9. 1-ID, 08.02.1991, 1288/1454, TÜHİS, Şubat
1991, s. 11; Tuncay, TÜ-?, s. 50.
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uygulamada Yarg ıtay, yöneticilere yap ılan "kı de ın tazminat,İ 5 benzeri" (örneğin görevi sona eren yöneticiye her y ıl için ya-
pilan "hizmet ödülü") ödemelerini"k ı dem tazminatı sayarak" ve
"İş Kan ıı nu', ıu, ı Ek 2. maddesini" de gerekçe göstererek ayn ı
Kanun'un 14.madde esaslarma ve miktarma tabi olaca ğı n ı
kararlaş tırmışt ır?3 Sorumluluklar ı on y ıll ık zamanaşım ına
tabi olan (BK m. 125) ve genel kurulda ibra edilerek "sorum-
luluktan kurtulan" sendika yöneticilerinin, "soyut ibra" dışında
genel kurulda gösterilemeyen veya aç ıldanamayan çlurumlarm
daha sonra ileride ortaya çıkmas ı durumunda, "sorumluluktan
kurtulamayacaklar ı " kararlaş tırılınışür,74

Ekleyelim ki; kamu görevlileri sendikalar ı yönetim kurul-
larm ı en az üç, en çok 7; konfederasyon yönetim kurullar ın ı
ise en az beş en çok on üye ile smırland ıran KGSK, yönetim
kurulların ın "oluşumu, görev ve yetkileri ile toplanma ve knrar alma
usul/eri" konusunda "2821 sayı lı Sendikalar Kanunu"nun 16 ve
17. maddelerinin uygulanacağm ı öngörmüştür (m. 13).

" 9. FID, 29.06.1998, 6374/7094, Yargı tay'ı n 1998 Yı lı Kararları , s.
141; 9. HO, 27.05.1997, 5131/10079, Günay, Sendikalar, s. 773; 9.
HD, 30.101986, 8675/9671, Çimento [şu. D., Kas ım 1987, s. 17; C.
Tuncay Eleş tirisi.
4. HD, 19.10.1976,8348/8885, YKD, Nisan 1978, s. 531.
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SENDİKALAJUN DENETLEME
VE DISIPLIN KURULLARı ÜYE SAYILARI

İLE GÖREVLERI NELERDIR?

Kanun'a göre denetleme kurulu, genel kurulca seçilecek
üç denetçiden oluşur. Ancak, sendika şubeleri için dnetleme
kurulu yerine bir denetçi (auditor-contröleur) ile yetinilebilir
(Sen. K m. 19/1). Denetleme kumlu, yönetim kurulunun genel
kurul kararlarma uygun olarak faaliyette bulunup bulunmad ı-
ğini denetlemek, tüzük uyarmca idari ve mali denetlemelerde
bulunmak, yönetim kurulunda.n genel kurulun ola ğanüstü top-
lantıya çağırılmasmı istemek, tüzükte gösterilen di ğer denetle-
me görevlerini yapmak ve denetleme, raporunu haz ırlayarak
genel kurula sunmak ile görevlidir (Sen. K. m. 19/2). Sendikalar
Kanunu'nun uygulanmasmda "denetim kurulu üyeleri yönetici
s ıfatı n ı taşzdıklanndan" (Sen. K. m. 9/5) denetçiler de "mal bil-
diri minde bulunmak zorundad ı rlar" (Sen. K. m. 42).

En az üç en çok beş üyeden olu şan disiplin kurullar ı, ku-
ruluşun tüzüğüne, amaç ve ilkelerine ayk ırı hareket ettiği ileri
sürülen üyeler hakkmda önce ara ştırma ve soruşturma yap-
mak, üyelikten ç ıkarma d ışmdaki disiplin cezalarm ı vermek
ve sonucunu genel kurula ve ilgililere bildirmekle görevlidir
(Sen. K. M. 18). Zira hukukumuzda "üyenin sendika ve konfr-
derasıjondan çıkarılmas ı kararı genel kurulca verilir" (Sen K. m.
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25/3). Genel kurula sunulmak zorunda olan "sürekli" üyelikten

16 ç ıkarma kararlar ı gibi, özellikle "süresi belirtiln ıeyen" ve "genel

kun ı lda gündeme al ı nniayan" disiplin kurulunun "geçici" görev-

den alma veya işten el çektirme cezaları da "geçersiz" sayıl1r?5
Bunun gibi, ç ıkarılan kişinin "yönetici" olması da durumda bir

değ iş iklik yaratmaz. Çünkü, "yöneticinin normal görev süresinin
bitimine olağan genel kurula) kadar görevden uzaklaş tınlmas ı so-
nucunu doğuracak biçimde veri/en disiplin kurulu karar ı, yasa (ve

tüzük) l ıüküınlerine uygun dü şmez"."

Ekleyelim ki, denetleme ve disiplin kurullarm ın "oluşun ı ,
görev ve yetkileri ile top/anma ve karar atina usul/eri" konusunda

da, KGSK "2821 sayı l ı Sendikalar Kanunu'nun 18 ve 19. madde-
lerinin uygulanmas ın ı " amirdir (m. 13).

75 9. HD, 2112.1990,13887/14204 ve 9. 1-ID, 08. 10.1990, 7799/9941,
11-ID, Ocak-Mart 1991,5. 117 ve 140; Ö. Etrenci incelemesi; 9. HD,
14.05.1998, 8520/8863, Günay, Sendikalar, s. 325.

76 9 HD, 21.12.1990,13887/14204; 9. HD, 1412.1990,12865/13829; 9.
HD, 08.10.1990,7799/9941, Kamu-iş, Yargı tay Kara rlan (1990-1995),
s. 422-425.
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BIREYSEL SENDIKA ÖZGÜRLÜĞÜ
NE ANLAMA GELMEKTEDIR?

Sendika ôzgü rlügü"bireysel" ve "kolektif' sendika Özgür-
lüğü olarak ikiye ayr ılir.

Bireysel sendika özgürlüğü en başta özgürce (serbestçe)
bir sendikaya üye olmay ı anlatır. "Sendika üyeliği" sendika ile
üye aras ında karşıliklı hak ve borçlar meydana getiren, yü-
kümlülükler doğuran hukuksal bir iliş kidir. Bu ilişki kişisel
bir ilişkidir; bu nedenle kişiliğe s ık ı s ıkıya bağl ı, dokunulmaz,
vazgeçilmez ve devredilmez (miras yoluyla ba şkasma geçmez)
bir haktır (AY ni. 12/1). Bu hak sendikaya üye olmakla kaza-
nılır, üye kal ındığı sürece devam eder, üyenin ölümü ile sona
erer. Bu hak, üyelik niteliğinden doğan haklardan yararlanma
olanağı sağlar ve kişiyi üyelikle ilgili yükümlülüklerden so-
rumlu tutar?

Sendika üyeliğinin kişiye s ıkı sıkıya bağ lı olmasm ın "ohı nı-
lıt" (pozitif) ve "olumsuz" (negatif) iki yönü vard ır: Sendikaya
hiçbir bask ı altında kalmadan serbestçe üye olmak (pozitif
sendika özgürlüğü) ve sendikadan serbestçe ayrılmak veya

Geniş bilgi için bkz., N. Çelik, Sendikalar, s. 192-193; C. Tuncay, s.
103-105; T. Esener, s. 345; F. Şahlanan., s. 175.
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üye olmamakür (negatif sendika özgürlüğü). Her iki yönlü17 bireysel sendika özgürlü ğü de hukulçumuzda güvence altına
al ınmıştır. Gerçekten Anayasa ve Sendikalar Kanunu bireysel
sendika özgürlü ğünü her iki yönüyle şu şekilde hükme ba ğla-
mıştır: "Sendikalara üye olmak serbesttir. Hiç kimse üyelikten ayr ı l-
maya zorlanamaz". Bireysel sendika özgürlü ğünün bu olumlu
yönü yanında; olumsuz yönü de yine ayn ı şekilde güvence
altına alınmıştır: "Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kabnajja,
üyelikten ayrı lmaya zorlanamaz". Öyleyse işçiler veya işveren-
ler diledikleri sendikaya üye olabilecekleri gibi, sendikadan
serbestçe de aynlabilecekler; üyelikte kalma veya üyelikten
ayr ılma konusunda bask ı altında tutulamayacaklar; üstelik
işçilerin işe alınmaları veya iş ten ç ıkarılmalar ı sendika üyesi
olup olmamalar ı şartına bağ l ı tutulamayacağı gibi "herhangi
bir farkl ı muameleye de tabi tutulamayacaklardır" (4709 s. K.'la
değişik AY m. 51; Sen. K. m. 22/1, 25/1, 31/1, 3, 5).

Bireysel sendika özgürlü ğü "sendika üyeliği" yan ında
"sendika kurma" özgürlüğünü de ifade eder. Buna göre i şçiler
ve işverenler işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecek-
leri gibi, "sendika çokluğu" ilkesinin bir gere ği olarak, ayr ı bir
sendika da kurabileceklerdir. Bunun için i şkolunda daha önce
kurulmuş bir veya daha çok sendika bulunmas ı da herhangi
bir engel teşkil etmez. Yeter ki "işkolu esas ına" göre kurulmuş
olsun; işçiler ve işverenler her zaman yeni bir sendika kurabi-
leceklerdir. Doğal olarak işçi ve işverenlerin olumlu (pozitif)
"sendika kurma" özgürlüğü yanında olumsuz (negatif)"sendika
kurmama" özgürlükleri de vard ır. Bu nedenle bireysel sendika
özgürlüğü, olumlu ve olumsuz yönleriyle sendika üyelik ve
sendika kurma özgürlüklerini birlikte ifade eder?8

F. Demir, Sendikalar, s. 116-117; Krş .; N. Çelik, Sendikalar, s. 78
vd.; Ô. Etrenci, s. 42-43; F. Şahlanan, s. 34; Narmanl ıoğlu. 11, s.
153-1 Ş4.
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Ekleyelim ki, KGSK'da da bireysel sendika özgürlü ğü
"olumlu" (pozitif) ve "olumsuz" (negatif) yönleriyle teminat -
altına al ınmış; sendikalara "üye olma" gibi, her üyenin "sendi-
kadan çek ı hnesinin" de "serbestçe" olacağı hükme bağlanmıştır
(m. 14/1,18/2).

61



KOLLEKTIF SENDIKA ÖZGÜRLÜĞÜ
18 NE ANLAMA GELMEKTEDIR?

Kollektif sendika özgürlü ğü, tıpkı işçi ve işverenlere tan ı-
nan bireysel "sendika üyeliği" ve "sendika kurma" özgürlüğü gibi,
öncelikle işçi ve işveren sendikalar ın ın "konfederasyon üyeliği"
ve "konfederasyon kurma" özgürlüğünü ifade eder. Bu hak da
üyelik niteliğinden doğan haklardan yararlanma olana ğı sağ-
lar ve tüzel kişiyi üyelikle ilgili yükümlülüklerden sorumlu
tutar. Doğal olarak sendika tüzel kişiliğine s ık ı s ık ıya bağ l ı bu
hakkm da olumlu (pozitif) ve olumsuz (negatif) yönleri vard ı r.
Sendikalar istedikleri bir konfederasyona üye olabilecekleri
gibi, üye olduklar ı bir konfederasyondan da istedikleri zaman
ayrılabilirler. Bunun gibi, mevcut konfederasyonlar ı beğenme-
dikleri takdirde sendika çokluğu esasmm bir gereği olarak yeni
bir konfederasyon da kurabilirler veya kurmayarak "bağımsız"
bir sendika olarak kalabilirler. Mevzuatım ızda bu konuda açık
hükünıler bulunmamakla birlikte, bunun dolayli da olsa en
büyük güvencesi, işçi ve işverenlerin sadece "sendikalan" değil
"üst ı luşl"da "önceden izin aln ıaksı zı n kurabiln ı eleridir" (AY
m. 51/1, Sen. K. m. 6/1). Sendika ve üst kuruluşların devlet
müdahalesinden uzak bir şekilde (bağımsız) kurulmas ın ı ve
faaliyette bulunmas ın ı öngören bu hükmün, konfederasyonla-
rm tüzel kişiliği ile bağdaştığı ölçüde, ayn ı zamanda konfede-
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rasyonlaruı "uluslararas ı üyeliği ile uluslararas ı kuruluşlar kurma
özgürlüklenni" de olumlu ve olumsuz yönleriyle kapsam ına
aldığı aç ıktır.

Bundan başka kollektif sendika özgürlüğü, başta toplu iş
sözleşmesi yapmak ve grev veya lokavta ba şvurmak olmak
üzere "üyelerinin çal ışma ilişkilerinde" sendikalarm "faaliyet öz-
gürlüğünü" de ifade etmektedir. Sendikalar Kanunu (m. 32,33)
ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun (TtSGLK)
tüm maddelerinde düzenlenen bu özgürlük, kural olarak her
türlü devlet müdahalesinden ba ğınısız olarak "toplu iş sözleş-
mesi özerkliği" ilkesi çerçevesinde gerçekleş tirilmektedir (AY nı .
53). Grev ve lokavta başvurma hakk ı ise, toplu iş sözleşmesinin
yap ılmas ı s ırasmda ç ıkan "n ıenfııat (çıkar) uyı e şn ıazl ıkları nda"
tan ınm ış (AY m. 54); toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi
içinde ç ıkan "hak uyı i şnıazhkları nda" bu hakka yer verilmemiş-
tir Hak uyuşmazl ıklarmda sendikalar "yorun ı "işçiler ise "eda
davas ı " açabileceklerdir (T İSGLK in. 60, 61).

Nihayet, kollektif sendika özgürlü ğünün işletme ve i şyeri
• düzeyindeki faaliyeti ise sendika temsilcileri ve üyeleri arac ı-
ligi ile gerçekleş tirilmektedir. işçilerin rnevzuattan ve toplu i ş
sözleşmelerinden doğan haklar ı konusunda işyerinde ç ıkan
uyuşmazlıkların çözümüne katk ıda bulunan i şyeri sendika
temsilcileri; "işyeri ıı deki işleri aksatmamak ve iş disiplinine aykın
davrann ıan ıak şartıyla" (Sen. K. m. 35) gerekti ğinde üyelere bil-
gi vermek ve üyelerle birlikte bildiri da ğıtmak ve afiş asmak
suretiyle sendikal faaliyetlerde bulunmak haklar ına sahiptir.
Bu tür faaliyetler de Sendikalar Kanunu'nda güvence alt ına
al ınmış; bu tür faaliyetlere katılmas ı nedeniyle iş ten çıkarılan
sendika temsilcisinin "işine iadesi" (Sen. K. m. 30), sendika "üye-
lerinin" ise diğer ihbar, k ıdem, maddi, manevi tazminat haklar ı
saklı kalmak üzere "bir y ı ll ık ücreti h<tarı ndan az olmamak üzere

63



Sorularlo Toplu iiHukuku

bir (sendikal) tazminata" hak kazanmalan hükme ba ğlanmış tır
18 (Sen. K. m. 31/5,6).

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikalar ı da istedikleri
bir konfederasyona "serbestçe" üye olabilecekleri gibi, yine ser-
bestçe üyelikten çekilebilirler (KGSK m. 17/1,2). Bunun gibi,
"işyeri sendika temsilcileri" arac ılığı ile faaliyetlerini i şyeri dü-
zeyinde sürdüren kamu görevlileri sendikalar ı (KGSK m. 23),
ülke düzeyinde sürdürdükleri "toplu görü şme" ve "uzlaş tır ı na
kuruluna başvuru" haklarına karşılık (KGSK m. 28-35), henüz
bir "toplu iş sözleşmesi" hakkma sahip olmad ıkları gibi, "grev"
hakkma da sahip değildirler.
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KIMLER SENDIKA ÜYESI OLABILIRLER?

Sendikalar Kanunu'na göre, "bit kanuna göre işçi say ı /n ı :-
lardan" 16 yaşın ı doldurmuş olanlar işçi sendikalar ına üye
olabilirler. 16 yaşın ı doldurmam ış olanlar ın sendika üyeliği
kanuni temsilcilerinin iznine bağl ıdır (nt 20/1). Ayrıca 1.6ya-
5m ı doldurmam ış üyelerin genel kurullarda oy kullanmalar ı
ve delege olmalar ı yasaktır (m. 14/17).

Öte yandan, "bit kanun anlam ında" işveren say ılanlar ise
işveren sendikalar ına üye olabilirler (Sen. K. m. 20/2). Ka-
nun'da işveren say ılanların içine "işveren vekilleri" de dahil
edildiğinden (Sen. K. m. 2/7), Sendikalar Kanunu anlam ında
işveren vekili say ılanlar da sadece işveren sendikalar ırı a üye
olabilirler. Çünkü nas ıl işçilerin işveren sendikalarına üyeliğ i
yasak ise, işverenlerin (ve dolay ıs ıyla işveren vekillerinin) de
işçi sendikalar ına üyeliği yasaktır (Sen. K. nt 38/1). Sendikaya
üye olacak işveren veya işveren vekillerinin yaş sınır ı konu-
sunda Sendikalar Kanunu'nda bir hüküm bulumnad ığmdan;
bu konuda Dernekler Kanunu hükmü bo şluğu dolduracak
demektir. Buna göre, 'fiil ehliyetine sa/tip gerçek ve tüzel kişiler"
dernek "kurucusu" olabildilcleri gibi (Der. K. m. 3/1), "üye"
de olabilecekler demektir. Bu durumda i şçiler on altı yaşında

65



Sorularla Toplu i ş Hukuku

sendika üyesi olabilirken, işverenler "fili ehliyetine" bağl ı olarak
19 "18 yaş " s ın ı rmda kalmaya devam edecekler demektir?9

Kanun'da, üyelikle ilgili ko ş ullara uynı ayanlar hakk ında
"hukuki" yaptı rımlar yan ında, "cezai" yaptır ımlar da öngörül-
müş tür. Her şeyden önce gerek "kan ı t ni temsilcilerinden izin
ahnmadan" 16 yaşından küçük işçiler ile 18 ya şı ndan küçük
işverenlerin üye yap ılmas ı, gerekse "i şçi" sayılanlar ın işveren
sendikalarma, "işveren" sayılanlar ın da işçi sendikalarma üye
yap ıln-ıaları "üyeliğin geçersizliği" sonucunu doğuracaktı r. Bir
başka deyiş le, bu kişilerin "üye" s ıfatıyla yaptığı bütün işler
(bu arada kulland ığı oylar ve yönetim veya denetim kurulu
üyesi olarak yaptıği bütün i şler) hukuken geçersiz say ı lacaktır.
Ayrıca Kanun, özel olarak öngördüğü cezai yaptırımlarla bu
hükümleri desteklemektedir: 16 yaşmdan küçükleri "kanuni
temsilcisinin izni oi?? ıada1" işçi sendikas ına üye yapanlar ile üye
olanlar "asgari ücretin ayl ık brüt t ıı tarı , ıdan az olmamak üzere ağı r
para cezas ına" çarptı r ı l ırlar (Sen. K. m. 59/2). işçi say ılanlar ı
işveren sendikas ına, iveren say ı lanlar ı iş çi sendikas ına üye

Gerçi, 5253 say ı l ı yeni Dernekler Kanunu (RG, 23.11.24-25649);
eski kanunda on sekiz olarak öngörülen (2908 s. k. nıd. 16/1)
"üyelik ya şı" ile ilgili s ın ırlamay ı kald ırm ış; bunun yerine, "çocuk
derneklerine" yasal temsilcilerin izni ile "15 ya şını bitiren" ay ırt
etme gücüne sahip küçüklerin "kurucu" olabilece ğ ini; "12
yaşın ı bitiren" küçüklerin de bu derneklere "ü),e" olabilece ğini
öngörmü ştür. Ancak, "l8ya şındarı büyükierin" çocukdemeklerine
"kurucu " ve "üye" oln ıalar ının yasaklanmas ı (5253 s. K. md. 3/

.3 4, 5), bunlarla ilgili "18 ya ş" s ı nırlamas ını n devam ettirikli ği
anlam ına gelmektedir. Bu nedenle, genel hükümlerden de yola
ç ıkarak, "(fil ehliyetine" ba ğ lı olarak işverenlerin 18 ya şı ndan
önce yasal temsilcilerinin izni olmadan Sendika!ara " üye" ve
özellikle "kurucu" olamayacaklar ı kanıs ınday ız. Aksi görü ş : N.
Çelik, 5253 Say ı lı Dernekler Kanununun Sendikalara Uygulanacak
Hükümleri, LEGAL, Nisan-Haziran 2005/6, s. 522.
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yapan işçi ve işveren sendikas ı yetkili organlar ının '•'başka ıı ve

üyeleri" ile "üye olanlar" hakkmda ise "bir aydan attı aya kadar	 .. -

hapis cezasına" hükmolunur (Sen. K. nı . nt 59/5).

Ekleyelim ki, esasen "kamu görevlisi" olma koşullar ı
aras ında bulunan 18 yaş şartı, kamu görevlileri sendikas ına
"üyelik yaşı " olarak kabul edilebilir. Bunun dışındaki üyelik-
ler "lınkuken" geçersiz say ılacaktır. KCSK, "cezai' bir yaptır ım
öngörmemiştir.
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Kanun'da, sendika üyesi olamayacaklar aras ında Milli Sa-
vunma Bakanlığı ileJandamı a Gene! Komutanlığı ve Sahil Gü-
venlik Komutanlığı'na bağlı işyerlerinde, bu kanun anlam ında
"işçi olarak çal ışanlar hariç" sadece "askeri şah ıslar" b ırak ı lm ış tır
(Sen. K. m. 21/1). Bu deyimden, askerlik yükümlülü ğü taşıyan
ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan kişileri anlamak ge-
rekir. Bunlar zaten askerlik görevini meslek edinmiş "memur"
olduklar ı ndan işçi ve işveren sendikalar ına üye alamazlar. Bu
nedenle Kanun'da "askeri şah ı slar" deyiminin kald ırılmas ı da
yerinde olurduY° Kanun, askerlik görevini meslek edinmemi ş
olan yedek subaylarla er ve erba ş larm sendika üyeliği ile ilgi-
li haklannm askerde olduklar ı süre içinde ask ıda kalacağın ı
hükme bağlanıış tır (Sen. K. m. 24/3).

Bunun d ışında, bu konuda daha önce "din ve ibadet iş-
lerinde çal ışanlar" ile "öğrenciler" hakk ında getirilen sendika
üyelik yasaklar ınm 3449 say ıl ı Kanunla kaldır ılmas ını (1988),
kamu kurum ve kuruluşları ile banka ve sigorta şirketlerinde
çalışan "müfetti ş, kontrolör, müdür ve bunlara e ş it ve üstünde

F. Demir, Sendikalar, s. 119-122.
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bu/unan yöneticiler" ile "özel öğretim kurumları Kanun'una tabi
kurumlarda öğretmenlik yapanlara" getirilen sendika üyelik ya-

saklar ının 4101 say ı l ı Kanun'la kald ır ılmas ı (1995) ve nihayet

5188 say ılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (2004)m
ile "özel güvenlik görevlilerine" getirilen yasağın kald ı r ılmas ı
izlemiş tii Bununla birlikte, 625 say ılı Özel Öğretim Kurumla-

r ı Kanunu'ndaki 32. maddede bir de ğişiklik yap ılmadığı için

"özel okul öğretmenleri" hakkmdaki sendikalara üyelik yasağı

RG, 26.06.2004-25504. Gerçekten 5188 say ı l ı Kanunla kald ı r ı lan
2495 Say ı l ı "Baz ı Kurum ve Kurulu ş lar ı n Korunmas ı ve
Güvenliklerinin Sağlanmas ı Hakk ında Kanun" (RG, 24. 07.1988
- 17410), kapsamına aldığı işyerlerinde kurulan "özel güvenlik
teş kilatı" mensubu işçilerin de sendika üyesi olamayacaklar ın ı
hükme bağlamış t ı . Sendika üyesi olamayan bu kişilerin doğal
olarak işyerinde yürürlükte bulunan bir toplu i ş sözleşmesinden
yararlanamayacakları da aş ikard ı . Nitekim Yarg ıtay da sendika
üyesi olamayan bu işçilerin, "dayanışma aidatı ödeyerek" bile
toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacaklarma karar ver ınişti
(9. HD, 04.12.1989, 7280/10563, Çimento I şv. D., Ocak 1990,
s. 32; 9. HD, 21.06.1990, 4407/7626, YKD, Ocak 1991, s. 54; 9.
HD, 29.04.1991, 14523/7791, İşveren D., Temmuz 1992, s. 16;
9. lTD. 20.04.1995, 13041/13851, İKİD Tekstil İşv. D., Temmuz
1995, Kararlar Eki; Aksi görü şte, M. Ekonomi, Yargıtay 1988 Yı l ı
Karar/an, s. 134; P. Soyer Incelemesi, Çimento Işv. D., May ıs 1990,
s.15; F. Şahlanan, Yarg ı tay 1989 Y ı l ı Karar/ar ı , s.110; K. Oğuzınan
ve C. Tuncay, Yarg ı tay 1990 Yı / ı Karar/an, s.110 ve 147). Üstelik,
Kanunda yasaya uymayarak sendikaya üye olan özel güvenlik
görevlilerinin "işlerine son verileceği" hükme bağlanmış tı (2495
s. K. md. 21). Ancak bu işe son verilme i şlemi Yargıtay'ca "hakl ı
sebep" kabul edilmediğinden, işveren önelsiz fesih bildirimiyle
tazminats ız olarak değil, ihbar önelli fesih bildirimiyle ve k ıdem
tazminatın ı ödeyerek işe son verme işlemini gerçekle ş tirmek
zorunda idi (9. HD, 01.12.1992, 9958/13311, işveren D., Haziran
1993, s. 15; Ayn ı görüşte, M. Ekonomi, Yarg ı tay 1988 Yı lı Kararları,
s. 138-139; Aksi görü şte, N. Çelik 'in hakl ı eleştirisi için bkz.,
Yargı tay 1992 Yı l ı Karar/an, s. 107-108; iş Hukuku Ders/eri, s.307).
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2 0•	 halen devam etmektedir. 82 Ancak yasak, özel okullarda çal ışan
sadece "öğretmenleri" kapsadığmdan, diğer personelin (büro
personeli ile müstandemlerin) sendikaya üye olabileceklerine
kuşku yoktur.

Ekleyelim ki, göreceli olarak "dar" tutulan işçi sendikas ı
üyeliği yasaklarırı a karşı l ık, kamu görevlileri sendikas ı üyelik
yasakları oldukça "geniş " tutulmuştur. TBMM, Cu ıtıhurbaş-
kanlığı ve MGK Genel Sekreterliği'nden yargı organlarının
hakim ve savc ılarına, müsteşar ve genel müdürlerden daire
başkan ve yard ımcılarına, mülki idare amirlerir ı deıı silahl ı
kuvvetler mensuplarma, M İT ve emniyet teşkilatmdan ceza
ve infaz kurumlar ında çal ışanlara kadar geniş bir yelpaze içine
alman bu yasakların (KGSK m. 15) daralt ılması ve AB kap ısı-
n ı zorlayan ülkemizin koşullarına yakışır bir hale getirilmesi
gerektiğine kuşkü yoktur.

Haz ırlanan yeni Sendikalar Kanunu Tasar ıs ı 'nda bu yasak da
kald ınimaktad ı r.

" M. Şakar, s. 194; Narmanlioğlu, 11, s. 152.
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SENDIKA ÜYELIĞININ KAZANILMASINDA
ÖN KOŞULLAR NELERDIR?

işkolu esas ın ın bir gereği olarak, üye olma hakk ına sahip
olan işçi veya işverende aranan birinci ko şul, çaliştığı "as ı l
işyeri ıı in" (örneğin dokuma) bağ l ı olduğu "işkolu üda kuru/ii
sendikaya" üye olmas ıdır. Bu anlamda, işçiler bir işyerinde yap ı -
lan as ı l işe "yard ı mc ı işlerde" (elektrik, torna,vs.) çal ışsalar bile,
ancak as ıl işyerinin bağl ı olduğu iş kolunda kurulu sendikaya
(Örneğin Dokuma işçileri Sendikas ı'na) üye olabileceklerdir
(Sen. K. rn. 22/2).

İkinci ve önemli bir tamamlay ıc ı koş ul da "tek sendika üye-
liğidir": işçi ve işverenler "ayni zamanda ve ayn ı işkolunda birden
çok sendikaya üye ola ıuazlar. Birden çok sendikaya üye olunmas ı
halinde sonraki üyelikkr geçersizdir" (4709s. K.'la de ğişik AYm.
51/4, Sen. K. m. 22/1). Öyleyse bir sendikaya üye olman ın
ikinci koşulu, daha önce "ayn ı işkolunda" kurulu bulunan bir
başka sendikanm üyesi olmamaktır. Ancak Yargıtay, Kanun'un
"ayn ı işkolunda" deyimirigöz ard ı ederek, işçinin "farkl ı işko-
lunda da olsa ikinci bir sendika üyeliğ ini geçersiz" saymaktad ı r.

84 9 HD, 10.07.1985, 7738/7474, İş veren D., Ocak 1986, s. 21; HGK,
14.10.1987, E. 987/9-206, K. 987/722, İKID Tekstil İşv. D., Eylül
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2 1	 Böyle olunca, ça ğdaş iş ilişkilerinin çeşitlendiği günümüzde,
farkl ı işkollarmda k ısmi (part-time) çahşanlarm birden çok sen-
dika üyeliği engellenmekte; dolay ısıyla iş Hukukunun "işçiyi
koruyucu" amac ına ters bir uygulamayla kar şılaşılmaktad ı r.85
Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini alma s ıras ında çıkan uyuş-
mazl ıklarm giderilmesini kolaylaştırmak amac ıyla kabul edilen
tek sendika üyeliğinin ayn ı zamanda sendikalara üye olma
serbestisinin (özgürlüğünün) smırmı teşkil ettiğine kuşku yok-
tur.87 Özellikle 4709 say ıli Kanun' la yap ılan değişiklikten sonra
Anayasa emri (in. 51/4) haline gelen "ayn ı işkolunda" hükmüne
bundan böyle Yargıtay' ın da uymas ı beklenebilir.

Nihayet, tek sendika üyeliği konfederasyon üyeliğinde
de geçerlidir. Buna göre, sendikalar ancak bir konfederasyon
üyesi olabilirler. Kanun, birden fazla işçi sendikası üyeliğinde
"sonraki üyelikleri" geçersiz saydığı halde, birden fazla kon-
federasyon üyeliğinde "tüm üyelikleri" geçersiz saymaktad ır
(Sen. K. m. 26/2).

Buna karşı l ık uluslararas ı kuiulu şlara üye olma kural
olarak serbest b ırak ılmış tır. Yeter ki uluslararas ı kuruluş lar
"Türkiye Devleti'nin şekline, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk
devleti niteliklerine, Devlet'in ülkesi ve ve milletiyle bölünmez bü-
tünlüğüne, Türk Lllusu'na ait egemenliğin kullan ılmas ın ı n hiçbir
surette belli bir ki ş iye, zümreye veya s ın ıfa bırakılamayacağı ilkeleri

1988, s. 21; 9.1-ID, 25.01.1988,557/434, M. Kutal incelemesi, İktisat
ve Maliye, Haziran 1988, s. 126.
Ü.Narmanl ıoğlu-F. Demir-E. Ak ı, lznıir Barosu Dergisi, Nisan
1985, s. 37; N. Çelik, 2821-2822 Sayı l ı Yasalar, s. 54; K. Oğuzman,
Yarg ı tay 1985 Yı lı Kararları , s. 143; N. Çelik, s. 358; F. Şahlanan, s.
159; A. Tuğ,s. 120; Ô. Etrenci, s. 108.
0. Mis - E. Ozsoy, s. VI.
Ô. Etrenci, s. 107; Güncel Sorunlar, s. 139; E. Ince, s. 70; N. Çelik, s.
358; F. Demir, Sendikalar, 5. 124; Narmanl ıoğlu, Il, s. 155.
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ile din ve vicdan özgürlüğüne" ayk ırı faaliyet göstermesinler ve
"insan haklarına saygı l ı " olsunlar (Sen. K. m. 28/1).

• Ekleyelim ki, birden çok sendikaya üyelikte oldu ğu gibi,
birden çok konfederasyona üyelikte de "sonraki üyelik/eri
geçersiz" sayan KCSK (m. 14/6; sendika ve konfederasyon-
lar ın "amaçları na uyan uluslararas ı kurulu şlara" serbestçe üye
olmalar ını ve üyelikten çekilmelerini teminat alt ına almış tır
(m. 14/6;17/1).

Bu nitelikler ve ilkeler hakk ında geniş bilgi için bkz., F. Demir,
Anayasa Hukukuna Giriş, s, 250 vd.
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SENDIKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASINDA22 IZLENECEK PROSEDÜR NEDIR?

Üyeliğin kazanılmas ında izlenecek prosedür üç aşamal ı-
dır: Üye kay ıt fişinin doldurulmas ı, yetkili organ ın kabulü ve
kayıt fişinin ilgili makama gönderilmesidir.

a.Üye Kay ı t Fişinin Doldurulması ve
Noterce Onaylanmas ı

işçi sendikas ı üyeliğinde kayıt fiş i beş nüsha doldurularak
imzalanır (Sen. K. m. 22/3). işçinin kimliğinin incelenerek no-
tere tasdilc ettirilen bu fi şler, işçi taraf ından sendikaya verilir.
Kanun, yap ılacak işlemlerin her türlü vergi, resim ve harçtan
muaf olacağım, noter ücretinin de %50 indirime tabi olacağın ı
hükme bağlamıştır (Sen. K. m. 64).

işveren sendikas ı üyeliğinin ise notere tasdik ettirilmesine
gerek görülmemiştir. Ayrıca kay ı t fişinin de üç nüsha doldu-
rulup imzalanmas ı ve sendikaya verilmesi yeterli görülmü ştür
(Sen. K. m. 22/5).

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikas ına üyelik için
başvuruda bulunmak yeterlidir; "notere" tasdik ettirmek şart
değildir (KGSK m. 14/2).
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b. Yetkili Organın Kabulü	 22
Kanunumuz gerek işçi sendikas ına gerekse işveren sen-

dikasına üyeliği sendikan ın yetkili orgaıunm kabulü ş artına
bağlamıştır. Ancak üye kay ıt fişinin sendikaya verildiği tarih-
ten itibaren en çok otuz gün içinde sendikanın yetkili organı
tarafından reddedilmeyen üyelik kendiliğinden kabul edilmiş
say ı l ır (Sen. K. m. 22/3,5). Böylece, sendikanm konuyu sa y

-saklaması ve baz ı kişilerin üyeliğinin engellenmesi önlenmiş
olmaktad ır.

Bundan başka, gerek işçi gerekse işveren sendikasının ret
kararma karşı yarg ı yoluna başvurma hakk ı da vard ır. Çünkü,
ret karar ının "hakl ı nedene" dayanmas ı gerekir. Aksi halde işçi
veya işveren kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz
gün içinde mahalli iş mahkemesine dava açabilirler. Mahke-
menin kararı kesin olup temyize gidilmesi mümkün değildir
(Sen. K. m. 22/3,5).

Ekleyelim ki, hem "kabul şartı " hem de "yargıya başvur-

ına" ile ilgili olarak yukarıda öngörülen "30 günlük" süreler,
KGSIC'da da aynen yer almıştır (m. 14/4)

c. Kayıt Fişlerinin ilgili Makama Gönderilmesi

İşçi sendikası üyeliğinin kesinleşmesinden itibaren on beş
gün içinde "sendika", üye kayıt fişlerinden birini Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, birini bölge çalışma müdürlü-
ğüne, birini de işçinin kendisine verir (Sen. K. nı. 22/4). On beş
günlük bildirim süresi, üyeliğin yetkili organca kabul edildi ği

89 F. Demir, Sendikalar, s. 128; 9. HD, 23.02.1995, 5381/5872,
İKlDTekstiI 4v. D., May ıs 1995, s. 18.
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22 veya otuz günlük sürenin bitmesiyle kendiliğinden kazan ıl-
dığı veya ret halinde mahkemenin karar ın ı n sendikaya tebli ğ
edildiği tarihten başlayacakhr. Bu bildirimleri yapmayanlar
hakkmda "asgari ücretin brüt tutar ı n ı n beş te birinden az oYn ıa ııı ak
üzere ağır para cezas ı na" hükmolunur (Sen. K. m. 59/1).

işveren sendikası üyeliğinde de kay ı t fişlerinden bir nüs-
ha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı'na, bir nüsha Bölge
Çalışma Müdürlüğü'ne "sendika" tarafından onbeş gün içinde
gönderilecek, bir nüsha da sendikada kalacakt ır (Sen. K. in.
22/5). Kanun'da, bir nüshan ın da işverene verilmesi yolunda
bir hükme yer verilmedi ği gibi, bildirinı lerin yap ılmamas ı ha-
linde işveren sendikas ı yöneticileri için de herhangi bir cezai
müeyyide öngörülmemi ştir.

Nihayet, Kanun'da öngörülmeyen di ğer bir husus, işçi
sendikas ı üyeliğinin işverene veya işveren sendikas ına, iş-
veren sendikas ı üyeliğinin de işçi sendikas ına bildirilmesi
mecbdriyetinin bulunmamas ıd ır. Bunun tek istisnas ı, işçi
sendikas ın ın Bakanlığa toplu iş sözleşmesi için yetki başvu-
rusunda bulunduğu tarihten itibaren üç iş günü içinde, işçilerin
"kendisinde bulunan üyelikfiş lerüı i işverene vermek zorunda" ohha-
s ıd ır (TİSGLK m. 13). Ancak herhangi bir "cezai" ve "hukuki"
yaptırıma bağlanmayan bu hükmün, uygulamada hiç önem
kazanamad ığı görülmektedir. Uygulamada i şçi sendikalar ı ,
işverenle imzalad ıklar ı toplu iş sözleşmesinden sonra aidat-
ları kesilmek üzere işverene "sendika üyesi işçilerin listesi" (Sen.
K. m. 61) ile birlikte "üyelik fişlerini" de göndernıektedirler.9 ı
Bununla birlikte, işverene üyeliğin bildirilmediği işten ç ıkar-

F. Demir, Sendikalar,s. 129; Ö. Etrenci, s. 113; E. Ince, s. 77; K.
Tunçomağ, 11, s. 121.
Geniş bilgi için bkz., F. Demir, Sendikalar, s. 130.
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nialarda, Yargıtay iş sözleşmesinin feshinin "sendikal nedenle"
yap ı ldığmı kabul etmemektedir.92

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikas ı üyeliği kesinleşen
kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneği kendisine, bir
örneği üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasmda saklanmak
üzere işverene, bir örneği ÇSGB'na verilir ve bir örne ğ i de
sendikada kal ır. Bu hükme ayk ırı davranan sendika şubesi
ve sendika veya konfederasyonlara para cezas ı verilir (KGSK
in. 17/5; 38/b).

9.HD, 17.02.2004 gün ve 19525/2652 say ı l ı İ zmir 4. İş
Mahkemesi'nin 25.09.2003 tarihli karar ı n ı bozan Yarg ı tay
karar ı .
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2 3 SENDİKAYA ÜYELİĞİN
DOĞURDUĞU HAKLAR NELERDIR?

Gerek 2821 say ıli Sendikalar Kanunu'nda gerek Kamu
Görevlileri Sendikalar ı Kanunu'nda yer alan üyelik haklar ı,
üye ile sendika aras ındaki hukuki ilişkiden üye yararına doğan
hakları ifade eder. Kaynağını kanun ve sendika tüzüklerinden
alan üyelik hakları, genellikle üç grupta toplan ır.93

a. Sendika Faaliyet ve Yönetimine Kat ılma Hakk ı

Bu grupta yer alan haklarm en önemlisi "oy hakkı " 'd ır.
Her üye toplantılara ve özellikle genel kurul toplant ılarına
katılma ve oyunu kullanma hakkma sahiptir. Ancak i şçi sen-
dikas ı merkez genel kurullar ı üye say ısı bini aştığı , şube genel
kurulları üye sayısı beş yüzü aşüğı takdirde "delege esas ına"

göre yap ıldığmdan (Sen. K. m. 10/1,2), bu durumda üyeler oy-
larmı delegeler arac ılığı ile kullan ır. işveren sendikalarmda da
gerçek kişi üye ve tüzel kişi temsilci say ıs ı bini aş tığı takdirde
"delege esas ı " geçerli olur (Sen. K. m. 10/3). Kamu görevlileri

" F. Demir, Sendikalar, s.131; NT. Çelik, Sendikalar, s.233; F. Şahlanan,
s. 202; K. Tunçomağ, 11, s. 135; E. Ince, s. 77.
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sendikalarmda ise bu sayı bini, şubelerinde beş yüzüaş tığı
takdirde "delege esas ı na" geçilir (KGSK m. 9/2).

Oy hakk ından başka, olağanüstü genel kurula ça ğrı hakk ı
(Sen. K. m. 12; KGSK m. 10/4), toplantılarda eleştiri yapma hak-
k ı, sendikal faaliyete katılma hakk ı, sendika kararlarına karşı
şikayet ve dava hakkı, sendika organlarmda görev almak ama-
c ıyla seçimlerde aday olma haklar ı da bu tür haklardand ır.

b. Üyenin Korunmay ı isteme Hakkı

Bu hakların başında, üyenin tüzükteki amac ın izlenmesini
isteme hakk ı gelir. Aksi halde, amac ı d ışında faaliyet gösteren
sendikadan üyenin ayr ılma hakk ı doğar. Birbirlerini tamamla-
yan bu iki hak, esasen olumsuz (negahf) sendika özgürlü ğünün
de doğal bir uzantıs ıdır.

Üyenin korunmay ı isteme hakk ının bir diğer uzantıs ı da
eşit işlem görme hakk ıdır. Buna göre, "sendika ve konfederas-
yonlar faaliyetleri ııden yararlandırmada üyeleri aras ı nda eş itliğe
uymak" zorundadırlar (Sen. K. m. 33; KGSK m. 10/4). Doğal
olarak bu hükmü "mutlak" anlamda değil "nispi" anlamda
ele almak gerekir. "Eşit işe eşit ücret" ilkesi gereği farklı iş te
çalışanlar farkl ı ücret alabilecekleri gibi; genellikle toplu iş
sözleşmelerinde yapıldığı şekilde, ayn ı işte çalişanlara "eğitim"
veya "ku/eni" durumlanna göre farkl ı ücretlendirme yap ılmas ı
da mümkündür. Bu uygulamalar da e şit işlem görme esasma
ayk ır ı düşmez. Çünkü, ölçüler belli ve nesnel (objekti'dir,
"keyfi" değil'

Geniş bilgi için bkz., C. Tuncay, İş Hukukunda Eş it Davranma İ lkesi,
istanbul. 1982, s. 120; F. Demir, Sendikalar, s. 133).
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2 3 c. Sendika Tesis ve Faaliyetlerinden
Yararlanma Hakk ı .

Bu grup haklarrn içine, sendikan ın lokal, kooperatif, oku-
ma ve seminer salonlar ı, kamp gibi tesislerinden yararlanma
hakkı girer. Ülkemizde çok yayg ın olmayan bu tesislere, son
y ıllarda baz ı sendikaların misafirhaneler, tüketim kooperatif-
leri, yazl ık dinlenme ve eğitim tesisleri kurarak ve tokaller
açarak'kahld ığmı görüyoruz. Sendikalar Kanunu'nun özellikle
yard ım sand ıklar ı, kooperatifler, e ğitim ve spor tesisleri ku-
rulmas ı konusunda geniş bir yelpaze içinde düzenlediği "sos-
yal faaliyetlerin" (Sen. K. m. 33; KGSK m. 19), özellikle "kan ı n
kurum ve kurulu ş ları nda faaliyet gösteren sendikalar" tarafı ndan
gerçekleştirilmesi dikkat çekicidir.

Bundan başka, özellikle "toplu iş sözle şmelerinden yararlan-
nın" günümüzde üyelerin en temel ve do ğal haklar ı aras ında
görülmektedir. Gerçi sendikalar ın (veya konfederasyonlarrn)
kendi faaliyetleriyle üyelerine sağlad ıklan hak ve menfaatlerin
üyesi olinayanlara uygulanmas ı, sendika (veya konfederasyo-
nun) yazıh muvafakatine bağl ıd ır (Sen. K. m. 36). Ancak bunun
istisnas ını toplu iş sözleşmesinden yararlanma hükümleri olu ş-
turmaktad ır. Buna göre sendika üyesi olmayanlar veya baş ka
bir sendika üyesi olanlar, "dayamşn ıa aidatı " ödeyerek toplu iş
sözleşmesinden yararlanabilirler. Bunun için işçi sendikasmm
muvafakatine de gerek yoktur (T İSGLK nt 9/3).

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikalar ı tarafından sür-
dürülen "toplu görü şmelerde" kabul edilen "mutabakat metninde"
veya uzlaş tırma kurulunca haz ırlanarak Bakanlar Kurulu'na
sunulan "tutanak" üzerine kabul edilen haklardan, sendikal ı
veya sendikas ız tüm kamu görevlileri yararlanırlar. Bunun için,
sendikanın herhangi bir muvafakatı aranmadığı gibi, herhangi
bir "dayanışma aidat ı " ödemesi de gerekmez.
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SENDIKAYA ÜYELIĞIN
DOĞURDUĞU BORÇLAR NELERDIR?

a. Sendika Düzenine Uyma Borcu

Sendika üyesi, sendika tüzü ğü ve buna uygun olarak
çıkar ılan yönetmeliklerle kurulan ve işleyen yetkili organla-
rm belirledikleri sendikal düzene ve alman kararlara uymak
zorundad ı r. Bunun gibi, sendikanm amaçlarına ayk ı r ı ve ge-
lişmesine engel olucu söz ve davranışlardan üyenin kaçmmas ı
gerekmektedir. Bu borç, üyenin sendikaya ba ğ l ı lık (sadakat)
borcunun doğal bir uzantıs ıd ır.

Üyelikten do ğan borçlara uymayan üyelere, uyarma ce-
zas ından sendikadan ç ıkarmaya (ihraç) kadar uzanan disipli ıı
cezaları verilmektedir. Nitekim bu cezalar ın uygulanmas ıyla
ilgili olarak Kanun, zorunlu organlar arasında "disiplin kum-

/ ı e ıı zt" da saymışhr.

Ancak disiplin kurulunun vereceği cezan ın; öncelikle üye-
nin ortak ç ıkar amac ını bozan veya yasa ve tüzüğe ayk ırı olan
davranışına uygulanmas ı, sonra da bu davranışa uygulanacak
disiplin cezas ın ın tüzükte yer almas ı gerekmektedir.
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2 4b. Sendika Üyelik Aidat ı Ödeme Borcu95

Sendikalar Kanunu'na göre, üyelik aidatmm miktar ı sen-
dika ve konfederasyon "tüzüklerinde" belirtilmek zorundad ır.
Ancak "işçi sendı kas ına işçinin ödeyeceği aylık ücret aidati tutar ı, bir
günlük çıplak ücretini geçe ınez". Yine, "işveren sendikas ı na işvere-
nin ödeyeceği aylık üyelik aidat ı, işyerinde işçilere ödediği bir günlük
çıplak ücretleri toplan ıı n ı geçeinez" (m. 23/1,2,3). Aidat miktarma
getirilen tavan ücret s ın ırlamas ında "brüt ücret" esas al ını rY
Böyle bir sinir uygulamas ı, pek az say ıda işçiyi temsil eden
ve sadece yüksek aidatlarla yaşayan sendikalar kurulmas ın ı
önlemiş bulunmaktad ır. Nitekim, "sendika tüzüklerine üyelik
a ı dati dışı nda üyelerden ba şka bir aidatal ı nacağı na ilişkin hükün ı ler
konainaz" diyen Kanun (m. 23/4), bu durumu pekiş tirmiş ol-
maktad ır. Bundan böyle, toplu iş sözleşmelerine "grev aidat ı ",
"toplu sözleş me zam farkı ", "dayan ışma fonu aidatı " ad ı altında
aidat toplanamayacak ve bu yolla aidat art ırılinama gidile-
meyecektir. Nitekim Yarg ıtay da, "ilk ay zanı farkiar ı n ı n hukuki
n ıalı iyeti itiban yle üyelik aidat ı niteliğinde olmadığı ndan kesileineye-
ceğine" karar vermiştir. 98 Bunun gibi, sendika tarafrndan işçilere
yard ım amac ıyla kurulan vakfa işçi ücretleri üzerinden hesap
edilerek "vakıfhesab ı na" yatırılınası öngörülen kesintilerle ilgili
toplu iş sözleşmesi hükmü de "lıükümsüz" sayılmış tır2

Ayrıntı l ı bilgi için bkz., Eraltuğ, A; Karşı laş tı rmalı Hukukta ve Türk
Hukukunda Sendika Üyelik Aidatı n ı n Kaynakta Kesinıi "Chek-off" ve
Uygulaması, Yayınlanmam ış Yüksek Lisans Tezi, lzmir,1996.
M. Çelik,2821-2822 Say ı l ı Yasalar, s. 45; Ô. Etrenci, s. 119; F.
Demir,Sendikalar,s 135.
E. ince, s. 81; F. Demir, Sendikalar, s. 135.
9. HD, 05.07.1983,5584/6240 işveren D., 5ubat1984; Ayn ı görüş te:
E. ince, s. 82; Ö. Etrenci, s. 119; F. Şahlanan, s. 207; F. Demir,
Sendikalar, s. 135.
9. HD, 04.04.2001, 5641/5576, TÜHİS, May ı s-Ağustos 2001, s.
53.
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Kanun'a göre, gerek toplu iş sözleşmesini imzalayan "ta-

raf' işçi sendikas ın ın gerekse sözleş me yapmak üzere "yetkili"

kılınan işçi sendikasmm "yaz ı l ı talebi ve aidati kesilecek sendika

üyesi işçilerin listesini vermesi" üzerine işveren üyelik aidatını
"işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve kestiğı aidatlarn ı
nev'ini belirterek tutar ı n ı ilgili sendikaya göndenneye ınecburdıı r"
(check-off). Ancak "bit aidat dışı nda sendikaya ödenmek üzere bir

kesintinin yap ıhnas ı toplu iş sözleşınesiyle kararlaş tı rılamaz". Bunun

tek istisnası, "Toplu İş Sözleş mesi Grev ve Lokavt Kanunu uyar ınca

kesilen ve işverence sendikaya ödenmesi gereken dayan ışma aidatıd ı r"
(Sen. K. m. 61/1; TISCLK.m. 9). Yarg ıtay'a göre, "sözleşmenin

yürürlük tarihinin imza tarihinden önceki bir tarihe götüriiln ı esi

halinde, aradaki süre içinde i şverenin üyelik aidatıni kesip sendika-

ya yatırn ı as ı gerekir".'w Ayr ıca üye işçi, "ödenen ıicretten üyelik

aidatin ı n kesil ınesine itiraz edemeyeceği gibi, kesilen a ıdatı n şu veya

bu sendikaya gönderilmesi ko ızüsunda bir talepte de bulunamaz".101

Bunun gibi, "işveren de kesintileri ancak sendikaya ödemek zorunda

olup, temlik nedeniyle de olsa başka bir kimseye ödeyen ıez".102 Gelir
Vergisi Kanunu'na göre işçi ve işverenin safi kazançlar ınin
tespitinde aidatlar gider yaz ılarak indirime tabi tutulur (GVK
m. 40/8 ve 63/4). Nihayet, "kesilmesi istenen aidat ı kesmeyen"

veya "kesmesine rağmen bir ay içinde" yetkili veya taraf "sendikaya

göndermeyen işveren" genel hükümlere göre ödemekle sorumlu
olduğu aidat tutar ından başka, "bankalarca işletme kredilerine

uygulanan en yüksek faizi' gecikme faizi olarak ödemek zorun-
dad ır (Sen. K. m. 61/2). Buna karşıl ık, işveren sendikalar ına
işverenlerce ödenecek aidatlara uygulanacak faiz"yasalfaizdir",

"e ıı yüksek işletme kredisi faizi" değil. İşçi sendikasma ödenecek
işletme kredisi faizi ise, Devlet Kalk ınma Bankas ı gibi banka-

9. HD, 23.12.1986, 8382/11656, TÜHİS, Şubat 1987, s. 25; 9. HD,
16. 04. 1985, 867/4109, İş ve Hukuk, Temmuz-A ğustos 1985.

lOt 9 HD, 14.11.1968,11923/14277, TÜBA, C. 3/1, Gn. sek. 11.
o 9 HD, 20.04.1989, 751/3711, Yasa D., Eylül 1989, s. 1304.
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2 4 lara sorularak belirlenn ıelidir. iU3 Sendika aidat faizi işverenin
temerrüde düşürüldü ğü (üye işçiler listesinin iş verene veril-
diği veya tebliğ edildiğ i) tarihten baş latı lmal ıd ı rjol Üstelik,
"ödenmeyen ü yelik aidatlar ı na yürütülen faiz t ı ttann ı n anaparay ı
geçmesi" halinde bile, "geçen k ısm ın ı n da işveren tarafit ı dan sen-
dikaya ödenmesi gerekir".'°5 Fakat, dava tarihinden önce ödenen
aidatların tahsili s ıras ı nda "faiz alacaklar ı n ın ınaŞız tutuld ı e ğıı
kan ı tlanan ıadığından ", faiz talebi reddedilrniş hr.10° Buna karşı l ık,
"sendika aidatlarıııııı şirketi,, gereksinimleri ıı de kı illa ıı ,l,,,as, e>n ıı iye-
ii s ıı istin,al sri ç ın ı z ı oln ş tıı n ı r".'°7 Bu suretle, i şverenlerùi aidatlart
kestikten sonra iş letmelerinde kullanmalar ı ve bu suretle işçi
sendikalarıni zarara sokmalari önlenmek istenmi ş tir. los

Ekleyehrn ki, kamu görevlileri sendikalar ından "ay ı ,, hiz-
ı net kolunda çal ışan kan ı n görevlilerinden yüzde beşinde ı i fazlas ı n ı
kaydetmiş bulunan sendikaları n üyelik ödentileri", üyelik beyanna-
mesindeki isteme uygun olarak kamu i şverenince üyenin ay-
liğından kesilerek "beş gün içinde" sendikan ın banka hesabina
yatırilir. Kaynakta kesim ( check-off) sisteminin uyguland ığı
aylık ödentiler, "15. derecenin birinci kaden ıesinden ayl ık alan
devlet ıııen,, ı r, ı n ı n, ayl ık, taban ayl ığı, kıden, aylığı, her türlü zan ı
ve tazn ı inatlar ile ödc ıı ekler toplant ı n ı n net tutar ı n ı n otuzda birini
geçemez" (KGSK nı . 25/1,2).

103 9 HD, 06.01.2003, 10506/23710, İşveren D., Mart 2004, s. 21.
9. HD, 15.01.2002, 14735/202; 9. ED, 21. 05. 1996, 36715/10991-
Günay, İş Hukukunda Faiz, s. 122; 9. HD, 06.02.2003, 13865/
1585, işveren D., Temmuz 2003, s. 2003, s. 18; IKID Tekstil lşv. D..
Ekim 2003, s.40.

105 9 FID, 29.03.1988,6369/8531A A. Berksun-i. Eşmelioğ lu,Sendika/ar
Kanunu,s. 884.
9. HD, 06.01.2003,10506/23710, İşveren D., Mart 2004,s. 21.
9. HD, 26.02.1987, 506/1197, A. Eraltu ğ, s. 64.
F. Demir, Sendikalar, s. 138; A. Eraltug, s. 64.
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SENDIKA ÜYELIĞININ
DEVAM ETTIĞI VE ASKIDA KALDIĞI

HALLER HAİVGİLERİDİR?

2821 say ılı Sendikalar Kanunu'na göre;

• Işçi sendika ve konfederasyonlar ın ın yönetim, disiplin
ve denetleme kurullar ında görev alan i şçiler, işyerlerinden
ayrılsalar bile, üyesi bulunduklar ı sendikalara karşı olan bağ-
l ıl ıklar ı (üyelikleri) devam eder (nı . 24/1). Böylece, bu gibi
kişilerin sendika yönetim ve faaliyetlerinden kopmalar ınin
önüne geçilmek istenmiş tir.

• Mevzuat gereğince bir işletme veya kurumun yönetim
kurullarında veya benzeri kurullar ında iş veren, işveren vekili
ve işçi temsilcisi s ıiatı ile bulunanlar ın da esas i şyerinden ay-
r ı lsalar bile sendika üyelikleri devam eder (n ı . 24/2).

• Sendikanm faaliyet alan ı içinde (ayn ı iş kolunda) kalmak
koşuluyla; üye işçinin baş ka bir işe geçmesi de sendika üye-
liğini etkilemez (m. 24/4). Ancak i şçinin farkl ı bir işkolunda
çalışmaya devam etmesi, sendika üyeli ğini kendiliğinden sona
erdirir (m. 25/6)109

09 F. Demir, Sendikalar, s. 141; Narrnanl ı oğ lu, 11, s. 179; Krş. HGK,
29.03.2000, E. 2000/9-715, K. 2000/2221, İşveren D., Ocak 2001, s.
17.
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2 5 İşçi sendikas ı üyesinin geçici (mevsimlik) i şçi olmas ı
nedeniyle işsiz kalmas ı da sendika üyeliğini olumsuz etkilemez
(m. 24/4). Üstelik "sendika tıizükleriııe bu hükmü bertaraf eden
hüküm getirilemez". 11° Nitekim, "işyerinde çoğunluk tespitinde
iş sözleşmesi askıda kalan mevsimlik işçilerin de dikkate alınması
gerektiği" uygulamada kabul edilmiş tir»1

• Nihayet, askerliği meslek edinmemi ş bulunan askeri
ş ahısların (er, erbaş ve yedek subaylar ın) Sendikalar Karıu-
nu'na göre sahip bulunduklar ı hak ve yükümlülükler, silah
altında bulundukları süre içinde askıda kalır (m. 24/3). Ancak,
buradaki "üyeliğin ask ıda kalması " ile ınevsinılik işçinin "iş söz-
leşn ıesinin askıda kalmas ı n ı " birbirine karış tırmamak gerekir. Bu
nedenle mevsimlik işte çalışanlar ın iş sözleş mesi ask ıda kald ı-
ğmdan (sona ermeyerek devam ettiğinden) sendika üyeliği de
"devam eder". Bu nedenle işyerindeki yar ıdan fhzla üyesi olan
yetkili sendikan ın belirlenmesinde işçi ve üye say ısına dahil
edilir. Buna karşılık, askere giden işçinin iş sözleşmesi sona
erdiğinden, işyerindeki işçi veya üye say ısına dahil edilmez.
Esasen, iş sözleşmesi sona erdiği için sendika üyeliği de sona
ermesi gereken askeri şah ıslar ın üyeliğinin Kanun'daki özel
bir hükümle "ask ıda kaln ıası " sağlanmakta; askerlik dönüşü
tekrar ayn ı işyerinde veya ayni i şkolunda baş ka bir işyerinde
çalışmaya başlayan bu kişiler, yeniden sendikaya üye olmak
zahmetinden ve niasraftndan kurtar ılmaktad ır.

Ekleyelim ki, KGSK'da bu konuda bir hüküm bulunma-
dığından, yukarıdaki "2821 say ı l ı Sendikalar Kanunu hükümleri
uygulan ır" (m. 43).

9. 1-ID, 17.01.1992, 17528/284, Kamu- İş, Yargı tay Kararları (1990-
1995), s.430.

ıı' 9 HD, 24.04.1992, 4433/4631, 17.01.1992, 17528/284, Kamu-i ş,
Yargı tay Kararları (1990 -1995), s. 431.
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SENDIKA ÜYELI ĞI HANGI HALLERDE
KENDILIĞINDEN SONA EllER?

işçinin sendika üyeliği kişiye s ık ı s ık ıya bağlı haklardan
olduğundan dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez bir
haktı r. Bu nedenle öncelikle üyenin ölümü veya gaipliğine ka-
rar verilmesi halinde kendiliğinden sona erer2' 2 Bundan baş ka,
hukukumuzda "işkolu esas ı na" dayanan sendikacılık sistemi•
benirnsendiğinden, işkolunu değiş tiren işçinin de sendika üye-
liğinin kendiliğinden sona ermesi do ğaldir (m. 25/5). Ancak,
iş kolunu değiştiren işçinin, yeni işkolunda kurulu bulunan
başka bir sendikaya üye olabileceği .kuşkusuzdur.

Kanun'a göre, "işveren veya işveren vekili s ıfatını kaybedenle-
rin" de işveren sendika ve konfederasyonlar ındaki üyelikleri ve
görevleri "bu s ıfatı kay ıp ettikleri tarihte kendiliğinden sona erer".
Ancak, "bir tüzel kiş iliği temsilen işveren vekili s ıfatı ile işveren
sendikalarına üye olanI ann bu sıfatı kaybetmeleri halinde" bile "tüzel
kişiliğin üyeliği düşmez". Bununla birlikte, bu işveren vekilinin
sendika ve konfederasyon organlarmdan birinde görevli olma-
sı halinde, bu "organlardaki görevi sona erer" ( Sen. K. m. 25/4).

112 N. Çelik, Sendikalar, s. 253; F. Demir, Sendikalar, s. 140; E. İ nce, s.
86; T. Esener, s. 352; K. Tunçoma ğ, 11, s. 124; A. Tu ğ , s. 139; Nar-
manl ı oğlu, 11, s. 184.
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2 6 Bu anlamda, örneğin bir anonim şirketin genel müdürü ayn ı
zamanda bir i şveren sendikas ın ın yönetim kurulunda görevli
(başkan) ise, genel müdürün bu anonim şirketten ayrılmas ı
halinde anonim şirketin "sendika üyeliği" düşmez; ama, "yö-
netim kuru lundak ı görevi 'başka ıı lığı)" kendiliğinden sona aer.
Bu durum, işveren vekilinin ayn ı işkolunda başka bir anonim
ş irkete veya ortakl ığa geçmesi halinde de söz konusu olur.
Çünkü, işveren vekilinin sendika yönetim kurulundaki görevi
(başkanlığı), kendisine daha önce temsil etti ği anonim şirket
adma (daha doğrusu hahrma) verilmiş olabilir."'

Bundan ba şka, "bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum ve
sandıklarda ıı yaş lı l ık, e,, ı klÜik, mal ııllük aylığı veya toptan ödeme
alarak iş ten ayrılan işçilerin sendika üyeliği de sona erer". Bu gibi
hallerde işçinin ayr ıca istifa etmesine gerek bulunmamakta-
d ı r. işçinin Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan veya Emekli San-
dığı'ndan "ayl ık" veya "toptan ödeme" almas ı n ın da bir önemi
yoktur. Ancak, ayl ık veya toptan ödeme ald ıktan sonra yeniden
çalışmaya başlayan kiş ilerin yeniden sendika üyesi olabilecek-
leri de kuş kusuzdur. Nitekim Kanun, "çalışıııaya devam eden-
ler l ı akku ıda bi, lıı ikü, ıı ı eygıı lann ı az" demek suretiyle üyeli ğin
devam edeceğini hükme bağlam ıştır. Üstelik, işçinin "sendika
şubesi, sendika veya konfederasyo ıları n yönetim ve denetim kur ıı lla-
rı nda görev yapnı as ı "halinde, "sendika üyeliği görevleri süresince
ve yeniden seçildikten sürece devam edecektir" (Sen. Km. 25/5). Bir
başka deyişle, işçinin bağ l ı olduğu sosyal güvenlik kurumun-
dan ayl ık Veya toptan ödeme almas ı, "yönetim" ve "denetim"
kurullar ında görev yaptığı ve yeniden seçildiği sürece sendika
üyeliğ ini de olumsuz etkilemeyecektir. Kanun'un "disiplin ku-
rulu" üyelerini dışar ı da b ırakan bu hükmü, "yönetici" s ıfatın ı

113 E. lnce,s. 87;Ö. Etrenci, s. 122;F. Demir, Sendikalar,s.141;Hükmün
eleştirisi için bkz., F. Şahlanan, s. 225.
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sadece "yönetim ve denetim kumlu üyelerine" hasreden hükmüyle
(Sen. K. m. 9/5) bağlantı l ı ve uyumludur. Böylece yöneticiler,
emekli olsalar bile göreve devam edebilecekterdir»4

Nihayet, tüzel kiş i işçi ve işveren sendikalar ın ın üyelik-
leri ise tüzel kişiliğin feshi veya infisah ı dolay ıs ıyla yitirdik-
leri kişilikleri dolay ıs ıyla, üyelikleri de kendili ğinden sona
erecektir.115

Ekleyelim ki, "kamu görevinden aynianlar (istifa edenler)"
ile "farkl ı bir hizmet koluna giren kuruma atananlar ı n" kamu
görevlileri sendikasmdaki üyelikleri de sona erer. Bunlardan
varsa "sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlar ındaki
görevleri" de sona erer. Emekliye ayr ılanlar ise, sendika şubesi,
sendika veya konfederasyon organlarmdaki görevlerini "seçil-
dikleri dönemin sonuna kadar devam ettirebilirler" (KGSK n ı . 16/5).
Dönem sonunda ise yeniden aday olup seçilemezler.

14 H. H. Sümer, Sendikalar Kanununda Yapılan Değ iş iklikler, Çimento
lşv. D., Mart 1996, s. 8.
N. Çelik, Sendikalar, s.253; E. Ince, s.86; T. Esener, s.352; C. Tuncay,
s. 253; K. Tunçomağ, Il, s. 124; A. Tuğ, s.139; Narmanl ıoğlu, Il, s.
185.
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SENDIKA ÜYELİĞİNDEN ÇEKILME (ISTIFA)27 NASIL OLMALIDIR?

Sendikalar Kanunu'na göre, "işçi veya işveren sendikada
üye kalmaya veya üyelikten ayr ı lmaya zorlanamaz" (m. 25/1).
Bu hüküm, Anayasa'da yer alan olumsuz (negatif) sendika
özgürlüğünün yinelenmesinin bir sonucudür (4709 s.K.'la
değiş ik AY m. 51/1). Gerçekten, işçi veya işveren, her üye
önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir.
Çekilme bildirimi, noter huzurunda münferiden kimli ğin
tespiti ve istifa edecek ki şinin imzas ınm tasdiki ile olur (Sen.
K. m. 25/2). Burada dikkat edilecek husus, i şveren sendikas ı
üyeliğinin kazanılmas ı için öngörühneyen "noter tasdikı•"nin,
işveren sendikas ı üyeliğinden ayr ılmada (istifada) öngörülmüş
olmas ıdır.

Öte yandan, çekilme bildiriminin birer örne ği, en geç üç iş
günü içinde "noterlikçe" işverene, sendikaya, işyerinin bağli bu-
lunduğu Bölge Müdürlüğü'ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'na gönderiir (Sen. K. m. 25/2). Burada da üyeli ğin
kazanılmasmdan farkl ı olarak, bildirimin"sendika" tarafmdan
değil doğrudan "noterlikçe" yap ılmas ı dikkat çekicidir.

Nihayet, Kanun'a göre çekilme, notere ba şvurma tarihin-
den itibaren "bir ay so ııra" geçerli olur (Sen. K. m. 25/2). Bu
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nedenle, bu bir ayl ık süre içinde üyelikteh do ğan haklar ve
borçlar (aidat) aynen devam eder. Hatta toplu i ş sözleş mesi
için gerekli yetkinin tespitinde de bu süre içinde devam eden
üyelik göz önünde tutulur. 116 Şayet, çekilen üye "bu bir ayl ı k
süre içinde başka bir sendikaya üye olursa, yeni sendikaya üyeli ği bu

sürenin bitimi tarihinde kazan ı lmiş sayı l ır" (Sen. K. m. 25/2). Bu
hüküm, istifa etmeden "birden çok sendikaya üye olunmas ı halinde

sonraki üyelikleri geçersiz sayan" (Sen. K. m. 22/1) hükümle de
uyumlu ve bağlantı lıd ır.117 Böylece ani ve toplu çekilmelerle
sendikay ı maddi aç ıdan zay ıflatmaya engel olmak ve sendika-
nın varlığını korumak için bir aylık bildirim süresiyle olumsuz
(negatif) sendika ögür1üğüne bir s ın ırlama getirilmiş olmak-
tadır) 18 Bununla birlikte, tartışmah bir kararmda Yargıtay, bir
aylık bekleme süresi içinde başka bir sendikaya üye olduktan
sonra ayn ı süre içinde yeni sendika üyeliği gerçekleşmeden
(bir aylık süre geçmeden) istifa edip tekrar eski sendikas ına
üye olan işçinin üyeliğini, "üye olma isteğinin geri al ı nmas ına

yönelik bir irade aç ıklamas ı olduğu" gerekçesiyle, "kesintisiz devam

eden üyelik" saym ış ve "yetkili sendikan ı n buna göre belirlenmesi"

gerektiğine hükmetmi5tir.119

116 Kuralın "mutlak emredici" oldu ğu hak. bkz., 9. HD, 22.01.1998,
149/407, IKID Tekstil Işv. D., Mart-Nisan 1998, s. 18.

IV 9 HD, 26.12.1984, 12250/12045, YKD, May ıs 1985, s. 674; 9. HD,
20.08.1985,9065/7614, TÜHİS, Ocak 1986,5.18; HGK, 20.02.1987,
E. 1986/9-404, K. 1987/112, N. Çelik, s. 373, dn. 36.
Ô. Etrenci, s. 126; F. Şahlanan, s. 233, F. Demir, Sendikalar, s. 142;
A. Tuğ, s. 146; Geni ş bilgi için bkz.,N. Caniklioğlu, işçi Sendikas ı
Üyeliğinden Çekilme, TÜI-I İS, Kas ım 1997-Şubat 1998, s. 23 vd.
9. HD, 27.12.1996,22309/24442, YKD, Mart 1997,s. 386ve A. Güzel
' in hakl ı eleştirisi, Yarg ı tay 7996 Yı lı Kararlan, s. 166 ve N. Çelik
eleştirisi, s. 373; Yarg ıtay görüşünde F. Şahlanan ve C. Tuncay,
Yargı tay 1996 Yı l ı Kararlar ı, s. 224-225 ve 230-231; aynı yolda 9.
HD, 09.07.1997, 12140/14350, 1KID Tekstil işv. D., Kas ım 1997, s.
18ve Yargı tay 1997 Yı l ı Kararlar ı, M. Ekonomi, s.I92.
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2 7 Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikas ında çekilme
(istifa), "çeki bize isteğinin sendikaya bildirihnesiyle gerçekleşir".
Çekilme bildirimini alan sendika görevlisi, bunu kay ıt defte-
rine işlemek ve "al ı ndığı na ilişkin bir belgeyi der/tat üyeye vermek
zorundadır". Çekilme bildiriminin bir örneği de "sendika tarafı n-
da ız" ÇSGB'na gönderilmek zorundad ır. İşverene ise, çekilme
bildiriminin bir örneği "kamu görevlisi tarafından" verilir ve
dosyas ında saklanır. Başvuru, işçi ve işveren sendikalarmda
olduğu gibi, çekilme tarihinden "bir ay sonra" geçerli olur ve
varsa yeni bir sendika üyeliği de bu tarihten sonra geçerli olur
(KGSK m. 16/2,3).
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SENDIKA ÜYEL İI<TEN ÇIKARMA (IHRAÇ)
NASIL OLMALIDIR?

Sendikalar Kanunu'na göre, ister işçi olsun ister işveren
"üyenin sendika veya konfederasyondan çıkan/n ı n kanın ğenel kurul-
ca veri/inek" zorundad ır. Bu karar da başta çıkarılanlar olmak
üzere işverene, bölge ğalışma müdürlüğüne ve Bakanlığa ay-
rica bildirilmek zorundad ır. Ancak bu bildirim in"noterlikçe"
yap ılmas ı gerekmez, sendikan ın "yaz ı " ile tebliği yeterlidir
(Sen. K. rn. 25/2,3).

Ç ıkarma kararına karşı sadece "üyeye" değil, "bölge çalış ma
müdürlüğü ne" de "itiraz hakkı " tanınm ıştır. Bu itiraz, karar ın
tebliği tarihinden itibaren "30 gibi" içinde iş davalarma bak-
makla görevli "mahalli mahkemeye" yap ıl ır. Süre, "hak düşürücü"
bir süre olduğundan, 30 günlük sürenin geçirilmesinden sonra
artık çıkarma karar ına karşı itiraz edilemez. itirazın mahke-
mede incelennıe süresi de "iki aydı r". Bu süre içinde verilen
mahkeme karar ı "kesin" olduğundan, temyiz edilemez (Sen.
K. m. 25/3).

Bununla birlikte "ı l yelik, çı karına karar ı kesiıı leş iıı ceıje kadar
deva ı u ı eder" (Sen. K. m. 25/3). Buna göre, ç ıkarma karar ına
30 gün içinde itiraz edilmemi ş ise, 30 günlük sürenin bitimi
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28 	 tarihinde üyelik sona ermi ş olacakhr. itiraz edilmişse, iki ay-
lık süre içinde mahkemenin itiraz ı reddetmesi ve ç ı karmay ı
haklı bulmas ı kararıyla birlikte üyelik de sona ermi ş olacak-
tır. Ancak, gerek 30 günlük itiraz süresi içinde gerekse iki
aylık mahkemenin karar verme süresi içinde üyenin hak ve
borçlar ı devam edecektir. Böylece, sendika üyeliğinin kişisel
nedenlerle veya keyfi olarak sona erdirilmesi çok zorla ştırılmış
olmaktad ır.120

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikas ı genel kurulunda
alman "çıkanna" karar ı da "ç ı knrı lana" ve "zşverene" sendika
tarafından ayr ı ayrı bildirilmek zorundad ır. Bildirim tarihini
müteakip "15 gün" içinde görevli mahkemeye yap ılan itiraz "iki
ay" içinde "kesin" karara bağlan ır. Üyelik karar kesinle şinceye
kadar devam eder. işverenler her yilın may ıs ve kas ım ay ı sonu
itibariyle kurumlarmdaki sendika üyesi kamu görevlilerinin
sendikalara göre da ğılimları ile sendika üyeliği sona eren veya
askıya almanlara ilişkin bilgileri ÇSGB'na göndermek zorun-
dad ırlar (KGSK m. 16/4,6).

E. ince, s. 89; K. Tunçomağ, 11, s. 133; F. Şahlanan, s. 236 vd.; F.
Demir, Sendikalar, s. 145; Narmanlioğlu, 11, s. 193.
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SENDIKA ÜYELIK GÜVENCESI NEDIR?

Sendikalar Kanunu'na göre, sadece "işçilerin işe alın mala-
rı nda" değil (m. 31/1), ayn ı zamanda "işin sevk ve dağitı m ı nda,
işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin ücret, ikramiye ve primlerinde,
sosyal yard ı m ve disiplin hüküm/erin de ve diğer husus/ara ilişkin
hüküm/erin uygulanmasinda" ve işçilerin "çalıştı nlmas ına son ve-
rilmesinde" sendika üyesi olup olmamalarma göre "her) ıangi bir
aynnı yap ı lamaz" (m. 31/2). Bu ayr ım, işçinin "belli bir sendikaya
girmesi veya girmemesi" şartına bağh tutularak yap ılabileceği
gibi, "belli bir sen dikadak ı üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa
etmesi" şartına bağ lı tutularak da yap ılabilir (m. 31/1, 2).Bu
anlamda sendika üyesi i şçilere "ücret zamm ı ypı lmayacağı "
veya "ikramiye verilmeyeceği" yolundaki uygulamalar, Kanun
hükümlerine ayk ır ı olacaktır (nt 31/3,5). Üstelik gerek bireysel
iş sözleş melerine gerek toplu iş sözleşmelerine konulacak bu
tür "ayrı mcı " hükümler geçersiz olacağı gibi (m. 31/3), işveren-
ler de "asgari ücretin brüt tutarı n ın yarıs ı ndan az olmamak üzere
ağı r para cezas ına" çarptır ılacaktır (m. 59/3).

Görüldüğü gibi, İngiltere'de uzun y ıllar uyguland ıktan
sonra 1988 ve 2990 yılmda ç ıkarılan yasalarla "uygulanmas ı
hukuken imkans ı z" kıl ınan; Amerika Birleş ik Devletleri'nde
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2 9 eskiden çok geniş bir uygulama alan ı bulduğu halde son-
ralar ı Taft-Harley Act (1974) ile kald ırılm ış bulunan "kapal ı
işyeri şartı " (closed shop-clause) ile halen k ısmen uygulanan
"sendikal, işyeri şart ı " (union shop-clause), Türk hukuku için
de hükümsüz olacakt ır. 12' Bu anlamda, "kapal ı işyeri şart ı "
ile işyerine al ınma veya işyerinde kalabilme, sadece toplu i ş
sözleşmesine taraf sendikaya "önceden üye olma" şartına bağ-
lanniaktadır. "Sendikalı işyeri şartı " ile ise, işçilerin işyerlerine
almmaları ya da işyerinde kalabilmeleri, işe almmadarı önce
veya toplu sözleşmenin yürürlüğe girnıesinden itibaren "be-
lirli bir süre sonra sözle şıneıje taraf sendikaya üye olma" şartına
bağlanmaktad ır.122

Bununla birlikte, işverenin işçiler arasında "sendikal ı -sendi-
kas ız" olmalanna bakmaks ızm eğitim, k ıdem, nitelik (vas ıfl ı lık),
beceriklilik ve çal ışkanlık gibi nesnel (objektif) ve öznel (süb-
jektif) bazı ölçüleri göz önünde tutarak ücret, prim, ikramiye
gibi çalışma koşullarında farkhlıklar yaratmas ı mümkündür.
Nitekim Kanun, "ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal
yardı m konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri sakl ı dır" (Sen. K.
m. 31/4) demek suretiyle i şverenlere bu konudaki esnekli ği
sağlamış bulunmaktad ır. Yarg ıtay da "gördükleri iş in özelliği
ve gösterdikleri liyakat sebebiyle elektrik i ş letmesinde başkaca em-
sali olmayan iki işçinin" ücretlerine zam yap ı lmasm ı, eşitsizlik
yaratmak ve toplu iş sözleşmesini akdeden işçi kuruluşunu
zay ıflatmak olarak nitelendirilemeyece ğini, bu nedenle di ğer
işçilerin toplu iş sözleş mesi gereği bu zamm ın kendilerine de

'' N. Çelik, s. 319; C. Talas, Sosyal Ekonomi, s. 268; İngiliz Hukuku
ile ilgili geniş bilgi için bkz., H. Sümer, Işıı in Sendikal Nedenlerle
Feshe Karşı Korunmas ı, s. 34 vcl.

122 R. Işı k, s. 87; N. Çelik,s. 319; E. Demir, Sendikalar, s. 105;
Narmanl ıoğlu,ll,s. 157 vd.
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uygulanmas ın ı isteyemeyeceğini kararla ştırm ış bulunmakta-
d tr}r Bunun gibi, "ekonomik nedenlerle" işten ç ıkarılan işçilerin

"tü ıniinün sendika üyesi" olmas ı da iş sözleş mesinin "sendikal

nedenle" bozulduğunu ileri sürmeye yetmeyeceği kararlaş tı-
r ılmıştı r.'24

Ekleyelim ki, kamu görevlileri aras ında da sendika üyesi

olmalarmdan veya olmamalar ından dolay ı bir ayr ım yap ıla-

maz. Bu ayr ım yasağı, iş in sevk ve dağı tım ından (atamalar-

dan) işe son vermeye kadar işverenin her türlü işlemini kapsar
(KGSK m. 18/2,4)125

In 9 HD, 30.03.1973, 37337/8164, M. Kutal İncelemesi, İHU, Sen. K.

md. 19, No:Il; F. Şahlanan, s. 214; 9. HD, 08.11.1983, 6484/15794,
TUHIS, Kas ım-Şubat 1994, s. 25; Çimento lşv. D., Ocak 1994, s. 21;
9. HD, 20.05.1985, 2546/5437, işveren D. Temmuz1987, s.17;
9. HD, 04.03.1993, 1747/3559, Kamu-I ş, Yarg ı tay Kararlar ı , s.431.

124 9.1-ID, 07.10.1998,11156/14077, işveren D., Aralık1998, s.15; 9. .1-ID,
22.01.2002, 18794/548, lKID Tekstil lşv. D., May ıs 2002, s. 36.

125 Geniş bilgi için bkz., Keser,T-J. 4688 Say ı l ı Kamu Görev/ileri

Sendikalar ı Kanunu Kapsam ına Giren Kamu Görev/ileri ve Kamu
Görevli/eri Sendikaları Liye/ik Güvenceleri, Çimento Işv. D. Kas ım
2003, S. 6,C. 17,s. 16-33.
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3 0 SENDİKAL FAALİYETE KATILMA
GÜVENCESİ NEDİR?

Sendikalar Kanunu'na göre, "işçiler" sadece bir sendikaya
"üye olmaları veya olmamaları " nedeniyle değil, ayn ı zamanda
"iş saatleri dışı nda veya işverenin rızas ı ile iş saatleri içinde, işçi
sendika ve konfederasyonların ı n faaliyetlerine kahlmalar ı ndan dolayı
işten çıkanlan ıaz veya herhangi bir nedenle farkl ı n ııı an ı eleye tabi
tntıılamazlar" (in. 31/5).

Görüldüğü gibi, Kanun'da "işçiler" denildiğine göre, her
şeyden önce bu sözcüğü "sendika üyesiişçiler olarak" anlamamak
gerekecektir. Bir baş ka deyişle, sendika üyesi olmayan işçile-
rin sendikal faaliyete katılmalar ı halinde de yasada öngörülen
güvenceden yararlanmalar ı gerekecektir. Bu anlamda, sendika
üyesi olmayan bir işçinin sendikan ın düzenlediği toplantıya
katılmas ı, sendikay ı destekleyici giriş imlerde bulunmas ı, sen-
dikarnn karar verdi ği ve uygulad ığı greve katılmas ı "sendikal
faaliyet" olarak hitelendirilecektir. 126 Bunun gibi, işçilerin sadece
kurulu bulunan bir sendikan ın faaliyetine katılmas ı halinde

126 M. Kutal, Yargı tay' ı n 1975 Yı lı Kara rian, s.143; Ö. Etrenci, s. 137; F.
Şahlanan, s. 215; 9. 1-ID, 19.10.1998, 12272/14546, lKIDTekstil İşv.
D., Ocak 1999, s. 19.
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değil, aynı zamanda kurucu olarak bir sendikan ın faaliyetine

öncülük etmesi veya tek ba şına sendikal faaliyette bulunmas ı
(örneğin propaganda yapmas ı veya bildiri dağıtmas ı) halinde

de öngörülen güvenceden yararlanmas ı gerekecektir. Öyley-

se, "sendikal faaliyetten" anlaşı lmas ı gereken, sadece Kanun'da

say ılan "çalış ma hayat ı na ilişkin faaliyetler" ile "sosyalfaaliyetler"

(Sen. K. m. 32,33) de ğil, ayn ı zamanda Kanun'un uygulanma-

s ıyla ilgili tüm faaliyetler, bu arada sendikanın örgütlenmesine
(sendikaya üye kaydedilmesine), sendikan ın tan ı tılmas ına ve
temsilcilerin yasa ve toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen'her tür-
lü görev ve yetkilerine ili şkin faaliyetler de anla şılmak gerekir.

Buna karşı l ık, Yarg ıtay' ım ız sendikal faaliyeti "Kanun'un 32.ve
33. niaddelerindekifaaliyetlerle s ı n ı rlı " tuttu ğu gibi; "ten ı s ı lcilik

görevini" (Sen. K. nı . 35) de "sendikal faaliyet" saymamış tır»'

Bundan başka, Kanun'da sadece "iş saatleri dışında" yap ılan

sendikal faaliyetler değil, "iş saatleri içinde" yapılan faaliyetler

de güvenceye alınmış tır. Ancak bu konuda bir s ınırlama geti-

ren Kanun, işyerinde yapılacak sendikal faaliyet için "işverenin

nzasnu" şart koşmuştur (Sen. K. m. 31/5). Bu r ıza, sendikal

faaliyet dolay ıs ıyla olaylar ın akışı içinde alınabileceğ i gibi,

toplu iş sözleşmelerine konulacak hükün ılerle de al ınabilir.
Genellikle temsilcilerin görevlerini yerine getirmek üzere toplu
iş sözleşmelerine konulan bu hükümler i şyerlerinde yaygın bir

uygulama alan ı bulmaktad ır. Bundan baş ka, sendikal faaliye-

bn işyerinde huzursuzluk yaratmamas ı, iş in akışını olumsuz
etkilememesi, üretimde aksakl ıklara yol açmamas ı gerekir.'

" HGK, 05.05.1982, E. 980/9-38, K. 982/459, 1K/D Tekstil İşi' . D.,

Ağustos 1983,5. 19 ve YKP, Şubat 1983,5. 159; 9. HD, 26.05.1987,
4801/5265,Tekstil lşv. D., Ekim 1987; Ş . K ı ral, s. 120.

' "Davac ı işçinin işverenin diğer bir içisine "sen kim oluyorsun da
sendikal ı ları zorla istifa ettiriyorsun, sen bizim kim olduğumuzu
biliyor musun?" şeklinde sözlersarf eden işverenin işçilerinden Ş .
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3 0 Bu nedenle, başta "işyeri sendika ten ısilcileri" olmak üzere, işçiler
de sendikal faaliyette bulunurken, "görevlerini yerine getirirken
işyerinde/d iş leri aksatn ı a?nak ve iş disiplini ıe ayk ırı davran ınaniak"
zorundad ırlar (Sen. K. n ı . 35). Ancak hemen ekleyelim ki, i şve-
renin rızas ı ile temsilcilerin faaliyetlerini (görevlerini) yerine
getirmeleri için izinli olduklar ı hallerde, iş lerin aksamam ış sa-
y ılmas ı kabul edilmiş olmaktad ı r. Bunun gibi, sendika üyesi
işçilerin sendikaların düzenlediğ i eğilim seminerleri ile delege
ve yönetici seçimleri için yap ılan genel kurullara katılma ko-
nusunda toplu iş sözleşmelerine koyduklar ı izinler de sendikal
faaliyet kapsam ı içinde değerlendirilecektjr. İş te, gerek sehdika
üyelerinin veya üye olmayanlar ın gerekse sendika temsilcile-
rinin "iş saatleri dışında veya i şverenin rı zas ı ile iş saatleri içinde,
işçi sendika ve konfederasyonlar ı n ı n faaliyetlerine kat ı lmalarııı dan
dolayı iş ten çıkarılan ıazlar" (Sen. K. nı . 31/3). Böylece işveren,
sendikal faaliyete katılma nedeniyle işçileri aras ında bir ayr ı m
yapamayacak; bu nedenle, onlara farkl ı muamele yapamaya-
cağı (örneğin işçinin iş ini ve işyerini değ iş tiremeyeceği) gibi,
işçilerinin hizmet sözleşmesini de sona erdiremeyecektir.129

Ekleyelim ki, ICGSK'da ayn ı güvenceler kamu görevlileri
için de öngörülmüş; sendika üyesi olmaks ız ın bile "sendikan ı n
faaliyetine" katılan kamu görevlilerinin "farkl ı bir işleme tabi tutu-
lamayacağı " ve "görevine son verile ıneyeceği" aç ıkça belirtilmiştir
(m.18/1).

Ö. ' ıı ün yanında yer ald ığı a ıı laşı ld ığuıdarı, davac ın ı n bu dav ı-an ışı
hakl ı sebeple feshi gerektirmese de geçerli fesih sebebidir": 9,HD,
31.01.2005, 304/2720-Çankaya-Gü ı-ı ay-Gökta ş , s. 528

' Ö. Etrenci, s.137; F. Şahlanan, s. 214; F. Demir, Sendikalar, s.198.
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SENDIKA ÜYELI ĞI VE SENDIKAL FAALIYETE
KATILMA GÜVENCESİNDEN

KIMLER YARARLANİR?

Bir iş sözleşmesine dayanarak "işletmenin bütü ıı ünü
sevk ve idareye yetkili olan" (Sen. K. m. 2/5) i şveren vekilleri
d ışında bütün sanayi, ticaret ve tar ı m işlerinde çalış an işçiler
"sendika üyeliği" ve "sendika/faaliyete kat ı lma" güvencesinden
yararlanabilmektedir. Öyle ki bu güvence sadece 4857 say ı l ı
İş Kanunu'na tabi olarak çal ışanlar ı değil, ayn ı zamanda 5953
say ı l ı Basm İş Kanunu'na, 854 say ıl ı Deniz İş Kanunu'na ve
818 say ı lı Borçlar Kanunu'na tabi olarak çalışan tüm işçileri
kapsam ına almaktad ır. Üstelik, İş Kanunu'nda "iş güvencesi"
kapsam ı dışında bırak ılan "otuzdan az (otuz hariç) say ı da işçi
çalış tiran işyerlerinde" çal ışan işçiler ile "otuz veya daha fazla sa-
y ıda işçi çalış t ırniakla birlikte altı aydan az k ı den ı i bulunan" işçiler
ve "işyerinin bütünü ııü sevk ve idare eden" ve "işe alma ve iş ten
ç ıkarn ıa yetkisi bulunan" işveren vekilleri "belirli" veya "belirsiz"
süreli iş sözleşnıesiyle çal ışıp çalışmad ıklar ına bak ılmaks ı z ı n
(İş K. m. 18 ve Bas ın İş Kanunu nı . 6/Son), "sendika üyelik" ve
"sendikal faııliyete kat ı lma" güvencesinden yararlanabilecekler-
dir (4773s. K.'la de ğ işik Sen. Km. 31/7).

Bununla birlikte, İş ve Bas ın İş Kanunu'nda "iş güvencesi"
kapsam ı d ışında b ırak ılan bu işçiler ile zaten kapsam d ışında
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3 1 bulunan Denizi* Kanunu'na ve Borçlar Kanu ııu'ha tabi işçiler,
daha s ın ırlı bir "Sendika üyelik" ve "sendikal faaliyete kat ılma"
güvencesinden yararlanmaktad ırlar (İş K. m. 18/5;20). Zira
Kanun'da, bu işçilerin iş sözleşmelerinin "fesih sebebinin aç ık
ve kesin bir şekilde yaz ı /t" yap ılmas ı şartı bulunmad ığı gibi,
fesihten önce "savunn ı a al ı nmas ı " mecburiyeti de yoktur ( İş K.
nt 18/5; 19). Bunun gibi, işçinin "sendika üyeliği veya sendikal
faaliyfllerden" dolay ı iş sözleşmesinin feshi iddiası ile açaca-
ğı davada sadece "işçiye ödenecek tazminat miktarı " (sendikal
tazminat) hükme ba ğlanmış (4773 s. K.'la değişik Sen. K. m.
31/7); buna kar şılık İş Kanunu'nun "feshin geçersizliğine" (işe
iade) ve buna bağ l ı "4-8 aylık ücret" tutarmdaki "iş güvencesi
tazminat ı " ile mahkeme süresince işçinin çalıştır ılmadığı "dört
aya kadar ola,, ücret ve diğer haklanna" (İş K. m. 18/5 ve 21) hiç
değinilmemiştir. Bu nedenle, "iş güvencesi" kapsam ı dışında
b ırakılan İş Kanunu'na ve Basın İş Kanunu'na tabi işçiler (İş
K.m. 18; Bas ın İş Km. 6/Son) ile zaten kapsam d ışı bulunan
Deniz İş Kanunu'na ve Borçlar Kanunu'na tabi olarak çal ışan
işçiler, "sendika üyeliği" veya "sendikal faaliyet" nedeniyle iş
sözleşmesinin feshi iddias ı ile aç ılacak davalarda, sadece
"işçinin bir y ı ll ık ücreti tutar ı ndan az olmamak üzere bir (sendikal)
tazminata" hak kazanacaklard ır (4773 s. K.'la değişik Sen. K.
m. 31/6).

Buna karşıl ık, bu işçiler yargı kararı ile "feshin geçersiz-
ligi' (işe iade) ve buna bağ lı olarak öngörülen işçinin tekrar
işe başlatılmamasmdan doğan 4-8 ayl ık ücret tutarmdaki "iş
güvencesi tazn ı inatz" hakk ından istifade edemeyece ğ i gibi;
"işçinin ınalıke,ne karar ı n ın kesinleş nıesine kadar çal ış tı nlmadığı
süre içinde en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer
hakları ndan" da yararlanamayacaklard ır. Çünkü bu hükümler,
sadece İş Kanunu ile Bas ın İş Kanunu'na tabi 'otuz veya daha
fazla say ı da işçi çalış tı ran işyerlerinde en az alt ı ayl ık kı de ııı i olan
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belirsiz süreli iş sözle şn ıesiyle çal ışan işçilere" özgü olarak yürür-
lüğe konmu ş hükümlerdir (iş . K. m. 18/5,21 ve Bas ın İş K. in.
6/Son). Bununla birlikte, "sendika üyeliği" ve "sendika/faaliyete
katılma" sebebiyle sadece "en az bir y ı ll ık ücret tutarı nda (sendikal)
tazminata" hak kazanan işçilerin, "iş kaıııııı ları ve diğer kanunlara
göre haiz olduklar ı bütün haklar ı saklı " olduğundan (4773s. K.'Ia
değişik Sen. K. m. 31/Son), ayr ıca koş ullar ı gerçekleşen ihbar
ve k ıdem taznıjnatları ile maddi ve manevi tazminat talebinde
de bulunabilecekleri aç ıktır.
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SENDIKAL GÜVENCELERDEN YARARLANMADA32 ISPAT YÜKÜ KIME A İTTİR?

İster "iş güvencesi" kapsam ı içine al ınmış olsun ister -
al ınmam ış olsun, 4773 say ı l ı Yasa'yla getirilen önemli bir ye-
nilik, işçinin "sendika üyeliği veya se ıı dikal faaliyetlerdcn dolay ı "
iş sözleşmesinin feshi iddias ı ile aç ı lan davada aksini "ispat
külfetinin" işverene yüklenmesidir (4773 s. K.'la değişik Sen.
K. m. 31/7). işveren bu iddiaya kar şı işçisinin iş sözleş mesini
"sendika üyeliği" veya "sendika/faaliyete katı /n ın" nedeniyle fes-
hetmediğini ispat etmek zorundad ır. Burada dikkat edilmesi
gereken nokta, "i ş güvencesi" dışmda bırakılan İş Kanunu ve
Bas ın İş Kanunu'na tabi olarak çalışan i şçiler ile zaten "i ş
güvencesi" kapsam ı dışında bulunan Deniz İş Kanunu'na
ve Borçlar Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilerin, açtıkları
davalardan sadece "sendika üyeliği veya sendikal faaliyet/erden
dolayı iş sözleşn ıesininfeshi iddias ı " ile açtığı "sendikal tazminat"
davalar ında işverenin "ispat külfeti" ile yükümlü olmas ıdır
(4773 s. K.'la değ işik Sen. K. m. 31/7). Yoksa, işçilerin ücret
ve ekleri ile ihbar ve k ıdem tazminatı gibi açtıkları diğer taz-
minat davalarmda "ispat külfeti", genel hükümlere göre bizzat
kendilerine düşmektedir. Bu nedenle, Sendikalar Kanunu'nda
yap ılan değişiklikle, işçilerin daha önce büyük zorluklarla kar-
şılaştığı "fes ı h bildirinıinin sendikal nedenlerle yap ıldığı na" ilişkin
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iddiasmm aksini ispat külfetinin işverene yüklenmesi, bütün
ileri demokratik ülkelerde gördüğümüz temel bir iş hukuku
ilkesine uygun dü ş mektedir.

Buna kar şı l ık, "iş güvencesi" kapsam ında bulunan İş
Kanunu'na ve Bas ın İş Kanunu'na tabi işçilerin "belirsiz süreli

hizmet sözleşıne/ennin" feshinde, işverenler her türlü "geçerli

sebebi" fesih bildiriminde belirtmek ve uyu şmazlık halinde
mahkemede "ispatlamak" zorundad ırlar. işçi, feshin başka bir
sebebe dayandığm ı iddia ettiği takdirde, bu iddiasm ı ispatla
yükümlüdür (İş. K. m. 20)130 Öyleyse, "iş güvencesi" kapsamı
dış mda bulunan işçilerin iş sözleşmelerinirı "sendikal nedenle"
feshinde işverene doğrudan yüklenen "ispat külfeti", "iş gü-

vencesi" kapsamındaki işçiler için işveren "geçerli sebebi" ispat
etse de etmese de kendilerine dü şmektedir. Bu nedenle, "tan ı k
ifadesini tek başı na yeterli görmeyen "131 Yargıtay, "işverence işten

ç ıkan/an işçiler aras ında sendikaya üye oln ıayan işçilerin de bulun-
nias ın ı n feshin sendikal ııedene dayan nıadığı n ı " gösterdiğ ini,132

"Modernizasyona gidilmesine ra ğmen iş çi al ı m ına devam
edilmesi, fesih bildiriminde gösterilen sebebin geçerli olmad ığını
göstermektedir. Ancak, i şten ç ı kar ı lan işçilerin bir bölümü
sendikal ı oldu ğu gibi, tekrar işe al ınanlarin bir k ısm ın ın da
sendika üyesi olduğu görülmektedir. Ote yandan, i şyerinde
sendika toplu i ş sözleşmesi yapma yetkisi alm ış bulunduğundan,
mahkemece feshin geçersizli ğine ve davac ı işçinin işine ladesine
dair verilen karar do ğru ise de feshin sendikal nedenle
yap ı ld ığı kan ı tlana ınad ığından i ş e baş lama (i ş güvencesi)
tazminatının bir y ı ll ı k ücret olarak belirlenmesi hatal ıd ır": 9. HD,
14.04.2005,10849/13216 ve ayn ı yönde 9. 1-ID, 11.04.2005,10352/
12625; 31.03.2005,7563/ 11323; 14.03.2005, 6766/8224-Çankaya-
Günay-Göktaş , s. 417-418, 423,428, 601 vd.

1319 1-JD, 09.03.2005, 3551/7831; 3012.2004, 24913/3005; Çankaya-
Günay-Göktaş, s. 587, 589.

132 9 1-ID, 07.03.2005, 3337/7330; Çankaya-Günay-Göktaş, s. 587-
588.
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3 2 "davac ı işçi ile ayn ı tarihte iş sözleşmesi feslıedilen ve bu davan ı n
olumlu sonu çlann ı as ında n ıenfaati bulunan işçilerin beyanlar ı ile
sonuca gidilmesinin doğru olmadığın ı ",'33 "iş sözleşmesinin sendikal
nedenle fesl ıedilip edÜnıediğinin araş tı rı lmas ı gerektiğini" karar-

• laş hrmıştır. İ M Bununla birlikte, işçinin "sendikal nedenle fesil ı "
iddiasıyla açtığı "işe iade" davas ında verenin "geçerli sebebi"
ispat edemediği hallerde işçiye ayr ıca "sendikal nedenle fesil ı "
iddias ın ın ispat külfetini yüklemek, hem daha özel kanun
olan Sendikalar Kanunu'nun hükmüyle çeli.şmekte, hem de
İş hukukunun ve iş güvencesiıiin "işçiyi koruyucu" amac ıyla
bağdaşmamaktad ır.

Bundan ba ş ka, işçinin iş sözle ş mesi feshedilmeden
"sendika üyeliği veya sendikal faaliyetler" nedeniyle "işin sevk ve
dağı tı n ıı nda, işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin ücret, ikran ı iye
ve prin ılerinde, sosyal yardı m ve disiplin Şu? kı in ılerinde ve diğer lui-
suslara ilişkin hükün ı lerin uygulann ıas ı " bakım ından bir "ayrı m
yapılmas ı " veya "herhangi bir farkl ı muameleye tabi tutulmas ı "
iddias ıyla aç ılan davalarda, "ispat külfeti" işçinin üzerinde
bırakılmıştır. Zira Kanun, sadece "hizmet sözleşn ıesi; ı in fesih
bildiriminde" ispat külfetini işverene yüklemiştir (4773 s. K.'la
değişik Sen. K. m. 31/6). Bu nedenle, işçinin işinde çalışırken
"sendikal nedenle" uğradığı "ayrım" veya "farkl ı n ı uan ıeleyi"
ispat yükü, genel hükümlere göre yine i şçiye düşmektedir.

'" 9. HD, 10.02.2004,10263/1795-K ı l ıçoğlu, 2005, s.105.
"4 9. HD, 08.04.2004, 5204/2004 ve ayn ı gün, 5210/7534- Çankaya-

Günay-Göktaş, s.588. lzninin son günü i şe dönüş yapmad ığı için
iş sözleş mesi feshedilen i şçinin işe gelmediği aynı gün sendikaya
üye oldu ğunun ve üyeliğe kabul edildiğinin anlaşılmas ı "sendikal
nedenle fesil" için yetmemekte; ayr ıca "daha önce de i şverenin
işçinin sendikal faaliyette bulundu ğu hususunda bilgisi oldu ğuna
dair delil sunulmas ı" gerekriıektedir: 9. HD, 31.05.2004, 8165/
13217-K ı l ı çoğlu,2005, s. 104.
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İşçinin çalışırken sahip oldu ğu bu hakkm ı kullanmas ı zor

olduğu gibi, ispatlamas ının da zor olduğu aç ıktır. Üstelik,

kararlarında "tan ık beyan/anna" pek itibar etmeyen Yarg ıtay;
"ispat yükünün işçiye ait olduğundan" bahisle, "tan ık beyanlannda
somut bir olaydan söz edilemiyorsa, yeterli olmayan bu beyan/ara
dayan ılarak tazn ı inata hükmedileineyeceğine" karar vermiş tir»

Böylece, "işçinin işinin sendikal faaliyet nedeniyle de ğiş tinldiğinin
somut olaylarla ispat ı n ı " gerekli gören Yüksek Mahkeme, bü ko-
nudaki "şahit beyanları n ı kişisel kanaat/er" olarak değerlendirmiş
ve "inand ı rıcı delil" kabul etmemiştir.136 Başka bir karar ında ise,
"tan ık beyanlanyla yetinn ı eyip, iş müfettiş i ta/ıki kat evi-ak ı ve işyeri
bilançosunun incelenmesi gerektiğini" hükme bağlamıştı r.137

9. 1-iD, 01.10.1992,3250/10598, işveren D., Kas ım 1992, s.16; 9. HD,
25. 01. 1993, 6488/916, tHE), Ocak-Mart 1993,s. 137; 9. HD,
24.04.1993, 12487/7212, Kamu-lş,Yarrtay Kararlar ı,s. 453;9. HD,
20.06.1995,10865/22346, 1KW Tekstil Işı,. D., Nisan 1996, s. 14; 9.
1-ID,21.05.1997, 5603/9635,Çimento lşv. D, Temmuz 1997,s. 21; 9.
HD, 27.01.1999, 19528/464, İşveren D., Mart 1999, s. 17; 9. HD,
04.05.1999, 4501/8394, YKD, Ocak 2000, s. 48; 9. MU, 24.11.1999,
14887/17913, Kamu-İş Bülteni, Ocak-Şubat 2000,5. 6.

136 9 HD, 11.04.1991,14559/7504; 9. HD, 03.05. 1991, 363/8030; 9.
MC, 17.10.1995, 21186/31706; 9. MD, 08.10.1991, 7678/12980,
Kamu-İş , Yarg ı tay Karar/an (1990-1995), s. 442-444-457.

137 9 HC, 03.06.1997,5601/10630, YKD, Kas ım 1997,s. 1728; N. Çelik,
s.322.
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3 3 SENDİKA ÜYELİĞİ VE SENDIKAL FAALIYETE
KATILMA GUVENCES İNİN
HUKUKİ YAPTIRIMLARI NELERDIR?

a. Doğrudan Sendikal Tazminat Ödenmesi

Sndikalar Kanunu'nda "sendika üyeliği" ve "sendikal
faaliyete kat ı lma" güvencesine ilişkin doğrudan "sendikal taz-
minat" ödenmesini gerektiren hükümler, işçinin iş güvencesi
kapsamında olup olmamas ına ve iş sözleşmesinin feshedilip
edilmemesine göre iki k ısımda ele al ınmaktad ır:

Bunlardan ilki, iş güvencesi kapsam ında olsun veya olma-
sm, işçinin iş sözleşmesi feshedilmeksizin, işveren tarafından
"sendika üyesi olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı
sendikalara üye olan i şçiler aras ında ( ... ) aynm yap ı lmas ı " veya "iş
saatleri d ışı nda veya işverenin nzas ı ile iş saatleri içinde işçi sendi-
ka ve konfrderasyonları n ın faaliyetlerine kat ı ln ıalannda ıı " dolayı
"herhangi bir nedenle farkl ı muameleye tabi tutulmas ı " suretiyle
mağdur edilmesidir (Sen. K. m. 31/3 ve 5). İşte, işçilerin iş
sözleşmelerini feshetmeksizin onlar arasmda "sendikal ayr ı m-
cı lık" yapan veya onlar ı 'farkl ı muamelmje tabi tutan" işverenler
hakkmda, Kanun'da "işçinin bir y ı llık ücrelinden az oln ıanıak üzere
bir (sendikal) tazminata lıükmedileceği" belirtilmiştir (Sen. Km.
31/6). Bunun yanmda işçinin, sendikal nedenlerle biı "aynnıa"
veya "farkl ı n ı uanıeleıje" tabi tutulduğu hallerde "haklı sebeple"
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iş sözleşmesini fesih hakk ı da olduğu (İş Km. 24/ID; bu gibi
hallerde "kı dem tazminat ı " yanmda "sendikal tazminat" da talep
edebileceği akıldan çıkarılmamak gerekir. Zira, "sendikal taz ıni-

nat" talebi yanmda, "işçinin iş kanun/anna göre haiz olduğu bütün

haklar ı sakl ıdı r" (Sen. K. m. 31 / 6,8). Ancak bu, işverenir"sendi-

kal ayrımcı l ı k" yaptığı gerekçesiyle işçiye ikinci bir "ayrım yasağı
tazminatı na" (İş K. m. 5/5) hak kazand ırıüaz. Çünkü, işverenin
"ayn ı eylemi nedeniyle ayn ı an ıaca yönelik" tazminatlardan sadece
birinin uygu1anmas' tazminatlardan her ikisi de talep edilmi ş
ise, "işçi lehine" olanma karar verilmesi gerekir.139

İkinci olarak, Kanun'da do ğrudan sendikal tazminat
ödenmesini öngören hükümler, i şveren taraf ından "sendika

üyeliği veya sendikal faaliyetlerde ii dolay ı " iş güvencesi kapsam ı
d ışındaki işçinin "iş sözleşmesinin feshi l ıalinde" söz konusu ol-
maktad ır. Bu gibi hallerde işçiye ödenecek sendikal tazminat
yine "işçinin bir y ı ll ık ücreti tutar ı ndan az olamaz". Ancak bu
tazminat, İş Kanunu'na ve Bas ın İş Kanunu'na tabi işçilerden
"iş güvencesi" kapsam ı dışında b ırakılan işçiler ile zaten kapsam
dışında bulunan Deniz İş Kanunu'na ve Borçlar Kanunu'na
tabi işçilerin "iş sözleşme/erinin sendikal nedenle feshi" halinde
öngörülmüş bir tazminattır (Sen. K. m. 31/6,7). Üstelik, işçilerin
"sendikal tazminat" yanında "iş kanun/anna göre haiz oldukları
bütün haklar ı saklı " olduğundan (Sen. K. m. 31/8); bu tazminat
yanmda, şartları gerçekleşen ihbar, k ıdem ve y ı ll ık izin ücret-
leri ile maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunabilir-

138 Krş ., U şak Iş Mahkemesi'nin 698/245 say ıl ı kararı n ı onaylayan 9.
HD, 11.01.2005,12988/477s. k. - Ş . Çil, Sendikal Tazminat, LEGAL,
Nisan-Haziran 2005/6, s. 675-676. Aynca bkz., F. Demir, i ş Hukuku
ve Uygulamas ı, 4. Baskı , Birinci Bölüm, Üçüncü K ıs ı m, II,B,2.

139 Mollamahınutoğlu, 2005,s. 443; Günay, ŞerJı 2005, s. 247; Çankaya-
Günay-Göktaş,s. 57. Her iki tazminat ın da talep edilebilece ğ i
yolunda bkz.,Süzek, 2005, s. 368.
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3 3 ler. Bununla birlikte, "sendikal tazminat" yan ında, işçi burada
da işverenin ayn ı "fesih" eylemine bağ l ı olarak ayn ı amaçla
konulmuş bulunan "ayrı nı yasağı tazminat ı " (İş K. m. 5/5) ile
"kötüniyet tazn ıinatı n ı " (İş K. m. 17/6) birlikte talep edemez.
Aç ılan davada bu tazminatlardan her ikisi veya üçü birden
talep edilmiş ise, içlerinden "işçi lehine" olan birine karar veri-
lir»° İş güvencesi kapsam ı dışmda kalan bu işçilerin doğrudan
talep edebilecekleri "sendikal tazminat" 10 yıllık zamanaşım ı
süresine tabi olup,' 41 bu tazminata dava tarihinden itibaren
faiz yürütülmesi gerekir.142

Buna karşıl ık, "iş güvencesi" kapsammda bulunan i şçilere
İş Kanunu'nun iş güvencesi hükümleri (m. 18,19,20,21) uygu-
lanacaktı r (Sen. K. m. 31/6). Aşağıda da görüleceği gibi, "iş
güvencesi" kapsam ında olan işçilerin "feslıı n geçersizliğin ı " (işe
iadeyi) talep (dava) hakk ı bulunmaktad ır. Bu işçilerin, "feshin

geçersizliği" (işe iade) davas ı yerine, doğrudan en az bir y ı llık
ücretleri tutar ındaki "sendikal tazn ı inatı " talep (dava) hakk ı
bulunmamaktad ır. Aksi halde, fesih "geçerli" say ıldığmdan
"sendikal tazminat" talebi de reddedilmektedir 143 Bunun yerine,

140 Yukarıdaki iki dipnotta belirtilen kaynaklara bak ımz.
141 9 HD, 20.05.1996, 36676/10780, A. Güzel, 1996 Y ı / ı Yarg ı tay

Kararları n ın Değerlendirilmesi, s. 165 -166; N. Çelik, 16. 3., s.356.
142 9. 1-ID, 25.01.2000, 18244/579, IKID Tekstil Işv. D., Ağustos 2000,

s. 19.
143 9 HD. 31.01:2005, 391/2724 - Çankaya-Günay-Gökta ş , s.

51,344; Eyüp I ş Mahkemesi'nin 27.02.2004 g. ve 767/161 say ı lı
kararını onaylayan 9. HD, 10.05.2004,7196/11144 sayl ı kararı , ()-
Narmanlıoğlu incelemesi, iş Gıöencesil-lükünı leri Kapsan ı n ıa Giren
işçinin Sendikal Tazminat Talebi, LEGAL 2005/5, s. 249-250; Ş . Çil
Incelemesi, Sendikal Tazminat, LEGAL, Nisan Haziran 2005/6, s.
666. Aynca bkz., 9. HD, 02.03.2005,16558/ 6620; 2803.2005,20359/
10055; 27.12.2004,20181/29411; 04.4.2005,22168/11993; 21.02.2005,
14422/5811 -Çankaya-Günay-Gökta ş, s ırasıyla s. 601-602,604-605,
608, 610.
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feshin "sendikal nedene" dayandığı iddiasıyla "feshin geçersizli-

ği"(işe iade) davas ı aç ılmas ı; dava sonucu mahkemece i şe iade
edilen işçinin işveren tarafından işe başlatılmamas ı halinde,
mahkeme süresince çal ış tır ılmadığı "4 aya kadar ücret ve diğer

hakları " ile "iş güvencesi tazn ı inatı na" hak kazanmaktad ır. An-
cak, iş güvencesi tazminatı kural olarak "işçinin 4-8 ayl ık ücreti

tntannda" olduğu halde; feshin"sendikal ı tedene" dayandığı bu
gibi hallerde bu tazminat, "i şçinin bir y ı llık ücretindeiz az olma-

yan" sendikal tazminat miktarma ula şmaktad ır.' Şimdi, "iş
gı ivencesi" kapsammdaki bu işçilerin haklarm ı daha yakından
ve ayr ıntıli olarak inceleyelim.

b. Geçersiz Fesih Dolay ı s ıyla i şçinin
İşe İ ade Edilmesi: İş Güvencesi

İşverenin sözleşmeyi "sendikal nedenle" feshetmesini mütea-
kip 1 ay içinde açtığı dava sonunda mahkemeyi kazanan işçinin,
verilen "feshin geçersizliği" (işe iade) kararın ı tebliğ tarihinden
itibaren "10 işgünü" içinde işe başlamak üzere "işverene başvur-

n ıak" mecburiyeti vard ır.145 Ancak, süresi içinde işe baş lamak
üzere işverene ba şvuruda bulunsa bile, işçinin sendikal tazmi-
nat miktar ındaki "iş güvencesi tazn ı inahna" hak kazanabilmesi
için işveren tarafından "bir ay içinde" işe başlatılmamas ı gerekir
(İş Km. 21/1). Bu nedenle, Kanun'da öngörülen "i ş güvencesi

tazminat ı " bir aylık sürenin sonunda "muaccel" olur.146

' Hukuki niteli ği bak ı m ı ndan birbirinden farkl ı olan "sendikal
taznıinat' ile"iş güvencesi tazminatının" birbirnekarış tınlmamas ı
hakkjnda bkz., F. Demir, iş Hukuku ve Uygulamas ı, 4. Baskı, Birinci
Bölüm, Üçüncü Kısı m, 11, B., 2.

145 Bkz. F. Demir, iş Hukuku ve Uygulamas ı , 4. Bask ı , Birinci Bölüm,
Beş inci K ı sı m, 1, B, 3.

'' 9. HD, 08.07.2003, 12444/13125; Çankaya-Günay-Göktaş, s. 438;
İşvere ıı D. Temmuz 2003, s. 17.0
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3 3 Buna karşılık, işçinin "70 işgünü" içinde işverene başvu-
ruda bulunmamas ı halinde, işverence yap ılmış olan fesih bildi-
rimi "geçerlifesih" haline gelir ve işveren sadece geçerli feshin
sonuçlar ı ile (şartları varsa sadece ihbar ve k ıdem tazminatı ile
maddi ve manevi tazminatla) sorumlu tutulur. 147 Süresi içinde
işverene ba şvuran işçinin bir ay içinde işe başlatılmas ı halinde
ise, bu defa işçinin "ihbar" ve "kıdem taznzinah" hakk ı yan ında
"iş güvencesi tazminat ı " talep hakk ı da ortadan kalkar. Bununla
birlikte, "işçinin mahkeme karar ı m ı z kesinleşmesine kadar çalış tı rı l-
madığı süre içinde en çok dört aya kadar doğmu ş bulunan ücret ve
diğer hakları n ı n kendisine ödenmesi" gerekir. Bu ödeme, işçi işe
baş latılsa da ba şlatılmasa da yap ılmas ı gereken bir ödemedir.
Yeter ki, "feshin geçers ı zliği" kararm ı müteakip işçi on işgünü
içinde işverene başvurmuş olsun. Işçinin "dört aya kadar olan
ücret ve diğer hakları ", iş güvencesi tazminatından farkl ı olarak
bir aylık sürenin sonunda değil, işçinin işverene başvurduğu
tarihte "ınuaccel" olur.148

Ancak, işçinin iş sözleşmesinin fesih bildirimi s ırasmda
ihbar önellerine ait ücreti (ihbar tazminatı) ve kıdem tazmi-
nah kendisine "peşin" olarak ödenmiş ise, işçiyi işe baş latan
işveren tarafından yapılacak "dört aya kadar olan ücret ve diğer
haklardan" ihbar tazminatı ile kıdem tazmintın ın " ınahsup
edilmesi" gerekir. Buna kar şı l ık, işçiye fesih bildirimi s ıras ın-
da ihbar önelleri kulland ırılmam ış veya bu önellere ait ücret
peşin olarak ödennıemişse; işe baş latılan işçiye ödenecek ücret
ve diğer haklardan herhangi bir mahsup yap ılmas ı gerekmez.
Üstelik, "işe başla tılmama" halinde önellere ait "ücret tutan (ihbar
tazminatı) ayrıca ödenmek" zorunda oldu ğu gibi (İş K. m. 21/4);
bunun yanmda "iş güvencesi tazminat ı " ve koşulları gerçekleşen

bi? AM karar: 9. HD, 08.07.2003, 12444/13125, Kamu- İş, Haziran-
Temmuz 2003, s. 6.

148 Krş ., aynı karar.
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"kule,,, tazminatı " ile "maddi" ve "manevi" tazminat talebinde de
bulunulabileceği akıldan ç ıkarılmamal ıd ır. Ayr ıca, "İŞÇiIIitI i5

kanun/an ve diğer kanunlara göre haiz oldu ğu bütün hak/an sakl ı "

olduğundan (Sen. K. m. 31/8); işverenin "sendikal aynnzc ı l ık"

yaparak "işe baş latman1as ı " nedeniyle ayrıca "ayn ın yasağı taz ııı i-

nah" (İş K. m. 5/5) da isteyebilecekhr. Zira, i şverenin "sendikal
nedenle fesih" eylemine bağ lı "sendikal tazminattan" farkl ı olarak,
mahkeme kararma rağmen "işe haşlat ınan ıa" eylemine ba ğ l ı "iş
güvencesi tazminatı ndan" farkl ı amaçl ı "aynn ı yasağı tazminatı -

na" burada hükmedilebileceği kan ıs ınday ız. T ıpk ı, tekrar ayn ı
işverenle çalışmak istemediği için"feshin geçersizliği" (işe iade)
davas ı açmayan, "iş güvencesi" kapsammda oldu ğu için doğru-

dan "sendikal tazminat" talebinde bulunamayan i şçinin, şartları
gerçekleşen ihbar ve k ıdem tazminatı ile maddi ve manevi taz-
minattalebi yanmda, "sendikal alJrın ı cı lığa" uğramas ı nedeniyle
"ayn ı n yasağı tazn ı inatı " da talep edebileceği gibi...149

Kanun'da, işe başlatılmayan işçinin isteyebilece ği "iş gü-
vencesi taznıinatı " miktarı "ücretin bir y ı ll ık h ı tarından az olmamak

üzere bir tazn ıinat" olarak belirtilmi ştir. Bir başka deyişle,yasa
koyucu iş güvencesi tazminat ınm miktar ını sendikal tazmi-
natın miktar ından daha az olmayacak şekilde belirlemiştir)°
Öyleyse yargıç, işçinin bir y ı llık ücretinden fazla (2 veya 3 y ıl-
l ık) bir tazminata da her zaman karar verebilecek demektir.
Ayn ı şekilde sözleşmelerle (özellikle toplu iş sözleşmeleriyle)
de bu tazminatın miktarı artırılabilecekhr .lsı Yargıtay da bir

149 Ayrıntı için bkz., F. Demir, /ş Hukuku ve Uygulamas ı, 4. Baskı, Birinci
Bölünı, Üçüncü K ı s ı m, 11, 8, 2. Aynca bkz., Ş . Çil, Sendikal Tazminat
(Karar İncelemesi), LEGAL, Nisan-Haziran 2005/6,s. 677 (ve orada
belirtilen Bilgili, i ş Güvencesi Hukuku, s.162).

ı sa 9 HD, 17. 03. 2005, 6146/8732-Çankaya-Günay-Gökta ş, s. 590-
591

ı s ı N. Çelik, Sendikalar, s. 129; Ö. Etrenci, s. 140; Ekonomi, s. 192;
A. Tuğ, s. 195; H. H. Sümer, Sendikal Neden, s. 121; F. Demir, / ş

113



Sorularla Toplu j ş Hukuku

3 3 karar ında, "an ılan maddenin b ıı y ııruc ı dıığun ıııı n ı n Hak oln ı ayrp
nispi oldu ğunu; bit nedenle maddenin işçi yararı na aşı lahileceğine"
karar vermiş tir.152

Bununla birlikte, dava dilekçesinde daha az bir tazminata
(4-8 ayl ık tazminata) lıükmedilrnesini ıı talep edilmesi halin-
de, istekten fazlasma hüküm kurulamaz (HUMK, m. 74)153
Tazminatın hesab ında ise, "işçinin son aldığı brüt ç ıplak ücret"
esas al ınacaktır. Bir baş ka deyişle, bu ücrete ek olarak i şçiye
sözleş me veya yasa gereği ödenen "para ve para ile ölçülmesi
ı n ı l ı u ıkün ıııe ııfaatler" (giydirilmiş ücret) bu tazminatın hesabm-
da göz önünde bu1undurulmaz) Hemen ekleyelim ki, i şçinin
işe baş latılmamas ı halinde ödenecek bu "tazminat miktar ı " ile
işçinin işe başlatılmas ı veya baş latılmamas ı halinde ödenecek
"işçinin ıııahken ıe kararın ı n kesink'şmesine kadar çal ış tı rı l ı nadıği.
süre içinde en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer
hakları n ı n" mahkeme karar ında ayr ıca belirtilmesi gerekir.155
Uygulamada pek rastlanmamakla birlikte, mahkemenin dört
aydan daha k ısa sürede sonuçlanmas ı halinde bu kısa süre
kadar; dört aydan daha uzun sürmesi halinde ise, "işçinin en
çok dört aya kadar doğmu ş bulunan ücret ve diğer hakları na" karar
verilmesi gerektiği açıktı r (İş K. nı . 21/2, 3).

Güvencesi, s. 154; Sendikalar, s. 204.
152 9 HD, 22.12.1969, 10072/11806, H. H. Sümer, Sendikal Neden, s.

121, dn. 433; F. Demir, Sendikalar, s.204; iş Güvencesi, s.154.
' 9. HD, 20.12.2004, 12311/28269;07.10.2004,21425/22545;29 07 2004

5523/19994-Çankaya-Günay-Gökta ş, s. 477, 612, 613, 614.
' 9. HD, 22.12.1969, 10072/11806, Sümer, Sendikal Neden, .s. 122,

dn. 435; F. Demir, Sendikalar, s. 205; İş Güvencesi, s. 154; N. Çelik,
Sendikalar, s. 129; Ô. Etrenci, s. 140; A. Tu ğ, 5. 195; Esener, s. 336.

155 9 HD, 08.07.2003, 12422/13123, Türk Koop-Iş D., May ıs 2004, s.
41.
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UYGULAMADA SENDIKA ÜYELIĞI
VE SENDIKAL FAALIYETE KATILMA

G ÜVENCESİNİN YAPTIRIMLARI

NASIL BİR GELİŞME GÖSTERIYOR?

a; Uygulamada Sendikal Tazminat Hükümleri

Sendika üyesi olan veya sendikal faaliyete katılan her işçi-

nin iş sözleşmesinin feshedildiği her hal ve durumda "sendikal

tazminata" hükmedildiğ ini zannetmek yan ı ltıc ı olur. Uygula-

mada çeşitli nedenlerle; örneğ in, "işyerinin verimliliğini kaybet-

ınesi" veya "kapasite daraltı l ınas ı " gibi ekonomik nedenlerle ya

da "iş yerinin bir bölün ı ü ııün taşerona verilmesi veya kald ı rılmas ı "

gerekçesiyle işçilerin iş sözleş melerinin feshedilnıesi sendikal

tazminat talebine hak kazand ırmaz. Zira işten ç ıkar ılan işçile-

rin salt sendikal ı olmas ı, feshin sendikal nedene dayandığm ı
göstermez. 156 T ıpkı işçinin salt sendikada görevli olmas ınm da
sendikal nedenle tazminata hak kazand ırmayacağı gibi.157 Bu

nedenle toplu iş sözleş mesi prosedürünün "haş latı ldığı dönen ı -

156 9 HD, 28.06.1994, 8277/10145, İşveren D., Ağustos 1994, s. 15;
9. 1-ID, 07.10.1998, 11156/14077, işveren D., Aral ı k 1998, s. 15;
N. Çelik, s.322; Sümer, Sendikal Neden, s.120, dn. 429; 9. HD,
16.10.2003, 2662/17235, TÜHİS, Şubat 2004, s. 61.

157 9 HD, 07.04.1994, 17306/5277, PdD Tekstil İşv. D., Aral ı k 1994,
Kararlar Eki; 9. HD, 07.10.1998,11156/14077,1. Günay Sendikalar,
s. 626.

115



Sorularlo Toplu I ş Hukuku

3 4 de" çalıştığı işyerinin ekonomik nedenlerle kapatılmas ı sonu-
u sözleş mesi feshedilen işçi sendikal tazminat isteyemez.'

Aynı şekilde, on işçinin tensikat nedeniyle iş ten ç ıkarılmaların ı
protesto etmek amac ıyla ertesi günü işi b ırak ıp direnişe geçen
ve bu nedenle ayn ı gün sendikaya üye olan i şçilerin sendikal
nedenle iş ten ç ıkarıld ıkları kabul edilemez.' Üstelik, "çıkarılan
işçilerin büyük çoğunluğunun sendikal ı, çok az bir k ısnııııı n sendi-
kas ı z" olmas ının da "sendikal nedenlerle feshin kabulü için yeterli
oln ıadığı n ı " belirten Yargıtay; "işyerinde reorganizasyona gidilip
gidilınediğı niıı , ne derece otomasyona yer verildiğinin. bunun sonucu
olarak tenki sat ihtiyac ı doğup doğn ıadığı n ı n, çıkarı lan işçiler yerine
yeni işçiler al ı n ıp al ın niadığı n ı n ve sonuçta işverenin iyi niyetinin
bulunup bulıı nn ıadığıııı n uzman bilirkişilerce araştırı l ıp ona göre
bir karar verilmesi gerektiğine" hükmetmi5tir.10

Buna karşı lık, "davac ı işçi ile birlikte işyerinde çal ışan ve
üyesi bulunduklar ı sendikadan istifa ederek ba şka bir sendikaya ı ye
olan bir k ı sm ı işçinin hizmet akitlerinin ihbar ve k ıdein taznıinatı
ödenmek suretiyle frshedilmesi ve feshi takip eden günlerde daima
fazla işçi al ı nmas ı ve işverenin bunu gerektirici nedenleri yeterince
aç ıklayanıanı ası, feshin işçinin belli bir sendikaya üye olmas ı veya
oln ı amas ı nedeııı ne dayandığı n ı n kabulünü ve bir y ı llık ücret tıı ta-

158 9• HGK,10.11.1999, E. 999/9-32, K. 999/943, Tekstil İşv. D., Mart
2000,s. 17; N. Çelik, s. 322.

" 9. HD, 02.05.1995,4318/14310, IKID Tekstil lşv. D., Nisan 1996,s.
15; N. Çelik, Yargı tay 1995 Yı l ı Kara rlan, s.135; Krş .: 9. HD, 26.03.
1996, 1568/6194, IKID Tekstil İşv. D., Haziran 1996, s. 18; 9. HD,
15, 09. 1997, 12585/15280, TOHİS, May ıs-Ağustos 1997, s. 46

160 HGK, 04.11.1995, E. 1992/9-469, K. 1992/639, İKID Tekstil l şv. D.,
Aral ık 1993, s. 41; Ayn ı görüşte: 9. HD, 11.10.1992, 10811/31517;
9. 1-ID, 28.06.1994, 8277/10145; 9. HD, 11. 06. 1991, 7637/9532,
Kamu-İş, Yargı tay Kararları, s. 443, 455, 457; 9. HD, 16.10.2003,
2662/17235, Tül-IİS, Şubat 2004, s. 61.
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rı nda tazminata karar verilmesini gerekt ırir". 161 Bunun gibi, "toplu

iş sözleşmesi prosedürü ba şlarken (yetki ba şvun ı haz ı rl ığı s ıras ı nda

veya yetki süreci içinde) sendikaya üye olan ve bir süre sonra i ş ten

çıkarı lan işçi sendikal tazminata hak kazan ı r. Baz ı se ıidikal ı işçilerin

çalışn ıalann ı sürdürı nüş olmalar ı bit hukuki sonucu değiş tirmez".162

Ayn ı şekilde, "sendika üyeliğinin işverene bildirı lnıesinden bir hafta

sonra hizmet akdi feshedilen baz ı iş çileri tek tek görü şmeye alarak

sendika üyehiklerini ara ş tı ran işverenin bir gün sonra sözle şı nelerini

feshettiği" işçilerin sendikal tazminat isteği, "tan ık beyanları da

göz önünde tutularak" kabul edilmelidir.' 63 Yine ayn ı şekilde,

"sendikaya üye olan i şçilerin, sendikan ı n çoğunluğu sağlamas ı n ı n
ve toplu i ş sözleşmesi yetkisi almas ı n ı n engellenn ıesi an ıac ı yla iş ten

çıkarı lmas ı "1M ile "sendikaya üye olan işçilerin işverence üyelikten

istıfalarıııı n istenmesi üzerine savc ı lığa ş ikayette bulunmalar ı ve

sendikan ı n toplu iş sözle şııı esi yetkisi için Bakanlığa başvurmas ı
üzerine iş ten ç ı kanln ıalan", 165 sendikal nedenlerle sözle ş menin

161 9• HD, 01.11.1990, 11647/11648, TÜH İS, Kas ım 1990, s. 16; 9.
HD, 02.06.1992, 3533/5387, Türk Kamu-Sen, Haziran 1992, S. 25;
N. Çelik incelemesi, Yarg ı tay 1992 Yı lı Kararlan, s. 111; 9. 1-10,
0910.1998, 12272/14546, 1K/D Tekstil iş?'. D., Ocak 1999, s. 19; 9.
1-iD, 27.01.1998,19717/851, Günay, Sendikalar, s. 637.

162 9 HD, 05.041994, 12825/5113, 1K/D Tekstil Işv. D., Eylül 1995,
Kararlar Eki; 9. HD, 02.12.1998,15097/17237 ve 9. HD, 26.11.1998,
12166/16786, Günay, Sendikalar, s. 620, 621; 9. HD, 11.05.2000,
11052/14248, Selüloz-Iş, Aral ı k2000, s. 20.

163 9 1-ID, 09.071996, 7541/15517, IKID Tekstil İşv. D., Ekim 1996, s. 19;
9. HD, 06.02.2000,16811/1768, Madenci, Nisan-May ı s 2001, s. 38.

164 9 1-ID, 11.11.1996, 11042/20779, YKD, 5ubat1997, s. 218; 9. 1-10,
1111.1996,11041/20778, YKD, Nisan 1997, s.530; 9. HD, 07. 01.
1997, 13541/1184, M.Ekonomi incelemesi, Yarg ı tay 1997 Y ı l ı
Kararlan, s.201; 9 HD, 19.03.1997,4763/5474 ve 9. 1-ID, 25.01.1998,
17961/304, Günay, Sendikalar, s.650,612; 9. 1-ID, 16.10.2003, 2662/
17235, TÜHIS, Şubat 2004, s. 61.

165 MGK, 06.11.1996, E. 1996/9-645, K. 1996/755, Günay, Sendikalar,

s. 603.
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3 4 feshedildiğini kabule yeterli görülmü ş tür. Bunun gibi, "tan ı k
anlatıınlarııı da ııfesi/ ı tarihi ile davac, ııın sendikaya üyelik tarihinin
birbirine yak ı n olmas ı iş ten çıkan/an 45 işçinin çoğunluğunun sendi-
ka üyesi olduğunun anlaşıln ı as ı,feshiır sendikal nedene daya ıı dığın ı "
göstermiş tir. 1 Nihayet, "davac ı n ı n sendika yönetim kurulu üyesi
olup işyerinde uygulanan grevde önemli bir rol aln ı as ı, ezcün ı le grev
kararı n ın alınmas ı nda etkili olmas ı ve grev gözcülüğü yapı nas ı,fakat
grevi n ıüteakip toplu iş sözle şn ıesinin imzalanmas ı ndan birgün sonra
iş ten ç ı karı lmas ı " da sendikal faaliyet nedeniyle iş ten çıkarma
say ılnıış tır.167

b. Uygulamada Geçersiz Fesih (i ş e iade) Hükümleri

Hemen ekleyelim ki, "en az bir y ı llık ücret" tutarmdaki
"sendikal tazm ıııat" hükmü, uygulamada özellikle "sendikaya
ı l yelik" nedeniyle yap ılan "iş ten çıkarına/arı " durduramarnış tır.
Bir başka deyişle, 2821 sayıli Sendikalar Kanunu'nun işkolları
düzeyinde toplu iş sözleşmeleri arac ı lığıyla kurmay ı amaçla-
dığı ücret ve çalışma koşullar ı ile rekabet koşullarmdaki pa-
raleliiği ve eşitliği yeterince sağlayamad ığı görülmektedir. Bu
nedenle, sendikas ız ve büyük ölçüde sigortas ız işçi çal ış tıran
işyerlerindeki ücret ve çalışma koşulları ile işçilik maliyetle-
rinin, "sendikal ı ve dolay ı s ıyla sigortal ı işçi çalış tı ran işyerlerini"
haks ı z rekabete maruz b ıraktığı; Sendikalar Kanunu'nda
öngörülen bir y ıllık sendikal tazminat ın bu haks ız rekabeti
önleyici ve çalışma koşullar ı nda paralellik ve eşitlik sağlay ıcı
yeterli bir yaptırım olmadığı açıkça ortaya ç ıkmış tır. Bir işveren
kuruluşunun haz ırlattığı ve uzman kişilerden oluşan Çalış ma

9. HD, 02.02.2005, 32052/2904-Çankaya-Günay-Gökta ş,s 557-
558.

167 9 HD, 20.01.1972, 20997/993, E. Demir, Sendikalar, s. 207; 9, HD,
25.02.1977, 2119/3817, Yasa ve Hukuk, Ocak 1978, s.119.
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Grubunca tartışılarak kabul edilen bu gerçek, "yeterli bir mü-

eyyide (yapt ı rı m) konusunda" giriştiği çözüm aray ışını "işçinin
iş ine iadsinde" bulmuştur. Ayn ı araş tırmada yer alan çözüm
yolunu bizim de benimsedi ğimizi ve savunduğumuzu burada
belirtrneden geçemeyeceğiz. Buna göre, halen belli ba ş lı Kara
Avrupa's ı ülkeleri gibi' 68 Anglo-sakson ülkelerinde de (ABD,
Kanada, İngiltere) "ispat yükü nü işvere ıı e yükleyerek" uygulanan.
"işe iade" yönteminin ülkemizde de uygulanmaya ba şlamas ı ,
hem "kay ı t dışı " (sigortas ız) işçiliği önleyebilecek hem de işçi
ve işveren sendikac ılığm ın gelişmesini teşvik edecektir kan ı -
sm d ayız.

Bununla birlikte, 4857 say ı l ı İş Kanunu ıle getirilen "iş
güvencesi", esasen daha önce öngörülen "en az bir y ı ll ık ücret

tutarn ı daki taz ıninata", sadece işçinin "n ıahken ıe karar ı n ı n kesin-

leşn ıesiııe kadar çalış tırı ln ıadığı süre içinde en çok dört aya kadar

doğmu ş bulunan ücret ve diğer hakları n ı " ilave etmektedir. Bu-
nun, sendika ve sigorta üyelik güvencesini sa ğlamakta yetersiz
kalmas ı beklenebilir. Özellikle "kay ı t dışı " (sigortas ız) işçiliğ i
önlemekte panzehir olacak sendikalar ın gelişmesinin demok-
ratik rejim aç ısmdan arz ettiği önem de göz önünde tutularak,
İş Kanunu'nun "30 ve daha fazla i şçı çalış tıran işyerleriyle" (m. 18)
s ınırl ı tuttuğu iş güvencesi hükümlerine bir istisna getirilerek,
"nıevz ıı attan" veya "en az ı ndan Sosyal S ıgortalarXanu ıı u'nda ıı
doğan haklar bak ı m ı ndan", uygulaman ın "otıı zdan az işçi çal ış tı ra ıı
işyerlerini" de kapsamma alacak şekilde yaygınlaş tırmas ında
yarar vard ır. Zira, ülkemizdeki i şyerlerinin %90 civar ında
otuzdan az işçi çalış tıran işyerleri olduğu ve buralarda çalış-

Bu konuda geni ş bilgi için bkz., E Demir, i ş Güvencesi; 5. Taşkent, /ş
Güvencesi; S. Süzek, Fesü ı Hakk ı n ı n Kötüye Kullan ı lması; Ara ş tı rma
için bkz., A. N. Sözer, Çal ışma Mevzuat ııı , ıı Güncel Sorunlar ı, Ege
Bölgesi Sanayi Odas ı Çalışıııa Grup/an Yay ın/an, Seri:3, Ağustos1995,
s. 18-20.
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3 4 tırılan "kayı t dışı " (sigortasız) işçi say ıs ının "kayı tlı " (sigortalı)
işçi say ıs ını aştığı göz önünde bulundurulacak olursa, sorunun
önemi kendiliğinden ortaya ç ıkacaktır kanısınday ız. Böylece,
bir yandan geli şecek sivil toplum örgütleri (işçi ve işveren
sendikaları) sayesinde demokrasimiz güçlenirken; öte yandan,
sendilcas ız ve özellikle sigortas ız işçi çalıştırarak iş kollar ı dü-
zeyinde haks ız rekabet yaratan işverenlerin, başta uluslararas ı
sözleşmeler olmak üzere, Anayasa ve yasalarla kabul edilmiş
bulunan kurallar içine çekilmesi sa ğlanmış olacaktır. Üstelik,
yaygınlaşan "kayı tlı " (sigortal ı) işçi çal ış tırma sayesinde SSK
aç ıkları k ısa sürede kapatılabilecek; halen çok yüksek olan prim
oranlarmm a şağılara çekilerek, işyerlerinin rekabet gücünün
arttır ı labilmesi mümkün olacakt ır.
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SENDIKA ÜYELIĞI VE SENDIKAL FAALIYETE
KATILMA GÜVENCESJNİN

CEZAI YAPTIRIMI NEDİR?">

Yeni Ceza Kanunu" çal ışma hayatına ilişkin birtak ım
düzenlemeler yanmda, özel olarak "sendikal link/an ı z kıı llan ı l-
niasn ıın engellenmesi" başlıklı bir düzenlemeye de yer vermiş-
tir. Buna göre, "bir kimseye kar şı bir sendikaya üye olmaya veya
ohnan ıaya, sendikan ı n faaliyetlerine katılmaya veya katı lına ınaya,
sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayr ı lmaya zorla-

uzak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan ki şi, alt ı aydan iki yı la kadar

hapis cezas ı ile cezaland ı nlır". Ayr ıca, "cebir veya tehdit kullanarak
ya da hukuka ayk ırı başka bir davran ış la bir sendikan ı n faaliyetin ı n

engellenmesi halinde, bir y ı ldan üç y ıla kadar hapis ceza ına hük-

n ıolnnur" (TCK m. 118/1,2).

Görüldü ğü gibi, "sendikaya üye olma" ya da "sendikal

faaliyete kat ı lma" nedeniyle iş ten ç ıkar ı lan işçiye Sendikalar
Kanunu (m. 31) ve İş Kanunu (m. 17, 21 ve 1475 s. K. m. 14)
uyarınca ödenmesi gereken tazminatlar d ışmda, Ceza Kanu-
nu'nda zikredilen "sendikal haklar ı n kullan ılnıas ın ı engellen ı e

" Geniş bilgi için bkz., Centel,T.; Yeni Türk Ceza Kanununda Çal ış nı a
Yaşam ı na ilişkin Düzenlemeler, Çin ıento işveren D., Eylül 2005, s.

4-17.
1;ı RG, 1210.2004-25611.
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3 5 fiilen" artık suç sayıimaktad ır. Gerçi, "cezaya l ıükn ıedilebil ıııesi
için" kişinin (işçinin) "cebir veya tehdide man ı z kalmas ı " şarttır.
Ancak, suçun olu şmas ı için "cebir veya tehdide maruz kalan ki-
ş inin (işçinin) sendikaya üye olmas ı veya oln ıamas ı veya olmaktan
vazgeçmesi, sendikan ı n faaliyetlerine katılmas ı veya kat ı lmaktan
vazgeçmesi ya da sen dikadah veya sendika yönetimindeki görevinden
aynlmas ı gerekmemektedir". Bir başka deyişle, beklenen sonuç
elde edilmemiş olsa bile, "bu amaçlarla kişiye karşı cebir veya tehdit
kullan ı lmas ı, söz konusu suçun tan ıan ı lanmas ı ve cezaland ı rı lmas ı
ı çin yeterli" görülmektedir. Bu bakımdan suç; beklenen sonucu
doğurmamış , henüz tamamlanmam ış olsa bile bir "teşebbüs
suçu" niteliği taşı makta ve cezaland ır ılmaktad ır. Ekleyelim
ki, Kanun'da sadece "sendika üyeliğinin" değil, "cebir veya
tehdit" kullanarak ya da "hukuka aykırı ' başka bir davran ış la
bir "sendikan ın faaliyetinin engellenn ıesi" de ayr ı bir suç olarak
tan ımlanmıştır. Ancak buradaki "suçun ta ınamlannias ı " için
"sendikan ın faaliyetinin engellen ıniş olmas ı " şarttır.

Öyleyse, suçun cezaland ırılmas ı için her iki halde de "cebir
veya tehdit" kullanılmas ı şarttır. Sendikal faaliyetin engellen-
mesinde buna "hukuka aykırı başka bir davran ış " da eklenmekte-
dir. Kanun "hukuka aykırı başka bir davran ış " konusunda aç ıklık
getirmediği için bu boş luk yarg ı kararlar ıyla doldurulacaktır.
Ancak, "cebir" ve "tehdit" konusunda Türk Ceza Kanunu'nda
yer alan hükümler, bize neyin "cebir" neym• " tehdit" say ılacağı
konusunda bir fikir verebilir.

Türk Dil Kurumu Sözlü ğü'nde "bir işi yaptırınak için zora
başvurnıak" olarak tan ımlanan "cebir kullannıak" deyimi, Ceza
Kanunu'nda baş l ı başına suçsay ılmış tır. Buna göre, "bir şeyi
yapmas ı veya yapmamas ı ya da kendisinin yapn ıas ı na müsaade et-
mesi için bir kiş iye karşı cebir kullan ı lmas ı " cezalandı r ılır(TCK m.
108). Kanun'un gerekçesinde bu suçun, ayn ı zamanda "kasten
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yaralama" suçunu da oluşturduğu belirtilmektedir. Ancak, başlı
başma "cebir" suçunda "yaralama" yoktur; kişiye karşı sadece
"fiziki güç kullanmak suretiyle, onun veya bir üçiiticiï kişinin iradesi
ve davran ışları üzerinde zecri (zorlayıcı, yasaklayı cı) bir etki meydana
getirilmesi" söz konusudur. Böylece cebre maruz kalan ki ş i, bu
"fiziki gücün" meydana getirdi ği ac ın ın etkisiyle belli bir dav-
ranışta bulunmaya zorlanmaktad ır. Bir başka deyişle, suçun
teşekkülü için, sendika üyeliği veya faaliyete katılmas ı "cebren"
engellenen işçinin "acı hissetmesi ve bu ac ı n ın etkisiyle" sendika
üyeliğinden veya sendikal faaliyete katılmaktan vazgeçmeye
"zorla ıı mas ı " gerekmektedir.

Buna karşı l ık Türk Dil Kum mu Sözlü ğü'nde "korku tnı ak,
göz dağı vermek" olarak tan ımlanan "tehdit"; Ceza Kanunu'nda
"bir başkas ı n ı n, kendisinin veya yakın ı n ha ya h ıza, vücut veya cinsel
dokunulmazlığı na yönelik bir saldı rı gerçekleş tireceğinden" veya
"ınalvarliğı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir
kötülük edeceğindeıı " bahisle failin isteğinin yerine getirilmesidir
(TCK m. 106). Uygulamada, yasalara uygun olarak kullan ılan
"sendika üyeliği veya sendikal faaliyete katı lma" hakkı nedeniyle
iş ten ç ıkartılmanm "nıalvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratı l-
ıııa veya sair bir kötülük" sayil ıp sayilmayacağı yargı kararlarıyla
belirlenecektir. Ancak, işsizliğin diz boyu olduğu ülkemizde
"iş ten ç ıkartılma" yolundaki tehdidin "malvarl ığı itibarıyla büyük
bir zarara ıığratma" say ılmasa da "sair bir kötülük" say ılmas ı
muhtemeldir. Zira, Kanun'un gerekçesinde "sarfedilen sözlerin,
gerçekleş tirilen davran ışı n muhatap al ı nan ki şi üzerinde ciddi bir
korku yaratma açıs ından sonuç almaya elverişli, yeterli ve uygun"
olmas ı gerektiği belirtilmektedir. "İş ten çıkarma" tehdidinin,
günümüzdeki "işsizlik" göz önünde tutulacak olursa, "kiş i (işçi)
üzerinde ciddi bir korku yaratma aç ı s ı ndan sonuç almaya elverişli,
yeterli ve uygun" olduğu kolayca anlaşılabilir kan ısınday ız.
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Sendikaların işyeri düzeyindeki faaliyetlerinin düzenlen-
mesinde ve gerçekleştirilmesinde çok önemli rolü olan i şyeri
sendika temsilciliği, uygulamada en çok tartışma ç ıkaran ve
uyuşmazlık konusu olan kurumlardan biridir. Gerçekten, sen-
dika temsilcilerinin özellikle işyeri düzeyinde ç ıkan uyuş maz-
lıklarda oynadıkları çok etkin rol, bütün dikkatlerin bu kurum
üzerinde toplanmas ına ve yoğiinlaşmasma yol açmaktad ır. Bu
nedenle, işverenlerin şimşeklerini s ık s ık üzerlerine çeken i şye-
ri sendika temsilcilerinin, endüstri ilişkileri sisteminin bütün
yükünü omuzlarmda taşıyan kişiler olduğurui kuş ku yoktur.
Bu yüzden, işçi-işveren ilişkilerinin yumuşak ve ı l ıml ı bir ha-
vada geçmesi ve olumlu sonuçlar al ınabilmesi, büyük ölçüde
temsilcilerin etkin ve yararl ı çabalar harcamas ına bağ l ıd ı r.
Gerçi, geçmişte işyerlerini savaş meydan ına çeviren, önyarg ıl ı
tutumlar ı ile uzlaşmaz tavırlar takmmayı "hakkı n savu ımzasz" ve
"ilkeli davranmak" sayan temsilcilere de rastlanm ıştı r. Ancak,
ülkenin içine düğüğü göz gözü görmeyen anarşik ortamlarda
bile, işyerini tereyağmdan kıl çeker gibi barış ve huzur ortam ı
içinde götüren, üretimin aksamadan sürmesini sağlayan tem-
silcilere de rastlanmıştır. Ama iyi ama kötü, unutulmamas ı
gereken, sendika yöneticiliği ğibi sendika temsilciliğinin de iş
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hukukunun vazgeçilmez kurumlar ından biri oldu ğudur. Bu
kurumlar olmadan özellikle "toplu iş hukukunun" olmayacağını
söylemek yanlış olmaz.171

Anglo-sakson sisteminin hukukumuzdaki uzant ıs ı olan
işyeri sendika temsilciliği, her şeyden önce işyerinde sendikay ı
temsil eden bir kurumdur. Bu nedenle, kendilerine "işçi temsil-

cisi" değil, "sendika temsilcisi" (shop steward-dlgu syndical)
denilmektedir. Eski 3008 say ı l ı İş Kanunu'nda (1936) ise, işçi
temsilciliği öngörülüyor ve işçi temsilcileri işyerinde çalışan
bütün işçiler tarafından seçiliyordu. 172 1963 y ılmdan itibaren
eski 274 ve yeni 2821 say ı l ı Sendikalar Kanunu ise, "işçi tem-

silciliğini" kald ırm ış, yerine "sendika ten ı silciliğini" kabul
etmiş tir. Artık bundan bôylé temsilcilerin i şyerindeki işçiler
taraf ı ndan "seçilmesi" esas ı değil bizzat sendika taraf ından
"atannias ı " esas ı kabul edilmiş tir. Gerçi uygulamada sendika-
ların temsilci atamadan önce i şyerinde çaLışan işçiler aras ında
nab ız yoklad ıklar ı, anket yaptıkları ve hatta seçim yapt ıklar ı
da görülmüştür. Ancak Kanun'un "huknke, ı " son karar ı verme
hakk ın ı sendikaya tan ıdığm ı; "sosyolcıjik" tepkileri göze alarak,
sendikanm anket veya seçim sonuçlar ına uymayan bir atama
da yapabileceğini bilmekte yarar vard ır. Özellikle "sendikal
disiplini" sağlama bak ım ı ndan sendikaya tan ınan bu hak,
işçi-işveren ilişkilerinde temsilcilerin kendilerini zaman zaman
"taraf" olarak görmelerini engelleme imkan ın ı vermektedir.
Gerçekten, geçtiğimiz dönemlerde, uygulamada sendikay ı
bir kenara iterek kendilerini "taraf' gören baz ı temsilcilere de
rastiannıışt ır.1 Halbuki hukukumuzda kabul edilen sistem,

171 A. Brun-T-L Galtand, s. 298; Pelissier-Supiol-/ean ı maud, s. 672; G.
Guery, s.417, E. Ince, s.24; N. Çelik, Sendikalar, s.129; M.Ekonomi,
Sendika Temsilcileri, s. 13; F. Demir, Sendikalar, s. 163.

172 Geniş bilgi için bkz., F. H. Saymen, s. 211 vd.; A. R. Okur, s. 2 vd.
173 E. İnce, s. 25; N. Çelik, Sendikalar, s. 130.
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işçi-işveren ilişkilerinde ne temsilcilerin ne de i şçilerin taraf36 olınalarıd ır; taraf olan "sendika"d ır. Bu anlamda, işyerinde uy-
gulanan toplu iş sözleşmesini sendika imzalamad ıkça geçerli
olmaz; temsilcilerin ve hafta i şçilerin bile imzalamas ı toplu iş
sözleşmesini geçerli kurnaz. Temsilciler, i şyerinde toplu iş söz-
leşmesinin uygulanmasmda görev alan; dolay ıs ıyla sözleşme
düzeninin korunmasmda ve iş barışınm sağlanmas ında önemli
görevler üstlenen kiş ilerdir.174

F. Demir, Sendikalar, s. 165.
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İŞYERİ SENDIKA TEMSİLCİLERİNİN
ATAMASI NASIL YAPILIR?

Işyerinde çok önemli etkinlikleri olan temsilcilerin, belir-
li bir takım niteliklere sahip olmas ı doğald ır. işçilerin güven
duymad ıkiarı, kendilerine inanınakta güçlük çekecekleri bir
kişinin temsilci olarak atanmas ı beklenmemelidir. Nitekim
uygulamada da işçilerin kendi aralar ında seçtikleri, üzerinde
fikir birliğine vard ı kları güvenilir ki şilerin sendika temsilcisi
olarak atand ıklar ı görülmüş tür.175

Kanun'da temsilci olarak atanacaklarda belirli baz ı nite-
likler aranmaktad ır: Bunlarm başında, temsilcinin "işyerinde

çalışan üyeler" aras ından atanmas ı gelmektedir (Sen. K. m.
34/1). Öyleyse, işyerinde daha önce çahşırken herhangi bir
nedenle işten ç ıkarılmış veya ç ıkmış bir üye temsilci olarak
atanamayaca ğı gibi; işyerinde çalışmakla birlikte henüz sen-
dika üyesi olmayan bir işçinin de temsilci atanmas ı mümkün
olmayacaktır. İkinci nitelik ise, temsilcinin de yöneticiler gibi
"kurucrdarda aranan nitehklere" sahip olmas ıd ır (Sen. K. m. 5,34/
2). Öyleyse, Türk vatandaşı olmak, Türkçe okur-yazar olmak,

175 Ö. Etrenci, s.158; N. Çelik, s.329; M. Ekonomi, Sendika Temsilcileri,
s. 18; Narmanho ğlu, 11, s. 246.
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sendikanın kurulu bulunduğu iş kolunda çalışır olmak, kamu37 hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak ve yasada belirti-
len suçlardan birine mahkum edilmemi ş bulunmak, temsilci
atanmanııı ön koşullar ım o1uşturmaktad ır.'76

Bundan başka, yukar ıda sayılı niteliklere sahip bir temsil-
cinin atanabilmesi için, "top/ii iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi
kesinleşen" bir sendikan ın olmas ı gerekmektedir (Sen. K. m. 34/
1). Bu nedenle, toplu iş sözleşmesi yapma hakkı bulunmayan
konfederasyonlarm temsilci atama yetkisi bulunmadığı gibi;
işyerinde faaliyette bulunan ve fakat toplu i ş sözleş mesi yapma
yetkisi alamayan rakip sendikalar ın da temsilci atama yetkisi
bulunmamaktad ır. Kanun'da "yetkisi kesinleşen" sendikadan
söz edildiğine göre, artık sendikan ın sözleşnıeyi imzalayarak
"taraf' olmas ı beklenmeden temsilci atamas ı yap ılabilecek
demektir. Özellikle ilk defa toplu iş sözleşmesi yap ılacak iş-
yerlerinde sürdürülen görüşmeler s ırasında, üyeler ile sendi-
ka aras ındaki bağlantıyı sağlayacak temsilcilerin atanmas ının
"yetkili sendikaya" tanınmas ı yerinde ve uygun olmuştur)'

Nihayet, Kanun'da aç ıkça hükme bağlanmayan bir husus,
işletme toplu iş sözleşmesi yapmak üzere "yetkili" k ı l ınan bir
sendikan ın, işletmeye bağ l ı her işyeri için ayr ı bir temsilci ata-
yıp atayamayaca ğıd ır. Bu konuda Kanun, "işyeri temsüciliğin-
den" söz ettiğine göre, yetkili sendikanın her "işyerinde çal ışan
üyeleri aras ı ndan" temsilci atamas ın ı haklı görmek gerekmek-
tedir. Yeter ki işletme toplu iş sözleşmesi temsilci atanacak

176 Bu nitelikler için bkz., Ö. Etrer ıci, s. 158; N. Çelik, s. 329; M.
Ekonomi, Sendika Temsilcileri, s. 18; K Demir, Sendikalar, s.57 vd.;
Bu nitelikler için ayr ıca bkz., F. De ınir, iş Hukuku ve Uygulamas ı,
4. Baskı , İkinci Bölüm, Birinci K ı s ı m, Il.

177 Yasanın gerekçesiyle ilgili olarak bkz., H. H. Sümer, Değ iş iklikler,
s.11.

128



Sorulorlo Toplu İş Hukuku

işyerini de kapsam ına almış olsun. Buna kar şı lık, işletmeye
bağ lı olmakla birlikte, işyeri "işletme toplu i ş sözleş mesi" kap-
sammda değilse veya işyeri "işletme toplu iş sözleşmesi" kapsa-
m ında bulunmakla birlikte, orada çal ışan üyesi bulunmuyorsa
bu işyeri için sendikanm her ne unvan alt ında olursa olsun bir
temsilci atayamayacağı kuşkusuzdur. Ancak, işletmeye bağlı
işyerlerinin tümü göz önünde tutularak çoğunluğu sağlayan ve
yetki alarak işletme toplu iş sözleşmesi inızalayarı sendikan ın,
temsilci atayaca ğı işletmeye bağlı işyerinde de aynca ço ğunlu-
ğu sağlamış olmas ı gerekmez. işletmeye bağlı işyerinde sendi-
kan ı n tek bir üyesinin bulunmas ı dahi temsilci atanmas ı için
yeterlidir. Do ğal olarak, atanacak temsilci say ıs ı belirlenirken
de işletmede çalışan tüm işçi say ıs ı değil, işletmeye bağ l ı her
bir işyerinde çal ışan işçi say ıs ı ayr ı ayr ı göz önünde tutularak
behrlenecektir.1

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikalarmdan kamu hiz-
metinin yürütüldüğü "işyerinde" en çok üyeye sahip sendikan ın
"işyeri temsilcisi" seçme yetkisi bulunmaktadır. Kanun'da "hizmet
kolunda" değil, "işyerinde en çok üye kaydet ımş sendika" deyimi
kullanıldığındaıı, sendikanın kamu kurum ve kuruluşuna ba ğlı
"her işyeri" için kamu görevlisi say ısına göre temsilci ata ıı as ı
yapmas ı mümkündür. Sendikanın toplu görüşmeye katılma yet-
kisi için gerekli olan "hizmet kolunda en çok ii ye ıje sahip sendika"
olmas ı şart değildir (KGSK m. 30). Temsilciler, kamu görevlileri
sendikalarmın tüzüklerinde belirtilen yetkili kurullar taraf ından
"bir genel kurul dönemi için seçilirler" (KGSK n ı. 23/1,2).

179 1-ID, 18.03:1991, 5205/5923, İHD, Nisan-Haziran, 1991, s. 263 -
M.Ekonomi incelemesi; 9. HD, 24, 04.1995, 13007/13901, Kamu-iş,
Yargı tay Kara rlan, s.460; N. Çelik, s.330; F. Şahlanan, Sendikalar, s.
269; Ô. Eu-enci, s.157, cin. 29; U. Nannanlio ğlu, Sendika Temsilciliğ i,
s. 185; S. Taşkent, Sendika Temsilciliği, s. 261; F. Demir, Sendikalar,
s. 163.
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3 8 İŞ YERİ SENDIKA TEMSILCILERININ
SAYISI NASIL SAPTANIR?

Kanun'a göre, "toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi ke-
s ı nleşen sendika, işyerinde işçi sayı s ı elliye kadar ise 1. Elli bir ile
yüz arasında ise en çok 2. Yüz bir ile be ş yüz aras ı nda ise en çok 3.
Beşyüz bir ile bin aras ı nda ise en çok 4. Bin bir ile ikibin aras ı nda
ise en çok 6. iki binden fazla ise en çok 8 olmak üzere i şyerinde çal ı -
şan üyeleri aras ı ndan işyeri sendika temsilcisi tayin ederek 15 gün
içinde kimliklerini işverene bildirir. Bunlardan biri ba ş temsilci olarak
görevlendirilehilir" (Sen. K. m. 34/1).

Görüldüğü gibi, Kanun'da temsilcilerin say ıs ın ın tavan ı
"en çok" deyimi ile s ınırland ır ıld ığmdan, bunlarm üstünde bir
atama her ne unvan altında olursa olsun (ünite temsilcisi, bö-
lüm temsilcisi, atölye temsilcisi gibi) mümkün olamayacakt ı r.
Yarg ıtay da bir kararında, "kanunda öngörülenden fazla temsilci
tayin edilen l ıallerde, teminattan yararlanma iddias ı nda bulunan
işçinin temsilcilik s ıfatın ı n geçerli olup ol ıııadığı n ı n araş tı rıln ı as ı
gerektiğine" karar vermiştir,`

9. HD, 24.10.1985, 7353/9823, YKD, May ıs 1986, s. 680; K.
Oğuzman, Yarg ı tay 1985 Yı l ı Karar/an, s.146; F. Şahlanan, s.269.
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Öte yandan. Kanun'da üye de ğil "işçi" say ısmm esas aim-

mas ı öngörüldüğüne göre, üye olsun veya olmasm, Kanuna
göre "işçi çal ış t ıran" işverenler ile "işletmenin bütününü sevk

ve idareye yetkili" işveren vekilleri d ışmdaki bütün personel

"işçi" sayısma dahil edilecek demektir. Uygulamada sorun,
işçi say ısmın azalmas ı halinde, daha önce atanm ış temsilci

say ıs ınm da aS ıp azalmayacağmda toplanmaktad ır. Bu ko-

nuda Yarg ıtay, "sendikan ın işyerinde uygulanmakta olan top/ii iş
sözleşmesinin tarifi bulunduğu ve yetkisinin devam etmekte oldu ğıı "

yolundaki Kanun (Sen. K. m. 35) hükmüne dayanarak, "atanan

temsilciyi görevden alman ı n da sendikan ın yetk ı s ı nde bulund ı lğıı n ıl,
işverenin i şyerı ndekı işçi sayıs ı n ın azald ığı n ı ileri sürerek tek yanl ı
bir işlemle temsilciliği?i düş tüğüne karar veremeyeceğini" hükme

bağlamıştır.18° Kararda aç ıklikla belirtilmemekle birlikte, i ş-

verenin sendikaya başvurusu üzerine "iki tarafl ı bir işlemle"

temsilcinin görevine sendikaca son verilmesinin kabul edildiği

anlaşılmaktadır.

Ancak, işverenin böyle bir başvurusu sonucu, sendikan ın
temsilci say ısmı azaltmak zorunda kal ı p kalmayacağı sorusu

da akla gelmektedir. Burada Yarg ıtay, bir baş ka kararında

buna şöyle bir yan ıt getirmektedir: "İşyeri sendika temsilcisinin

görevi, sendikan ı n yetkisi süresince devan ı edeceğindel ı (Sen. K. n ı .

35), iş çi sayı s ında azalma oldu ğu gerekçesiyle işverence temsilci

sayıs ı n ııı azaltı lmas ı istene,nez .lM Kan ım ızca, Kanun'da üst s ı-
n ın belirlenerek "mutlak enıredici" hale getirilen bu hükmün,
işletme ve işyeri "kamu düzeni" ile yakın ilişkisi bulunduğunu

180 9• [ID, 04.05.1992,17583/4966, A. R. Okur incelemesi, İHD, Nisan-
Haziran 1992,s. 266; N. Çelik, Yargı tay 1992 Yı l ı Karar/an, s. 103.

18! 9 [ID, 29.05.1997, 8277/10507, IKİD Tekstil Işo. D., Şubat 1988,
s. 14; Aynı görüş te, N. Çelik, s. 336; M. Kutal, 1997 Yı l ı Kararlan
Semineri, s. 258; A. R. Okur, IHD, Nisan-Haziran 1992, s. 266; C.
Tuncay, TIR, s. 85.
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3 8 kabul etmek gerekir. Bu nedenle, i şverenin öncelikle sendikaya
yaptığı başvurudan bir sonuç al ınamıyorsa; en son atamas ı ya-
p ılan temsilcinir ı s ıfatının işçi say ıs ın ın düştüğü tarih itibar ıyla
sona erdiğini kabul etmek gerekir. Bu nedenle sendikan ın yetki
ald ığı tarih itibariyle temsilci say ısm ın azaltı l ıp çoğaltılabilece-
ğini düş ünmüyoruz. 182 Zira, "yetki belgesi" temsilciyi atayacak
ü ı l(rnm belirlemek bakım ından önemlidir; temsilci "say ı sı n ı "
belirlemek bak ım ından değil>n

Nihayet, yetkili sendika tarafından işyerine temsilci olarak
atanan üyelerin kimlikleri, "işverene on beş gün içinde bildiri]-
inek" zorundad ır (Sen. K. nı . 34/1). Öyleyse, sendikan ı n atad ığı
temsilciler işverene bildiriln ı edikçe, bu kiş ilerin temsilci s ıfatm ı
kazanmalar ı ve temsilcilere tanınan güvenceden yararlanma-
lar ı mümkün olmayacakt ı r. Bu nedenle de temsilcilik s ıfatın ın
kazan ıldığı tarih, sendikan ı n temsilci atama konusunda ald ığı
"yöneti ııı kuridu kararı tarihi" değ il, işverene yap ılan "hildirin ı iıı
vardığı tarih" dir.1

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikalar ından işyerinde
en çok üyeye sahip sendika, i şyerinde kamu görevlileri say ıs ı
20-1 00 arasmda ise en çok bir, 101-500 arasInda ise en çok iki,
501-1000 aras ında ise en çok üç, 1001-2000 arasmda ise en çok
beş, 2000'den fazla ise en çok yedi temsilci seçmeye yetkilidir.
Bu temsilcilerden biri,sendikaca baş temsilci olarak görevlen-
dirilir (KGSK m. 23/3).

382 Aksi görüş te, N. Çelik, s. 336-337.
183 Ayrıntı l ı gerekçelerle aym görü ş te, M. Ekonomi, 3997 Yı lı Kara Han

Sen ı ineri, s. 206; E. Ayi ğit, TÜHİS, Kas ım 1998, s. 26; E.Akyi ğ it,
Kan ın-iş, Ocak 1994, s. 63; Berksun-E ş nıelioğlu, Sendikalar, s. 656;
F. Şahlanan, s.237; 1. Günay, Sendikalar, s.721.
Bildirimin "işverene" değ il "işçiye" yap ıld ığı tarihte "te ınsilcilik
s ı fatın ın" kazan ı laca ğı görüşü için bkz., Narmanl ı oğlu. 11, s. 251-
252.
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İŞ YERİ SENDIKA TEMSİLCİLERİNİN
GÖREVLERI NELERDIR?

Sendikalar Kanunu'na göre, i şyeri sendika temsilcileri ve
baş temsilci;

1. İşçilerin dileklerini dinlemek ve şikayetlerini çözüm-
lemek,

2. işçi ve işveren aras ındaki işbirliği ve çal ışma ahengi ile
çalışma barış m ı devam ettirmek,

3. işçilerin iş kanunlar ı ile toplu iş sözleşmesinden do ğan
hak ve menfaatlerini gözetmek

4. İşçilerin iş kanunlar ı ile toplu iş sözleşmelerinde öngö-
rülen çalış ma şartlar ın ın uygulanmas ına yard ımc ı olmakla,

görevlidirler (m. 35).

Görüldüğü gibi, temsilcilerin görevleri sadece i şçilerin hak
ve menfaatlerini korumak ve gözetmek de ğ il; ayn ı zamanda

işyerinin ve işverenin hak ve menfaatlerini işçilerinkiyle birlik-
te ele alarak değerlendirmektir. Bir başka deyişle temsilcilerin
işçi-işveren, işveren-sendika, sendika-işçi aras ında son derece
önemli bir köprü görevi yapt ığı aç ıkça ortaya ç ı kmaktad ır. 185 Bu

185 E. İnce, s. 29; Ö. Etrenci, s. 159; F. Demir, Sendikalar, s. 171;
Narmanlıoğlu, Il, s. 254 vd.
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görevlerirı yerine getirilmesi amacıyla toplu iş sözleş meleriyle39 somutlaş tırılmas ı ve uygulamada yaygın bir şekilde görüldü ğü
gibi, temsilcilere iş saatleri içinde izinler verilmesi ku şkusuz
mümkündür.1

İş Kanunu ve bununla ilgili baz ı yönetmelik ve tüzük
hükümleri de sendika temsilcilerine görevler yüklemektedir.
Gerçekten, İş Kanunu'na (m. 60) dayan ılarak çıkarılan Y ıllık
Ücretli izin Yönetmeli ği'ne göre, işçi sayıs ı yüzden fazla
olan işyerlerinde, işverence atanan bir ki şinin başkanlığmda
olu ş turulan "Izin Kuruln"na, işyeri sendika temsilcilerince
iki işçi temsilcisi seçilmektedir. i şyeri sendika temsilcilerinin
atanmamış olduğu hallerde, i şçi temsilcileri doğrudan işçiler
tarafmdan seçilebilecektir (Yön. m. 10). Bunun gibi, İş Kanu-
nu'na (m. 80) dayan ılarak ç ıkartılan İş Sağ lığı ve Güvenliği
Kurulları Hakkmda Tüzük (Yönetmelilc) uyarmca da bu ku-
rullara sendika temsilcilerinin kendi aralar ından seçecekleri bir
işçi, sendika temsilcisi yoksa i şçiler tarafmdan seçilecek bir işçi
katılacaktır (Tüz. m. 3/g). Do ğal olarak uygulamada bu kurul-
larda görv alan "işçilerin" başında sendika temsilcilerinin yer
aldığmı söylemek yanl ış olmaz. T ıpk ı İş Kanunu'na (ni. 79/7)
dayanilarak ç ıkarılan, işyerinde İşin Durdurulmas ına veya İş-
yerlerinin Kapatılmasma ilişkin Tüzük (Yönetmelik) uyar ınca
kurulan komisyona, işçi kuruluşlarınca sendika temsilcilerinin
seçilmesi gibi. Gerçi, bu Tüzük'te (Yönetmelik'te) seçilecek i şçi
temsilcisinin i şyeri sendika temsilcisi olacağı befirtilmemiş tir.
Ama uygulamada işçi kuruluşlarına tanman bu yetkinin ge-
nellikle sendika temsilcileri yönünde kullan ıldığı da bir ger-
çektir. İş Kanunu'na dayanarak kurulan bu kurullar yanmda,
uygulamada sendika temsilcilerinin toplu iş sözleşmelerinin

186 N. Çelik, s. 332; M.Ekonornj, Sendika Temsilcileri, s. 21; Krş ., A. R.
Okur, s. 67; F. Sönmez, s. 136.
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hemen hepsinde varolan "disiplin", "hasar tespit" ve "ödül" gibi
kurullarda da çeşitli görevler ald ıklar ı bilinmektedir.

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikalar ı işyeri temsilci-
leri üyelerinin "işveren veya işyeri ile ilgili sorunları n ı dinlemek,

ilgili yerlere iletn ıek ve sendika ile işveren aras ında ileti ş im sağlamak

amac ıyla" görev yaparlar (KCSK m. 23/2).
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İŞYERİ SENDIKA TEMSİLCİLİĞİ GÖREVİNİN40 SINİRLARI NELERDIR?

Sendikalar Kanunu, bu derece önemli gördü ğü temsilci-
lik görev ve yetkilerine bir tak ım s ın ırlamalar da getirmiş tir:
Bunlardan ilki, temsilcilerin go•• revlerini atand ıklar ı "ışyerine
ınünhas ır kalmak kaydıyla" yerine getirmeleridir (m. 35). Bu ne-
denle, işyerirı in d ışında veya ba şka işyerinde meydana gelen
olaylar ve uygulamalar temsilciyi ilgilendirmeyecektir. Hafta,
aynı iş letme toplu iş sözleş mesi kapsam ındaki başka işyerleri
de temsilcinin görev alan ı d ışında kalacaktır. Hükmün amac ı ,
geçmişte görülen ve temsilcilerin yetkilerini a şarak başka işve-
rene ait i şyerlerinde dayan ışma ad ı altında çeşitli faaliyetlerde
bulunmalar ın ın önüne geçnı ektir267

Ikinci smırlama, görevin bizzat yerine getirilmesi s ırasmda
temsilcinin davranışlar ıyla ilgilidir: "İşyeri sendika temsilcileri
bit görevlerini, işyerindeki iş leri aksatmanzak ve iş disiplinine ayk ırı
olmamak şartıyla yerine getirirler" (m. 35). Öyleyse, işverenin izni
veya toplu sözleşme hükmü gereği olmad ıkça, temsilcilerin iş
saatleri içinde görev yapmalar ı veya ücretli izinli say ı lmalar ı
mümkün değildir. Yarg ıtay da bir karar ında, 'sendika temsilcisi

187 E. İnce, s. 28; Ö. Etrenci, s. 159; F. Demir, Sendikalar, s. 72.
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olduğunu söyleıjerek, çalışma saatten içinde iş yapn ı aıjan tems ı lcinin
işverence iş ten çıkartı labileceğine" hükmetmişbr.'

Üçüncü s ınırlama, temsilcilerin görev süreleriyle ilgilidir:
"Temsilcilerin görevi, sendikan ı n yetkisi süresince devam eder" (m
35). Buna göre, sözle şme süresinin bitiminden 120 gün önce
başlayan yetki iş lemleri (T İSGLK m. 7/2) sonucunda yetki
alan sendika, sözle şmenin bitimi ile "taraf' s ıfatın ı kaybetse

bile yeni toplu iş sözleşmesini yapmaya "yetkili" olduğu için,
temsilcinin görevi de devam edecektir. Buna karşılık, işçi

sendikasmm "yetki alamadığı " (TİSCLK m. 12,13) veya yetki
aldığı halde "yetkisini düşürdüğü" (TİSGLK m. 17/2,19/3,36/3,
37/2) hallerde, temsilcilerin görevleri de sendika ve i şverenin

herhangi bir işlem yapmasma gerek katmadan kendiliğinden
sona erecek demektir1

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikalar ı işyeri temsil-
cileri de görevlerini "haftada iki saat izinli" say ılarak yerine
getirirken; "kan ı t ı işvereni" de kendilerine "yönetim ve hizmetin
iş leyi şı ni engeflemeyecek" biçimde, "çal ış ma saatleri içinde ve
dışı nda" görevlerini yapabilmeleri için "imkanlar ı ölçüs ı i ııde"
kolaylıklar sağlar (KGSK m. 23/3, 4).

9. 1-ID, l0.11.1969,6613/10599, Çal ış ma ve İş Dergisi, Sayı : 13,1970,
s. 22 ve N. Çelik, s.332, dn. 27; M.Ekonomi, Sendika Temsilcileri, s.
25;Ö. Etrenci, Güncel Sorunlar, s.158; F. Şahlanan, s.273; F. Demir,
Sendikalar, s. 173.

189 F. Demir, s. 173; Narmanl ıoğlu, 11, s. s. 252-253.
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4 1	 İŞ YERİ TEMSİL CİLİK GÜVENCESİNİN
KAPSAMI VE SINIRLARI NELERDIR?

Kanun'a göre, "işyeri sendika temsilcilerinin belirsiz süreli
hizmet sözleşmeleri nin feshinde İş Kanunu hükü ııı leri uygulan ı r"
(4773 s. K.'la değiş ik Sen. K. m. 30). Öyleyse, 1. "otuz veya daha
fazla say ı da işçi çal ış tı ran işyerlerinde" 2. "en az alt ı ayl ık kı denı i
olan" 3. "belirsiz süreli iş sözleşmesi yle çalışan" (İş K. m. 18/1)
işyeri sendika temsilcileri, başta "feshin geçersizliği" (işe iade)
olmak üzere buna bağ l ı olarak doğan tazminat ve işçilik hak-
larmdan (iş güvencesinden) yararlanacak demektir (İş K. m.
18, 19, 20, 21)190

Bilindiği gibi, "sendika üyeliği" ve "sendikal faaliyete kabI-
ma" konusunda Kanun'da, işçilerin say ıs ı ve kıdemi aç ısmdan
herhangi bir suıırlama getirilmemiş; sayıs ı ve k ıdemi ne olursa
olsun, sadece İş Kanunu'na ve Basm İş Kanunu'na tabi işyerle-
rinde çalışan işçiler değil, Deniz İş Kanunu'na ve Borçlar Kanu-

15.03.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4773 say ı l ı Kanun'dan önce
herhangi bir s ın ı rlamaya tabi ol ınaks ızm ve boş ta geçen sürelerde
ücretleri tam olarak ödenerek i şe iadeleri sağlanan sendika
işyeri temsilcilerinin i ş güvencelerinde görülen bu geriye gidi ş,
hazı rlanan yeni Sendikalar Kanunu Tasar ıs ı'nda telafi edilmeye
çalışılmaktad ır.
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nu'na tabi işyerlerinde çal ışan işçiler de sendikal örgütlenme
özgürlüklerinden yararlandır ılmışlard ır. (Sen. K. m. 31/7).
Buna karşıl ık, bu işyerlerine atanan sendika temsilcilerinin "i ş
güve ııcesinde ıı " (işe iade ve buna bağlı tazminat ve dört aya ka-
dar olan işçilik haklar ından) yararlanabilmesi, işyerinde en az
otuz işçinin çalışmas ına bağlıd ır. Çünkü Kanun, "işyeri sendika
temsilcilerinin belirsiz süreli i ş sözleşınelerininfeslıı nde İş Kanunu
hükümleri uygulan ır" dediğinden (Sen. K. m. 30/1); İş Kanunu
da iş güvencesi" hükümlerinin uygulanmas ı için "otuz ve da/m
fazla sayı da işçi çal ıştıran işyerleri" aradığından, işyeri sendika
temsilcilerinin "iş güvencesi" hükümlerinden yararlanabilmesi
"otuz ve daha fazla işçi çalıştı ran işyerlerinde" görev yapmas ına
bağhd ır2 Otuzdan az işçi çalıştıran işyerlerinde çalış an tem-
silciler bu güvenceden (i şe iade ve buna ba ğ l ı tazminat ve dört
ayl ık ücret ve diğer haklardan) yararlanamayacak, sadece "en
az bir yı llı k ücret tutarı nda tazminattan" yararlanacaktır (Sen. K.
m. 30/ 2, 31/ 7).

İkinci olarakişyeri sendika temsilcilerinin İş Kanunu'nun
getirdiği "iş güvencesin4en" yararlanabilinesi, "otuz ve daha fazla
işçi çalış tıran bir işyerinde" ayn ı zamanda "en az altı ayl ık kıdeini
olan bir işçi" olmas ına bağlanmış tır. Öyleyse, işyerinde sendi-
kal örgütlenmeye gidildiği takdirde işyeri sendika temsilcisi
atanabilmek için herhangi bir k ıdem aranmaks ızm "işyerinde
çalışıyor olmak" yeterli oldu ğu halde, temsilcinin "iş güvencesi"
hükümlerirıden yararlanabilmesi için "en az altı ayl ık kıdemi
olan bir işçi" olmay ı beklemesi gerekecektir} Aksi halde, altı
aylık kıdemi dolmadan işyerine "temsilci" atanan bir işçinin,
iş sözleş mesinin feshi halinde, sadece ko ş ulları gerçekleşen
"en az bir y ı ll ık ücret tutarı nda bir tazminat ı " talep etmekle ye-

Aksi görüş : Çankaya-Günay-Göktaş, s. 157.
192 Aksi görü ş: Tuncay, A. C. Çimento işveren Dergisi, Ocak 2003, s.

16; Çankaya-Günay-Gökta ş, s. 157.
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4 1 tinmek zorunda kalacağı, "işe iade" ve buna bağ lı "taz ııı iııat"
ve "dört aya kadar olan i şçilik haklann ı " isteyerneyeceğ i kabul
edilmelidir.

Üçüncü olarak, "sözleşmenin feshi" konusunda temsilcilik
güvencesirıden yararlanacak olan işçilerin de tıpkı "iş güven-
cesinden" yararlanacak olan di ğer işçiler gibi, "belirsiz süreli iş
sözle ş mesi yle" çal ışıyor olmalar ı gerekmektedir (4773 s. K.'la
değ iş ik Sen. K. m. 30). Zira belirli süreli i ş sözleşmeleri kural
olarak süre sonunda "kendiliğinden" sona erdiğinden, işveren
tarafından süre sonunda "yenilen ıneyeceği" bildirilen belirli
süreli iş sözleşmeleri, belirsiz süreli i ş sözleşmeleri gibi "feshe-
dilmiş " sayılmamaktad ır. Bu nedenle de sözleşmesi "kendiliğin-
den" sona eren işçilerirı "temsilcilik" s ıfatı da kendiliğinden sona
ermekte; işçiler sözleşmenin sona ermesi sebebiyle herhangi bir
"temsilcilik güvencesinden" yararlanamamaktad ırlar.1

Nihayet, Kanun'un temsilcilere tan ı d ığı güvenceler,
"sendikan ı n yetkisinin deüam ettiği" süreyle s ıiıırl ı tutulmuş tur.
Çünkü, "ten ısilcilerin görevi sendikan ı n yetkili olduğu sürece devan ı
ettiğinden", güvenceler de sendikanın toplu iş sözleşmesinin
tarafı olduğu veya taraf olmak için yeniden "yetki belgesi aldığı "
sürece devam eder (Sen. K. m. 34,35). Uygulamada da Yarg ıtay,
"toplu iş sözleş nıesinin bitiminde sendika henüz yetki alnıanıış ise,
sözleş nıenin bitimi ile ten2silcilik görevi de sona ermiş olacağı ndan,
davacı artık temsilcilik görevine bağl ı olarak ondan sonraki süre için
işçilik haklann ı isteyemez" demektedir.193

193 9 HD, 05.05.1997, 3690/8218, Işveren D., Ağustos 1997, s. 15 ve M.
Ekonomi incelemesi, 1997 Yı l ı Karar/an Senı ineri, s. 209; Günay,
Sendikalar, s. 522.

' 9. HD, 25.02.1991,11603/2759, Kamu-I ş, Yargı tay Kara rlan, s.462;
Aksi görüş : 9. HD, O4.11.1994,11120/15310, Kamu-iş, s.437; Krş .;
9. HD, 25.01.1998, 17015/218 ve 9. HD, 09.12.1998, 16050/17725,
Günay, Sendikalar, s. 537, 619.
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Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikalar ında "bir genel
kurul dönemi" için seçilen "işyeri temsilcileri" için, yeniden se-
çilemedikleri takdirde görevleri sona ermekte ve kendilerine
sağlanan ek bir güvence bulunmamaktadır (KGSK m. 23/2).
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42 İŞYERİ VE İŞ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

İş güvencesi adıyla bilinen 4773 say ıl ı Yasa'yla "işyeri sen-
dikti temsilcilerine" getirilen "güvence", hem temsilçinin işyeri
değişikliğinde hem de temsilcinin iş sözleşmesinin feshinde
uy gulanm a k ta d ir

Bununla birlikte, iş sözleşmelerinin feshinde sadece "be-
lirsiz süreli" iş sözleş mesiyle çalışan temsilcilere tan ınan bu
güvence, "işyeri" ve "iş " değişiklikleri konusunda herhangi
bir ayr ım yapmaksizm hem "belirli" hem de "belirsiz" süreli iş
sözleşmesiyle çalışan temsilcilere tanmm ış tır. Gerçekten, ister
belirli süreli ister belirsiz süreli i ş sözleşmesiyle çalişıyor olsun,
"yaz ı l ı rı zası " almmad ıkça bir temsilcinin"işyerinin değiş tiril-
mesi" veya "işinde esasl ı tarzda değişiklik yap ı lmas ı " mümkün
olamayacaktır. Aksi halde degişiklik sayılacaktır195
(Sen. K. m. 30/3). Bu anlamda, temsilcini ı-ı ücret (veya düzenli
ôdeneri ücret ekleri) dü şüklüğüne yol açan iş ve işyeri değ işik-

" Yargı tay'a göre, "işyeri değişikliği sonucu sendika işyeri tem-
silcisini yasanınöngördüğü güvence d ışı nda b ı rakmak yasanın
amac ına ayk ı r ı dü şecekti?': 9. HD, 30.01.2002, 16796/1738-
Çankaya-Günay-Gökta5,s. 352-353; Ayn ı görüş, 9. HD, 20.11.2003,
19327/19592- Kı lıçoğ lu, 2005, s. 102-103.
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likleri yanmda, işçinin işini ağırlaş tıran ve kendisine ek mail.
külfetyükleyen iş ve işyeri değişiklikleri de "esas/t tarzda" de-
ğişiklikler arasmda say ılacaktır) Daha önce temsilciye sadece
"hakl ı sebeple" fesih hakkı veren (1475 s. eski İş Km. 16/II,e)
ve "kı dein taz ıninat ı na" hak kazand ı ran bu değişiklikler artık
"geçersiz" say ıld ığından, ayn ı zamanda "iş güvencesi" ile ilgili
hükümler de uygulama alan ı bulabilecektir. Bir ba ş ka deyişle,
temsilciııin"yaz ı l ı rı zas ı " al ınmadan işveren tarafından verilen
tek tarafl ı "iş " ve "işyeri" değ iş ikliği konusundaki talimatlara
temsilcinin uyma (itaat) borcu bulunmamaktad ır.

Aksi halde, temsilci i ş sözleşmesini "çalışma şartları n ı n
uygulan ı namas ı " nedeniyle "hakl ı sebeple" feshederek kıdem
tazminatına hak kazanabileceği gibi (iş K. m. 24/11, f ve 14);
işyeri değişikliğ i konusundaki talimata uymakla birlikte
açacağı bir dava ile de ğ işikliği iptal ettirerek "işe ı ades ı ni"
de sağlayabilir. 197 Bunun gibi, değ i ş ikliği kabul etmeyen
işçi, iş sözleşmesini feshetmeyerek i şveren tarafmdan işten
ç ıkarıimay ı (sözleş mesinin feshedilmesini) de bekleyebilir ve
"iş güvencesi" hükümlerinden (işe iade ve buna bağl ı işçilik
haklarmdan) yararlanma yoluna da gidebilir.

Ancak, "iş güvencesi" hükümlerinden yararlanmak iste-
yen işyeri sendika temsilcisinin, belirsiz süreli i ş sözleşmes iyle
çalışan bir temsilci olmas ı gerektiği unutulmamal ıd ır. Belirli
süreli iş sözleşmesiyle çal ışan işyeri sendika temsilcisinin, "i ş "
veya "işyeri" değ işikliği konusundaki talimata uymad ığı için
sözleşmesinin işveren tarafından feshi halinde "iş güvencesi"
hükümlerinden yararlanamayacağı, sadece zaman ından önce

" Bkz. F. Demir, İş Hukuku ve Llygulan ı as ı , 4. Bask ı, Birinci Bölüm,
Beş inci Kıs ı m, 11 ,A, 1, b.

"7 Ankara 6. Iş Mahkemesi'nin 1175/1059 say ılı kararın ı onayan 9.
HD, 20.11.2003,19327/19592- K ıl ıçoğ lu,2005, 5. 102.
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4 2 feshedilen belirli süreli iş sözleşmesinin doğurduğu sonuçlar-
dan yararlanacağı aç ıktır»ı

Kanun'da temsilcinin "i ş " ve "işyeri" değişikliği konusun-
da "yazı l ı nza" şartı arayan hükümler "kamu düzeni" ile ilgili
emredici hükünıler arasmdad ır. Bu nedenle, işçinin işe girerken
imzaladığı iş sözleşmesinde veya işyerinde yürürlükte bulunan
bir toplu iş sözleş mesinde, işçinin (temsilcinin) işyerini veya
iş ini değiş tirme hakk ın ı işverene veren hükümler "tenısilcilik"
s ıfatının devam ı süresince uygulama alan ı bulamayacaktır: Bir
başka deyişle, işçinin"ten ısilcilik" s ıfatın ı taşıdığı müddetçe bu
hükümler "geçersiz" sayılacak, temsilcilik sifat ı kaybedildiği
zaman bu hükümler tekrar uygulama alan ı bulabilecektir. Bu
nedenle, işçinin işe girerken "önceden" alman "iş " ve "işyeri"
değişikliği konusundaki "yaz ı lı rızaları " da temsilcilik görevinin
devam ı süresince geçersiz say ılacaktır. Buna karşı l ık temsilcilik
sıfatı ve görevi devam ederken al ınan "yazı lı ma", işverene "iş "
ve "işyeri" değişikliği konusunda gerekli yetkiyi (yönetim hak-
kını) verecektir. Bu durumda r ızas ı al ınarak işyeri değ iş tirilen
temsilcinin yeni işyerinde koşullar elveriyorsa temsildiik s ıf atı
devam edecek; temsilci say ıs ı yasada belirtilenin (Sen. K. m.
34) üzerine ç ık ıyorsa temsilcilik s ıfatı düşecektir.

Eh. F. Demir, İş Hukuku ve Uygulamas ı, 4. Baskı, Birinci Bölüm,
İkinci Kı sm ı, 11, B.
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İŞ YERİ SENDIKA TEMSILCISININ
İŞ SÖZLEŞMESININ FESHİ NASıL YAPıLIR?

işyeri sendika temsilcilerinin "belirsiz süreli i ş sözleşme/e-

rinin" işveren tarafından "feshiıı de" de İş Kanunu hükümleri
uygulanacağından (4773 s. K.'la değişik Sen. K. m. 30/1), tı pkı
"iş güvencesinden" yararlanabilecek diğer işçiler gibi, temsil-
cinin de fesih bildiriminin "yaz ı l ı " yap ılmas ı, yazıl ı yap ılan
fesih bildiriminde "açık ve kesin" bir "sebep" belirtilmesi, fesih
bildiriminde belirtilen sebebin de "geçerli" olmas ı gerekecektir.
Sebebin "geçerli" olmas ı için de, temsilcinin" ışçiliğinin yeterli-

liğinden veya davranışlarından ya da i şletmenin ışyennin veya işin

gereklerinden kaynaklann ı as ı " zorunludur. Üstelik, temsilcinin
"davran ışı veya verimi" ile ilgili "hakkı ndaki iddialara karşı savn ıı-

mas ı al ı nmadan" sözleşmesinin feshi de mümkün değildir (İş
K. m. 18, 19). Temsilcinin savunmas ı almmadaıı yapılan fesih,
geçerli bir sebebe dayansa bile artık "geçersiz" say ılacaktır. Zira
getirilen bu hüküm "kanın düzeni" ile ilgili oldu ğundan, aksi
sözleşmelerle de kararlaştır ılanıayacaktır.

Öte yandan, "yaz ı l ı " fesih bildiriminde "açık ve kesin" ola-
rak belirtilen "geçerlifesih sebebini" işveren daha sonra değiş tire-
meyeceği gibi, sebebin varlığın ı "ispat ku/feti" de işverene aittir
(İş K. m. 20/2). Nitekim, işveren Kanun'un arad ığı "geçerli bir

sebebin" varlığın ı ve bu sebebe dayanarak temsilcinin sözle ş-
mesini feshettiğini ispat ederse, iş sözleş mesinin feshi geçerli
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4 3 olacaktır.199 Bu gibi hallerde, işveren sadece şartlar ı gerçekleşen
ihbar ve k ı dem tazm ınatlar ı ile maddi ve manevi tazminattan
sorumlu tutulacak; işçinin "mahkeme karar ı n ı n kesiıı leşıııesine
kadar çalışhrı lınadığı süre için en çok dört aya kadar doğmu ş bulunan
ücret ve diğer haklan" dahi ödenmeyecektir. 20° Buna karşılı k, iş-
verenin öne sürdüğü "geçerlisebehi ıı " varlığı ispat edilernemiş-
se, bu takdirde işveren işçinin "işe iadesi" ile buna bağ l ı olarak
doğabilecek "tazn ıı nat" ve "işçinin dört aya kadar olan ücret ve
diğer hakları " ile şartlar ı gerçekleşen "ihbar", "k ı den ı ", "n ıaddj ve
manevi" tazminatlardan sorumlu tutu labilecekfir

Bununla birlikte, Kanun'da i şverenin "hakl ı sebep/e" tem-
silcinin iş sözleş mesini "önelsiz" ve "tazmi ııats ız" fesih hakk ı da
sakl ı tutulmuş tur (İş Km. 19/2). Buna göre, temsilcinin "alı /ak
ve ıyiniyet kurallar ına uynıayan haller ve be, ı zerleriııde" (İş K.
25/11), işveren hizmet sözleş mesini derhal feshedebilecekh ı-.
Maddede açıkça belirtilmemekle birlikte, temsilcinin "yasad ışı
grev kararına katı lmas ı " veya başka işçileri yasad ışı greve "teşvik
etmesi" (TİSGLK in. 45/1) hallerinde de, "ilıbarönebsiz" ve "taz-
ıııinats ız" hakl ı sebeple fesih hakkm ın işverence kullan ılmas ı
söz konusu olabilecektir. Gerçi, Kanun'da "iş güvencesi" ile
ilgili değiş iklikler yap ılmadan önce de işverenin hakl ı sebeple
ihbars ız ve tazminats ız fesih hakk ı bulunuyordu. Ancak, yeni
hükümler eskisinden farkl ı olarak iş verene "geçerli bir sebebin"
varl ığın ı ispatlamak ko şuluyla temsilciyi "il ıbar önelli" ve "k,-
de,,, taz,ninatl," olarak işten ç ıkarma hakk ım tan ımaktad ı r.20'

199 "Feshin ış letmenin gereklerinden kaynaklanan ekonomik
nedenlere bağ l ı olarak gerçekleş tirildiğ i, sendika temsilcili ğ i
faaliyeti ile ilgisinin olmad ığı " anlaşı lmakla "davanın reddine"
karar verilmiştir: 9 1-ID , 20.122004 , 12278 / 28265 - Çankaya-
Günay-Gökta ş, s. 546.

' 9. HD, 08.07.2003, 12444/13125, işveren D., Temnı uz 2003,s. 17;
Kamu-iş, Haziran-Temmuz 2003, s. 6.
9. 1-ID,20.12.2004, I227S/2S265-Çankaya-Günay..Gökt ş s.431.
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İŞYERİ SENDIKA TEMSILCISININ

DAVA AÇMA HAKKI VE SÜRESI NEDIR?

Temsilcinin dava açma hakk ı da İş Kanunu hükümlerine

uygun olarak kullan ılacağrndalı (4773 s. K.'la değ işik Sen. K.

m. 30), tıpk ı diğer işçiler gibi fesih bildiriminin "yaz ı l ı " yap ı t-
madığı , yazılı yap ılmakta birlikte "sebep" belirtilıııediği, sebep

belirtilmekle birlikte "geçerli" olmad ığı hallerde temsilci dava

açma hakkmı kazanacaktır. Davanm, i şyerinin bulundu ğu yer-

deki İş Mahkemesinde (veya iş davalar ına bakruakla görevli

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde) aç ılması gerekir (İş K. nı . 20/1).

Kanun'da "sendikan ı n" dava açma hakkına yer verilmemekle

birlikte, temsilci do ğrudan kendisi böyle bir davay ı açabileceği

gibi, "yaz ı lı başvuruda" bulunmak koşuluyla sendikan ın kendi

ad ına dava açmas ın ı da sağlayabilir."'

Ancak, davan ın mutlaka "bir ay" içinde aç ılmas ı zorunlu-

luğu vard ır. Zira dava açma süresi "hak düşürücü" bir süre oldu-

ğundan, temsilciye "fesih bildiri,ninin tebliği tarihinden itibaren"

bir aylık süre içinde davanın mutlaka aç ılmas ı ger4ecektir.

Kanun'da fesih bildiriminirı "ihbar önellerinin k ıı liand ı rı lmas ı "

veya "ihbar önellerine ait ücretin peş in ödenmesi" suretiyle yap ıl-

22 Bkz., Birinci K ı s ı m, Soru No: 48, 50/a.
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4 4 mas ı konusunda bir ayr ım yap ılnı amış tır. Bu nedenle, fesih
bildirimi "ihbar onellerinin kulland ı rı/n ı as ı " suretiyle yap ıld ığı
hallerde, dava açma süresinin sözleş menin sona ereceği ihbar
önellerinin bitti ği tarihten başlatılmas ı gerekir 203 Buna karşılık,
.fesih bildiriminin ihbar önellerine ait ücretin pe şin ödenmesi
suretiyle yap ılmas ı halinde, dava açma süresinin sözleşmenin
sona erdiği tarihte başlatılmas ı gerekir.

Dava açma süresini (bir ay) kaç ı ran işçinin "ten ısilcilik
güvencesiyle" ilgili "işe iade" ve bunun doğuracağı "tazn ı inat"
ile "ücret ve diğer haklar" konusunda (İş K. m. 21 ve Sen. K. m.
30/2) herhangi bir talepte bulunmas ı mümkün olmamakla
birlikte; koşullar ı varsa ihbar ve k ıdem tazminatları ile maddi
ve manevi tazminat talebinde bulunma haklar ı sakl ı dır (İş K.
m. 17; Sen. K. m. 31/Son).

Tarafların anlaşmas ı veya toplu iş sözleş mesinde hüküm
bulunmas ı hallerinde ayn ı sürede (bir ay) "özel haken ıc" gidi-
lebileceğini öngören Kanun; özel hakemde veya mahkemede
dava aç ılmas ı halinde "seri muhakeme usu/ii nün" (HUMK m.
501-506) uygulanaca ğın ı ve davanm "iki ay içinde son ııçlandırı -
lacağın ı " belirtmektedir. Mahkeme veya özel hakem karar ın ı n
temyizi halinde ise, "Yarg ı tay b ı r a y içinde kesin olarak karar
verecektir" ( İş K. nı . 20/3). Önceki düzenlemeden farkl ı olarak,
"temyiz" sürecini de yasaya ilave eden Kanun'da öngörülen

203 "Fesih tarihinin" değil, "fesih bildirim tarihinin esas al ınmas ı
gerektiği" yönündeki aksi görü ş için bkz., 9. HD, 11.12.2003,
20424/20629, işveren D. Şubat 2004, s. 15; Madenci, Nisan-May ıs
2004,s. 34. Karar ın titiz ve ayr ıntı lı bir eleş tirisi için bkz. M. Uçu ın,
işe/nde Taleplerinde DavaAçn ı a Süresinin haş/angı cma ilişkin Sorunlar,
LEGAL-İHSGD, Ekim - Aral ık 2004,s. 1303; Ayr ı ca bkz., F. Demir,
iş Hukuku ve Uygulamas ı, 4. Bask ı , Birinci Bölüm, Be şinci K ıs ı m,!, B.
3,u,aa.

148



Sorularla Toplu İş Hukuku

kısa sürelerin (2+1 =3 ay), mahkemelerin iş yükü göz önüne
al ı nd ığında uygulanmas ı olağanüstü güç görünmektedir.
Böyle bir sonuç, do ğal olarak işverenlerin mahkemece verile-
cek "işe iade" karar ın ı uygulamaktan çok "taznnnat" kararın ı
uygulamaya koymasmı kolaylaş tıracaktır. Bu nedenle, davan ın
"özel haken ı de" aç ılmas ın ı öngören toplu iş sözleşmesi hüküm-
lerinin uyuşmazlığm çözümünü çabukla ş tırmas ı ve "işe ı adeyi"
kolaylaştırmas ı beklenebilir.
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İŞ YERİ SENDIKA TEMSIL HAKKINDA45 VERİLEN MAHKEME KARARININ İÇERİĞİ NEDIR?

işyeri sendika temsilcisi taraf ından süresi içinde aç ılan
davada mahkeme, fesih bildiriminde "sebep gösterilmediğini
veya gösterilen sebebin geçerli olmad ığı n ı " tespit ederse, "feshin
geçersizliğine" karar verecektir (İş K. m. 21/1). Böyle bir karar,
temsilcinin "davran ışı veya verimi ile ilgili" nedenlerle "savunn ıası
al ı nnından" yapılan fesihlerde de verilir.

Mahkemece verilen "feshin geçersizliğı " kararı üzerine, tem-
silcinin"kesinleşen ınalıkenıe kararı n ın tebliğinden itibaren on işgün ı l
içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunn ı as ı zorunludur".
Burada söz konusu olan 10 ışgünlük" süre kamu düzeni ile
ilgili "hak düşürücü" bir süre olduğundan, temsilcinin bu süre
içinde mutlaka işverene başvuruda bulunmas ı gerekir. Aksi
halde, bu sürenin geçirilmesinden sonra yap ılan başvurular ı
işveren artık kabul etmek zorunda olmad ığı gibi; yaptığı fesih
bildirirni de "geçerli" hale geldiğinden, "sadece geçerli.birfeshin
hukuki sonu çlanndan (ko şullar ı gerçekleşen ihbar, kıdenı, maddi ve
manevi taz ıninatlardan) sorumlu olur"° 4 (İş K. m. 21/5).

Buna karşı l ık, temsilcinin süresi içinde işe başlamak üzere
işverene başvuruda bulunmas ı halinde, işveren de temsilciyi
204 9 HD, 26.02.2004, 13385/3403, Işveren D., Haziran 2004, s. 18.

150



Sorularla Toplu İş Hukuku

"bir ay" içinde işe başlatmak zorundad ır. Bir ay içinde temsilciyi
işe başlatmayan işveren, temsilciye "en az dört ay en çok sekiz ayl ık
ücreti tutarında bir tazminat ödemekle yükümlü olur" (İş K. m. 21/
1). Bununla birlikte, temsilci ıı irı hizmet sz1eşn)esinm"sadece
ten ı silcil ık faaliyetlerinden dolay ı feslıedildiğini ıı " tespit edilmesi
halinde, mahkemece hükmedilecek tazminat, temsilcinir ı "en
az bir yı ll ık ücreti tutarında" olacakür (4773 s. K.'la değ işik Sen.
K. m. 30/2). Öyleyse, temsilcinin her i ş sözleşmesinin feshinde
istenecek tazminattutar ının "fesih sebebine" göre değişebileceğ i;
"en az bir y ı llık ücret tutarında" tazn ıinatm, "sadece temsilcüik

faaliyetlerinde ıı dolay ı fesih halinde" istenebileceği ak ıldan ç ı-
karılmamalıd ır. Gerçi, "teinsilcihik faahiyetlerin ı n" ne olduğu
konusunda Kanun'da bir aç ıkl ık yoktur. Ancak, "işyeri sendika

ten ısilcileri ıı i ıı görevleri" ile ilgili hüküm (Sen. K. m. 35) bize bir
fikir verebilir. Buna karşıl ık, uygulamada Yarg ıtay "sendikal
faaliyeti" Kanun'un 32. ve 33. maddelerindekifaatiyetlerle s ın ırl ı
tutınakta; 35.maddedeki "ten ısilcilik görevlerini" sendikal faali-
yet saymamaktadir.205 Ama ayn ı Yüksek Mahkeme, "teinsilcihik

giivencesinden" yararlanmak için "çıkannan ın sendikal faaliyet ne-

deniyle" yapılmiş olmasmı da ş art görmem4tir.206

Bundan başka, temsilcinin yukar ıda öngörülen taznıinatma
ek olarak, "n ı alıkenıe kararın ı n kesi ıı leşn ıes ı ne kadar çal ıştı rı h ınadığı
süre içinde en çok dört aya kadar do ğn ıuş bulunan ücret ve diğer hak-

ları da kendisine ödenmek" gerekir. Bu haklar ın "en çok" dört aya
kadar olduğu, mahkemenin daha k ısa sürede bitmesi halinde
"daha k ısa süre için" doğan haklara karar verileceği açtır. Bu

HGK, 05.05.1982, E. 980/9-38, K. 982/459, 1K/D Tekstil
İşv. D., A ğusto 1983, s. 	 ve YKD, Şubat 1983, s. 159; 9.
HD,26.05.1987,4801/5265, 

.19
.KD 	 Tekstil /şi' . D., Ekim 1987 ve Ş .

Kıral,s. 120.
2% 9• HD, 20.12.1998,12263/16174, M.Ekonorni incelemesi, IHU, Sen.

K. md. 20, No:4; F. Demir, i ş Güvencesi, s. 195; H. H. Sümer,
Sendikal Neden, s. 132; N. Çelik, s. 337.
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haklann temsilciye ödenmesi için temsilcinin işe başlatılmas ının45 veya başlatilmamas ın ın da önemi yoktur. Kanun bu konuda bir
ayr ıma gitmemiştir. Ancak, temsilciye fesih bildirinı i şırasmda
"ihbar önellerine tekabül eden ücreti" (ihbar tazminatı) ve "kıdem
tazminatı peşin" ödenmiş ise, işe başlatılan işçiye daha önce öde-
nen bu tazminatlar yap ılacak dört aya kadar ölan ödemeden
"mahs ııp edilir". Buna karşılık temsilciye fesih bildirinü s ıras ında
ihbar öneli verilmemiş veya ihbar öneline ait ücreti pe ş irı olarak

-ödenmemiş işe, işe başlatılmayan işçiye bu önellere ait ücret
(ihbar tazminatı) "ayrıca ödenir" (İş Km. 21/4). İşe baş latılma-
yaıı temsilciye, sendikal tazminat yanında şartları gerçekleşen
k ıdem tazminatı ile maddi ve manevi tazminat ın da ödeneceğ i
ak ıldan ç ıkarılmamak gerekir.

Nihayet, gerek temsilcinin işe başlatıtmamas ı halinde ala-
cağı sendikal tazminatın gerekse mahkeme kararmm kesinleş-
nı es ıne kadar çalış tı r ılmadan geçen sürede doğmuş bulunan
ücret ve diğer hakların ın, "feshin geçersizliğine karar verilen ınah-
keine karar ı nda" belirtilmesi gerekir. Gerçi Kanun'da temsilci-
nin (işçinin) sadece "işe baş latı lnıamas ı halinde ödenecek tazminat
miktarı n ın" belirhleceği yolunda hüküm vard ır (İş Km. 21/2).
Ancak, mahkemenin sonuçlanmasma kadar geçen temsilcinin
çalış hrılmadığı süre yine en iyi mahkemece bilinece ğinden,
temsilcinin bu süre içinde "en çok dört aya kadar doğan ücret ve
diğer hakları n ı n" da mahkeme kararında belirtilmesi gerekir.20'
Üstelik bu karara, i şe başlatılmanıa halinde ödenecek "kıdein
tazminatı " ile "maddi ve n ıanevi tazn ı inatı n" da eklenmesi, hük-
mün cayd ırıc ı özelliğini daha çok artıracak; temsilcinin yeniden
işe başlamas ın ı k ısmen de olsa kolaylaştıracaktır.

9. HD, 08.07.2003 gün ve 12442/13123 ve 12444/13125 say ı l ı
kararlar, işveren D. Temmuz 2003, s. 15-17.
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SENDIKA YÖNE TİCİLİK GÜVENCESİNDEN
YARARLANMANIN KO ŞULLARI NELERDIR?

a. Yönetim Kurulu Üyesi veya Ba şkanlığından
Ayr ılmak

2821 say ı l ı Sendikalar Kanunu'na göre, "sendika ve konfe-
derasyonlar ı n yönetim karulları nda veya başkanlığı nda görev alan
işçiler" bu görevlerinden ayr ılmalar ı halinde yeniden eski iş-
lerine dönme hakk ından (güvencesinden) yararlanacaktır (m.
29/1). Buna "sendika şube (veya bölge) yönetim kurulu üyeleri ile
başkanlar ı " da dahi! edilmiştir (m. 29/4). Burada dikkat çeken
husus, "bu Kanun'un uygulamas ı nda yönetici sıfatı taşıyanlardan"
sadece "yönetim kurullannda veya ba şkanlığı nda görev alanları n"
bu güvenceden yararlanmalar ı; buna karşılık, "denetim kurulu
üyelerinin" yararlanamamalar ıd ır (Sen. K. m. 9/5). Do ğal ola-
rak, disiplin kurulu üyeleri de bu güvenceden yararlanama-
yacaktır. 208 Denetim ve disiplin kurulu üyelerinin genellikle
işyerinde çalışmaya devam eden "anıatör yöneticiler" olmaları

N. Çelik, s. 325; M.Ekonomi, s. 105; Etrenci; s. 91; Narmanlio ğlu,
s. 169; Taşkent, iş Güvencesi, s. 88; Denetleme kurulu üyelerinin
de yararland ınlmas ı gerektiği yolunda bkz., F. Şahlanan, s. 147;
K. Tunçomağ, 11, s. 100; 1. Erkul, Sendikalar, s. 133.
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4 6	 nedeniyle, uygulamada konuyla ilgili bir sorunla kar şılaşıldı-
ğını söylemek pek mümkün değildir.

b. Çalıştığı işyerinden Kendi isteğiyle Ayrılma

İkinci koşul, bu güvenceden yararlanacak yönetim kurulu
üye ve baş kanlarmın, bu görevlere gelirken "kendi istek/eri ile
çalış tığı işyerinden ayr ı lnıış " olmalarıd ır (Sen. K. m. 29/1). Bir
başka deyiş le, "işçinin sendika yönetim kurulu üyeli ğine veya
başkanlığı na seçilmesi nedeniyle" hizmet sözleşmesini feshetmiş
olmasıd ır. Öyleyse, işçinin hizmet sözleşmesinin herhangi bir
nedenle işveren tarafından feshedilmesinden sonra sendika
yönetimine seçilmesi halinde, eski işine dönme güvencesinden
yararlanmas ı söz konusu olmaz.

Güvenceden yararlanman ın koşulu, işçinin sendika yö-
netim kuruluna veya başkanlığma seçilmesi nedeniyle kendi
isteği ile çalıştığı işyerinden ayr ılmas ıd ır. Bu ayrılma (istifa) da
"ihbar önellifesih büdirimi" ile yap ılmal ıd ır (İş K. m. 17). Yoksa
sendika yönetiminde görev almak, i şçiye hizmet sözleşmesini
"hakl ı sebeple" derhal fesih yetkisi vermez.'" Bu yüzden i şten
ayrılma, işçiye k ıdem tazminatın ı talep hakk ı da vermemekte-
dir. Nitekim uygulamada Yarg ıtay da bir kararmda, "sendika
yöneliciliği devam eden kişinin yönetici seçilmeden önceki döneme
ait k, dem tazminatı n ı işverenden talep etmesini" mümkün görme-
miş; üstelik, "bu husus ta mevcut toplu i ş sözleşmesi hükmünü de
geçersiz" saymı5tır.21°

Ô. Etrenci, s. 91; K. Tunçoma ğ, 11, s 101;F. Şahlanan, s. 148;F.
Demir, Sendikalar,s. 156.

210 9 HD, 07.05.1985, 878/4931, iktisat ve Maliye, Ekim 1987.
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c. Yöneticilik Görevinin Sona Ermesi

Güveneden yararlanabilmek için gerçekleşmesi gereken
üçüncü koş ul, yöneticinin görevinin "seçime girmemek, yeniden
seçilememek veya kendi istekleriyle çeki/inek suretiyle son bulmas ı -

"ör (Sen. K. m. 29/1). Buna, sendika ve konfederasyonlarm
birleşmesi veya katılmas ı (Sen. K. m. 27) nedeniyle görevi sona
eren yöneticiler ile bir sendika şubesinin feshi nedeniyle görevi
sona eren yöneticileri de dahil etmek uygun olur. 21 ' Nitekim
Yargıtay, "profesyonel sendikac ı l ık görevi sendikaca sona erdir ı ldiğ i

için amatör yöneticiliğe devam eden işçinin" de bu güvenceden
yararlanmas ı gerektiğine karar vermiş tir. 212 Buna karşıl ık,
yönetim kurulundaki veya başkanlığındaki görevleri ile ilgili
fiillerinden (görevi kötüye kullanma, rü şvet, ümmet vs.) do-
lay ı hüküm giymiş olanlar eski işine dönme güvencesinden
yararlanamayacaklar ı gibi (Sen. K. m. 29/2); kurucu, yönetici
ve temsilci olmak için aranan niteliklerden birini kaybedenler
(Sen. K. m. 5) ile süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan
(Sen. K. nt 42/2) yöneticiler de bu haktan yararlanamayacak-
lard ır»'

d. Üç Ay İçinde Başvurma

İşçi sendikas ı veya konfederasyonu yönetim kumlu veya
başkanlığında görevi sona eren işçinin, yöneticilik güvencesin-

211 Ô. Etrenci, s. 91; F. Demir, Sendikalar, s. 6.
9. HD, 10101995, 20805/30830, Kamu-i ş, Yargttay Kararları , s.
432.
Yöneticiliğe engel bir suçtan (md. 5) mahkurniyeti nedeniyle
görevi sona eren işçinin "yeniden i şe al ınmasmı" isteyemeyeceğ i
ve fakat "kıdem tazminatını" talep edebileceği yolunda bkz.,
9. HD, 30.05.1995, 6858/8581, 11<10 Tekstil Işv. D., Ekim, 1995,
Kararlar Eki.
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den yararlanabilmesi için, "yöneticilik görevinin sona ermesinden46 başlayarak üç ay içinde" işverene başvurması gerekmektedir
(Sen. K. m. 29/1). i şçinin hizmet sözle şmesi yapmak üzere
"icapta bulundu ğu" bu süre, "link dü şürücü" bir süredir. Bu süre
içinde işverene ba şvuruda bulunmayan işçinin, artık eski işine
dönme güvencesinden yararlanmas ı mümkün değildir.
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SENDIKA YÖNETİCİLİK GÜVENCES İNDEN
YARARLANMANIN HÜKÜM
VE SONUÇLARI NELERDIR?

a. Bir Ay İ çinde İşçiyi Eski İş ine Alma

Yöneticilik görevi sona eren i şçiyi, işveren "başvuru ta-
rihinden itibaren en geç bir ay içinde, o andaki şart/arta eski işine
veya eski işine uygun diğer bir işe, diğer isteklilere nazaran öncelik
vererek almak zorundad ır". Bü takdirde, "işçinin eski k ıdenı haklan
ve ücreti sakl ı d ı r" (Sen K. nı . 29/1). Öyleyse, işveren için yöne-

ticiliği sona eren işçiyi yeniden i şe alma zorunluluğu, "diğer
isteklilere nazaran öncelik vererek al ınak" ile s ınırl ı tutulmuştur.

Yoksa, "işçinin eski iş i veya eski işine uygun diğer bir iş " mevcut

değilse; bir başka deyişle, işyerinde kadrolar tamam ıyla dolu

olduğu için boş yer bulunam ıyorsa, o zaman işverenin işe

alma zorunluluğu da yoktur. 214 Ancak, "eski işlerine veya eski
işlerine uygun diğer bir işe" alman işçiler "o andaki şart/arta" ve

214 9• HD, 22.09.1981, 7370/10691, Ö. Etrenci incelemesi, İHU, Sen.
K. njd. 20, No:15; 9. 1-ID, 10.02.1986, 1343/1346, Ü. Narmanlio ğ lu
Incelemesi, IHU, Sen. K. nı d.29, No:1; 9. HD, 01.05.1986, 3411/
44863, Ö. Etrenci incelemesi, IHU, Sen. K. md. 29, No:2ve5. K ıral,
s.95; E. ince, s.129; K. Tunçomağ, Il, 5.103; F. Demir, Sendikalar, s.
159; Aksi görüşte M. Ekonomi,s. 98; F. Şahlanan, s.151; S. Taşkent,
iş Güvencesi, s. 88.
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4 7 "eski k ıdem hakları ve ücreti sakl" bir şekilde işe alındıklarından;
kendilerine eski ücretlerinden aşağı ücret verilemeyeceği gibi,
y ıllık ücretli izin gibi k ıdeme dayal ı haklar ı n kullan ılmas ında
da eski kıdem süresi göz önünde tutulacakt ır. Bu arada, eski
ücreti artmışsa veya toplu iş sözleş mesi ile yeni bir tak ım
ikramiye veya primler verilmeye ba şlanmışsa, bunlardan da
yararlanacaktır.215 Buı a karşılık, "işverene düşen pay dahil olmak
üzere" yöneticilikleri süresince primlerini ödeyerek "sigortalı l ık
hakların ı devam ettinniş " olsalar bile (Sen. K. m. 29/3), "iş ak-
dinden doğan karşı lıkl ı hak ve borçlar sendika yöneticiliğinde geçen
süre içinde işlemediğiizden, bu süre kı de ı n taznı inatı n ı n hesab ı nda
dikkate ah ı nn ıayacakt ı r". 21 ' Üstelik, "sendika yöneticiliğ inde geçen
sürenin kı den ı tazn ıinat ı n ı n hesab ı nda dikkate aln ı acağı na ilişkin
sözleşme hükmü de geçersiz say ılacakt ı r'r.217

b. İşe Aimmayan İşçiye Tazminat Ödeme

Yöneticililc görevi sona eren işçiyi, boş yer olduğu halde
başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde i şine almayan işveren
hakkında Sendikalar Kanunu, sadece "cezai" bir hüküm öngör-
müştür: Buna göre, yöneticilik görevi sora eren i şçiyi Kanun
hükmüne (Sen. K. m. 29/1,4) ayk ın olarak işe almayan işveren,
"asgari ücretin ayl ık brüt tutar ı ndan az olmamak üzere ağı r para
cezas ı na" çarptırıhr (Sen. K. m. 59/2). Kanun'da getirilen bu
aç ık "cezai" yaptırıma karşı l ık, "hukuki" yaptırım konusunda
bir açıklık yoktur. Doktrinde, "sözleşme yapma zorunluluğuna"

215 9 HD, 31.01.1983, 7377/4141, İşveren D., Aral ık 1983; 9. HU,
20.03.1997, 22609 / 5569, F. Şahlanan Incelemesi, A!nıanak 1997,
Mess, s. 338.

216 9• HU, 19.12.1984, 9886/11397, i ş ve Hukuk D., s. 172, Eylül-Ekini
1985.

217 9 HD, 25.04.1984,4216/4679, Tüba, C. 3/1, Gn. 173; 9. HD, 15.10.
1985, 878/4931, Ş . K ıral, s. 97.
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iliş kin (sakat ve eski hükümlü çalıştırma, askerden döneni çal ış -

tırma, vs. gibi) diğer durumlarda önesürüldüğü üzere, işçinin

işverene karşı açacağı "aynen ifa davas ı " sonucunda verilecek

hükmün "işverenin kabulü yönündeki irade beyan ı yerine geçmesi"
ve bu şekilde işçi ile işveren arasmda hizmet sözleş mesinin

yap ılmış say ı laral< "işçinin işine iadesi" kabul görmektedir."'

Buna karşı l ık uygulamada Yarg ıtay, işçinin ba şvuru ta-

rihinde boş bir işin bulunmas ına rağmen işçiyi işe almayan

işveren hakk ında; "ceza yapt ı rı n ıı " yan ında, "feslıin hukuki
son ııçlar ıyla ilgili haklar ı n doğumuna" yer verdiğini, "bunun d ı -
şı nda işe iade anlam ı na gelecek bir yaptı rı m ı öngörn ıediini" hükme

bağlarn ıştır.219 Gerçekten de Yüksek Mahkeme, Kanun'daki "i ş-

verenin diğer isteklilere nazaran öncelik vererek" eski yönetici işçiy ı
"işe al ınak zorunda" olduğu yolundaki hükümden yola ç ıkarak;

bu "zoninlnhıığun" hiçbir şekilde "işçinin mahkemece eski iş ine
iade edilmesi" anlamına gelmediğini, bunun '7ıukuksal yaptı nm ı n
parasal gerekleri" anlam ına geldiğini belirtnıiştir. 11° Daha önceki

kararlarmda bu "parasal gerekleri" işsiz kalan "işçinin tekrar bir
iş bulabileceği süre içindeki ücret alaca ğı karşı lığı bir tazm ııı at" ola-

rak aç ıklayan Yüksek Mahkeme, 111 daha sonraki kararlar ında

bu "parasal gerekleri" işçinin "ihbar ve k ıdein tazn ı inatı " olarak

hükme bağlamıştı r.112

219 M. Ekonomi, s. 90; Ö. Etrenci, s. 93; N. Çelik, s. 326; F. Şahlanan,
5.152; C. Tuncay, TİH, s.53; Taşkent, iş Güvencesi, s.91.

219 9 HD, 10.02.1986, 1343/1346, U. Narmanboğlu Eleştirisi, IHU,
Sen. K. 29, No:1; 9. HD, 01.05.1985,3411/4486, Ö. Etrenci Eleştirisi,
IHU, Sen. K. md. 29, No:2.

220 HGK, 14.10.1987, E. 1987/9-313, K. 1987/728, YKD, Mart 1998, s.
320.

111 9 HD, 22.09.1981, 7270/10691, İHU, Sen. K. 20, No:15; HGK,
21.03.1984, E. 1982/9-875, K. 1984/283, YKD, Şubat 1985, 5. 174;
9. HD, 11.04.1984, 2857/3863, İşveren D., Mart 1985, s.212.
HGK, 04.02.1998, E. 1998/946, K. 1998/11, G. Alpagut incelemesi,
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Sendikalar ın yasal faaliyetlerinden anlaşılmas ı gereken,
onlarm "mevzuata" uygun faaliyetleridir. Başta Anayasa olmak
üzere, yasalara, tüzüklere ve yönetmeliklere uygun olarak ger-
çekleş tirilen bu faaliyetler, 2821 say ılı Sendikalar Kanunu'nda
önce sadece "sendika/ann" yapabilecekleri faaliyetler, sonra da
hem "sendika/an ız" hem de "konfederasyon/ann" yapabilecekleri
faaliyetler olarak iki kıs ımda ele alınmıştır.

Sendikalara tanınan çahşma hayatma ilişkin faaliyetlerden
bir bölümü, bir "toplu iş uyu şmazlığz" dolay ısıyla "doğrudan
doğruya" müdahil olduklar ı faaliyetlerdir. Gerçekten, ba şta i:
"toplu iş sözleşmesi akdetmek" (m 32/1) olmak üzere, 2. "toplu
iş uyu şmazlzklar ı nda ilgili makama (Çalışma Bakanhğz veya bölge
müdürlüklerine), arabulucu ya, hakem kuntilar ına, iş mahkeme/e-

Çimento İşv. D., Mayıs 1998, s.23; HGK, 01.04.1998, E. 1998/9-238,
K. 1998/252, 'YKD, Ekim 1998, s. 1429; Aynı görüş : C. Tuncay, TIH,
s. 55. Tazminat verilemeyeceğine ilişkin aksi görüş için bkz., 9.
HD, 04.11.1997,14430/18485, işveren D., Aral ık 1997, s.15; 9. HD,
04.12.1997,18268/20354, İKiDTekstil Işv, D., Ocak 1998, s. 13-34; M.
H. Sümer, Yargı tay 1997 Yı l ı Karar/an, s. 133; 1. Günay, İş Kanunu
1, md. 14, s. 636.
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rine ve diğer yargı organ/anna başvurmak" (m. 32/2) ve 3. "grev

ve lokavta karar vermek ve idare etmek" (m. 32/4), sendikalar ı n
faaliyetleri aras ındad ır. Sendikalar bu faaliyetleri "doğrudan

doğruya" yapabilmekte; üyelerinin ayr ıca bir "başvurusu ol-

maks ı z ı n", uygulamada toplu sözle şme yetkisinin tespitinden
sözleşmenin iptaline veya hükümsüzlüğüne kadar bütün

davalarda taraf (davacı veya dayal ı) olabilmektedir. Konfe-
derasyonlara yasaklanan bütün bu faaliyetler, halen "işkolu

esası na göre bir işkolunda ve Türkiye çap ı nda faaliyette bulunmak

amacı " ile kurulan (Sen. K. m. 3) ve "n ı illi tip" denilen i şkolu

sendikalar ı tarafından yerine getirilrnektedir32

Sendikalara tanman çalışma hayalına ilişkin faaliyetlerden

diğer bir bölümü ise, "üyelerini ve ı nirasç ıları n ı " temsilen on-

larm "başvurusu üzerine" müdahil olduklar ı faaliyetlerdir. Bu

faaliyetler, "çal ışnı a ilişkileri" s ınırlar ı içinde kalmak kayd ıyla,

"üyelerin" veya "nıirasçı ların" sadece "hizmet sözle şmesindeu"

doğan haklar ını değil, aynı zamanda "sigorta" ve "nakliye, ne şir
veya adi şirket n ınkavelelerinden" doğan haklarmı da kapsaya-

bilmektedir (Sen. K. m. 32/3). Ayrıca toplu iş sözleşmelerinin

(ücret, ikramiye, fazla mesai, y ı ll ık izin, ihbar ve k ıdem tazmi-

nah hakları gibi) normatif hükümlerinin uygulanmas ı amacıyla

açılan "eda davalannda" da (TİSGLK m. 61), sendikalar ba şvuru

üzerine üye veya mirasç ısı ile birlikte taraf olabilmektedir.

Bununla birlikte, üyeler ve mirasç ılar adma açılacak bu
tür davalarda üyenin veya mirasç ın ın "yaz ı l ı " başvuruda bu-
lunmas ı şarttır. Kanun sadece yaz ı l ı başvurudan söz ettiğine
göre, noterden düzenlenecek bir "veknletnanıe" külfeti orta-

dan kald ır ılmış olmaktad ır. Nitekim uygulamada da i şçinin

sendika genel başkanlığma hitaben yaz ıp verdiği bir "dilekçe"

yeterli olabilmektedir. Ancak dilekçede "sendikan ın işçiy ı ten ı s ı l

"' F. Demir, Sendikalar, s. 212-218; Narmani ıoğlu, 11, s. 230.
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4 8 yetkisinin" bulundu ğunun aç ıkça belirtilmesi ve "işçinin aç ı k
kimliği ile adresini gösteren bilgilerin" ayrıca "iki tan ığa" da im-
zalattır ılmas ı gerekli görülmektedir.224

Nihayet, sendikalar ın üyeleri veya mirasç ılar ı ad ına dava
açma hakkı "sendika genel merkezine" aittir. Zira sendika ş u-
belerinin tüzel kişiliği olmad ığı için dava açma ehhyetleri de
bulunmamaktiıd ı r. 223 Bununla birlikte sendika genel merkezleri
şube yönetim kurullar ına dava açma yetkisi verebilmektedir.'26
Ancak işçilerden ayr ı ayrı dilekçe (yetki belgesi) almadan ve
her işçi için istenen miktar ayr ı ayrı belirtilmeden eda davas ı
açılamaz.W işçilerden al ınan dilekçelere dayan ılarak sendi-
kaca aç ılan davada her i şçinin haklar ı diğerinden bağıms ız
olduğundan davac ılar aras ında dava arkadaş lığı bulunmaz.
Bu nedenle, birlikte aç ılan davan ın her bir davac ı yö ıı ünden
ayr ılarak yürütülmesi gerekir. Sendika üyesi olduğu ispat
edilemeyen işçi adma dava aç ılamayacağı gibi»' emeklilik
ile sendika üyeliği sona erdiğinden, sendika emekli adma da
dava açamaz»°

114 F. Demir, Sendikalar, s. 225; N. Çelik, Sendikalar, s. 300 vd.; F.
Şahlanan, s. 265-266.

225 9• HD, 31.12.1987,12075/11999, TÜHİS, Şubat1988, s.20; HGK, 19.
04.1989, E. 989/9-1 53. K. 989/283, İKİDTekstÜ lşt'. D., Ekini 1989,
s. 21; 9. HD, 27.03.1990, 595/4071, YKD, Aral ı k 1990,1787-1788; 9.
1-ID, 19.10.1995, 34306/38147 ve 25.12. 997, 19638/22425, Günay,
Sendikalar, s. 153-155.

116 9 HD, 30.30.1987, 9401/9694, Berksun-E ş rneljoğlu, Sendikalar, s.
633.

" 9. HD, 28.12.1998, 12912/12922, N. Çelik, s. 391, dn. 4a.
9. HD, 21.10.1993, 5055/14952, Çimento 4v. D., Ocak 1999, s. 29.

119 9 Rt), 16.09.1997, ISOIS/l5492ve 17.03.1998,2313/4850, Günay,
Sendikalar, s. 703.
9. Rt), 22.12.1997, 2092/22156, IKi!) Tekstil lşv. D., Şubat 1998,s.
18-19.
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Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikalar ın ın üyeleri

ad ına katıld ıklar ı toplu görü şmelere konfederasyonlar da

katılmakta, toplu görü şmeleri" taraf' olarak sonuçland ıra-

bilmektedir. Toplu görü şme sonucunda anla şmaya var ılan
mutabakat metinlerinin uygulanmas ın ı izlemek üzere idari
kurullara üyeleri aras ından temsilciler gönderen sendika ve
konfederasyonlar, hukuki yard ım gerekliliğinin ortaya ç ıkmas ı
durumunda üyelerini ve mirasc ılar ın ı her düzeydeki yönetim
ve yargı organları önünde temsil etmek ve ettirmek, dava aç-
mak ve aç ılan davada taraf olmak yetkisini haizdir (KGSK m.
19/a, b, f).
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4 9 SENDİKA VE KONFEDEİMSYONLARİN
GENEL HÜKÜMLERİ GÖRE YAPABILECEKLERI
SOSYAL FAALIYETLERI NELERDIR?

Sendikalar Kanunu'nda "sosyal" faaliyetlerde bulunmak
sadece "sendikalara" değil, "konfederasyon/ara" da tan ınmış ür
(m. 33). Gerçekten, işçi ve işveren sendika ve konfederasyon-
larmm tüzel kiş i olarak "genel hükün ı lere" göre yapabilecekleri
faaliyetler yan ında, Sendikalar Kanunu'nda "özel" olarak sa-
y ılan faaliyetlerde de bulunabilmektedirler.

İşçi ve işveren sendikaların ın birer tüzel kiş i olarak "ge-
nel hükiim/ere" göre yapabilecekleri sosyal faaliyetler "hak" ve

ehliyetinden kaynaklanan faaliyetler olarak iki k ıs ırnda
incelenebjl ir.23'

a. Hak Ehliyetine Dayanarak Yapabilecekleri
Faaliyetler

Hak ehliyeUnden kaynaklanan faaliyetler "özel" ve "kamu"
hukuku alanlar ında olmak üzere iki kısunda açıklanabilir. Sen-
dika ve konfederasyonlarm birer tüzel ki şi olarak "ınalvarl ğı "
ve "şah ıs varlığı " hakları bunlar arasındad ır. Sendikalar Kanu-

F. Demir,Sendikalar, s. 228; N. Çelik,Sendika/ar,s. 286; R. I şık, s. 21;
Ö. Etrenci,s. 148.
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nu'nda da ayr ıca hükme bağlanan bu haklar sayesinde (m. 41),
sendikalar hak ve borçlara ehil olarak "satış " sözleşmesinden
"vekalet" sözleşmesine kadar amaçlar ı doğrultusunda her türlü
(taşınır ve taşınmaz) malvarliğına sahip olmakta ve kendilerini
özel hukuk alanındaki her türlü davada temsil ettirebilmek-
tedirler.232

Kamu hukuku alanında ise "niteliklerine uygun dü ş tüğü

oranda" sendika ve konfederasyonlar da gerçek kiş iler gibi
Anayasada yazıl ı bulunan her türlü hak ve özgürlüklerden
yararlanabilmektedirler: Ba ş ta eşitlik ilkesi (m. 10) olmak
üzere, konut dokunulmazl ığı (m. 21), haberle şme özgürlüğü
(m. 22), dü şünce ve inanç özgürlü ğü (m. 25), dü şünceyi aç ık-
lama ve yayma (m. 26), bilim ve sanat (m. 27), bas ın (m. 28,
30, 31) özgürlükleri ile ayr ıca süreli ve süresiz yay ın hakkm-
dan (m. 29), düzeltme ve cevap hakk ından (nı . 32), toplantı
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakk ından (m. 34), ve ispat
hakk ı (nt 39) gibi haklardan sendika ve konfederasyonlar da
yararlanabileceklerdir. Ancak bütün bu hak ve özgürlüklerin
"s ı n ı riand ırı lrnas ı " (m. 13) ile "kötüye kni/anz/n ı as ı" (m. 14) ve
"durdurulmas ı " (m. 15) hakkındaki hükümler gerçek kiş iler
gibi sendika ve konfederasyonlar ı da bağlayacak; yürütülen
faaliyetler Anayasa'da belirtilen bu hükümler çerçevesinde
gerçekleş hrilebilecektir.m

b. Fiil Ehliyetine Dayanarak Yapabilecekleri
Faaliyetler

Fm ehliyetine dayanarak sendikaların organları ve temsil-
cileri aracıliğı ile gerçekleştirebilecekleri faaliyetleri ise "lıuku-

232 F. Demir, Sendikalar, s. 29.
Geniş bilgi için bkz., F. Demir, Anayasa Hnkukuna Giri ş, s. 277 vd.;
Sendikalar, s. 228.
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4 9 ki ış le ııı (ı n ı aımele) ehliyeti" ile "hukuka ayları (haks ız) fiullerden"
kaynaklanan sorumluluk ehliyetini kapsamaktad ı r. Gerçekten
sendika ve konfederasyonlar birer tüzel kişi olarak genel hü-
kümlere göre organlar ın ın yapm ış olduğü hukuki iş lemler
ile borç altına girerler ve organlar ınm yapm ış olduğu haks ız
fiillerden sorumlu tutulurlar. Ancak organlar ın yapm ış olduğu
"hukuki işlen ıler" ile "haks ı z fiillerden" sorumlu tutulabilmesi
için, yap ılan iş lemlerin "tı zükte gösterilen an ıaca" uygun olmas ı
gerekir (MK m. 48/11). Aksi halde, organm faaliyet alan ı (amacı)
dışında katan haks ız fiilden dolay ı tüzel kiş i sorumlu olmaz;
fiili işleyen kimse şahsen sorumlu olur.

Bununla birlikte, organ ın faaliyet alan (amac ı) içinde kalan
haks ız fiillerden dolay ı tüzel kişi tüm malvarlığı ile sorumlu
tutulur. Kusurlu fiilden dolay ı ayr ıca organ da sorumlu Ettulur
(MK m. 48/111). Buradaki sorumluluk "n ıütese)sÜ sorunıluliik"
olduğundan, zarar gören kişi davas ın ı organa veya tüzel kişiliğe
karşı açabileceği gibi, her ikisine karşı da açabilir. Ancak sadece
tüzel kişiliğe karşı dava açılmışsa, tüzel kişinin daha sonra ku-
surlu organa başvurarak zararı isteme (rücu) hakk ı da vard ır
(MK m. 51). Tüzel kişilere ilişkin bu genel hükümler sendika
ve konfederasyonlar hakk ında da geçerlidir. Buna karşıl ık,
uygulamada Yargı tay bir kanund ışı grev nedeniyle meydana
gelen zarardan sadece "sendikal kı inıhı şii" (tüzel kiş iliği) sorumlu
tutmuş; kanundışı grev kararın ı alan "yönetim kurulu üyelerini"
(organ ı) sorumluluk d ışında b ırakmıştır. Genel hükümlere ayk ırı
bulunan bu karar doktrinde ele ş tirilm4tir. 234 Ancak, kanund ışı
grev "bir işçi sendikas ı nca" değil, doğrudan işçiler tarafından ya-
pılmışsa, "işverenin uğradığı zararlar" da doğrudan "greve katı lan
işçiler taraJlndan karşılan ır" (TtSGLK m. 45).

Ayr ı ntı l ı bilgi için bkz., E. Özsur ıay, s. 67; N. Çelik, s. 575;
Sendikalar, s. 287-288; 10. HD, 1105.1976, 2146/3437, MU, 1976,
Sen. K. 2, No:3, N. Çelik incelemesi.
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SENDIKA VE KONFEDERASYONLARIN
SENDIKALAR KANUNU'NA GÖRE

YAPABİLECEKLERİ SOSYAL FAALIYETLER
NELERDIR?

Sendikalar Kanunu'nun 33. maddesinde, sendika ve kon-
federasyonlar ın yukar ıda genel hükümlere göre sahip olduk-
ları yetkilerden başka, aş ağıda belirtilen "sosyal faaliyetlerde"

de bulunabilecekleri ayr ıca hüküm altn ı a aimm ıştır.

a. Üyelerine ve Mirasç ılarına Adli Yard ımda
Bulunmak

Sendikaların ve konfederasyt nlarm "Çalış ma Hayat ı na

ilişkin Faaliyetler" çerçevesinde yukar ıda aç ıklanan ve sadece
"sendikaları n" üyelerini ve mirasç ılar ırn temsilen "dava açmak"

veya "aç ı lmış davalarda has ım olmak" faaliyetlerinden başka; bu
defa Kanun, hem "sendikalar ı n" hem de "konfederasyonlar ı n"

gerek "çalış tırınayı doğuran hukuki ili şkilerde", gerekse "sosyal

sigorta, emeklilik ve benzer hak/ann kullan ı l,nas ı nda" üyelerine

ve mirasç ılarına "adli yard ı mda" bulunabileceklerini hükme
bağlam ış tır (Sen. K. m. 33/1; KGSK n. 19/0. Her iki hüküm
aras ında şu fark vardır: Çalışma hayatına ilişkin faaliyetler

arasmda say ılan (yetki, yorum, grev veya lokavtla ilgili) dava-
larda sendika taraf (davac ı veya dayal ı) oldu ğu halde, sosyal
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faaliyetler arasında say ılan (hizmet akdi veya emeklilikle ilgili)50 davalarda sendika veya konfederasyon taraf de ğildir?3

Genellikle masraflar ı sendikaca karşılanan, avukat tut-
maktan uzmanlara mütalaa yazd ırmaya ve her türlü inceleme
yaptırmaya kadar uzanan bu yardmılar çok geniş bir uygulama
alan ına sahiptir. Ancak, uygulamada sendikalar üyelerine yeni
bir avukat tutmak yerine kendi avukatlar ın ı bu işlerde görev-
lendirmekte; bu nedenle görülen davalarda, esasen üyenin
veya mirasçmm taraf olmas ı gerekirken, genelde sendikanın
taraf olduğu görülmektedir, Böylece "adli yardı mda bulunmak"
faaliyeti "dava açmak ve açı lan davada has ım olmak" faaliyetine
dönüşmektedir»'

1,. Kurullara Temsilci Göndermek

Kanuna göre, sendika ve konfederasyonlar "kanun ve
uluslar aras ı anlaşma lıükün ı lerine göre toplanan kurıı llara tem-
silci göndermek" faaliyetlerinde de bulunabilirler (Sen. K. m
32/2). Burada kullan ılan "temsilci" deyiminin "üyeleri" de
kapsayacak şekilde anlaşılmas ı gerekir? 7 Zira, sendika ve
konfederasyonlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre toplanan
"genel kunillara", İş-Kur (İş ve işçi Bulma) Kanunu'na göre
oluş turulan "danışma kurullanna", Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanliğırm Kuruluşu Hakkında Kanun'a göre kurulan "çalış-
na meclis ine" ve Ekonomik ve Sosyal Konsey ile Uluslararas ı
Çalışma Örgütü'ne "temsilci" gönderirken; İş Kanunu'na göre
toplanan Asgari Ücret Komisyonu'na ve Toplu İş Sözleş mesi

E. İnce, s. 110; Çelik, Sendikalar, 5. 294; Ö. Etrenci, s. 167; F.
Şahlanan, s. 283; Narmanl ı oğlu, 11, s. 236-237.
F.Demir, Sendikalar, s. 232.
Çelik, Sendikalar, s.302; F. Demir, Sendikalar, s.132; Nannanl ıoğlu,
11, s. 238.
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Grev ve Lokavt Kanunu'na göre kurulan Yüksek Hakem Ku-
rulu'na "üye" seçmektedirler? Böylece, özellikle "yönetime

katı lma" ve giderek "endüstriyel demokrasinin" ülkemizde de
benimsenmesine ve yerleşmesi ıı e yol açan bu tür faaliyetle-
rin,. işletme ve ülke düzeyinde kurulacak i ş bar ışına yapaca ğı
katk ı lar inkar edilemez.

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendika ve konfederasyon-
lar ı da devlet personel mevzuat ında öngörülen çeşitli kurullara
temsilci gönderebilmektedirler (KGSK nt 19/a,b).

c. Üyeleri İçin Kurs ve Konferanslar Düzenlemek

işçi ve işveren sendika ve konfederasyonlar ın ın "sosyal
faaliyetleri" aras ında say ılan "kurs ve konferanslar tertip etmek",
onların "kültürel faaliyetlerini" de kapsayacak şekilde geniş le-
tilmiş bulunmaktad ır. Bunlar aras ında;

• Üyelerinin mesleki e ğitim, bilgi ve tecrübelerini yük-
seltmek için çalışmak;

• Teknik ve mesleki e ğitim tesisleri kurmak (m. 33/6);

• Milli tasarruf ve yahr ını lar ı n geliş mesine, reel verim-
liliğin artmas ına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertip
etmek;

• Sa ğ l ı k ve spor tesisleri, kütüphane, bas ım işleri için
gerekli tesisleri kurmak,

238 E. Denıir, Sendikalar, s. 232-233; N. Çelik, Sendikalar, s.301 vd.; R.
I şı k, Sendikalar ın Faaliyetleri, s. 128; E. ince, s. 110; Ô. Etrenci, s.
168; Ü. Narmanlıoğlu, ll,s. 238; A. Dicle, Endüstriyel Demokrasi ve
Yönetime Katı lma, Ankara, 1980, s. 252.
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işçilerin boş zamanlar ın ı iyi ve nezih şekilde geçirmeleri50 için imkanlar sağlamak (nt 33/3).

• Gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki
eğitim ile bilgi ve tecrübelerinin art ır ılmas ı için kullanmak
(m. 44/2);

zorundadırlar.

Hemen belirtelim ki e ğitilmiş işçilerin işyerlerindeki ve-
rimlilik oran ı ile eğitilmemiş işçilerin verimliik oranın ın bi-
rinciler lehine çok farkl ı olduğu bir gerçektir. Ancak işçilerin
mesleki eğitiminin de sadece sendikalardan beklenmesi yanl ış
olur. Zira sendikalarm bu faaliyeti yeterli ve geniş kapsaml ı
yerine getirmeleri, kadro, yer, araç ve gereç sağlamalar ın ı zo-
runlu kılmaktad ır. Bu zorluğu aşabilen sendikaların "eğitim ve
dinlenme tesislerinde" gerçekleş tirilebilecek kurs, konferans ve
seminerlerde ise işçilere "izin" alınmas ı sorun yaratabilmekte-
dir. Bu nedenle, bir yandan "maddi olanak ve kaynak" sorunlar ı ,
öte yandan işçilerin eğitimine ayr ılacak "zaman" sorunu, sen-
dikalar ın bu faaliyetlerinin yeterince yap ılmasma engel teşkil
etmektedir. Kanmıızca, bu hükürnlere iş lerlik kazand ırmak
amacıyla, Türk endüstri ilişkileri sisteminin üç aktörü devlet,
işveren ve işçilerin (sendikalarının) bir plan ve program dahi-
linde işbirliği yaparak "meslek içi eğitim" kurslar ı ve seminerleri
düzenlemeleri ve bunları periyodik olarak tekrarlamalar ı ve
geliş tirmeleri en çıkar yoldur.'

239 F. Demir, Sendikalar, s. 234; N. Çelik, Sendikalar, s. 310; E. Ince, s.
1710; Ö. Etrenci, s. 169-170; Geniş bilgi ve mukayeseli bir inceleme
için bkz., F. Demir, Çal ışma Hakkı ilkesi, Yay ı nlunmarnış Doçentlik
Tezi, İzmir, 1982, s. 97 vd.; Ali Arslan, Çı raklık Eğitimi, Izmir, 1996,
s. ZOvd.
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Nitekim, 3308 sayıl ı Mesleki Eğitim Kanunu (m. 32/2) ile
bu yolda bir ad ım atılmış; Sendikalar Kanunu'na göre sendi-
ka ve konfederasyonlarm e ğitim gideri için ay ırmak zorunda
olduklar ı (Sen. K. m. 44/2) gelirlerinin yüzde onu oran ındaki
miktar ın yüzde yirmi beşinin, Mesleki ve Teknik Eğitim Geliş-
tirme ve Yaygınlaştırma Fonu'na aktar ılmas ı öngörülmüştür.
Bu alanda, halen baz ı işveren sendikalarm ın da (MESS gibi)
kurdukları vak ıflar arac ılığı ile bu eğitim faaliyetlerini yoğun
ve düzenli bir şekilde sürdürdüğü göz önünde tutulacak olur-
sa, Devlet desteğinde ve üçlü iş birliği halinde bu faaliyetlerin
planlan ıp programlanmas ı daha çok önem kazanmaktad ır.

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendika ve konfederas-
yonları da üyeleri ve ailelerinin yararlanmalar ı için hizmet

• amac ıyla eğitim ve sağ lık tesisleri, dinlenme yerleri, spor
alanlar ı ve benzeri yerler ile kitapl ık, kreş, yuva ve huzur
evleri kurmak gibi faaliyetlerde bulunabilmektedirler. Ayr ı-
ca, kamu görevlileri sendikalar ı da gelirlerinin en az yüzde
onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini artt ırmak için
kullanmak zorundad ırlar (KGSK m. 19/g; 26/2).
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SENDIKA VE KONFEDERASYONLAR
YARDIM VE EĞİTİM AMA CIYLA
SANDIKLAR KURULMASINI
NASIL TEŞVIK EDEBİLİRLER?

Kanun'a göre, "herhangi bir bağış ta bulan ı namak kayd ı ile ev-
lennı e, doğulu, hastal ık, ihtiyar/ok, ölüm, işsizlikgibiliallerdeyardilli
ve eğitim amac ı yin sand ıklar kuruln ıas ı na yardın ıcı olmak ve nakit
ınevcudunun yüzde be şinden fazla olmamak kayd ı ile bu sand ık/ara
kredi vennek", sendika ve konfederasyonlarm "sosyal faaliyetleri"
arasmdad ır (Sen. K. nt 33/4).

Kanun hükmünden de anla şılacağı gibi, sendika ve kon-
federasyonlar bu tür sand ıkları kendisi kuramayacak; sadece
üyelerini teşvik ederek bu tür sand ıklar kurulmasma "yard ııııc ı "
olabileceklerdir. Ayr ıca, "herhangi bir bağış ta bul ıı n ınamnk kay-
dıyla" bu tür bir yard ım faaliyeti öngörüldüğünden; üyelerin
kurdu ğu bu sand ıklara sadece "nakit n ıevcutları n ı n yüzde beş i"
kadar bir "kredi", yani geriye ödenmek şartıyla "borç" verebi-
leceklerdir.24°

Eski 274 say ı l ı Sendikalar Kanunu zaman ında "grev"
halinde de üyelere yard ı m amac ıyla kurulmas ı öngörülen ve
uygulamada "grev ve lokavtfon ıı " ad ı altmda kurulan "sand ık-

240 Ü. Narmanl ıoğlu, 11,5. 241.

S 1
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lar', yeni 2821 say ı l ı Kanun'da yer almadığından grev ve lokavt
halinde yap ılacak yard ımlar bu sand ı klar arac ı lığıyla yap ıla-
mayacak demektir.'41 Buna karşı lık, "elde ettikleri gelirleri üyeleri
ve mensuplar ı aras ı nda dağı tan ı ayrn ı " sendika ve konfederasyon-
lar; tüzüklerinde belirtmeleri ş artıyla, sadece "grev ve lokavt
süresince" üyelerine "yardı m" yapabilmektedirler (Sen. K. m.
39/2). Bu konuda herhangi bir s ın ırlama getirrnerni ş bulunan
2821 say ı l ı yeni Sendikalar Kanunu, "ayni" ve "nakdi" nitelik-
te olabilecek bu yardmilar ı n, sendika ve konfederasyonlar ın
"tüm gelirlerini" (m. 40) kapsamas ına olanak sağlamaktad ır.
Üstelik, sendikalara yap ılamayacak ve kabul edilemeyecek
(yasak) bağışlar arasmda (m. 40/2,3,4,5) kendi "üyelerinin" ve
diğer "işçi sendika ve ko ııfederasyonlarn ıı n" yapacaklar ı bağış lar
say ı lmadığmdan, sendikalara grev ve lokavta ba şvurmadan
önce veya sonra gerek üyeler gerek ba şka sendikalar taraf ından
yap ılan bağış lar da "grev ve lokavt süresince" üyelere "nakdi"
veya "ayni" yard ım olarak dağıtılabilecekhr.24'

Bundan ba şka, sendika ve konfederasyonlar "yangı n,s ı t
baskı n ı,depren ı gibi tabii afet/erin vukuunda" da "nakit ınevcudunun
%10'n ıııı aşn ıa ınak kayd ıyla" afete uğrayan bölgelerde "konut,
sağ l ık ve eğitim tesisleri yapmak veya bit amaçla kanni k ıı r ııı n ve
knrüin ş ları na ayni ve nakdi yard ı mda" bulunabileceklerdir.
"Yö ıı etin ı kun ı lu karar ıyla" yap ı lan bu yard ımlarda "ilye/ik şartı
ara ıı mnaz". Sendikalar bu yard ımları "dottda ı "yapabilecekleri
gibi, "yetkili intikam arac ı lığıyla" da yapabilirler. Ancak bu yetkili
makam ın "kan ı n kurum ve kurulu ş u" olmas ına dikkat edilmesi
gerekmektedir (5401 s. K'la de ği5ik243 Sen. K. :m. 33/8).

241 Bu konuda bir yorum için bkz., F. Demir, Sendikalar, s. 236.
241 F. Demir, Sendikalar, s. 238; U. Narmanl ıoğlu, Il, s. 241-242.
243 RG, 19.07.2005-25880.
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S 1	 Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendikalar ı ve konfederas-
yonları yard ımlaşma sandıklar ırıı bizzat kurabilecekleri gibi,
onları "yönetmek" hakkma da sahiptirler. Özellikle "yangın, su
baskı n ı, deprem gibi tabii afetlerin vuknunda" gerektiğinde "üyelik
şartı aranmaks ız ın" nakit mevcudunun "yüzde onunu" aş ma-
mak kaydıyla "afete uğrayan bölgelerde konut, sağl ık ve eğitim
tesisleri yapmak ve bu amaçla kan ı n kurum ve kurulu şlarına ayni
ve nakdi yard ımda bulunmak" da faaliyetleri aras ındad ır (KGSK
nı . 19/g, h).
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SENDIKA VE KONFEDERASYONLAR
KOOPERA TIFLER KURULMASINA

NASIL YARDIM EDEBILIRLER?

Kanun'a göre, işçi ve işveren sendika ve konfederasyonlar ı
üyeleri için"kooperatıfler" kurulmas ına "yardı n ı cı " olabilecek-
ler; fakat "bizzat kooperatif k ı trarnayacaklard ı r". Ayr ıca, üyelerin
kurduklar ı bu kooperatiflere, "herhangi bir bağış ta bulunmainak
kaydıyla" sadece "nakit n ıeucudunun yüzde onundan fazla otuza-
mak" şartıyla "kredi", yani geriye tahsil edilmek üzere "borç"
verebileceklerdir (Sen. K. m. 33/5)244

Kanun'da kurulacak kooperatiflerle ilgili bir s ınırlama
getirilmediğine göre, tüketim, kefalet, üretim veya yap ı koo-
peratifleri türünden herhangi biri veya birden fazlas ı kurula-
bilecek demektir. Böylece, sendikalar bir yandan işçilere toplu
sözleşmelerle ücret artış lar ı ve sosyal yard ımlar sağlarken,
öte yandan işçilerin kooperatif kurmalarma yard ımc ı olarak
tasarruflar ınm değerlendirilmesine öncülük edeceklerdir. Ni-
tekim Batı ülkelerinde sendikalar, işçilerin iktisadi ve sosyal
durumlarını geliş tirmek için sadece toplu sözleşme faaliyetinde
bulunmakla yetinmemekte; özellikle tüketim ve konut koope-

244 F. Demir, Sendikalar, s. 239; Ü. Narmanlıoğlu, 11, s. 242-243.
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5 2 ratifleri kurarak işçilere iktisadi ve sosyal ç ı karlar sağlamaya
çalışmakta dinar 245

Ülkemizde de işçi sendikalar ın ın kooperatifçilik ala ııı n-
daki çabalar ı genellikle tüketim ve konut kooperatifleri ile
s ı n ırlı kalmaktad ır. Batı ülkelerinde görülen yaygm ve etkili
girişim ve gelişmeler ülkemizde henüz önemsiz derecededir.
Birçok kurum ve kuruluşun ışçi kooperatiflerine konut kredi-
si vermesine rağmen, bir yandan işçilerin kendi kendilerine
kooperatifler kurmalar ında karşılaş tıklar ı teknik ve mevzuata
iliş kin güçlükler; öte yandan, bu konudaki bilgisizlikler ile bu
durumdan yararlanarak i şçi kooperatifçiliğini meslek edinen
istismarc ılar ın işçilerin s ırt ından para kazannı alar ı, i ş çiler
aras ında yayg ınlaşan kooperatiflere güvensizlik duygular ın ın
baş l ıca nedenlerini olu ş turmu ştur. Sendika ve konfederasyon-
larm öncülü ğünde, her türlü kamu ve özel kurum ve kurulu ş-
larınm kaynaklar ı nın kullanılarak ülkemizin konut sorununa
katk ıda bulunmalar ı, hem istismarc ılar ın engellenerek i şçiler
aras ındaki güvensizlik duygularumı ortadan kalkmas ına, hem
de sendikalara duyulan güvenin artmas ına paralel olarak üye
sayılar ı nm da artmasma yol açacakhr.246

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendika ve konfederas-
yonlar ı da "herhangi bir bağış ta b ıı lu ıı n ı an ıak kaydı ile üyeleri
için kooperatıjler kurubnas ıııa yard ı m etmek ve nakit n ıevcudıı n ıııı
yüzde on ı tudan fazla olmamak kayd ı yla bn koopera4flere kredi vermek
yetkisine sahiptir" (KGSK nı . 19/g).

245 Krş . N. Çelik, Sendikalar, s.313; Ö. Ebtnci, s. 170-171; F. Şalı lanan,
s. 286 vd.

246 F. Demir, Sendikalar, s. 240.
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SENDIKA VE KONFEDERASYONLAR
SINAİ VE IKTISADI TEŞERBÜSLERE

NASIL YATIRIM YAPABİLİRLER?

Kanun'da "nakit n ıevcııdıı n ı en yüzde k ı rkı ndan fazla ol ı nrn ıı ak

kaydı ile s ı nai ve iktisadi teşebbüslere yat ı rı mlar yapmak" da işçi
ve işveren sendika ve konfederasyonlarm "sosyal faaliyetleri"

aras ında say ılnnş tır (Sen. K. n ı . 33/7). Ellerinde biriken fonlar ı
verimli ve rasyonel kullanmalar ı bak ımu ı dan, gerek ortaklıklar
kurmak gerekse mevcut ortakl ıklara yatır ım yapmak suretiyle
değerlendirilecek bu fonlar, kuşkusuz hem ülkemizde ihtiyac ı
duyulan alanlarda aç ılacak yeni i şyerleri sayesinde istihdam
artışına hem de sendikalar ın mali yap ı lar ının güçlenmesine
katk ıda bulunacaktır247

Bununla birlikte, sendikalar ı n malvart ıklarmm tümünü
yitirmeleri riskine kar şı, kanunda bu yat ır ımların belirli bir
oranla (%40) s ınırland ır ı lmas ı yerinde olmu ş tur. Zira bir
yat-ı r ım ın her zaman kar etmesi veya yatır ıma giden paran ı n
ihtiyaç halinde derhal nakde çevrilmesi her zaman nıü ınkün
olmayabihir. Getirilen s ınırlama ile sendikan ın, örneğin grev
halinde paraya çok gereksinimi oldu ğu zamanlarda s ıkışma-
mas ı sa ğ lanmış ve bütün fonlar ın bitirilmesi tehlikesi ortadan
kald ır ı lmış olmaktadır.2

247 F. Demir, Sendikalar, s.241; Krş . . İ nce, s.112; F. Şahlanan, s.288;
N. Çelik, Sendikalar, s. 320.
F. Demir, Sendikalar, s. 241; N. Çelik, Sendikalar, s. 320 vd.

177



SENDIKA VE54 FAALİYETLER/NDEN KİMLER YARARLANİR?

a. Üye Olanların Faaliyetlerden Yararlanması

Kanun'a göre, "sendika ve konfederasyonlarfaaliyetlerden ya-
rarlandı rnı ada üyeleri aras ı nda eşitliğe uymak zorundad,rlar" (Sen.
K. m. 33/son). Bu nedenle, her şeyden önce üyeleri arasmda
"dil, ırk, renk, cinsiyet, siyas ı düşünce,felsefiinanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle" ayr ı m yapamazlar (AY m. 10). Anayasa'da
yer alan bu "kanun, eşitlik" ilkesi, her türlü "kuruluş ve kişileri
bağlayan temel hukuk kurallar," aras ındad ır (AY ni. 11)249

Bununla birlikte, "eşitliğe uyum" esasuu üyelerden birinin
diğerinden daha fazla bir hakka sahip olmamas ı gibi çok dar
anlamda ve aritmetik bir şekilde anlamak yanl ış olur. Eş it iş lem
yap ılmas ı, ancak eşyan ın tabiatından doğan ve hakkaniyete
uygun olarak eşitliğin sağlanmasm ı aç ık olarak zorunlu k ılan
ayn ı durumdaki olaylar için söz konusu olur. Öyleyse, her
üyeye aynı koşullar altında ve ayn ı durumda bulunmalar ı
halinde eşit davran ılacak demektir. Kanun'un hükmünden
de eş it durumdaki üyelere e ş it hizmetin sağlanmas ı anla-

149 F. Demir, Anayasa Hukukuna Giri ş, s. 49, 263; Sendikalar, s. 242; Ö.
Etrenci, s. 116.
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şılmalı d ır (Sen. K. m. 33/son). Bu nedenle, sendikalarm en
önemli faaliyetlerinden ve üyelerine verdi ği hizmetlerden olan

toplu iş sözleşmelerinde, genelde uygulamada görüldü ğü gibi,

bütün üyelere eşit miktarda (seyyanen) zam öngörülebilece ği

gibi, üyelerin değ işik gruplara ayr ılmas ı ve her gruba değişik

zam oranlar ınm yap ılmas ı da kararlaştırılabilir. Bunun gibi,

seyyanen yap ılan zam dışında, üyelerin kıdemine ve eğitim

durumlarına uygun olarak yap ılacak zamlar da "eşitlik esas ı n ı n

ihlali" anlamma gelmeyecektir?°

b. Üye Olmayanların Faaliyetlerden Yararlanmas ı

Kanun'a göre, "işçi ve işveren sendika ve konfederasyonlar ı -
nin kendi faaliyet/en ile üyelerine sa ğladık/an hak ve menfaat/erin
üyesi olmayan/ara uygulanmas ı , ( ... ) sendika veya konfederasyonun

yazı/t muvafakati ııe bağlıdı r". Bunun istisnas ı, "Toplu İş Sözleş-
mesi Grev ve Lokavt Kanunu hükün ıleridir" (m. 36). Bir ba şka

deyişle sendikaların faaliyeti sonucu imzalanan bir toplu iş
sözleşmesinden "sendika üyesi olmayan/ann" yararlanmalar ı
böyle bir "yaz ı l ı n ı uvafakati" gerektirmeyecektir. Çünkü, 2822
sayılı TİSCLK hükümlerine göre, sendika üyesi olmayanlar
"dayan ış ma aidah" ödeyerek toplu iş sözleşmesinden "otonıatik"
olarak yararlanabilmektedirler. Üyelik aidat ının üçte ikisi ka-

dar olan dayanışma aidatın ı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden
yararlanma, sendikan ın muvafakatini gerektirmeksizin"talep
tarihinden itibaren" kendiliğinden başlamaktad ır (TİSGLK m.
9). Üye olmayan ve dayan ış ma aidatı ödemeyen işçiler ise,
ancak toplu iş sözleş mesinin tarafı "sendikan ı n ınuvafakati" ile

sözleşmeden yararlanabilmektedir (Sen. K. m. 36).

C. Tuncay, Eş it Davranma ilkesi, s. 120 vd.; E. Demir, Sendikalar, s.
243; Ô. Etrenci, s. 116; E. ince, s. 80.
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SENDIKA VE KONFEDERASYONLARIN55 "TEMEL YASAK FAALIYETLERI NELERDIR?

Anayasa'da (4709s. K.'la değişik AY m. 13,14,51/8) hükme
bağlanan temel yasaklar Sendikalar Kanunu'nda da hükme
bağlanmış tır (Sen. K. nt 37). Bunlardan ilki "temel hak ve Özgür--
lüklern ı s ı n ırlanmas ı ve kötüye k ı zI la ııı ln ı as ıdır". Diğeri ise sendika
ve konfederasyonlarm yönetim ve iş teyişlerinin "Cumhuriyet'i ıı
niteliklerine ve demokratik esaslara ayk ı rı " olmas ı d ır.

a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullan ı lmas ı

Devletin bütün organ, kurum, kurulu ş ve kişileri gibi
(AYm. 11), birer tüzel kişi olan sendika ve konfederasyonlar ı
da bağlayan Anayasa'n ın 14/Imaddesi, "kötüye kullansan sebep-
leriıı i" hükme bağlam ıştır. Buna göre temel hak ve özgürlük-
leri kullanma, bu arada sendika kurma ve sendikal faaliyette
bulunma hak ve özgürlü ğünü kullanma, öncelikle "Devletin
ülkesi ve ııı illetiyle hölünn ıez bütünlüğünü bozmak, insan hakları na
dayanan laik ve den ı okratjk Cun ıh ı sriyeti ortadan kaldı rmak aman-
ila" yönelemez. Buna, temel hak ve özgürlüklerin (sendikal
faaliyette bulunnı a özgürlü ğünün) bu "hak ve özgürlükleri yok
etmek" amacıyla kullan ı lmas ı da dahildir. Zira yukar ıda say ılan
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"kötüye kullanma sebepleri" aras ında, "temel hak ve özgürlükleri

yok etme özgürlüğü" de kötüye kullanma sebebi say ılmıştır (AY

m. 14/1).

b. Cumhuriyet'in Niteliklerine ve Demokratik
Esaslara Ayk ı r ı Faaliyetler

Sendika ve konfederasyonlar ın tüzükleri gibi faaliyetleri

de "A ıüıyas ı 'da belirlenen Cun ı huriyetin ıı itel:klera ıe ve demokratik

esaslara aykı rı olamaz" (Sen. K. in. 37; KGSK m. 20/1; AY nt 51/

6). Anayasa'm ı z ın 2. nı addesi.nde ise "C ıı n ı l ııı riyet'in nitelikleri"

şu şekilde hükme ba ğ lanm ış tı r: "Türkiye C ıı n ı l ııı riyetı, toplumun

In ı zm ıru, milli dayan ış ma ve adalet anlay ışı içinde insan haklar ına

sayg ı l ı, Atatürk n ıilliyetçiliğine bağ l ı, baş lang ıçta belirtilen temel

ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir ln ı kıı k devletidir"

(AY nt 2).Temelde Anayasa'n ın baş lang ıç ilkeleri aras ı nda da

say ılan bu niteliklere ayk ır ı faaliyette bulunmak, sadece sendi-
ka ve konfederasyonlara değil, ayn ı zamanda devletin bütün

"organ, kurum, kurulu ş ve kiş ilerine" (AY m. 11) de yasaklanmış
bulunmaktad ı r.

Sendika ve konfederasyonlar ın yönetim ve işleyişlerinin

demokratik esaslara ayk ır ı olamayaca ğın ı öngören Anayasa

(m 51/6) ve Kanun (Sen. K. m. 6/6, 37/1; KGSK m. 20/1)

hükümlerinin uygula ııı ada ne gibi hususlar ı kapsayacağı
aç ıkl ıkla belirtilmi ş değ ildir. Ancak, "genel kurullarda zorunlu
organlara delege veya üye seçimlerinin yarg ı gözetimi alt ı nda ser-

best, eş it, gizli oy, aç ı k say ıııı ve döküm esas ı na göre yap ı ln ıas ı n ı "

öngören hüküm (Sen. K. nt 14/2; KCSK m. 11) demokratik
esaslar ı rı en iyi örneklerinden biridir. Bunun gibi, "iki genel

kurul toplantı s ı aras ı ndaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile
denetleme kurulu veya denetçi raporınn ı n ve gelecek döm ı en ıe ait bütçe
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55 teki ifinin genel kurula kat ı lacaklara on beş gün önceden gönderi!-
ınesini zorunlu" k ılan hüküm (Sen. K, m. 12/3) de demokratik
esaslardan biridir. Ayr ıca "genel kurul toplant ı ve karar nisabin ı n
salt çoğunluğa" bağlanmas ı ile delegelerin veya üyelerin "genel
kurula katı lınaların,n ve oy kullann ıaların ı n engellenemeyeceğine"
ilişkin hükümler (Sen K. m. 13) de böyledir. Nihayet genel
kurullara katılacak üyelerin veya delegelerin seçim esaslar ı
(Sen. K. m. 10; KCSKm. 9,10) ile seçimlerde oy verme düzeni,
oyların say ım ı ve dökümü, sonuçlar ın tutanağa geçirilmesi,
ilan ve itirazlarm karara ba ğlanmas ına ilişkin bütün hükümler
(Sen. K. m. 14; KCSK m. 13), Sendikalar Kanunu'nda yer alan
demokratik esaslar arasmdad ır.251 Kanun'da düzenlenmeyen
konularda Anayasada yer alan di ğer demokratik esaslar ın, bu
arada seçme ve seçilme haklar ına, görüş ve dileklerin serbestçe
ortaya konulabilmesine, çoğunluk karanna uyrnaya ve eşitliğe
ilişkin diğer genel nitelikteki esaslar ın uygulanacağına ku şku
yoktur?52 Ayrıca Anayasa'm ızda yer alan esaslara uygun ola-
rak hazırlanmış bulunan "Seçimlerin Temel Hükümleri veSeçmen
Kütükleri Hakkında Kanun" ile "Seçiin Kanunu" ve "Siyasi Partiler
Kanunu'nun" demokratik esaslar ından da hukuki boşlukların
doldurulmasmda uygulamada yararlanilabilecekhr.233

c. Siyasi Nitelikli Yasaklar

Ülkemizde uzun y ıllar tartışma konusu yap ılan "siyasi ya-
saklann" s ın ırmm nerede baş lay ıp nerede biteceği, Sendikalar
Kanunu'nda aç ıklığa kavu şturulmuş bulunmaktad ır. Buna

251 F. Demir, Sendikalar, s. 74; M. Kutal, Sendika/ann Kuruluşu, s.100-
102; F. Şahlanan, s. 50-51; Çelik, s. 202; Narmanl ıoğlu, 11, 5. 225.

252 9, HD, 22.01.1998, E. 998/136, K. 998/405, N. Çelik, s. 303, cin.
37.
N. Çelik, Sendikalar, s.49 vd.; F. Demir, Sendikalar, s. 75.
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göre, "sendika ve konfederasyonlar amaçlar ı dışı nda faaliyette

bulunamazlar. Siyasi partilerin ad, amblem, TUmUZ ve i şaretlerini

kullanamazlar" (Sen. K. nt 37/2; KGSK m. 20/3).

Öyleyse sendika ve konfederasyor ılar mesleki faaliyetlerini
korkusuzca ve hiçbir bask ı altında kalmadan yerine getirebile-
cekler; hükümetlerin veya siyasi partilerin izledikleri politika-
lar ın, sendika ve konfederasyonlar ın amac ı olan "işçilerin hak

ve menfaatlerinin korunn ı ns ı ve geliştirilmesine" ne derece uygun
olduğunu serbestçe de ğerlendirebilecekler, ücretler, istihdam,
milli gelir dağı lım ı, sosyal güvenlik, işçi sağ lığı ve iş güvenliği
ile benzeri çalış ma koş ularin ın düzeltilmesi konular ında her
türlü görüş bildirebilecek ve toplant ı lar yapabilecekler, hatta
gerektiğinde kendi görü ş ve amaçları doğrultusunda herhan-
gi bir hükümeti veya siyasi partiyi "seçin ılerde" desteklemek
veya desteklememek karar ını serbestçe verebilecekler, kuru-
luşlarında "siyasi partilerin ad, amblem, ru ınuz ve işaretlerini
kullanmad ıklan" sürece, demokratik bir 'sivil toplum" örgütü,
bir "bask ı grubu" olarak siyasete a ğırlıklarmı istedikleri gibi
koyabileceklerdir.

Ekleyeliın ki, sendika ve konfederasyonlar "kan ı u makamla-

ıı ndan" maddi yard ım kabul edemez, siyasi partilerden yard ım
alamaz ve onlara maddi yard ımda bulunamazlar (KGSK m.
20/2; Sen. K. m. 40/2)
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5 6 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN
"YASAK MESLEKI FAALPYETLEm » NELERDIR?

a. İşçi-İşveren ilişkilerindeki Yasaklar

Kanun'a göre, "işçi/er ve işçi sendika ve km ıfederasyonlar ı (...)
işveren kıırulnşlarııı a; işverenler ve işveren kuruluşları da işçi sendi-
ka ve konfederasyonlar ına üye olainazlar". Ayr ıca, "gerek doğrudan
doğruya gerek temsilcileri veya mensuplar ı veya araya koyacak/arı
diğer kimseler vas ı tas ıyla biri diğerinin kurulmas ı na, idare vefaa-
liyetine müdahalede h ıı l ıı , ı a,nazlar". Nihayet, "bir işçi sendika ve
konfederasyonunu bir i şverenin veya (...) bir işveren kı erıı lıışıı nun
kontrolüne tabi tutmak veya bini/ann ı tüfl ızu alt ında işçi sendika
veya konfederasyonu kurub ızas ı n ı teşvik ve tahrik etmek yasakt ır"
(Sen. K. ni. 38/1,2).

Böylece, sendikal kurulu ş lar ın "saf oln ıas ı " ilkesi benim-
senerek, işçi ve işveren sendikalar ın ın karşılıkl ı olarak "ba-
ğı n ıs ı zl ıkları " sağlanm ış olmaktad ı r, 23 Uluslararas ı Çalış ma
Örgütünün 98 say ı l ı Sözleşmesinde (ni 2) de dile getirilen bu
ilke, "işyeri sendikalann ııı " sendikac ı l ık hareketinin bağıms ızl ı -
ğında oynadığı "o/z ı nı s ı ,z roller" de dikkate alınarak, Sendikalar

'' F. Demir, Sendikalar, s.256; Ö. Etrenci, s.176; N. Çelik, s.299;
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Kanunu'nda "işyeri esas ı na göre işçi sendikas ı knn ı ianıaz" (m. 3/3)
hükmüyle tamamlanm ıştır.

Gerçekten, genellikle bir "işverenin işyeri ile sinirli" olarak
kurulan ve faaliyette bulunan i şyeri sendikalarmın, işveren
tarafından kolayca kontrol altına al ınabilmeleri her zaman
mümkün olabilmektedir? 5 Ülkemizde de özellikle toplu söz-
leşme dönemlerinde işverenle işbirliği yaparak işçi hakların ı
kendilerine sa ğlanan menfaatler karşılığı feda eden "san sen-
dikalardan" çok söz edilmiştir. İşte bu nedenle, Kanun'da işçi
ve işveren kurulu şlar ın ın karşıl ıklı bağıms ızlığmı sağlayan
birbirine karış ma yasağın ın (Sen. K. m. 38/1,2), işyeri sendi-
kalar ı kurma yasağı (Sen. K. m. 3/3) ile tamamlanmas ı yerinde
ve uygun olmu ştur.

b. Ticaretle Uğraşma ve Kar Dağıtma Yasağı

Kanun'a göre, "sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşa-
rnazlar" (Sen. Km. 39/2; KGSK m. 20/1,4). Ayr ıca "elde ettikleri
gelirleri üyeleri ve mensuplar ı aras ı nda dağı tanlazlar" (Sen. K. m.
39/3; KGSK m. 26/4). Üstelik, "üyeleri ile çal ış tı rdıklan işçiler
dahil hiç kimseye borç veremez/er" (Sen. K. m. 44/4; KGSK m.
26/4).

Görüldüğü gibi, sendikalar "ticari faaliyette" bulunamad ık-
larmdan başka; "aidat" ve "bağışlar" dahil her türlü "eğlence"
ve "konser" gibi sosyal faaliyetler sonucu veya tesislerden
elde ettikleri gelirleri de "üyeleri ve n ıensu plan" arasmda da ğı-
tamazlar. Üstelik bu gelirlerini "bağı şiamak" bir yana, "üyeleri ile
çalış tirdiklan işçileri" (kendi mensuplar ı) da dahil, hiç kimseye
borç (da) verernezler.

F. Demir, Sendikalar, s. 259; F. Şahlanan, s. 297; N. Çelik, s. 300.
256 F. Demir, Sendikalar, s. 259; N. Çelik, s. 300.
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56

2821 say ıl ı Sendikalar Kanunu'nda buna iki istisna geti-
rilmiş tir: Bunlardan ilki, genel kurullar ın yönetim kurullarm ı
"nakit gelir/erinin yüzde beşini aş nı amak kayd ıyla sosyal amaçl ı
harcama/ara" yetkili kılmas ıd ır (Sen. K. m. 44/4). İkincisi ise,
sendika ve konfederasyonlarm "grev ve lokavt süresince tüzük-
lerine göre üyelerine yapacakları yardıııı lar"d ır (Sen. K. m. 39/2).
Ancak her iki hususta da yap ılacak harcama ve yard ımlar,
belirli üyeleri hedefleyen "bağış " veya "borç" niteliğinde ol-
mamah, bütün üyelere yönelik "sosyal" nitelikli harcama ve
yard ımlar olmalıd ır.

c. Dernekler Kanunu'ndaki Yasaklar

Sendikalar Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde Me-
deni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanaca ğı
(Sen. K. m. 63/1; KGSK m. 43) göz önünde tutulacak olursa;
Dernekler Kanunu'ndan kaynaklanan baz ı yasaklar ile baz ı
faaliyetler için öngörülen izin alma prosedürünün "ceza hüküm-
leriyle birlikte" işçi ve işveren sendika ve konfederasyonlar için
de uygulanaca ğın ı belirtmek yerinde olur (Der. K. m. 35).

Gerçekten, Dernekler Kanunu'nun "beyanname verme yü-
kün ılülüğü ve denetimi" (m. 19) ile "kolluk kuvvetlerinin yetkisi"
(m. 20) ve "genel kurul toplantı ları nda organlara seçilen/erin mülki
anıirliğe bildirı lmesi" (m. 23) ile ilgili hükümleri yan ında, bazı
yasak faaliyetleri de sendikalara uygulanmak zorundad ır:

Her şeyden önce dernekler gibi sendikalar ın da "mev-
cut veya ınalıkme karanyla kapat ılmış veya feshedilmiş bir siyasi
partinin, bir sendikan ı n veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst
kuruluşun adı n ı , amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaret-
leri ya da başka bir ülkeye ve daha önce kurulmu ş Türk devletlerine
ait bayrak, anıblen ı veflamalar ı kullanma/an yasaktır" (m. 29).
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Bundan başka, "Anayasa ve kanun/arda aç ıkça yasaklanan amaç-

lan veıja konusu suç te şkil eden fiilleri gerçekle ştirniek amacıyla

kunılamazlar". Bunun gibi, "tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu
amacı gerçekleş tirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çal ışma konulan

dışında da faaliyette bulunmak" yasaktır. Ayrıca, "askerliğe, milli
savunma ve genel kolluk hizmetlerine l ıaz ı rlay ı c ı ôÉretini ve eğitim

faaliyetlerinde bulunamaz, bu amaçları gerçekleş tirmek üzere kamp
ve-ya eğitim yerleri açamaz, üyeleri için özel kıyafet veya üniforn ıa
kullanamazlar" (m. 30).

Adlarında "Türk Milli, Atatürk, Mustafa Kemal kelime/eri
ile bunların baş ve sonlarına getirilen ek/er/e olu şturulan kelimeleri

ancak İçişleri Bakanlığı 'n ın izni ile kullanabilen" (m. 28) dernek
ve sendikalar, "tüzüklerinde gösterilen amaçlan gerçekle ş tirmek
üzere eğitim ve öğretim faaliyetl eri için yurt, pansiyon, üyeleri için
lokal açma/an ve lokallerinde alkollü içki kıı llan ı lmnas ı ile bu tesislerin
işletilmesi mülki idare amirlerinden izin alma/anna ba ğlı dır" (m.
26). Ayrıca, dernekler ve sendikalar "defterlerinde, kay ı tlarında
ve Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumlanyla yaz ışmaları nda
Türkçe kullanmak" (m. 31) zornndad ırlar.

• Belirtilen hükümlere aykır ı davranan demek yöneticileri
hakkmda, "idari para cezaları " yanında "derneğin (sendikan ı n)

feshine" kadar uzanan cezalar öngörülmü ştür (Dei. K. m. 32).

N. Çelik, LEGAL, Nisan-Haziran 2005/6, s.524; Ü. Narmanlio ğlu,
11, s. 229-230.
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SENDIKA VE KONFEDERASYONLARIN57 YASAK FAALİYETLERİNİN HUKUKI VE
CEZAI YAPTIRİMI NEDIR?

Sendikalar Kanunu'nda yasak faaliyetlerle ilgili iki tür
yaptırım öngörülmektedir. Bunlardan ilki, "sendika/ann kapat ı l-
masina" ilişkindir. İkincisi ise, sendika tüzüğüne göre sorumlu
kişilerin "cezaya" çarptır ılmas ın ı öngörmektedir.

a. Sendikalar ın Kapatılmas ı

Sendika ve konfederasyonlar ın Anayasa (m. 13,14) ve Sen-
dikalar Kanunu'nda (m. 37) belirtilen "temel yasak/ara" aykır ı
faaliyette bulunmaları halinde kapatılmalar ı öngörülmektedir
(Sen. K. m. 58). Gerçekten, yukar ıda açıklanan temel yasakiara
aykırı hareket eden sendika ve konfederasyonlar, "Cumhuriyet
Savczs ı 'n ı n isteği üzerine iş davalarına bakma/da görevli mahalli
niahkemë kararı ile kapatı l ı r" (Sen. K. m. 58/1; KGSK ni. 37/1).

Bununla birlikte, "temel yasaklar" ile ilgili aç ılan davalar
sebebiyle görevli mahkemeler, yarg ılamanın her safhas ında
tarafların veya savcmm talebi üzerine veya resen, sendika veya
konfederasyonlann faaliyetlerinin geçici olarak durdurulma-
smı ve yöneticilerin görevlerine son verilmesini kararla ştıra-
bilir (Sen. K. m. 58/2). Kapatma halinde ise, sendika ve kon-
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federasyonların para ve mallar ı İş ve işçi Bulma Kurumu'nca
(İş-Kur'ca) belirlenecek milli bankalardan birineyat ır ılir ve
mallar bu kuruma maledilir. Bu para ve mallar i şçileri mes-
leğe yöneltmek ve işçilerin rehabilitasyon hizmetleri dışında
kullanılamaz (Sen. K. m. 46/3).

1,. Cezai Hükümler

Siyasi yasaklara ayk ırı faaliyette bulunarak amaçlar ı di-
şında faaliyette bulunan ve "siyasi partilerin ad, amblem, rumuz
veya işaretlerini kullanan" sendika ve konfederasyonun sorumlu
yetkilileri hakkında attı aydan bir y ıla kadar hapis cezasına
hükmolunur (Sen. K. m. 59/6; KCSK m. 38/a).

Diğer yasak faaliyetlerden i şçi ve işveren kurulu şlarmm
"karşı l ıklı bağuns ı zlığı n ı sağlayan hükün ılere" (Sen. K. m. 38/1,2)
ayk ır ı. davranış ta bulunanlara veya bu konuda karar veren
işçi ve işveren kuruluşlarının yetkili organlar ın ın başkan ve
üyelerine bir aydan alt ı aya kadar hapis cezas ı verilir (Sen. K.
M. 59/5).

Nihayet, ticaretle uğraşan ve elde ettikleri gelirleri üyeleri
ve mensupları arasında dağıtan sendika ve konfederasyor ıia-
rın "tüzüğüne göre sorumlu kişileri hakkı nda", sanayi kesiminde
çatışan 16 yaşmdan büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin
aylik brüt tutarmdan az olmamak üzere a ğır para cezas ı verilir
(Sen. K. m. 59/4).
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5 8 SENDIKALAR
CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAŞBAKANLIK
TARAFINDAN NASIL DENETLENİR?

Anayasa'da yer alan, Cumhurbaş kanliğı'na bağl ı Devlet
Denetleme Kurulu, "idarenin hukuka uygunlu ğunun düzenli
ve verimli bir şekilde yürütülmesini ve geliş tiril ıııesini sağlamak
amacıyla" tim kamu kurum ve kurulu şlar ı ile "kaiiiii kurumu
niteliğindeki meslek kurulu şlann ı " (Odalar, Barolar ve Birlikleri)
ve "her düzeydeki işçi ve işveren meslek kurulu şları n ı " (sendika ve
konfederasyon ve derneklerini) denetleme yetkisine sahiptir
(AY ü'. 108). Cumhurbaş kanı'nm isteği üzerine yap ılan bu
denetleme, sendika ve konfederasyonlar ın faaliyetlerini kap-
sam ına almaktad ır.

Bunun gibi, Başbakanlığ a bağ l ı dan ışma ve denetim
birimlerinden biri olan Başbakanl ık Teftiş Kurulu Başkanlığı
da, "Başbakan' ı n emri ve onay ı " ile "Başbakan ad ı na (...) her hirl ı i
inceleme, araş tırma ve teftiş yapmak ve yaptırmak" yetki ve göre-
vine sahiptir.

Gerek Cumhurbaşkanı'nın gerek Başbakan'ın emri ve ona-
yı ile yap ılan bu denetlemelerin"oLağanüstü usu llerde" gerçekleş-
tirilen denetlemeler olduğu gözden uzak tuhılmamalıd ır?

E. Şahlanan, s. 324; F. Demir, Sendikalar, s. 273.
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SENDIKALAR
ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN

NASIL DENETLENİR?

Sendikalarm 26.06.1997 gün ve 4277 sayil ı Yasa'yla ya-
puan değişiklerden sonra büyük ölçüde "denetim di şi" kaldığı
söylenebiirse de, yasaya uygun olarak yeni hazırlanan "İşçi ve
İşveren Sendika ve Konfederasyonları n ı n Devletçe Denetlenmesine
İlişkin Tüzük" hükümlerinin uygulanmaya devam edeceğ i
tartışma dışıd ır° (Sen K. m. 47; KGSK m. 27/1).

Bu çerçevede Çalışma Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek idari
denetimler, sendikalarm kurulu şunda olduğu gibi, yönetim ve
işleyişlerinde de başta Anayasa olmak üzere, mevzuat ve genel
kurul kararlarma uygunluk (hukuka uygunluk) bak ıınmdan
yapilacaktır. Yönetim ve işleyişin Anayasa'da yer akan "Curn-
huriyetin temel niteliklerine ve demokratik esaslara" uygunluğu
yanmda, kanun ve tüzük hükümlerine uygu ııluğunu da içeren
bu denetin-der, hiçbir şekilde "sendika/faaliyet özgürlüğünün st-
n ı rlandırı lmas ı " anlammda kullamlamayacakhr. 1 Gerçi, diğer

RG, 28.06.1997, M033.
° EskiTüzük metni için bkz., RG, 06.05.1984-18393; Yeni Tüzük için

bkz., RG, 01.04.1999, 23653.
' F. Demir, Sendikalar, 5. 274; Ö. Mis - E. Özsoy, s. VIl.
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temel hak ve özgürlükler gibi, sendika hak ve özgürlü ğü de59 Anayasa'da gösterilen sebeplerle sm ırland ırılabilecektir. An-
cak, bu s ın ırlamanm dahi "Anayasa'mn sözüne ve niin ına uygun
olmas ı ", aynca "demokratik toplum düzeninin ve laik cun ıhuriyetin
gerekleri" ile "ölçülülük ilkesine" ayk ırı olmamas ı gerekmektedir
(4709 s. K.'Ia değ işik AY ni. 13).

Bundan başka, sendika ve konfederasyonlar ı n tutmak
zorunda olduklar ı bir tak ım "defter, dosya ve kay ı tlan" vard ır.
Bunlardan bir k ısmı da "genel kurul, yönetim kurulu, denetleme
kurulu ve disiplin kurulu kararlar ın ın numara ve tarih s ıras ı ile
yaz ı l ınas ına mahsus karar defterleridir" (Sen. K. m. 49). İş te bu
kurullar ın aldığı kararlaruı "mevzuata" ve "genel kurul" karar-
larma uygun olup olmadığı , kararlarm imzalanarak deftere
işlenip işlenmediği, bu defterler üzerinde Çalışma Bakanlığı
elemanlar ınca denetlenebilecektir (Tüz: m. 5).

Bunun gibi, "üye kayı t fişleri ile defterlerinin ve ç ı kış bildirim-
lerinin yönetmeliğe uygun" olup olmad ığı, "gelen ve giden evrakın
tarih ve numara s ıras ıyla ilgili defterlere" kaydolup kaydolmad ığı,
"gelen evrakm asl ı ve giden evrakın suretinin gelen ve giden evrak
dosyalannda" saklan ıp saklanmadığı gibi buna benzer sendi-
kaların yönetim ve işleyişine ait hususlar (Tüz. nt 3, 4, 5, 6)
Çalış ma Bakanl ığı elemanlar ı taraf ından gerçekle ş tirilecek
denetimler arasmdad ır.

Nihayet, yukar ıda sayilan bütün defterlerin her olağan
genel kurul dönemini izleyen on beş gün içinde notere tasdik
ettirilmesi zorunlulu ğu vard ı r (Sen. K. m. 50). Bu zorunlulu ğa
uymayan sorumlu ki şiler hakk ında sanayi kesiminde 16 ya şın-
dan büyükler için belirlenen asgari ücretin ayl ık brüt tutar ın-
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezas ına hükmolunur (Sen.
K. m 59/4). Ayr ıca sendika ve konfederasyonlar, her hesap
veya bütçe devresine ait bilanço ve hesaplar ıyla çal ış ma ve
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denetleme raporlar ım ait olduğu dönemi izleyen üç ay içinde
ÇSGB'na, sendikalar ayr ıca bağ lı bulundukları konfederasyona
göndermek zorundadırlar (Sen.K. m. 51/1). Aksi halde, bu hük-
me aykırı davranan sendika veya konfederasyonun sorumlu
görevlilerine asgari ücretin ayl ık brüt tutarının yar ısmdan az
olmamak üzere ağır para cezas ı verilir (Sen. K. m. 59/3).

Ekleyelim ki, kamu görevlileri sendika ve konfederas-
yonları da, işçi sendika ve konfederasyonlar ı gibi, her hesap
ya da bütçe dönemine ait bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve
denetleme raporlarm ı ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde
ÇSGB'na, sendikalar ayr ıca bağ lı bulundukları konfederasyona
gönderirler (KGSK m. 27; Sen. K. m. 51).Ancak, kamu görevli-
leri sendika ve konfederasyonlar ı için bu hükme ayk ırı davran-
manın herhangi bir hukuki veya cezai yaptırım' yoktur.
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60 SENDİKALAR
MALIYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
NASIL DENETLENİR?

Sendikalar Kanunu'nda 26.061997 gün ve 4277 say ı l ı
Yasa'yla yap ılan değ işiklikten sonra kald ırı lan Maliye Ba-
kanhğı denetimlerinin de yukar ıda ad ı geçen tüzük hüküm-
leri yürürlükte kaldığı sürece devam edeceği her zaman ileri
sürülebilecektir. Kald ı ki kendi elemanlarmın kendisi için bile
yetersiz oldu ğunu öne süren Maliye Bakanl ığı, uygulamada
bu yetkisini s ık s ık Çalışma Bakanl ığı 'na devretmekte; bu
bakanlık elemanları denetimleri Maliye Bakanl ığı adma ger-
çekleş tirmektedir.

Maliye Bakanl ığı'nca gerçekleş tirilecek denetimlerde,
öncelikle sendika ve konfederasyonlar ın gelir ve giderlerinin
"kanun, tüzük ve genel kurul karar/anna" ve harcamalar ın "bütçe
esas/an ile genel kurul ve yönetim kurulu" kararlarma uygun olup
olmad ığı incelenecektir (Tüz. m. 6/1). Bunun gibi, yevmiye ve
envanter defteri ile defteri kebirin ve aidat defterlerinin Tüzük
hükümlerine uygun olarak tutulup tutulmad ığı da incelene-
bilecektir (Tüz. m. 6/2).

Ayrıca yevmiye defteri maddelerinde yap ılan yanlış l ıklar
ancak muhasebe kurallarma uygun olarak düzeltilebilir. Def-
terlere geçirilen kay ıtlar kazmamaz, çizilemez ve okunmaz hale
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getirilemez (Tüz. m. 14). Üstelik kararlar ın defterlere en geç

bir hafta içinde yazılması; mali işlemlerin, muhasebenin düzen

ve aç ıldığını bozmayacak bir aç ıkl ık içinde kaydedilmesi, kasa

hesabını ilgilendiren iş lemlerin günü gününe kaydedilmesi

esastır (Tüz. m. 15/1,2,4). Her genel kurulu izleyen onbe ş gün

içinde notere onaylattır ılmas ı zorunlu (Sen. K. m. 49) bu defter-
lerin inüteharrik her yaprağı , s ıra numaras ı ve tarih konularak

onaylanacaktır (Tüz. m. 13).

Bundan başka, diğer mali işlemlerin, özellikle gelir mak-

buzları ile gider evrakm ın Tüzük hükümlerine uygun olarak
tutulmas ı zorunluluğu vardır (Tüz. m. 6/4, 5). Buna göre,
kuruluşların gelirlerini makbuz kar şı lığı tahsil etmesi esas

olduğu gibi; doğrudan doğruya kurulu ş kasasına ve banka

hsaplarma yap ılan ödemeler için, kasa fişi ve banka dekontu
da yeterlidir Tüz. m. 16). Kurulu ş ad ına tahsilat yapacak ki-

şilerin ise yönetim kurullarmca belirlenmesi gerekir. Bunlara
noterce onaylanm ış yetki belgesi verilir. Bu ki şilerce toplanan

paraların en geç bir hafta içinde kuruluş veznesine ya da banka

hesabına yatırılmas ı zorunludur (Tüz. m. 17). Giderler de yö-
netim kurulu ya da di ğer yetkili organlarca al ınacak kararlara

göre ve fatura, makbuz, satış belgesi gibi bir evraka dayan ılarak

yap ılır. Böyle bir evrakla yap ılmas ı mümkün olmayan küçük
harcamalar, bu amaçla düzenlenecek bordrolarla yap ılabilir.

Vergi, sigorta prinıi, su, elektrik gibi yap ılmas ı zorunlu giderler

için karar almmas ı gerekmez (Tüz. m. 18).

Nihayet, bütün bu işlemlerin ilgilerine göre Tüzükte
belirlenen "yeni muhasebe hesap plan ına göre" ana ve alt hesap-

larda muhasebele ştirilmesi esas ı benimsenecek; bu işlemlerin

tüzükte öngörülenin d ışında bir hesapta izlenmesi Maliye
Bakanlığı'nın iznine bağlı olacaktır (Tüz. m. 19,21)262

262 Geni ş bilgi için bkz., E. Demir, Sendikalar, s. 272 vd.
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6 1	 SENDIKALAR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN
NASIL DENETLENİR?

5253 say ı l ı Dernekler Kanunu'na göre, "özel kanunlarında
hüküm bulunmamak kayd ıyla", işçi ve işveren sendikalar ı ile üst
kuruluşları hakk ında "genel denetim" ve "güvenlik denetimi" ile
ilgili olarak "koll ıık kuvvetlerini" kullanma yetkisi İçiş leri Ba-
kanlığına verilmiştir (Der. K. m. 35).

Buna göre, "dernekler, y ıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir
ve gider işlemlerinin sonu çlann ı düzenleyecekleri beyanname ile
her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vennekle
yükü nılüdürl er. Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde
gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstennedikleri,
defterlerini ve kayı tlann ı mevzuata uygun olarak tutup tutmad ıkları
İçişleri Bakan ı veya mülki idare amiri tarafindan denetlenebilir. Bit
denetiınlerde kolluk kuvveti mensu plan görevlendirilemez. İçişleri
bakanlığı ve mülki idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai
saatleri içerisinde yap ı lı r. Bu denetimler en az yinni dört saat önce
derneklere bildirilir".

Denetleme sıras ında görevli memurlar tarafından iste-
necek "her türlü bilgi, belge ve kay ı tları n, dernek yetkilileri tara-
fi ndan gösterilmesi veya veriln ıesi, yönetim yerlen ınüesseseler ve

196



Sorularla Toplu ' ş Hukuku

eklentüerineginne isteğininyerinegetiril ınesi zoni ııludıır. Denetin ı
s ıras ı nda suç teşkil eden fillerin tespit edilmesi halinde, mü/ki idare

amiri durumu der/ta! Cumhuriyet Ba şsavcı lığı na bildirir" (Der. K.

M. 19).

Bunun gibi, Dernekler Kanunu'nun "güvenlik dehetinı i" ya-
pan "kol/uk kuvvetlerinin yetkisi" ile ilgili hükmüne göre, "kan ın
düzeninin korunmas ı veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden

birine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim katan olmadıkça, yine

bu nedenlere bağ/t olarak gecikn ı esinde sak ı nca bulunan durumlarda

mü/ki idare amirinin yaz ı l ı emri bulun ı nad ıkça, kolluk kuvvetleri
dernek ve ek/en tilerine giremez, arama yapamaz ve buradaki e şyaya

el koyamaz. Mü/ki idare amirinin karan yinm dört saat içinde görevli

hakinı in onayı na sunulur. Hakim, karar ı n ı el koıjınadan itibaren kı rk

sekiz saat içinde aç ı klar; aksi halde, el koyn ı a kendiliğinden kalkar.

Hakim karan, n ıülki idare amiri tarafindan dernek yöneticilerine

yaz ıyla duyurulur" (Der. K. m. 20).

Bu şekilde girilen yerlerde;

• Yanında veli veya vasisi olmadan 18 yaşından küçük-
lerin veya ortaokul ve ortaöğretim (lise) öğrencilerinin kabul
edildiği,

• Fuhuş yapıldığı, kumar oynandığı, veya genel ahlaka
aykın harekette bulunulduğu,

• Uyuşturucu maddelerden herhangi birinin kullan ıldığı,

• Yasaların buluiıdurulnıasm ı yasakladığı her türlü rejim
ve ideolojileri temsil eden resim, afi ş, pankartve yazılarm veya
mahkemelerce yasaklanm ış yaymlann bulunduruldu ğu,

• Yasalara göre suç say ılan faaliyetlerde bulunuldu ğu,
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6 1 • Suçlulara yataklık edildiği,

izin almaks ı z ın alkollü içki kullan ıldığı,

Tespit edildiği takdirdeo yer ve eklentileri hakkında 2559
sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu uygulan ır (Mülki ami-
rin emriyle kapatma).
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SENDİKALARIN
DEVLET KURULUŞLARI TARAFINDAN

DENETIMININ YÖNTEM VE SONUÇLARI NELERDIR?

Sendika ve konfederasyonlar ı denetlemekle görevli ele-
manlar, bağ l ı olduklar ı kamu kurumunun veya kurulu şunun
(bakanlığın veya başbakanlığm) kimlikleri ve görev ernirlerini,
denetin-dere başlamadan önce sendika veya konfederasyonun
sorumlu yöneticilerine göstermekle yükümlüdürler. Denetime
mahallinde ve kural olarak çalış ma saatleri d ışında da devam
edilebilir. Öenetleme görevi, bakanlığın yazı l ı emri olmad ıkça
yar ıda b ırakılamaz ve başka denetim elemanlarına devredile-
mez (Tüz. m. 8). Denetleme s ırasmda istenen her türlü defter,
belge ve yay ınlarm yöneticiler tarafmdan gönderilmesi ve ve-
rilmesi zorunlu olduğu gibi; elde edilen bilgilerin de eleman ın
bağl ı olduğu bakanlik ve mahkemeler d ışında herhangi bir
kişiye veya mercie aç ıklanmas ı yasaktır (Tüz. m. 7/1,2).

Sendika ve konfederasyonlarda yap ılan her denetim bir
rapora bağlamr. Denetim sonucu belirlenen "suç niteliğinde
olmayan" eksiklikler ve "hukuka ayk ınlıklann" iki aydan çok
olmamak üzere raporda verilecek süre içinde düzeltilmesi is-
tenir. Kuruluşlar, bu düzekmeleri yapmak veya bunlarla ilgili
görüşlerini bildirmek zorundad ırlar. Denetim eleman ı , ilgili
kuruluşça verilen cevaplar ı ve cevapla ilgili düşüncelerini de
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ekleyerek raporunu bağ l ı olduğu bakanlığın ilgili kurul veya62 birimine gönderir (Tüz. m. 9, 10). Denetim elemanlar ı nca sap-
tanan eksiklik ve hukuka ayk ırı l ıklarda; Sendikalar Kanunu,
Türk Ceza Kanunu ve di ğer kanunlarda suç say ı lan hususlar
varsa, denetim elekrıan ınca gönderilen rapor gereği yap ılmak
üzere doğrudan ilgili bakanlığa iletilir (Tüz. m. 11). ilgili ba-
kanl ı k, işlemlerdeki eksikliğin ve kanuna ayk ır ılığın niteliğine
göre sendika veya konfederasyonun faaliyetinin durdurulmas ı
veya kapatılmas ı istemiyle mahalli iş mahkemesinde dava açar
(Sen. K. m. 6, 54, 55; KGSK m. 37). Ayr ıca kanuna ayk ır ı l ık,
Türk Ceza Kanunu ve di ğer kanunlarca suç say ılan fiillerden
ise, aç ı lan davalar sebebiyle görevli mahkemeler yargı laman ın
her safhas ında talep üzerine veya resen sendika veya konfe-
derasyonlar ın faaliyetlerinin durdurulmasma ve yöneticilerin
görevlerine son verilmesine karar verebilir (Sen. K. m. 58).
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SENDİKALARIN
KONFEDERASYONLAR TARAFINDAN

DENETLENMESININ YÖNTEM VE SONUÇLARI
NELERDIR?

Devlet denetiminin yan ında, pek etkili olmasa da sendika-
lar üyesi olduklar ı konfederasyonlar taraf ından da denetlene-
bilmektedirler. Kanun'a göre, "sendika ve konfederasyonlar" her
hesap veya bütçe devresine ait "bilanço ve l ıesaplarıyla çalışma ve
denetleme raporlarıııı " ait olduğu dönemi izleyen "üç ay içinde"
Maliye ve Çal ışma bakanl ıklar ına gönderirken; ayrıca "sendi-
kalar" bunlar ın birer örneğ ini de ba ğ l ı bulundukları "konfede-
rasyon/ara" göndermek zorundad ırlar (Sen. K. m. 51/1; KGSK
m. 27/ 3,43).

Aksi halde bu hükme "ayk ırı hareket eden sendika ve kon-
federasyon ini sorııııı ln görevlilerine" sanayi kesiminde çal ış an
büyük işçiler için belirlenen "asgari ücretin ayl ık brüt tutar ı n ı n
yarı s ı ndan az o/n ı an ıak üzere ağır para cezas ı na hükınedilir" (Sen.
K. m. 59/3).

Görüldüğü gibi, bu hükümlerden yola ç ıkarak konfede-
rasyonlar ın da sendikalar ı denetleme yetkisinin oldu ğunu
söyleyebiliriz. Bu yetki, ister "n ıahallinde" ister "cymk üzerinde"
olsun her zaman kullan ı labilecek bir yetkidir. Üstelik, Kanun
ve Tüzük hükümleri gereği "bilanço ve hesaplar ile çal ışma rapor-
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6 3 ların ı n" oldukça ayrıntıi ı ve geniş bilgiler içermesi zorunluluğu
(Sen. K. m. 51/2; KGSK m. 43), bu denetimlerin gere ği gibi ve
kolayca yap ılmas ın ı sağlayacak niteliktedir?63

Gerçi, konfederasyonlar taraf ından yap ılacak denetimlerin
sonucunda ne gibi yaptı r ımlar uygulanaca ğı yasada belirtil-
miş değildir. Bu nedenle, denetim sonucu konfederasyon en
fazla üye sendikaya disiplin cezas ı vererek onu üyelikten
ihraç edebilir. Ancak bu yaptır ım ın dahi uygulanabilmesi,
konfederasyon tüzü ğünde belirtilmiş olmasına bağ lıd ır. Bu
durumda sendikanın etkili bir yaptı rımla karşılaşmayacağı
söylenebilir. Bununla birlikte gerek Kanun hükümlerinin
gerek Tüzük hükümlerinin sendikalar üzerinde yaratacağı
bir "n ıanev ı baskı " dahi konfederasyonlara "sendikal disiplin"
sağlamada yard ımcı olabilir?M

Nitekim, sendikaların konfederasyonlar taraf ından denet-
lenmesinin Anayasa'ya ayk ırı olduğu iddias ıyla aç ılan davada
Anayasa Mahkemesi, her ne kadar "sendikalarda ve sendika bir-
liklerinde demokratik kurallara uygun denetin ı i ıı aşağıdan yukar ı ya;
başka bir deyimle, üyelerin sendikay ı , sendikan ın da konfederasyonu
denetlemesi biçiminde olmas ın ı n doğru" olduğunu belirtmekteyse
de, ayn ı kararmda devamla "burada ta ııı nan yukarı dan denetim
yetkisinin de ııı okrasiye uygun olan ve aşağıdan yukar ıya doğn ı
yapı lan denetime gölge düşüren bir yani" olmad ığın ı, "karşı l ıkl ı
denetimin gerek ! ıesaplardaki gerekse yönetimdeki aksakl ıkları n gide-
rilınesine daha elverişli" olduğunu, "bu nedenle kuralda Anayasaya
aykırı l ık bulunmadığı / ı l" hükme bağlamıştı r.265

Geniş bilgi için bkz., E Demir. Sendikalar, s. 287 vd.
" F. Demir, Sendikalar, s. 289; Aksi görüş , H. H. Sümer, Değ iş iklikler,

s. 12.
AY Mah., 09.02.1972, E. 970/48,K. 972/3- RG., 19.10.1972-14341;
A. Tuğ , s.244, dn. 23.
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SENDİKALARIN
SONA ERME HALLERI NELERDIR?

a. Sendikanın Feshi (Dağı tılması )

Sendika "genel kurul karanyla" sona erdirilebilir. Ancak bu
konuda Sendikalar Kanunu'nda bir hüküm bulunmad ığmdan,
Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanacak-
tır. Buna göre feshe karar verebilmek için, tüzü ğe göre genel
kurula kat ılmak hakk ına sahip olan üyelerin "en az üçte ikisi-
nin" toplantıya katılması gerekir. Bu durumda "fesih kararziizu"
yar ıdan bir fazla oyla a!mmas ı gerekir.

Eğer bu toplantıda çoğunluk elde edilemezse, ikinci
toplantıda ancak üye veya delege say ıs ınm en az üçte birinin
bulunmas ı halinde fesih görüşülebilir.

Bu ikinci toplantıda fesih kararı da toplantıya katılanlar ın
üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir (Der. K. m. 49/1). Ancak
bu üçte iki oy çokluğunun da üye veya delege tamsay ısmın
dörtte birinden az olmamas ı gerekir (Sen. K. m. 13/4; KGSK
m. 40).

Yönetim Kurulu, fesih kararını beş gün içinde en büyük
mü!ki amire yaz ıyla bildirmek zorundad ır (Der. K. m. 49/2).
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6 4b. Sendikanın İnfisah ı (Dağılmas ı )

Sendika ve konfederasyonlar herhangi bir genel kurul
veya mahkeme karar ı na gerek katmaks ızın aş ağı daki üç halde
kendiliğinden infisah eder:

a. Sendikalar ın Borçlar ını Ödeyemez Duruma
(Acze) Düşmesi

Sendika ve konfederasyonlar ı n borçlar ı alacaklar ı ndan
çok oldu ğu zaman borçlar ın ı ödeyemez duruma (acze) dü-
şeceğinden, kendiliğinden infisah eder (Ml< m. 70; Der. K. ni
51). Üstelik, sendikan ın ödeme olanaklarınm bulunmamas ı ve
bunlar ın k ısa zamanda sağlanmas ın ın imkans ız bulunmas ı da
ayn ı sonucu doğurur. Bununla birlikte, bir sendikanm ödeme-
lerinde aksama veya geçici s ıkıntılar doğmas ı ile ödeyeme ıne
(acz) durumunu birbirine kar ıştırmamak gerekir. Geçici s ık ın-
tılar sendikan ın infisah ın ı gerektirmez.26

b. Yönetim Kurulunun Tüzüğe Uygun Olarak
Oluşturulamamas ı

Sendikan ın bütün üyelerini yitirmesi halinde sendika da
infisah eder. Bu doğald ır. Üstelik sendikanm yönetim kurulu-
nun Kanun ve Tüzüğe uygun bir biçimde olu şturulamamas ı
halinde de sonuç değ işmez. Ancak bu halde yönetim kurulunu
oluş turma imkans ızlığınm "geçici' değil "sürekli" olmas ı ge-
rekir. Örneğin, genel kurul toplantılar ı nda yönetim kuruluna
seçilecek kişiler üzerinde birleşme olmaz ve birkaç toplantı bu
şekilde devam ederse, kayy ım tayinine iliş kin yasa hükümleri
uygulanır.267

F. Demir, Sendikalar, s. 304; F. Şahlanan, s.341; Ö. Etrenci, s. 196.
267 F. Demir, Sendikalar, s. 305; K. Tunçomağ, 11, s. 190.
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c. Üst Üste İki Olağan Genel Kurul Toplant ıs ını
Yapamamas ı

Sendika, üye veya delege tamsay ı s ın ın üçte birinin bulu-
namamas ı nedeniyle üst üste iki ola ğan genel kurul toplant ıs ın ı
yapamamas ı halinde de kendili ğ inden dağı l ır (Sen. K. ni, 13;
Der. K. n ı . 51; KGSK m. 40).

Bu üç haldeki da ğı lmada da, sendika veya konfederasyo-
nun bulunduğu yerin en büyük mülki amiri, durumu tespit
eden bir karar al ı r. Ancak bu karar sadece durum saptama-
siyla ilgilidir. Yoksa da ğı lma (infisah) bu kararla gerçekleşmiş
say ı lmaz. Mülki anı ir böyle bir karar almam ış olsa veya geç
alm ış olsa bile, da ğı lma (i ııfisah) "nedeninin gerçekleş mesiyle"
sendika veya konfederasyon da kendili ğ inden (hukuken, ı pso
jure) sona ermi ş say ı 1 ı r.2

F. Demir, Sendikalar, s.306; K. Tunçorna ğ , 11,s. 191; Ö. Etre ıı ci, s.
1%.
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SONA EREN SENDIKA VE KONFEDERASYONLARIN65 MALVARLIĞININ TASFİYESİ VE
TAHSISI NASIL YAPILIR?

Tasfiye, sendikanm alacak ve borçlar ının karşılaş tı rılmas ı
suretiyle yap ı l ır. Tasfiye konusunda sendika tüzü ğünde hüküm
bulunmaması halinde, genel hükümlerin uygulanmas ı gereke-
cektir. Tahsis ise, tasfiye sonucunda arta katan malvarl ığın ın
nereye verileceğinin belirlenmesi demektir.' Sendikalar Ka-
nunu'na göre, "feslıedÜen veya infisah eden sendikaları n mal varlığı ,
tüzükle veya feshe karar veren genel kurul karar ı ile bu kanuna göre
kurulmuş ayn ı nitelikteki bir kurulu şa" bırak ılabilecektir (Sen. K.
m. 46/2). Bu konuda tüzükte bir hüküm bulunmad ığı veya bir
genel kurul kararmm olmadığı hallerde, "feslıedilen veya iııfisalı
eden sendikaların n ıalvarlığı (..) üyesi bulundu ğıı konfederasyona"
yasa gereği kendiliğinden devredilecektir (Sen. K. m. 46/1).

Bununla birlikte, "devrin konfederasyonca kabul edilmediği,
feshedilen veya infisah eden sendikan ı n bir konfederasyon üyesi ol-
madığı veya sendikan ın bir mahkeme karar ı ile kapatı ldığı " hallerde;
tasfiye neticesi kalacak paralar, İş ve işçi Bulma Kurumu'nca
(iş-Kur) belirlenecek bir milli bankaya yattr ılir ve mallar bu

'- F. Demir, Sendikalar, s.307; K. Tunçomağ, Il, s. 195.
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kuruma devredilir. Ayn ı işlem, feshedilen veya infisah eden
kuruluşun konfederasyon olmas ı halinde de yap ıl ır. Ancak

bu paralar ve mallar, "işçileri mesleğe yöneltmek, işçilerin mesleki

eğitimi ve rehabilitasyon hizmetleri" için kullan ılmak zorundad ır
(Sen. K. m. 46/2,3).

Nihayet, feshedilen, infisah eden veya kapat ılan sendika

ve konfederasyonlar ın para ve mallar ı, "bu ınaddede belirtilen

kurulu şlar dışında gerçek veya tüzel bir ki ş iye, kuruluşa ve kuruma

devredilen ı ez". Ayr ıca bu para ve mallar, "Jeshedilen, infisah eden

ve kapat ı lan sendika ve konfederasyon üyeleri aras ı nda da payla ş t ın-

lamaz" (Sen. K. m. 46/5). Bu konuda sendika ve konfederasyon-
ların tüzüklerirıe konacak ayk ır ı hükümler ile genel kurullarda

al ınacak aksi yöndeki kararlar geçersiz olacakt ır.270 Bununla

birlikte, para, mal ve bunların gelirlerinin kullanım ı , İş ve İşç ı
Bulma Kurumu (İŞ-KUR) temsilcileri yan ında, en çok üyeye

sahip işçi ve işveren konfederasyonu temsilcilerinin de katıldığı
bir kurul tarafmdan karara bağlanacakhr (Sen. K. m. 46/4).

Ekleyelinı ki, kamu görevlileri sendikalar ı ve konfederas-

yonlar ının tasfiyesi sonucunda kalacak para ve mallar, ilgili
sendika ve konfederasyon tüzüğünde aksine bir hüküm bu-

lunmadığı takdirde Hazineye devredilir (KGSK m. 40/2).

270 F. Demir, 5ndikaJar, s. 309; K. Tunço ınağ, Il,s.196; 1± Narmanlboğlu,
11,s.292.
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"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESININ"
ANLAMI VE ÖNEMI NEDİR?66

İngiliz işçi hareketinin ünlü tarihçileri Sidney ve Beatrice
Webb tarafından ilk defa 1891 y ılında kullan ılan "toplu pazarl ık"
(collective bargaining-ngociation collective) deyimi, i şçilerin
temsilcisi olarak sendikalar ile işverenler arasında ücret ve di-
ğer çalışma koş ullarmı düzenlemek amac ıyla yap ılan toplu iş
sözleşmelerini ve buna ilişkin görüşmeleri, yorumlar ı ve uygu-
lamalar ı anlatır. Toplu iş sözleşmesi görüş melerine çağrıda bu-
lunulmasmdan toplu iş uyuş mazl ıklarma ve çözünı yollar ına
kadar bütün bu ilişkiler süreci, toplu pazarl ık (toplu görüş me)
kavramı içinde yer alır.m Türk hukukunda işçiler ile işveren-
lere karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini
korumak ve geliştirmek amac ıyla tanınan "top/it iş sözleşmesi"
yapma hakk ı (AY m. 53/1), işçiler tarafından sendikalar ı ara-
c ı lığıyla kullan ılmaktad ır. Bu nedenle tek tek (münferiden)
işçilerin böyle bir sözleşme yapma hakk ı olmadığı gibi, fiili
işçi topluluklar ının da böyle bir hakk ı yoktur.

Toplu iş sözleş meleri çalışma düzeninin ve iş barışınm
kurulmas ın ı sağlayan yöntemlerden en mükemn ıeli say ılan bir

2fl M. Şakar, s. 209.
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6 6 i ş hukuku kaynağıd ır. Çünkü toplu iş sözleş meleri hem yasama
organ ın ın iş ilişkilerine "keyfi" müdahalesini hem de çal ış ma
koş ullarm ın i ş veren tarafından "tek yanl ı " kararlaş t ı r ılmas ın ı
(dikte edilmesini) önleyen yararl ı bir yöntemdir. Toplu iş söz-
leş meleri, kanuni düzenden ayr ı ve fakat onunla ayn ı değerde
bir "mesleki (ışkoln-işyerı) d ı ze, ı i" kurmakta; iç hukuki düzen-
den farkl ı ve fakat onu ta mani layan "mesleki sosyal düzenin
baş l ıca hukuk kayna ğın ı o1uş turmaktad ı r. 272 Üstelik, öyle bir
hukuk kayna ğı ki, ekonomik ve sosyal de ğ i ş imlere ve krizlere
kolayca ve h ı zla intibak ettirilebilme özelliklerinden dolay ı ,
kanuni ve idari düzenlen ı elerden çok daha esnek nitelikte bir
kaynaktır. Gerçekten, toplu iş sözleş melerinin değ işen ekono-
mik ve sosyal koşullara taraflarca intibak ettirilerek hem işye-
rinin hem de çal ışanlar ın durumlar ı nda yeni düzenlemelere
gidilebilmesi, onun üstün nitelikli bir hukuk kayna ğı oldu ğunu
göster ııı ektedir.m Bu sayede taraflar, değ işen sosyo-ekonomik
koş ullara uygun söz]e şnı eler yaparak i şlehnelerin ve i şçilerin
en azzararla krizden ç ı kmas ın ı sağlayabilmekted ir. Ulkemizde
son y ı llarda s ı k s ı k yaşanan krizler nedeniyle sözle şııı elerin
yürürlük süresi içinde taraflarca yap ılan "topl ı nnsal a ıı lnşı nalıır"
ile "protokoller" bunlar ın iyi birer örneğini oluş turmaktad ı r.

Öte yandan, [oplu iş sözleşmeleri işveren karşıs ında tek
başına (münferiden) za y ı f kalan işçilere birleşerek (güçlenerek)
pazarl ı k yapma imkan ı n ı verdi ğ inden, işçi-i şveren iliş kilerin-
de karşı l ı kl ı "eşitlik" (denkLik) ilişkisi de kurulabiln ı ektedir.
Gerçekten, ekonomik bak ı mdan güçlü iş verenin diledi ğ i gibi

J . Pehissier-A. Supiot-A. Jearnniaud, Droit du Travail, Dalloz,
Paris 2003, s. 863 vd.; C Guer y , Pralique dı c Oral! du Tranail,
Montelı res ııe ıı, Paris 2003, s. 39 vd; G. Lyon-Caen-j. Pelissier, Droit
du Travati, Paris, 1992, s. 714 - 716; Ghestin, 1., Oral! du Travail,
Paris 1972. s.98; U. Narrnanl ı oğ lu, tl, s.296-297, dn. 14.

e3 ü• Narırıanl ıoğlu, Il, s. 297.
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ücret ve çal ışma koş ullar ın ı belirlemesi ve bunu yapt ığı hiz-
met sözleş meleri ile istediğ i biçimde işçilere yüklemesi, toplu
iş sözleş mesi sistemi ile ortadan kald ır ı lnıış tır. Artı k, ferdi
düzeydeki işçi-işveren ilişkileri sadece i ş verenin tek tarafl ı
iradesiyle değil, eş it durumdaki taraflar; yani işçi sendikalar ı
ile işveren sendikalar ı veya münferit i ş verenler aras ı nda bir-
likte kararla ştır ılrnaktad ı r.274

274 Ü. Narnıanl ı oğlu. 11, s. 296-297.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN67 YARARLARı NELERDİR?

Toplu iş sözleşmelerinin sağladığı yarar, görünüşte sadece
işçiler lehine bir izlenim yaratsa da çift tarafl ıd ır: Bir yandan
çalişanlar aras ında "eşit işe eşit ücret" uygulayarak eşitlik ve
sosyal adalet ilkelerine katk ıda bulunan toplu iş sözleşmeleri;
öte yandan özellikle "grup sözleşmeleri" ile işkolları düzeyinde
sağladığı yeknesak (standart) çal ış ma koşulları sayesinde, sos-
yal ve ekonomik yükümlülükleri e şit duruma gelen işverenler
aras ında haks ız rekabetin önüne geçmektedirY3 Özellikle ülke-
mizde "kay ı t dışı işçiliği ı " yarattığı haks ız rekabetin yaygınlaş-
mas ı ve derinleşmesi, toplu i ş sözleşmesi düzeninin önemini
bir kat daha artırmıştır. Bu nedenle, haks ız rekabete maruz
kalan toplu iş sözleşmelerinin yürürlükte oldu ğu işyerlerinde,
sendikalı işçilerin sigorta prinılerinin ve vergi oranlar ının yarı
yar ıya indirilmesi önerilmiş tir?6

Haks ız rekabeti önlemede başlıca araç olan toplu iş söz-
leş meleri, i ş letmelerin reorganizasyon ve teknolojiyi yenile-
melerinde de itici bir rol oynamaktad ır. Gerçekten, yeknesak

vs Pelissier-Supiot-Jeammaud, s. 864; G. Guerv, 40; Ghest ın, J., s.
88.

VS V. Seviğ, Almanak 1997, Mess, İstanbul, 1998, s. 348.
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(standart) işgücü maliyetlerine sahip i ş letmeler, rekabet
güçlerini art ırmak için i ş letme içinde çal ışanlardan azami
istifadeyi (yarar ı) sa ğlayacak yeni organizasyonlara gitmekte
veya teknolojiyi yenilemeye zorlan ınaktad ır. Bunun sonucu,
geri teknoloji kullanarak ve "kayı t dışı " işçilerin emeğini"is-
tismar" ederek "kalitesiz" üretim yapan işyerleri zaman içinde
kapanmakta; bunlar ın yerini, ileri teknoloji ile "kayı tl ı " işçi
çalış tırarak "kaliteli" üretim 'apan ve ürehmleri gittikçe artan
işyerleri almaktad ır.

Toplu iş sözleşmesi düzeninin sağlad ığı önemli bir yarar
da çalışma hayatında yarattığı "istikrar ve disiplin (düzen)" dir.
Çünkü toplu iş sözleşmesinin yürürlükte oldu ğu süre içinde
taraflar arasmda bir uyuşmazl ık ihtimali son derece zay ıflamış
ve hatta engellenmiştir. tm Bunun sonucu, i şçi-işveren ilişkile-
rinde sözleşmenin yürürlük süresi içinde "kal ıc ı ve istikrarl ı "

bir çalışma ortam ı kurduğu,279 çalışma hayatında "dı rlik ve
durulmayı " sağlad ığı gerekçesiy1e toplu iş sözleşmelerinin

iş barışı n ı " ve giderek "sosyal barışı " sağlayan birer "toplumsal

anlaşmaya" dönüştüğü gözlenmektedir. Bu nedenle, "verindilik

artışı na" önemli katk ılan olan toplu iş sözleşmelerinin, giderek
"toplumsal huzun ı " sağlayan "siyasi nitelikteki" katk ısm ın da
göz ard ı edilmemesi gerekir.

Nihayet, toplu iş sözleşmelerinin çal ış ma koşullar ında
yarattığı yeknesakl ık ve istikrar ın çift tarafl ı bir yararı da ma-
liyet hesaplarmm yap ılmasmda sağlad ığı kolayl ıkta görülür.

Pelissier-Supiot-]eammaud, s.865 vd.; G. Guery, s. 42vd.; Gheshn,
J.,s.88.
Rouasta, A.-Duran, P., Prdcis de Lgislation lndustrieile, Paris, 1947;
Ü. Narnı anlıoğlu, 11, s. 297.

279 275 sayı l ı Kanun'un Gerekçesi, MMTD, S. Say ı : 132,1; N. Çelik. s.
407.
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6 7 Gerçekten, i şçi kararlaş t ı r ılan ücret ve çat ış ma koş ullar ının
toplu sözleşmenin süresi içindeki deva ııı l ı l ığı n ı (istikrar ı n ı )
göz önünde tutarak mali durumunu ona göie ayarlar. I ş veren
de toplu sözleş me süresi içinde i şgücü ııı aliyetlerinin belirli
(sabit) ve istikrarl ı olmas ı nedeniyle hesaplar ın ı kolayl ıkla
yapar; rekabet piyasas ı içinde ileriye dönük fiyat politikas ın ı
ve yatırım hesaplar ı n ı ona göre belirler.280

230 N. Çelik, s.406.

216



'TOPLU SÖZLEŞME ÖZERKLİĞİ"	 68NE ANLAMA GELİR?

Toplu sözleşme düzeninin özerkliği, sözleşme taraflarmm
d ış tan bir müdahale olmaks ızın ücret ve çalışma koşullarm ı
Anayasa ve yasalarm emredici kurallar ına ayk ı r ı olmayacak
bir şekilde serbestçe düzenlemeleri anlam ı na gelmektedir. Bali
ülkelerinin anayasalar ında tanman bu özerklik, bizim Anaya-
sa'm ızda da yer almaktad ır (AY m. 53).23 Nitekim, Anayasa
Mahkemesi de bir karar ında, yasa koyucunun toplu iş sözleş-
melerinde kararla ş tırilacak ücret artış lar ın ı önceden s ın ırlan-
dırarı bir yasal düzenlemeyi Anayasa'n ın toplu iş sözleşmesi
hakkmı ve özerkliğini tan ıyan hükmüne (eski Anayasa'nm ayn ı
yoldaki 47.maddesine) Uygun bulmam ış ; "top/it iş sözleşmelerine

tavan getiren bu (yasa) hükn ıü ı zü> ı Anayasaya ayk ırı olduğuna ve

iptaline oybirliği ile karar vern ı i5tir"?82

281 Anayasada aç ıkça "özerklik" sözcü ğüne yer veriln ıemiş olmakla
birlikte, 53. Madde hükmünün bu sonucu do ğurduğu hakk ında
bkz., D. Ulucan, s.69; C. Tuncay, Toplu İş Hukuku, s. 110; N. Çelik,
s. 407; Sur, Toplu iş Sözleşmesi Özerkliğ i ve Teşmil, Ankara 1990, s.
3 vd.

282 AY Mali. K., 09.111976, E. 976/34, K. 976/52; RG, 15. 03. 1977,
15879.
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6 8 Toplu iş sözleşmesinin işçi ve işveren taraf tarma tanman
bu özerklik ile "siyasi demokrasi" yan ında bir "iktisadi demokra-
si" de yaratılmış olmaktadır. Bu sayede özellikle (milli) gelir
paylaşımmda işçi sendikalar ınm verdiği mücadeleye bir güç
sağlanm ış bulunmaktad ır. Ancak, bu gücün toplumun di ğer
kesimlerine kafşı bir tehlike haline gelmemesi için, yine toplu
iş sözleşmesi özerkliği çerçevesinde, "gücü karşı güçle zarars ı z
duruma getınne" yolunun izlendi ği görülmektedir? Bu neden-
le, genelde "sözleşme ın ııhteuasiz ıız serbestçe kararlaştı rı labilmesi"
anlamma gelen sözle şme özerkliğinin, toplu iş sözleşmesi ta-
rafı işçi ve işverenler ile sendikalarma büyük sorumluluklar
yüklediği kuşkusuzdur. İşçi ve işveren taraflar ın ın, ekonomik
ve sosyal haklar yanmda çalışma barışını da sağlayan toplu
sözleşme düzeninin ancak kendi sorumluluklar ı altında
korunabileceğini ve gelişebileceğini akıldan ç ıkarmamalar ı
gerekmektedir?

Kuşkusuz, devletin de kamu kesimi i şvereni olarak ayn ı
sorumluluk bilinci içinde olmas ı gerekmektedir. Devletin işve-
ren s ıfah dışmda kalan görevleri aras ında bulunan "düzenleyici"
rolü, toplu sözleş me özerkliğine müdahale niteliğinde olma-
mak kayd ıyla, işçi -işveren- hükümet işbirliği içinde sözleşme
düzeninin aksayan yönlerini düzeltici önlemler almay ı gerek-
tirir. Bunun yanmda, özellikle kriz dönemlerinde devlet, işçi
ve işveren kesimleri ile bir araya gelerek sorumluluk anlay ışı
içinde, ülkenin iktisadi ve sosyal düzeninin gerektirdi ği.görüş
ve karar birliğine varmayı sağlar?5

Nitekim Batı ülkelerinde, 1957 yilmda Avusturya Ba şba-
kanı ile Avusturya işçi Sendikalar ı Birliği (ÖGB) Başkan ı'nm

N. Çelik, s.407-408.
N, Çelik, s.409,
Krş . N. Çelik, s.410.
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öncülüğünde eşit temsil esas ına dayalı olarak kurulan Fiyat ve
Ücret Sorunlar ı Komisyonu, 1976 y ı lında ingiltere'de hükümet
ile işçi sendikaları aras ında üç y ıl süreli bir "toplumsal anlaşma"
yap ılmasma kadar uzanan bir dizi i şbirliği örnekleri sergilen-
miştir. Üikenıizde de 1976 y ı l ından sonra sendikaların toplu
iş sözleşmesi tekliflerinde yer alan parasal konularm yüksek bir
düzeye ç ıkmas ı nedeniyle kamu ve özel sektör işverenlerinin
gösterdiği tepkiler, 20 Temmuz1978 günü ±amanm Ba şbakanı
ile Türk-İş Genel Başkan ı arasmda bir "toplumsal anlaşmayla"
sonuçlanmış; sadece kamu işyerlerini kapsayan böyle bir an-
laşmanm benzeri ise, 1994 ekonomik krizinden sonra Hükümet
ile Türk-İş arasmda imzalanmıştır. Türkiye işveren Sendikaları
(T İSK) ile diğer işçi sendikaları konfederasyonlarm ı (HAK-İŞ,
D İSK) dışarıda bırakan bu anla şmalar ı n özel kesim işyerlerini
kapsam dışmda b ırakması; üstelik anlaşmaların sürekliliğini
sağlayacak bir örgütlenmeye gidilmemesi ve anla şmalarda üc-
retler dışmda başka konular ın düzenlenmemesi, başar ıların ın
sinirli kalmas ına yol açm ıştır?

Çelik, s. 409.
287 Geniş bilgi için bkz., F. Demir, Bat ı 'da Toplumsal Uzla şma

Uygulamalar ı ve Türkiye Için Alternatifler, Toplumsal Uzla ş ma
Semineri, TISK Yay ı n No:105, Ankara 1990, s. 18 vd.
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07	 SINIRLARI NELERDIR?

Borçlar hukuku alan ındaki sözleşme özgürlüğünün kural
olarak toplu iş sözleşmesi özerkliğ i içinde de geçerli olaca ğı
kuşkusuzdur. Bu itibarla, toplu iş sözleşmesinin muhtevas ı
emredici "kamu düzeni" hükümlerine ayk ır ı olmad ığı sürece
taraflarca serbestçe kararla ş tırılabilecektir. Bu s ın ırlar içinde
taraflar, başta ücretler olmak üzere, diğer çalışma koşulların ı
istedikleri gibi düzenleyebileceklerdir. Öyle ki, yeni toplu iş
sözleşmesi ile önceki toplu iş sözleşmesinde kabul edilmiş ve
tan ınmış birtak ım haklar değiş tirilebileceği gibi, tamamen
kaldırılabilecektir de..?

Her şeyden önce, Anayasa gereği "işçiler ve işverenler karşı -
l ı kl ı olarak ekonomik ve sosyal dunonlarn ıı ve çal ışma şartları n ı dü-
zenlemek amac ıyla top/ii iş sözleş mesi yapma hakk ı n ı " kullan ırken;
bu düzenlemenin"ça/ ışn ıa ilişkileri" çerçevesinde kalmas ına
öen göstermek zorundad ırlar. Bu nedenle, taraflar ın "ekonomik
ve sosyal hak ve menfaatlerinin korunmas ı veya gehış tı riln ıesine"
yönelik olsa bile, "çalışma ilişki/eri" d ışında kalan (AY nı . 51/1,

9. HD, 24.04.2003, 22489/6879, Işveren D., Haziran 2003, s. 19 ve
Ağustos 2003, s. 16; 9. HD, 30.04.2002, 17/ 6789, TLIHIS, May ıs-
Ağustos 2003, s. 78.
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53) toplu iş sözleşmesi hükümleri taraflara herhangi bir hak
ve yükümlülük getirmeyecektir?89

Bundan başka, 2822 say ı lı T İSGLK toplu i ş sözleşmesine

konu lamayacak hükümleri ayr ıca belirterek, özerkliğe ilişkin

açık bir s ın ırlama getirmiştir: Buna göre, toplu i ş sözleşmelerine

"Devletin ülkesi ve ini/le tiylc bölünmez bütünlü ğüne, milli egemen-

lige, Cun ı b ıı riyete, milli güvenliğe, kan ın düzenine, genel asay ışe,

genel ahlak ve sağ l ığa aykı r ı / ıükümler ile kanunlarda suç sayı /an

fili/eri teşvik, tahrik ve l ı i ınaye eden veya kanun veya tüzük/erin

e,nredici hükümlerine aykırı hüküm/er kon ıı lan ı az" (TİSGLK nı .

5). Bu hükmün, esas itibariyle se ıı dikalara yasaklanan faaliyet-

ler aras ında say ılan ve sadece sendikal hak ve özgürlüklerin
değ il, diğer bütün hak ve özgürlüklerin "genel" sınırland ı rma

sebepleri aras ında bulunduğunu tekrar etmekle yetinelim.°
Böyle bir durumda, sözleşmeye konulan hükümlerin hukuken

"geçersiz" olmas ı d ışında; "ilgililer", yani sözleşmeyi imzala-

yan taraflar hakk ında "altı aydan bir y ı la kadar hapis" cezas ı da

öngörülnıüş tür (TİSCLK in. 68).

Burada as ıl üzerinde durulmas ı gereken husus, madde-
de yer alan "kanun veya tüzüklerin en ı redici hükümlerine aykı n
/ıükı i ı nler ko, ııı lan ıayacağı na" ilişkin hükümdür (m. 5/son cüm-
lecik). Buradaki "emredici J ı ükün ı leri ıı " iş hukuku anlam ında

"mutlak (kesin) emredici hükü ııı ler" olduğu, İş Kanunu'nun
genellikle "nispi emredici olan J ıı ikı i.n ı leri ııııt" kastedilmediğ i

kuşkusuzdur. Aksi halde, iş hukukunun amac ına uygun

olmayan; toplu iş sözleş mesi düzeninden beklenenin elde
edilemeyeceği sonuçlar, bizzat toplu i ş sözleşmesi özerkliğini
tehlikeye sokabilecektir. Bu nedenle, İş Kanunu'nun asgari

ücret, çalışma süreleri, fazla mesai, ihbar önelleri gibi "nispi

289 Narmani ı oğlu, 11, s. 356; Demir, Sendikalar, s. 27 vd.
2 Bkz., yuk., Birinci K ısım, Soru No: 55.
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6 9 emredici" hükümlerinin "işçi lehine" olmak şartıyla aksinin toplu
iş sözleşmelerinde her zaman kararla ştırılabileceği açıktır?1

Buna karşılık, 1475 say ı l ı İş Kanunu'nun "emredici" hü-
kümleri arasında bulunan "kıdep, taznıinatıııın üst sın ınna" (m.
14/14), Sendikalar Kanunu'nun "sendika üyeleri aras ında ayrım
yapılamayacağı na" (m. 31), "sendika aidatları n ın ödei ı mesine" (in.
61/2), TİSGLK'nın "dayanışnıanidatı " ödeyenlerinsözleşmeden
yararlanmak için sendikanın muvafakatine gerek olmad ığma
(m. 9) ve grev veya lokavt nedeniyle sözle şmeleri ask ıda ka-
lan işçilere "ask ı süresi içinde ücret öde ıımeyeceğine ve k ıdeinden
sayılmayacağı na" (m. 42) ilişkin hükümlerin aksini, işçi lehine
bile olsa taraflar kararlaştıramayacaklard ır, Bunlar gibi, "işve-
renin iş sözleşuıesinifesih hakk ı n ı ortadan kald ıran", işçi alacaklar ı
için "kanunen öngörülen za ınanaşı m ı sürelerini düşüren" toplu iş
sözleşmesi hükümleri de geçerli olmayacaktır.tm

Nihayet, uygulamada Hukuk Genel Kurulu da İş Ka-
nunu'nun emredici hükümlerine ve genel olarak kamu
düzenine ayk ırı toplu iş sözleşmesi hükümlerinin geçersiz
(hükümsüz) olaca ğın ı, bu hususun mahkemece resen göz
önünde bulundurulmas ı gerektiğini kararla5[ırm ış tır?93 Üs-
telik Yargıtay, "disiplin kuru lunca 20 gün içerisinde tahkikat ın
sonuçlandınlmas ı n ı " öngören toplu iş sözleşmesi hükmünü
de geçerli saymanm mümkün olmadığın ı; zira, "her ta/ıkikatı n
olayın özelliğine ve taraf/ann gösterecekleri delil durun ınna göre
değişik sürelerde sonu çlanabileceğı ni, tahkikatııı geç sonu çlann ıas ı n ı
isteyen tarafi ıı bu süre içinde elde edilemeyecek delillere dayanarak
tahkikatın geciknıesine neden olabileceğini, böyle bir sonuçtan i şveren

291 Narmanl ıoğlu, 11, s. 357.
Narmanl ıoğlu, Il, s.357.

" HGK, 17.06.1983, E. 82/9-187, K. 983/687 - işveren D., Şubat1984,
s. 12.
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aleyhine bir sonuç ç ıkarman ı n adalet ilkesi ile bağdaşmadığın ı " dile

getirmişlir. Bunun gibi, "toplu iş sözleşmesinde disiplin kurulu.

kararlann ın oybirliği ile alınn ıasin ı " öngören hükmü "geçersiz"

sayan Yargıtay?' "disiplin kurulunda oybirliği ile al ınan kararın",

işçinin sadece "savıı n ınas ın ın alınmaması " nedeniyle geçersiz
say ılamayacağını kararlaşbrmıştır?	 -

9. 1-ID, 04.11.1999, E- 999/13721, K. 999116726- Işveren D., Kas ım
1999, s. 17; Narmanl ıoğlu, 11,5. 358.

295 9• HD, 13.04.1995,19247/13581, İKiDTekstil işv. D., Temmuz1995,
Kararlar Eki. 	 -
9 HD, 19.09.1995, 8687/26796, T. Maden-i ş, s. 52-53; Ayn ı
doğrultuda 9. UD, 04.11.1999, 1372/16726, işveren D., Kas ım
1999,s.17.
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Sözleşme özerkliği çerçevesinde toplu iş sözleşmesinin
muhtevasm ı serbestçe kararlaş tırabilen taraflar; "çal ı şn ıa iliş-
kileri" ile ilgili olarak, sözleşmede bir yandan "iş sözleşmesinin
yapı lmas ı, m ı tlı tevası ve sona ermesi" ile ilgili "norınatıflıükümleri"
düzenlerken; di ğer yandan, "tarafları n karşı l ıkl ı hak ve borçları n ı ,
sözleşmenin uygıı lannıas ı n ı ve denetimini, uyu ş mazl ıkları n ÇÖZÜmÜ
için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri" de koyabilirler
(TİSGLK m. 2). Ancak, toplu iş sözleşmesi "yaz ı l ı " yapı lma-
d ıkça geçerli olmaz (T İSGLK m. 4).

Toplu iş sözleşmesi özerkliğiniıı bir sonucu olarak, yetkili
taraflar üyelerinin çal ış ma ilişkilerini düzenleyen, bu ili ş ki-
lere doğrudan ve zorunlu olarak uygulanan hukuk kuralları
yaratabilme erkine s£hip almaktad ı rlar. Bu hükümler, iş
sözleşmeleri (çalışma ilişkileri) üzerinde doğrudan doğruya
zorlay ı cı (emredici) bir etki meydana getircli ğ iıı den, bunlara
normatif hükümler denmektedir? Taraflar, toplu iş sözleş-
meleri ile çal ış ma (hizmet, iş) iliş kilerini düzenleyen genel ve
objektif nitelikte (normatif) kurallar koyabilmekte; kanunlar ın

297 Esener, s. 414.
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"mutlak emredici" s ın ırlar ı çerçevesinde, üyelerinin iş ilişkilerini
kanundaki hükümlerden ayr ı biçimdeve fakat ayn ı hukuki

değerde (kanun gibi) düzenleyebilnıektedirler?8 Yargıtay da
bir karar ında, "normatif hüküm/erin objektif hukuk kural ı niteliği

taşıdıklan ve n ıaddi anlamda krnıın ı olduklan su götürmez" diyerek.
bu hususu doğrulamaktad ır?

Toplu iş sözleşmesinde yer alan normatif hükümlerin ilk
k ısm ı, "iş sözleşıiıesinin yap ı lmas ı " ile ilgili olan hükünilerdir. Bu
hükümler arasmda iş sözleşmesinin yaz ı l ı yapılmasma; kadrn,
küçük veya vasıfsız işçilerin belirli işlerde çalış tır ı lamayacakla-
r ına; stajyer veya part-time çalışacak işçi say ıların ın s ın ırland ı-
r ılmas ına, yeniden i şçi al ınmas ında eskiden işyerinde çalışmış
olanlara öncelik tan ınmasma; emekliye ayr ılan, iş kazas ı sonu-
cu veya eceliyle ölen i şçilerin yerine bunlar ın çocukların ın işe
alınmas ına ilişkin hükümler bulunmaktad ır3°°

Toplu iş sözleşmesinde yer alan normatif hükümlerin
ikinci kısm ı, "iş sözleşn ıesi ııin m ıı lı tevas ı na (ıçeriğine)" ilişkin

hükümlerden oluşmaktad ır. Bu hükümler, daha çok işçilerin
ekonomik ve sosyal durumlar ının korunmas ına ve geli ş ti-
rilmesine yönelik hükümlerdir. Uygulamada ücret (asgari
ücret ve ücret zamlar ı), fazla çal ışma ücreti, prim ve ikramiye
gibi ek ödemeler, aile, çocuk, yemek, yakacak ve vas ı ta gibi

sosyal yardımlar bu hükümler aras ındad ır. Bunun gibi, işçi

sağ lığı ve iş güvenliği ile ilgili iş süreleri, hastalık, mazeret

izinleri ve y ı ll ık izinler, yemekhane, banyo, havaland ırma,

çocuk yuvas ı gibi tesislerin yap ılmas ı da muhteva hükümleri

Ulucan, s. 99; Esener, s.405; Narmanl ıoğlu, 11, s. 352.
299 HGK, 21.02.1975, E. 974/9-1040, K. 975/227; İşveren D., Ekiın 1975,

s. 23; 9. HD, 09.04.1968, 157/4628; Narmanl ıoğlu, 11, s. 353, dn.
191.

'	 Çelik, s. 414; Şakar. s. 211.
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aras ındad ır. Nihayet, işçinin iş inin veya işyerinin geçici veya70 sürekli değiştirilmesi, iş değişikliğinde ücret indirimine gidile-
meyeceği, üyelerin yönetime ve disiplin kuruluna kat ılmalar ı
ve görevleri konusundaki hükümler de m ıı hteva hükümleri
arasındad ır.311

Toplu iş sözleşmesinde yer alan normatif hükümlerin
üçüncü ve sonuncu k ısm ı, "iş sözleşmesinin sona ermesini" dü-
zenleyen hükümlerden oluşmaktad ır. Genellikle iş sözleşmesi-
ni fesih bildirim önellerini artıran, fesih bildirimini yaz ıl ı şekil
şartma bağlayan, işverenin fesih hakk ını sm ırland ıran, özellikle
disiplin kurulu karar ı olmadan sözleşmenin feshedilemeyece-
ğini öngören toplu i ş sözleşmesi hükümleri, iş sözleşmesinin
sona ermesini düzenleyen normatif hükünıler arasmdad ı r.

İsviçre ve Alman hukuklar ından farkl ı olarak Türk hukuk
sisteminde normatif hükümler "zorunlu" bir unsur olduğun-
dan, toplu iş sözleşmesinin"varlığı " için şart olan hükümlerdir.
Ancak, bir toplu iş sözleşmesinin varl ığı için, yukar ı da belir-
tilen iş sözleşmesine ilişkin hükümlerin tümünün bulunmas ı
şart değildir; iş sözleşmesinin yap ılmasma, muhtevasma ve
sona ermesine ilişkin normatif hükümlerden en az birinin
bulunmas ı yeterlidir.302

Çelik, s. 415-416; Şakar, s. 211.
302 Çelik, s. 414; Esener, s. 415; Narmanl ı oğlu, Il, s. 354; sur; s. 4;

Tuncay, Toplu iş Hukuku, s. 123; Aksi görü ş, Günay, TISGLH, s.
84.
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BORÇ DOĞUR UCU HÜKÜMLERI NELERDIR?

Toplu iş sözleşmesinde yer atan bu hükümterin, nitelik
bak ım ından diğer sözleş me türlerinden, yani borçlar hukuku
alanındaki diğer sözleşmelere iliş kin hükümlerden bir farklar ı
yoktur. Bu gruba giren hükümler sadece toplu iş sözleşmesinin
taraflar ın ı (işçi sendikas ı ile işvereni veya işveren sendikas ın ı )
yükümlülük altına sokar; işyeri işçileri için herhangi bir hak
ve yükümlülük doğurmaz.

• Taraflarm karşılıkl ı hak ve borçlarma ilişkin hükümlerden
bir k ısm ı, toplu iş sözteş melerinde taraflarm üzerlerine dü şen
görevleri iyi niyetle yerine getirmelerine ilişkin hükümlerdir.
Bunlarm başmda ve en önemlisi de çatışma bar ışmın korunma-
s ına ilişkin "dirlik•borcu" dur.304 Gerçi, 1982 Anayasas ı 'nda (m.
54/1) ve buna uygun olarak haz ıtlanan 2822 say ıl ı TİSGLK 'da
(m. 25/2, 26/2) grev ve Iokavta sadece "toplu iş sözleşmesinin

yapı lmas ı sı rasında" ortayà çıkan menfaat uyuşmazlıklarmda
başvurulabileceği öngörülmüş; toplu iş sözleşmesinin yap ıl-
masmdan sonra çalışma bar ışın ın bozulmaması konusundaki

3° Esener, s.424; Çelik, s.419.
' Çelik, s.419; Narn ıantıoğlu, 11, s.355; Tu ğ, TIS, s. 19.
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İ l

dirlik borcu "ı m ı tlak" bir nitelik kazanm ıştır? Ancak, taraflar ın
karşı l ı kl ı serbest iradeleri ve iyi ıı iyetle sözleş meye bağ l ı l ıkla-
rmm toplu iş sözleşmesinde kararla ş t ırılrnas ı n ın önemi aç ıkt ır.
Özellikle sendikaların üyelerinin sözleş meye uymas ın ı sağla-
mak amac ıyla bir tak ım önlemler almaya zorlannıas ı; üyeye
bilgi verme ve uyarma yoluyla önce psikolojik etki yap ılmas ı,
sonra tüzük ve yasa hükümlerinin sağlad ığı hukuki yaptınrnlar
yoluyla para cezas ı verilmesi ve üyelikten.ç ıkarılmas ı,' dir-
lik borcunun sağlanmas ında sendikalarm üyeleri üzerindeki
uygulamalarda baş l ıca araçlar ı arasmdad ır.

Taraflar ın karş Ll ıkl ı hak ve borçlar ın ı ilgilendiren hüküm-
lerden diğer bir k ısm ı da toplu iş sözleşmelerinin uygulan-
mas ı, denetlenmesi ve çıkacak uyuşmazl ıkların çözümlenme-
sine ilişkin hükümlerdir. Bu amaçla, toplu iş sözle ş meleriyle
oluş turulan "uzla ş tı rn ıa", "ııjjıış mazl ıkları çözüm" veya "disiplin
kurullar ı " ile "özel lzaken ıe" baş vurma yollar ın ı düzenleyen
hükümler bunlar aras ındad ır. Ayrıca, üyelerin şikayetlerinin
dinlenmesine ve bu şikayetlerin işyeri sendika temsilcileri tara-
fından işveren veya işveren vekillerine iletilmesine ve çözüme
kavuşturmasma iliş kin usul ve esasları düzenleyen hükü ı-nler
de böyledir. Bunun gibi, toplu iş sözleşmelerinde genellikle
yer alan ve işçi sendikas ı yöneticilerinin işyerini ziyaret et-
meden önce işverene haber vermelerini veya izin almalar ın ı
zorunlu kılan hükümler ile işyerinde sendika temsilcisi odas ı
bulundurulmas ına ilişkin hükümler de kar şı l ıkl ı borç doğuran
hükümler aras ındad ır?°

Çelik, s. 419; Şahlanan, TİS, s. 16; Tuncay, TIFf, s. 131.
Çelik, s.419-420.
Çelik, s. 419; Şakar, s. 212; Narmanl ı oğlu, Il, s. 355; Oğuznıan, s.
64.
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Normatif hükümlerden farkl ı olarak, toplu iş sözleşmesin-
de yer alan taraflar aras ındaki borç doğurucu hükümler, toplu
sözleşmede "zorunlu" olarak bulunmas ı gereken hükümler
niteliğinde değildir. Bir başka deyiş le, taraflar arasmda borç
doğurucu nitelikteki hükümlerin toplu iş sözleşmesinde bulun-
mas ı, toplu iş sözleşmesinin "varl ığı " için şart değildir. Bu tür
hükümlere toplu iş sözleşmesinde yer verilinese de normatif
nitelikteki bir hükmün varlığı , toplu iş sözleş mesinin varlığı
ve geçerliliği için yeterlidir.

Nihayet, normatif hükümlerin yorumundan farkl ı olarak,
taraflar arasmda borç do ğurucu hükümlerin yorumunda, ön-
celikle taraflar ın ortak ve gerçek iradeleri araştır ılmah ve buna
göre bir karara var ılmal ıdır. Buna rağmen, ç ıkan uyuşmazlıklar
taraflar arasında bir çözüme kavu şturulamaz ise, iş mahkeme-
sinde "yorum davas ı " aç ılmalıd ır TİSGLK nı . 60).
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TİSGLK'na göre, "bir toplu iş sözleşmesi ayn ı işkolunda bir
veya birden çok işyerini" kapsayabilir (m. 3). Bu hüküm, Türk
toplu iş sözleşmesi sisteminde esas itibariyle "işyeri toplu iş söz-
leşmesinin" amaçland ığmı göstermektedir. İşyeri toplu iş sözleş-
mesi bir işverenin bir tek işyeriyle ilgilidir. Ancak bu i şyerini,
sadece işin niteliğiveyü ı.ijijm bakım ından işin görüldüğü yerolarak değil, aynı zamanda işyerine bağ lı yerler ile eklentiler ve
araçlar da dahil olarak değerlendirmek gerekir.308

Bununla birlikte, bir toplu i ş sözleşmesi ayn ı işkolunda
değişik işverenlerin değ iş ik işyerlerini de kapsayabilir (TİSGLK
m. 3/1). Yeter ki işçi sendikas ı her işyeri için ayrı ayrı toplu iş
sözleşmesi yapma yetkisine sahip bulunsun... Uygulamada,
ayn ı işkolunda kurulu işveren sendikas ı üyesi işverenlerin
işyerleri için işçi sendikalar ı ile yaptıkları sözleşmelere, "gruptoplu iş sözleşmesi" denilmektedir. Kanun'da böyle bir deyinı
kullan]lmamakla birlikte, "bir toplu iş sözleşmesinin (..) birden
çok işyerini kapsayabilecegıni,ı " belirtilmesi (TİSGLK m. 3/1) ne-
deniyle, yasaya bir ayk ırılık bulunmadığı aç ıktır. Doğal olarak,ayn ı işkolunda faaliyet gösteren birden çok "işyerleri" için bir

Narmanlı o ıu, 11, s. 315; Oğuzman, s. 10.
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grup toplu iş sözleşmesi yap ılabileceği gibi; ayn ı işkolunda
faaliyet gösteren birden çok işyerinin bağ l ı olduğu "işletmeler"

için de bir grup toplu iş sözleşmesi yap ılabilir. Hatta birden
çok işletmelerin ve işyerlerinin kapsama al ınd ığı karma bir
grup toplu iş sözleşmesi de yap ılabilir.

Burada önemli olan, grup toplu iş sözleşmesine dahil
olan işyerleri ve iş letme sahibi işverenlerin ayr ı ayr ı (geçek
veya tüzel) kiş iliğe sahip olmalar ıd ır. Ayrıca bu gerçek veya
tüzel kişi işverenlerin, bir "işveren sendikas ı " çatıs ı altında bir-
leşmiş olmalarıd ır. Zira, bir işveren sendikas ı üyesi olmayan
işverenlerin olu ş turdukları fiili toplulu ğun yaptığı toplu iş
sözleşmesi, bir grup toplu iş sözleş mesi değil, sözleş menin
niteliğ ine göre her bir işverenin "işyeri" veya "işle hac" toplu
iş sözleşmesi olacaktır.309

Nihayet, ayrı işkolunda kumlu birden çok işçi sendikas ı ile
birden çok işveren sendikası birden çok grup toplu iş sözleşmesi
yapabileceği gibi uygulamada ülkemizde görüldü ğü üzere, bir-
den çok işçi sendikas ı ile bir işveren sendikas ı arasında birden
çok grup toplu iş sözleşmesi de yapılabilir. Doğal olarak, işko-
lunda kurulu tek bir işçi sendikas ı ve tek bir işveren sendikas ı
varsa, tek bir grup toplu iş sözleşmesi de yapılabilir. Bununla
birlikte, ister işyeri ister işletme ister grup toplu iş sözleşmesi
yapilsın, hangi tür toplu i ş sözleşmesi yap ılırsa yapılsm, "bir

işyerinde ayn ı dönem için bi rden fazla toplu i ş sözleş nzes ı yapılamaz

ve uygulanamaz" (AY m. 53/son; TİSGLK m. 3/son). Bu nedenle,
Fransa gibi ban Bat ı ülkelerinde görüldüğünün aksine, 310 işkolu
düzeyinde imzalanan grup toplu iş sözleşmelerinden sonra, her
işyeri için ayr ı ayrı özellikleri göz önünde bulunduran bir toplu
iş sözleşmesi düzenine mevzuat ımız müsait değildir.

Tuncay, TİH, s. 135; Narmanlıoğlu, 11, s. 322.
310 Pelissier-Supiot-Jeammaud, 877,931; G. Guery, 5. 40 vd.
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2822 say ı l ı TİSGLK ile hukuk sistemimize dahil edilen
işletme toplu i ş sözleşmesi, "bir gerçek veya tüzel kişiye veya bir
kamu kurum veya kuru u şıııı a ait ayn ı işkolunda birden çok işyerine
sahip işletmeler" için "zorı mlu" olarak yap ılmaktad ır. Üstelik,
"kan ı n kırn ıın veya lairı tliişlanna ait işyerleri ayn tüzel kişiliğe sahip
olsalar bile, bir tek işletme toplu iş sözleşmesi" yap ılacağı hükme
bağlanm ış tır (m. 3/2).

Görüldüğü gibi, ayrı tüzel kiş iliğe sahip müessese ve
işyerlerinin iş letme kapsam ı içinde kabul edilmesi, sadece
"kan ı n kurulu şlar ı " için geçerlidir. Uygulamada Yarg ı tay,
yasa hükmünü geniş bir şekilde yorumlam ış; kamu kurum
ve kuruluşlarına mali, ekonomik ve organizasyon (yönetim)
bak ımından ba ğlılığı ve bütünlüğü anlaşılan ortakl ıkların, te-
şekkül ve müesseselerle birlikte i şletme sözleşmesi içinde yer
almas ını kabul etmiş tir."'

Bununla birlikte, 233 say ı l ı KHK hükümleri dikkate
al ınd ığında, nitelikleri ve hukuki statüleri itibariyle Kamu
iktisadi Teşebbüsleri ile iktisadi Devlet Teşekküllerinin "bağlı
" 9. HD, 17.10.1986, 3383/9306, YKLJ, Nisan 1987, s. 561-564.
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ortakl ıklan"nm işletme kavram ı içinde düşünülemeyeceği ka-
rarlaş tırılm1ştı r.313

Buna karşı lık, "ayrı özel hukuk tüzel ki şiliğine sahip" işyerleri
için bu kural k ıyas yoluyla dahi uygulanamayacaktır.313 Hatta,
ayrı tüzel kişiliğe sahip bir ş irketin bile holding ad ı verilen di-
ğer bir tüzel kiş iliğe sahip şirkete ait işyeri olarak dü şünülnıesi
dahi mümkün değildir. Zira, "ayrı tüzel ki ş iliğe sahip müessese ve
işyerlerinin işletme kapsam ve kavram ı içinde kabul edileceği husiisu,
Kanun'da sadece kan ııı kurum ve kurulu ş/an için geçerli' (...) kabul
edilmiştir. 314 Bununla birlikte, ayn ı işverenin ayn ı işkolunda
birden çok işyerinin bulunmas ı iş letme toplu iş sözleşmesi için
yeterli olup, bu işyerleri arasmda "iktisadi ve teknik bütünlük"
bulunmas ı da gerekli değ ildir.315

Ekleyelim ki işletme toplu iş sözleş mesi bir i şletmeye
bağli bütün işyerlerini değil, sadece ayn ı işkolunda faaliyette
bulunan işyerlerini kapsam ına al ır. Değ işik işkollarma dahil
işyerleri için duruma göre ayr ı ayrı "işyeri" veya ayın işkolunda
faaliyette bulunan birden çok işyerinin bağl ı olduğu işletme
için ayrı bir "işletme" toplu iş sözleşmesi yapılmas ı gerekir.
Burada unutulmamas ı gereken, ayn ı iş kolunda faaliyette
bulunan işyerlerinin ayn ı işverene (işletmeye) ait olmas ıdır.
Bu nedenle, ayn ı işverene (işletmeye) ait değişik işkollarmda
faaliyette bulunan işyerleri için (işkollarına göre) değişik işyeri
veya işletme toplu i ş sözleşmeleri yap ılmas ı mümkündür.

9. HD, 07.12.1990, 12748/12914- İHD, Ock-Mart 1991, s. 142-143;
Türk-İş D., Ağustos 1991,5. 23.

313 Çelik, s. 424; Narmanl ı oğ lu, Il, s. 318.
314 9 HD, 09.02.1990, 719/1242 - TUHİS, 5ubat1990, s.11-12; Tekstil

işveren D., Haziran 1990, s. 18.
9. HD, 23.02.1990, 2093/797, Kamu-iş, Nisan1990, s.9; Krş . 9, HD,
09.03.2000, 2910/2863, İşveren D., Aral ı k 2000, s. 17.
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(TİSİ 3	 Nihayet, işletme toplu iş sözleşmeleriyle ilgili yasa hükmü
GLK m. 3/2) kamu düzeni ile ilgili emredici bir hüküm

olup mahkemece resen dikkate aimmas ı gerekir 316 Bu konuda
ç ıkacak uyuşmazliklar işletme merkezinin bulunduğu yerdeki
iş davalarma bakmakla görevli mahkemede on beş gün için-
de karara bağlanmak zorundad ır. Karar ın temyizi halinde de
Yarg ıtay'ca on beş gün içinde verilen karar kesindir (TİSCLK
m. 3/3).

Narmanl ıoğlu, Il, s. 319; Çelik, s.425.

234



TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
YAPMA EHLIYETI NASIL KAZANILIR?

Toplu iş sözleşmesi ehliyeti (comptence), toplu i ş söz-
leşmesi yapabilme iktidar ırıı, yani toplu iş sözleşmesine taraf
olabilmeyi ifade eder. Geçerli bir toplu iş sözleşmesi ancak
ehliyetli taraflar arasmda yap ılabilir. Öyle ki ehliyet sadece
geçerli bir toplu iş sözleşmesinin değil, aynı zamanda yetkili
tarafm belirlenmesinde de ön 5arthr.317

1. Tüzel Kişi Taraflar ın Ehliyeti

Yürürlükteki yasa hükümlerine göre toplu i ş sözleşmesi
yapma ehliyetine sahip tüzel kişiler, "işçi sendikal an" ve "işveren
sendikalar ı "dır (TİSGLK m. 12). Ancak işçi ve işveren sendika-
larmm da "işkolu esas ı na" göre bir işkolunda ve "Türkiye (ülke)
çapında" faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuş sendikalar ol-
mas ı şarttır (Sen. K. m. 3/1, 2). Öyleyse, Türkiye çapmda de ğil,
belirli bir coğrafi alanla s ın ırlı bölge sendikalar ı kurulmas ı da
mümkün olmad ığından; sendikaların il veya bölge şubelerinin

317 Işık, Türk Toplu İş Sözleşmesi Hukukunda Ehliyet ve Yetki, Ankara,
1977, 5. 13; Esener, s. 5; Tunçoma ğ, 11,s. 237; Şahlanan, TIS, s.44;
Tuncay, TIH, s. 142; Narmanl ı oğlu, s. 324.
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7 4 de kendilerine genel merkezleri tarafmdan sözle şme imzalama
yetkisi verilmediği sürece, toplu i ş sözleşmesine taraf olma
ehliyetleri bulunmamaktad ır. Ekleyelim ki "işyeri" ve "meslek"
esasma göre sendika kurulmas ı da yasak oldu ğundan (Sen.
K. M. 3/3), bu tür sendikalar ı n da toplu iş sözleşmesi yapma
ehliyeti bulunmamaktad ı r.318

Bundan başka, Kanun toplu iş sözleş mesi yapmaya ehil
tüzel kişiler arasmda sadece "sendikalar ı " zikretmiş (TİSGLK
m. 12); işçi ve işveren sendikalar ıııın üst kuruluşları konfede-
rasyonlardan hiç söz etmemiş tir. Öyleyse, konfederasyonlarm
da toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti bulunmamaktad ır. Doğal
olarak, "sendika" niteliğinde olmayan tüzel kişilerden işçi ve
işveren dernekleri ile kamu kurumu niteli ğindeki meslek kuru-
luşu odalar ve birliklerinin de üyeleri ad ına toplu iş sözleşmesi
yapma ehliyeti bulpnmad ığı aç ıktır.319

Nihayet, işkolu esasma göre Türkiye çap ında faaliyette
bulunmak üzere kurulan sendikan ın üyelerinin çalış tığı işye-
ri de, "sendikan ın faaliyette bulunduğu işkoluna dahil bir i şyeri"
olmas ı şartt ır. Sendikanm kurulu bulunduğu işkolu (örneğin
metal) dışmda başka bir işkoluna (örneğin gıda) giren i şyeri
veya işyerleri için işçi ve işveren sendikalar ın ın toplu iş söz-
leş mesi yapma ehliyeti yoktur. Bu nedenle, gerek işçi gerekse
işveren sendikaları sadece faaliyette bulunduklar ı işkolundaki
işyeri ve iş letmeler veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi ehli-
yetine sahip olduklarmdan, ba şka bir işkoluna dahil işyerleri
için toplu iş sözleş mesi yapamazlar. Bunun tek istisnas ı, kamu
işveren sendikalar ıd ır. Çünkü"kan ı u işveren sendikalar ı n ı n ayn ı
işkol unda faaliyette bulu ı z ı nas ı şartı aran ınaz" (Sen. K. M. 3/2).
Kamu işveren sendikalar ı tüm işkollar ını kapsayacak şekilde

Krş . Narmanl ı oğlu, 11, s. 327-328.
3" Narmanl ı oğlu, 11, s. 327.
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faaliyette buluııabileceklerinden, tüzüklerinde belirtilen işkol-
larmın hepsinde üyesi olan işyerleri ve işletmeler ad ına toplu
iş sözleşmesi yapabileceklerdir. Bu durumda, tüzüklerinde be-
lirtilen birden çok işkolunda örgütlü kamu işveren sendikas ı ,
her işkolu için ayrı ayrı ehliyetli ve yetkili bir işçi sendikasmı
muhatap (taraf) kabul etmek zorunda kalacakt ı r.32°

2. Gerçek Ki şi Taraflann Ehliyeti

Say ıları ne kadar çok olursa olsun, örgütlenmemiş fiili işçi
topluluklar ı veya tek tek (münferit) gerçek ki şi işçiler toplu
iş sözleşmesinin ehliyetli tarafı olamazlar. Çerçi, Anayasa'da
toplu iş sözleşmesi yapma hakk ı "işçiler"e tanmmıştır. Ancak,
Kanun bu hakk ı sadece "i şçi seııdikaları na" taııımış (TİSGLK m.
12/1); Anayasa Mahkemesi de işçilerin"giİçlü bir sendika dıır ıı
munda oldukları zaman olumlu sonuç alabildikleri... gerekçesiyle
bu hükmü Anayasa'ya ayka ı bu1mam ış tır.3 Bu nedenle, toplu
i sözleşmesi taraf ı olmayan münferit i şçiler ile fiili işçi top-
lulukları (ehil ve yetkili olmayan işçi sendikaları) ve münferit
işverenler veya işveren toplulukları sadece "un ııı ;ni mukavele"
yapabilirler. Gerçi, "genel çalışma şartları n ı ihtiva eden" umu-
mi mukavele hükümleri de toplu i ş sözl şmesi gibi "hizmet
akdi l ıükün ı lerinin yerini al ı r; hizmet akitlerine umun ı i nı ukaveleye
aykon hükiimler konulamaz, konulmu ş hükü ınler batıl (Iıükümsüz)
sayı l ır, batıl hükünılerin yerini umun ıi ınukavele hükümleri al ı r"
(BK m. 316,317). Ancak, umumi mukavele için ç ıkan "menfaat
uyuş mazlıklan" sonucu grev ve lokavta (TİSCLIC m. 25 vd.);
"hak uyu şn ıazlıkları " sonucu "yorum" ve "eda" davalarma baş-

320 Narmanlioğlu, Il, s. 330.
321 AY Mah., 19-20 Ekim 1967, E. 63-337, K. 67/3 - RG, 02.05.1969,

13183.
Narmanlıoğlu, Il, s. 307-308.
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7 4 vurulamaz ve aç ılan davalarda "en yüksek işletme kredisi faizi"
üzerinden herhangi bir talepte bulunulamaz (T İSGLK m. 60,
61; Sen. K. m. 61/2).

Buna karşı l ık, gerçek kiş i işçilere tan ınmayan toplu i ş
sözleşmesi yapma ehliyeti, gerçek kişi "işverenlere" sendika
üyesi olmamak ko şuluyla tan ınmıştır (TİSCLK m. 12/2). Aksi
halde, bir işveren sendikasına üye olan işverenin bu işkolunda
mevcut işletme veya işyerleri için yap ılacak toplu iş sözleş me-
sinde, üyesi bulundu ğu sendika taraf olacakt ı r. Sendika üyesi
bir işverenin münferiden toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti
yoktur. Uygulamada Yarg ıtay da "işverenin üyesi bulunduğu
işveren sendikas ı n ın muvafakati dışı nda işçi sendikas ı ile anlaşarak
inızalain ış olduğu toplu iş sözleşmesinin hükümsüzlüğüne" karar
vermişür.3a Bunun gibi, "toplu iş sözle şn ı esi yap ı lmas ı ile ilgili
konularda işverenleri temsilen dava açmaya i şveren sendikaları n ın
yetkili olduğunu ve tek ba şı na işverenin husun ıete ehil bulunma-
dığın ı " belirten Yüksek Mahkeme, 324 "aleyhine yorum davas ı
açı lan işverenin toplu iş sözle şmesi tarafi işveren sendikas ı üyesi
olnı as ı halinde, davan ı n sendika aleyhine açı lmas ı gerektiğine"
hükmetm4tir.3

Nihayet, toplu iş sözleşmesinin imzalanmas ı s ıras ında
"ehÜ" (işveren sendikas ı üyesi) olduğu halde, sonradan eh-
liyetsiz duruma düşen (işveren sendikasmdan ayr ılan) bir
işverenin tarafı olduğu toplu iş sözleşmesi geçersiz (hüküm-

" 9. HD, 09.02.1987,1925/1557, Çimento İşv. D, Temmuz1987, s. 19;
Şahlanan,Tis, s.47.
9. 1-ID, 04.05.1987, 4300/4437, Çimento Işv. D., Temmuz 1987, s.
25.
9. HD, 16.09.1988, 8241/8917, İKiDTekstil lşv. D., Ocak 1990, s. 20;
Ayn ı doğrultuda, 9. 1-ID, 01.05.1992, 4610/4911, Türk Kamu-Sen,
Haziran 1992,s 20-21; 9. HD, 22.03.1991, 5888/ 6405 - IKID Tekstil
İşi>. D., Temmuz 1991, s. 20.
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süz) say ılmaz. İşverenin üyesi oldu ğu işveren sendikas ının
daha önce mevcut ve geçerli ehliyeti çerçevesinde imzalad ığı
toplu iş sözleşmesi geçerliliğini muhafaza eder. Bunun gibi,
başlang ıçta işveren sendikas ı üyesi olmadığı halde, töplu
görüşme aşamasmda ve fakat sözleşmenin imzalanmas ın-
dan önce sendika üyesi olan işverenin durumu da böyledir.
Sözleşmenin çağrı aşamasmdan başlayarak toplu görüşmeler
boyunca sendika üyesi olmayan i şverenin imzadan önce sen-
dika üyeliğinin kesinleşmesi sözleşme ehliyetinin düşmesine
ve ehliyetin sendikaya geçmesine neden o1ur. 3 ' Buna karşılık,
"toplu iş sözleşmesi yetki prosediirü başlam ış olsa bile topl u iş söz-
leşmesi i,nzalanmadan önce işyeri başka bir işverene devredilmiş ise,

toplu iş sözleşmesi yeni işveren/e yap ılmak gerekir; önceki işveren/e

imzalanmış toplu iş sözleşmesi hükümsüz olur".327

326 Oğuzman, s. 16; Reiso ğlu. Şartı, s. 66; Narnıanlıoğlu, Il, s. 335.
327 9 1-ID, 24.04.1985, 4551/4382, Tekstil işi,. D., Nisan 1985, s. 21;

Narmanlıoğlu, Il,s. 335.
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TOPLU İş SÖZLEŞMESİ75 YAPMA YETKISININ ÖNKOŞ ULLAI?JNELERDİR?328

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu iş sözleşmesi
yapma ehliyetine sahip taraflardan birinin sözleş menin diğer
tarafın ı toplu iş sözleşmesi imzalamak amac ıyla toplu görüş-
meye çağırabilmek iktidarm ı (yetkisini) ifade eder. Yetkinin
ehliyetten en önemli farkı, yetkisiz yap ılan toplu iş sözleşme-
sinin otomatikman (kendiliğinden) ve kesin olarak hükümsüz
(geçersiz) say ılmamas ıdır. Yetkisiz tarafın imzaladığı sözleş-
meye belirli bir süre içinde itiraz edilmezse, artık yetkisizlik
iddias ında bulunujamaz, yetki kesinle5ir. 3 Kanun'da hem işçi
hem de işveren "taraflara" tanınm ış bulunan toplu iş sözleş mesi
yapma yetkisi (TİSGLK m. 13,14), uygulamada genellikle işçi
sendikalar ı tarafından kullanılmakta; bir başka deyişle, toplu
iş sözleşmesi prosedürü işçi sendikas ı tarafından başlahlmakta
ve sürdürülmektedir. Bu nedenle, "tüzel" ve "gerçek kişi" işve-
renlerin de toplu iş sözleşmesi prosedürünü başlatma ve sür-

Baş ta toplu iş sözleş mesi yapma yetkisi olmak üzere, di ğer
konularda yap ılacak değişiklikler hakk ı nda bkz., E Demir, 2822
Sayı lı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununu Değiş tiren Yasa
Tasarısı Taslağı Hakk ı na Düşünceler, Çalışma ve Toplum 5, 2005/2,
s. 61.

329 Oğuzman, 5. 23; Narmanl ıoğlu, Il, s. 336-337..
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dürme yetkileri oldu ğunu akıldan ç ıkartmaks ız ın ve gereksiz
tekrarlardan kaçmmak için, biz de uygulamadaki genel kurala
uygun olarak aşağıda işçi sendikalarmm toplu i ş sözleşmesi
yapma yetkisini inceledik.

a. işkolunda Yüzde On (°İolO) Baraj ini Aşmış Olmak

Kanuna göre, toplu iş sözleşmesi yapmak için öncelikle işçi
sendikas ın ın (1 say ılı Tar ım, Ormanc ılik, Avc ıl ık ve Balıkçılık
işkolu hariç) kurulu bulundu ğu işkolunda çalışan işçilerin "en
az yüzde onunu" kendine üye yapmasi gerekmektedir (T İSGLK
m. 12/1). Ülke çapmda yüzde on baraj ı güçlü sendikac ı l ığı
teşvik amac ı taşıdığından yerinde ve uygun bir düzenleme
olmuştur»° Bununla birlikte, i şkolu düzeyinde "sendika teke!-
ciliğine" yol açmamak; "sendika özgiirlü ğü" ve "sendikal çoğulcu-
luk" (plüralizm sendikal) ilkelerine işkolları düzeyinde işlerlik
kazand ırmak amac ıyla, baraj ı aşan tek sendilcanm bulunduğu
hallerde "en çok üyeye sahip" ikinci veya üçüncü bir sendikaya,
hiçbir sendikanın baraj ı aşanı adığı hallerde "en çok üyeye sahip"
ilk iki veya üç sendikaya toplu i ş sözleşmesi yapma yetkisinin
verilmesi daha isabetli olurdu.

Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunun tespitinde
ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı'nca her yıl ocak
ve temmuz .aylarmda yaymianan istatistikler esas al ın ır. Bu
istatistiklerde belirtilen işkolunda çalışan tüm işçi say ısı ile
sendikalarm üye say ısı, toplu sözleşme yetkisi ve diğer işlem-
ler için gelecek istatistikler yay ınlanmcaya kadar geçerlidir.
Daha sonra yay ınlanacak istatistikler, yetki belgesi almak

° Esener, Türkiye'de Endüstri ilişkileri, İşveren D., Ekim 1984, s.10;
ince, s. 160; Tuncay, TİH, s. 145; Şahlanan, TİS, s. 52; Akay, TiE s.
56.
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üzere Bakanliğa başvuran ve yetki belgesi alan sendikan ın75 yetkisini engellemez. Yay ımmdan itibaren on be ş gün içinde
itiraz edilmeyen istatistikler kesir ıleşir. Bu süre içinde "istatis-
tiklerin gerçeğe uyn ıadığı " gerekçesiyle Ankara İş Mahkemesi'ne
başvurulabilir. Mahkemenin onbeş gün içinde sonuçland ırmak
zorunda olduğu itirazlar, "ilgililerce" veya "Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı nca" temyiz edilebilir. Yarg ıtay temyiz baş-
vuruların ı on beş gün içinde "kesin" karara bağlar (TİSGLK
m. 12/3, 4).

Uygulamada, yasada belirtilen sürelerin oldukça a şı la-
rak incelendiği itirazlarda, istatistiklerin işkolunda faaliyet
gösteren tüm sendikalar ı ilgilendirdiği gerekçesiyle, sadece
Bakanlığm değil işkolundaki sendikalar ın da taraf gösterilmesi
gerektiği kararlaştırılmış tır.331 Ayr ıca Yarg ıtay, "istatistiklerin
yayı nlanmas ından sonra sendikalar ın birleşmesi veya katı ln ı as ıyla
yüzde on barajın ı aşmas ı dunin ı unda o istatistik dönemi için bir hak
sağla ıııayaeağı n ı "f "bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde onzinun
tespitinde, kural olarak bir önceki istatistiğin esas al ı nacağın ı, ancak
bunun da mutlak ve mücerret olmay ıp özellik arz eden durumlarda
gerçeğin saptanmas ı için gerekli bilgi ve belgelerin değerlendirilebi-
leceğini" kararlaş tırmış hr.333

1,. işyerinde veya İşletmede İşçilerin
Yandan Fazlas ı nı Üye Kaydetmi ş Olmak

işkolunda çalışan işçilerin "yüzde onunu" temsil eden işçi
sendikas ınm bir işyerinde toplu iş sözleş mesi yapma yetkisini

331 9 HD, 30.10.1986,8874/9637; Tül-liS, Şubat 1987, s. 14; 9. }iD,17.
06.1987,5896/6055; TÜHİS, Ağustos 1987, s.43; 9. Rt), 09.07.1997,
12370/14286; IKID Tekstil işv. D., Ağustos 1997, s. 20.

332 9 FJD, 22.04.1988, 4772/4603; Kamu-iş, Temmuz 1988, s. 27.
9. HD, 24.09.1990,10132/9595, TÜHIS, Kas ı m 1990, s. 12.
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elde edebilmesi için, ayr ıca işyerinde veya işletmede çalışan
işçilerin de "yandan fazlas ı n ı " kendisine üye kaydetmesi gere-
kir. İşletme toplu iş sözleşmesi için işyerleri bir bütün olarak
dikkate almdığmdan, yandan fazla ço ğunluk işletmeye bağlı
tüm işyerleri göz önünde tutularak hesaplan ır (T İSGLK nt
12/1). Uygulamada Yargıtay, yandan fazla çoğunluğun "%51

veya %50+1" şeklinde aniaşılmamas ı gerektiğini kararlaştırmış ;
işyerinde çalışan işçilerin" ya rıdanfazlas ı n ı n sendika üyesi olma-

s ı n ı yeterli" görmüştür."' Bu anlamda, 99 işçinin çalıştığı bir
işyerinde 50 işçinin sendika üyesi olmas ı toplu iş sözleşmesi
yapma yetkisi için yeterli say ılmaktad ı r.

Hemen ekleyelim ki işyerinde veya işletmede çalışan "işçi"

say ıs ının tespitinde Sendikalar Kanunu'na göre "işveren vekili"

say ılan kişi d ışmda (Sen. K. m. 2/6), işverene iş sözleşmesiyle
bağlı olarak çalışan diğer tüm işçiler göz önünde tutulacaktır.
Bu anlamda, "avukat" gibi "kısmi süreli" iş sözleşmesiyle çal ı-
şanlar 5 ile işyerirıe veya işletmeye bağl ı olarak "merkezde veya
işyeri dışı nda satış elen ıan ı veya propagandist olarak çal ışanlar" işçi
say ısmm tespitinde göz önünde bulundurulacakt ırY Ayr ıca
Yargıtay, yetki için yap ılan "başvuru tarihinde" işyerinde mev-
cut "mevsin ılik işçilerin" ve "iş sözleşııı eleni ask ıya alınm ış geçici

işçilerin" de çoğunluk tespitinde göz önünde tutulacağını ka-
rarlaştırd1ğmdan»7 iş sözleşmelerinin "belirli" ya da "belirsiz"

9. HD, 10.02.1994,2203/2006, işveren D., Nisan 1994,5.16; 9. HD,
15.06.2000, 8746/ 8620, Kan ı u-İş Bülteni, Eylül 2000, s. 11.

3" 9. Hp, 12.05.1986, 4206/4952; 11<10 Tekstil Işv. D., Ocak 1987, s.
19.

" 9. HD, 30.03.1987, 3006/3382; MU, TSGLK 12 (No:1), C. Tuncay
İncelmesi.

-7 9. HO, 24.04.1992, 4433/463; 11-10, Nisan-Haziran 1992, s. 275,
M.Ekonomi incelemesi; Tuncay, TIFf, s. 149; 9. 1-ID, 01.02.2001,
1094/1628, Madenci, Nisan-May ıs 2001, s. 39.
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süreli yap ı lmasmm da bir önemi yoktur. Uygulamada, belirli75 süreli iş sözleşmesiyle "geçici işçi" veya "n ıı tvakkat işçi" olarak
adlandırılan ve fakat "daimi işçi" statüsündeki işçiler gibi 1 s ı i-
rekl ı çalış hrı lan işçiler" de "belirsiz süreli iş sözleşmeli işçiler" gibi
işçi say ıs ınm belirlenmesinde hesaba katılacaklard ı r.338

Bunun gibi, işyerinde çalışan işçi say ısmm tespitinde "sen-
dikal ı " ya da "sendikas ı z" işçiler gibi "başka sendikaya üye olan
işçiler" de hesaba kat ılacaktır. Yarg ıtay, "yetki başvuru tarihi"
itibariyle "bakanlığa bildiril ıneniiş ", daha doğrusu Bakanl ığa
bildirilmekte gecikilmiş işçilerin de işçi sayıs ın ın tespitinde
göz önünde tutulmasm ı kararlaş tırmıştır.339 Bununla birlikte,
sendika üyeliğinin kabulü Sendikalar Kanunu'nda "yetkili
organ nı kabulüne" bağlandığmdan (Sen. K. m. 22/3); yar ıdan
fazla çoğunluğun tespitinde, Bakanlığa başvuru tarihi itibariyle
işçinin sendika tarafından üyeliğe kabul edilip edilmediğine
bak ılmak gerekir. Bu nedenle, uygulamada Yarg ıtay'm da
verdiği isabetli kararlarda belirtildi ği gibi, "başvuru taril ıindeiı
sonra yönetim kurıı lunca verilen üyelik kabul kararlar ına dayan ı larak
çoğunluk tespitine karar verilemez". 340 Hemen ekleydim ki yetkili
organın açık kabulünün olmad ığı durumlarda otuz i şgününün
geçmesinden sonra üyelik kendili ğinden kazanıld ığından241
başvuru tarihindeki bu üyelik göz önünde tutulmak zorunda-
dır.342 Bunun gibi, sendikadan istifanm da bir ay sonra geçerli

338 Çelik, s. 429; Keş . Narmanl ı oğlu, 11, s. 348, dn. 177.
" 9. HD, 30.05.1994, 7664/7987, IKID Tekstil Ip. D., Ocak 1995, s.

183.
° 9. HD, 23.02.1995, 5381/5872 - İKİD Tekstil İşv. D., May ıs 1995, s.

18; 9.HD, 01.08.1995, 2620/23900 - işveren D., Ekim 1995, s.
18; Çimento lşv. D., Eylül 1995, s. 26.

341 Demir, Sendikalar, s. 127.
342 Narmanl ı oğlu, 11, s.349; Şahlanan, Yargıtay'n ı 1995 Yı lı Karariann ı n

Değerlendirilmesi, s. 155.
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olacağı göz önünde tutularak, ba şvuru tarihinin bu süre içinde
kalip kalmad ığı da dikkate al ınmal ıd ır.

Buna karşı l ık, işçi niteli ği taşımayan "çıraklar", "stajyer/er",
"memurlar", "sözleşmeli personel" ve muvazzaf askerlik görevi
yapan "askeri şah ıslar" ile işçi niteliğ i taşıniakla birlikte 625
say ılı Kanun ile sendika üyeli ği yasaklanan "özel okul öğret-
men/eri" de işçi sayısmm hesab ında göz önünde tutulmayacak-
tır. Bunun gibi, uygulamada isabetsiz karartar ında Yargıtay
işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinde "kapsam
dışı " b ırak ılan personeli "işçi sayı s ı n ııı " tespitinde göz önünde
bulundurmazken; M4 ayn ı işyerinde çal ış an "taşeron (alt işveren)
işçileri" için "ayrı bir top/ii iş sözleş mesi" yap ılmas ın ı öngören
kararlar ınaM5 da uygun olarak, işyerinde çal ışan taşeron (alt
işveren) işçilerinin "işçi sayıs ı n ın" tespitinde "hesaba katı lainaya-
cağın ı " hükme bağlamıştır?" Bundan başka Yüksek Mahkeme,

5188 say ı l ı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (RG,
26.06.2004-25504) ile 2495 say ı l ı Kanun zaman ı nda getirilen
"sendika üyelik yasa ğı" kald ı r ı ld ığı için, "özel güvenlik
görevlileri" de art ı k "işvere ıı inin ayn ı olmas ı " (taşeron i$çisi
olmamas ı) koşuluyla işyerinde çal ışan işçi say ıs ına artık dahil
edilnıektedir. 2495 say ı l ı kanun zaman ında da valilikten 'özel
güvenlik görevlisi" kimli ğ i almak yerine, i şverenli " özel güvenlik
görevlisi" ünvan ı ile çal ış tırdığı işçilerin "işçi say ıs ının tespitinde
dikkate al ınacağı" kararlaş tırılmış tı . Bkz., 9. HD, 30.12.1999,19802/
20451, C. 1. Günay, TISGLH, Ankara, 2003,s. 1232; Ayr ıca bkz.; N.
Gerek, Yetki Tespitinde Özel Güvenlik Görevlilerinin Durumu, TUHIS,
Kas ım 20)0 - Şubat 2001, s. 25; 9. HD, 06. 02. 1997, 1138/1970,
Günay, TİSGLH, 5. 574; Ayr ıca bkz., Çal ışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı 'nın 02.05.1996 gün ve 1996/9 say ıl ı genelgesi.
9. HD, 22.05.1997, 6968/9701, Günay, TISGLH, s. 645; 9. HD,
16.06.2004, 14444/ 14989, Hukuk Bülteni, Türk-Iş , Eylül-Aral ı k
2004, Say ı . 74, s. 76.
Bkz., F. Demir, iş Hukuk ve Uygulamas ı, 4. Baskı , Birinci Bölüm,
Birinci Kıs ı m, IV, C, 1.

" 9. BU, 26.11.1993, 15308/17400; TÜHİS, Kas ım 1993-5ubat 1994,
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7 5 "başvuru tarihi" öncesinde i şe alman işçilerin "n ı uvazaal ı " olup
olmadığmm da incelenmesini istemektedir: "Yetki tespiti ba şvı t-
ru tarihinden çok k ı sa bir süre önce işe al ı nan ve çoğunluk tespitinde
sonucu etkileyen 30 işçinin işe almma nedenleri ve gerekliliği ara
tı rı lmal ı; 30 işçinin işe devam edip etmedikleri belirlendikten sonra,
bu işlemin muvazaaya da yan ı p dzıyantnadığı ara ş tırı tarak bir karara
vanlmal ıdı r".M7

Nihayet, ayn ı işkolunda kurulu ayn ı işverene ait işyerle-
rini zorunlu olarak kapsayacak bir "işletn ıe toplu iş sözle şmesi ıı-
de" çoğunluk tespiti, işyerlerinde çalışan işçilerin bütünü göz
önünde tutularak yap ılacağmdan (TİSGLK m. 12/1), işletmeye
dahil işyerlerinin birinde veya daha fazlas ında hiçbir sendika
üyesi bulunmasa dahi, iş letmenin tümü itibariyle yap ılan
çoğunluk tespitinde yandan fazla üyeye sahip işçi sendikas ı
işletme toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini kazanacaktır. Uy-
gulamada Yargıtay da bir kararmda, işletme toplu iş sözleşmesi
yetkisinin tespitinde "işverene bağl ı işyerlerinin bir bütün olarak
dikkate al ı nmas ı gerektiğini ve ayn ayr ı işyeri olarak çoğunluk tes-
piti yap ılamayacağı n ı " kararla5tırmıştır? 8 Buna karşılık "grup
toplu iş sözle şrnelerinde" yetki tespiti, i şçi sendikas ın ın işveren
sendikası üyesi işverenlerin işyerlerinde ve işletmelerinde ayr ı
ayrı yar ıdan fazla üyeye (ço ğunluğa) sahip olmas ına bağ l ıd ır.
Örneğin, işveren sendikas ı üyesi bir işverenin aynı işkolunda
birden çok işyerleri ve işletmeleri olabilir. Bu gibi durumlarda

s.21; 9. 1-ID, 12.06.1997, 9727/11 606, lKlDTekstil İşv. D., Temmuz
1997, s. 19, YKD, Ocak 1998,s. 46.
9. HD, 25.11.1999,17410/17959, Kamu-iş Bülteni, Ocak-Şubat 2000,
s.6.
9. HD, 23.02.1990, 2093/1797, işveren D., Aral ık1990, s.17; 9. 1-ID,
09.12.1986, 10755/12024 - TÜHİS, Şubat 1987, s. 26; Krş. 9. HD,
09.03.2000, 2910/2863, İşveren D., Aral ık 2000, s. 17.
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da işveren sendikas ı üyesi işverenin işyerlerinde ve iş lemıe-
lerinde ayrı ayr ı çoğunluk tespitinin yap ılarak, her bir i şyeri
ve işletme için ayr ı ayr ı "yetki bel gesinin" almmas ı gerekir.TM9
Yetki belgesi al ınamayan işyeri ve işletmelerde, grup toplu iş
sözleşmesi uygulama alanı bulanıaz.

Şahlanan, TİS, s. 57; Tuğ, s. 84-85; Akay, JIS, s. 59.
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YETKİ TESPITINDE

76 BAŞVURU ZAMANI NEDİR?

Toplu iş sözleşmesi yapmaya ehit ve yetkili olmak için
gerekli şartları yerine getiren bir işçi sendikas ı, toplu iş sözleş-
mesinin yürürlükte bulunmadığı bir işyerinde veya işletmede,
sözleşme yapma yetkisinin tespiti için "her zaman" Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurabilirP° Buna karşıhk,
işyerinde yürürlükte bulunan bir toplu i ş sözleşmesi varsa,
ancak sözleşme süresinin bitiminden önceki "yüz yirmi gün"
içinde yetki tespiti için başvuruda bulunabilir (TISGLK m.
7/3). Yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin bitimine yüz yirmi
günden daha uzun bir süre öncesinde (121,122, 125, 130. gün-
lerde) yapılan bir başvuru, yasan ın uyulmas ı zorunlu emredici
hükmüne ayk ırı düşeceğiıı den, yetki başvurusu Bakanl ıkça
reddedilecektir. Zira bir işyerinde yürürlükte bulunan bir
toplu iş sözleşmesi varken ayn ı dönem için yetki talebinde
bulunulamaz?1

Bunun gibi, ayn ı işverene ait işletmeye bağ l ı işyerlerin-
den birinde veya baz ılar ında daha önce imzalanm ış bir toplu

"° 9. FID, 05.10.1984, 9637/8660; YKD, Şubat 1985, s. 214.
351 9 HD, 05.10.1984, 9637/8660; işveren D., Mart 1985, s. 11 - İ HU,

TSGLK 7 (No:1).
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iş sözleşmesinin varlığı veya işverenin toplu sözleş meli ya
da toplu sözleşmesiz bir işyerini devralarak işletmeye dahil
etmesi halinde, yetki başvurusunda bulunma zaman ı önem
kazanmaktad ır. Çünkü, Anayasa ve Yasa'ya göre "ayn ı işye-
rinde ayn ı dönem için birden fazla toplu iş sözle ş mesi yap ı lamaz
ve uygulanamaz" (AY m. 53/son; TİSGLK m. 3/son). Bu gibi
hallerde "işletme yetki belgesi" başvurusu için işletmeye bağlı
işyerinde veya işyerlrinde mevcut toplu iş sözleşmelerinin
süresinin bitmesini veya yürürlük süresi en geç bitecek sözle ş-
menin sona ermesinden önceki yüz yirminci günün gelmesini
beklemek gerekecektir. 2 Zira, işletme sözleşmesi kapsamma
giren işyerlerinden biri veya birkaç ı için işyri yetkisi verile-
meyeceğinden, "işletme yetkisine" dahil işyerlerinden sadece
biri, için yetki başvurusunda bulunulamaz. 353 Ayn ı şekilde,
"grup toplu iş sözleşmesinde" de işçi sendikas ın ın gruba dahil
her bir işyerinde ve işletmede ayr ı ayr ı yetkiye sahip olmas ı
gerektiğinden; taraf (muhatap) işveren sendikasma yeni üye
olan işverenin işyerinde veya işletmesinde toplu iş sözleşmesi
varsa sözleşme süresinin bitimine yüz yirmi günden fazla bir
süresi olan işveren gruba dahil edilemeyecekür.3

Buna karşılık, yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin
bitiminden önceki yüz yirmi gün içinde yap ılan başvuru üze-

352 9• fiD, 15.06.1984,5714/6632; İHU, TSGLK 3 (No:2), K. Oğuzman
incelemesi; 9. HD, 12.02.1988, 340/1029; Türk Kamu-Sen, Mart
1988, s. 38; Çelik, s. 433; Şahlanan, TIS, s. 61; Narmanl ıoğlu, il, s.
366.
9. HD, 22.09.1987, 8923/8365; Türk Kamu-Sen, Eylül 1987, s. 28; 9.
HD, 13.05.1988,5728/5647; Berksun-Eşmelioğlu, TISGLK, s.69; 9.
HD, 17.03.1989,2148/2465; Çinıento lşv. D., Kas ım 1989, C. Tuncay
'nı Incelemesi, s. 33.

" Narmanl ıoğlu, 11, s. 367; Krş . 9. HO, 14.01.1986, 88/100; YKD,
Ağustos 1986,s. 1157.
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7 6 rine eski sözleşme bitmeden yeni bir toplu i ş sözleşmesi im-
zalanmas ı halinde, yeni sözleş me imza tarihinde de ğil önceki
(eski) sözleşmenin bitiminden sonra yürürlüğe girer (TtSGLK
m. 7/3). Bu hüküm, bir işyerinde aynı dönem için birden faz-
la toplu iş sözleşmesi yap ılamayacağı ve uygulanamayacağı
yolundaki temel ilkeye uygundur (AY m. 53/son; TİSCLK nı .
3/son). Bu nedenle, uygulamada zaman zaman görüldü ğü
gibi, yetki belgesi alm ış olsun veya olmas ın, bir işyerinde bir
toplu iş sözleşmesi yürürlükte iken ayn ı işyeri için "protokol
veya ba şka bir ad alt ında" gerçekte "toplu iş sözleşmesi niteliğinde"
bir anlaşma yap ı lamaz. Böyle bir anla şma "kanuna karşı hile"
oluşturur ve hukuken korunamaz. Kanun'a ayk ır ı böyle bir
ikinci sözleş menin geçersizliği, her zaman ileri sürülebilir ve
hakim taraf ından "geçersizliği" resen tespit edilir.355

Nihayet, bir toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen "işveren
sendikası " veya sendika üyesi olmayan "işveren" de yüz yirmi
günlük başvuru süresi içinde bakanlığa başvurarak "yetkili işçi
sendikas ın ın" tespitini isteyebilir (T İSGLK m. 14/1). Bakanl ık,
tıpk ı işçi sendikasının başvurusunda yaptığı gibi, tespit edi-
len yetkili i şçi sendikas ın ın isim ve adresini, işkolundaki ve
o işyerindeki işçi say ıs ı ile üye say ısın ı işkolunda kurulu işçi
sendikaları ile talepte bulunan işveren sendikas ı veya sendika
üyesi olmayan işverene başvurunun alınd ığı tarihten itibaren
altı işgünü içinde bildirir (T İSGLK m. 14/2). Bununla birlikte,

9. HD, 07.03.1994, 3949/3252, İKJD Tekstil İşv. D., Şubat 1995, s.
17; M. Ekonomi, Yarg ı tay' ı n 1994 Yı l ı }Cararlann ı n Değerlendirilmesi,
s. 94; Kuşkusuz burada yap ılan protokolün "toplu i ş sözleşmesi
niteliğinde" olmas ı önemlidir; yoksa, toplu iş sözleşmesinin
imzalanmas ından sonra "beklenmeyen haller" ve "zorunlu
nedenlerle" taraflar aras ında baz ı maddelerin değ iştirilmesi
amac ıyla yap ı lan protokollerin geçerli olaca ğı ku şkusuzdur,
Bkz. aş ., Ikinci Kıs ım, Soru No: 98,99.
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Kanun'a işçi ve işveren taraflar aras ında karşılıklı denge ve
eşitlik sağlama düşüncesiyle konuldu ğu anlaşılan bu hükme
rağmen, uygulamada işveren sendikaları veya sendika üyesi
olmayan işverenlerin bizzat yetki başvurusunda bulunarak bu
imkandan yararlanmay ı tercih etmedikleri görülmektedir?

Aktay, TI'S, s. 64.
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Bir toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikas ı Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na "yaz ı " ile başvurarak
kurulu bulunduğu işkolunda üye sayısı itibariyle "yüzde on"
(Tarım, Ormanc ılık, Avcılık ve Balıkçılık işkolu hariç) oran ını
sağladığının belirlenmesini ve sözleşme kapsam ına girecek iş-
yerinde veya işyerleri ile işletmede "başvuru tarihi" itibariyle
çalışan "işçiler" ile "üyelerinin" say ısmın tespitini ister. Ayr ıca,
işçi sendikas ı kendisinde bulunan "üyelik fiş/erini", bakanlığa
yaptığı yetki başvurusu tarihinden itibaren "üç işgünü" içinde
"işverene vermek" zorundadır (TİSGLK m. 13/1). Ancak, yasada
bu hükmün bir yaptır ım ı bulunmad ığı ve "s ı rf bu fiş/erin üç
işgünü içinde işverene verihnemi ş olması yetki tespitinin iptalini
gerektirmediği"3 ' için, sendika üyesi işçilerin işveren tarafmdan
derhal işten çıkarılmaları endişesiyle, uygulamada i şçi sendi-
kaları yetki başvuru tarihini takip eden üç işgünlük süreye
uymamakta, genellikle sözle şmenin imzalanmasmdan sonra
üyelik fişlerini işverenlere göndermektedirler.

9. HD, 18.05.1990, 5562/6040; 1K/D Tekstil 4v. 0., Haziran 1990,
s. 14; TÜHIS, Kararlar, s. 249; Kamu-Sen, Kararlar, s. 519; Çimento
İşv. D., Temmuz1990, s. 26.
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Başvuru yaz ısmda işyeri veya işyerleri ile işletmenin un-
vam ve adresi, sendikanm ad ı, kurulu bulundu ğu işkolu gibi
gerekli bilgiler yer almal ıd ır. Hafta, yasada aç ıkça belirtilıne-
mekle birlikte, başvuran sendika işletme toplu iş sözleşmesi
yapmak istiyorsa, başvuru yazısmda çoğunluk tespiti istemiyle
o işletmeye bağ lı işyerlerini de göstermelidir. 3 Kuşkusuz, işçi
sendikasmm işyeri veya işletme toplu iş sözleşmesi yapma
talebi Bakanlık için bağlay ıcı değildir."' Kanun'un emrettiği
"bir işverene ait ayn ı işkolunda birden çok işyeri için ancak bir iş -

letme toplu iş sözle şnıesi yapı lı r" (TİSGLK m. 3/2) hükmünden
hareketle; Bakarılik, aynı işkolunda ayni işverene ait işyerleri
için ayr ı ayrı talep edilen "işyeri yetkilerini" birleştirerek "iş letme

yetkisine" veya aranan ko şullar ı taşımadığı için"i şletıne yetkisi"

talebini "işyeri yetkisine" resen dönüştürebilir.

Şahlanan, TİS, s. 61,-- İnce, s. 162; Reisoğlu, Şerh, S. 78.
Şahlanan, 715, s. 62.
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YETKI TESPİTİ KİMLERE VE78 NE KADAR SÜRE IÇINDE B İLDİRİLİR?

Yetki tespih için yap ılan başvuruyu inceleyen Bakanl ık,
başvuruyu izleyen "altı işgünü" içinde sonucu bildirnıek zo-
rundad ır. Ancak, uygulamada çoğu kez bakanl ıkça bu süreye
uyulamad ığı, tespit işleminin daha geç sürelere kayd ığı görül-
mektedir. Bakanl ığm yaptığı tespit, başvuruda bulunan sendi-
kanm yetkili olmasın ı sağlayacak şartları taşıd ığı (yani gerekli
çoğunluğu bulunduğu) yolunda (olumlu tespit) ise, Bakanl ık
bu tespitini başvuruda bulunan sendikayla birlikte işkolunda
kurulu diğer tüm işçi sendikalarına ve sözleşmeye taraf olacak
işveren senclikas ına veya sendika üyesi olmayan işverene bil-
direcektir (TİSGLK m. 13/2). Ancak bu bildirim, yetkiye itiraz
hakkı bulunmayan yüzde on baraj ın ı geçemeyen sendikalara
yapılınayabilir (TİSGLK m. 15/son). Bunun d ışında, işkolunda
yüzde on baraj ın ı geçen işçi sendikaları ile işveren tarafa bu
bildirimlerin mutlaka yap ılmas ı gerekir. Aksi halde kendisi-
ne bildirim yap ılmayan taraf için "altı işgünlük" tespite "itiraz
süresi" (TİSGLK m. 15/1) başlamayacağından, söz konusu
tespit bildirim yap ılmayan ilgili (taraf) için kesinleşmiş sayil-
maz. 110 Bakanlığın bu olumlu tespit yaz ısmda (bildiriminde)

Şahlanan, TİS, s. 70, dn. 20.
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"başvuru tarihindeki" kay ıtlara göre işyerinde veya işletmedeki

"işçi sayı s ı " ile başvuruda bulunan sendikanm işyerindek ı ve

işkolundaki "üye sayıı " yer al ır (TİSGLK m. 13/2).

Buna karşı l ık, bakanl ık başvuruda bulunan sendikan ın
yetki tespih talebini çoğu ııluğmıun bulunmadığı veya baş ka
gerekçelerle (yüzde on baraj ın ın aşılmad ığı veya başvurunun
yüz yirmi günlük süreden daha önce yap ıld ığı gerekçesiyle)
reddedebilir (olumsuz tespit). Bu takdirde b ıldirim, sadece baş-
vuruda bulunan sendikaya yine "altı işgünü" içinde bildirilmek
zorundad ır TİSGLK m. 13/2). Ancak, yetki tespit talebi redde-
dilen sendika, herhangi bir süre beklemesine gerek kalmaks ızm
gerekli şartlar ı yerine getirdiği (örneğin çoğunluğu sağladığı)
anda tekrar bakanli ğa başvurarak yetki tespit talebinde bulu-
nabilir. Zira, Kanun'da yeniden başvuruyu ne engelleyen ne
de belirli bir süre beklemeye alan bir hüküm bulunmaktad ır.
Kuşkusuz bu takdirde bakanl ık, "yeni ba şv ıı rı . ı tarihindeki" kayı t

ve ş artlar ı dikkate alarak yetki tespit talebini inceleyecek ve
araştıracaktır. Bakanlığm olumlu veya olumsuz yetki tespit
bildirimlerinin, Tebligat Kanunu hükümlerine (T İSGLK nı . 66)
göre yap ılmas ı gerekir.'

361 Şahlanan, Tİ S, s. 70-71.
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BAKANLIĞIN YETKI TESPITINDE79 ARADIĞI ESASA İLİŞKİN KOŞULLAR
NELERDIR?

Yetki tespitine ilişkin bir başvuru karşısmda bakanlığın
aradığı esasa ilişkin öncelikli koşul, toplu iş sözleşmesi yapıl-
mas ı istenen işyeri veya işyerlerinin, başvuruda bulunan sen-
dikanm faaliyette bulunduğu işkoluna girip girmedi ğini beli-
lenmesidir. Çünkü, sendikanm faaliyette bulundu ğu işkoluna
girmeyen bir işyeri için ehliyeti olmad ığından yetki talebinde
bulunmas ı da söz konusu de ğildir. Uygulamada Yarg ıtay da
yetki tespiti için yap ılan başvurularda, işyerinin girdiği işkolu-
nun belirlenmesini yetki tespitinde "bekletici mesele" (mesele-i
müstehire) kabul etmektedir. Özellikle işyerinin dahil olduğu
işkolu belirlemesinde, "işyeri-bağlı işyeri", "as ıl iş-yard ı mcı iş "
kavramları son derece önem ta şımaktad ır. 3 Yetki tespitinin
konusu işyeri, sendikanın kurulu bulunduğu işkoluna gir-

9. 1-ID, 30.11.1984,llO50/10649, YKD, Haziran 1985,s. 825; 9. HD,
31.07.1985,8207/7590, TÜH İS, Ocak 1986,s. 16; 9. HD, 03.10.1996,
18403/18897, Ajans Tuba, İİ ÇB, Kas ım 1996; 9. HD, 12.10.1999,
10855/15674, YKD, Haziran 2000, s. 882; IKID Tekstil 4v. D.,
Ağustos 2000, s. 17.
Ekonomi, işkolu Esas ı na Göre Sendikalaşma ve işyerinin Girdiğ i
Işkolunun Belirlenmesi, IHD, Ocak 1991, s. 31 vd.; 9. HD, 20.05.2003,
8798/8832, işveren D., Ağustos 2003, s. 18.
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mediği takdirde bakanlık başvuruyu reddedecektir; girdi ği

takdirde, diğer koşullar ın incelenıesine geçecektir.

Diğer koşullardan İkincisi, başvuruya konu işyerinde veya

işyerlerinde ya da işletnı ede veya işletmeye bağ l ı işyerlerinden

birinde yürürlükte bulunan bir toplu iş sözleşmesinin bulunup
bulunmadığının belirlenmesidir. Şayet bir toplu iş sözleşmesi

varsa ve sözleşmenin sona ermesi için yüz yirmi günden fazla
bir süre gerekiyorsa, yetki ba şvurusu yine reddedilecektir.

Üstelik, işyerinde mutlaka yürürlükte bulunan bir toplu i ş söz-

leşmesinin bulunmas ı da gerekmeyecek; daha önce kendisine
yetki verilmiş bir sendikanın bulunmas ı da yeterli olacaktır.
Zira, "sendikan ı n kesinleşmiş yetki belgesine dayanarak yürüttü ğü

toplu iş sözleşmesi prosedürü s ı ras ında bir başka sendikaya yetki

belgesi verilmesi yasaya ayk ı rıdı r; bu nedenle, yetki belgesinin iptaline

karar verilmelidir". Bununla birlikte, grup toplu iş sözleş mele-

rinde her işyeri ve işletme ayr ı ayr ı değerlendirilecek; farkl ı iş-

verenlere ait işyerlerinden toplu iş sözleşmesi olmayanlar veya
daha önce yetki belgesi alm ış sendikas ı bulunmayanlar gruba
dahil edilerek öteki ko şullar ın incelemesine geçilecektir.

Nihayet üçüncü koşul, başvuruda bulunan sendikan ın
gerekli "çoğunluk barajlar ı n ı " aşıp aşmad ığın ı incelemektir.

Bakanlığın her y ıl ocak ve temmuz aylar ında yay ınlanan

istatistiklerden sendikan ın "yüzde on barajin ı " aşıp aşmad ığı
tespit edildikten sonra; "başvuru tarihi" itibariyle işyerinde

veya işyerlerinde ya da işletmede "yandan fazla" çoğunluğu

sağlayıp sağlamadığına bak ılacaktır. Yarg ıtay da kararlarmda,

"işkolu barajı na" (%10) ilişkin Bakanl ık istatistiklerine yapılan

Kg. 9. FID, 09 .03 .2000;2910/2863,TÜHİS,May ıs-AğuStOS 2001,s.
37; U. Ayd ın incelemesi.

' 9. HD, 22.12.1994, 18490/18404; Çimento lşv. D., Mart 1995, s. 23.
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7 9 itiraz!ann "bekletıci mesele" (mesele-i müstehire) kabul edil-
mesini; "işyeri baraj ı na (%50'den fazla) ilişkin itirazlardan önce
karara bağlanmas ı n ı " kararlaş hrmış br?" Doğal olarak, bakanl ık
bu tespitleri yaparken "işverenlerin işe aldıkları ya da hizmet akdi
sona eren işçi/en on beş gün içinde Çal ış ma Bakanlığı 'na ve Bölge
Müdürlüğü'ııe bildinnek zorunda" olduklar ı işçi say ıları üzerin-
den yapmakta (Sen. K. nt 62); "sendika üyesi" işçileri de "noterce
tasdikli sendika üyelikfişleri" üzerinden hesaplamaktad ır (Sen. K.
m. 22/3,25/2). Yarg ıtay da uygulamada "üyelikten çekilme bir
ay sonra geçerli olacağı ndan, üyeliğin sona ern ıe tarihinin ııoterlik
belgelerine göre belirle ıııııesini"f' 7 "noter huzurunda yap ı ln ıaya ıı
çekilme bildinn ı lerin ı n Bakanlığa başvurudaıı önce yapilnn ş olsa bile
yetki tespitinde dikkate al ı n ıııayacağı n ı " kararla5tırrnışhr.3

Nöbetçi Yrg. HD. .19.08.1993,11862/12220; Işveren D. Ekim 1993,
5. 16; 9. HD, 15.06.1995, 20983/21992, Çimento Işv. D., Eylül 1995,
s. 27.

367 9, FID, 25.03.1999, 5776/6651, YKD, Şubat 2000, s. 219.
9. HD, 23.10.1997, 16588/18031, İKID Tekstil Işv, D., Arahk 1997,
s. 19; M. Ekonomi incelemesi, 1997 Yı l ı Yarg ı tay Kararlar ın ı n
Değerlendirilmesi, s. 189-190.
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BAKANLIĞıN YETKI TESPITINDE
ARADIĞI 115 ULE İLİŞKİN KOŞULLAR

NELERDIR?

Bakanlığın "sendikah" ve "sendikas ız" işçi say ısmm tespitin-
de aradığı usule iliş kin birinci husus, "başvuru tarihi" itibariyle
sen dikanm veya hangi sendikanın üyelik fişlerinin daha fazla
say ıda olduğunun belirlenmesidir. Çünkü, ayn ı işkolunda
kumlu farkl ı bir sendikanm da "ayn ı gün" başvuruda bulun-
mas ı halinde, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi "başvuru tarihi"
itibariyle üye say ısı yarıdan fazla olan sendikaya verilecektir.
Buna karşılık, farkl ı sendikalarm farkl ı günlerde ba şvurmas ı
halinde, Bakanlığın ilk (birinci) başvuruyu yapanı önce ince-
lemesi gerekir. İkinci başvuruyu ise birincinin sonucunun
al ınmasından (birincinin yar ıdan fazla üyesinin olmadığın ın
saptanmas ından) sonra incelemeye almas ı gerekir. Aksi halde,
farklı günlerde yap ılan iki başvurunun da ayn ı anda iş leme
konulmas ı, birden fazla kesin yetkiyle kar şı laşılmas ı gibi zor
problemler yaratabilmektedir. TM9 Zira, "ba şvuru tarihinden"
sonra işçilerin sendikadan istifa ederek birinci sendikan ın iş-
yerinde çoğunluğu kaybetmesi ve hatta işyerinde hiç sendika
üyesinin kalmamas ı mümkündür. Kanun koyucu bu duru-

J•' Şahlanan, TIS, s. 69.
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8 0 mu gôi önünde tutarak, "başvuru tarihinden" sonra sendika
değ işürmeleri hukuken "yok" sayarak, "yetki tespitinde" hiç
önemsememiş, "başvuru tarihi" itibariyle "yandan fazla üyesi
olan sendikaya" toplu iş sözleş mesi yapma yetkisinin verihnesini
öngörmüş tür. Uygulamada Yarg ıtay da bir kararmda, "işve-
ren tarafindan sendikadan ist ıfalar olduğu yolundaki itiraz ın toplu
sözle şıne yapma yetkisini etkilemeyeceğini, başvuru tarihi itibariyle
çoğunluk tespitı nin toplu iş sözleşmesi yapn ıa yetkisi için esas al ı-
nacağın ı, sonradan gerçekleşen ist ıfaları n yetkiyi dü şüruıeyeceğini"
belirtmiş tir.37° Üstelik, "başvuru tarihi" itibariyle o işyerinde
çalışan işçilerin Bakanl ık kay ıtlarma geçmemiş olmas ınm, bu
arada bakanliğa bildirilnıemiş veya bildirildiği halde kay ıtla-
rmm işlenmemiş olmas ın ın da bir önemi olmad ığı vurgulan-
mış hr.3' Bakanl ıkça "sendikal ı " ve "sendikas ız" işçi sayısm ın
tespitinde aradığı usule ilişkin ikinci husus, "başvuru tarihi"
itibariyle işveren tarafmdan işyerine al ınan işçilerin, s ırf "sen-
dikan ı n yetki al ınas ıın önlemeye yönelik" olup olmadığm ın araş-
tırılmas ıd ır. Zira, uygulamada da s ık sık karşılaşıld ığı üzere,
işyerinde toplu i ş sözleşmesi yapma yetkisi için ba şvurulan
tarihlerde işverenlerin işyerlerine gereğinden fazla işçi alarak
"sendikan ı n yetkisini düşürmeye" teşebbüs ettikleri görülmek-
tedir. Kuşkusuz, bir işverenin istediği kadar işçiyi işyerinde
çalış tırmak hakk ıd ır. Ancak, hukukta her hak ba ş kalar ına za-
rar vermeyecek şekilde ve dürüstlük kurallarma uygun olarak
kullan ılmak zorundadır (MK m. 2, 4). Bu nedenle, özellikle
sözleşme dönemlerinde "ihtiyaç fazlas ı " veya "yetki düşürme"
amacıyla işe "ınuvazaah" alman işçiler, çoğunluk tespitinde "işçi

9. 1-ID, 14.10.1999, 15658/15844, YKD, May ıs 2000, s. 706; HGK,
04.11.1992, E. 1992/9-469, K. 1992/639, IKID Tekstil Jşv. D., Aral ık
1993,s.41.

371 9. 1-ID, 30.05.1994, 7664/7698, IKID Tekstil İşi;. D., Ocak 1995, s.
18.
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say ı s ına" dahil edilmezler. Uygulamada Yargıtay'm bu alanda

verdiği kararlar, doktrinde de isabetli bu1unmaktad ır:3' "Yeni

toplu iş sözleşmesi döneminin başlayacağı herkes tarafindan bilindiği

bir s ırada üretim yapı lan işyerinin dahil oldu ğu ha/din gde çal ışan

pazarlama ve büro elen ıanlar ı n ı n yatay geçi ş /e işçi al ı ntı yoluna gidi-

lerek işçi say ı s ı n ı n artırı lmas ı dürüstlük kurallar ı ile bağdaşıııaz".3

Bunun gibi, "yetki al ı nnı as ı girişiminde bulu ıı uln ı as ı na takrıddünı
eden tarihlerde topluca işçi alan ve yetki başvurusundan sonra bu

işçileri çıkaran";374 "ihtiyaç olmad ığı halde işyeri ınevcad ııııu etkile-

yecek sayıda işçi alan, fakat bu i şçilerin sigorta giriş bildirgelerinin

sonraki tarihleri ta şıdığı anlaşı lan" işverenlerin bu tutumunun

"gerçek durumu yans ı tınadığı ";375 dürüstlük kurallar ına ayk ırı
olarak yap ılan "nı uvazaalz işçi alanları n ı n" işyer ındeki işçi sa-

y ısm ı değiştirmeyeceği kararla5tırılmıştı r.376

" Narmantioğlu, 11, s. 374.
" 9. 1-ID, 05.031998, 3330/3421, Ajans Tuba, İlÇB, 10 May ıs 1999,

1227.
9. HD, 29.09.1989, 7408/7747; Narmanl ıo1u, 11, s.374, dn. 267 ve
Kararm tam metni için bkz., Şahlanan, 215, s. 68-69.
9. 1-ID, 03.10.1996, 17892/18886, Ajans Tuba, IIÇB, 4 Kasım 1996,
1096.

37' Narmanl ı oğ lu, 11, s. 374, da. 267.
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8 1	 YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ ETMEYE
YETKILI OLANLAR KİMLERDİR VE
ITIRAZ SÜRESI NEDIR?

Yetki tespiti için işçi sendikas ı veya iş veren sendikas ı ya
da sendika üyesi olmayan işveren tarafından yap ılan başvuru
sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı'nca altı işgü-
nü içinde haz ırlanan "yetkili seııdikayı belirleyen tespit yaz ıs ı "
(olumlu tespit) ilgililere bildirilir (T İSGLK m, 13,14). Kanun'a
göre, itiraza yetkili olanlar "tespit yaz ı s ın ı alan işçi veya işveren
sendikalar ı ile sendika üyesi oln ıayan işverendir". Ancak, "kurulu
bulıı nduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde on ııııu temsil edemeyen
sendikalar yetki itiraz ı nda bulunarnaz" TİSGLK m. 15). Bununla
birlikte, yetki için yap ılan başvurunun (örneğin çoğunluk
bulunmad ığı) gerekçesiyle reddedilmesi halinde (olumsuz
tespit); Bakanl ık bu tespih sadece başvuran sendikaya bildi-
receğinden, itiraza yetkili olan da sadece başvuruda bulunan
sendika olacaktır. Sendika, bakanl ığın "yetkisizlik" (olumsuz
tespit) kararma karşı yaptığı itiraz ı mahkemede (olumlu) "yetki
tespitine" çevirirse, bu defa Bakanl ık bu kararı iş kolunda kurulu
diğer işçi ve işveren sendikalarma da bildirerek (TİSGLK m.
13,14), onlar için de "yetki itiraz ı " yollarmı açmak zorundad ır
(TİSGLI< nı . 15). Uygulamada Yarg ıtay kararları da bu doğ-
rultudad ır.3'

9. HD, 26.031985,3320/3222; İHU, TSGLK 13 (No:1), K. Oguz ınan
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Bakanhğm tespitine karşı itirazlar, tespit yaz ısmm ilgililere
"tebliğ tarihinden" itibaren "6 işgün ı l" içinde yap ılmak zorunda-
dırÇrİSCLKm. 15)6 işgünlüksüre "hak düşürücü" birsüreoldu-
ğundan, bu süre içinde itiraz edilmezse "yetki tespiti kesinleşir".
Uygulamada Yargıtay da muhtelif kararlar ında, "altı işgib ılük
sürenin geçirilmesi halinde itiraz ı n tnaltken ı ece reddedileceğini";'' bu
sürenin "hakı n ı tarafindan resen göz önüne al ı n ınas ı gerektiğ ini"1-3'
"resmi rnercilere ba şvunna bakunrndnn cumartesi gününün Ci şgünlük
sürenin hesab ında göz önünde tntnl ıııayacağn ıı '7° "işgücü kaurann-
n ı n yapılacak işin muhatab ına göre değerlendirilmesi gerekhği ııi?Bı
ancak her hal ve karda "tebliğ günün ı in hesaba dahil ediln ıeıJeceği-
ni"' kabul etmiştir. Süresi içinde başvuru yap ılmamas ı nede-
niyle tespitin kesinleşmesi üzerine, Bakanl ık başvuruda bulunan
işçi sendikasma (veya işveren sendikas ına veya sendika üyesi
olmayan işverene) toplu sözleşme görü şmelerine ba ş lamak
üzere bir "yetki belgesi" verir (TİSGLK m. 17/1).

incelemesi; 9. HD, 10.01.1985, 9707/8804, TÜHİS, Ocak 1986, s.
24; 9. HD, 17.03.1989, 2148/2465, Türk Kamu-Sen, Mart 1989,s.
32; 9, HD, 23.03.1990, 2093/1797, Türk Kamu-Sen, Mart 1990, s.
39; 9. HD, 22.04.1998, 7282/7685, YKD, May ıs1999, s.634. Ayr ıca
Yarg ıtay'a göre, "yetki tespitine itirazlarda işyerinde çalışan işçi
say ı s ı ihtilaf (uyu şmazl ık) konusu oldu ğunda, işverenin davaya
dahil edilmesi gerekir. Bu nevi davalarda i şveren yasal has ımd ı r.
Davaya işverenin müdahale talebi olmasa bil, mahkeme resen
işvereni davaya dahil ettirip taraf te şkiini sağlamal ıd ır": 9. HD,
22.09.2004, 24208/19650, Tekstil İşv. D. Şubat 2005, s. 42.

3789 HD, 10.11.1989, 9545/9685; Kamu-iş , Ocak 1990, s. 9 - TÜHIS,
Kararlar, C 11, s. 252.
9. UD, 28.12.1995, 37689/36696; Günay, T İSCLH, s. 653.
9. HD, 20.06.1934. 6206/6475; Tütis, Kas ım 1984, s. 19; 9. HD,
14.07.1994, 11574/11158; YKD, Şubat 1995, s. 223; 9. HD, 28.12.
1990,14364/14448; TÜH İS, Kararlar, C. II, s. 253; 9. 1-ID, 23.02.1995,
5441/5874, Günay, TSCLH, s. Sn.

381 9 HD, 22.01.1985,596/331, YKD, Temmuz 1985, s. 999.
382 9 1-ID, 28.12.1990, 14364/14448; TÜHİS, Şubat 1991, s. 9.
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ITIRAZ YERİ VE USULÜ NEDIR?

Altı işgünlük süre içinde yap ılması gereken yetki itirazları ,
"işyerinin bağlı olduğu Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün bulunduğu
yerdeki iş davalanna bakmakla görevli mahkemeye" yap ılır. Toplu iş
sözleşmesi "birden fazla bölge çal ışma müdürlüğünün yetki alan ı na
giren işyerlerini kapsadığı hallerde (grup toplu i ş sözle şmelerinde),
itiraz Ankara'daki İş Mahkemesi'ne yap ı lır". İşletme toplu iş söz-
leşmelerinde ise, itiraz "işletme merkezinin bulunduğu yerde/d iş
nıahkemesine" yap ıl ır (TİSGLK m. 15/1). Kanun'da belirtilen
yetkili mahkemeler "kamu düzenini" ilgilendirdiğinden, gereğ i
yerine getirilmek üzere mahkemece resen dikkate al ın ır. itira-
z ın "yetkili olmayan bir mahkemede aç ı lnias ı " gerekçesiyle verilen
"nıahkemenin yetkisizlik karar ın ı n" kesinleşmesini izleyen "on
gün içinde" genel usul kurallar ı içinde kalmak ve "yetkili mah-
kemeye başvurmak gerekir"' Yetkili mahkemede aç ı lan "yetki
itirazı " davalarmda "bakanl ı k has ı m gösterilmelidir".5

" 9. HD, 12.05.1986, 4122/4951, Yasa Hukuk D., Ekim 1986, s. 567;
9. lTD. 03.06.1985, 6195/6082; Yarg ı tay' ın 1985 Yı l ı Kararlar ı n ı n
Değerlendirilmesi, s. 155.
9. HD, 02.06.1986, 4825/5620; Narmanl ı oğlu, II,s.380, dn. 287.
9. HD, 29.07.1997,13560/14483 ve 9. 1-ID, 29.12.1997, 21058/22825;
Günay, TİSGLH, s. 569.
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Altı iş günlük süre içinde yap ılacak yetki itirazlar ın ın,
mahkemeye ba şvurulmadan önce mutlaka ya "Çalış ma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl ığı 'na" ya da ilgili "Bölge Müdürlüğü'ne"
kay ıt ettirilmesi gerekir. Gerçekten, itiraz Ankara İş Mahke-
mesi'ne yapilacaksa dilekçenin Çal ışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı 'na; işyerinin bağ l ı olduğu Bölge Müdürlüğü'nün
bulundu ğu yerdeki iş mahkemesine yap ılacaksa, o yerdeki
bölge müdürlüğüne kay ıt ettirilmesi gerekir (T İSGLK m. 15).
Her iki halde de "itiraz dilekçesi kayı t ettirildikten sonra malıke-
ıneye veriln ıek" gerekir. Yargıtay, "itiraz dilekçesinde kay ı t şerhi
olmasa da bölge müdürlüğünün süresi içinde kayı t yaphrı ldığı na dair
resmi yaz ı s ı n ı " yasa hükmünün yerine getirilmesi için "yeterli"
saymıştır. "Önemli olan (..) bakanl ığı n haberdar edil ınesidir".7
Ancak, "itiraz ı n işyerinin bağl ı olduğu bölge müdürlüğünden başka
bir bölge n ı üdürlüğüne kaydettiril ınesi" yasa hükmüııün yerine
getirilmesi anlam ına gelmediğinden, "işbu itiraz ı n reddedilmesi
gerekir"?' Zira altı işgünlük süre içinde kay ıt işlemi sistemin
"vazgeçilmez bir ıııısuru"; 9 dava açman ın ön şartı olan bir
"kan ıu düzeni" hükmüdür. "Itiraz süresi geçmiş , ise gerekli kay ı t
yapt ırı l ınadan mahkemeye yap ılan itiraz reddedü ınek gerekir",'"
Böylece bakanl ı k, "ilgili" bölge müdürlüklerine yap ılan ka-
y ıtlar sayesinde yetki işlemlerini itiraz sonuçlan ıncaya kadar
askıya almakta; bu konuda "ihtiyati tedbir" kararı alınmasına

' 9. HD, 24.04.1985,4592/4383, Yasa Hukuk D., Aral ık 1985, s. 1776;
TUt-ÜS, Temmuz-Eylül 1985, s. 4.
9. 1-ID, 20.01.2000,116/220; işveren D., Mart 2000, s. 16.
9. HD, 01.06.1988,6264-6191, Berksun-Eşmelioğlu, s. 351.

m9 Şahlanan, TES, s.74; 9. HD, 17.01.2002, 20688/325, IKID Tekstil işi.'.
D., Nisan 2002, s.37.

' 9. 1-ID, 08.10.1984, 9636/8682, işveren D., Kas ı m 1984, s. 17; 9.
HD, 22.10.1984, 9922/8987, IHU, TSGLK 15 (No:3); Ö. Etrenci
incelemesi.
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8 2 gerek kalmadan mahkeme karan kesinleş iııceye kadar işlenıieri
durdurmaktad ır.39'

Nihayet, işçi ve üye say ılar ıyla ilgili ço ğunluk tespitinde
"maddi hata" ve "süreye" iliş kin itirazlar, mahkemece "duru şma
yapü ı uaks ı z ı n" ibraz edilen belgelere göre incelenecektir. Bu
durumda mahkeme, "allı ışgünü" içinde "kesin karar" verecektir
(TİSGLK m. 15/2). Buna kar şı l ık, Bakanl ı k tespitine yap ılan
itirazlar maddi hata ve süre d ışında kalan hususlar ı kaps ıyor-
sa, bu durumda mahkemece "duruş ma yaprlmas ı " gerekecek,
kararın temyiz edilmesi halinde de Yargı tay on beş gün içinde
kesin kararm ı verecektir (TİSGLI< m. 15/2).

391 Şahlanan, TİS, s. 74.
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KESIN YETKİ BELGESİNİN HÜKMÜ NEDIR?

Yetki tespih konusundaki bakanl ık bildirimine (yaz ıs ına)
süresi içinde itiraz edilmez veya yap ılan itirazlar mahkemece
reddedilirse; Çal ışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı başvuruda
bulunan işçi sendikas ına (veya işveren sendikas ına veya sendi-
ka üyesi olmayan işverene) bir "yetki belgesi" verir (TİSGLK m.
16/1). Bu belge, hem sendikanm kurulu bulundu ğu işkolunda
yüzde on barajm ı aştığın ın, hem de işyerinde veya işletmede
yar.Ldan fazla ço ğunluğa sahip olduğunun kan ıtıdır. Kanun'da,
bu belgenin itiraz süresinin geçmesinden veya mahkeme
kararın ın tebliğinden itibaren "altı iş günü" içinde verilmesi
öngörülmektedir (TİSGLK nt 16/1). Ancak, bu süre bakanl ık
görevine ilişkin"e ı nredici" değil "yol gösterici" bir süre olup,
sürenin geçmesinden sonra da belgenin verilmesi mümkündür.
Belgenin gecikmeli verilmesi, yetkinin geçersizli ği sonucunu
doğurmaz. Uygulamada Yarg ıtay da bir karar ı nda, "Bakan-
l ıkça kanuni süresi ( ... ) alt ı işgünü geçtikten sonra yetki bel gesinin
verilmiş olmas ı n ın, kesinleşmiş yetkinin iptalinigerektinneyeceğini"
kararlaş tırmış tır.3

391 9 HD, 14.01.1985, 88/100, YKD, Ağustos 1986, s. 1157.
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8 3 Kanun'da aç ık bir hüküm bulunmamakla birlikte, yetki
belgesinde işçi sendikas ının hangi işveren sendikas ı veya
sendika üyesi olmayan i şveren, hangi işyeri veya işyerleri ile
iş letmeyi kapsam ına aldığı, "i şyeri" veya "işletme" türlerinden
hangi tür toplu iş sözleşmesi yetkisi olduğu aç ıkça belirtilmek
gerekir. 393 Yetki belgesini alan taraf, karşı tarafı toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerine çağrıda bulunma hakkma sahip olur; toplu
iş sözleşmesi görüşmeleri, resmi arabuluculuk, gre' ve lokavt
ile hakeme veya Yüksek Hakem Kurulu'na başvurma aşama-
larına kadar uzanan bir dizi haklar kullan ılmaya başlar.

Oğuzman, s.49; Şalı lanan, 715,5. 88; Akay, 715, s.67; Narmanlıoğlu,
Il, s. 385.
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YETKİSİZ IMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESI
NASİL IPTAL EmRİLİR?

Yetki belgesi alınmadan bir toplu iş sözleş mesi yap ılacak
olursa, durumun öncelikle "Çalış ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı
(veya bölge müdürlüklerı)" tarafmdan tespit edilmesi gerekir.
Tespit yazısmda Kanun'un deyimiyle "taraflardan birinin veya
her ikisinin yetkili olmad ığı " yer alır. Yap ılan bu tespih müteakip
"45giİn" içinde "ilgililer" veya "Bakanl ık", sözleşmeni.n"hükü ın-
süzlüğünü yetkili iş tnahke ınesiı zde dava yolu ile ileri sürebilirler"
(TİSGLK m. 16/2,3). K ırk beş (45) günlük dava açma süresi
"hak düşürücü" bir süredir.394 Ayrıca burada sözü geçen "Itü-
kürnsüzlük", toplu iş sözleşmesinin "yetkisizlik" nedeniyle "ip-
tali" anlammda ele alnımalıdır. Yoksa, "ehliyetsizlik" nedeniyle
"hükünısüzlük" (butlan) maddenin kapsam ı dışmdad ır.5

Bakanl ıkça yapılacak tespit, davanm ön şartı olduğu için
resen yap ılabileceği gibi, ilgililerin ba şvurusu üzerine de yap ı -
labilir. Gerek bakanl ık gerekse ilgililer tarafmdan aç ılan davada
mahkeme, gerekli görürse "toplu iş sözleş mesinin uygulanma-

" Şahlanan, TIS, s. 183; Narmanl ıoğlu, 11, s. 464; Tuğ. TİS, s. 138;
Akay, TİS, : 68.
Şahlanan, T1S, s.182; Akay, s.67-68; Narmanlloğ lu, 11, s.458; Tu ğ,
TIS, S. 138.
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son dava sonuna kadar durd ı trabilir" (TİSGLK m. 16/4).Ancak,84 sözleşmenin iptali için taraflar ın "yetki belgesi almadan söz/eş ine
yapmalar ı " yeterli değildir; sözleşmenin yap ıld ığı s ı rada taraf-
lardan birinin veya ikisinin "gerçekten yetki siz" olmas ı gerekir.
Bir başka deyişle, örneğin işçi sendikasm ın gerçekten "yiizde
on barajı n aşamayan" ve "işyerinde (ya da iş/etmede) yandan faz-
la çoğunluğu olmayan" bir sendika olmas ı gerekir. Yarg ı tay'a
göre, yetki belgesi al ı nmam ış veya al ınmış olan yetki belgesi
değ işik nedenlerle daha sonra "hükiin ısüz" (TİSGLK nı . 17/2,
19/3, 27/2, 36/3) kalmış olsa bile, işyeri veya iş letme için
taraflar yetki ş artlar ın ı taşıyorlar ise toplu iş sözleşmesi iptal
edilmeyecektir?°

Bakanlıkça yap ılan tespih müteakip k ırk beş gün içinde bir
dava aç ı lmamas ı halinde, toplu iş sözleşmesi "geçerlilik" kaza-
nacaktır. Buna kar şı lık aç ılan dava sonucu toplu i ş sözleşmesi
iptal edilirse, sözle ş nıenin " ıı n ınn ı i m ııkavele" olarak kabulü
doğru olur. iptal hükmü, ne geriye ne ileriye do ğru TİSGLK
hükümlerine tabi bir sözleşmenin değil, Borçlar Kanunu'na
tabi bir sözleşmenin hüküm ve sonuçlar ını doğurmaya baş lar.
Zira, burada Borçlar Kanunu anlammda hata, hile, ikrah ve
tehdit ile "frsada uğramış " (BK m. 31) bir irade ile imzalanm ış
bir toplu iş sözleşmesi yoktur. 3 Sadece yasal usul ve esasla-
ra uyulmadan (yetki al ınmadan) karşıl ıkl ı serbest iradelerin

9. HD, 30.12.1985, 12234/12736, 1K/D Tekstil İş i'. D., May ıs 1986,
s. 20; 9. HD, 09.10.1986, 8423/9034, tKID Tekstil işi'. D., Kas ı m
1986. s. 20; 9. HD, 08. 04. 1992, 356/3031; 0. Narmanl ı oğ]u
lnceienıesi ve 1. Subaşı incelemesi, 11-ID, Temmuz-Eylül 1992, s.
410 vd., Çimento İşi'. D., Kas ım 1992, C. Tuncay incelemesi, s. 31.
Doğal olarak, yasal grev hakk ının kullan ılmas ı ihtimali işverene
karşı "ikrah" (korku) veya "tehdit" olarak alg ılanamaz. Despax, s.
255; Otuzman, s. 103; Tunçomağ, 11, s. 273; Şahlanan, TIS, s. 182;
Tu ğ, TIS, s. 137.
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birleşmesi sonucu yap ı lan bir sözleşme vard ır. Bu sözleşme,
tarafların istediği gibi bir "toplu iş sözleşmesinin" hukuki hüküm
ve sonuçlar ın ı doğu rmasa da, böyle bir yetki belgesi olmadan
yap ılabilen "n ı n urni ı n ııkavelemn" hüküm ve sonuçların ı do-
ğurmak zorundad ır. Bu nedenle, "toplu i ş sözleşmesinin iptali
davas ı aç ı ldığı nda, bu sözleşıııeye dayal ı film alacaklarla ilgili olarak
açı lan danalar için hekletici mesele kabul ed ı ln ı es ı " isabetl ıdir.3
Zira, en azından alacaklara uygulanacak (BlC'na göre ticari,
TİSGLK'na göre en yüksek i ş letme kredisi) faiz oran ının tespiti
bakını mdan açılan "iptal dava.s ın ı n" sonucu önem kazanacakt ır.
Üstelik, iptal edilen böyle bir sözleşme imza tarihinden beri
bilerek uygulanagelen bir sözle şme ise, ku şkusuz "i şyeri şartı "
haline gelmiş umumi nıukavelenin bu hükümleri hizmet söz-
leşmeleri üzerindeki etkilerini sürdürmeye devam edecekhr?
Buna karşıl ık, taraflardan biriniı işveren sendikas ın ın yapm ış
olduğu hükümsüz (geçersiz) bir sözleşmeyi bilmeden (seh-
yen) uygulayageldi ği hallerde, artık ortada başından itibaren
kendiliğinden hükümsüz bir sözleşmeyle karşı karşıya bulun-
duğumuzdan; işveren iptal (lı ükümsüzlük) kararmdan sonra
uygulamay ı durdurabileceği gibi, iptal kararuıdan önce yapmış
olduğu ödemeleri de geri isteyebilir. 4°° Zira, Yarg ıtay'a göre
hataen yapılmış bir uygulama "işyeri şartı " haline gelnıez.401

398 9 HD, 12.10.1995, 10280/31543, İsI. Barosu Der., Nisan-Haziran
1996, s. 4; Narmanhoğlu, 11, s.466, dn. 542.
Değişik görüşlerin ayrmtı lı bir incelemesi için bkz., Narmanl ı oğlu,
11, s. 465-468.

" Oğuzman, s. 103; Şahlanan, 115, s. 184; Tu ğ, TI5, s. 139.
401 9 HD, 1802.1977,1660/3029, IHU, TSCLK md. 3 (No:6), 0. Etrenci

Incelernesi; HGK, 14. 03. 1979, E. 978/9-753, K. 979/ 242, 	 IKID
Tekstil İşi' . D., Şubat 1980, s. 12.
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Bir işyeri veya işletme sözleş mesi kapsamma giren işyer-
lerinde toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetki belgesi alan
işçi sendikas ı, yetki belgesinin almmas ından itibaren "on beş
gün içinde" karşı tarafı toplu görüşmeye "mutlaka" çağırmak
zorundad ır. Aksi halde, bu süre içinde çağ r ı yap ılmazsa
"yetki bel gesinin hükmü kalmaz". Bu nedenle yap ılan "çağrı
ve tarihi" derhal "görevli makarna" bildirilmelidir TİSGLK m.
17/1,2). Görevli makam, burada da işyeri toplu iş sözleşmesi
için işyerinin bağh olduğu, işletme toplu iş sözleşmesi için
işletme merkezinin bulunduğu bölge çalışma müdürlüğü,
birden çok bölge müdürlü ğünün yetki alan ına giren toplu iş
sözleşmelerinde Çal ışma Bakanl ığı 'd ır (T İSGLK m. 18). Çağrı
bildiriminin on beş günlük süre içinde bunu tebliğ edecek ma-
kama (PTT'ye) verilmesi yeterlidir; kar şı tarafa bu süre içinde
ulaşmas ı aranmaz.402

Çağrıy ı yapan taraf, toplu görü ş mede ileri süreceği tek-
liflerin bütününü (toplu i ş sözleşmesi teklif tasar ıs ın ı) toplu

402 9 1-ID, 08.10.1985, 9808/9168, TÜHİS, Ocak 1986, s. 28 - K.
Oğuzman, Yargı lay' ı n 7985 Yı / ı Kararlar ı, s.155; Günay, TISGLH,
s. 686.
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görüşme "çağrıs ına eklemek" zorundad ır. Ancak, tekliflerini
bildiren tarafın toplu görüşme süreci içinde "teklflerinde deği-
şiklik yapma hakkı " saklıd ır (TİSGLIC m. 17/3). Bununla güdülen
amaç, teklifler konusunda kar şı tarafa bir "ö ıı flkir" vermektir.
Yoksa yap ılan tekliflerin bağlay ıc ı lığı yoktur. Yarg ıtay da
uygulamada bu hükmü, kamu düzeni ile ilgili "en ıredici" bir
hüküm olarak de ğil; taraflara "yol gösterici" bir hüküm olarak
değerlendirmiş, tekliflerin k ısmen veya tamamen ça ğr ı yaz ı-
sina eklenmemesinin "yetki belgesini hiikii ı nsüz k ı lluayacağı n ı "
kararlaştırm ış hr.403 Bu nedenle, tekliflerin ve kar şı tekliflerin
görüşmelere baş lama tarihinde veya daha sonra verilmesi de
mümkündür.

Kanun'a göre çağrıya muhatap işverenin, üyesi oldu ğu
işveren sendikas ı ile çağr ı tarihinden sonra iliş kisinin herhangi
bir şekilde kesilmesi, çağr ı ile bağlı l ığın ı olumsuz etkilemez;
işverenin çağr ı ile bağl ılığı devam eder (T İSGLK m. 10/1).
Kanun'un buradaki hükmü, üyeliğin her türlü (istifa, ihraç,
ölüm, vs.) sona erme halini içermektedir. Ancak, istifa (çekilme)
halinde bir ayl ık sürenin sonunun beklennıesi, ihraç halinde
karar ın kesinleş mesinin beklenmesi gerekecektir. Ölüm halin-
de ise işyerini devralan mirasç ılar çağrı ile bağ l ı kalacaktır.

Bunun gibi, işverenin işyerini devretmesi (kiralamas ı ,
satmas ı) nedeniyle üyeliğin sona ermesi halinde de durumda
bir değ iş iklik olmayacak, yeni i şveren ça ğr ı ile bağ l ı kalacaktı r.
Yarg ı tay' ınıı.z da bir karar ında, "yeni işverenin çağrı ile bağl ı
oldu ğun ıı , çağndan sonra toplu görü şmelerde hangi sajl ıaya gelin-
n ı işse o saflıadan itibaren yeni işverenin öncekinin yerini alaca ğı n ı ,
bu durumda işçi sendikas ın ı n yeni işverene ayrı ca bir toplu görüşme

9. HD, 25.11.1985, 11296/11001; Şahlanan, T İS, s.94; Tu ğ, TİS, s.
117; Reisoğlu, Şerh, s. 219; 9. HD, 24.06.1987, 6019/6298, TUHIS,
Ağustos 1987, s. 37; Günay, TISGLH, s. 691.
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8 5 çağrı s ı nda b ı dun ı nas ı n ın kap etmediğini" kararlaş tırm ış hL40 ' Üs-
telik, çağr ı daıı sonra toplu görü şmeye devam edilirken, nitelik
(işkolu) değiş tirmeksizin işyerinin başka bir yere veya adrese
taşınmış olmas ı da yetki almm ış o işyeri için toplu iş sözleş mesi
yap ılmasm ı engellemez.405

Bununla birlikte, çağr ı dan sonra işverenin sendika üyeli-
ğinin sona ermesi halini düzenleyen Kanu:n'da, ça ğr ı dan sonra
işverenin sendikaya üye olmas ı halinde ne olaca ğı yolunda bir
hüküm bulunmamaktad ı r. Bu gibi halde de Kanun'un özüne
(ruhuna) en uygun çözüm yolu, ku şkusuz işveren sendikas ı -
n ı çağ r ıdan sonraki aş amalarda taraf olarak ça ğrı ile bağ l ı ve
yetkili k ı lnı aktı r.406

9. HD, 29.06.1989, 7495/8051, Kanı u-Sejı, Haziran 1990, s. 30;
Şahlanan, 715, s. 101.
9. HD, 13.071987, 7421/7183, YKD, Ocak 1989, s. 46; Çimento Işv,
D., Mart 1989, s. 14, C. Tuncay incelemesi.
Oğuzman, s. 53; Reisoğlu, Şerh, s. 37; Şahlanan. 715, S. 101; Tu ğ,
715, s.119.
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TOPLU GÖRÜŞME USULÜ VE

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASıNIN
HÜKMÜ NEDIR?

Toplu görüşme çağrıs ının karşı tarafa tebliği tarihinden iti-
baren "alh işgünü" içinde taraflar toplu görüşmenin ba şlayacağı
'yer, gün ve saati" aralar ında anlaşarak tespit ederler ve bunu
"görevli n ı akan ıa" bildirkrler. Ancak, taraflar aras ında toplu gö-
rüşmenin başlayacağı "yer, gün ve saat" konusunda b ır anlaş ma
olmazsa veya kendisine ça ğr ı yap ılan taraf buna hiçbir şekilde
cevap vermez veya görü ş meyi recldederse, "taraflardan birinin

üç işgüııü içinde başvurmas ı üzerine görevli ınaka ınca toplan t ı yer,

gün ve saati, ba şvuru tarihinden ba şlayarak altı işgünü içinde tespit

edilir ve taraflara bildiri/ir" (TİSGLK in. 19/1,2).

Toplu görü şme çağrıs ın ı zaman ında (yetki belgesi ııı n

al ınmas ı ndan itibaren 15 gün içinde) yapan taraf ı n "toplu

görü şmelere ba şlanmas ı " konusunda öngörülen "altı " ve "üç"

işgünlük başvuru süreleri kamu düzeni ile ilgili görülrnedi ğin-

den "e ı nredici" değil "yol gösterici" sürelerd ır 4°7 Zira, görevli
makamın bu süreler içinde toplantı yer, gün ve saatini başvuru
olmadan resen tespit etmesi beklenemez. Bu nedenle bu (alt ı ve

Aksi görüşte: Reisoğlu, Şerh, s. 224; Tu ğ, TİS, s. 121; Şahlanan,
TlS, s. 98.
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8 6 üç işgüıılük) sürelere uyulmamas ı yetki belgesini hükümsüz
kurnaz. Buna karşılık, zamanında çağr ıda bulundu ğu halde,
"çağrı tarihinden itibaren otuz gün içinde" çağr ıy ı yapan toplu
görüşmeye gitmez ve toplu görü ş meye başlamaz ise, "çağrıyı
yapan tarafin yetkisi düşer" (TISGLK m. 19/3). Kanun koyucu,
hakl ı olarak çağrıda bulundu ğu halde toplantıya katılmama-
y ı iyiniyet kuralları ile bağdaştırmamış ve çağrı tarihinden
itibaren otuz günün sonunda yetkinin dü ş eceğini hükme
bağlamış tır.408 Bu nedenle, otuz günlük süre içinde taraflar
her zaman toplantı "yer, gün ve saatini" kendi aralar ında tes-
pit edebilecekleri gibi; görevli makarna ba şvurarak da tespit
ettirebilirler.409

Kanun'da toplu görüşmenin nasıl yap ılacağı, yönterniniıı
ne olacağı konusunda bir düzenleme yoktur. Uygulamada, ilk
toplantıda taraflar karşı l ıkl ı olarak görüş melere katılma ve top-
lu iş sözleşmesini imzalama yetkisine sahip olduklar ın ı gösterir
belgeleri birbirlerine verirler. Daha sonra genellikle toplant ının
ve görüşmelerinyöntemine ilişkin konular görüş ülür ve karara
bağlan ır. Sonraki toplantılarda ise, görü şmeler boyunca kara-
ra bağlanan toplu iş sözleşmesi teklif tasar ısmdaki maddeler,
düzenlenen tutanağa geçirilir. Üzerinde bir anla şmaya var ıla-
mayan maddeler de tutana ğa geçirilerek sonraki toplantılarda
tekrar görü şülmek üzere ertelenir.

Toplu görüşmeler sonunda bütün teklifler üzerinde bir an-
laşmaya varı lırsa, sözleşmenin yaz ılmas ına geçilir ve sözleşme
"beş nüsha" olarak taraflarca imzalan ır. Birer nüsha taraflarda
kal ırken "üç nüsha" çağrıyı yapan tarafından "alt ı işgü ı rü"
içinde görevli makama verilir (T İSGLK m. 20/1,2; 24/2). Bir

' Tuğ TİS,s.121.
409 Oğuzman, s. 52; Aksi görü şte, Çelik, s. 442, dn. 23; Ince, s. 170;

Reisoğlu, Şerfi, s.224; Şahlanan, TIS, s.98; Tu ğ, 775. s.121.
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nüshas ı da işyerine as ılır (TISGLK m. 63). Kanun'a göre, toplu
iş sözleşmesi "yaz ı !?" yap ılmadıkça geçerli değildir (T İSCLK
rn. 4). Ancak, "adi yaz ı l ı " şekil şartı yeterli olup; notere tasdik
ettirmek zorunlu de ğildir.410

Nihayet, toplu iş sözleşmesi "teklif tasarısn ıı n tüm madde-
leri üzerinde anlaşma sağlann ıas ı ve tutanaklar ııı imzalanmas ı " ile
ortaya ç ıkan "toplu iş sözle5mesi 1, 41 ' artık taraflar için ba ğlay ıc ı
olmaktad ır. İşçi sendikas ı, üyelerinin sözleşmeye uygun ça-
lışmas ın ı sağlamak üzere her türlü giri şimde bulunabilece ği
gibi;412 işveren de kendi veya üyesi bulundu ğu işveren sen-
dikas ın ın imzaladığı toplu iş sözleşmesi hükümlerini aynen
uygulamak zorundad ır. Kanun'da, ça ğr ı tarihinde öngörülen
bağ l ı lık sözleşmenin imzas ı tarihinden sonra da sürdürül-
mekte; "sözleş menin in ı zas ı tarihinde taraf işveren sendikas ı n ın
üyesi olan i şverenin o sendika ile ilgisinin daha sonra herhangi bir
suretle kesilmesi halinde dahi, söz konusu işverenin ü sözleşme ı le
bağl ı kalacağı " öngörülmektedir (TİSCLK m. 10). Bu hüküm
işverenin sendikadan istifa, ihraç ve ölüm hallerinde, üyeli ği-
nin sona ermesini içerdi ği gibi, işverenin işyerini devretmesini
(kiralamas ın ı ve satmas ın ı) da kapsamakta, bu gibi hallerde
işverenin veya devralanlarm toplu i ş sözleşmesiyle bağ l ı l ığı
devam etmektedir (TİSCLK m.

ı ° Çelik, s. 443; Reisoğlu, Şerh, s. 79; Tuğ, TİS, s. 125; Şahlanan, Tİ S,
s. 103.

411 9 HU, 20.11.1979,13880/13997 - N. Çelik, s.444, dn. 26- Reiso ğlu,
Şerh, s. 79.

412 Oğuzman, s. 68; NJarn ıanlıoğ lu, 11, s. 394.
Oğuzman, s. 68; Narmanl ıoğ lu, Il, s. 394-
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NASIL BİR ETKİSİ OLUR?

Kanun'a göre, "top/ii iş sözle şınesinde aksi belirti/n ıedikçe iş
sözleş me/en top/ii iş soz/Cş>nesn ıe aykı rı olamaz. İş sözleşn ıeleriniu
toplu iş sözleşmesine aykırı lıükü ııı Ienuj, ı yerini toplu iş sözle şn ıe-
sindeki hüküm/er al ır. İş sözleşmesinde düzenlen n ıeyen husus/arda
top/ii iş sözleşmesindeki / ı ükün ı ler uygulan ır" (TİSGLK m. 6/1).
Öyleyse, Anayasa'n ı n toplu sözleş me taraflar ı na tan ı d ığı
"cmredic ı hukuk kural/an koyabilnıe.özerkliğine" uygun olarak,
yap ılan toplu iş sözleşmesinin "norınatıjlıük(in ı/eri" iş sözleş-
melerine kanun gibi "doğn ı dau doğruya ve e ınredici (zor/ay ın)"
bir etki yapmaktad ır. Uygulamada Yarg ıtay da toplu iş söz-
leş mesinin normatif hükümlerinin "objektif hukuk kurallar ı " ve
"maddi anlan ıda yasa lıükü,n/erj" niteliğinde olduğunu kabul
etmektedir.414

Bununla birlikte, "toplu iş sözleşmesinde iş sözleşnıelerine
ayk ı rı hükümlerin bulunmas, halinde, iş sözleşnıesinin işçi le/ün-
deki / ı ükümlen geçerlidir" (TİSGLK m. 6/2). Bu hükümle, i ş
sözleşmeierinin toplu iş sözleşmesine ayk ırı olmakla birlikte

414 9 1-ID, 09.04.1968,157/4628; HGK, 21.02.1975, E. 1974/9-1040, K.
2975/227; N. Çelik, s. 446, dn. 2; 9. HD, 20. 04. 1987, 3816/3991,
Kan ın-iş, Temmuz 1987, s. 55.
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"işçi yararına" olan hükümleri korunmaktad ır. Bunun için, iş
sözleşmesindeki işçi yararına hükmün toplu iş sözleşmesinin
yap ılmas ından önce veya sonra konulmuş olmas ınm da bir
önemi yoktur .415 Gerçi toplu iş sözleşmesi ile kararlaş tır ılan
"asgari koşullar ı n" altına inilememektedir. Ancak bu hüküm
ile işçiye sözleş nıe üstü hak ve menfaatler sağlanabilmekte;
"işçinin korunn ıas ı " amac ı güdülmektedir. Yarg ı tay'a göre
bu koruma "sadece işçi yararı na olan luikııı ün uygulanmas ıyla"
s ın ırhd ır; yoksa hem toplu iş sözleşmesi hem de iş sözleşmesi
hükmü "birlikte ııygııla ııııı az". 4 ı 6 Ayr ıca bu koruman ın başta
ücret olmak üzere, genel iktisat ve piyasa koşullar ına bağl ı
bir s ın ı rlamanm içinde kald ığı kuş kusuzdur. 417 Hemen ekleye-
lim ki burada "lehine" iş sözleş mesi hükmü uygulanan işçiler,
toplu iş sözleşmesi taraf ı işçi sendikas ı na üye olan i şçilerdir.
Sözleşme kapsamma girdiği halde taraf sendika üyesi olma-
yan veya dayan ış ma aidatı ödemeyen işçilere fazladan haklar
sağlanamaz (T İSGLK m. 9).

Nihayet, her yeni "özerk" toplu iş sözleşmesi eski toplu
iş sözleş mesinin yerini ald ığından, "düze,, ilkesi" gereği yeni
sözleşme ile baz ı haklarm değiştirilmesi ve hatta kald ırılmas ı
mümkündür. Bu nedenle, "kaznn ı lnıış hak" iddias ı ile yeni
sözleşmede azaltılan veya kald ır ılan haklar ve farklar ı istene-
mez. 4 ı 8 Burada uygulamada sorun teşkil eden husus, toplu iş

415 P. Soyer, Toplu Sözleş nıe Hukukunda Yararl ı l ık ilkesi, Ankara 1991,
s. 67 vd.; Reisoğlu, Şeyh, s. 101; Ekmekçi, s. 106; Çelik, s. 450;
Narmanl ıoğlu, 11, s.445.

416 9 HO, 20.12.1984, 11778/11829, IHU, T İSGLK md6(194); 9. HD,
27.12.1984, 11868/ 12106, Yasa D., May ıs 1985, s. 769.

417 M. V. Tolga, İş Hukuku, İstanbul, 1958, s. 146; Çelik, s.449.
418 9 1-ID, 27.03.1985, 2859/3284, YKD, Kas ım 1985, s. 1647; 9. HD,

30.09.1985,6189/8750, TUı-lls, Ocak 1986,s. 23; 9. HD, 25.01.1988,
11492/423; Berksun-Eşmelioğlu, TİSGLK, s.136; 9. 1-ID, 31.03.1989,
1524/2965, YKD, Ocak1990, s.50; 9. HD, 07.03.1996,36398/4764,
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sözleşmesinde "belirli bir süre veya tarih" ile s ın ırland ır ılmış olan87 "nor ınatfhükün ı lerin" (hakların), sözleşmenin sona ermesin-
den sonra da uygulan ıp uygulanmayaca ğıd ır. Tarafların özerk
iradesi ile belirli bir süreye (örneğin sözleşme süresine) ba ğ-
lanmış haklar ı n toplu sözleşmenin sona ermesinden sonra da
uygulanmaya devam etmesini beklememek gerekir. Nitekim
Yargıtay da bir karar ında, "sözleş menin yürürlük süresi içinde"
asgari ücretin yeniden tespiti halinde "eski asgari ücret ile yeni
asgari ücret aras ı ndaki fark ın ücretlere ekleneceğine" iliş kin hüküm
"toplu iş sözle şn:esi süresi içinde gerçekle şen asgari ı icrete" ilişkin
olduğundan, bu hükmün "yürürlük süresinin bitiininden sonra
da devam edeceğini düşünmek", taraflar ı n iradesine dayal ı "toplu
sözleşme özerkliğine aykırı düşer" demektedir . 419 Buna karşı l ık,
belirli bir süreye bağlanmayan normatif hükümlerin toplu iş
sözleşmesinin sona ermesinden sonra da hizmet sözle şmele-
ri üzerindeki etkisini sürdürmeye ve uygulanmaya devam
edeceği kuşkusuzdur. Gerçekten, uygulamada Yarg ıtay bir
başka karar ında, ayn ı konuda herhangi bir süre sm ırlamas ı
getirmeyen "asgari ücretin yeniden tespitinden do ğan ek (fark) zam
uygulamas ı n ı n" devam edeceğini kararlaştırmış tır.420

Çimento lşv. D., May ıs 1996, s. 33; Aksi görü ş te 9. HD, 02.07.1996,
3189/15158, işveren D., Kas ım 1996, s. 18 - Ali Güzel Eleş tirisi
Yarg ı tay'ı n 1996 Yu1 Kararlar ı , s.201; 9. HD, 06.022002,17211/2379,
TÜHİ S, May ıs-Ağustos 2002, s. 57; 9. HD, 24.04.2003,22489/16879,
işveren D. Haziran 2003, s. 19.

41924.09.1987, 7687/8467,Çelik, s.454; Ayn ı görüş te, 9. HD, 22.05.1984,
8085/5676, İHU, TSCLK 6(No:3); F. Sa ğlam incelemesi; HGK, 02.
04. 1986, E. 985/9-802, K. 986/329, Yasa D. Haziran 1986, s. 830;
Aksi görüş te HGK, 14.09. 1988, E. 988/9-162, K. 988/685, TÜHİS,Şubat 1988, s. 15:

420 9 HD, 05.07.1988, 7767/7313, Çimento lşv. D., May ıs 1989, s. 26;
Ayni görü ş te: 9. 1-ID, 27.06.1988, 5352/7049, işveren D., Ocak1989,
s. 19; Krş . 9. HD, 13.04.1984, 3415/4248, IHU, TSGLK 6, No:2 - Ü.
Narmanl ıoğlu incelemesi.
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TOPLU İŞ S ÖZLEŞMESİNDEN
TARAF SENDIKAYA ÜYE OLAN İŞÇİLER

NASIL YARARLANIRLAR?

a. Kural: İmza Tarihinde Sendikaya
Üye Olan i şçiler

Kanun'da, toplu iş sözleşmesine "taraf' olan "işçi sendi-
kası üyelerinin" yararlanacakları açıkça belirlilmiştir T İSGLK
m. 9/1). Bu hükmün uygulanmasmda toplu iş sözleşmesinin
kapsam ve düzeyinin; işyeri, işyerleri (grup) veya iş letme toplu
iş sözleşıhesi olmas ının önemi yoktur. Yeter ki işçi taraf sen-
dika üyesi olsun. Kanun'a göre, "toplu iş sözleşmesinin imzas ı
tarihinde sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden
sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikas ı nca işverene
bildirildiği tarihten itibaren yararlan ı rlar" (TİSGLK m. 9/2) 421

Kural olarak toplu iş sözl şmesi imza tarihinde yürürlüğe
girer. Uygulamada Yargıtay da "aksine bir hüküm olmad ıkça",
toplu iş sözleşmesinin imzaland ığı gün yürürlüğe gireceğini;
bu nedenle, "imza tarihinden önce emekli olan i şçinin toplu iş söz-

421 Yargı tay da bir karar ında, sendikaya sonradan üye olan i şçinin
"toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya ba şladığı tarihte almakta
oldu ğu ücreti esas al ı nmak suretiyle zam ve zam farklar ı
belirlenerek fark ücreti hesaplanmal ıd ır" hükmüne varmıştı r: 9.
HD, 09.10.2003, 14562/16477, TUH İS, Şubat 2034, s. 66.
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8 8 leşmesinin k ı dem taznn nah ile ilgili l ıükmünden yararlanamayaca-
ğım" kararlaştırm1ştır.411 Buna karşıl ık, toplu iş sözleş mesinde
aksine bir hüküm bulunmas ı halinde, "imza tarihi ile yürürlük
tarihi aras ı ndaki dönemde işyerinden ayriinaş bulunan işçiler ve
ınirasç ı lar ı yeni toplu sözleşme hükü ı nlerinden yararlanabilecekler-
dir" .4u Ancak, yeni toplu iş sözleşmesi bazı haklar ı azaltmış
(45 günlük k ıdem tazminatı miktar ın ı 30 güne indirmiş) veya
(sosyal yard ımlardan bir k ısmm ı) tamamen kald ırmış ise, "işçi
aleyhinde" bile olsa aksi toplu iş sözleşmesinde kararlaşbrıldığı
için "düzen ilkesi" gereğ i• "yeni yürürlüğe giren toplu sözleşme
hükümlerine göre hüküm kurulmas ı gerekir"."'

Hemen belirtelim ki, sözleşmenin yürürlük tarihinin imza
tarihi ile "ayn ı gün" olduğu hallerde yararlanma konusunda
bir sorutı çikmamaktad ır. Ancak, yürürlük tarihinin imza tari-
hinden önceye al ındığı (geriye götürüldü ğü) hallerde, toplu iş
sözleşmesinin hükümlerinden bir k ısmmm imza tarihinde üye
olan işçilere de uygulanmas ında zorluklarla karşılaşılmaktad ır,
Gerçekten, işçilerin "öğle yemeklerine yoğurt ilave edilmesi" veya
"kazana giren yemeğin kalori miktarı n ı n artı rı ln ı as ı " gibi "ayni"
nitelikteki hükümlerin "geriye dön ı'ik" olarak sendika üyelerine
uygulanmalar ında "fiili imkans ızl ık" vard ır. Bunun gibi, "işçi-
lerin işıjerine geliş-gidiş lerinde servis konulmas ı " ile ilgili toplu iş
sözleşmesi hükmünün, yürürlük tarihinin imza tarihinden ön-
ceye al ınmas ı halinde de uygulanma imkan ı bulunmad ığı Yar-
gıtay'ca kabul edilmiştir.4 ' Aynı şekilde, hizmet sözleşmesinin

411 HGK, 12.02.1975, E. 1974/9-505, K. 1975/194, PdD, Ağustos 1975,
s. 3686:

423 9 HD, 24.04.2003, 22489/6879, Tekstil lşv. D. Ağustos 2003,s. 36-
37; işveren D., Ağustos 2003, s. 15.

424 Aynı Karar ve 9. HD, 06.02.2002, 17211/2379, TUHİS,May ı s-
Ağustos 2002,s. 57; 9. HD, 30. 04. 2002, 17/6789, TÜHIS, may ı s-
Ağustos 2003, s. 78.
9. HD, 25.12.1973, 16098/35573, IHU, TSGLK 1, No:3; N. Çelik
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"yapılmas ı " ve "sona ermesi" ile ilgili olarak getirilen değişiklik
hükümlerinin de geçmi şe yürütülmesi kabul gömıemektedir.4
Buna karşı l ık, hizmet sözleşmesinin " ııı nlı tevas ı nda" yer alan
ücret zamm ı, prim, ikramiye, sosyal yard ım gibi "parasal"

nitelikli hükümlerin geriye dönük olarak sendika üyelerine
uygulanabileceğine kuşku yoktur. Zira, bu konuda bir " ıjiı ini-

kans ızlığı " ile karşılaşılmas ı söz konusu değildir. Yeter ki işçi
imza tarihinde "sendika üyesi" olsun. Uygulamada Yargıtay,
"haftal ı k çal ışma süresinin azaltd ınas ı n ın", yürürlük tarihi geriye
götürülen toplu iş sözleşmesinde "açık bir lıükün ı " olmadıkça
"fazla çal ışma" gibi kabul edilemeyeceğini kararlaşt1rmış tır.4r

b. İstisnalar: İ mza Tarihinde Üye Olsalar
Bile Toplu Sözle şmeden Yararlanamayan işçiler

Bununla birlikte, imza tarihinde "sendika üyesi olduklan

halde" Kanun'un toplu i ş sözleşmesinden yararlanmas ım men
ettiği işçiler de vard ır: Bunlardan ilki, işyerinde "işveren veki-
li" konumunda olup da toplu i ş sözleşmesi görüşmelerinde
"temsilci" veya "taraf' olarak hareket eden kimselerdir. Bunlar
"işçi sendikas ı üyesi" olsalar bile "işveren" sayıldıklarından toplu
iş sözleşmesinin"kapsan ıı dışı nda" kalacaklard ır (TİSGLK m.
62/2). Böylece, yasa gereği toplu iş sözleşmesinin "kapsam ı
dışı na" çıkarılan bu kişiler, "sendika üyesi" olsalar ve taraflarca
kapsam içine alınmak isteseler bile toplu iş sözleşmesinden
yararlanamayacaklard ır. Bunlar işverenle yaptıklar ı bireysel
iş sözleşmeleriyle çalışacaklard ır.

Incelemesi; Aksi görüş : Ekmekçi, s. 236.
9. 1-ID, 26.11.1979, 13980/14325, IHU, TSGLI( mcI. 1, No:14; D.
Ulucan incelemesi; Aynı görüş : N. Çelik, s.489-490.

427 9 1-ID, 10.06.1981, 6993/8227, IHU, TSGLK 1, No:17 - A. Güzel
incelemesi; 9. HD, 19.09.1978,9353/10612, İHU, TSGLK 1, No:15;
D. Ulucan Incelemesi.
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8 8 tkinci grup i şçi ise "grevde zorunlu olarak çal ışanlar"
(TİSGLK m. 39) dış mda, sendikanın işyerinde grev uygula-
mas ına geçtiği s ırada "çalışmaya devam edenler" (greve katı l-
mayanlar) sendika üyesi olsun veya olmas ın grev sonunda
imzalanan toplu iş sözleşmesinden yararlanamazlar. Buna
karşılık toplu i ş sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmas ı
(TİSGLK m. 38/2); "üye olanların üyelik aidatlar ı n ı üye olmayan-
ların dayan ışma aidatları n ı ödeyerek" sözleşmeden yararlanmaya
devam edeceklerinin taraflarca kararlaştır ılmas ı halinde greve
kahimayanlar ın sözleşmeden yararlanmas ı mümkündür.

• Üçüncü grup işçiler, "tarafları n karşı l ıkl ı anlaşarak" toplu iş
sözleşmesinde "kapsam d ışı b ı rakt ıklar ı personel"dir. Genellikle
üst düzey "işveren vekili" konumundaki yöneticileri içine alan
bu personel, taraflarca toplu iş sözleş mesinde belirtilen "kapsam
dışı personel" aras ında bulunuyor ise toplu i ş sözleş mesinden
yararlanamayacaktır. Üstelik bu işçilerin "sendika üyesi" olma-
lar ı önemli olmadığı gibi "dayanışma aidat ı " ödemek istemeleri
ve z almalar ı da önemli değildir. Uygulamada "müdür", "şef',
"vardiya amiri" (mühendis), "teknik müdür", "personel müdürü",
"n ıüşavir", "muhasebe n ı üdürü" ve "büro personeli" gibi görevli-
lerin yer aldığı kapsam dışı personel, işverenle olan ili ş kilerini
"iş sözleşmeleriyle" düzenlemektedir.423

428 Kapsam d ışı personelin sendika üyesi olsalar bile sözleşmeden
yararlanamayacağına iliş kin olarak bkz., 9. HD, 20.05.1981,4600/
7180, Tekstil İşv., Nisan 1983, s. 22; 9. HO, 20.05.1985, 2546/5436,
İşveren D., Temmuz 1985, s. 19; HGK, 25. 04. 1986, E. 985/9-835,
K. 986/449, Tekstil Işv., 5ubat1987, s.22; 9. HD, 29.05.1995,4219/
17027, lKlDTekstil İşv. D., Temmuz 1995, Kararlar Eki; Kış . 9. 1-ID,
24.10.1995, 12072/32880, lKIDTekstil Işv. D., Şubat 1996, s. 14; 9.
HD, 04.11.1998,12790/15602, TUHİS, Kas ım 1998, s.37; HGK, 06.
05.1998, E. 998/9-312, K. 998/329, İşveren D., Ekini 1998, s. 18; 9.
HD, 11.03.2002, 18348/3479, TÜHIS, May ıs-Ağustos 2003, s. 77;
Narmanl ıoğlu, 11, s. 408, dn. 370.
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Dördüncü grup işçiler ise münferit Yarg ıtay kararlar ında
yer, almaktadır: Sendika "üyeliği işverene bildirilmeyen/er" ile
"emekli olduğu gün sendikaya üye olanlar"429 ve toplu iş sözleşme-
sinin Yüksek Hakem Kurulu'nca yeniden yürürlüğe konulmas ı
(imzalanmas ı) tarihinde "h1tukl ıı l ı tk" nedeniyle i şine devam
edemeyenler. 43° Uygulamada bunlara s ı kça rastlanan baz ı
işçiler daha eklenmektedir: Toplu i ş sözleşmesinin yürürlük
tarihinin imza tarihinden önceki bir tarihe al ınmas ı halinde,
"yürürlük tarihi ile imza tarihi aras ı nda iş ten çıkan veya ç ı kan/an -
sendika üyesi işçiler"... Ancak Yarg ı tay, bu sendika üyesi işçiler
"lehine" taraflarca toplu iş sözleşmesinde "özel bir düzenleme"
yap ılarak toplu iş sözleşmesinden yararlanmalar ınm sağlana-
bileceğini kabul etmi5tir.43'

Nihayet beşinci grup, kanunen "işçi se ıı dikas ıııa ı l ye olmas ı "
yasaklanan çal ışanlardan olu ş maktad ı r: Bunlar, "işçi" niteliğ i
taşı d ıklar ı halde "sendika ü yesi" olamayan 625 say ı l ı Kanun'a
tabi "özel okul öğretmenleri" ile 2495 say ıl ı Kanun'a tabidir. Bun-
ların sendika üyelikleri yasakland ığı için, dayanışma aidat ı
ödeyerek bile toplu iş sözleşmesinden yararla ınamayacaklar-
dır.432 Bunlara ek olarak, "işçi" niteliği taşımad ıklar ı için "işçi

429 9 HD, 05.02.1996, 26374/1472, İICİDTekstil İşv. D., Temmuz 1996,
s.14.
9. 1-ID, 22.09.1987, 7562/8340, iKIDTekstil işv. D., Mart 1988, s.
22.
9. 1-ID, 25.02.1986, 10424/11743, YKD, Haziran 1987, s. 895; 9.
HIJ, 10.031988, 691/2792, işveren D., Kas ım 1988, s. 17; 9. HD,
07.02.1991, 10159/1364, lgiDyekstil işi'. D., Nisan 1991, s. 14; 9.
HD, 11.05.1993. 681/8029, İşveren D., Temmuz 1993, s. 18; 9. HD,
25.03.1997, 22112/5898, YKD, A ğustos 1997, s. 1240; HGK, 15. 10.
1997, E. 997/9-643, K. 997/927, işveren D., Şubat 1998, s.15; HGK,
17.06.1998, E. 998/9-496, K. 998/518; Narmanl ıoğlu, Ii,s. 413, dn.
383; 9. HD, 02.02.2000, 736/842, işveren D., Nisan 2000, s, 15.

431 5188 say ı l ı Yasa'yla (RC, 26. 06. 2004-25504) kald ır ılan 2495 say ı l ı

285



Sorulorlo Toplu İş Hukuku

8 8 sendika/anna" üye olamayan 657say ıl ı Kanun'a tabi 'r ızenutrlar"
ile 233 say ıh Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi "sözleşmeli
personel" ve 3308 say ılı Kanun'a tabi "çı raklar" ile hiçbir yasaya
tabi olmayan "stajyerleri" ilave etmek yerinde olur. işçi se ııdika-
sma üye olamayan bu çalışanlar da "dayan ışnuı aidat," ödemek
isteseler bile, toplu iş sözleşmesinden yararlanamazlar.

kanun zaman ında özel güvenlik görevlileri de ayn ı şekilde
"sendika üyesi" olamad ı klan için toplu i ş sözleş mesinden
yararlanamıyorlard ı . Bkz., 9. HD, 27.12.1988, 12374/12582, YKD,
Temmuz 1989,s. 970; 9. HD, 04.121989, 7280/10563, Çimento İş?'.
D., Ocak 1990, s. 32; 9. HD, 21.06.1990, 4407/7626, Çimento Işv.
17., Eylül 1990, s.34; 9. HD, 14.07.1994, 11308/44497 tK/Dyekstj/
Işv. D., Ocak 1995, s. 18; 9. HD, 30.12.1999, 19802/20451, Günay,
TISCLH, Ankara 2003, s. 1232; Narmanl ı oğlu, 11, s. 421, dn. 400;
Aynı konuda P. Soyer 'in eleştirisi için bkz., Çimento 4v. D., May ıs
1990, s. 15; Şahlanan, TIS, s. 141.
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TARAF SENDIKA ÜYESI OLMAYAN İŞ ÇİLER
TOPLU İŞ SÖZLE ŞMESİNDEN

NASIL YARARLANIRLAR?

Taraf işçi sendikas ına üye olmayanlar ise "daya; ıış nı a

aidat ı " ödeyerek toplu i ş sözleş mesinden yararlanabilirler
(TİSGLK m. 9/1).

Kanun'a göre, 1. Toplu i ş sözleş mesinin imzas ı sıras ında
taraf işçi sendikas ına üye bulunmayanlar, 2. Sonradan ışyerine
girip de taraf sendikaya üye olmayanlar, 3. Taraf işçi sendikas ı-
na üye oldu ğu halde imza tarihinde sendikadan ayr ılmış (istifa
etmiş olanlar), 4. İmza tarihinde sendikadan ihrac ı kesinleşmiş
bulunanlar, 5. Ba şka sendikaya üye olanlar, "dayan ışma aidatı "
ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanabilirler. Dayan ışma
aidatm ın miktarı, sendika üyelik aidat ın ın üçte ikisini geçe-
mez. Bu hususta taraf işçi sendikas ın ın muvafakati de aranmaz
(TİSGLK m. 9/3,4).

Buna karşılık, sendika üyesi olmad ığı ve dayanışma aidatı
da ödemediği halde toplu iş sözleşmesinden yararlanmak iste-
yen işçilerin "sendikan ın ???tvafakat • I" almas ı şarttır (Sen. K. nt
36). Aksi halde, işverenin taraf sendika üyesi olmayan işçileri
kendiliğinden toplu iş sözleşmesinden yararland ırmas ı; taraf
işçi sendikas ına yoksun kald ığı dayanış ma aidatm ı işverenden
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8 9 "en yüksek i şletme kredisi faizi" üzerinden talep hakk ı vereceğ i
gibi (Sen. K. m. 61/2),4B sendika üyesi i şçilere de "sendikal ay-
n ına" maruz kaldığı iddias ıyla "en az bir y ıll ık ücreti tutarı nda
tazminat" talep hakk ı verecektir (Sen. K. nt 31/6).' Ayr ıca,
böyle bir uygulama taraf sendika üyesi olmayan i ş çi için
"işyeri uygulamas ı " (hizmet sözle şmesi hükmü) haline gelmiş
bir "nıüktesep Izak" teşkil edeceğinden, işveren bundan da geri
dönemeyecektir. 4 Yeter ki işveren böyle bir uygulamay ı "ya ıı -
liş l ık" (hata) sonucu yapm ış o1mas ın.436

işveren sendikaya üye olmayan i şçiye dayan ış ma aidatı
almadan toplu iş sözleşmesini uygulamayaca ğı gibi, işçinin bir
talebi olmadan dayanışma aidalin ı doğrudan kendisi keserek
de toplu iş sözleş mesini uygulayamaz. Hatta, tarafların kendi
aralarında anlaşarak toplu iş sözleşmesine bu yolda bir hüküm
koymaları; örneğin, "sözleşmenin üye olnıayanlara da uygulanmas ı
ve işçinin herhangi bir talebi clniaks ız ın kendiliğinden (oton ıatik
olarak) dayan ışma aidatı kesilmesi" yolundaki hükümler geçersiz
olacaktır.437 Ayrıca, dayanış ma aidatı ödeyenler ile taraf sen-
dika üyeleri arasmda sözleş menin uygulanmas ı bak ım ından
farkl ılık yaratan; örneğin, sözleşmede yer alan "haks ız fesihı

'Il Oğuzman, s. 77; Çelik, 5.470; Narmanlı oğlu, li,s. 441.
9. HD, 0811.1993, 6484/15794, TÜHİS, Kas ım 1993, Şubat 1994;
Çelik, s. 470; Oğuzman, s. 77; Narmanl ı oğlu, 11, s. 441.

" Oğuzman, s. 77.
436 Yanl ış l ık sonucu yap ılan uygulaman ın müktesep hak te şkil

etmeyeceği yolunda bkz.,9. HD, 18.02.1977, 1660/3029, IHU,
TSGLK 9, No:6 - Ö. Etrenci incelemesi; HGK, 14.03.1979, E. 978/
9-753, K. 979/242, İKİD Tekstil 'şu. D., Şubat 1980, s. 12; 9. HD, 19.
04.1984, 9692/2929, YICD, Temmuz1985, s.994; 9. HD, 21.11.1985,
8767/10828, işveren D., Aralık 1985,5.17; Tuncay, TIH, s.179; Çelik,
s. 470.
Narmanl ı oğ lu, 11,s. 421422; 9HD, 04.03.2003,16415/2828, İşveren
D. Mart 2003,s. 17.
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tazn ı inatınin" dayanışma aidatı ödeyenlere değil, sadece "ta-

raf sendika üyesi işçilere" uygulanmas ını öngören hükümler de

geçersiz olacaktır."

Buna karşı l ı k, işçinin "mutlaka" bulunmas ı gereken,

"dayan ış ma aidatı ödeyerek toplu iş sözle ş mesi ıı den yararlanma

talebi" de, işveren tarafından "kabul edilmek zonjndad ı r". Zira

Kanun'dakibu düzenleme, "kamu diizenine" ilişkin "en ı redici"

bir düzenlemedir. 439 Bu nedenle talebin, taraf i şçi sendikasına

değil "i5verene" 44° ve yaz ı l ı bir z441 ile yap ılmas ı gerekir. Zira,

"belgenin (dilekçenin) işverene ulaş tığı n ı n ı spatı işçi ye dü şer; iş -

çinin talebinin işverene ulaşmas ı na rağmen sözleşme hükn ı nleri

ı tygulann ı a ı nışsa, fark alacaklar ı n talep tarihinden itibaren i şçi ye

ödenmesi gerekir"."2

Çünkü, dayan ışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşme-

sinden yararlanma, "talep tarihinden geçerlidir" TİSGLK m..

9/3). Bu anlamda, işçinin talepten önceki tarihler için toptan

dayarnşma aidatı ödeyerek sözleşmeden yararlanmas ı söz ko-

nusu olamaz. 443 Zaten, talep için de bir "toplu i ş sözleşmesinin"

bulunmas ı, yani z ön şarttır. Bu nedenle, toplu iş sözleşmesi

ffl 9. HD, 04.11.1998,13237/15609, TÜH İS, Kas ım 1998, s.38.
" 9. MD, 30.12.1985, 10711/12112, Çimento lşv. D., Ocak 1987,5. 36;

9. HD, 20.03.1986, 1531/3176, IHU, TSGLK 9, No:2 -0. Etrenci.
Ele ştirisi.
MGK, 10.12.1980, E. 980/9-2543, K. 980/2648, işveren D., Nisan
1981,s.13.
9. HD, 16.09.1998, 12008/13080, II'CİD Tekstil işv. D., Kas ı m 1998,
s. 23.

442 9 HD, 17.03.1997,4335/5219, 11<10 Tekstil işv. D., Temmuz 1997,
s. 15.

" Oğuzman, Toplu İş Söz!eşnıesinden Yara rlann ı aya ilişkin Sorunlar, Ü.
Doğanay' a Armağan, Istanbul 1982, s. 60; Narn ıanl ı oğlu, 11,5.424;
Dayanışma Aidah Ödeyerek Toplu iş Sözleşmesinden Yararlann1a,15.
Yı l Armağan ı, Istanbul 1991; Şahtanan, s.147.
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8 9 "iınzalan ıııadan" dayan ış ma aidatı ödeyerek yararlanma tale-
biıı de bulunulanı ayacağı gibi; dayan ış ma aidat ı ödediği halde
kendisine toplu iş sözleşmesi uyguianmayan işçinin imzadan
önceye ait faiz taleplerinin, "i,nzadan sonras ı için nazara alıııma-
s ı gerekir".` Toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinin imza
tarihinden önceye (geriye) götürüldü ğü hallerde bile durum
değişmez; yürürlük tarihi ile imza tarihi aras ında kalan sü-
reye ait haklardan (sözle şme farklar ından) dayan ış ma aidatı
ödeyerek yararlanma mümkün de ğ ildir.445 Üstelik, dayan ışma
aidatı ödeyerek sözleş meden yararlanma talebinin, toplu iş
sözleş mesinin hukuki varl ığının her ortaya ç ıkışında, "hcr yeni
sözleşme dönemi için yenilenmesi gerekir"»6

HGK, 10.12.1980, E. 980/9-2543, K. 980/2647, İşveren D., Nisan
1981, s.15; 9. HO, 16.04.1985, 2154/4167, işveren D., May ıs 1985,
s. 17; 9. HD, 20.03.1986, 1531/3176, YKD, Şubat 1987, s. 241; 9.
1-ID, 30.09.1986, 6715/8604, İşveren D., Şubat 1987, s. 17; 9. 1-ID,
28.03.1988,1310/3570, IKiDTekstü lşv. D., Nisan1989, s.20; 9. HD,
16.11.1989, 6652/9865, lKIDTekstil iş i>. D., Haziran 1990, 5. 16.
HGK, 16.04.1982, E. 982/9-244, K. 982/404, işveren D., Temmuz
1983, s.13; HGK, 01.06.1985, E. 981/9-315, K. 983/609, Ajans Tuba,
İ lÇE, 458; 9. 1-ID, 16.04.1985,2154/4167, 11-IU,TSGLK9,No:1 - Ü.
Narmanlı oğlu İncelemesi; 16. 04. 1985, 2154/4167, YKD, Şubat
1986,s. 226; 23.03.1988, 1310/3570, IK.ID Tekstil işi>. D., Nisan 1989,
s. 20.

" 9. HD, 12.03.1997, 3861/4850, IKJD Tekstil işv. D., Haziran 1997,
s.20.
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• TARAF SENDIKA ÜYESI OLMAYAN VE
DAYANIŞMA AİDATI DA ÖDEMEYEN İŞÇİLER

TOPLU İş SÖZLE ŞMESİNDEN
-	 YARARLANABİLİR Mİ ?

Uygulamada sorun, sendika üyesi olmad ığı veya daya-

nışma aidatı da ödemediğ i halde, "sen dikan ı n n ııı vnfakatn ı i"
almadan toplu iş sözleş mesinin işveren taraf ından işçilerin

tümüne veya istedi ğ i bir k ı s ım işçilere uygulanmas ından

kaynaklanmaktad ır. Sendikalar Kanunu, kural olarak i şçiler

arasmda "sendikal ı -sendikas ız" ayrıın ı yap ılamayacağmı hükme

bağlad ıktan sonra, "ücret, ikramiye, prim ve paraya ili şkin sosyal

yard ı m konularında toplu iş sözleşmesi l ıükü ınleri saklıd ır" demekte-

dir (Sen. K. m. 31/3,4). Genelde toplu iş sözleşmesinden yarar-

lananlar "sendika üyeleri" olduğundan; toplu iş sözleşmelerine

"kapsam içindeki sendika üyesi oln ıaya ıı işçilere" işverenin "toplu iş

sözleşınesini ve onun üzerinde haklar ı uygıı lmja ıııayacaŞnı " öngören

hükümler konmakta; ayr ıca "bit hükme ayk ırı hareket eden işve-

renin, ayn ı miktarı bütün sendiknlm i şçilere (ek olarak) ay ı n tarihten

itibaren uygulayacağı " hükme bağlanmaktad ır. Uygulamada

"sözleşınefark ı n ı n korı a ı nıas ıııa" ilişkin toplu iş sözleşmelerinde

yer alan bu tür hükümler Yarg ıtay taraf ından da "geçerli" kabul

edilmekte;"7 işyerlerinde uzun ve çetin geçen toplu pazarl ık-

9. HD, 12.09.1991, 12106/11981, Çimento lşv. D., Kas ım 1991.5. 29;
Tekstil İşi>. D. Aral ı k1991, s. 131.
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9 0 lardan sonra "optimum noktada". sözleşmeyle bağı tlanan "ücretet
 işverenin bilerek veya bilmeyerek beğendiği bir veya

birkaç sendikas ız işçiye bu zamları uygulamas ı nedeniyle "ikiye
katlanabiln ıe" riskini taşımaktad ır.

Halbuki, "kan ı n düzenini" yak ı ndan ilgilendirdi ğine
kuş kumuz bulunmayan Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanunu ve Sendikalar Kanunu, bu konuda hem sendikan ın
hem de sendikal ı işçilerin ihtiyac ın ı karşı layabilecek nitelik-
tedir: Bunlardan ilki, toplu i ş sözleş mesinin uyguland ığı taraf
sendika üyesi olmayan (sendikas ı z) işçi say ıs ı kadar "dayan ış -
ma aidatı " tutarın ın, "en yüksek işletme kredisi faizi üzerinden"
sendika tarafından işverenden talep edilmesidir (T İSGLK nı .
9; Sen. K. m. 61)» İkincisi de üyelik aidat ı ödemediği halde
toplu iş sözleşmesinden yararland ır ılan işçi nedeniyle, toplu
iş sôzleş mesî hükmüne ra ğmen sendika üyeliği (özgürlüğü)
hiçe indirilen (veya anlams ız kı l ınan) işçinin, işveren tarafından
"sendikal ayruna" tabi tutulmas ı nedeniyle talep edebileceğ i "en
az bir y ı llık ücreti h ı tarı ndaki tazn ıinat"tır (Sen. K. m. 31/6) .449 İşbu
"kan ı n düzenine" ilişkin yaptırı mlar dışında; ayrıca "sendika üye-
si olmayana uygulanan toplu iş sözleşn ıesi hükıııünün ayn ı miktarda
bütün sendikal ı işçilere (ek olarak) ayn ı tarihten itibaren nygıı la ıı -
n ıas ı ", taraf iradeleri ile yasa hükümlerine ve "kan ı n düzenine"
ayk ırı olarak yaratılm ış üçüncü bir "yapt ırıııı " olmaktad ır.

Bununla birlikte, uygulamada Yarg ıtay, sendika üyesi ol-
mayanlara sağlanan haklarm sözle ş mede öngörülen haklardan
az olmas ı halinde, işverenin herhangi bir sorumluluğ-undan
bahsedilemeyecegini kabul etmektedir 45 Ancak, işverenin

Oğuzman, s. 77; Çelik, s. 470; Narmanl ıoğlu, Il, s. 441-442.
9. HD, 08.11.1993, 6484/15794, TÜHIS, Kasun-Şubat 1994, s. 25;
Çel ı k,s. 470; Narnı anl ı oğlu, Il, S. 441.

° 9. HD, 03.06.1981, 1930/13733, IHU, Sen. K. 21, No:5; S. Ta ş kent
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diirüstlük kurallar ı (MK m. 2,4) çerçevesinde kalmas ı; toplu
iş sözleşmesi ile sa ğlanan haklar ın altında kalmakla beraber,
s ınıra çok yakm olup "hakkı n kötüye kullan ılmas ı " say ılmayacak
şekilde sendikas ız işçilere hak tan ımak gerektiği, bu çerçeve
içinde "akit serbestisi" (sözleşme özgürlüğü) (AY m. 48/1) il-
kesinin uygulanabileceği ileri sürülnı ektedir.45ı

Üstelik, toplu iş sözleş mesinden yararlanma say ılmaks ız ın
sözleşme ile sağ lanan haklara e ş it ve hatta bunlar ın üstünde
hak ve menfaatlerin sağlanabileceğine de uygulamada rastlan-
maktad ır. Gerçekten, 1. işverenin işçilere "çal ışkanl ık, beceriklilik,
kabiliyet, liyakat" gibi sübjektif nedenlerle ve ö ğretim durumu,
k ıdem, yaş gibi objektif nedenlerle toplu i ş sözleşmesi ile bağl ı
olmaks ızın baz ı hak ve menfaatler sa ğlayabileceği; 2. Farkl ı
yeteneklere ve durumlara sahip işçiler aras ında, özellikle "üst
kademelere yükseltilme (terfiettirilme) nedeniyle ücret, prim gibi öde-
melerde" ayr ım yapabileceğ i; 3. Özellikle sübjektif niteliklerin
birçoğunun "çalışma süresi içinde her zaman de ği şiklik göstere bile-
ceği" göz önünde tutularak, "top/it iş sözleşmesinin yap ı lnıas ından
önce olduğu gibi, yap ı lmas ı ndan sonra da işçiye baz ı yararlar ı sağ-
layabileceği"; 4. Nihayet, bu yararların iş çinin yeteneği ve her
bir durumuna göre "toplu iş sözleşmes ıyle sağlananlara çok yak ın
olabileceği gibi, onlarla eşit ve hatta onları n üstünde de olabileceği",
doktrin ve Yargıtay kararlar ı ile kabul edilmiştir."'

incelemesi; 9. HD, 12. 09. 1991,12106/11981, Çimento İşv. D., Kas ım
1991, s. 29; İKİDTekstil 4v. D., Aral ık1991, s.13; 9. HD, 04.03.2003,
16415/2828, işveren D, mart 2003, s. 17.

451 Çelik, Toplu İş Sözleşmesine Taraf Teşekküle Liye Oln ı ayanları n
Durumu, 11-ID, Şubat 1969, s. 159 - Aym yazar, Çimento işveren,
Temmuz 1992,5. 9.

452 N. Çelik, Toplu İş Sözleşmesine Taraf Teşekküle Üye Oln ı ayanların
Durumu, IHD, Ağustos 1969, s. 721; Tuncay, TIH, s. 125;
Tunçöma ğ-Centel, s. 343; 9. HD, 12.02.1968, 13177/1723; 9. HD,
28.05. 1968, 3846/8402; 9. HD, 13. 03. 1969, 3087/2647; N. Çelik,
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9 1	 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESININ
İŞYERLERİ BAKIMINDAN
UYGULAMA ALANI NEDIR?

Bir toplu iş sözleş mesi ayn ı işkolundaki işyeri ve işyerle-
rini (grup) kapsar. İşletme sözleşmesi de bir işletmenin ayn ı
iş kolundaki i şyerlerini kapsar. Bu nedenle işyeri kavram ı,
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda tan ımlan-
mad ığından, Sendikalar Kanunu ve İş Kanunu hükümleri esas
alınacak; "iş in yap ı ldığı yer" (Sen. K. m. 2/9) ile iş verenin "mal
veya hizmet üretn ıek amacıyla ... (5rgütlendiği" yer ve " ıııal ve hiz-
met üretı n ı ine nitelik yönünden bağl ı lığı bul ıı na ıı ve ayn ı yönetim
alt ı nda örgü tlenen (i ş yerine bağl ı) yerler" ve "diğer eklentiler ile
araçlar" işyerinden say ılacakt ır (İş K. m. 2/2, 3). Yarg ı tay da
bir kararmda, "iş in teknik bir amaç için organize edilmi ş olmas ın ı,
bağl ı olaıı işyerinin de bit organizasyon içinde yer alm ış oln ı as ı n ı ve
ası l organizasyon içinde yönetiln ıiş bulunmas ın ı, yani bağı ms ız bir
yönetime sahip olmamas ı gerektiğini" ifade etnü5tir.4u

anılan makale, 11-ID, Şubat 1969, s. 159,165 ve Ağustos 1969, s.
721; 9. HD, 30.03.1973,37337/8146; 9. HD, 11.11.1974,6292/24728,
Oğuzman, Olaylar-Kararlar. s. 117; 9. 1-ID, 20.05.1985,2546/5437,
işveren D., Temmuz 1985, s. 17.

" 9. HD, 07.06.1985, 6069/6260, YKD, Ekim 1986, s. 1478.
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İş te, bir toplu iş sözleş mesinin sadece kapsam ına giren
işyeri veya işyerlerinde uygulanma imkan ı bulunduğu gibi,
bunun hükümleri de sözleşme kapsam ındaki işyerlerinde
çalişan işçileri kapsar. Bu işyerleri, öncelikle "yetki belgesinde"
belirlenir. Yetki belgesinde yer almayan işyerlerinde çal ışan
taraf işçi sendikas ı üyesi işçiler, ayn ı işverene bağ lı olarak
çalışsalar bile toplu iş sözleş mesinden yararlanamazlar. Uy-
gulamada Yarg ıtay da "( ..) çal ış tığı işyer ı n ı kapsam ı na almayan

toplu iş sözleşn ıesinde ıı , taraf sendikan ı n üyesi olsa bile davac ı
(işçi) yararlanamaz. Işverenin ıki ı iç ay yarar/and ınnış oln ıas ı ,  ... )
lııı k ııki dnrıı rıı n değ iş tirmez" (işçiye müktesep hak bahşetınez)
demektedir.4 Ayrıca, bir işyerinin kapand ıktan sonra yeniden
aç ılmas ı veya bir yerden başka bir yere nakledilmesi hallerinde
bile toplu iş sözleşmesi süresi sonuna kadar yürürlükte kal ır.
Yine Yargıtay uygulamada, "bir toplu i ş sözleşmesinin iş çiler

için yap ı ldığı n ı, nitelik (işkolu) değış t ı rn ıeksizin işyerinii ı başka

bir n ıahalle ve adrese ııakledi/ ııı i ş oln ı asr, yetki al ı nmış o işyeri için

toplu iş sözleş mesi yap ı lmas ı n ı engellen ıez" demektedir. 455 Bunun
gibi, işçinin bir işletmeye bağlı "ayn ı işkolundaki" bir işyerinden
diğerine geçmesi de onun iş letme sözleşnı esinden yararlan-
masma engel olmaz.

Buna karşıl ık, bir işverenden işyerinde yürüttüğü mal ve
hizmet üretimine ilişkin yard ımc ı işlerinde veya as ıl işin bir
bölümünde işletmenin ve iş in gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektiren i şlerde iş alan ve bu iş için görevlendir-
diği işçilerini sadece (nıünhas ıran) o işyerinde çalıştıran "alt

işverenin" (taşeronun) işçileri (İş K. m. 2/6), (as ıl) işverenin

9. HD, 08.07.1987, 6580/7411, lKlDTekstil lşv. D., Ocak 1989, s.
21.
9. HD, 13.07.1987, 7421/7183, YKD, Ocak 1989, s. 46; C. Tuncay,
Çimento l şv. D, Mart 1989, s. 14; IHU, TSGLK 25 (No:1) - U.
Narrnanl ıoğlu lncelenıesi.

295



Sorularla Toplu i ş Hukuku

9 1 işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi hükümlerin-
den yarariana ınamaktad ır. Gerçi bu konuda Yarg ıtay, "toplu iş
sözleş mesinin kapsam ı nda olan işyerinde bağ lı l ık ilkesiniıı sendika
üyeliğ i ile gerçekleş tiğini", as ı l işveren ile alt işverenin "birlikte
son.ı nı luluğnnu" öngören "İş Kanunu'nun 1. maddesinin son ,fikra-
s ındaki hükmün de bu görüşü peki ş tirecek nitelikte" olduğunu ve bu
nedenle "üyeliğinin işverenebildirildiği tarihten itibaren", taşeron
işçisinin de işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleş me-
sinden yararlanmas ı gerektiğini karatla5hrnuştı . 4 Ancak daha
sonra görü ş değiş tiren Yüksek Mahkeme, "alt işveren (taşeron)
işçilerinin as ı l işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinin yetki
tespitinde çoğunluğa dahil edil ı nediklerini";457 bu nedenle "taşe-
ron ıı n (alt işverenin) taraf olmadığı bir toplu iş sözleş mesinden as ı l
işverenin de sorıı ml ıı tutı da?nayadağı n ı "453 kararlaştırmıştır.

Alt işverenin işçilerini çal ıştırdığı işyerinin asil işyerinden
ayrı işyeri olarak kabul edilmesi ve ta şeron (alt işveren) ile ya-
p ı lmış bir toplu iş sözleşmesi olmad ığı sürece, 4 as ı l işverenin

HGK, 04.11.1987, E. 987/9-166, K. 987/815 ve 9. HD, 20.11.1986,
9503/10485, Tekstil İşv., Ağustos 1988, s. 15; E Demir, İş Hukuku
ve Uygulamas ı, 4. Baskı , Birinci Bölün ı, Birinci ICıs ıın, IV. C.
9. HD, 12.06.1997, 9727/11606, lKiDTekstil lşv. D., Temmuz 1997,
s. 19.
9. HD, 11.03.1996, 2554/4851, İşveren D., Eylül 1997- YKD, Eylül
1996, s. 1414; 9. HD, 29.04.1997, 3762/7742, işveren D., Temmuz
1997, s.15; HGK, 14.11.2001, E. 2001/. 9-711, K. 2001/820; Çankaya,
0. G., Türk İş Hukukunda Alt İşveren Kavram ı, Dr. Ayd ı n Özkul'a
Armağan, Kamu-iş, S. 4, Ankara, 2002, s. 25; 9. HD, 22.04.2004,
6280/9180, Kamu-iş Bülteni, Ağustos 2004, s. 19. Ayr ıca bkz., F.
Demir, İş Hukuku ve Uygulamas ı, 4. Bask ı , Birinci Bölüm, Birinci
K ı s ı m, IV. C.

" Yarg ıtay'a göre, alt işverenin (taşeronun) imzalad ığı sözleş me
gereğince hesaplanacak "i şçilik hakları ve k ıdem tazminatı
farklanndan' as ı l iş veren de "birlikte sorumlu" tutulacakt ır. - 9.
HD, 17.01.1996, 23980/174, iKIDTekstiI Işv. D., Aral ı k 1996, s.20;
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TÜRK HUKUK SISTEMINDE
TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞENIN

BARIŞÇI ÇÖZÜM YOLU
RESMİ ARAB UL UCUL UKTA

SEÇIM YÖNTEMI NEDIR?

Türk hukukunda toplu iş uyuşmazl ı klar ınm mücadeleci
(grev ve lokavt) yoldan çözümlenmesi teşebbüsünden önce;
barışç ı yoldan çözümlenmesi için öngörülen ve ba ş vurulmas ı
"zorunlu" yöntem resmi arabuluculuktur.

Menfaat (ç ıkar) uyuş mazl ıklarmda toplu iş sözleş mesi
yapmak amacıyla "yetki belgesi" (TİSGLK m. 17,18) alan i şçi
sendikas ınm, diğer tarafa (işveren sendikas ı veya sendika üyesi
olmayan işverene) yaptığı "çağn" (TİSGLK m. 17) üzerine biz-
zat taraflarca anlaşarak veya görevli makam taraf ından tespit
edilen yer, gün ve saatte ba şlayan "toplu görü şnıeler" (TİSCLK
m. 19); aradan "otuz gün" geçmesine rağmen bir anla şma ile
sonuçlanmamışsa, taraflardan her biri Resmi Arabuluculuk
Teşkilatı'nın belirleyip Resnıi Gazete'de yay ınlad ığı "resmi
listeden" bir arabulucunun görüşmelere katılınasmı "görevli
makamdan" isteyebilir (TİSCLK m. 22/2).

Bununla birlikte, toplu görü ş me için tespit edilen yer, gün
ve saatte; "taraflardan biri toplant ıya gelmen ı iş " veya "toplantıya
geldiği halde görü ş meye başlamamış " ya da "toplu görü şmeye baş -
ladıktan sonra toplantıya devam etmemi ş " olabilir. Bu durumda,
"toplantıya gelen taraf artık otuz günlük sürenin geçmesini bile
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107 beklemeye gerek duymada ıı "altı işgünü" içinde görevli maka-
ma bir yaz ı ile başvurarak (TİSGLK m. 21/1) resmi listeden bir
arabulucu atanmas ın ı isteyebilir (T İSGLK m. 22/1,2).

Görevli makam (T İSGLK m, 18), kendisine yap ılan baş-
vuru üzerine taraflar ı "altı işgı1nü" içinde toplantıya çağır ır.
Taraflardan her ikisi de toplant ı ya gelip resmi listeden bir ara-
bulucu üzerinde anla şı rlarsa sorun kalmaz; yap ılacak tebligat
üzerine resmi arabulucu göreve başlar. Ancak, "taraflardan biri
toplantıya katı lma--' veya toplantıya katıldığı halde diğer tarafla
aralarmda "arabulucu tayini hususunda anla şma sağlanan ı azsa",
görevli makan ı "taraflardan en az birinin" huzurunda, resmi
listeden bir arabulucuyu "ad çekmek" suretiyle tespit eder.
Tespit edilen arabulucu kendisine yap ılan tebligat üzerine
göreve baş lar.

Bununla birlikte, taraflar toplu görü şme için tespit edilen
yer, gün ve saatte ba ş lad ı klar ı görüş meleri, otuz günlük bir sü-
reyi aşacak şekilde sürdürmü ş de olabilirler. Ya da otuz günlük
süre içinde bir anla ş ma olmamasma kar şın, taraflardan biri "an-
laşma olur umuduyla" uyuşmazlığı bekletmiş de olabilir. Ancak
her durumda taraflar, toplu görü şmeleri "altnıış -gün" içinde
bitirmek zorundad ırlar. Toplu görü şmenin başlad ığı günden
itibaren altm ış gün geçmesine rağmen bir anlaşma sağlana-
mamışsa, uyuşmazl ık yine bir tutanakla tespit edilerek görevli
makama yaz ı ile bildirilir (T İSGLK rn, 21/2). 30 günlük süre
içinde resmi arabulucu tayini yoluna gidilmemi ş ve altmış gün
dolmas ına rağmen yine bir anlaş ma sa ğ lanamam ışsa, görevli
makam yap ı lan "başvuru" üzerine veya "rese ıı " kendisi "altı
işgünü" içinde "yetkili n ı ahken ıeye" başvurarak resmi listeden
bir arabulucu tayin edilmesini isteyebilir (TİSGLK m. 22/3).
Bir başka deyişle, altmış günün dolmasmdan sonra resmi ara-
bulucu tayini, artık görevli makam ın "taraflardan en az birinin
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huzurunda ad çekmek" suretiyle değil, "yetkili n ı n hke ıncce resen"

yap ı l ır. Ancak, arabulucu tayini ile ilgili mahkeme karar ı "ke-

sin" olmadığından, temyiz edilebilir . M2 Resmi arabulucunun

görevi, mahkemece kendisine yap ılacak tebligattan itibaren

başlar (TİSGLK m. 22/4).

542 9 HD, 18.02.1987, 2077/2138, Çimento İşv. D., May ıs 1987, s.31.
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RESMI ARABULIICUNUN GÖREVİ VE108 saREsı NEDIR?

Gerek otuz günlük sürede gerek altm ış günlük sürede
seçilen resmi arabulucu, kendisine yap ılan duyurudan itibaren
"on beş " gün içinde görevini tamamlamak zorundad ır. Bu süre
taraflarm anlaş mas ıyla "en çok alt ı işgünü" uzatılabilir ve "gö-
revli makama bildirilir". Gerek on beş günlük sürenin sonunda
gerekse alh işgünlük uzatma süresinin sonunda resmi arabulu-
culuk faaliyeti de "uyu şmazl ı kla sonu çlanm ış " ise, arabulucu "üç
işgünü" içinde bir tutanak (Resmi Arabulucu Raporu) düzenler.
Arabuluculuk faaliyetinin "anlaşmayla sonuçlanmas ı " halinde
ise gerek on beş günlük normal gerek altı işgünlük uzatma
sürelerini beklemeden tutana ğm görevli makama verilmesi
gerekti ği aç ıktır.

Arabulucunun görevi, ortaya ç ıkan menfaat uyu şmazl ı-
ğmda taraflarm anlaşmasma "yard ı n ıc ı " olmaktır. Bu amaçla
arabulucu, "taraflann anlaşmaya varmas ı için her türlü çabay ı
harcar ve ilgililere önerilerde bulunur" TISGLİ< m, 23). Arabu-
lucu görevini taraflar aras ında ç ıkan "uyrtşmazl ık konulan" ile
s ın ırl ı olarak yerine getirir. Taraflardan biri veya her ikisinin
imzalayarak görevli makama verdiğ i "uyuş mazl ık tutanağı ndaki
konular (teklif tasans ı maddeleri)" arabulucunun görevinin s ın ır ı -
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nı belirlerP° Bununla birlikte, uyu şmazl ık konusu maddelerin
taraflar ın anlaş mas ıyla daha önce üzerinde mutab ık kalı nan
maddelerle birlikte ele al ınarak değ i şikliğe uğrahimas ı da
mümkündür. Önemli olan taraflar ı n serbest iradeleri ile bir
toplu iş sözleşmesi imzalamalarina yard ı mc ı olmaktı r.

Arabulucu görevini yaparken belirli bir yöntem ve esasla
da bağ l ı değ ildir. Bu nedenle, her arabulucu her olaya göre
çalışma yöntemini ve esas ın ı kendi belirler. Yasanm verdi ği es-
neklik, onların baş ar ı şans ın ı artırmaya yarar. Arabulucu, taraf
temsilcileri ile dilediği zaman ayr ı ayr ı veya birlikte toplantılar
yapabileceği gibi; baş ka kişileri de dinleyebilir, bilanço, dfter
ve diğer belgelerin getirilmesini isteyebilir, i şyerinde inceleme-
ler yapabilir. "Resmi ara bu/ucu unu ısted ğı her türlü bilgiyi gerek
taraflar gerek diğer bütün ilgililer vermeye mechurdurlar". TISGLK
m. 59/3). Buna ayk ırı davran ışta bulunanlara a ğır para cezas ı
uygulan ır (TİSCLK m. 80/1).

Kanun'da, görev süresi sonunda haz ırlanan "uyu şmazl ık
tutanağı na" (Resmi Arabulucu Raporu'na), arabulucunun
"ztyuşn:az/ığı n sona erdirilmesi için gerekli gördü ğü tavsiyeleri"
de eklemesi öngörülmüş tür (TİSGLK m. 23). Ancak arabulucu
"gerekli görmezse" böyle bir tavsiyeden kaç ınabilecektir. Zira,
tavsiyeler bazen taraflar aras ında kilitlenmeye, hafta tepkilere
de yol açabilir. Bu nedenle, resmi arabulucunun tavsiyelerinde
son derece dikkatli olmas ı; taraflar ı birbirine yakla ştı r ı c ı ve
diyalogu devam ettirmeye te şvik edici olmas ı gerekmektedir.
Uygulamada resmi arabuluculu ğun "uzlaş tırma kurulu" gibi ça-
lışarak kendine özgü bir kurum haline geldi ği söylenebilir."

5° Esener, s. 557; Reisoğlu, Şerh. s. 237; Çelik, s. 516; Kocaoğlu, Türk
İş Hukukunda Arabuluculuk Kurumu, Ankaa, 1999, s. 261.

5° Çelik, s. 518. Buna rağmen yazar uzlaş t ı rma kurulunu tercih
etmektedir, s. 519-520.
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108 	 Nihayet, barışç ı çözüm yolu "arabuluculuk faaliyeti" ta-
mamlanmadan iş mücadelesi yoluna (grev ve Iokavta) ba şvu-
rulamaz (TİSGLI( m. 23,27/1). Arabuluculuk süresince taraflar
"iş banşı n ı " mutlak surette korumak zorundadır. Ancak, ara-
bulucunun tavsiyeleri de 'bağlay ı cı "değil "yol göstericidir". Bu
nedenle, grev ve lokavta gitmeden önce "zorunlu" olarak ba ş-
vurulmas ı gereken "resmi arabulucunun"tavsiyeleri, uyulmas ı
"zorunlu" tavsiyeler. değildir. Taraflar bu tavsiyeleri kabul edip
bir toplu iş sözleşmesi imzalayabilecekleri gibi, reddedip grev
ve lokavta da gidebilirler. Bu nedenle "hakem" kararlar ından
farkl ı bir hukuki niteliğe sahiptir. Hakeme ba şvurmak zorunlu
değildir; ama, ba ş vurulduğu takdirde kararları zorunlu olarak
taraflar için ba ğlay ıc ıd ır.
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TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ

MÜCADELECİ ÇÖZÜM YOLLARINDAN KANUNI VE
KANUN DIŞI GREVIN ÖZELLI ĞI VE ŞARTLARI

NELERDIR?

a. Grev Hakkının Özelliği

Uzun y ıllar bir zor ve şiddet kullanma arac ı olarak alg ı -
lanan grev kavram ı, toplumlar ın demokratikleşme sürecine
paralel bir gelişme göstererek "ıneslekiyararları nkornnn ı as ı nda"
toplumsal bir denge unsuru olarak kabul görmü ştür. Gerçek-
ten, geçen yüzy ılın başlarında "skandal" ve "yasak" konusu olan
grev, daha sonra özellikle verilen örgütlü işçi mücadeleleri
sonucu bir hak ve özgürlük konusu olmu ş, giderek anayasa-
lara girmiş tir. Günümüzde klasik (Bat ı) demokrasi modelini
benimseyen toplumlarda kaç ın ılmaz ve vazgeçilmez temel hak
ve özgürlükler aras ında yer alan "grev hakkı ", zaman ı m ız ın
gelişen ve sosyalleşen demokrasi anlayışı içinde çalışanlar ı n
en önemli temel haklarmm başında gelmektedir. Öyle ki bu
hak anayasalarda yer als ın veya almasm, bugün bütün Batı
demokrasilerinin benimsedi ği temel bir hak halini alm ış tır.5

Pelissier-Supiot-Jeammaud, s. 1226 vd.; G. Guery, s. 585 vd;
Narmanl ıoğlu, Il, s. 519-522; Camerlynck-Lyon/Caen, s. 745;
011ier, s. 170; Lyon-Caen-Pelissier, s. 797; Rivero-Savatier, s.
266; Değişik bir yakla şım ve sistematik için bkz., Ş. Ertürk, iş
Mücadelesinde Denge ilkesi, s. 29 vd.

351



Sorularla Toplu j ş Hukuku

109 	 Bu nedenle, ülkemizde oldu ğundan farkl ı biçimde, Batı ülke-
lerinde grev hakk ın ı uzun uzad ıya düzenleyen (daha doğrusu
smırlandıran) özel "grev kanunu" hükümlerine rastlanmaz. Batı
ülkelerinde grev hakk ı, genellikle anayasalarda tanmd ıktan
sonra, "genel hükümler" çerçevesinde kullan ılan bir haktır. Biz-
de ise, özel olarak dikkat edilmesi gereken "usul ve esaslara"
bağlı bir yasal hükümler yumağıd ır.

b. Kanuni Grevin Şartlar ı ve Kanun D ışı Grev

Her şeyden önce, bir "kanuni grevin" varl ığı 'toplu iş
sözleş mesinin yap ı lmas ı s ı ras ı nda ç ıkan uyu ş mazlıklarda" söz
konusu olabilir (AY m. 54/1; TİSGLK m. 25/2). Bir ba ş ka
deyişle, mevcut haklara ek olarak yeni bir hak elde etmek
amacıyla bir toplu iş sözleşmesinin yap ılmas ı s ıras ında çıkan
"toplu n ıenfaat uyu şmazhklan" nedeniyle grev yap ılabilir. Yoksa,
yürürlük süresi içinde bir toplu i ş sözleşmesinin veya mevzu-
atın "uygulanmas ı " veya "yorumu" dolay ıs ıyla ç ı kan "toplu"
veya "bireysel" nitelikli "hak uyuşmazl ıkları " nedeniyle greve
başvurma hakk ı tan ınmamış ur. Üstelik, sadece toplu menfaat
uyuş mazl ıklannın çözümünde tan ınan mücadeleci yollardan
biri olan grev hakk ı , ancak yetkili sendikanın "Çağri", . "toplu
görüşme" ve "resmi arabuluculuk" aşamalarından geçmesinden
sonra kullan ılabilen bir haktır. Aksi halde, bu aşamalardan
geçmeden ve "kanuni şartlar gerçekleşnıeden yap ılan grev" kanuni
bir grev olmayacakt ır (TtSGLK m. 25/2,3).

Sonra, b ır grevin "kanuni" olmas ı için aranan ikinci şart,
grevin "işçilerin iktisadi ve sosyal durumlann ı korumak veya dil-
zeltmek" amac ıyla yap ı lınas ıd ı r. Bu amaç dışında, "Devletin
ülkesi ve milletıyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet'e, milli
egemenliğe ve milli güvenliğe" ayk ırı olarak yap ılan her türlü
"siyasi amaçl ı grevler" ile "genel grev, dayan ışma grevi, işyeri işgali,
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işi ıjavaşlatma, verimi dü şürme" ve "diğer direniş /er" hakk ında

"kanun dışı grevin" yaphr ımlar ı uygulanacaktır (AYm. 54/7;

TİSGLK mdb25/3 ve 72). Buradaki "diğer direnişlerden" maksat,

"sempati", "uyan" veya "gösteri" grevleri gibi benzeri grevlerir ı
de yasada belirtilen "iktisadi ve sosyal amaç" dışında kald ıklar ı
sürece "kanun dışı " say1lmalarıd ır.TM6

Uygulamada Yargıtay, amaç unsurundan hareketle "Türk-

iş 'itı verdiği karara uyarak işyerlerinde uygulanan pasif dıremşı ",5°

işçilerin "Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasa önerisini protesto et-

inek amac ıyla giriş tikleri toplu iş bı rakma (siyasi grev) eylen ııııı ",

'daire şefinin yerinin değ işti ril ııı esn ıı kn ı a ııı ak ,n ıı ac ı ili' iş çder ııı
işyerinde çal ışmadan kısa süre uıasalann ı n ba şı nda otur,nalani ı , ".

salgın bir hastal ık veya zehirlenme gibi bir olaya dayanmadığı
sürece "işçi/erin topluca viziteye çıkinalann ı ", 55° "ucretler ı n zama-

n ı nda ödenmemesi" veya "sosı,jal hakları n ödenmemesi" gibi haklı
nedenlere dayansa bile işçilerin hakl ı sebeple fesih haklar ın ı (İş
K. m. 16) kullanmay ıp "topluca iş i h ı rakmalann ı "551 veya "hak/an

ödenmediği için ba şka bir iş çi ile birlikte ış i bı rakan işçinin servis

arac ın ı n önünü kesme eylen ıini"552 veya "vardiyalanna kat ılarak

Çelik, s. 526; Sur, Grev, s. 59-60.
' 9. HD, 09.02.1976, 1358/4516, IHU, TSGLK 17 (No:4); C. Tuncay

incelemesi.
CGK, 17.04.1978, 9189/140 - Oguzman, Olaylar/Kararlar, s. 179

HD. 19.12.1968, 144B3/ 15638, İHU,TSGLK 17 (No:1) - D. Ulucan
incelemesi.

u 9, 1-ID, 08.12.1989, 10641/10707, İKİD Tekstil İşi,. D., Şubat 1990, s.
8; 9. HD, 19.12.1995, 34701/35842, Çimento İşv. D., Eylül 1997;V.
Deniz incelemesi; 9. HD, 22.01. 2002, 20349/ 593, !KID Tekstil işi.,.
D., Nisan 2002, s. 36.

551 9 HD, 07.10.1993, 3638/14256, işveren D., Mart 1994, s. 15; 9. ND,
11.04.1994, 5570/5318, IKID Tekstil İşi'. D., Aral ı k 1994, Kararlar
Eki; 9. HD. 21 .06.1994, 1728/9862. işveren D., Kas ım 1994,s. 15.

an 9 HD, 15.09.1999, 10941/13721. Çimento işv. D., Kas ım 1999, s. 21.
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çalışnıak isteyen işçi/cnn ışıjerme gırmelerintengelle ıııeleriıı i"," "bir109 işçinin iş ten çı kar ı lmas ı n ı protesto amac ıyla bir kı s ıııı işçinin ı ajan ı a
rağmen işbaşı yapmanıas ı n ı ", "ücreti az bulduk/art için i şçilerin
protesto amac ıyla topluca işbaşı yap ınan ıa eyle ııı iıı i" hep "kanun
dışı " grev sayarak, işverenin işçilerinin hizmet sözle şmelerini
"ihbars ız" ve "tazminats ız" hakl ı sebeple fesih edebileceğini (İş
K.m. 17/I1, d ve T İSGLK m. 45) kabul etmi ş tir.5

Bundan başka, kanuni bir grev için işçilerin kendi "ara-
lannda anlaşarak" veya "bir kurulu şıııı topluca çalış man ı aları
amac ıyla verdiği karara uyarak iş i b ı rakınalan" gerekmektedir
(TİSGLK m. 25/1). Bu esas, toplu iş sözleşmesi görü ş meleri-
nin işçi taraf ın ın bir işçi sendikas ı olabileceğ i ve bu nedenle
greve bir i şçi sendikas ınm karar verebileceği yolundaki kanuni
hükümlere (TİSGLK m. 27) uygundur. Bu nedenle "yetkili i şçi
sendikas ı n ı n kartın" olmadan sadece i şçilerin kendi "aralar ı nda
an/aşarak" doğrudan grev kararı almalar ı ve uygulamalar ı Ka-
nuna ayk ırı olacağından, "kanun dışı grev" hükümlerine tabi
olacakhr. Kanun'daki "aralannda anlaşarak" hükmünü, i ş çi
sendikas ın ın grev karar ı almadan önce kendi üyeleri aras ı n-
da yapacağı "sondaj" veya "anket" çal ışmaları veya grev karar ı
sonras ı yap ılan "grev oylamas ı " (TISGLK nı . 35) sonucu olarak
anlamak gerekir. Çünkü, işçi sendikas ın ın karar ı na uyarak

9. HO, 22.01.2002, 20349/593, 1K/D Tekstil l şv. D., Nisan 2002, s.
36.

"4 9. HD, 27.01.1998, 17598/606, YKD, A ğustos 1998, s.1166; 9. HD,
16.02.2000, 2154/1674, TUH İS, Kas ı m 2000-5ubat 2001, s.57
9. HD, 08.07.1998, 1133/12346, Günay, TISGLH. s. 736.

" Buna karşı l ı k, işverenin avans ödemesi yapmamas ı nedeniyle
işçilerin i şyerini terk etnieden toplu olarak i ş i b ı rakmalar ı ,
Yargı tay' ın bir kararmda istisnaen kanun d ışı grev say ılmam ış tı r;
9. HD, 08.06.1990, 6424/7006, Egemen-Temiz, s. 753; Çelik, s.
527.
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yap ılan kanuni grevin, "iş yerinde Iaahyet ı da rd ıı rmak' veya

"işin niteliğine göre önemli ölçüde aksa tmak" amac ıyla "topluca

işi bı rakmak" suretiyle yap ılmas ı gerekir (TISCLK m. 25/1).

Bu amac ı sağlaman ın işçiler aras ında belirli bir ön "anlaşmay ı "

gerektirdiğine; grevin başarı şans ınm, mümkün oldu ğu ölçüde

işçi kitlesinin işi topluca bırakmasına bağ l ı olduğu kuş kusuz-

dur. Bu nedenle, Kanun'da "topluca" sözcüğünden "birden çok

işçi ıji"; "iş i bı rakmaktan" da işyerinin terk edilmesini anlamak
gerekir. Aksi halde, "apartman kap ı cı s ı olan tek işçi ı çin al ı ima

grev kararı " Kanun'a ayk ı r ı (kanun d ışı grev) olacağı gibi,`

işyerinden ayr ı lmayarak "oh ıriita grevi" yapmak da "kan ın ı d ışı

grev" say ılacaktı r.

ı 9.1-ID, 31 .05.1976. 10702/14402, işveren D., Temmuz 1976, s.26.

Çelik. s. 528.
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İ l 0 TOPLU İŞ
MÜCADELECI ÇÖZÜM YOLLARINDAN KANUNI VE
KANUN DIŞI LOKAI'TIN ÖZELLI ĞI VE ŞARTLARI
NELERDIR?

a.Lokavt Hakk ın ın Özelliğ i

Toplu iş uyu şmazl ı klar ında mücadeleci çözüm yollar ın-
dan biri olarak kabul edilen lokavt hakk ı, hukukun ı uzda grev
hakkına büyük ölçüde paralel ve "eş itlik esas ı " göz önünde tutu-
larak düzenlenmiş tir. Günümüz klasik (batı) demokrasilerinde
işverenlere tan ınan bu hak, genellikle me ş rulu ğıj kabul gören
ve hatta grev hakkın ın karşı lığında vazgeçilmez bir ternel hak
say ılinasma karşın, kullanılmas ı nispeten daha dar s ınırlar için-
de tutulan bir eylem türü olarak kaLmaktad ır?59 Hafta lokavtın
hukuken geçerli bir mücadele arac ı olarak kabul eciilemeyece ği
bile ileri sürü1mü ş tür. 50 Gerçekten, her ne kadar grev ve lo-
kavt haklar ı arasında biçimsel bir benzerlik bulunuyor; taraf-
lar birbirlerini "ücret" veya "ı iretinı " (kar) kayb ına uğratarak
ekonomik bir bask ı altında tutuyorsa da gerçekte bu "eşitlik"
tamamen biçimsel olup "ekonomik ve sosyal bir eş itlik" değildir.

" Sur, Lokavl ın Meşruluğu ve S ı n ı rlar ı , Frans ız Hukuku Örneği, İş
Hukukunun Ulusal ve Uluslar aras ı Temel ve Güncel Konulan, Kamu- İş,
Ankara 1993, s. 349; Ertürk, s. 90; Nannaıı l ı oğlu, 11, s. 668; S ı rıay,
s. 335.

° Mollamahmutoğlu, Lokavt, s. 64.
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Çünkü, grevde i şçiler yaşamak için gerekli olanaklardan ken-
dilerini yoksun b ı rakırken, lokavtta i şverenin sadece kardan
ve .malvarl ığından bir kayb ı söz konusu olmaktad ı r. Grevde
işçinin kendi yaşam ı ve fiziksel varl ığına karşı l ı k;lokavtta iş ve-
renin ekonomik varl ığı ortaya konmaktad ı r..Bövlece, grevcleki
"heşeri risk" ile lokavttaki "nialvarl ığı risk:" aras ındaki farkl ı l ı k,
grev ve lokavt aras ındaki nitelik farklılığına ve ekonomik ve
sosyal eş itsizliğe yol açmaktad ır?' Bu düşüncenin. Fransa ve
İtalya'da lokavt ın s ı n ırlı olarak uygulanmas ına yol açtığı gibi72
Almanya'da da lokavtın "makul" ölçüler içinde ve greve kar şı
bir "saznin n ı n" arac ı olarak uygulanmas ı sonucunu doğurduğu
söylenebilir."'

b. Kanuni Lokavt ı n Şartlar4 ve Kanun Dışı Lokavt

Türk Hukukunda "kanuni" bir lokavt ın varlığı da her
şeyden önce "toplu i ş sözleşmesinin yap ı lmas ı s ı ras ı nda" ç ı kan
"toplu ı nenfaatuy ı c ş mazl:kları nda" sözkonusu olabilir (TİSGLK
m. 26/2). Bir başka deyişle, toplu veya bireysel nitelikli "hak
uyu şn ı azl ı klarznda" herhangi bir lokavt karar ı al ınamaz ve
uygulamas ına gidilemez. Üstelik, işçi sendikas ı 'grev kararı "
almadan işverenler "lokavt kararı " alamazlar (TISGLK in. 26/2).
Bu nedenle, işverenin de lokavt kararı alabilmesi için yetkili i şçi
sendikas ının geçtiği çağr ı , toplu görü ş me ve resmi arabulucu-
luk aşamaLar ın ı beklemesi; resmi arabulucunun raporundan
sonra alınan grev karar ın ı müteakip lokavt karar ın ı alabilmesi
sözkonusudur. Böylece, Anayasa'ya da uygun olarak 'savunma

' Çelik, s. 523.
562 Lyon-Caen, Frans ız İş Mücadelesi Hukukunun Özgünlü ğü Üzerine

Bir Denenıe, Çev.: A. Güzel, IBD, Temmuz-Ağustos-Eylül 1983, s.
310; Pelissier-Supiot-Jeamrnaud, s. 1257; G. Guery, s. 597.
Çelik, s. 524.
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lokavtı " niteliği kazanan Iokavt hakk ı (AY in. 	 "kanuniİ l 0 şartlar gerçekle şn ıeden yap ı ldığı " takdirde, "kanun dışı loknut"
olmaktan kurtulamamaktad ır (TİSGLK m. 26/2,3).

Kanun'da her ne kadar lokavbn "ekonon ı ik ve sosyal amaçl ı "
yap ılacağına dair aç ık bir ikinci şarta rastlanm ıyorsa da işçi-
lerin ekonomik ve sosyal amaçl ı grevine karşı l ı k işverenlerin
de ekonomik ve sosyal amaçl ı lokavt yapabilmeleri gerekti ği
kuşkusuzdur.

Esasen, lokavta da grev gibi "toplu iş sözleşmesinin ya-
pı lmas ı s ı ras ı nda" başvurulabildiği; Anayasa'ya göre toplu iş
sözleşmesi de "işçi ve işverenlerin karşı l ıkl ı olarak ekonomik ve
sosyal d ıırurnları , ı j ve çal ışma şartlar ı n ı düze ıı len ıek amacıyla" ya-
pılab ıldiğine göre (AY m. 53/1), lokavtın ekonomik ve sosyal
amaçlarla yap ılmas ı gerektiği aç ıktır Bu nedenle, "Devletin
ülkesi ve m ı lletiyle bölünn ıez bütünlüğüne, Cuml ıuriyet'e, milliege-
ınenlığe ve nı illi güvenlığe" aykır ı olarak yap ılan her türlü "siyasi
amaçlı lokavtlar" ile "genel lokavt ve dayan ışma lokavtı " kanun d ışı
lokavt say ılmış tır (AYm. 54/7; TİSGLI< m. 26/3,4). Kanun d ışı
grevlerle ilgili olarak belirtti ğimiz gibi, sadece kanunda yaz ılı
olan türlerin değil, yasal "usul ve esaslara" ters dü şen her türlü
lokavhn "kanun dışı " say ılacağı ku ş kusuzdur.564

Bundan baş ka, lokavtta da "işçilerin topluca iş ten uzaklaş tı -
rı lrnalan" kararm ın b ı r "işveren" veya "işveren vekili" ya da "bir
işveren kuruluşu" tarafından verilmesi gerekir. Ayr ıca karar ı n,
lokavtın "ekonomik ve sosyal" amac ı n ı n gerçekle ş tiriln ı esine
yönelik ve "faal ıyetın tamamen durmas ı na sebep olacak tarzda"
uygulanmas ı gerekir (TİSGLK m. 26/1). Buna kar şılık, idari
veya bir mahkeme kararıyla ya da deprem ve su bask ını gibi
işyerinin çalışmasın ı engelleyici "zorlayı c ı nedenlerle" işçilerin

Çelik, S. 530
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işten uzaklaştır ı lmaları lokavt sayilamaz. 111 Lokavtta, işvere-
nin iradesi sonucu ortaya ç ıkan bir "çalış tırmama"; yan ı "i ş ten

uzaklaş tı rma" söz konusudur. Üstelik, işten uzaklaştı rınan ın
"topluca" say ı labilmesi için, grevde oldu ğu gibi "birden çok

işçi ıji" değ il, "faaliyetirı tan ı amen durmas ı na sebep olacak" say ıda

işçiyi ilgilendirmesi gerekir. Bu nedenle, çal ışma koşullar ı n ı
(işini) korumak ve bu suretle i ş yerinin faal ı yetini s ın ı rl ı da olsa
devam ettirmek veya işyerini kapatmak amac ıyla, bir işverenin
kanunda belirtilen ihbar ve k ı dem tazminatı koşullarına uygun

olarak işçileri toplu olarak veya toplu say ılacak şekilde k ısa

araliklarla i şten ç ıkarmas ı lokavt say ı lamaz. Zira, bu halde
toplu görüşme veya sözleş me ile ilgili bir durum söz konusu
değildir ve bunun d ışında başka nedenlerle i şten ç ıkarmalara
başvurulmuş tur.566 Nitekim uygulamada Yarg ı tay, işyerinden

işçi ç ıkarma "ekonomik ıı ede'nlere" dayanıyorsa ve üretim "kalan

işçilerle kı s ı tl ı da olsa ı lez', ıııı ed ııjorsü " kanun d E Şİ lokavt ııı gerçek-

leştiği sonucuna var ı lamayacağın ı kararlaşt ı rm ış tı r.

Buna karşı lık Yargıtay, işverenin işyerini kapatmas ının
"işin gereği" sonucu olup olnıad ığmm araştır ılmasm ı; bir toplu

iş uyuşmazlığının kendi yararma sonuçlanmas ını sağlamaya

yönelik işyeri kapatmalar ın ın "kanun d ışı lokavt" sayılmas ı
gerektiğini kabul etmiş tir. Gerçekten Yüksek Mahkeme, grev
kararından sonra "hakl ı ekonomik nedenlere" dayanmayan işyeri

kapatma kararm ın "kanun dışı lokavt" say ılmas ına ilişkin bir

mahkeme karar ın ı onaylam ış; üstelik bir başka karar ı nda da

Çelik, s. 530; Oğuzman, s. 283; Reiso ğlu, Şerh, s. 263; Sur, Lokavt
Kavram ı , s. 149; Mollamahmutoğlu, Lokavt, s. 40
Çelik, s. 531; Oğuzman, s. 214; Krş . Reisoğlu, Şerh, s. 262.
9. HD, 01.03,1991, 2643/3142, 11-ID, Nisan-Haziran 1991, s.
279; Kaplan, Kanun D ışı Lokavt ve Ekonomik Nedenlerle I şyerııı in
Kapat ı lmas ı , Türk Kamu-Sen, Mart 1992, s. 20.
9. HD, 08.07.1977, 8399/10606, lUU, TSGLK 17, No:5 - D. Ulucan
Incelemesi.
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"bir işyerinde sendikan ı n yetkisinin kesinleşmesinden sonra, işvere-110 nin ancak hakl ı ekonomik nedenlerle ışyenni kapatahileceğini" vur-
gularn ı5tır 569 .Bu nedenle, "işverenin ya şıııııı ilerlemesi nedeniyle
ışıjerini beş ay süren toplu sözleşme prosedüründen sonra al ı nan
grev karar ı üzerine kapatn ıas ı n ı "," "toplu sözle ş menin getireceği
yükün ağırhğından söz edilerek resmi arabulucu t ı ttanağı n ı n tebli-
ği üzerine işyerinin "olayı n cereyan tarz ı na göre
gerçek ve saminzi oln ıayan işverenin grevin engellenmesi amac ıyla
işçileri işyerinden topluca uzakla ş tırarak i şyerini kapat ınas ın ı "' hep
"kanun dışı lokavt" olarak kabul etmiş tir. Ancak, <'sendikan ın yet-
kisiz olduğuna karar verilmesi; kapatma tarihinde sendikan ı n toplu
iş sözleşmesi yapmaya yetkisinin ol ı nan ı as ı kapat ı nan ııı ka ııı j, ıs,,z
lokavt sa ıj ı lmas ı n ı gerektirmez ".'

9. HD, 25.12.1998,15661/16194, Yasa Dergisi, Ocak 1979, s.115; 9.
HO, 15. 01.1979,119/670, Yasa Dergisi, Şubat 1979,s. 239.
9. f-ID, 24.04.1978, 5535/6756, Çelik, s. 532- IBD, Temmuz-Eylül
1978, s. 580.

"' 9. HD, 15.06.1990, 6798/7405, Çimento lşv. D., Eylül 1990, s.29571 9 HD, 07.06.1997, 9017/9888, TUHIS, Kastm 1991,5.24; Kapatmaniyetinin "gerçek ve samimi" olmasına ilişkin olarak bkz., S. Süzelç,
iş Hukukunun Genel Esaslar ı, Ankara 1998, s. 237.

" 9. HU. 15.01.1979, 119-670, Oğuzman, Vak'a Metod ı ,, s.399400.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESININ
UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN

UYUŞMAZLIKLARDA HANGI HALLERDE VE
KIMLER ÖZEL HAKEME BA ŞVURABİLİR?

Mahkemelerde dava takibinin zorluklar ı ve özellikle dava
say ı s ın ı n fazlal ığından kaynaklanan uzun sürmeler, tarafla-
r ın uyuş mazl ığı "özel hakeme" götürmelerine neden olabilir.
Kanun, sadece bir toplu i ş sözleşmesinin uygulanmas ından
kaynaklanan "toplu hak uyu şnı azl ıkları nda" değil, yeni bir toplu
iş sözleşmesinin yap ılmas ıyla ilgili "toplu menfaat uyu ş mazl ık-
lar ı nda" da özel hakeme gidilebilece ğ ini öngörmüştür. Öyle
ki uyu ş mazl ı k hangi aşamada olursa olsun, taraflar istedikleri
anda uyuşmazlığı özel hakeme götürebilirler (T İSGLİC in. 58).
Örneğin, uyuşmazhğm daha önce mahkemeye intikal ettiril-
miş olmas ı da özel hakerne gitmeye engel de ğildir. Üstelik,
uyu şmazl ık konusu mahkemede dava konusu yap ılmış iken
taraflar özel hakeme gitmeyi kararla ş tır ırlarsa, mahkeme d ışı
bu "sulh anla şmas ı " davay ı ortadan kald ı r ı r.

Bir uyuşmazlığın özel hakeme götürülmesi "iki tarajln
anlaş mas ı " (tahkim anlaşmas ı) ile mümkün olur; tek tarafl ı ,
sadece bir tarafm özel hakeme gitmeyi istemesi, uyu şmazlığın
bu yolla çözümü için yeterli olmaz. Bununla birlikte, toplu i ş
sözleşniesinin uygulanmas ıyla ilgili uyu şmazlıklarda "özel
hakeme başvurulacağı " yolunda toplu iş sözleşmesine bir hü-
küm (tahkim şartı) konulmuş ise, taraflardan sadece birinin
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97 	 başvurusu ile özel hakeme gitmek mümkün olur. Toplu i ş söz-
leş mesine önceden böyle bir hüküm konulmam ış ise, taraflar
aralar ında anlaşarak uyuş mazlığı özel hakeme götürebilirler.
Hemen ekleyelim ki tahkinı anlaş mas ı toplu iş sözleşmesi tarafı
işçi sendikas ı ile işveren sendikas ın ı (veya sendika üyesi ol-
mayan işvereni) bağlar. İşçinin kişisel alacaklar ın ı mahkemede
aramasm ı engellemez.4

Tahkim anlaşmasın ın "yaz ı l ı " yap ılmas ı "geçerlilik" şartıd ır
(FTUMK m. 517). Tahkim anla şmasında özel hakeme başvur-
madan önce baz ı safhalardan geçilmesi öngörülmüşse, buna
uymak zorunluluğu vard ır. Örneğin, özel hakeme ba şvurma-
dan önce bir "ıı zlaştırrna" safhas ı öngörülmüşse, buna uymak
gerekir. Aksi halde, bir tarafın itiraz ı üzerine hakem iş lemi
durdurur (HUMIC m. 519).

Taraflar hakem seçimini önceden yapabilecekleri gibi,
uyu şmazl ık ç ıkt ıktan sonra da yapabilirler. Yüksek Hakem
Kurulu da özel hakem olarak seçilebilir (T İSGLK m. 58/4).
Ancak, aralar ındaki tahkim anlaş mas ına rağmen taraflarm
"özel hakemin seçimi" konusunda anla ş amamalar ı halinde,
seçim yetkili iş mahkemesince yap ı l ır (HUMK m. 520). Uy-
gulamada, özel hakeme ba şvurmak isteyen taraf önce kendi
hakemini diğer tarafa bildirmekte; karşı taraf da yedi gün için-
de kendi hakemini seçerek di ğer tarafa bildirmektedir. Karşı
tarafın kendi hakemini seçerek bildirmernesi halinde ise, di ğer
taraf ı başvurmas ı üzerine yetkili iş mahkemesi kar şı tarafı n
lı akemini tayin etmektedir (HUMK m. 529). Seçilen iki haken ı
üçüncü hakemi seçer. Bu seçim de yap ılamazsa, üçüncü ha-
kemi de talep üzerine yine hakim tayin eder. Taraflar özel

? HD, 01.06.1970, 484/5796, İFIU, TSGLK 1 (No:2); F. Sa ğlam
incelemesi.

" Oğuzman, s. 151.
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hakemin görev süresini kendi aralar ında kararla ştırabil ırler.
Tahkim anlaşmasmda böyle bir süre yoksa, hakemler en geç
altı ay içinde hüküm vermek zorundad ır (HUMK m. 529). Bu
süre, taraflar ın anlaşmas ı veya hakim karar ı ile uzatılabilir.
Süresi içinde hüküm verilmemi şse, hakemin yaptığı iş lemler
geçersiz olur ve davaya yetkili i ş mahkemesinde bak ılmak
gerekir. Sürenin ba şlang ıç tarihi, hakemlerin ilk toplant ı y ı
yaptı klar ı tarihtir (HUMK m. 529, 533/1).

Hakemler, tahkim anla ş mas ın ın kapsam ı çerçevesinde
her iki tarafın iddialar ın ın her biri hakk ında karar vermek
zorundad ırlar. Fakat, talep edilmemi ş bir husus hakk ında
karar veremezler. Oyçokluğu ile verilen (HUMK m. 521) ha-
kem kararında, uyuşmazlığm esas ı na ve hakem masraflar ına
ilişkin hükmün ne olduğu belirtilir, tarih ve hakemlerin imzas ı
bulunur (HUMIC m. 530).

Hakemler kararm ı yetkili iş mahkemesi kalemine verir-
ler. Mahkeme tevdi edilen karar ı taraflara tebliğ eder. Temyiz
süresi bu tarihten itibaren baş lar, i ş mahkemeleri kararlar ı na
karşı temyiz süresi sekiz gün oldu ğu halde (İş Mah. K. nt 8),
hakem kararlar ına karşı temyiz süresi on beş gündür (HUMK
m. 432)»'

Geniş bilgi için bkz., B. Kuru, Hukuk Muhakeme/en Usu/ü, C. ///.,
Lstanbul 1991, s.3002 vd.; S. Ustünda ğ, Medeni Yargı /ama Hukuku,
C. 1,11, Istanbul 2001, s.497 vd.; H. Pekcan ı tez, Medeni Usul Hukuku,
Ankara, 2000, s. 257 vd.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN98 UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN
UYUŞMAZLIKLARDA HANGI HALLERDE VE
KIMLER SÖZLEŞMENIN DE ĞİŞ TİRİLMESİ IÇIN
HA KIMIN MÜDAHALESINI İSTEYEBİLİ1<?

Toplu iş sözleşmelerinin uygulanrna sorunlar ı sadece
baz ı hükümlerinin ihlal veya inkar edilmesinden kaynaklan-
mamaktad ır. Ülkemizde yaşanan ekonomik krizler, imzalanan
toplu iş sözleşmelerini taraflar için (özellikle işveren taraf için)
taşmamaz hale getirebilmektedir. Bu gibi hallerde taraflar, ya
yeniden b ır araya gelerek toplu i ş sözleş mesinin baz ı hüküm-
lerin ı "protokoller" yaparak değiş hrmekte; ya da kendisi için
toplu iş sözleş mesi uygulamas ı "çekilmez hale gelen" taraf, ha-
kime başvurarak toplu i ş sözleş mesine müdahale etmesini ve
değiştirmesini talep etmektedir.

Borçlar hukukunda kabul edilen "akde vefa (hağid ık)" (pacta
sunt servanda) ilkesine göre, sözleş mede veya kanunda baş ka
bir hüküm olmad ıkça taraflarm akdi ifa etmeleri gerekir. Ancak
bu ilkenin "nı n t/ak" bir şekilde uygulanmas ı bazen adaletsiz-
liklere yol açabilir.

Sözleşmenin yap ılmasmdan sonra savaş, ekonomik kriz,
devalüasyon gibi olaylar sonucu taraflar aras ındaki denge
bozulmuş; taraflardan biri sözleş meden doğan borcunu ye-
rine getiremeyecek derecede " ınüzayaka" durumuna düş mü ş
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olabilir. İş te, 'heklen ıııeyen hal şartı " (claus ıı la rebıı s sic sta ıı tib ıı s;
impreuiz ıjon) diye adland ır ılan ve "iş/eni temelinin çökmesi" sonu-
cunu doğuran bu gibi hallerde sözle şmenin değişen koşullara
uyarlanabilmesi ve feshedilebilmesi mümkün görülmektedir.
Alman Hukukundaki bu görü ş İsviçre ve Türk Hukukunda
da kabul görmekle; bu sonucun, hem Borçlar Kanunu'nun
"n ı üzayaka" (m. 44) ile "hizmet akdi" ve "istisna akdine" ilişkin
hükümlerine (nt 344/1, 365/2), hem Medeni Kanun'un "<tü-
rüstlük" kurallar ıyla ilgili hükümlerine (MK m. 2,4) dayanarak
sağ lanabileceği öne sürülmektedir. Buna göre, sözleş menin
yap ı lmas ından sonra değ işen durumda borcun ifas ı n ı n talep
edilmesi ciürüstlük kuralma ayk ı r ı düşerse, borçlu hakimden
sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmas ını ya da feshini iste-
yebilir.49'

Uygulamada da Yarg ıtay ın yerleş ik kararlar ıyla kabul
edilen "hekimin sözle şnıeye müdahalesi", 5 Nisan 1994 karar-
lar ı ndan sonra hükümet genelgesiyle durdurulan "toplu iş
sö'zleşnıesinden doğan za ı nlar ı n" bir ödeme plan ı çerçevesinde
ileri bir tarihe ertelenmesi talebiyle ortaya ç ıkmış tır. Yarg ıtay
peş peşe verdiği bu kararlarda da ayn ı gerekçeLere dayanmt ş ;
"serbest irade yle imza/emin sözle ş menin her iki taraf için de bağ lay ı cı
olmas ı n ın as ı l olduğunu ", fakat sözle şmenin imzalanmas ı ndan
sonra meydana gelen ve ülke çap ında ekonomik bunal ım ya-
ratan gelişmelerin "işvereni ınüzayaka haline düşürdüğünü "; bu
nedenle taraflar aras ındaki mevcut dengenin olağanüstü ne-
denlerle "taraflardan biriiçin katlan ı lamayacak derecede bozulduğu"
ve bu suretle sözleşme ile tesis edilen "iş Ieln tenzelin in çöktü ğı'i"
hallerde, sözleşmeyle s ık ı s ıkıya bağ l ı l ığı n "adalet, hakkaniyet ve

HGK, 26.02,1997, E. 1996/9-679, K. 997/119; F. Demir, Hakinıı n
Toplu iş Sözle şmesine Müdahalesi, Karar incelemesi, Aln ıanak 7997,
Mess, lstanbul, 1997, s. 452-476; Ay rıca bkz., Çelik, s. 478 ve dn.
3,4 ve S'te zikredilen yazarlar.
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9 8 ohjektf iy ı niyet kurallar ıyla bağdaş mayacağı n ı ", bu durumlardada
 kabul etmiştir4

Bununla birlikte, toplu i ş sözleşmesinin diğer özel söz-
leşme türlerinden farklı oldu ğu; iş sözleşmesinin yap ılmas ı ,
muhtevas ı ve sona ermesiyle ilgili " ıı orn ıatifhükünler" koyma
yetkisinin taraflara verildi ği, "top/it sözleşn ıe özerkliği" çerçe-
vesinde taraflarca konulan bu "JMj" hükümlerin"ohjektıf
hukuk kuralları " ve "maddi anlan ıda yasa hiikıııı " niteliğinde
olduğu, Anayasa'da güvenceye ba ğ lanan bu özerkliğe yasa
koyucunun bile müdahale yetkisinin bulunmad ığı , bu neden-
le "toplu iş sözleşmeleri ile kararla ş tı rı lacak ücret zan ılarına tavan
koyan yasa hükmünü,, Anayasa'ya ayk ı rı bulunarak iptal edildiği"
bir gerçektir.4

Buna karşılık, toplu iş sözleşmelerinin normatif hüküm-
lerine yap ılamayan müdahalenin, t ıpk ı diğer özel hukuk söz-
leşme hükümlerine yap ıldığı gibi, borçlar hukukuna ilişkin
hükümlerine de rahatl ıkla yap ılabileceği; bu borçlardan en
önemlisi olan "diş/Hc borcunun" ortadan kaldır ılabileceği, za-
ten uygulanamaz hale gelmiş bulunan toplu iş sözleş mesinin
normatif hükümlerinin taraflarca yeniden bir araya gelerek
gözden geçirilmesinin ve değ işen koşullara uyarlanmas ıııın
sağlanabileceği, toplu i ş sözleş mesinin yürürlük süresi içinde

ffl HGK, 03.05.1995, E. 995/9-267, K. 995/442, Çimento İş v. D.,
Temmuz 1995, s.40; 9. 1-ID, 31.011995, 16730/1307, YKD, Nisan
1995, s.576; 9. 1-ID, 06.02.1995, 17670/2538 karar ı yla ilgili, HGK,
03.05.1995, E. 995/9-392, K. 995/494, TÜHIS, May ıs 1995, s. 38; 9.
1-ID, 14.03.1996, 4479/5354, İşveren D., Mart 1996, s.15 - A. Güzel
incelemesi, Yarg ı tay' ı n 1996 Yı l ı Kara Hun, s.196; HGK, 26.02. 997,
E. 996/9-679, K. 997/119, lşı 'e ı 'en D., Mart 1997,5, 15; F. Demir
incelemesi, Aln ıanak 1997, Mess, Istanbul, s.452476
AY Mah., 09.12.1976, 34/52, RG, 15.03.1977,15879.

318



Sorularla Toplu i ş Hukuku

hakimirı bizzatsôzleşmeyé müdahale etmesinin değil, taraflar ı
"sözleşnı eyi uyarlama ıja zoriaıjı cı " bir karar vermesinin Türk top-
lu iş sözleşmesi sisteminin "özerklik ilkesine" çok daha uygun
dü şeceği kan ı s ııı day. ı z.SNl

Geni ş bilgi ve sistemin i ş leyişiyle ilgili olarak bkz., F. Demir,
Hakirnin Toplu iş Sözleşmesine Müdahalesi, Karar incelemesi, Almanak
1997, Mess, s.452-476.
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9 9 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN
UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN
UYUŞMAZLIKLARDA TARAFLAR SÖZLEŞMEYİ
HANGI KOŞULLARDA DEĞİŞTİREBİLİR?

Toplu iş sözleşmesinin uygulanmas ı ndan kaynaklanan
sorunlar ın çözümü için mahkeme ve özel hakeme ba şvurma,
yolları dışmda, bizzat toplu iş sözleşmesi taraflarm ın sözleş me-
yi değ işen koşullara uyarlama yetkileri de vard ır. Böylece, son
y ı llarda ülkemizde ekonomik krizler nedeniyle ortaya ç ıkan
toplu iş sözleş melerinin uygulama sorunlar ı, büyük ölçüde
taraflar ın karşılıklı serbest iradeleri ile haz ırlanan "protokoller"
sayesinde çözümlenmektedir.

Bir toplu iş sözleşmesi nasıl ki "yaz ı l ı " yap ılmad ıkça "ge-
çerli" olamıyorsa, yap ılan değişiklik protokollerinin de "yaz ı lı "
yap ılmad ıkça "geçerli" olamayacağı aç ıktır (T İSGLKm. 4). Esa-
sen Borçlar Kanunu da kanunen yaz ılı olmas ı gereken bir söz-
leşmenin" tadil ı nin" (değ iş tirilmesinin) de yaz ı l ı yap ılmas ı n ı
öngördüğünden (8Km. 12), bu hükmün toplu iş sözleşmelerine
de uygulanmas ı gerekir (TİSGLK m. 66). Yaz ı l ı olarak yapLlan
protokoller, uygulamada da Yarg ı tay taraf ından "sözleşn ı e ıı in
eki" niteliğinde, sözleşme ile "eşdeğer" tutulmaktad ır.5°'

9. HD, 15.1 2.7 974, 18933/3599, Işveren D., Temmuz 1975, s. 28; 9.
HD, 14. 06. 1968, 440/8860, Narmanl ı oğlu, Il, s. 362, dn, 228; 9.
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Sonra, toplu iş sözleşmesinde yap ılacak yaz ı lı değişikliğin,
"taraflarca" gerçekleştirilmesi gerekir. Toplu iş sözleşmesini
yapan işçi sendikas ı ile işveren sendikas ı veya sendika üyesi
olmayan işveren bu değiş ikliği gerçekleştirmek zorundad ır.
Bunun için taraflarm ayr ıca yetki belgesi almalar ına gerek
yoktur.502 Hatta sözleşmenin Yüksek Hakem Kurulu veya özel
hakem taraf ından yap ılm ış olmasm ı rı da bir önemi yoktur.
Önemli olan, sözleşmenin taraf ı olmakt ır.

Öyle ki toplu iş sözleşmesi taraf ı işçi sendikas ı işyerin-
de çoğunluğu kaybetse veya bütün i şçiler sendikadan istifa
etse ve başka bir sendikaya geçse bile, taraf işçi sendikas ı n ı n
sözleşmeyi değ iş tirme yetkisi dü ş mez. Yeter ki sözleş me de-
ğ işiklikleri objektif iyiniyet ve dürüstlük kurallar ına uygun
olarak yap ılmış olsun (MK m. 2,4). Buna karşı l ı k, nas ı l ki
toplu iş sözleşmesi tarafı olamayan bir işçi sendikas ı konfe-
derasyonunun toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi yoksa, toplu
iş sözleşmesinde değ işiklik yapma yetkisi de yoktur (Sen. K.
m 9/2, 32; TİSGLK m. 12). Ancak sendika yönetim kurulu-
nun, toplu iş sözleşmesi yap ılmas ında olduğu gibi değ iş iklik
yap ılmas ında da kurul üyeleri ile birlikte baz ı gerçek kişileri
ve konfederasyon yöneticilerini ismen görevlendirerek imza
yetkisi verebileceği ku şkusuzdur.503

Bundan ba şka, taraflarm değ işiklik yapaca ğı toplu iş söz-
leşmesinin "yürürl ı ikte" olan bir sözleşme olmas ı gerekmek-

1-iD, 20.01.2004. 18300/426, Işveren D., Ağustos 2004,s. 15. Geni ş
bir inceleme için bkz,, S. Çetinkaya, Değ işen Durumla, karşıs ııı dıı
Toplu İş Sözle şmelerinde Değ iş iklik Yap ı lmas ı , TUHIS, Şubat-May ı s
1999,s.57.

502 9 HD, 22.04.1996,906/9229, işveren D., Temmuz1996, s.18; 9. HD,
04.12.1996, 20258/2240, Çimento işv. D., May ıs 1997s. 19; 9. HD,
22.04.2004, 4492/6795, Kamu-iş Bülteni, Ocak-Şubat 2004,s. 17.
Çelik, s. 484; Narmanlıoğlu, Il, s. 363; Oğuzman, s. 95.
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9 9 tedir. Süresi sona eren bir toplu i ş sözleşmesiyle ilgili olarak
Yarg ıtay, "süresi sona eren sözle şme ile gerçekleşen hakları n, bir
protokol ile ortadan kald ı rı lan ı ayacağı n ı " karar1aş tırmıştır.504 Bu
nedenle, yürürlükte olan bir toplu i ş sözleş mesinde yap ı lacak
değ işikliklerin de "geriye yürütülmesi" (makable şamil k ı l ın-
mas ı) mümkün olmamak gerekir. Zira, işçi lehine tahakkuk
etmiş ve uygulamas ı yap ı lm ış bu hakların "n ı üktesep" hale
geldiğinin; bu haklardan ancak işçinin r ızas ı (ibras ı ) ile yaz-
geçilebileceğmin unutulmamas ı gerekirY Buna karşı l ı k, toplu
iş sözleş mesinin yürürlük süresi içinde henüz do ğmanıış veya
gerçekleşmemiş parasal nitelikli hükümlerinin de ğ iş tirilmesi;
örneğin, ikinci altı aya veya bir sonraki döneme ilişkin ücret
zamlar ı ile yüzde yüz oran ında uygulanan fazla mesai üc-
retlerinin protokol tarihinden itibaren yasal s ı n ı rlara (%50)
çekilmesi mümkün ve geçerli say ılmak gerekir.506

Nihayet, taraflarca toplu i ş sözleş mesinde yap ılacak değ i-
şiklikler "iş sözleşınesinin n ıı d ı tevas ı na" (ücret zamm ı , çal ış ma
süreleri, ikramiye, sosyal yard ımlar, fazla mesai vb.) iliş kin
olmak zorundad ır. Bunun d ış mda, taraflar ın toplu i ş sözleş-
mesinde özellikle ve kesinlikle yapamayacaklar ı bir değ iş iklik,
"süre" konusundad ır: "Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin
in ızalanmas ındrnj sonra ıı zat ı la ııı az, kısa! bianiaz ve sözleşme süresin-
den önce sona erdirilen ı ez" (T İSGLK nı . 7/1). Bunun gibi, sözleş-
menin yer (coğrafi alan) ve kiş ilerle ilgili kapsam ı değ iş tirilerek
bir tak ı m işçilerin sözleşme kapsam ı dışı na çıkar ılmas ı da söz

9. HD, 27.051997, 6830/10366, Günay , TlSGLH, s. 272; 9. HD,
0211.1998.13591/15502, TUHIS, Şubat-May ı s '1999, s.79,

505 9, HD, 02.06,1997, 7304/10562, IKlDTekstil i şi'. D., A ğ ustos :1999,
s. 18; 9. 1-ID, 12.09.2000,6435/11317, TUHIS, May ı s-Ağustos 2001,
s. 68; 9. 1-ID, 22.04.2003, 4492/6795, Kamu-iş Bülteni, Ocak-Şubat
2004,s. 14.
Çelik, s. 485; Narnıaniioğlu, 11, s. 364

322



Sorulorla Toplu I ş Hukuku

konusu o1amaz 507 Ayr ıca yap ılacak değiş ikliklerin sözleşme-
nin temel niteli ğini ve muhtevas ın ı bozmamas ı; değişiklik ad ı
altında yepyeni bir toplu iş sözleşmesinin yapılmaması gerekir.
Burada da Medeni Kanun'un objektif iyiniyet ve dürüstlük
kurallar ınm geçerli olacağma kuşku yoktur?°

Narnı anl ıoğ lu. 1!, s. 364.
Narrnanl ıoğ lu, 11, s. 364; Reisoğlu. Şerh, s. 82.
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TOPLU İş SÖZLEŞMESİNİN100 SÜRESİ NE KADAR OLUR VE
NE ZAMAN SONA ERER?

Kanun'a göre, "toplu iş sözleşmeleri bir y ıldan az ve ı lç ıj ı ldan
Uzun süreli olamaz. Faaliyetleri bir y ı ldaıı az süren işlerde ii ygu-
lanmak üzere, toplu i ş sözleş mesinin süresi bir y ı ldan az olabilir,
Şu kadar ki iş in hitn ıemesi halinde, bu sözleş me/er bir y ı l ı n So ı u ıııı a
kadar uygulanabilir" T İSGLK m. 7/1, 2).

Öyleyse, kural olarak bir y ıldan az üç y ı ldan fazla süreli
toplu iş sözleşmesi yap ılamayacaktır. Yap ı ld ığı takdirde; bir
y ıldan az süreli toplu iş sözleşmesi bir y ıl süreli; üç y ıldan
fazla süreli toplu i ş sözleş mesi üç y ı l süreli kabul edilecektir.5°
Bunun istisnasi, bır yıldan az süreli "mevsin ılik" say ılabilecek
işlerde yap ı lan sözleşmelerdir. Fakat bunlar dahi, daha k ısa
süreli bir toplu i ş sözleş mesi yap ılmas ı na rağmen, işin bitimine
(ve fakat en fazla bir y ıla) kadar "kanune,," uygulanmaya de-
vam edecektir. Toplu iş sözleşmesinde hiç süre belirtilmemişse,
sözleşmSin bir y ı l için kabul edildiği varsay ılacaktır.S1O

Toplu iş sözleş mesi, imzaland ıktan sonra "süresi taraflar-
ca t ızat ı lamaz" ve "süresinden önce sona erdirileinez" T İSGLK

NJarnıaniıoğlu, Il, s. 471
510 Na!manl ıoğlu, Il, s. 472; Ekmekçi, s. 210.
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m. 7/1). Ayr ıca, 1. taraf sendikan ı n feski veya infısain yahut 2.

faaliyetten men edilmiş olmas ı veyain ı t 3. yetkiyi knyhetn ıış olmas ı
veya 4. toplu iş sözleşmesinin uyguland ığı işyerlerinde işverenin

değ işmesi, top/ii iş sözleşmesini sona erdin ııez" TİSGLK nı . 8).

Bu hükümde geçen "taraf sendikan ı n yetkiyi kaybetııı iş olmas ı -
in", toplu iş sözleşmesinin imzalanmas ından sonra yürürlük
süresi içinde i şyerinde veya işletmede "çoğunluğu kaybetmiş
olmas ı " şeklinde anlamak gerekir»' Bunun gibi, "işveren ı ; ı
değ işmesini" de sadece 'işverenin ölümü" halinde "işycru ıııı n ı :-
rasçı larn geçn ıesi" olarak değil, ayn ı zamanda ış yer ın ın "satış ',

"kira" veya "şirket birleş mesi" suretiyle el değış ttrmes ı olarak
anlamak gerekir. 512 Bütün bu hallerde, işverenin değ iş mesi
işyerini devralan yeni i şverenin toplu iş sözleş mesinin "yü-

rürlük süresi sonuna" kadar sözleşmeyle bağ l ı lığına bir zarar
getirmez. 513 Üstelik bu bağ l ı l ı k, yetki aşamas ı nda işverenin
değişmesi halinde bile devam eder. İşyerini devreden işveren
zaman ında al ınm yetkiye dayanarak yap ı lan çağr ı , devralan
yeni işvereni de bağladığı için, yeni işveren için ayr ıca yeni b ı r
çağr ı yap ılmas ına da gerek yoktur514

Nihayet, "ay?!i işverene" ait işyerlerinin birleştirilmesi bu
işyerlerinden biri için yap ılmış toplu iş sözleşmesini sona erdir-
meyeceği gibi; 515 "farkl ı işverenlere" ait işyerlerinin daha sonra

511 Çeliks. 500.
512 Çelik, s.501.
517 9 HD, 25.12.1979, 9723/17016, İHU, TSGLI< 5 (No:2), A. Güzel

Incelemesi; 9. HD, 24.093987, 7687/8467, lKİD Tekstil lşv. D.,
Aral ık 1978, s. 20; 9. HD, 30.041998, 6325/8148, IKIDTekstil lşv.
D., Kas ı m 1998, s.21.
9. 1-ID, 29.061990, 7495/8051, Türk Kamu-Sen, Haziran 1990, s.
29.
? HD, 15.01.1979, 15847/67, İHU, TSGUC 5 (No:1), A. Güzel
Incelemesi.
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ayn ı ışverene geçmesi de bu işyerlerinde uygulanan toplu i ş100 sözleş melerin ı sona erdirmez, sözleş nıeler yürürlük sürelerinin
sonuna kadar . devam eder. Ancak, işyerleri ayn ı iş koluna dahil
ise, sözleş me sürelerinin sonunda ayn ı işverene ait bu işyerleri
için artık bir tek "işletme sözleşmesi" yap ılmas ı gerekir (TİSGLK
m. 3/1). Buna karşılık, bir işverenin işyerini "kesin olarak kapat-
mas ı " veya "tasfiye etmesi" toplu iş sözleşnı esini de yürürlükten
kald ır ır;516 fakat, sözleşmenin yürürlük süresi içinde i şyerinin
yeniden aç ılmas ı halinde, yeni işveren işyerinde uygulanan
toplu iş sözleş mesiyle bağl ı kalmaya devam eder?.-

Oğuzman, s. 84.
517 Çelik,s. 501; Re ısoğ lu, Şerh, s.131; Güzel,Am/an Karar lncelernelcrj;

Tuncay, TİH, s.201.
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SÜRESI SONA EREN
TOPLU İŞ SÖZLE ŞMELERİNİN

HÜKÜMLERI NELERDIR?

Kanun'a göre, "her ne sebeple olursa 01511,1 sona eren toplu
iş sözleşmesinin hizmet akdine ili şkin hükün ı leri, yenisi yünrIüğe
girinceye kadar hizmet akdi hükmü ol atak devam eder" (TİSGLK m.
6/3). Öyleyse, "hizmet akdi hükmü" olarak devam edecek olan,
"toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ili şkin" normatif hükümleri-
dir. Yoksa, taraflar ın karşı l ı kl ı z düzenleyen hükümler devam
etmez.518 Bu anlamda "dirlik borcu' da sona erece ğinden, taraf
sendika sözleşmenin sona ermesinden yüz yirmi gün önce
başlattığı yetki işlemleriyle ilgili prosedürü devam ettirir.

Toplu iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra devam
eden normatif hükümler, sona ernie tarihine kadar üyelik veya
dayan ış ma aidah ödeyerek sözleşmeden yararlanan işçilere
uygulanmaya devam eder. Zira, toplu iş sözleşmesi hükümleri
bu işçilerin artık "hizmet akdi" (bireysel iş sözleş mesi) hükmü
haline gelmiş, "müktesep hak" olmu5tur. 519 Buna karşıl ık, toplu
sözleşmenin sona erme tarihinden sonra i şyerine giren yeni iş-

518 MGK, 21.023975, E. 974/9-1040, K. 975/227, Çelik, s.452-453; 9.
HD, 20.04.1987, 3816/3991, Kamu-İş, Temmuz 1987, s. 55.

519 HGK, 22.05.1985, E. 984/9-684, K. 985/480, 1K/D Tekstil 4v. 0.,
Ekini 1986, s. 21.
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çilere bu uygulama yap ılmaz. 520 Yeni i şçi, işe girerken işverenleİ 0 1 aras ında yaptığı iş sözleşmesiyle çalışmaya başlar. Bunun gibi,
toplu iş sözleşmesinin sona ermesini müteakip, eski işçilerle
de çal ışma koş ullar ında her türlü değiş ikliğin yap ı labileceğ i
ak ı ldan ç ı kar ı lmamal ı d ır. Zira, sona eren toplu i ş sözleş mesi
hükümlerinin "mutlak" anlamda yenisi yürürlüğe girinceye
kadar uygulanmas ı beklenmemelidir. Bu nedenle, i şçi ve işve-
ren aralarmda anla şarak işçinin"a/ey/ ıjne" veya "lehine" hizmet
sözleşmesi niteliği kazanan eski toplu sözle şme hükümlerini
değ iştirebilecekler veya kald ı rabileceklercjir.521

Bundan başka, sona eren toplu i ş sözleş mesinin hü-
kümleri "yenisi yürürlüğe girinceye kadar" devam edecektir.
Sona erme tarihi ı le yenisinin yürürlü ğe girme (imza) tarihi
aras ında geçen süre önemli değildir.522 Burada amaç, çal ış ma
şartlar ında istikrar ı sağlamak ve işçilerin toplu iş sözleşmesiy-
le sağlad ıkları kazan ımlar ı geçiş döneminde de korumakt- ı r.
Uygulamada Yarg ıtay da bir kararında, toplu iş sözleş mesinin
sona ermesinden sonra "işçilerin yararına getirilen hükü?nlerin
uygulamas ı n ın surdürülmesini, sosyal hukuk devletinin de bir ge-
reği" saym ış tı r.522

Bununla birlikte, toplu i ş sözleşmesinde yer alan ve
işçilerin lüzmet sözleşmelerinin feshi nedeniyle toplanan

HGK, 02.04.1986, E. 985/9-802, K. 986/329, 1K/D Tekstil İşv. D.,Şubat1987, s. 21 ve Yasa D., Haziran 986,s. 830; HGK,7 4.09.1988,11,
988/9-162,1<. 988/685,TUJ-JI5,5ubat 1989,s. 15.
? HD, 20.12.1984, 11778/11829, iı-rn, TSGLK, 6(No:3) - F. Sa ğlam
incelemesi ve il-IU, TSGLK, 6(No:4); M. Ekonomi Ince İen ı es ı Çelik,s. 453; Tuğ, TIŞ, s. 152; Tuncay, TIH, s. 166; Değ işik görüş; U.Narrnanl ıoglu, IHU, TSGLK, 6(No:2).

522 Frans ız hukukunda bu süre bir y ı l ile s ı n ı rl ı d ı r. Cameri ı nck-L ııon_
Caen, s. 710; Narmanl ı oğlu, 11, s. 475.
9. HD, 01.012000, 19079/775, İKID Tekstil lşv. D., s.18.
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imzaladığı toplu iş sözleşmesinden alt işverenin (taşeronun) de
"birlikte sorumlu" tutulamayaca ğına ilişkin bu kararlar uygu-
lamada "nıuvazaalı " ve "kanuna karşı hileli" işçi çalıştırmaların ı
engelleyememektedir. Bu nedenle, uygulamada Yarg ıtay bu
hususa sürekli dikkat çekmekte; birçok olayda as ıl işvereni alt

işveren (taşeron) ile birlikte sorumlu tutmaktad ır. Gerçekten,
"as ı l işverene bağl ı olan işçinin asgari ücretle çal ış tırı labıln ı ek için
işyerinde taşeron olarak görülen ve değişen kişilerin işçisi olarak

işini sürdürmesini",460 "şeklen ihale yoluyla üçüncü kişiler yanl ı z-

da çalış t ırı lan işçilerin ayn ı işyerinde çalışmalar ında bir kesin tiııin
ol ı nan ı as ı n ı ve as ı l işveren (dayal ı) ile taşeron aras ı nda yap ı lan kısa

süreli sözleşmelerde kaç i şçinin işe al ı nacağın ı n, niteliklerinin ve öğle

yen ıeklerinin asıl işveren tarafindan verileceğinin yer al ıııasıııı '/61

"as ı l işin grev uygulamas ı ndan önce ta şerona veri/ip sendikas ız ışçi

çalış tı r ı ln ı ak istenmesini", 462 "toplu iş sözleş mesinin yürürlüğe

gireceği tarihten kısa bir süre önce iş ten ç ıkan lan işçilerin 15 gün

sonra taşeronlar yan ında çal ış turı lmaya ba5lanmas ı n ı ", 463 "as ıl işin

bölümlere aynlarak alt işverenlere veriln ıesini 4M ve ayn ı şekilde

Ayr ıntıl ı bir inceleme için bkz., S. Şen, Taşeronluk (Alt İşverenlik)
Açı s ı ndan Yarg ı tay Kararlar ı n ı n Değerlendiriln ı esi (1994-1996),
TÜHİS, Kas ım 1997, Şubat 1998, s.37.
9 HC, 04.11.1996, 18799/20485 - A. Güzel, 1996 Yı lı Kararları
Değerlendirmesi, s. 186; MGK, 14.11.2001, E. 2001/9-711, K. 2001/
820, Çelik, 16. E, s.490; 0. G. Çankaya, Armağan. s. 25.

461 9. MÜ, 26.021998,324/2818, Günay, TISGLH, s. 335. Buna karşı l ı k
aksi görüş te bir Yargıtay karar ı "firmanın çalış tıraca ğı işçilerin
yemek ve servis giderlerinin as ıl işverene yükletilmi ş olmas ı ,
ta şeronluk sözleş mesinin muvazaal ı say ılmas ı için yeterli
değildir" demektedir: 9HD, 22. 04. 2004, 6280/9180,Kamu-l5
Bülteni,Temrnuz-Ağustos 2004,s. 19.
9. HC, 12.04.1991, 7302/7518; Çelik, s. 463, dn. 27.
9. HC, 18.10. 988. 12301/14511; Günay, Sendika/ur, s. 884.

' N. Çelik, 16. B,s. 490, 9. HD, 0110. 2001, 10264/15254, Çimento
Işv. D., Ocak 2002, s. 4749; Günay, TISGLK, s. 295.
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91

müteahhide verilen i ş te çalışan işçilerin mü teahhit değiş tiği halde
çalışınaları na devam etmesini, işçilerin işe ahnnıaları ve çıkarı lmaları
konusunda esas yetkinin ve denetiinin as ı l işverende olmas ı n ı ve/ter
türlü araç vegerecin onun tarafindan sa ğlanmasın ı ",465 "muvazaal ı "
veya "kanuna karşı hileli" işlem kabul eden Yüksek Mahkeme,
bu nedenle doğan "işçilik hakları ndan" ve "sendikal alacaklardan"
as ı l işvereni de "birlikte sorunı lu" tutmu5tur. 4 Bu nedenle, sa-
dece "taşeron firman ı n" taraf gösterildiği, "as ı l işverenin" taraf

gösterilmediği dava, "husumet yönünden" reddedilmiş tir.467

" 9. HD, 18.l1.1997,16673/19164, TÜHİS, Kas ım1997- Şubat 1998,s.
69; Aynı yönde, HGK, 10.06.1998, E. 998/9-402, K. 998/462-Çelik,
s. 463, dn. 2j.
Yarg ı tay bu konudaki görü şünü sürdürmektedir - 9. HD,
09.02.1999, 17926/1750, Günay, Sendikalar, s. 610; 9. HD,30. 06.
1998, 9353/11027, lKIDTekstil l şv. D., Eylül 1999, s. 15; Selüloz-
iş, Nisan 2000, s. 17; 9. HD, 06.02.2001, 18178/1719, Madenci,
Nisan-May ıs 2001, s. 38; 9. HD, 21.05.2002, 4435/8667, Kamu-iş
Bilgi Bülteni, Haziran 2002, s. 11; Bkz. F. Demir, i ş Hukuku ve
liygulamas ı,4. Baskı,Birinci Bölüm,Birinci Kı sı m,IV,C.
9. HD, 03.05.2004, 22208/10367, Tekstil iş i'. D. Temmuz 2004,s. 36;
9. HD, 27.05.2005,10215/2744- K ıl ıçoğlu, 2005, s. 27.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN
TEŞMİLİ VE ÖNEMI NEDIR?

Toplu iş sözleşmeleri yap ıld ıklar ı işyeri, işyerleri (grup)
veya işletme ile s ınırlı bir uygulama alan ı bulur. Buna karşılık,
ayn ı işkolundaki bütün işyerlerinde değ işik nedenlerle işçilerin
tümünün örgütlenme (sendikalaş ma) olanağı bulamad ıklan da
bir gerçektir. Bu nedenle, toplu i ş sözleşmeleriyle işkolu düze-
yinde sağlanmak istenen "yeknesak (standart) çalışma koşul/arz"

ve dolay ıs ıyla "haks ız rekabetin önlenmesi" amacına ulaşmak
zorlaşmaktad ır. Öyle ki ülkemiz gerçeği göz önünde tutula-
cak olursa, ayn ı işkolunda "sendikal ı ve sigortal ı " işçi çaliştıran
işyerleri yanmda, "sendikas ı z" ve "sigortas ız" işçi çalıştıran iş-
yerlerinin bolluğu hemen dikkat çekmektedir. İşte, bir yandan
işkolunda yeknesak çalışma koşulları yaratarak işverenler ara-
smdaki haks ız rekabeti ortadan kald ırmak, öte yandan işçilerin
refah düzeylerini yükselterek milli gelir bölü şümünden pay
almalarını sağlamak ve korumak, "kanat yarar ı n ı " ön plana
ç ıkarmaktad ır.4 Bu amaçla, bir toplu i ş sözleşmesinin "idari

Oğiızman, s. 105; Narmanl ı o ğlu, 11, s. 449-450; Çelik, s. 468;
Şahlanan, TIS, s. 155; Sur, s. 108-109; Demircioğlu, Türk i ş
Hukukunda Teşmil Uygulamas ı , iktisat FakültesiMecmuas ı, Temmuz-
Eylül1980, s. 138.
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92 tasarrufla" işkolunda sözleşme kapsamma girmeyen di ğer iş-
letmelerin tümüne veya bir k ısmma yaygmlaş tırılmas ına (ge-
nişletilmesine) "teşmil" denilmektedir. Ülkemizde 1991 y ılmda
G ıda Sanayi ve Sa ğ lık işkollarında, birincisi 39 g ı da işyerinde,
ikincisi 107 sağlık işyerinde yürürlü ğe konmak suretiyle teşmil
uygulamas ına gidilmiş tir.469

• RG., 17 Ekim 1991-21024; 19 Ekim 1991 - 21026.
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BİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESININ
TEŞMİLİNİN KO ŞULLARI NELERDIR?

Türk hukukunda bir toplu iş sözleşmesinin teşmil edile-
bilmesi, her şeyden önce "teşmil edilebilir bir toplu i ş sözleşmesi-

nin" belirlenmesini zorunlu k ılmaktad ır. Buna göre, işkolunda
çalışan işçilerin en az yüzde onunu temsil eden i şçi sendika-
lar ından "en çok üyeye" sahip sendikanm yaptığı bir toplu iş
sözleşmesinin mevcudiyeti birinci koşuldur (TİSGLK m. 11/1).
Bunun d ışında, toplu iş sözleşmesinin kapsadığı işyerinin veya

işçi say ıs ının büyüklüğü ve küçüklü ğü, sözleşmenin işyeri veya
işletme sözleşmesi olup olmamas ı, sözleşmenin taraflarca veya
Yüksek Hakem Kurulu'nca akdedilmiş olup olmamas ı önemli

değildir- Önemli olan, toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikas ı-

n ın teşmile karar verilece ği tarihte yüzde on baraj ın aşmış ve
dahil olduğu işkolu nda en fazla üyeye sahip olmasıdır.47°

İkinci koşul, teşmil konusunda bir talebin bulunmas ıd ır;
yoksa Bakanlar Kurulu re'sen teşmil karar ı alamaz. Bu talep, 1.
İş kolundaki işçi sendikaları, 2. İşkolundaki işveren sendikalar ı,
3. ilgili işverenlerden biri, 4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan ı

Sur, s. 137; Şahlanan, TİS, s. 122; Tuncay, TİH, s. 183; Aktay, Tİ S,
s. 122; Tuğ, TİS, s. 205; Narmanl ı oğlu, Il, s.450.
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9 3 tarafından yap ılabilir (TİSCLK m. 11/1). İş kolunda talepte bu-
lunacak işçi ve işveren sendikalar ı ile ilgili işverenlerden birinin
veya birden fazlasmm, te şmil edilecek toplu iş sözleş mesinin
tarafı olmas ı zorunluluğu da yoktur. işçilere tanınmayan bu
talep hakkı, işçilerin Bakanlığa yapacakları münferit veya toplu
başvurular aracılığıyla da kullan ılabilir.471

Üçüncü koşul, Bakanlar Kurulu'na (Başbakanlığa) yapı-
lacak teşmil talebinin, öncelikle "istişari" nitelikteki görüşü
alınmak üzere Yüksek Hakem Kurulu'na gönderilmesidir.
Yüksek Hakem Kumlu, görüşünü "otuz gün içinde" göndermek
zorundad ır (TİSGLK m. 11/1,2). Aksi halde Bakanlar Kurulu,
ad ı üzerinde " ıstişari" nitelikteki görü ş (mütalaa) ile bağ l ı ol-
mad ığı gibi, "otuz günlük" süreyle de bağ l ı olmaks ızın teş mil
kararını alabilir. Bununla birlikte, Yüksek Hakem Kurulu'nun
görüşüne ters bir teşmil karar ı "idari yargı " yoluna başvurmay ı
kolaylaştırılabilir."

Dördüncü koşul, teşmil kararmm Bakanlar Kurulu tarafın-
dan alınmas ı zorunluluğudur. Kurul, bir toplu iş sözleşmesini
"tümüyle" teşmil edebileceği gibi, "kısmen" de teşmil edebilir.
Hatta sözleşmede, işkoluiıdaki işyerleri ve iş letmelerin ko-
şullarına uygun "zon ınlu değ iş iklikleri" de yapabilir (T İSGLK
m. 11/1). Bununla birlikte, Bakanlar Kurulu te şmil karar ın ı
yasanın öngördüğü s ınırlar çerçevesinde almak zorundad ır:
Bunlardan ilki, toplu iş sözleşmesinin k ısmen veya tamamen
teşmile konu hükümleri, sadece "nonnatq" hükümleridir; yok-
sa tarafların karşılıkl ı "hak ve borçların ı düzenleyen l ı ükü in/en
ile özel hakeme ba şvurma hakk ındaki hükümleri teşmil edilemez"
(TİSGLK m. 11/5). İkincisi, toplu iş sözleşmesinin teşmili

" Şahlanan, TİS, s. 159.
" Şahlanan, 715, s. 160; Tuğ, TIS, s. 207.
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s ırasında işyerlerine ve işletmelere uyum kolayl ığı sağlamak

için yap ılacak "zorunlu değişiklikler", hiçbir şekilde "yeni bir

toplu iş sözleşmesi oluş turma" veya "toplu iş sözleşmesi özelliğini

ortadan kald ırma" şeklinde "sistemin bütününü bozn ıa" amac ına

yönelik olamaz.4 Üçüncüsü ise, teşmil kararı işkolunda bir

toplu iş sözleşmesinin yürürlükte bulundu ğu işyerlerini ve

işletmeleri kapsam dışmda b ırakmak zorundad ır (TİSGLK

m. 11/1). Hatta, henüz bir toplu iş sözleşmesi bulunmamakla
birlikte, yetki için başvuruda bulunulmuş işyeri ve işletmelerde
yetki sorunu çözülünceye kadar; yetki belgesi almm ış işyeri

ve işletmelerde ise bu yetki devam ettiği sürece, teşmil kararı
kapsam ına atınamazlar (TİSGLK m. 11/6). Nihayet dördüncü-
sü, Bakanlar Kurulu kararlann ı "gerekçeli" aç ıklamak (TİSGLK

m. ll/fl; bu gerekçede de "kamu yarar ın ı " ön planda tutmak
zorundadır. Bu nedenle, "teşmil kapsa ın ındakı  işyerlerinde çal ışan

işçilerin ücretlerinin emsali işyerlerinde toplu sözle şmel ı çalışan işçi-

lere göre çok dü şük" olduğu hallerde teşmilin sağlayacağı "kamu

yararı n ı n"; "küçük sermaye ile çal ışan ve rekabet güçlü ğü çeken

işyeri ve işverenleri ciddi ekonomik zorluklara" sürüklememesine
dikkat edilmesi gerekmektedir.474

Oğuzman, s. 107; Şahlanan, 715, S. 161; Tuğ. 715, S . 208.
474 Şahlanan, 715, s.161.
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9 4 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN
TEŞMİLİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI NELERDIR?

Hem taraflarm özerk iradeleri ile ortaya koyduklar ı bir
toplu iş sözleşmesinin mevcudiyeti hem de bir kamu huku-
ku tasarrufu olan idari işlem niteliğindeki Bakanlar Kurulu
kararı, teşmil edilmiş bir toplu iş sözleşmesinin de "karma
bir hukuki işlem" olarak hüküm ve sonuçlar doğurmas ına yol
açmaktad ır.45

Gerçekten, teşmilin karma niteliğinin ilk sonucu, onun
idari işlem niteliğindeki hükümlerinin Resn ı i Gazete'de ya-
ymlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmesidir Kuşkusuz,
Bakanlar Kurulu Karar ı ile bu tarihi "ileriye" almak mümkün-
dür. Ancak bir idari işlem olan kararnamenin bu tarihi "geriye"
götürmesi mümkün de ğildir. Uygulamada Dan ış tay, "teşmil
kararı n ı n on ay gibi uzun bir süre öncesinden geçerli olarak yürürlü ğe
konulmas ı n ı "; hem "teşmil kapsam ı na al ınan işyerlerini mali haklar
bakım ından öngörn ıedikleri bir yük alt ı nda bi rakınası " hem de "idare
hukukunun istikrar ilkesine ayk ı rı " bularak iptal etmi5tir.476

Sur, s. 149; Esener, s. 501; Reisoğlu, Şerh, s. 161; Şahlanan, s. 162;
Duran D.-Vıtu, s. 631; Rivero-Savat ı er, s. 359; Teyssie, s. 540.476 Danış tay idari Dava Daireleri Genel Kurulu, 31.01.1992, Y. D.
itiraz No:1992/8, Çimento işv. D., May ıs 1992, s. 25 - C. Tuncay
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İkinci sonuç, teşmil edilen toplu iş sözleşmesinden, işko-

lunda teşmil kapsam ına alınan işyerlerinde ve işletmelerde
çalışan işçilerin kendili ğinden yararlanmaya ba şlanıalar ıd ır.
işverenler de bu sözleşmeyi kendiliğinden (otomatik olarak)
uygulamaya baş lamak zorundad ırlar. Sözleşme süresinin
sonuna kadar bu işyerlerinde ve iş letmelerde bir toplu iş
sözleşmesi yap ılmas ı mümkün olmad ığı gibi (TİSGLK m.
3/3); yetki başvurusunda bulunacak işçi sendikasmm ü söz-
leşme süresinin bitiminden yüz yirmi gün öncesini beklemek
zorunluluğu vard ır (TİSCLK m. 7/3). Bunun gibi, kararname
ile teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin bir "tarafi" da olmadığı
için; örneğin sözleşmesi teşmil edilen en fazla üyeye sahip işçi
sendikas ı dahil, hiçbir sendika işçilerden "üyelik" veya "daya-

nış ma aidat" kesilerek kendi hesabma yat ır ılmasmı işverenden
talep edemez; işyerine "sendika temsilcisi" tayin edemez."

Nihayet üçüncü sonuç, sözle şmenin sona ermesine ili şkin-
dir: Teşmil edilen toplu iş sözleşmesi süresinin sona ermesi,
teşmil kararnamesini de kendili ğinden sona erdirir. Te şmiin
sona ermesi için ayr ıca bir Bakanlar Kurulu karar ı al ınmas ı ge-
rekmez. Sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin
normatif hükümleri de o işyerinde yeni bir sözleşme teşmil
edilinceye kadar uygulanmaya devam eder (T İSGLK m. 6/3).
Bununla birlikte, Bakanlar Kurulu gerekçesini aç ıklayarak top-
lu iş sözleşmesini yürürlü ğe koyan bir teşmil kararnamesini
her zaman yürürlükten kaldırabilir. Bu halde "idari işlemin geri

almniasına" ilişkin genel hükümlere göre işlem yapılır. Bakanlar
Kurulu teşmil karamamesini"dava açma süresi" (60 gün) içinde

incelemesi; Ayni karar, 11-ID, Nisan - Haziran 1992, s. 273 - M.

Şakar incelemesi; Şahlanan, TiS, s. 163.
" Sur, s. 142; Şahlanan, TIS, s. 164; Tuğ, s. 209; Akay, s. 127-128.
" Şahlanan, TİS, s. 164; Oğuzman, s. 108.
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yürürlükten kald ıracak olursa, "karşı taraf lehine bir hak (; ı ük94	 -
tesep hak) doğmayacağından" teşmile konu toplu iş sözleşmesi
hükümleri "iş sözleşmesi hüknıü" olarak devam etmez. Tam
aksine, bu süre içinde toplu i ş sözleşmesinin uygulanmas ı so-
nucu "işçi lehine" bir takım menfaatler sağlanm ışsa, bunlar dahi
"sebeps ız zenginleşme" hükümlerine göre geri ahnabilir(BK m.
61 vd.). Buna kar şı lık, teşmil kararnamesi dava açma süresinin
geçirilmesinden sonra yürürlükten kald ırılacak olursa, "sona
eren" toplu iş sözleşmesinin hükümleri iş sözleşmesi olarak
devam eder; teş mil edilen toplu iş sözleşmesi hükümlerinin
art ık "işyeri uygıtlamas ı - iş sözleş mesi şartı " haline geldiğini ka-
bul etmek gerekir. Kuşkusuz, teşmil kararnamesinin yürürlüğe
konmasmda olduğu gibi, yürürlükten kald ırılmas ında da her
zaman yargı yolu (Dan ış tay) aç ık olacaktır.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN
UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN
LIYUŞMAZLIKLARDA YORUM DAVASI

HANGI HALLERDE VE KIMLER TARAFINDANAÇILIR?

Taraflar toplu i ş sözleşmesine uymak ve uygulamak
zorundad ırlar. Toplu iş sözleşmesinin normatif hükümleri,
doğrudan hizmet sözleşmesini düzenlediğinden (etkilediğin-
den), bu hükümlere uymamak hizmet sözle şmesinden doğan

borçlarm ihlali anlam ına gelir. Bu nedenle, bu borçlar ın tarafı
"işçi" ve "işveren" de doğrudan birbirlerine karşı talepte bulu-
nur ve dava açarlat. Buna kar şılık, toplu iş sözleşmesinin borç-

lar hukukuna ilişkin karşilıkh borç doğurucu hükümleri, işçi

sendikası ile işvereni veya işveren sendikası ile üyesi işvereni

yükümlülük altına sokar. Bu nedenle, karş il ıkli borç ilişkileri

bakımmdan toplu iş sözleşmesinin taraflar ı birbirlerine karşı
talepte bulunurlar ve dava açarlar. Bazen de toplu i ş sözleş-

mesinin uygulanmasında kar şı laşilan sorun, ülkemizde son

yillarda s ıkça karşılaşılan ekonomik krizlerden kaynaklan-

bilir. Genel hükünılere göre bu gibi "beklenmeyen hallerde" söz

konusu olan "sözleşmeye hakimin müdahalesi" yarnnda; taraflar

da sözleşmeyi uygulanabilir k ılmak amac ıyla karşılıklı serbest

iradeleri ile değiştirebilirler.

Uygulamada karşı laşılan bu sorunlar, "yonmı davas ı ",

"eda davas ı ", "özel hakeme başvurma" ve "tarafları n sözle şmey ı

değiş tirmesi" şeklinde bir çözüme kavu şturulmaktad ır.
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9 5 Toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde herhangi bir
hükmünün "yorunu ı ndan kaynaklana ıı " uyuşmazl ıklar "yetkili iş
n ıal ı ke,nes ı nde" aç ılacak bir "tespit davas ı " ile çözümlenir. Mah-
keme en geç iki ay içinde kararm ı vermek zorundad ır. Kararın
temyiz edilmesi halinde, Yargıtay da kararını iki ay içinde verir.
Gerçi Kanun'da, "bozma söz konusu hallerde" Yargıtay'm "esasa
ilişkiıı kararın ı " iki ay içinde vereceği belirtilmiştir (TİSGLK m.
60/1). Ancak, Yarg ıtay' ın onaylayacağı kararlarda da "iki ayl ık"
süreye uymas ı uygun olacaktı r.479

Yorum davasm ı; toplu iş sözleşmesinin sadece "taraflar ı "
açabilir; işçi sendikas ı üyesi işçiler ile işveren sendikas ı üyesi
işverenlerin böyle bir dava açma haklar ı yoktur (TİSGLI< m.
60/1). Yarg ıtay da bir karar ında, "sendika üyesi işveren aleyhine
yorum davas ı açı lan ı ayacağıın; husumetin işveren sendikas ı na tevcih
edilmesi gerektiğini" belirtmiştir.480 Bu nedenle, yorum davas ı
ancak "yürürlükte" bulunan bir toplu iş sözleş mesi hükmü
dolay ıs ıyla açılabilir,481 Bununla birlikte, işçi ve işverenin "eda
davas ı " açma haklar ı sakl ıd ır. Zaten eda davas ı aç ı labilecek
hallerde yorum davas ı aç ı lamaz.482

İ nce, s.196; Mollarnahnn ı toğlu, Lokavt, s.22; Reisoğ lu, Şerh, s.427;
Şahlanan, TİS, s. 169.
9. HD, 16.09.1988, 8917/8241, İKID Tekstil İş i'. D., Ocak 1990, s.

20.
481 9 HD, 17.10.1996, 18806/19613, Günay, T İSGLH, s. 1020.
4V MGK, 2310.1987, E. 987/9-612, K. 987/770, YKD, Şubat 1988, s.

161 - Yarg ı tay'ın 1987 Yı l ı Kara rlan, s. 218 vd.; HGK, 02.05.1984,
E. 982/9-276, K. 1496, Narmantio ğlu, s.512, dn. 95; 9.1-ID, 08. 02.
1984, 597/1105, IHU, TSGLK 60(No:1); K. O ğuzman incelemesi,
12.02.1988,1346/1004, İşveren D., Mayıs 1988, s. 16; 9. HD, 25. 02.
1991, 11617/2770, IKID Tekstil Işv. D., Ekini 1991, s. 17; 9. HD,
15.12.1996,18324/18002, lKIDTekstil işi'. D., Haziran1995, Kararlar
Eki; 10.09.1997, 12960/14563, Günay, TISGLH, s. 1018.
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Toplu iş sözleşmesinin bir hükmünün anlam ı ve kapsa-

m ı konusunda ç ıkan uyuş mazlıklarda yorum davas ı, sadece

normatif hükümler konusunda değil, aynı zamanda karşı lıklı
borç ilişkileri konusunda da aç ılabilecektir. Bununla birlikte,

"maddi anlanıda yasa lıükn ı ü niteliğindeki norn ıatifhükün ıler, yasa

hükümleri gibi yoru ııı la ııı rlar"-e' Buna göre, "beyanlar ı n ve söz-

cüklerin herkesçe verilen objektif anlam ı ndan ziyade, sözle şmenin

yapı ldığı sırada taraflarca bilinen hal ve ko şullar dikkate al ı narak

gerçek ve ortak amac ın saptanmas ı gerekir".' Bu nedenle, yorum

ile ulaşı ları anlam "işçi lehine" olabileceği gibi, "işçi aleyhine"

de olabilir. "İşçi lehi ıie yorum" ilkesinin burada kesin bir kural

teşkil etmeyebileceği aç ıktır. Ancak, z işçi lehine yorum ilkesi

tercih edilebilir.4

Kesinleşen yorum kararlar ına taraflar uymak zorunda-
d ırlar. Kesinleşen yorum karar ına uymayan taraf, ilgilerden

birinin şikayeti üzerine a ğır para cezasma çarptırılir. Tekerrür

halinde cezalar üçte birden yar ıya kadar artırılır. Ayr ıca, taraf

işçi sendikas ı üyelerinin veya taraf i şveren sendikas ı üyesi iş-

verenin kesinleşen yorum kararına ayk ırı davranış ları bir eda

veya tazminat davas ının konusu da olabilir (T İSGLK m. 60/2,
80, 81). Eda veya tazminat davasmda hakim, kesinle şmiş yo-

rum kararı ile bağhd ır.4

403 HGK, 21.02.1975,1040/227, Şahlanan,TİS, s.l65; 9. HD, 20.04.1987,
3816/3991, Kamu-iş, Temmuz 1987, s. 55.
9. HD, 18.11.1981, 10655/5730, Yütis, Eylül 1982, s. 23; 9. HD,
06.06.1989,3827/5223, Kamu-Sen, Eylül 1989, s. 30; 9. HD, 23. 02.
1982, 1165/1793, işveren D., Mart 1985, s. 18;9. HD, 08.02.1977,
85/2680, IHU, TSGLK 1 (No:10) - H. K. Elbir lncelemesi.,

405 Esener, s. 536; O ğuzman, s. 88; Reisoğlu, Şerh, s. 422; Elbir, iş
Hukukunda Yorum, İHD, C. 1, s.1, 1969, s.34.
Oğuzman, s. 92.
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN96 UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN
LJYUŞMAZLIKLARDA EDA DAVASI EL4IVG İ HALLERDE
VE KİMLER TARAJINDANAÇILIR?

Bir toplu iş sözleşmesinden doğan hakların ihlali veya
inkar ı halinde aç ılan eda davas ı, sadece toplu iş sözleşmesi-
nin yürürlük süresi içinde değil, toplu iş sözleşmesinin sona
ermesinden sonra da aç ılabilir. Yeter ki "zanzanaşı nu" sürelerine
uygun olarak açılan bir dava olsun. Aslında bu davanın, diğer
eda (ya da ifa) davalarından herhangi bir farklı yönü yoktur.
Davanın özelliği toplu iş sözleşmesinden doğan bir hakkın taraf-
lardan biri tarafından yerine getirilmemesi halinde aç ılmas ı ve
toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bu alacaklara farkl ı bir faiz
oramnırı uygulanmas ının öngörülmesidir (TİSGLK nı . 61).

Bu nedenle, toplu iş sözleşmesi hükümlerinden normatif
ve borç ilişkilerine ilişkin olanlar dahil, hakk ı ihlal edilen işçi ve
işveren ile işçi ve işveren sendikalan bu davay ı açabilmektedir.
Ancak uygulamada s ıkça görüldüğü gibi, genellikle işçiler toplu
iş sözleşmesinin normatif hükümlerinin (hizmet sözleşnıesjnjn)
ihlali nedeniyle bu davaları açmaktadır. Bu gibi hallerde dava-
nın tarafı "işçiler" olmakta; işçi sendikas ı doğrudan "normatif
hüküm/erin" ihlalinden kaynaklanan bir "işçi alacağı " için dava
açamamaktad. "İşçi sendikas ı ", doğrudan kendi ad ına bir eda
davasın ı ancak toplu iş sözleşmesi 	 "borçlar hukukuna ilişkin
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hükümlerinin" ihlali halinde açabilir. Buna kar şılık, işçi sendika-

smın "üyesi işçi adı na" bir eda davas ı açabilmesi, kendisine i şçi

tarafından "yaz ı l ı " bir "temsil yetkisinin" (dilekçe) verilmesine

bağl ıd ır. Bu yetki, sendika genel merkezlerine verilmektedir;
zira sendika şubelerinin tüzel kişiliği olmadığından, üyesi işçiler

ad ına dava açma yetkileri de yoktur.487

Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin ihlali nedeniyle aç ılan
eda davalarmda "ifaya mahkum edilen taraf temerrüt tarihinden
itibaren banka) arca uygulanan en yüksek i şletme kredisi faizi ödemeye

mahkum edilir". Ayrıca, "tarafları n tazminat hakları sakl ı kalmak"

üzere, "ayni taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine
getiren taraf derhal ifaya mahkum edilir" TİSGLK m. 61/1,2).
Öyleyse, aç ılan eda davalar ında talep edilen alacaklardan ön-
celikle hangilerinin toplu iş sözleşmesinden kaynakland ığına
bakilacak; bunlardan yasalardan kaynaklanana "yasalfaiz",4

toplu iş sözleşmesinden kaynaklanana "işletme kredisi faizi"

uygulanacaktır.

Uygulamada Yarg ıtay da bir kararmda, 6772 Say ı l ı Ka-
nun'dan kaynaklanan "ikramiye" tutarının " yasal faiz"; bunun

üzerinde toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılan "ilave ikrami-

ye" tutarınm "işletme kredisi faizi" üzerinden hesaplanacağına

hükmetmi5tir. 9 Bunun gibi, "yıllık ücretli izin", "ücret" ve z

' Günay, Toplu Hak Uyu şmazlıklan, Ankara 1995,s. 132; Aktay, TİS,
s- 135.
4489 say ıl ı Kanun'a göre, Merkez Bankas ı 'nın önceki y ı l ın 31
Aral ı k günü k ısa vadeli i şletmelerinde uyguladığı reeskont
oranı .	 -
9. HD, 25.11.1997,17591/19624, TÜHIS, Kasım 1997-5ubat 1998,s.
75; Aynı görüşte; 9. HD, 20.04.1989, 3391/3764, TÜHIS, Kararlar,
C. Il, s. 278; 9. HO, 01.03.1999, 2799/3654, Kamu-iş Bilgi Bülteni,
Mart/Nisan 1999, s. 10; 9. HD, 08.06.1999, 7157/9898, TÜHİS,
Ağustos1999, S. 58.
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9 6 fark alacakları ile "yakacak yardı na", "bayram paras ı "ve "krdemli
işçiliği teşvik prınıı " toplu iş sözleşmesincjen kaynakland ığı için
en yüksek işletme kredisi faizi uygulanmal ıd ır." Buna karşılık
"yı llık izin ücreti" ile "fazla mesai" ve "genel tatil ücretleri" ile
"ihbar tazn ıinatlanna" yasadan kaynakland ığıncfan, en yüksek
işletme kredisi faizinin uygulanmas ı hatalıd ı r.491

Eda davalar ında uygulanacak faizin baş lang ıc ı için "dava
tarihinin" değil, davac ın ın davai ıy ı temerrüde düş ürdüğü"ih.
taniap ıc tarihinin" esas almmas ı gerekir. 492 Temerrüt tarihinden
itibaren hesaplanacak en yüksek işletme kredisi faizi "birer y ıllık
dönemler itibariyle hesaplann ıal,dı r". Bunun için "Merkez Bankas ı -
na bir y ı llık süre içi?: bankalarca uygulanan en yüksekfaiz sorulmal ı
alınacak cevaba göre, "belirtilen dönemler faizi her geciken y ıl, ay
ve gün say ıs ı na göre hesapla ııarak toplaı, ıı " bulunmal ıd ır. Böylece,
bulunacak "alacağın faiziııe artık faiz yiirütüln ı en ıesi gerekir" .493

° 9. HU, 24.01.2000,18192/ 	 ve 9. .HD, 03. 05. 2001, 5113/7733,Günay, İş Hukukunda Faiz,s. 126-127; 9. HD, 30.12.1997,19329/
23027, Günay, TISGLH,s 1045;.9. IID, 27.03.2003, 3lO/652,Tekstjl
lşv. May ıs 2004,s. 40.
9. HD, 21051996. 36704/10980 - E. Akyi ğit, Yıllık Ücretli izin, s.
522; 9. HD, 20.03.2000, 18623/4318 ve 9. HD, 17. 05.2001, 5628/
8499, Günay, İş Hukukunda Faiz, s. 126.
9. HD, 09.06.1999, 9010/10135, TÜHIS, Ağustos 1999, s. 52.
9. HD, 03.03.1998, 3831/3093, TÜHİS, Ağustos 1998, s. 25; 9. HD,
03.05.1999, 7298/8354, Günay, İş Hukukunda Faiz, s. 128.
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"disiplin kuruliann ı n" toplu iş sözleşmesinin sona ermesinden
sonra da görevini sürdürüp sürdüremeyece ği tartışma konusu
olmu ştur. 524 Uygulamada Yarg ı tay, süresi sona eren toplu i ş
sözleşmesinin tarafı sendikan ın yeniden sözleş me yapmak için
yetki alamadığı hallerde disiplin kuruluna ilişkin eski sözleşme
hükümlerinin uygulanmas ın ın mümkün olmad ığm ı ; 5 önce-
ki toplu iş sözleşmesine taraf olan işçi sendikasmın (yeniden
yetki alarak) yeni toplu iş sözleşmesini de akdetmiş olmas ı
halinde, "disiplin kurulunun görev ve yetkilerinde b ı r kesin tiden"
söz edilemeyece ğini, bu durumda da disiplin kuruluna ilişkin
hükümlerin uygulanmaya devam edeceğini kararlaştırmıştır.5
Toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte işyeri sendika
temsilcisi atama yetkisi de sona eren sendikan ın, ancak yeni-
den yetki almas ı halinde görevi devam eden temsilcisi (Sen.
K. m. 34,35) sayesinde disiplin kurulunu çal ıştırabileceği göz
önünde tutulacak olursa, Yarg ıtay' ın bu karar ın ın isabeti daha
iyi anlaşılır kan ısmdayız.

Nihayet, toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte
"taraf" sendika olma vasfı kalmayan işçi sendikas ına, işverenin
üyelik ve dayan ışma aidatlar ın ı keserek hesabına ödemede
bulunma yükümlülüğü de kalmamaktad ır (Sen. K. m. 61). Bu-
nunla birlikte, uygulamada işverenler, başka sendikalar ın yetki
itiraz ı olmadığı sürece, yetki belgesini yeniden alan sona eren
toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikas ına aidat ödemeye
devam etmekte; işçi ücretlerinin yeniden art ı r ılmas ı halinde,
ücret artış larından kaynaklanan aidat farklar ın ın ödenmesini,
yeni sözleşmenin imzalanmas ından sonra yapmaktad ırlar.

524 Bkz. Narmanl ı oğlu, 11, s. 479.
" 9. l-TD, 25.04.1994, 36056/9566, işveren D., Temmuz 1996, s.15.

526 9 HD, 20.05.1 996, 8938/10812, Ajans Tuba, llÇB, Temmuz 1996,
1078 - Narmanlio ğlu, 11, s. 479.
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TOPLU SÖZLEŞMELERİ102 HANGI HALLERDE HÜKÜMSUZ (GEÇERSIZ) SAYıLIR?

Her şeyden önce, geçerli bir toplu i ş sözleşmesi "ehliyeti"
olmayan kişi ve kuruluşlar aras ında yap ılamaz. Toplu iş söz-
leşmesi ehliyetini haiz olanlar"' d ışmdaki kuruluş ve kiş ilerin
kendi aralar ında yapacaklan anlaşmalar, adma 'toplu iş sözleş -
mesi" denilse bile geçersiz olur. Örne ğin, fiili işçi toplulukları
veya konfederasyonlar tarafmdan yap ılan sözleşmeler böyle-
dir. Ayrıca, sendika üyesi işverenin (şirketin) işveren sendika-
smm muvafakati d ışında işçi sendikas ı ile imzalamış oldu ğu
toplu iş sözleşmesi "hükümsüz" say ılm1ş tır.5 Hemen ekleyelim
ki ehliyetin toplu iş sözleşmesinin yap ılmas ı s ıras ında mev-
cudiyeti yeterli olup, sonradan ehliyetin yitirilmesi toplu i ş
sözleşmesinin süresinin sonuna kadar geçerliliğini etkilemez.
Buna karşılık, toplu iş sözleşmesinin yap ıldığı s ırada olmayan
ehliyetin sonradan kazan ılmas ı, toplu iş sözleşmesini geçerli
hale getirmez.529

'e Bkz. yük. İkinci K ıs ım, Som No: 74.
9. 1-ID, 09.02.1987, 1925/1557 ve 9. HD, 04.05.1987, 4300/4437,
Çimento İşv. D., Temmuz 1987, s. 21,25.

529 Narmanl ıoğlu, Il, s. 469.
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Sonra, "ayn ı işyerinde ayn ı dönem için birden fazla toplu i ş
sözleşmesi yapı lamayacağı ve uygulanamayacağı " yolundaki Ana-
yasa ve yasa hükümleri kar şısında (AY m. 53/son; TİSGLK m.
3/son); yeni yapılan ikinci sözleşmenin tarafları "ehü" ve "yet-

kili" olsalar bile "geçersiz" olacaktır. Bunun gibi, bir iş letmeye
dahil bulunan işyerlerinden birinde bir toplu iş sözleş mesinin
bulunmas ı halinde; böyle bir durum "işletmeye dahil ayn ı işko-

lundaki işyerleri için tek bir toplu i ş sözleş mesi yap ı lmas ı n ı " amir
yasa hükmü kar şısında (T İSGLK m. 3/1), ikinci bir sözle ş me
(işletme sözleşmesi) yapılmasına engeldir. 53° Bu nedenle, İş let-
me sözle şmesi yap ılabilmesi için, yürürlükte bulunan i şyeri
toplu iş sözleşmesinin bitimine 120 gün kala yetki i şlemlerine
başlanmas ı ve işyeri sözleş mesinin süresi bitmeden işletme
sözleşmesinin yürürlük süresinin ba şlatılamamas ı gerekir.53'

Bundan başka, toplu iş sözleşmesinin "yaz ı l ı " şekil şartı
da bir "geçerlilik" şartıd ır. Ancak, yaz ıl ı şekil şartına uyarak
yapılan toplu iş sözleşmesinin de "ahlaka ve adaba", "kamu dü-

zenine" ve "ernredici hukuk kural/anna" ayk ır ı olmamas ı gerekir.
Bu anlamda, toplu iş sözleşmeleri "Devletin ülkesi ve millet ıyle

bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, Cumhuriyet'e, milli gü-

venliğe, kanıu düzen ine, genel asayişe, genel ahlaka ve genel sağlığa

aykırı hükümler ile kanunlarda suç say ı lan fiilleri teşvik, tahrik ve

hiniaye eden veya kanun ve tüzüklerin en ıredicı hükümlerine aykı n
hüküm/er konu lamaz" (TİSGLK m. 5). Bunun gibi, "grev ve lokavt

süresince hizmet akitleri ask ıda kalan işçilere bu dönem için ışverence

ücret ve sosyal yardımlar ödenemez ve bu süre k ıdem taznıı natı he-

sab ı nda dikkate al ı nmaz. Top/ii i ş sözleşmesine ve hizmet akitlerine

bunları n aksine hükümler konulainaz" (T İSGLK m. 42/5).

9. 1-ID, 15.06.1984, 5714/6632, Yasa Hukuk Dergisi, Temmuz 1984,
s.1010.

571 Narmanl ıoğlu, 11, s. 456-457 ve dn. 521.
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102 Bununla birlikte, bu tür "mutlükemredici" hükümlere ayk ır ı
toplu iş sözleşmesi hükümleri, bir toplu i ş sözleş mesinin ta-
mamen "geçersiz" olmas ı sonucunu doğurmaz. Sadece hukuka
aykır ı lığı söz konusu olan hükümler geçersiz say ı l ı r ve onlar ın
yerine mevzuat hükümleri uygulan ır. Uygulamada Yargnay da
bir karar ında, "asgari ücrete ili şkin emredici hükme aykırı l ı k teşkil
eden bir toplu i ş sözleşmesi karşıs ında; toplu iş sözleşmesinin tü ı nü ıı e
değil, Kanun'un hu ıjurucu lıükü,nkri, ı e ayk ırı düşe,> toplu iş söz-
leşmesi hükmüne geçerlilik tan ı namayacağın ı " kararlaştırm ış tır.532
Bunun gibi, "toplu iş sözleşmesi mevsimlik işçinin bir mevsimlik
çal ış masın ı yı l olarak kabul etse bile, bu l ıüküm /ş Kanunu'nun tanı
y ı l kavramı ile bağdaşmadığı ndan, Kanun'un a>nir hükmüne ayk ırı
bu hükme itibaredilerekfark kıdenı tazminatı na hüknı edllmesi hatal ı "
bulunmu ştur.533 Ayr ıca, "kamu düzenine ayk ı rı toplu iş sözleşmesi
hükümleri taraflarca ileri sürülmese dahi, hakim bu hususu resen
dikkate alır

Buna kar şı l ı k, "mutlak en ı redici" nitelikte olmay ı p da
"nisp ı emredici" nitelikte olan I ş Kanunu hükümlerinin (asgari
ücret, fazla çalışma ücreti, iş süreleri, ihbar önelleri, vs.) "işçi
yararına" değ iş tirilerek toplu iş sözleşmesine konulmalar ının
esasen mümkün olduğu akıldan ç ı karı lmamal ıd ır. Bu anlamda
toplu iş sözleşmesi hükümleri İş Kanunu'na ayk ırı düşse bile
geçersiz sayilmamaktad ır.

Nihayet, "yetki belgesi" olmadan yap ılan toplu iş sözleşme-
sinin "iptal edilmesi" yolunda getirilen özel hükümler yan ı nda
(T İSGLK m. 16/2,3) bir de genel hükümlere göre "iradeyi sa-
kaflayan sebeplerle" iptal edilmesi imkan ı mevcuttur. Gerçek-

532 9 HD, 21.06.1968, 4556/9043, Narmanl ı oğlu, 11, s. 470, dn, 555.'" 9. HD, 27.04.1995, 156/14185, İstanbul Barosu Dergisi, Nisan-
Haziran 1996, s. 340 Narmanl ıoğlu, 11, s.470, dn. 558.

"4 9. HD, 23.06.1980, 5815/7523, işveren D.. Aral ık 1980, s. 13.
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ten, Borçlar Kanunu'nun "hata", "hile" ve "tehdit" ile yap ılan

sözleşmelerin iptal edilebilece ğine ilişkin hükümleri (BK m. 23
vd.), toplu iş sözleşmeleri için de uygulanabilir. Kanun'un ön-
gördüğü "bir y ı /hk" hak düşürücü süre içinde aç ı lmas ı gereken
"irade fesadi" sebebiyle "toplu iş sözleşmesinin iptali davasinda";

iddianm (hata, hile veya tehdit) "ciddi ve haksiz" olmasi, yani
toplu iş sözleş mesi imzalanmamış olsayd ı "telafisi imkans ı z

sonuçlarla karşilaşilacağınin" müddei (iddia eden) taraf ından

ispatlanmas ı gerekir. Ancak, bu ş artın gerçekleşmesi halin-

de davac ı toplu iş sözleşmesini iptal ettirebilir. Aksi halde,
uygulamada Yargıtay' ın da belirttiği gibi, "tarafların karşı l ı kl ı
irade beyanları ile teşekkül eden akdin taraJi sendika, irade beyainnin

işveren tarafindan hata ve hile ile fesada uğrat ı ln ıas ı sonucu toplu

iş sözleşmesinin yap ı ldığı n ı iddia ve ispat etmedikçe, toplu sözleşme

hükümleri işveren, sendika ve sendikan ı n üyesi bulunan davac ı (işçi)

hakkında da geçerl ı d ı r"»5

9. HD, 05.05.1975, 1668/28329, Narmanl ı oğlu, IL, s. 47t dn. 560.
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İŞ IJflIŞMAZLIĞI NE DEMEKTIR?

İş hukuku, tarihsel olarak işçilerin mücadelelerine ve iş -
verenlerin stratejilerine ba ğ l ı kalm ış; bu hukukun geli şiminde
iş uyuşmazlikları önemli bir rol oynam1ş tır.536 Uyuşmazl ık, as-
linda diğer bütün alanlarda olduğu gibi, maddi veya manevi
ç ıkar çelişkisinden veya çatışmasmdan (menfaat z ıddiyetin-
den) kaynaklanır. İş hukukunda da iş uyuşmazlığı, iş ilişki-
sinin kurulmas ı, muhtevasmm uygulanmas ı ve sona ermesi
s ıras ında ortaya ç ıkan menfaat (ç ıkar) çelişkisinden kaynak-
lan ır. Başlangıçta bireysel nitelik arz eden bu uyu şmazl ıklar,
özellikle sanayileşmenin gelişmesine paralel olarak, giderek
toplumsal bir nitelik kazanm ıştır. Bu nedenle, iş hukuku uyuş-
mazlıklar ı sadece ilgili taraflar ı değil, ayn ı zamanda toplumu
da yak ından ilgilendiren bir durum kazanm ış tır. Toplum ve
giderek devlet bu uyu şmazlıklara kay ı ts ız kalmamayaca ğın ı ;
aksi halde tarafların "başı-boş " b ırak ılmasının "kamu düzenini"
tehdit edebilecek sonuçlar do ğurabileceğini anlam ıştır. İşte
bunun için devlet, geçtiğimiz yüzy ıl ortalar ına kadar mutlak
egemen olan "pür liberal" (laissez faire laissez passer) anlayi-

5m Jav ı l ı er, S. C., Droii du Travail, Paris, 1981, s. 517; Pelissier-Supiot-
Jeammaud, s. 1175 vd; G. Gue ıy, s.61 vd.
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şından ayrılmış; "kanın düzenini" ve "kamu yarann ı " korumak103 endişesiyle iş uyu şmazlıklarma müdahale gereğini duymu ş , iş
uyuşmazl ıklanrun çözümünde başvurulacak yol ve yöntemleri
bizzat düzenleme gereğini duymuştur."7

' F. Demir, Le Role de la Ligislation et des Convantions Collectiz ıes dans
le dtfveloppement du Systeme de Relabons Projessionelles des Pays en
voie de Döveloppemenl, Thise, Universjtdd'Ajx-Marsej ıle 1975, s.5.
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BIREYSEL VE TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI 1 04NE DEMEKTIR?

Taraflar ı bak ımmdan iş uyuşmazl ıkları bireysel ve toplu
iş uyuşmazlığı olabilir.

Bireysel iş uyuşmazlığı, işçinin işvereni ile yaptığı hizmet
sözleşmesinin ve mevzuatuı uygulanmas ından kaynaklanan
bir uyuşmazlık türüdür. Bu uyu şmazlık, işyerinde veya işlet-
mede çal ışan işçiler toplulu ğunun bütününü ilgilendirmez; bir
veya birkaç işçinin işvereniyle dü ştüğü uyuşmazl ıkla ilgilidir.
Örneğin; iş ten ç ıkar ılan işçinin veya işçilerin, i şverenin "hak
siz" olduğu iddias ı ile "ihbar" ve "kıdem" tazminatlarm ı talep
eden bir dava açmalar ı halinde bireysel bir iş uyuşmazlığı söz
konusudur.

Bununla birlikte, bireysel bir i ş uyuşmazl ığı işçi veya
işveren kuruluşlar ınca (sendikalarmca) benimsenerek, i şçi
topluluğunun bütününü veya belirli bir grubunu ilgilendir-
diği iddias ıyla toplu iş uyuşmazlığına da dönüş türülebilir.
Gerçekten, toplu iş uyu şmazlığı işyerinde veya işletmede ça-
lışan işçiler toplulu ğunun genellikle bütününü veya önemli
bir k ısmını ilgilendiren bir uyu şmazl ıktır. Bu nedenle taraflar ı,
işçiler topluluğunu ve işvereni ilgilendiren kurulu ş lard ır: İşçi
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104 	 sendikas ı, işveren sendikas ı veya işveren. Ancak, toplu iş uyuş-
mazlığmın tarafınm mutlaka işçi veya işveren kurulu şu veya
işveren olmas ı da şart değildir. İşçi kurulu ş ları (sendikalar ı )
aras ında ç ıkan iş (yetki belgesi alma) uyu ş mazl ıklar ı da birer
toplu iş uyuşmazl ığıd ır. 538 Bu nedenle, toplu iş uyuş mazl ıg ı
genellikle müş terek (ortak) menfaatlerin çeli şkisinden ve ça-
tı.şmas ından kaynaklan ır, bireysel ç ıkarlarm değil...

Pel ı ssier-Sup ıot-Jeammaud; s.177 vd.; S ınay, H., TraitıŞ de Oroji drı
Travail, La Giive, Paris, 1966, s. 428; Narmanl ı oğlu, il, s. 482, dn.
4.
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HAK VE MENFAAT (ÇIKAR)
LIYLIŞMAZLİKLARI NE DEMEKTIR? 1 05

Niteliği ve konusu bak ım ından iş uyu şmazl ıklar ı ise, hak

uyu şmazlığı veya menfaat uyu ş mazl ığı olabilir.

Hak u'u şmazlığı , mevzuattan veya sözleş meden doğan

bir hakk ın yorumlanmas ı veya uygulanmas ı nedeniyle ç ı kan

uyuşmazl ıklard ır. Bu nedenle, her bireysel i ş uyu şmazl ığı
aynı zamanda bir hak uyu şmazlığıd ır. Fakat her hak uyuş-

mazlığı aynı zamanda bir bireysel i ş uyuşmazlığı olmayabilir,
değildir de... Çünkü, mevzuahn veya toplu iş sözleşmesinin
uygulanmasmdan ya da yorumundan doğan bir bireysel i ş
uyuşmazlığı, işçi veya işveren sendikas ı tarafından benimse-

nerek bir toplu iş uyuşmazlığı haline getirilebilir. Bu nedenle,
hak uyuşmazhğı hem bireysel hem de toplu i ş uyuşmazlığı
niteliğinde olabilir.

Buna karşı lık, menfaat (ç ı kar) uyuşmazl ı klar ı mevzuat-

tan veya sözleş meden doğan bir hakkm yorumunc{an veya
uygulanmasmdan değil, yeni bir hakk ın, menfaatin (ç ıkar ın)
elde edilmesinden, yeni bir hakka yönelik yeni bir düzenleme
yap ılmas ı isteğinden kaynaklanır. Örneğin, mevcut ücretlere
zam yap ılmas ı , y ıll ı k izin sürelerinin artır ı lmas ı , iş sürelerinin
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azaltılmas ı veya işyerinde uygulamas ı yapılmayan "ikramiye"105 ve "yakacak ıjardı nuna" başlanmas ı talepleri dolayıs ıyla ç ıkan
uyuş mazl ıklar menfaat uyuşmazl ıklar ı d ır. Bu nedenle, her
menfaat uyuşmazlığı aynı zamanda bir toplu i ş uyuşmazlıg ıd ı r,
bireysel değil... Çünkü, menfaat uyu şmazl ıklar ı genellikle işçi-
ler topluluğunun bütününü veya önemli bir grubunu ilgilen-
dirdiğinden taraflar ı da işçi ve işveren kuruluş ları (sendikalar ı )
veya münferit işveren olmaktad ı r. Buna karşı l ı k, her toplu i şuyuşmazlığı menfaat uyu şmazlığı olmayabilir, değildir de..
Nitekim, bireysel nitelikli bile olsa, rnevzuattan veya sözle ş-
meden dogan bir hakk ın uygulanmas ından veya yorumundaıı
ç ıkan hak uyuş mazlıği, işçi veya işveren taraf kurulu şlarca
benimsenerek toplu i ş uyu şmazlığına dönüş tü rülebilir.
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TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE
UYGULANAN SİSTEMLER HANGİLERIDİR?

a. Serbesti Sistemi

Bu sistemde taraflar, toplu i ş uyu şmazlığın ın çözümünde
tamamen serbesttirler. işçi ve işveren kuruluş lar ı uyuşmazlığı
çözme yönteminde tamamen özgür olup, bar ışç ı çözüm yolla-
rına başvurmadan do ğrudan mücadeleci çözüm yoluna (grev
ve lokavta) ba şvurabiirler. Sistem, uzlaşma, çözüm yollar ı n ı
bulmada taraflar ı tamamen serbest b ırakmaktad ır. Genellikle
"sosyal kamu düzenini" bozdu ğu, taraflar dışında topluma yarar
sağlamadığı gerekçesiyle, demokratik ülkelerde bile benim-
senmeyen bir sistemdir.MO

.b. Otoriter Sistem

Adı üzerinde, otoriter bir siyasi rejim ve müdahaleci bir
ekonomik sistemle yönetilen ülkelerin benimsedi ği bu model-
de, iş mücadelesi (grev ve lokavt) yollar ı na baş vurmak kesin-

Geniş bilgi için bkz., Eraltuğ,A; Toplu İş Uyuşmazl ı klar ı n ı n
Çözümünde Devletin Rolü, Yay ınlanmam ış Doktora Tezi, Izmir,
2001.
Krş .: Narmanl ıoğlu, Il, s. 486.
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likle yasaklannuştır. Taraflar, çıkacak toplu iş uyuşmazlığın ı106 devletin tayin ettiği organlarda ve öngördü ğü usul ve esaslara
uygun olarak çözmek mecburiyetindedirler. Ayr ıca, öngörülen
usul ve esaslara uygun olarak, tayin edilen organm karar ına
da uymak mecburiyeti vard ır.

C. Karma Sistem

Karma sistemde taraflar, toplu iş uyü şmazlığı n ı çözümle-
mede iş mücadelesi yollarma (grev ve lokavta) ba şvurma dahil
esas itibariyle serbesttirler. Ancak, toplu iş uyuş mazl ıklar ın ın
sadece taraflar ı değil, toplumu da yak ından ilgilendiren so-
nuçlar doğurmas ı nedeniyle baz ı s ın ırlamalar' getirilmi ş tir.
Öncelikle stratejik ve kritik önemi olan işkollannda (eğitim,
sağ l ı k, enerji vb.) "toplum yarart" gözetilerek iş mücadelesi
yollar ına (grev ve lokavta) ba şvurma yasaklanmış olabilir.
Sonra, grev ve lokavta başvurmanuı serbest olduğu iş kolla-
r ında, taraflar ın önce bar ış ç ı çözüm yollai- ına (uzlaş tırma ku-
ruluna veya arabulucuya) başvurmajar ı öngörülmü ş olabilir.
Ancak, öngörülen barışçı çözüm yollarma ba şvurmak zorunlu
olmakla birlikte, buralarda alman kararlar "t ıwsiye"niteliğincı e
olduğundan uymak mecburiyeti yoktur. Ancak bu a şamadan
sonra taraflar grev ve lokavta serbestçe ba şvurabilirler. Ülke-
miz gibi, hemen tüm demokratik ülkelerde uygulanan sistem,
karma sistemdir.541

Narmanl ı oğlu, 11, s. 487.
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GREV KARARININ ALINMASI VE
İLANI SÜRECINDE IZLENECEK PROSED ÜR

VE ÖNEMI NEDIR?

Taraflar ın, kendi aralar ında sürdürdükleri (veya herhangi
bir nedenle sürdüremedikleri) toplu görüş melerin otuz veya
altm ış günlük sürelerin sonunda uyu şnıazlikla sonuçlanmas ı
üzerine, gerek bakanlık veya bölge müdürlü ğü gerek iş mah-
kemesi arac ı lığıyla atanan resmi arabulucu nezaretinde devam
eden görü şmeler de "uyn ş nı azl ı kla so ı n ı çlan ini ş " olabilir. Işte,
resmi arabulucunun tutana ğın ın (Resmi Arabulucu Raporu
nun) bakanl ık veya bölge müdürlükleri arac ı lığı ı le taraftara
"alt ı işgünü" içinde tebliğinden itibaren "alt ı ışgünu" daha
geçmedikçe "grev kartın al ı naniaz" (TİSGLK m. 23/son, 27/1).

Grevin taraflar için yaratabilece ği riskler ve zorluklar göz
önünde tutularak altı işgünlük "son bir defa daha iyi dü şünme"

süresi tan ıyan yasa koyucu, bu süreyi "kanın düzeni" ile ilgili
"enı redici" bir süre kabul etmiştir. Zira, bu süre geçmeden al ı-
nan bir grev karar ı, "kanun dışı " say ılacaktır (T İSGLK m. 25/2,
3). Süreyi baş latan resmi arabulucu raporu tebligahn ın, bakan-
lı k veya bölge müdürlü ğünce 7201 say ıl ı Tebligat Kanunu hü-
kümlerine uygun olarak yap ılmas ı gerekir. Ancak uygulamada
Yarg ıtay, tebligatm "adi posta" ile yap ılmas ın ı da "sendikaya

ulaş mas ı koşuluyla" kabul etmekte; s ırf bölge müdürlü ğünce
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İ l 1	 usulüne uygun tebligat yap ılmamas ınm, sendikan ın hakların ı
"bertaraf edici bir sonuç doğurmayacağı m" belirtrnektedir.574

Kanun'a göre, tebligat ın yap ı lmas ın ı müteakip altı i şgü ıı -
lük sürenin geçmesinden sonraki "altı işgünlük süre içinde" grev
kararı "uyu şmazlığı n taraJi işçi sendikas ınca al ı nabilir". Şayet, bu
"altı ışgünlük süre içinde grev karar ı al ı nmazsa", işçi sendikas ı -
n ın "yetki belgesinin hükmü kalmaz" (TİSGLK m. 7/2); art ık işçi
sendikas ının toplu sözleşme yapma hakk ı dü5er. 5" Sözleş me
yapmakta ısrarl ı olursa, sendikan ın tekrar "yetki tespiti' içiii
Bakanlığa yeniden başvurmas ı gerekir. Buna karşı l ık, süresi
içinde usulüne uygun olarak al ınan grev kararı , işyeri nitelik
(işkolu) değiştirmedikçe uygulama alan ı bulur. Üstelik, işye-
rinin nitelik değiştirmeksizin baş ka bir yere veya adrese nak-
ledilmiş olmas ı, yetki alınmış o işyeri için toplu iş sözleşmesi
yap ılmasın ı engellemez ve bu nedenle alınmış grev karar ı yasa
d ışı sayılmaz."'

Al ınan grev karar ı, karar tarihinden itibaren "alt ı işgünü
içinde" işveren tarafa tebliğ edilmek üzere "notere" ve kara-
rm bir örneği de "görevli makama" tevdi edilmek zorundad ı r
(TİSGL}C m. 28). Uygulamada karar ın "notere" ve "görevli
makama" süresi içinde tevdi edilmesi yeterli görülmekte; no-
ter tarafından karşı tarafa "alt ı işgünlük sürenin geçmesinden
sonra" tebligat yap ılması, grevi "kanunsuz" k ılmamaktad ı r.5

" 9. HD, 03.12.1990, 12928/13831, Türk Kamu-Sen, Aral ık 1990, s.
21.
Çelik, s. 533; Ince, s. 204.

576 9 HD, 13.071987, 7421/7183, YKD, Ocak 1989, s. 46; Çimento 4v.
D., Mart 1989, s. 14;C. Tuncay lncelernesi; IHU, TSGLK, 25 Nal
- U. Narmani ıoğlu Incelemesi.

" 9. 1-ID, 18.02.1987, 2078/2139, işveren D., May ıs 1987, s. 13;
Narmanlı oğlu, i1,s. 624, dn. 370.
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Bununla birlikte, karar tarihinden itibaren alt ı işgünü içinde
karşı tarafa tebliğ edilmek üzere "notere tevdi edilmeye ıı "5 veya
"görevli makama tevdi edilnıeyen"579 grev kararlar ı uygulanamaz.
Ancak, "grev karar ı n ı n ııygıı lanamamas ı ", "kanun dışı " grevin
hüküm ve sonuçlar ın ı değil, "yetki bel gesinin l ıükümsüzlüğii"
sonucunu doğurur.°

Nihayet, alman grev karar ın ın iş yerinde veya işyerlerinde
"karan alan tarafça derhal ilan edilmesi" gerekir (T İSCLK ni. 28).
Aksi halde grev karar ının "ilan" edilmemesi, grevin "kanun
dışı " say ılmas ı sonucunu doğurur.1

578 9.1-ID, 24:03.1986, 2721/3200, İKtDTekstil 4v. D., Ağustos 1986,s.
20.
9. 1-ID, 28.01.1987, 864/724, TUH İ S, 5ubat1987, s.30.
9. HD, 24.03.1986, 2721/3260, TÜHİS, May ıs-Temmuz 1986, s. 11.

581 9,1-ID, 29.02.1996,2465/33161, Yargı tay' ı n 1996 Yı l ı Kara TİaI-ı, s.204;
A. Güzel Eleştirisi.
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İ 2 LOKAVT KARARININ ALINMASI VE
İLANI SÜRECINDE IZLENECEK PR OSEDÜR
VE ÖNEMI NEDIR?

Lokavt kararm ın alınmas ı, grev karar ının uyuşmazlığm
diğer tarafı olan "işveren sendikas ı na" veya "sendika üyesi olma-
yan ışverene" tebliğ edilmesi şartına bağlanm ışhr. Kanun'a göre
lokavt karar ı, grev kararının işveren tarafa "tebliğinden itibaren
altı işgünü içinde" al ınmak zorundad ır (TİSGLK m. 27/3). Aksi
halde bu süre içinde al ınmayan; örneğin grev uygulamas ına
geçilmesinden sonra alman ve uygulanan lokavt karar ı, "kanun
dışı " say ı l ır (TİSGLK m. 26/2,3). Böylece i şçi sendikas ı grev
karar ı almadan iş veren taraf lokavt karar ı alarnamaktad ır, bu
hükmün, bat ı ülkelerindeki geliş melere paralel olarak düzen-
lenen ve "savunma lokavtın ı " esas alan Anayasa hükmüne de
uygun olduğu kuş kusuzdur (AY m. 54/1).

Bununla birlikte, "grev karar ı uyu şnıazlığı n kapsam ındaki
işyerlerini ı bir kısna için al ı nmış olsa dahi, lokavt karar ı o uyu ş-
ınazlığı lı kapsan ıııı daki başka işyerleri için de al ı nabilir" (TİSGLK
m. 27/Son). Kanun'un haz ırlanmas ı s ıras ındaki Komisyon
Gerekçesi'nde, bu hükmün "grup süz/es ı,wleri ıı de" lokavt ı n
etkisiz kalmamas ı için öngörüldü ğü ifade ediImektedir.

582 Mis-Özsoy, S. 104.
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Sorularlo Toplu i ş Hukuku

Ancak, hükmün "işyeri" ve "iş letme" sözleşmelerinde de uy-
gulama alan ı bulacağı ku şkusuzdur 5n Zira, birden çok i şyeri
ile ilgili bir uyu şmazL ı k sadece grup sözleşmesi yap ı l ırken
değil, bir işverenin ayn ı iş kolundaki işyerlerini kapsayacak
iş letme sözleş mesi yap ı lırken de doğabilecektir. Hatta, bölge
çalışma müdürlüklerinden ayr ı bir "işyeri n ıı n ı aras ı " almad ı-
ğından "tek bir işyeri", olarak değerlendiriten ve birden çok
işyerinden olu ş an "entegre işyerinde" de bu tür bir uyu şmazl ı k
söz konusu olabilir.

Gerçi, gerek "iş letme" sözleşmelerinde gerekse entegre
işyeri sözleş melerinde al ınacak grev ve Iokavt kararlar ın ın
sözleşme kapsam ına dahil tüm işyerleri için alınmas ı gerekir
(TİSGLK m. 3,12,18,36). Ancak, i şçi sendikas ınm işletmeye veya
entegre işyerine dahil işyerlerinden "stratejik" konumda olan
sadece bir işyerinde grevi uygulamas ı, diğer bütün işyerleriıii
"atı l" bırakabilir; hafta "felç" edebilir. Bu nedenle, işçi sendika-
s ı n ın "hukuken" bütün iş yerlerinde uygulamas ı gereken grev
kararım "fiilen" sadece bir i şyerinde uygulayarak iş letmeyi
veya entegre tesisi faaliyetten "tamamen" veya "önemli ölçüde"
al ı koymas ı mümkündür. Böylece i şçi se ıı dikas ı bir yandan
grevle beklenen amaca ula şı rken, öte yandan fiilen grev
uygulamasma gitmediği işyerlerinde çalışan (daha do ğ rusu
stratejik konumdaki işyerinde uygulanan grev nedeniyle ça-
lışamayan) üyelerine "grev ödeneği" vermekten de kurtıı labilir.
İş te, "hakkın kötüye kullan ı lnı as ı " (MK m. 2) say ılabilecek bu tür
uygulamalar ın önüne geçmek amac ıyla, sadece grup sözle ş -
melerinde de ğ il iş letme ve entegre işyeri sözleşmelerinde dahi

Yarg ıtay bu hükmün sadece iş yeri ve i ş letme sözle şmeleriyle
ilgili oldu ğu görü şündedir: 9. HD, 18.04.1988, 4524/4293. Kamu-

iş, Temmuz 1988, s.26, Karar ı onayan HGK. 21.12.1988, E. 988/9-
695, K. 988/1021, Türk Kamu-Sen, Mart 1989, s. 30.
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bu hükmün uygulanmas ı; grev karar ı bir k ıs ım i şyerleri için112  aimmış olsa dahi, lokavt karar ın ın uyuşmazl ık kapsam ındaki
diğer bütün işyerleri için de almmas ı mümkündür.

Grev karar ın ın tebliğini takip eden alt ı işgünü içinde al ı-
nan lokavt kararı, karar tarihinden itibaren yine "altı işg ı inü
içinde" karşı tarafa tebliğ edilmek üzere "notere" ve bir örneğ i
de "görevli makarna" tevdi edilir. Uygulamada, grevle ilgili Yar-
g ıtay kararlar ına paralel olarak, lokavt karar ın ın s ırf "görevli
makama" süresinde bildirilmemesi nedeniyle veya " ıı oter" ile
"görevli makama" süresirıde bildirilmesine karşın "noter taraJi ıı -
drnı altı işgünlük süre geçtikten sonra karşı tarafa tebliğ edilmesinin"
lokavtı "kanun dışı " kılmayacağı söylenebilir. Buna karşıl ık, al ı-
nan lokavt kararınm işyerinde veya işyerlerinde derhal "ilan"
edilmemesi (TİSGLK m. 28) lokavt ı "kanun dışı " k ılar.
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GREV OYLAMASİNIN
USUL VE ŞARTLARı NELERDIR?

Kanun'a göre, grev karar ın ın işyerinde "ilan" edilmesin-
den baş layarak "altı işgünü" içinde grev oylamas ı talebinde
bulunulabilir. Altı işgününün hesab ına, ilan ın yap ıld ığı gün
dahil edilmez. Bu talebin, "grev karar ı n ı n ilan edildiği tarihte"
işyerinde çal ışan "işçi/cnn en az dörtte biri" taraf ından yap ı lmas ı
gerekir(TİSGLK in. 35/1). Kanun'da "işçdcrden" bahsedildiğ i-
ne göre, "i şletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olan" (Sen.
K. m. 3/5) işveren vekilleri ile "toplu görü şmelerde taraf olarak
hareket eden" (T İSGLK m. 62/2) işveren vekilleri d ışında kalan
bütün işçiler, "sendika üyesi olsun veya olmas ı n" dörtte birlik
oranın hesab ında göz önünde tutulur? Ayr ıca bu işçilerin,
"grev ilan ı n ııı yap ı ldığı tarihte" işyerinde çal ışan işçiler olmas ı
gerekir. Bu tarihten önce işten ç ı kan ve ç ı kar ılan işçiler ile bu
tarihten sonra işe giren işçiler talepte bulunarnayacaklar ı gibi,
oylamaya da katılamazlar.

9.1-ID, 15.02.1966, 12297/11607, Narntanho ğlu, Il, s. 630, cin.
393.

" 9. HD, 13.10.1975,28864/46610, İHU. TSGLI< 22, No:2; H. K. Elbir
incelemesi.
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İ l 3 Grev oylamas ı talebi, bakanl ık veya bölge müdürlüklerine
değil, mahallin en büyük amirine (TİSGLK m. 35/1) her bir
işçi tarafından ayr ı ayr ı yapılabileceği gibi, tek bir dilekçenin
işçiler taraf ından topluca imzalanmas ı suretiyle de yap ılabi-
lir. Talebin "yaz ı l ı " yap ılmas ı 'geçerlilik" şart ı; altı işgürilük
süresi de "hak dü şürücü" bir süredir. Oylama, bu konudaki
talebin yapılmasmdan başlayarak "altı işgünü" içinde, işye-
rinde iş saatleri dışında, en büyük mülki amirin belirleyece ği
gün ve saatte, onun veya görevlendirece ği memurun yönetimi
altında gizli oy ve aç ık say ım esas ına göre yap ı l ır (TISGLK nt
35/2). Uygulamada talep, valiliklere (veya kaymakaml ı klara)
yap ılmakta, valilik de ya kendi memurlar ından birini görev-
lendirrnekte ya da talepleri genellikle bölge müdürlüklerine
havale etmektedir. bölge müdürlü ğünün görevlendirdiği me-
mur veya iş müfettişi nezaretinde yap ı lan oylama, postalar
halinde çalışılan işyerlerinde her posta için ayn ayr ı yap ılmak-
ta, haz ırlanan oy pusulalar ı kapal ı bir yerde zarfa konularak
sand ığa atilmaktadu-?I İşletme sözleşmelerinin yapLlmasma
ilişkiı uyuşmazl ıklarda, grev oylamas ı talebi her bir işyerinin
bulunduğu mahallin en büyük mülki amirli ğine yap ı lmakta;
daha sonra dörtte bir oran ın ın tespiti ile oylama sonuçlar ı
iş letme merkezinin bulundu ğu en büyük mülki amirlikte
toplanmakta ve belirlenmektedir (T İSCLK m. 36/4).

Grev oylamas ı kanuni bir grevin zorunlu ş artlar ından
olmad ığı için, oylama talebinin usulünce yap ı lmamas ı ne-
deniyle (yaz ılı olmayan bir şekilde yap ılmas ı, altı iş günlük
süresi geçirilerek yap ılması veya dörtte birin altında işçinin
talep etmesi hallerinde), oylamanm yap ılamamış olmas ı alman

Oğuiman, s. 200; Çelik, s. 536.
' Narmanlıoğlu, 11, s. 630.

556 Çelik, s. 537.
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grev karar ın ın kanuniliğine bir zarar vermez. İşçi kuruluş u da

alınan grev karar ından sonra "işçilerin oyuna başvurmak" zo-

runda olmad ığı gibi, bu karar ı uygulamak için grev oylamas ı
"talep edil ınesi ıı i" beklemek zorunda da değildir Ancak bu

durum, bir grev oylamas ı talebinde bulunulmad ığı hallerde

söz konusudur. Zira, usulüne uygun bir grev oylamas ı talebi

yap ılmışsa, oylama yap ılmadan ve sonucu al ınmadarı grev

kararınm uygulamaya konulmas ı mümkün değildir. Böyle bir

talebe rağmen, işçi sendikas ınm grevi uygulamaya koymas ı
halinde grev "kanun dışı " say ıhr.

589 9• H13, 05.10.1967, 7610/9108, İş ve Hukuk, Mart 1968, No:235, s.
58; Narmanl ı oğlu, 11, s. 630.
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İ l 4 GREV OYLAMASININ HÜKÜM VE
SONUÇLARI NELERDIR?

Yap ılan grev oylamas ın ın sonucu dört nüsha olarak dü-
zenlenecek bir tutanakta gösterilir. Bu tutana ğm bir nüshas ı
"ışverene", bir nüshas ı greve karar veren "işçi sendikas ı na" bir
nüshas ı "Bölge Müdürlüğüne", dördüncü nüshas ı da "malın//in
en büyük mü/ki arnirlığine" verilir (TISGLIC m. 36/1). Oylamaya
itirazlar da "üç işgünü" içinde başvurulmas ı gereken iş dava-
lar ına bakmakla görevli mahalli mahkemece, yine "üç işgü-
ıtü" içinde "kesin" olarak karara bağlanır (TİSGLK m. 36/2).
Oylamaya itiraz edilmesi halinde, i şçi sendikas ı bu itiraz ın
kesinleşmesini beklemek zorundad ır. itiraz ın kesinleş mesini
beklemeden uygulamaya konan grev karar ı, "kamu, d ışı " sa-
y ıl ı r.59°

Oylama sonunda, "grev ı lan ı n ın yapı ldığı tarihte" işyerin-
de çalış an işçilerin "salt çoğıı nlnğu" (yartdan fazlas ı ) grevin
uygulanmamasma karar verirse, o işyerindearük grev uygu-
lanamaz (TİSCLK in. 35/3). Böyle bir durumda, i şçi sendikas ı
"on beş gün içinde" ya işveren tarafla bir anlaşmaya varmak ya
da Yüksek Hakem Kurulu'na başvurmak zorundad ır. Aksi

' Narmanl ı oğlu, 11, s. 632.
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halde, sendikan ın "yetki bel gesinin" hükmü kalmaz (T İSGLK

m. 36/3). Oylamanm "olumsuz" (greve hay ır) sonucuna rağ -

men, sendikan ın grev uygulamas ın ı baş latmas ı ise "lcnn ımsuz

grev" say ı l ır?

Kanun'da, oylama sonucunun "olitn ı suz" (greve hay ır)
ş eklinde sonuçlanmas ı halinde i şverenin Iokavt karar ın ın
ne olaca ğı yolunda bir hüküm yoktur. Bununla birlikte, i şçi

sendikas ın ın on beş günlük süre sonunda yetkisi dü şecek

olursa, işveren tarafı yetkisiz bir sendikay ı sözleşme yap-
maya zorlayamayaca ğından, lokavt karar ın ı da uygulamaya

koyamayacaktır. Ancak, taraflar ın anlaşarak daha sonra bir

toplu iş sözleşmesi imzalamalar ı k ırk beş günlük süre içinde
herhangi bir itiraza u ğramad ığı takdirde, "yetki belgesi aln ı ndan

yap ı lan bir toplu iş sözle ş mesinin" geçerli hüküm ve sonuçlar ın ı
doğurur."

Buna karşılık, uygulamada da genellikle görüldü ğü gibi,

on beş günlük süre içinde bir anlaş ma yap ılmış veya sendikaca
Yüksek Hakem Kuruluna başvurulmu ş olabilir. Bu durumda

artık lokavta başvurmanm bir amac ı kalmayacağından, yine

lokavt yap ı lamayacaktır. Aksi halde lokavt, "kanun di şi" lokavt

say ı lacaktır.

Nihayet, grev oylamas ı "olun ı lu" (greve evet) şeklinde
sonuçlanacak olursa, grev ve lokavt ın uygulanmasına ilişkin

süreç ve prosedür iş lemeye baş layacaktır.

Narmanlioğlu, 11, s. 632.
5929 HD, 08.04.1992, 356/3031, IHO, Temmuz-Eylül 1992,s. 410-U.

Narmanl ıoğ lu incelemesi; Çelik, s. 538; Günay, T!SGLH, s. 802.
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GREV VE LOKAVTIN UYGULANMAYA

115  BAŞLAMA TARİHİ NEDIR?

Kanun'a göre, notere tevdi edilen grev ve lokavt kararlar ı ,
"karşı tarafa tebliğ tarihinden" itibaren "altm ış gibi" içinde uy-
gulanmak zorundad ır. Grev oylaması yap ılan hallerde altm ış
günlük süre, "oylaman ın sonucunun kesinle şmesi" tarihinden
itibaren işlemeye baş lar. Bu nedenle, uygulamada grev ka-
rar ı ile lokavt karar ıntn birbiri ard ına al ı nd tğı "alt ı işgü ıı lük'
fark süre grev oylamas ı yap ı lmas ı halinde kapanmakta, hatta
lokavt kararrnm altm ış günlük süre içinde uygulanma tarihi
grev kararmın uygıılanma tarihinin önüne geçebilmektedir.
Bu süre içinde uygulamaya konulmas ı zorunlu grev veya
İ okavhn "başlama tarih," de ayr ıca karşı tarafa "alt ı işgü ıı ü'
önceden yine "noter" arac ı lığı ile bildirilmek zorundad ı r. Bil-
dirimin bir örneği de yine "görevli makama" tevdi edilmelidir
(TİSGLK m. 37/1, 2, 3). Böylece, Kanun'da öngörülen "önce-
den hild ırn ıe" hükümleri ile "sürpriz grev" ve "sürpriz lokavt"
olaylar ı engellenmek istenmi ş ür. Avrupa Birliği ülkelerinde
genelde serbest b ırak ılan sürpriz grevler, Amerika Birle ş ik
Devletleri'nde daha uzun sürelere ba ğlanm ıştır: "Grev kararı
alan işçi kuruluşu, bunu en az altm ış gün önceden işverene, otuz
gün önceden de Federal Arabuluculuk ve Uzlaş tırına Seroisi'ne bil-
dirnıek zorundad ı r" Fransa'da ise sürpriz grevler özel sektör
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işyerlerinde herhangi bir süreye ba ğlanarak engellenmemekte

kamu işyerlerinde ise "grevin tan ı beş gün önceden h ı ld ı rı ln ıesi"

şartı getirilmektedir."3

Türk hukukunda kamu düzenini yak ından ilgilendiren

"enı redici" nitelikteki yasa hükümlerinin uygulanmas ı nda

dikkat edilecek husus, grev veya Iokavtm ba ş lama tarihine

ait bildirimin kar şı tarafın eline "en az altı ışg ıı nu" oncedeıı
geçmesin1 (varmasını) sağlayacak şekilde hareket ed ılmes ı dir.

Bu nedenle, bildirimin noter tarafından tebliğinden itibaren altı
işgününün geçmesinden sonraki bir tarih grev (veya lokavhn)

başlama tarihi olacağından"4 taraflar ın baş lama tarihine ait

bildirimi altı işgününden önceki uygun günlerde ve notere
tebligat için yeterli süre tan ıyan bir tarihte yapmalar ı gerek-

mektedir. Uygulamada Yarg ıtay, taraflara atfedilemeyecek bir
kusur bulunmasa bile "noterin gec ıkerek yaptığı tehl ıgat nedeniyle

beş gün sonraya rastlayan greve ba şlama tarihinin sendika tarafı n

-dan değiş tirilemeyeceğine"; bu nedenle "deği şik tarihte uygulanan

grevin kanun dışı oldu ğuna" karar vermiştir. Ayr ıca, bu karar ın
dayanağın ı teşkil eden ve onanan mahalli i ş mahkemesi ka-

rar ında, ikinci kez belirlenen "grev uygulamas ı tarihinin görevli

n ıakan ıa (da) bildiriln ıemiş olmas ı n ı n" grevi "kanun d ışı " k ılacağı
belirtilmiş tir."

Nihayet, karşı tarafa tebliğ edilmek uzere "sitres: ı çu ıı le

notere ve görevli makama tevdi edilmeyen" grev ve lokavt kararlar ı
uygulanamaz. Süresi içinde tevdi edilen ve karşı tarafa bildiri-

"3 Narmanl ıoğlu Il, S. 643, dn. 409; Sınay-jav ıller, s. 187; Teyss ı e, Il,
s.432; R ı vero-Savat ıer,s. 345; re ıissier-supiot-ıeanı nı aud s.1245;
G. Guerv, s. 587.

"4 9. HD, 17.03.1986, 2547/ 2903, IKID Tekstil i şi>. D., Eylül 1986, s. 22;
Narmanl ıoğlu, 11, s. 634, s. 408.

"3 9. l-ID,15.07.1986,6635/7255, YKD, Mart1987, s.415; Narmanl ıoğlu,
Il, s. 638, dn. 416.
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ten grev ve lokavt kararlar ı ise, belirtilen uygulama tarihinde
115  başlamak zorundad ır. Zira, "bildirilen giinde ha ş lan ı a ıjan grev

hakkı ve lokavt dü şer". Bu nedenle, "s ı iresi içinde al ı nm ış bir loknvt
kararı yoksa" veya süresi içinde al ınm ış bir lokavt karar ı olmakla
birlikte, "lokavt da süresi içinde ıı ygula ı ; ıa ıja ko ıııı ln ıa ı n ışsa", bu
durumda "yetki helgesinin hükn ıü kalmaz" (TİSGLK m. 37/2).
Kanun'da aç ıkça beiirtilmemi.ş olmas ına rağmen, yukar ı da
öngörülen kamu düzeni ile ilgili emredici "uygulama sürele-
rine" uyulmadan baş latılan grev veya lokavtm, "kanun dışı "
say ılacağına kuşku yoktur.5

"' Çelik, s. 540; İ nce, s. 224; Narmanlio ğlu, Il, s.634.
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GREV VE LOKA VTSIİMSINDA İŞ ÇİLERİN

İŞ YERİNDEN AYRILMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Kanun'a göre, "bir işyerinde grev veya lokavt ı n ııııg ıı /an ııı aya

başlamas ı ile birlikte işçiler işyerinden ayr ı lmak 2orundad ı r". Greve
katı lan işçiler ile lokavta maruz kalan i şçiler, "greve kat ı lmayan"

veya greve katıldığı halde sonradan "greve kat ı lmaktan vazge-

çen/erin" işyerinde "çalış malar ı n ı ", işyerine "giriş çıkış lar ı n ı "

hiçbir şekilde engelleyemez İer ve "işyeri önünde topluluk te şkil

edemezler" (TİSGLK m. 38/1,2).

Görüldüğü gibi, öncelikle grev veya lokavtın başlamas ı ile
birlikte "işyerinde faaliyetin durd ıırııln ı as ı " veya "onen ıli ölçüde

aksatı ln ıas ı " amac ıyla işçilerin işyerini "terk ı'tn ıeler ı " zoru ıı lulu-

ğu vard ır. Bu nedenle, bir işçinin "grevcı " say ı labiLmesi, 'grev"

amac ıyla işyerine gitmemesini gereklirir. Yoksa böyle bir amaç
gütmeden hastalık, kaza, kişisel veya ailey i sebeplerden dolay ı
işyerine gidemeyenlerin"greve katı ldıkları " söylenemez?

Bundan başka, Kanun'da "işyerinden ayrı lmak" zorunda
olanlar "işçiler" olduğuna göre, bunların sendika üyesi olup
olmadığı önemli değildir. Bu nedenle, sadece sendika üyeleri

Narman! ı oğ lu, Il, s. 642; Oğuzman, s. 164; Ener, s.599.
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değil, sendika üyesi olmayanlar da grev ve lokavt süresince
116  Kanun'un korumas ından yararlanabileceklerdir. Bununla bir-

likte, "işçi" say ılmayan "ç ı rak", "sözleşıııeli personel", "men ı ur"
ve "stajyer/er" ile "özel güvenlik görevlileri", grev hakk ına sahip
olmad ı klar ı gibi lokavta da maruz kalmalar ı beklenemez.5
Ç ıraklar "eğitin ı lerin ı kendi mesleki eğitin ı okul ve kurumlar ı nda
siirdürür" (MEK m. 22).

Buna karşı lık, greve katılma hakk ına sahip olan işçilerin bu
haklar ını kullanma mecburiyetleri de yoktur. işçiler greve katılı p
katılmamakta "tamamen serbest" olduklar ı gibi, başlangıçta greve
katılan işçilerin sonradan "vazgeçerek işıjeri ıı de çaP şı naya baş/e-ona/a-
n" da mümkündür. Ancak, bunun tersi bir uygulamaya Yarg ıtay
kararlar ı izin vememektedir: Buna göre, "grevin işyerinde ııygu-
lanmnas ı na başlandığı tarihte greve katılmayan veya greve kat ılmaktan
vazgeçerek işyerinde çalışan bir işçi, daha sonra greve kabiamaz">'»
Bunun gibi, işçinin grev uygulamas ı s ıras ında raporlu olduğu
süreye ait işçılik haklarını isteyebilmesi için, "grev uygulamas ına
geçildiği s ırada greve katı lmayacağı n ı işverene bildinnesi ve raporun
bitiminde de işverenim ı bit üteği ku bit! ederek kendisini çal ış tırnıış ol ıııası
gerekir. Ha/bitki, davacı işçi raporun hitannnda uygulanmakta olan greve
uyınuş ve greve iş tirak ederek işçi/ik hizmeti vermemiştir". Bu nedenle,
işçinin açtığı "davan ı n reddedilmesi gerekir"Y'

3188 say ı l ı Özel Güvenlik Hiznietlerine Dair Kanun (RG. 26.06.
2004-25504) gere ğince "özel güvenlik görevlileri sendika üyesi
olabildikleri halde 'greve" kat ılamz ve "iokavt" dolay ı s ıyla iş ten
uzaklaştırılamazlar (mci. 17,18). Ayr ı ca bkz., Narrnanl ıoğ l ı.ı , 11; S.

642-643, 5. 687, cin. 577.
9.HD,23.091993,1714/13599,/KJDTekst ı l)ş v D.. Ckak-Ş uha ı 1994;
Günay, TISGLH, s.810.817; Tunca y, TIH, s.259; Narmanl ı oğlu, 1/,
s. 691, dn. 587.
9. 'HD, 17.11.1998, 13975/16401, işveren D., Ocak 1999, s. 15; 9.
HD, 29.05.1989, 2255/4890, YKD, Ocak 1990, s. 56; Geniş bilgi ve
aç ıklamalar için bkz., Narmanl ı oğlu, il, s. 689-694.
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Nihayet, greve katılan veya lokavta maruz kalan işçIerin

işyerine "giriş-çıkışı engellemeleri" veya işyeri önünde "topluluk

teşkil etmeleri" yasaiçtır (TİSCLK m. 38/2). Grev ve Lokavtlarda.

Mülki İ dare Amirlerince Alınacak Önlemlere İlişkiıı
bu konuda mülki amirlerin gerekli önlemleri alaca ğını, yasa-

ğa aykır ı davrananlar ın önce uyar ılaca ğın ı, uyar ıya rağmen

yasa ğa ayk ı r ı davrananlar hakk ında Toplantı ve Gösteri

Yürüyü ş leri Kanunu'nun uygulanarak toplulu ğun dağı tı-

lacağın ı öngörmü ştür (Tüz. m. 10). Ayr ıca, uyar ıya rağmen

işyeri önünde topluluk te şkil edenler ile işçileri bu eyleme

zorlayanlar ın, teşvik veya bu yolda propaganda yapanlar ın
da ağır para cezasına mahkum olacaklar ı hükme bağlanmış tır
(TİSGLK M. 77/1).

60' RG, 5 Ekim 1989- 20303.
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117  İŞYERİNDE ÇALIŞMAK MECBURIYETINDE OLAN
İŞÇİLER VAR MIDIR?

Grev ve lokavtın iş letmeye zarar vermeyecek şekilde
yap ılmas ı; işçilerin "ekmek teknesi" işyerlerinin ve dolay ıs ıyla
"milli servetin" harap olmasmm önlenmesi; sonuç itibariyle,
grev ve lokavt bitiminde işçilerin işsiz kalmamaları için iş-
yerlerinin korunmas ı gerektiği aç ıktı r. 602 Bu amaçla Kanun,
"hiçbir surette üretim ve satışa yönelik olmamak" kayd ıyla, grev
ve lokavt s ıras ında "niteliği bakı m ı ndan sürekli olmas ında teknik
zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devaml ı lığı n ı " sağlamak için
baz ı işçileri çalışmaya, işVerenleri de bunlar ı çal ış tırmaya "nı ec-
bur" tutmuş tur: Buna göre; 1. Işyeri güvenliğinin; 2. Makine
ve demirbaş eşyalar ilre araç ve gereçlerin; 3. Hammadde, yar ı
mamul ve mamul maddelerin; 4. Hayvan ve bitkilerin bak ı-
m ı, korunmas ı ve bozulmalar ın ın önlenmesi amac ıyla yeterli
say ıda işçi "kanuni grev ve lokııvt s ı ras ı nda çal ış maya, işveren de
bunlan çal ış tı rmaya mecburdur" (TİSGLK m. 39/1).

Uygulamada görüldü ğü gibi, bu işleri yapmakla görev-
lendirilenlerin ba şında elektrikçi, bak ımc ı , itfaiyeci, bekçi gibi

275 Say ı l ı Kanun'un gerekçesi, MMTD, S. Say ı s ı : 132, s. 7; Çelik, s.
542.
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işçiler gelmektedir. Ayrıca iş yerinde çalışmaya nı ecbur olan
bu işçilerin bordroları ile greve veya lokavta katılan işçilerin
"grev veya lokavt başlamadan önce işleyen ücretlerinin ve eki erinin

mutad ödeme gününde ödenmesini sağlayacak personelin de çalışması
mecburdur" (TİSGLK m. 42/4). Ekleyelim ki i şyerinde çalışmas ı
"zorunlu" tutulan işçilerin "sendikal ı " veya "sendikas ız" olmas ı -
nin bir önemi yoktur. Önemli olan, i şçinin yaptığı işin"nitelıği

bakım ı ndan sürekli olmas ında teknik zorunluluk" bulunmas ıd ır.
Buna karşı l ık, "toplu görü şmede taraf olan işçi sendikas ı n ı n ve

şubesinin başkan veya yönetim kurulu üyesi bulunan ve o i şyerinde

çalışan işçiler" bu hükme tabi olmay ıp "çalış maya mecbur" tu-
tulamazlar (T İSCLK m. 40/1).

Kanun'da, grev veya lokavt s ırasmda çalışmaya mecbur
olan işçilerin nitelik ve say ılarmm nas ıl saptanaca ğı da belir-
tilmiştir. Buna göre, grev ve lokavt s ırasmda çalışacak işçilerin
listesi, yedekleri de gösterilmek suretiyle işveren veya işveren
vekili taraf ından "toplu görü şıneıje başlama" tarihinden itibaren
"altı işgünü" içinde işyerinde "yaz ı l ı " olarak ilan edilir. Bu ila-
nin bir örneği de toplu görüşmede taraf olan işçi sendikasma
gönderilir. Bu "ilan ı n" yap ıldığı tarihten itibaren "altı iş günü"

içinde işçi sendikas ı mahalli iş mahkemesine itirazda buluna-
bilir. itirazda bulunmazsa "ilan hükümleri kesinleşir". itirazda
bulunursa, mahkemenin "altı işgünü" içinde vereceği "karar

kesindir" (TİSGLK m. 39/2).

Bununla birlikte, uygulamada s ık s ık görüldüğü gibi, iş-
verenler taraf toplu görü şmelerin başlamas ıyla birlikte "grev

veya lokavtı " hemen gündeme getirmemek, daha ba şlang ıçta
olumsuz bir psikolojik hava yaratmamak amac ıyla genellikle
bu ilan ı yapmazlar. Bu nedenle, toplu görüşmelerin başlama-
s ıyla birlikte "altı işgünlük" süre içinde böyle bir ilan yap ılma-
mışsa, bu sürenin geçmesinden sonra hem "işçi sendikas ı " hem
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de "işveren" bölge çalışma müdürlüğünden çal ışacak işçilerin
117  niteliğinin ve say ıs ın ın tespitini her zaman isteyebilir. Bölge

çal ışma müdürlüğü bu tespiti "en kı sa zamanda" yaparak ta-
raflara derhal tebliğ eder. Hafta bölge müdürlü ğü bu tespiti,
"gerektiği hallerde t-esen" de yapabilir. Üstelik daha önce yapılan
bir tespitin bölge müdürlüğünce "gerektiği hallerde yeniden ya-
pılmas ı " da mümkündürP°3 Ancak, bu tespitlere taraflardan her
biri, mahalli iş mahkemesine itirazda bulunabilir (T İSGLK nı .
39/3). itiraz üzerine mahkemenin "altı işgünü" içinde vereceğ i
"karar kesindir" (T İSGLK m. 39/2).

Burada dikkat edilmesi gereken husus, öncelikle bölge
çalışma müdürlüğüne başvurmadan mahkemeye gidilmeme-
sidir604 . Bölge çal ışma müdürlüğü ise hem işletme hem işyeri
sözleşmelerinde işyerinin bağl ı bulunduğu bölgeye göre belir-
lenir:(T İSGLK m. 39/4). Fakat, Bölgenin yaptığı tespitlere kar şı
itirazlar ın bölgenin bulunduğu yerdeki "iş mahkemesine" yap ı l-
mas ı şart değildir. İşyerinin bulundu ğu yerdeki iş davalarma
bakmakla görevli "mahalli mahkemeye" (Asliye Hukuk Mahke-
mesi) de itiraz edilmesi yeterlidir (TtSGLK nı . 39/2,3). Buna
karşı l ık, işletme sözleş mesine ilişkin uyuş mazl ıklarda görevli
mahkeme, işletmeye bağlı işyerlerinde yap ı lan tespitlerde dahi
işletme merkezinin bulunduğu yerdeki iş davalar ına bakmakla
görevli mahkemedir (TİSGLI< m. 39/4). Her durumda yap ılan
itirazlar hakk ında verilen "mahkeme karar/an kesindir".605

Nihayet, işyerinde "çalışmas ı mecbur" tutulan işçilerden
çalışmayanlarm yerine işveren, bölge müdürlü ğünün izni ile
yeni işçi alabilir (T İSGLK m. 40/I1). Grev sonucunda imza-
lanan toplu iş sözleşmesinden, greve kat ılmayarak i şyerinde

9. HD, 25.01.1991, 341/534, Güna y , T İSGLH, s.842.
9. 1-ID, 15.02.1991, 1459/2372, Türk Kamu-Sen, Mart 1991, s. 9.

605 9, HD, 16.10.1997, 6255/17741, Günay, TISGLH, s.836.
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çalışmaya "zorunlu" olarak devam eden bu işçiler de yararla-

n ırlar (TİSGLK m. 38/2). Ancak, işyerinde çalışmas ı "zorunlu"

bu işçilerden "geçerli bir nedeni" olmaks ızm çalış mayanlarm

iş sözleşmeleri işveren tarafmdan "hakl ı sebeple" ihbars ız ve

tazminats ız feshedilebileceği gibi (İş K. m. 17/I1); ayr ıca "üç

aydan bir y ı la kadar hapis" ve "ağ r para cezas ı na" çarptırılabilir-

ler TİSCLK m. 77/2). Buna kar şılık, işverenin de çal ış tırmaya

mecbur olduğu işçileri çalış t ırmamas ı, onu ışçiye ücret öde-

me borcundan kurtarmayacağı gibi,'° işçiye "hakl ı sebeple" iş

sözleşmesini tazminatl ı fesih hakk ı da verir (Iş Km. 16/ll,e).

Üstelik, işveren de işyerinde zorunlu olarak çal ış tırmad ığı her

bir işçi için ayr ı ayr ı "üç aydan bır yı la kadar hapis" ve "ağı r para

cezas ına" çarptır ı l ır (TİSGLK m. 78/1).

606 Narmanl ıoğ lu, IL s. 689.
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İŞ Çİ SENDİKASININ YETKİSİ NEDIR?

Kanun'a göre, "işyerinde grev ilan etmi ş olan işçi sendikas ı,
kanuni bir grev karar ı na uyul ınas ın ı sağlamak için cehir ve şiddet
kullanmaks ız ın ve tehditte bulunmaks ı z ı n, kendi üyelerinin grev
kararı na uyup uymad ıkların ı denetlemek amacıyla, iş yerinin giriş
ve çıkış yerlerine kendi üyeleri aras ından en çok dörder grev gözcüsü
koymaya yetkiidir" (TİSGLK m. 48/1).

Görüldüğü gibi, grev gözcülerinin öncelikle "sendika üyesi"
olmas ı yeterli görülmüş; işyerinin işçisi olma şartı aranma-
mıştır. Bu nedenle, grev gözcüleri başka işyerinde çalışan üye
işçiler aras ından seçilebileceği gibi; greve katı lmayarak işyerin-
de çalışmaya zorunlu tutulan üye i şçiler arasından da (doğal
olarak çalışma saatleri ayarlanarak, örne ğin hafta tatillerh ıde
gözcülük yapmak üzere) seçilebilir. Bununla birlikte, seçile-
cek gözcü say ıs ı işyerinin her bir giri ş ç ıkışı için dört ki ş iden
fazla olamayacaktır. Seçilen grev gözcülerinin ı "grev yerleri ve
zamanlann ın göreve başlamadan en az iki saat önce mülki idare
amirliğine bir çizelge halinde bildinln ıesi gerekir". 607 Bu hükümlere

607 Grev ve Lokavilarda MÜ/ki İdare Amirlerince Alı nacak Önlemlere ilişkin
Tüzük (md. 1711); RG, 5 Ekim 1989 - 20303.
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aykırı olarak "işçi sendikas ı n ın nıensub ı i olmayan" grev gözcüsü

"koyanlar" ile "fazla say ıda" grev gözcüstı "atayanlar" ve 'grev

gözcülüğü yapanlar" , "iki aydan alt ı aya kadar" hapis cezasına

mahkum edilirler (TİSGLK m. 79/1).

Bundan başka, grev yap ı lan işyerleri ve çevresine, "his i ş -

yerinde grev vard ır" ibaresinin d ışında herhangi bir "afiş, pankart

gibi ilan vas ı taları asmak ve yaz ı lar yazmak yasak" oldu ğu gibi;

sadece "grevciler" için değil, "grev gözcüleri" için bile "işçiler"

veya "işçi sendikas ı " tarafından "kulübe, baraka ve çad ı r gibi ha-

nnma vası talan kurulamaz" (T İSGLK m. 48/3,4). Bu yasaklara
ayk ırı hareket edenler hakk ında, "bir aydan altı aya kadar" hapis

ve "ağır para cezas ı na" hükmolunur (TİSGLK m. 79/2). Buna

karşılık, grev gözcülerinin"yeme ve içme" ihtiyaçlar ı normal

olarak işçi sendikas ı tarafından karşılanmakla birlikte; grev

sırasında işyerinde mevcut bir faaliyet dolay ıs ıyla "çalışan

işçilere yemek verildiği" hallerde, nöbeti yemek saatine denk
gelen grev gözctilerine de işverence yemek verilecektir. Bun-

dan başka, " gözcülük görevi yaparken hastalanan i şçilere" gerekli

"acil yard ı mlar" da yine işveren taraf ı ndan yap ı lacaktır. Buna

karşılık, grev gözcülerinin "kötü (olumsuz) hava şartlar ı ndan

korunmalar ı n ı sağlayacak" koruyucu malzeme ise, "sendika

tarafindan" tedarik ve temin edilecektir.`

Grev gözcülerinin görevi, Kanun'da "üyelerin grev karar ına

uyup uyınad ıklann ı denetlemek" olarak belirtilmiştır (T İSCLK in.

48/1). Öyle ki gözcüler "işyerine giriş ve çı kış lara engel olamazlar;

giren ve ç ı kan/an kontrol amac ıyla dahi durduran ı azlar" (TİSGLK

m. 48/2). Bu nedenle, grev gözcülerinin "iş yerini denetlemek"

gibi bir yetkileri olmad ığı gibi, işyer ıne giren ç ıkanlaruı "üst-

Grev Gözcülerinin Zorunlu ihtiyaçlar ı n ı n Karşı lanmas ı Hakk ı nda
Yönetmelik (ma. 1-5); RG, tl Eylül1988 -19926.

383



Sorularla Toplu j ş Hukuku

başların ı aramalan" veya "kimlik sormaları " da mümkün değildir.
118  Bir Yarg ı tay karar ında da işaret edildiği gibi, grev gözcüleri

hem işveren vekillerinin hem i şçilerin sadece kanuna ayk ı r ı
davran ışlarmı "kolluğa veya savc ı lığa haber vermek üzere (işyerine)
konulmu5lard ı r".609

Bunun gibi, grev ve lokavt s ıras ında işyerinde "çalışan
işçilerin ürettiği ürünlerin sat ı lmas ı na ve i ş i/eri için lüzuml ıı
maddelerin, araç ve gereçlerin i şyerine sokulmas ına engel oluna-
maz" (TİSGLK m. 38/4). Buna göre, greve kahimayarak veya
önceden katı l ıp sonra vazgeçerek i şyerinde çal ışan işçilerin
grev s ırasmda ürettikleri ürünler i şyeri d ışına ç ıkar ı l ıp satı la-
bilecektir. Uygulamada Yarg ıtay, "grev uygulamas ı haşlanı adm ı
önce stokta yer alan ürünlerin" de i şyeri d ış tna ç ı kar ı labileceğine
ve satılabileceğine karar vermiş tir.'10

9. 1-ID, 20.10.1967,337/31, Reiso ğlu, Şerh,s. 388; Nannanl ıoğlu, Il,
s. 680, dn. 554.

6W 9 1-ID, 26.12.1994,18347/18558 !şvren D., Ocak 1995, s.15; 9. HD,
04.02.1999, 995/1481, YKD, Mart 2000, s.376; Aksi yönde bir karar ı
için bkz., 9. 1-ID, 07.09.1992, 9380/9273, 'I'KD, May ıs 1993, s.705.
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İŞÇİ SENDİKASıNıN SORUMLULUĞU NEDIR?

Kanun'a göre "grev sı ras ı nda greve katılan ış çılenh ve sendika-

n ı n kas ı tl ı veya kusurlu hareketleri SOnUCU grev uygulanan işyerinde

sebep olduklar ı maddi zarardan sendika soru nilud ıır" (AY m. 54/3;

TİSGLK m. 47/4). Do ğal olarak, burada Anayasa ve Kanun'un

amac ı "grev nedeniyle" iş yerinin çalışamamas ı ve üretim yapa-

mamas ı nedeniyle i şverenin uğrayacağı ekonomik zarar de ğil;

işçilerin ve sendikan ın "kas ı tl ı veya kusurlu hareketleri" sonucu

meydana gelen "maddi zarard ı r". Öyleyse "manevi zararlar" bu

hükmün kapsam ı dışındad ır, Buna, karşı lık, grev uygulanan

işyerinde meydana gelen zarar ın mutlaka sendika üyesi i şçiler

tarafmdan yap ılması da ş art değildir. Sendika üyesi olmayan

veya baş ka sendika üyesi "işçilerin" verdiği "grev sı ras ı ndaki"

zararlardarı da işyerinde grev ilan eden yetkili sendika sorumlu
olacaktır.611

Ancak burada söz konusu edilen sorumluluk, işverenin za-

rarların ı tazmine yönelik bir sorumluluktur. Yoksa, uygulanan
grevi "kanun dışı " k ılan bir sorumluluk değildir. Nitekim uygu-

lamada da Yargıtay, kanuni bir grevin uygulafimas ı s ıras ında

Mi Narmanl ıoğ tu Il, s.684.

385



Sorulorla Toplu İş Hukuku

"grevn önce işyerinde başlatı lm ış tamirat/ü ilgili çat şmalar ı n"119 grev gözcüleri veya grevci işçiler tarafından engellenmesini,
"çalışmak isteyen i şçi/cnn önlen ınesini ve üretilen mal/ann d ışanya
çıkanlmasin ı n durdurulmas ı n ı " kanun dışı grev saymam ış; mey-
dana gelen zarar nedeniyle bu eylemlerden sendikan ın "hukuki
sorumluluğu" TİSGLIC m. 47/4) ve eyleme katılanlar ın "cezai
sorumluluğu" (TİSGLK m. 77) oldu ğunu kararla ştı rnıış tı r612

Bu nedenle, grev ilan eden ve uygulamaya ba ş layan işçi
sendikas ı n ın işyerinde çok dikkatli olmas ı ; özellikle grev
gözcülerinin seçiminde özenli davranmas ı gerekir. Zira uy-
gulamada Yargıtay, "grevin aynntılanyla uygulan ış biçiminden"
ve "grev gözcülerinin davran ışından" işçi sendikas ın ı sorumlu
tutmaktad ır: "Davah sendika temsilcileri (grev gözcüleri) davacınin
(işverenin) grev dışı ü/arı işyerine hakları nita grev karar ı h ıı lu ıı n ıaya ıı
(...) işçi/en sokn ıam ış tır. Bu hal dayalı sendikan ı n yasaya aykı r ı olarak
aldığı kararlardan veyahut çalış tırdığı kişilerin eylem inden doğmu ş
olabilir. Her iki halde ve çal ış tırı lan grev gözcülerinin eylen ılerinden
dolay ı sendika sorun ıludur, Zira dava!, sendika, uygulama emrini
verdiği grevin ayrı ntılarıyla uygulanış biçinunden mesuldür".

Kuşkusuz, sendikanın kusuru ve katk ıs ı olmadan doğru-
dan grevci işçiler tarafından verilen zararlar ı sendikanın Laz-
mi etmesi, onun genel hükümler çerçevesinde zarar ı kusurlu
işçilere rücu etmesine engel olmaz.614

612 9 HU, 11.09.1995, 26152/24954, Çimento 4v. 0., Kas ım 1995, s.
30.

613 4 FID, 03.07.1979, 3942/9208; 4. HD, 27 02. 1976, 145/2060-
Narmanl ıoğlu, 11, s. 680, dn. 555.
Sümer, Grevden Doğan Son1m/uluk, s. 21; Narmanl ıoğlu, 11, s. 683,
dn. 561.
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Kanuni bir grev s ıras ında işçi sendikas ına tan ınan "grev

gözcüsü" atama yetkisine karşılık; kanuni bir lokavt s ıras ında

"lokavt gözcüsü" atama yetkisi "işveren sendikas ı na" tanınmış ,

münferit "işverene" tanınmamış tır: "Kanuni b ı r lokavt kararı na

u ıjulmas ı n ı sağlamak için cebir ve şiddet kullann ıaks ı z ııı ve tehd ı tte

bulunmaks ı z ın kendi üyelerinin lokavt karar ı na uyup ııynıadıklar ı n ı

denetleme amacı ile lokavt ı işyerinde ilan etmi ş olan işveren sendikas ı ,

lokavhn kapsam ı na giren işyerlerine gözculergo ıı denveye yetki/nUr"

(TİSCLK m. 49).

Görüldüğü gibi, burada da işveren sendikas ı "cehir ve

şiddet kullanmaks ı z ı n" kendi "üyesi" işverenin lokavt karar ı na

uyup uymadığını "denetleme" amac ı ile "lokavt gözc ı len" gön-

dermeye yetkili k ıl ınmış tır. Ancak Iokavt gözcülerinin grev

gözcüleri gibi mutlaka "sendika üyesi" olmas ı şart değildir;

işveren sendikasm ın herhangi bir "yöneticisi" lokavt gözcüsü

olabileceği gibi, bir "ücretli çal ışan ı " da Iokavt gözcüsü olabilir.

Ayrıca lokavt gözcüleri ile ilgili say ısal bir s ın ırlarna da geti-

rilmediği için, işveren sendikası lokavt gözcülerinin say ısmı
kendisi serbestçe belirleyebilecek demektir. Bununla birlikte,
lokavt gözcülerinin de grev gözcüleri gibi, "lokavt yerleri ve
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zamanları n ın göreve ba şlamadan en az iki saat önce mü/ki idare120 amirliğı ne bildiri hnesi gerekir".615

Bundan baş ka, lokavt yap ılan işyerleri ve çevresinde "bu
i şyerinde lokavt vard ır" ibaresinin d ışı nda "afiş, pankart gibi ilan
vas ı talar ı n ı asmak veya yaz ı lar yazmak da yasaktı r" (TİSGLİ< m:
49/2). Aksi halde, bu hükme ayk ı r ı davranarak i şyerleri ve
çevrelerinde afi ş ve pankart gibi ilan araçlar ın ı asan veya yaz ı
yazanlar, "b ı r aydan altı aya kadar" hapis ve "ağı r para cezas ı na"
çarptırılırlar (TİSGLK m. 79/11).

Bununla birlikte, Kanuni bir lokavt karar ınm uygulanmas ı
s ıras ında "işyerinde çal ışnıas ı mecbur tutulan işçiler" (TİSGLK m.
39) d ışında kalan "greve kahlmayan" veya "greve katı lmaktan
sonradan vazgeçerek" işyerinde "çalışmak isteyen" işçileri iş veren
de "çalış tınp çalış tı r,nanıakta serbesttir" (TİSGLK nı . 38/3). An-
cak işverenin bu yetkisini "iyiniyet kurallar ı " (MK m. 2) içinde
kullanmas ı gerekeceği; makul ve objektif (nesnel) nedenlerden
kaynaklanan bir "ış verme iınkans ızlığı " olmad ı kça, çalış tırdığı
işçilerin aras ında özellikle "sendikal ı-sendikas ız" ayr ım ı yapa-
mayacağı kuşkusuzdur. 616 Bununla birlikte, işverenin iyiniyet
kurallar ı içinde greve katılmayan veya greve katılmaktan
vazgeçen işçilerin tümünü grev süresince çal ış t ırmamas ı
mümkündür." 7 Üstelik grev s ıras ında çal ışmak istediğ i halde
çalıştınimayan veya greve katı ldığı için çaliş mayan işçilerin,
grev ve lokavt s ırasında "başka bir iş tutn ıalan" uğrad ıklar ı ücret
kayb ını karşılamak üzere ba ş ka b ır işveren yan ında çal ış malar ı

615 Grev ve Lokavtlarda Mü/ki İdare A mirlerince Alı nacak Önlemlere İlişkin
Tüzük (ma. 274); RG, 5 Ekim 1989- 20303.616 Oğuzma.n, s 237; Narmanl ıoğlu, 11, s. 686; Çelik, s.541.

617 işçilerin tümünü çal ış tımmaman ın "lokav ı" sayıl ıp say ılmayacağı
hakk ı nda bkz., O ğuzman, s. 236; Reiso ğ lu, Şerh, s. 329;
Narmanl ıoğlu, 11, s. 686.
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söz konusu değildir 616 Aksi halde, grev ve lokavt s ıras ında

işçisinin başka bir işte çalıştığm ı öğrenen işveren, işç ı siiiin iş
sözleşmesini "feshin ihbanna lüzian o1, ııaksz ııı ve herhangi bir

tazminat öderneksizin (derhaUfeshedebzl ı r" (r İSGLK rn. 43/3).

618 Tunçomağ-Centel, s.463; Seyyar sat ı c ıl ık ve hamall ık gibi serbest
çalışmanın da yasak kapsam ına girdiği yolunda bkz., Çelik, s.548;
Narmanl ıoğlu, 11, s. 700.
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işçi sendikas ının grev uygulamas ına geçmesine rağmen
işyerinde !okavt uygulamayan işveren, greve kabimayan veya
başlangıçta katılıp.daha sonra katılmaktan vazgeçerek "işyerin-
de çalışan" işçileri "ancak kendi işlerinde çalış tırmak" zorundad ır.
işveren bu işçilere "greve katılan işçilerin işlerini yaptırarnaz"
(TİSGLK m. 43/2). Uygulamada Yarg ı tay da "grev s ıras ı nda
greve katılmayıp işyerinde çalışan işçilere greve katılan/ann gördü-
ğu ışlerı n yaptı rıla ıııayacag ı n ı ' kararlaş iLim iş tir....bunu ii gibi
"kiv ıun ı bir grev veya lokavtın süresi içinde" greve ç ıkarak veya
lokavta maruz kalarak "hizmet akdinden doğan hak ve borçlan
askı da kalan i şçilerin yerine", işveren hiçbir surette daimi veya
geçici olarak başka işçi alamaz veya baş kalarm ı çalıştı ramaz.
Kanun'daki "hiçbir surette" deyiminden, i şverenin sadece
"başka işçileri" değil, "işçi s ıfatı bulunmayan" eş, dost, akraba
ve çocukları dahi çalış tıramayacağm ı anlamak laz ımdır.62° İşve-

9. HD, 04.02.1999, 995/1481, YKD, Mart 2000, s. 376.° Oğuzman, s.225; Reisoğlu, Şerli, s.353; Esener, s.634; Tunçomag,Il, s. 350; Narnıanl ıoğiu, 11, s. 702; Yurdakul, C., Türk Hukukunda
Grev Esnas ında Başka işçi Almama ve Çah ş t ı rmama, işçinin Başka iş
Tutmama Müketlefiyeti, İHD, Temmuz 1969, s. 599.
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renin bu yasaklara ayk ır ı hareketi, "grev gözculer ıııı n veya taraf

sendikan ın yaz ı l ı başvurusu" üzerine ilgili "bölge n ıüdürlüğünce

denettenir" (TİSGLK m. 43/1) ve hakk ında "grev yapan işçilerin

yerine çal ış tırdığı her işçi başı na (..) ağı r para cezas ı ' uygulan ır
(TİSGLK m. 78/3).

Bunun gibi, Kanun'da her ne kadar bir işyerinde asil "iş-

verenin" grevci işçilerin yerine başka işçileri çal ıştıramayacağı
hükme bağlanmışsa da (TİSGLK m. 43), işyerinde uygulanan
grevi etkisiz kilmak amac ıyla uyuşmazlık konusu "as ı l ışı n b ır
bölümünün veya tümünün" başka bir alt işverene (taşerona) dev-
redilerek veya "fason" yaphrılmas ı da aynı yasak kapsam ında
değerlendirilmek gerekir. Bununla birlikte, grev uygulamas ın-
dan önceki normal çal ışma düzeninde baz ı işlerin yap ılmas ı
bazı işveren veya alt işverenlere zaten verilmi şse; işyerinde
ilan edilen grev uygulamas ı sırasmda bu işverenlerin işçileri-
nin çalışma özgürlüklerine bir zarar gelmemesi gerektiği, bu
işçilerin çalışmalarının da engellenemeyeceği açiktırP

Uygulamada Yarg ıtay, "as ı l işverenin temizlik ve yemek g ıhı
işten taşerona devredebileceğini"; ancak "olayda yasal grevi k ı rmak

ve tesirsiz hale getinnek için şirketin amac ın ı gerçekleş tirecek tüm

işleri muvazaal ı bir şekilde taşerona devrettiğini, görünü ş te taşeron-

luk sözleş mesi yapmakla birlikte, bir ölçüde i şveren vekili s ıfatıyla

sendikas ı z kişileri çalış tırarak grev uygulamas ı n ı başarı s ı z k ı lmak ve

üretim faaliyetine grev esnas ı nda da devam etmek yolunu seçti ği-

ni", bu nedenle "davacı taşeronun as ı l işverenden ayrı b ı r işveren

olmadığını, davacı (taşeron) tarajlndan çal ış tınlan işçilerin işyenne

sokulmadıkları iddiasın ı n yerinde olmadığı n ı " belirtmiştir.' Üste-

'	 Çelik, s. 552.
Ankara 8. İş Mahkemesi'nin 21.03.I991tarih ve 14211385 say ıl ı
karanm onayan ? HD, 12.04.1991, 7302/7518 - Çelik, Türk iş
Hukukunda As ı l işveren -Alt işveren ilişkilerinden Doğan Baz ı
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likYargıtay, "birişyerindekigrevsirası ndabıı işyerindeya,, ıı,ıakt121  olan işin başka bir işverene de (fason olarak) yaptınlamayacağı n ı "
kararlaş tırm ı5tır.623

Nihayet, kanuni bir grev veya lokavt süresince i şveren,
greve katılan veya ]okavta u ğrayan "işçilerin oturduklar ı " ve
kendisi tarafından sağlanm ış bulunan "konutlardan" ç ı kma-
larm ı isteyemez. Ancak, i şverene getirilen bu yasak, "grev ve
lokavtı n işyerinde uygulan ııı aa başlamas ı ndan itibaren doksan
gün devam eder" (T İSGLK m. 44/1). Bu süre içinde işveren,
konutlarm su, gaz, aydmlatma ve ısıtma hizmetlerini k ısmtıya
uğratamaz. Ancak, bu hizmetlerin kanuni grev veya lokav ı yü-
zünden k ıs ıntıya uğram ış olanlarınm devam ı, işçiler tarafından
istenemez. Ayr ıca işçiler söz konusu süre içinde konutlar ıyla
ilgili onar ım, su, gaz, ayd ınlatma ve ıs ı tma masraflar ı ile rayiç
kirayı işverene ödemek (T İSGLK m. 44/2,3); grev ve ya lokavtm
bu üreyi aşmas ı halinde de i şverenin talebi üzerine oturduk-
ları konutlar ı boş altmak zorundad ı rlar.

Uygulama Sorunları, Münir Ekonomi Armağanı, İstanbul, 1990,
s.173
9. 1-t D;15.06.1993, 8607/10241, Yargı tav'ı n 1993 Y ı l ı Karar/an, U.
Narmanlı oğlu Incelemesi, sf58.
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GREV VELOKAVEİN
İŞ SÖZLE ŞMELERİNE ETKİSİ NEDIR? 624

a. Taraflar ı n Karşı l ıkl ı Hak ve Borçiann ı n
Ask ı da Kalmas ı

Kanun'a göre, greve katılan ya da katılmamakla birlikte
işveren tarafından çal ıştırılmayan işçiler ile lokavt nedeniyle
iş ten uzaklaş tır ılan "işçilerin iş sözleşn;elerinden doğan hak ve
borç/an", grev ve lokavtın sona ermesine kadar "as/ada kalı r"
(TİSCLK m. 42/2,3). Bunun anlam ı, bir grev veya lokavt s ıra-
s ında tarafların "asli borç/ann;"; yani işçinin "iş görme borcu-
nu", işverenin de "ücret ödeme borcunu" yerine gehrmemesidir.
Bunun gibi, grev veya lokavta katılarak çalışmad ıklar ı için iş
sözleşmeleri ask ıda kalan işçiler, "ücret/i hafta tatili" için aranan
tatilden önceki "altı işgünü" içinde "günlük iş süreleriı e uygun
olarak (45 saat) çalışmış otuza" koşulunu (İş K. m. 46/1) yerine
getiremediklerinden, "hafta tatili ücretine" de hak kazanamaz-
lar." Ayn ı şekilde, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri de

Aynca bkz., Akyol, Ş.; Türk Hukukunda Grevin Hizmet Akdine Tesiri,
tstanbut,1967.

625 Oğuzman, s.301; Reiso ğlu, Şcr/ı, s.349; Çelik, s.546; Narmanito ğ lu,
Il, s. 546.
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grev veya lokavta rastlayan i şçiler de "tatil" nedeniyle değ il,122 "grev veya lokavt" nedeniyle çal ış marnalart yüzünden bir ücrete
hak kazan ani ayacaklard ı r.'26 Buna kar şı l ı k, grev veya lokavta
ç ıkmadan (başlamadan) önce hafta tatili, Ulusal Bayram ve
genel tatil günü ücretlerine hak kazanan i ş çilerin haklar ı
sakl ı olduğu gibi; grev veya lokavta kat ılmayarak işyerinde
çalışan işçilerin bayram ve tatil ücretlerine hak kazanacaktar ı
kuşkusu zdur .

Bununla birlikte, grev ve lokavt süresince i şçi ve iş veren
taraflar ın "tali borçlar ı " devam eder. Bunun anlam ı, işçinin
"sadakat ve doğruluk" (yalan söylememe, s ı r saklama vs.)
borçlar ın ın, iş verenin de "ışçı y ı gözetme" (hastal ığa karşı ko-
ruma, vizite ka ğıd ı verme) borçlar ın ın devam etmesidir. Bu
nedenle, grev öncesinde veya grev s ıras ında meydana gelen
bir "hakl ı sebeple" işverenin "derhal" ve "tazminats ı z" (İş K. M.

25/11); işçinin de "derhal" ve "tazminatl ı " (İş K. n ı . 24/11) ola-
rak iş sözleş melerini fesih hakk ı devam eder. Buna kar şı l ık,
işverenin "kanuni bir grev karar ı n ın al ınmas ı na katı lma, böyle bir
kararı n al ı nmas ın ı teşvik etme, böyle bir greve kat ı lma veya böyle
bir greve katı lmaya teşvik etme sebebiyle bir işçinin iş sözle şn ı esini
feshetmesi" söz konusu olamaz .(T İSGLI< m. 42/1). Böyle bir
fesih, işçinin k ıdem tazminatı ödenmek suretiyle (1475 s. İş
K. m. 14/1) ihbar önellerine uygun olarak yap ı lsa veya ihbar
önellerme tekabül eden ücret (ihbar tazmir ıatı) peşin ödense
bile (İş Km. 17) "geçerli sebeple fesih" say ı lmayacaktır (İş K. m.
1821) . 628 Uygulamada Yargıtay da karar[artnda, grev s ıras ında

626 Oğuzman, s. 222; Çelik, s. 546; Narmanl ı oğlu, 11, s. 697
6 Krş . Narmanl ı oğlu, il, s. 696-697.

Oğuzman, s. 214; Reisoğlu, Şerit, s. 347; Tunçomağ-Centel, s.460;
Tuncay , TİE!, s.265; Narmanlıoğlu, Il, s.695; Sümer, işçinin Sendikal
Nedenlerle Feshe Karşı Korunn ı as ı, s. 111.
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iş sözleşmesinin ask ıda bulunduğu süre içinde "bildirim önelle-

rinin işlemeyeceğin ı ", feshin "grev sonuna kadar yap ı latnayacağıııı "

kabul etmiştir.N

b. Askı Süresinin i şçinin Kıdemine Say ılmaması

Grev ve lokavt süresince iş sözleşmeleri ask ıda kalan

işçilere bu dönem içinde herhangi bir "ücret ve sosyal yar-

dini" ödenmeyeceği gibi; bu süre "k ı den ı tazminat ı hesab ı nda

(da) dikkate al ı nnı az". Üstelik, "toplu iş sözleşn ı elerı ne ve hizmet

akitlerine bunlar ı n aksine hüküm konulamaz" (TİSGLK m. 42/5).
Grev ve lokavt nedeniyle i şçilere herhangi bir "(lere t ve sosyal

yardı m" ödenmeyeceği için; bunlar üzerinden yap ılan "sigorta

primi", "vergi", "sendika üyelik ve dayanişma aidatlar ı " kesintileri

de yap ılmayacaktır. Bu nedenle, ödenmeyen sigorta primleri
nedeniyle, iş sözleşmesinin ask ıda kald ığı grev ve lokavt sü-

resi işçinin"kıdenı tazminat ı " gibi "emeklilik snresi ııe" de dahil

edilmeyecektir. Bundan ba ş ka, grev ve lokavtta geçen süreler,
y ıll ık •izin hakkmm doğumu için şart k ı l ınan "bir YIl çal ışm ış
oln ıak" koşulunun gerçekleşmesi için aranan "çalışı lm ış gibi

say ı lan süreler" (İş K. m. 55) arasında yer almadığından, y ı llı k

izin hakk ın ın hesab ında da yine dikkate al ınmayacaktır.

Uygulamada Yargıtay da "ku/cin tazminat ı gibi yı ll ık ücretlı
izin konusunda da" grev ve lokavt sürelerinin "dikkate al ı n tı m-

yacağı n ı " kararlaş tırmıştır.61 Buna karşı lı k, grevden önce hak
kazan ıl ıp da kullan ılmayan y ı ll ık izin ücreti greve katılan işçi

629 9• HD, 08.07.1977,8339/10606, İHU, T İSGLK 17, No:5 - D. Ulucan
Incelemesi; 9. HD, 24.04.1978, 5535/16756> IBD, Temmuz-Eylül
1978, s. 580; Çelik, s. 547, dn. 16.

630 9 HD, 30.09.1996, 6578/18035, Günay, TISGLH, s. 1770.
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tarafından işverenden talep edilebilece ği gibi731 işçinin y ıll ık122 iznini kullanma tarihi grev dönemine rastlad ığı takdirde i şçi
iki yol izleyebilir: işçi greve katılmazsa iznini normal şekilde ve
zamanmda kullanmaya devam eder; fakat i şçi greve katı lirsa,
iş sözleşmesi ask ıya al ınacağından, bir ba şka deyiş le grev-lo-
kavt süresi ile izin süresi iç içe giremeyeceğinden, iznini grevin
bitiminden sonra kullanmaya devam edebilir. Ancak, her iki
halde de dürüstlük kuralları gereği işçinin tercihini işverene
bildirmesi şarttı r632

Buna karşı l ık, grev ve lokavt süresince işçilerin Sosyal
Sigortalar Kanunu hükümlerinden yararlanmaya devam
edecekleri; bu arada hastal ık halinde sağ l ık yardLmlaruı dan
yararlanabilecekleri ve gerekli ş artlar ı yerine getirenlerin
(emekliliği gelenlerin) yaş l ı l ıl< aylığı bağlanmas ın ı talep ede-
bilecekleri ayr ıca hükme bağlanm ış bulunmaktad ır (TİSGLK
m. 42/6). Doğal olarak, grev ve lokavt s ıras ında "çal ışmak ince-
buriyetınde" olan ve "greve katılmayarak veyd sonradan vazgeçerek
işyerinde çalış ma isteği işierence kabul edilerek i şyerinde çal ışan'
işçilerin iş sözleşmeleri ask ıda olmad ığı için, bunlar için ücret
ve sosyal yard ım ödemelerine ve bunlar üzerinden kesintiler
yap ılmaya devam edilecek; bu süreler k ıdem süresinin hesa-
bmda göz önünde tutulacaktır.

631 Krş . Narmanl ı oğlu, 11, s. 697.
02 Krş . Çelik, s. 546; Oğuzman, s. 222; Akyi ğit,Yı il ık Ücretli Izin,

Ankara, 2000, s. 325; Narmanl ı oğlu, 11, s. 697; Tuncay, TIH, s.
286.
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GREV VELOKAVTIN

ERTELENME HALLERI VE SONUÇLARI NELERDIR?

a. Erteleme Halleri ve Süresi

Anayasa'ya göre, "grev ve lokavt ı n erteleneb ı leceğı ve yasak-

lanabileceği haller ve iş yerleri kanunla düzenlenir. Grev ve lokant ı n

ertelendiği durumlarda, erteleme sonunda uyu ş mazl ı k Yüksek Ha-

kem Kurulu'nca çözülür. Uyu ş mazlığı n her sa/bas ı nda taraflar da

anlaşarak Yüksek Hakem Kurulu'na ba şvurabilir. Yüksek Hakem

Kurulu kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir" ( AY

m. 54/4, 5). Bu hükme uygun olarak haz ı rlanan Kanun, "grev

ve lokavtı n ertelenebileceği halleri" ş u şekilde belirlemiş tir: 'Genel

sağl ı k" ve "milli güvenlik". Erteleme için grev veya lokavt ın
"başlam ış olmas ı " şart değildir; "karar verilmiş " ve fakat henüz

uygulamaya konulmam ış bir grev ve lokavt karar ı da ertele-

nebilir. Erteleme, "Bakanlar Kurulu'nun b ı r kararnamesiyle" ve

en çok "altmış gün" süreyle olabilir. Erteleme süresi, kararna-

menin Resnı i Gazete'de "yayı na tarihinde" baş lar (TİSGLK m.

33/1). 2935 say ı lı Olağanüstü Hal Kanunu da "yaygı n şiddet

hareketleri sebebiyle" bozulan kamu düzenini yeniden sa ğ lamak

üzere, "valilere" grev ve lokavt kararlarının uygulanmas ını en

çok "bir aya" kadar erteleme yetkisi vermiştir (m. 11/ö). Buna
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karşıl ık ayn ı yetki, "Olağanüstü HaI"in ilan ına sebep olsa bile123 "ağı rekonon ı ik bunal ı m" nedeniyle kullan ı lamamaktad ı r.633

b. Yargıya itiraz Yolu

Uygulamada "erteleme ka ra rnan ıelerj, ı jn" en çok eleş tirilen
yönü, herhangi bir "gerekçenin" bulunmamas ıd ır. 634 Kararna-
meler, gerekçe aç ı klanmaks ız ın ya her iki erteleme nedenine
(genel sağ lık ve milli güvenlik) değinerek yay ınlanmakta ya
da hiçbir neden ihtiva etmemektedir. Bu yüzden, grev hakk ı
ve lokavtın uygulanmas ın ın "esas", ertelenmesinin ise "istis-
na" olduğu Kanun'un sistemi içinde, Bakanlar Kurulu karar-
namelerinin yaratabileceği haks ızl ı k göz önünde tutularak
"Dan ış tay'a başvurma" hakk ı tan ınm ıştı r. Kararnarne aleyhine
aç ılacak bir "iptal davas ı " ile "yürütmenin durdurulmas ına karar
verilmesi" de istenebilecektir. Ancak, "olağanüstü hali ıı ilan
edildiği' bölgelerde grev ve lokavt ı n ertelenn ıesi kararlar ı na karşı
aç ı lan davalarda, yürütmenin durdurulmas ı na karar verilemez"
(T İSGLK m. 33/2).

C. Ertelemenin Sonuçları

Erteleme süresi içinde Çal ışma ve Sosyal Güvenlik Bakan ı,
"bizzat" veya "resmi arabulucu listesinden seÇeceği bir arabulucu
yardı m ı ile uyu şnı azlığı n çözümü için her türlü gayreti gösterir".

633 Oğuzman, s. 193; Reisoğlu, Şerh, s. 290.
634 Çelik, s.564; Günay, TISCLH, s.790; Demircioğ lu, Türk Hukukunda

Grev Hakkı na idari TasarruJlarla Müdahale, IHD, Nisan-Haziran
1991, s. 165; Özgen, C., Türk Hukukunda Yasa diş , Grev, Trabzon,
1980,5. 111; Yurdakul, C., Bakanlar Kurulunun Grevi Geçici Olarak
Durdurma Yetkisinin Alan ı, Sebep Unsurları n ı n Yorumu, IHO, Eylül
1969, s.784.
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Hatta taraflar da erteleme süresi içinde anla şarak uyuş mazlığı
"özel hake ıne" intikal ettirebilecekler ı gibi (TiSGLK nı . 34/1,2),

özel hakem olarak "Yüksek Hakem Kurulu'nu" da seçebiLirle ı
(TİSGLK m. 58/4). Bununla birlikte, erteleme süresi sonunda

taraflar hala anla şamarn ışlar veya uyu şmazlığı özel hakeme

de götürmemiş lerse, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan ı uyu ş-

mazlığın çözümü için Yüksek Hakem Kuruluna ba ş vurmak

zorundad ır (TiSGLK m. 34/3). Yüksek Hakem Kurulu kararlar ı
"Jcesüı " ve "toplu iş sözleşmesi" hükmündedir (TİSGLK nt 55).

Taraflar bu karara uymak ve erteleme karar ı Danış tay tarafın-

dan "durdurulmndığı " veya Bakanlar Kurulu'nca "kald ır ı luradı -

ğı " sürece grev veya lokavta ba şvurmamak zorundadırlar. Aksi

halde, "kanun dışı " grev veya lokavt ı n sonuçlar ına katlanmak

durumunda kal ırIar.

NarmanhoğlU Il, s. 619.
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GREV VE LOKAVEİN124 YASA KLANMA HALLERI VE SONUÇLARI NELERDIR?

a. Bakanlar Kurulu'nca Yasaklama

Kanun'a göre, "yang ı n, su hask ı n ı; toprak kayozas ı, çığ
düşmesi veya depremlerin sebebiyet verdiği ve genel hayatı felce
uğratan felaket hallerinde", Bakanlar Kurulu grev ve lokavtlar ı
"yasaklayabilecektir" Ancak, bu yasak, "vukuu bulduğu yerlere
iz ı hisar etmek ve bu hallerin devam ı süresince yünirlüktc ku/uzak"
üzere konulabilecekür "Yasağınkaldzn/mas,"da yine "ayn ı us ı ile
(Bakanlar Kurulu karanna) bağl ıd ı r" (TİSCLI< m. 31/1) Gerçi,
Kanun'da say ılan bu haller "olağanüstü hnl" ilanın ı da gerek-
tirebjlir (AY m. 119,120). Ancak, Bakanlar Kurulu bu yasa ğı
olhğanüsttı hal ilan etmeden de koyabilir.'

b. Sıkıyönetim Komutan ınca Yasaklama

1402 say ı l ı S ı k ıyönetim Kanunu'na göre. "s ı kıyöneh ın komu-
tan ı " s ık ıyönetim ilan edilen bölgede "genel güvenlik", "asayiş "
ve "k ınıu düzenini" korumak ve sağlamak görevlerini yerine
getirirken, "grev (ve lokavt) yetkilerin liz kullaz ı ,/masz ızz szirt'kl/

636 Oğuzman, s. 192.
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olarak dıı rdunı lahilir veya izne bağlayabilir" (nı . 3/0. S ık ıyöne-

tim bölgesiyle s ınırl ı olarak kullanılan bu yetki; sadece belirli

işyerleri ve işkollarıyla ilgili grevlere hasredilebileceğ i gibi"37,

belirli süreyle de s ın ırl ı tutulabilir.

c. Savaş, Genel veya K ısmi Seferberlikte Yasaklama

Kanun'a göre. 'savaş halinde, genel veya k ı sm ı seferberlik

süresince grev ve lokavt ıjap ı lan ıaz"(TİSGLK m. 31/1). Bir ba ş ka

deyişle usulüne uygun olarak al ınmış grev kararlar ı uygulana-

maz; uygulanmakta olan grev kararları derhal durduruIur,

Savaş ilan ına karar veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin

karar ıyla (AY m. 87) bu yasa}c derhal yürürlü ğe girer; ayr ıca

bir karar almmas ına gerek yoktur.639

d. Yolculuğu Devam Eden Ulaşım Maçları nda

Yasaklama

Kanun'a göre, "baş ladığı yolculuğu yurt içindeki van ş n ı alml-

lerinde bitirmemi ş deniz, hava ve kara ulaş t ı rma ara çlar ı nda grev ve

lokavt yap ı lamaz" (TİSGLK m. 31/2). Sadece "insan" taşımac ı lığı

değil, "hayvan" ve "eşya" taşımac ılığım da kapsayacak şekilde

anlaşılmas ı gereken bu yasak, seyir halindeki araçlar ın "yar ış

mahalline" ulaşmayla sona erecek, o saatten sonra grev uygu-

laması derhal başlatılabilecektir.'4°

6 Narmanl ıoğlu IL s. 620.
' Oğuzman, s.191.
639 Narnıanl ıoğ lu, Il, s. 619.

Narmanl ı oğlu, il, s. 623.
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124	 e. Grev ve Lokavtı Yasaklaman ın Sonuçlar ı

Grev ve lokavt ın "geçici" olarak yasakland ığı bu haller-
de, "yasak süresince" grev veya lokavt karar ın ın uygulamaya
konulmas ı mümkün değildir. Aksi halde, grev veya lokavt
"kanun d ışı " sayılacaktır. Yasağın kald ır ıldığı hallerde ise, grev
ve lokavt kald ığı (yasakland ığı) yerden devam edecek; örne-
ğin yasak süresince i ş lemeyen grev ve lokavt için öngörülen
(6 ve 60 günlük) kanuni süreler, yasa ğın kalkmas ıyla birlikte
işlemeye baş layacaktı r.TM1

Bununla birlikte. "erteleme" kararlar ı gibi, " ıjnsakla ıııa"
kararlar ın ın da "gerekçeli" al ınmas ı; "istisnai" nitelikte olma-
s ı gereken yasaklama kararlar ı aleyhine de "idari yarg ıya"
başvurulmas ı mümkündür. Zira, "idarenin her türlü eylem ve
işlemlerine karşı yargı yolu açıktı r" (AY m. 125/1). Ayr ıca taraflar,
"geçici grev ve lokavt yasa ğın ı n altı ayı doldurmas ı ndan itibaren
altı işgunü içinde Yüksek Hakem Kurulu'na (da) başvurahüirler"
(TİSGLK m. 32). Her ne kadar bu hükümde taraflar ın "altı ay"
dolmadan böyle bir ba ş vuruda bulunma haklar ı yokmuş gibi
bir anlan ı ç ı k ıyorsa da;"" 'l ı t/ ıışı nazl ığııı hcr s ıı /l ıas ııı da ' taral-
ların, "özel lıakeme" başvurma ve özel hakem olarak "Yüksek
Hakem Kurulunu seçme" haklar ı olduğu ak ıldan ç ıkar ılmamak
gerekir (TİSGLK m. 58).

641 Narmanl ıoğlu, 11, s. 616, dn. 338.
642 Oğuzman, s. 192.
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1 

Anayasa'ya göre, "grev hakk ı ve Iokavt iy ı niyet kurallar ı na

aykı rı . tarzda, toplu ııı zarar ı na ve i şı l/ii serveti tahrip edecek şekilde

kuhlamlanzaz" (AY m. 54/2). Kanun'a da aynen aktar ılan bu

hükme göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan ı veya taraflar-

dan biri, böyle bir grev veya lokavt ın "d ıırdurulrnasm ı " yetkili

iş mahkemesinden isteyebilecektir (TISGLK m. 47/1).

Uygulamada, hangi grev ve Lokavtııı " ıyrn ıyet kurallar ı na

aykı rı " tarzda, "toplun ı zaranna" veya "milli ser-veli" tahrip ede-

cek şekilde uygulanm ış say ılacağı kuşkusuz yarg ı organm ın
takdirine tabi olacaktır. Hakim, hak ve adalet ölçüleri içinde
takdir yetkisini kullanarak her olay ı kendi şartları içinde değer-

lendirecektir. Örneğin, bir işçi sendikas ının uyuş mazl ık konu-

su bütün tekliflerinin kabul edilmesine ra ğmen grevin devam

ettirilmesi iyiniyet kurallarma ayk ır ı say ı labilecektir.TM3

Bunun gibi, bir işveren de i şyerini kapatmak istedi ğinde

işçilere yapacağı fesih bildirimleri ile büyük miktarlarda k ıdem

tazminatları ödemek zorunda kalaca ğ tndan, bundan kurtul-

.3 Oğuzman. s. 205; Narmanl ı oğtu, Il, S. 646.
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mak için uzun sürecek bir İokavta işçilerin dayanamayarak125 kendiliğinden "işi bı rakmalar ı n ı " ve "başka işler tutınalann ı "
hesaplavabitir. Iş te böyle bir durumda "lokavt l ıakkıııı köt ı iye
kullanan ışveren ııı korunması bekleneınez"t" Bu nedenle, "kanuni
bir lokavt ı n işi/erini ten ıelli olarak kapal ı bi huak a ınacııı ln ı a;'rlihi
kesinleş miş mahkeme kararıyla sabit olursa, mahkeme karnr ııı ,,, la-
kavt yap ııı iş işverene veya işveren se ııdikas ı na bildiriln ıesi yle birlikte
lokavt durdurulur" (TİSGLK m. 47/2).

Durdurma karar ına rağmen grev veya Iokavta devam
edilmesi, grev ve lokavtı "kanun dışı " k ılar."5

644 Oğuzman, s.297.
Oğuzman, s. 297; Narnıanlıoğlu, Il, s. 676.
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GREV UYGULAMASININ KALD İRİLM/İ SINDA
IZLENECEK PROSEDÜR NEDIR?

Kanun'a göre, usulüne uygun olarak al ınmış bir grev

karar ının "uygulandığı işyerinde sendika ıı yesi i ş çilerin dörtte

üçü ııün sendika üyeliğinden ayrı ld ıklar ı n ı n tespiti" halinde " ii-

gili/erden biri" taraf ı ndan yetkili i ş mahkemesine (T İSCLK ii.

15) yap ılacak baş vuru üzerine "great ı l 501111 enh ı r ı / ı j ı L'sn ıe ka ı
verilebilir. Grevin "sona ereceği tarih " mahkemece belirlenir

ve "karşı taraf' ile "bölge çalışma müdür/ü ğı ine bi/diri/en" karar,

"mahallinde ç ıkan en az bir gazetede, gazete yoksa mutad vas ı talarla

ilan edilir" (TİSGLIC nı . 51/4). Bu düzenlemeyle, grevin etki-

siz kaldığı hallerde hakimin müdahalesiyle sona erdirilmesi

amaçlanmıştır»6

Nitekim uygulamada da bir Yarg ı tay kararı, "sendikan ı n

artı k işyerinde iş çiler ad ı na luı reket et ıııı 'yt' gü ı'ü ııı 'i ıı k, ı l ııı a ııı a

"grevi uygulama olanağıııııı ortadan ka/k ııı as ı " gerekçesiyle. "gre-

vi sona erdirme" karar ı vermiştir.TM7 Bunun gibi, b ır mahkeme

Mis-Özsoy, TİSGLK, s.179; Akyi ğit, Sendikan ın Uye Kayb ı Nedeniyle

Grevin Sona Erdirilmesi, Prof. Dr. Metin Kutal 'a Armağan, 7'ÜHIS,

Ankara 1998, s. 13; 9. HD, 02.11.1998,15964/15467, TÜHIS, Şubat-

Mayıs 1999. s. 77.
647 9, UD, 02.11.1998, 15964/15467, Çimento l şv. D., Ocak 1999, s.41

- Çelik, s. 557, dn. 7.
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İ
 kararı da "sendika üyesi şçllerı n dörtte üçünün se ıı dikadan istifa

ile ayrı ldıklann,n tespiti" üzerine, "işyerinde uygulanan grevin kal-
din/masina karar vernn ştir"» Kararlarda aç ıkl ık bulunniamakia
birlikte, sendika üyeliğinden ayrılan işçilerin dörtte üçünün
hesab ında "grev karar ı n ı n ışyt'rn ı de ilan edildiğ i (1 !SÜLK in. 28)
tarihte i şyeri ıı deki sendika üye suyis> ıııı " esas al ı nmas ı uygun ve
yerinde olur.

648 Kayseri İş Mah., 04.061987, 15/15, işveren D., Temmuz 1987, s.
15.
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GREV VE LOJCWTIN YASAK OLDUĞU İŞ LER

VE İŞYERLERI HANGİ LERIDIR?

a. Grev ve Lokavt ın Yasak Olduğu i şler ve

i şyerlerinin Özelliği

Yukar ıda incelenen grev ve lokavt kararlarLu ı n ve u y

-gulamalarımn "ertelendiği", "yasaklandığı " ve "durdun ı lduğu"

işler ve işyerleri, kanunen grev ve lokavtın yasakland ığı işler

ve işyerleri değildir. Tam aksine, bu i ş ler ve işyerleri, grev

ve lokavt haklar ın ın kullan ılmas ınm "esas" olduğu işler ve

işyerleridir. Buralarda alman veya uygulanan grev kararlar ı ,

"yasada belirtilen nedenlere" dayanarak ve "sadece bu kararlara

özgü" olarak, "istisnai" ve "geçici" nitelikte bir erteleme, yasak-

[ama veya durdurma konusu olmaktad ı r.

Buna karşı l ık, grev ve lokavtın yasak oldu ğu işlerde ve

işyerlerinde "hiçbir şekilde" bir grev veya lokavt karar ı almak

mümkün değildir. Aksi halde, böyle bir karar doğrudan "kanun

dışı " grev ve lokavtm "hukuki" ve "cezai" hüküm ve sonuçlar ın ı
doğurmaya başlar. Bu nedenle, grev ve lokavt yasa ğı bulunan

bu işler ve işyerlerindeki yasaklar, "geçici" değil "sürekli", "is-

tisnai" değil "esas" niteliktedir.
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b. Grev ve Lokavt ın Yasak Olduğu İşler127
Kanuna göre, 1. Can ve mal kurtarma, 2. Cenaze ve tekf in,

3. Su, elektrik, havagaz] üretimi, 4. Termik santrallar ı heslevin
linyit üretimi, 5. Tabii gaz, ve petrol sondaj üretimi, tasfiyesi,
da ğıtım ı, 6. Üretimi nafta tabii gazdan ba şlayan petrokimya
iş leri, 7. Banka, 8. Noterlik, 9. "kenti, kur ıı lıışlar ı nca" yürütülen
itfaiye ve 10. "kamu k ı trulu şlar ı nca" yürütülen "şehir içi" deniz,
kara, demiryolu ve di ğer rayl ı toplu yolcu ula ştı rma hizmetle-
rinde "grev ve lokavi yap ı lamaz" (TİSGLK m. 29).

Burada dikkat edilmesi gereken husus; "kömür maden/e-
rinden" sadece "tennik santral/an besleyen linyit üretimi" yap ı -
lan iş lerde "grev ve lokant yasağı " bulunmas ı d ı r; diğer kömür
(liny ı t) ocaklarında böyle bir yasak bulu ıı mamas ıd ır. Ayr ıca,
grev ve lokavt yasağı getirilen işlerde ve hizmetlerde genel
olarak "kan ın" ve "özel" sektör ayr ı m ı yap ı lmam ış; sadece
"kan ı n kurulu şlannca" yürütülen "itfaiye" hizmetleri ile "şe-
hir içi ulaş tı rnıa" hizmetleri yasak kapsam ına al ı nm ış tır. Bu
nedenle, özel sektör tarafından yürütülen itfaiye ve şehir içi
ulaştırma hizmetleri ile özel ve kamu kurulu ş lannca yürütülen
şehirleraras ı ve uluslararas ı ulaştırma hizmetleri yasak kapsa-
m ı d ışında b ırak ılmış tır.Uygulamada Yarg ıtay, belediyelerce
yürütülen "kanalizasyon" ve "kanalizasyon sistemine bağl ı olan
atık su antma tes ısindeki işin" yasak kapsam ı d ışında kald ığın ı
kararlaş tırm ı5tır.649

9. HD, 15.12.2002, 2317/20586, Çimento İşv. Mart 2003, s. 4344; 9.
HD, 21. 12. 1990, 14029/14208, Kamu-iş Ocak 1999, s. 25; Günay,
TISGLI-I, s.771.
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c. Grev ve Lokavtın Yasak Olduğu İşyerleri

Kanuna göre, 1. "ilaç imal eden ışyerlerı " hariç olmak üzere

aşı ve serum imal eden müesseseler, 2. Hastane, klinik, sana-
toryum, prevantoryum, dispanser ve eczane gibi sa ğ l ı kla ilgili

işyerleri, 3. Eğitim ve öğretim kurumlar ı, 4. Çocuk bak ım yer-

leri (kreşler), 5. Huzurevleri, 6. Mezarl ıklar, 7. Milli Savunma

Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanl ığı ve Sahil Güvenlik

Komutanl ığı'nca işletilen işyerlerinde "grev ve lokavtyap ı lan ıaz"

(TISGLK m. 30)P5°

Uygulamada Yarg ıtay, "öğrenci yurtları n ı " eğitim ve Öğ-

retim kurumlar ı içinde saymam ış, buralarda grev (ve lokavt)

yap ılabileceğine karar vermiş tir."' İşletme toplu iş sözleş mesi

uyuşmazlıklarnıda da iş letmeye dahil işyerlerinden yasak kap-
sammda bulunanlar d ışında kalan işyerlerinde grev ve lokavt

yapma imkan ı olduğu kuşkusuzdur.652

650 Bu yasaklara, 3218 Say ı lı Serbest Bölgeler Kanunu'yla (RG, 15
Haziran 1985 -18785) "serbest bölgenin faaliyete geçmesinden
itibaren on y ıl süreyle (... ) arabuluculuk ile grev ve lokavt
hükümlerinin uygulanmayaca ğı" eklenmiş (Geçici md. 1); ancak
bu yasak, kald ınlmış tır.

651 9, HO, 19.101995, 34307/31848, Günay, TISGLH, s. 779.
652 Narmanlıoğlu, 11. s. 593.
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GREV VE LOKA VTİN YASAK OLDUĞU İŞLER128 VE İŞYERLERİNDE YÜKSEK HAKEM KURULUNA
BAŞ VURMA USULÜ NEDIR?

Kammen grev ve lokavtyap ılmas ının yasak olduğu işlerde
ve işyerlerinde, toplu görü ş me ve arabuluculuk aş amalarm-
da çözümlenemeyen uyuşmazl ı k, resmi arabulucu raporunun
(tutanağın ın) görevli makam tarafından altı işgünü içinde ta-
raflara tebliğ edilmesinden sonra (T İSCLIC nt 23), ister i şçi
tarafı ister işveren tarafı "tutanağın al ı nn ı as ı ndan " itibaren "ii/t,
işgünü" içinde uyuşmazlığı "Yüksek Hakem Kurulu'na" götüre-
bilecektir (T İSCLK m. 32). Ancak, taraflardan her birinin tek
yanl ı olarak yapabildiği bu başvurunun "altı işgünü" içinde
gerçekleşmesi şarttır. Aksi halde "kan ııı düzenini" ilgilendiren
"hak düşürücü" bu süreye riayet etmemek, i şçi sendilcas ınm
"yetki belgesini" hükümsüz k ılar (TİSGLK m. 27/2).

Yargıtay ı n iş davalar ına bakan daire ba ş kan ı n ı n baş kar ı l ı -
ğmda . iki işçi, iki işve ı en ve üç hükümet temsilcisinden (toplam
8 kişi) oluş an Yüksek Hakem Kurulu, ba ş vuru dilekçesinin
al ınd ığı günden baş layarak "alt ı işgünü" içinde üyelerinin
tamam ın ın katı l ım ı ile toplan ır. tı k toplant ı gününden baş-
layarak en geç iki ay içinde karar ını verir. Kurul katı lanlar ın
çoğunluğu ile karar verir. Oylar ın eşitliği halinde ba şkan ın
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Yüksek Hakem Kurulu,
kendisine intikal eden uyuşmazlık konular ı ile s ınırlı olarak
"kesin" ve "toplu iş sözleşmesi hükmünde" karar verir (T İSGLK
m. 54, 55, Tüz. m. 13).
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KANUN DIŞI GREV VE LOKAVTIN 129TANIMI VE UNSURLARI NEDIR?

Kanun'a göre, kanuni bir grev ve lokavt için "aranan şartlar
gerçekleşmeden yap ı lan" grev ve lokavta "kanun dışı " grev ve
lokavt denilir. Ayr ıca, "siyasi". "genel", "dayan ışma" grev ve
lokavtlar ı ile "Devletin ülkesi ve milleti yle bölünmez bütunlü ğü-
ne, nal/ii egenlenh ığe, Cumhuriyet'e, milli güvenli ğe aykan amaçla"
yap ılan grev ve lokavtlar ve "işyeri işgali", "iş i yavaş/atma",
"verimi düşürme" gibi 'diğer direniş/er" de kanun d ışı say ılm ıştır
(TİSGLK m. 25/3, 26/3,4).

Uygulamada, Yarg ı tay da bu hükümlere sad ık kalarak;
"(...) işçilerin kanuni grev için aranan ş artlar gerçekle ş n ı eden
topluca çah ış man ı ak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak ueya
iş in niteliğ i ize göre ön eni l i ölç ü de aksa t n ı ak amac ı yla iz nı lar ı e iz ı
an/aşarak iş i barakmalann ı n kanun d ışı grev teşkil edeceğini" ka-

rarlaş tırmışhr.

Böylece "kanun dışı " grev ve lokavtrn tan ım ında birinci un-
sur, taraflar ın bir " ıne ıfaat (ç ı kar) iz yu şmazlığı " olmaks ız ın veya

9. HD, 24.11.1989, 9839/10271 ve 9. HD, 25. 06. 1992, 924/7336-
Narmanl ıoğlu, 11, s. 654, dn. 470.

411



Sorulorlo Toplu İş Hukuku

129 	 "mesleki amaç" (iktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunmas ı
ve geliş tirilmesi) dışmda işyerinde faaliyetin "dıırdunılmas ı "
vey a "öi ı eii ı li ölçüde aksatıln,as ı " için i ş yeri ıı ili "tr ş 'I ı n'a " terk
edilmesi veya işçilerin uzaklaştı rılmas ıd ır. Gerçi, "işyeri işgali",
"işi yavaşlatma", "venmidüşürnıe" gibi "diğerdireniş " Iı allerinde
ışyerinin topluca "terk edilmesi" söz konusu değildir. Ancak,
Kanun bu tür "direnişler hakkı nda da kanun dişi grevin müeyyide-
lennin ı ygnlanacağı ni" hükme bağlad ığından "mesleki amaçla"
ilgili birinci unsurun gerçekleş tiği kabul edilecektir (TISGLK m.
25/3). İkinci unsur, "kanuna uygun" olmayan; yani, "kanuni bir'
grev ve lokavt" için "aranan şartları n gerçekleşmeniesidir". Bir başka
deyişle, kanuni b ır grev ve lokavt için aranan "esas", "usul" ve
"şekil" şartlarma uyulmadan grev ve lokavt yap ılmas ıdrn Bu
durumda, kanun dışı bir grev veya lokavtm unsurlannı ayrrntıi ı
olarak belirten bir tan ı m ın ı şu şekilde yapabiliriz

Kanuni bir grev ve lokavt için aranan şartlara uymadan;65
bir ba ş ka deyişle, 1. Bir toplu iş sözleşmesinin yap ı lmas ı s ı ra-
smda ç ıkan "toplu menfaat uyu ş nıazliğı " olmadan, 2. Kanun'da
öngörülen "esaslara" uygun "çağr ı ", "toplu görüş me" ve "resmi
arabuluculuk" aşamalar ından geçmeden, 3. İşçi ve iş verenlerin
karşı l ıkl ı "iktisadi ve sosyal dur ıvularin ı korumak veya düzelb ış ek"
gibi bir "mesleki amaç" taşımadan, 4. Yetkili bir işçi sendikas ı
ile i şveren sendikas ı veya (sendika ü yesi olma yan) i ş verenin
"işyerinde faaliyeti durdurmak" veya "önemli ölçü ı k' aksatn ı ak"
kararma uymadan, 5. Resmi makamlarca verilen "erteleme",
"yasaklama" ve "durdurma" kararlar ına uymadan, 6. Kanun'da
öngörülen kamu düzen ıyle ilgili emredici "usul ve şekil şartla-
rı na" (sürelere ve tebligatlara) uymadan, 7. Grev ve lokavtın
kanunen yasakland ığı işlerde ve işyerlerinde, yap ılan grev ve
lokavtlar "kanun dışı " d ır.

Bkz., yuk.: tJçüncü.K ıs ım,Soru No: 109.
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KANUN DIŞI GREV VE LOICAVTIN
TE	 1 30SPİTİ NASIL YAPILIR?

Kanun dışı grev ve lokavtm do ğurduğu sonuçlar ın önemi

ve ağırlığı, hangi grev ve lokavtm "kanun d ışı " sayilacağma

ayn ı derecede önem ve a ğırlık kazand ırm ış tır. Özellikle ka-
nun hükümlerinin türlü biçimlerde yorumlanabilmesi; bir
grev veya lokavt nedeniyle meydana gelen olaylarm "kanuna

uygun" olup olmadığının saptanmas ı, hukuki bir incelemeyi

zorunlu k ılmaktad ır. 655 Bu amaçla Kanun, "karar verilen veya

uygulanmakta olan bir grev ve lokavt ı n kanun d ışı olup olmadığı n ı n

tespitinin" öncelikle "yetkili iş mahkemesi tarafindan yap ı lmasnu

öngönnii ş tiir". 6 Böyle bir talep. "hukuk, yaran" olan " ıı yıışıı uı:hk

taraflanndan" her biri tarafından "her zan ıa ıı " yap ı lab ı lecektı r

(TİSGLK m. 15, 46/1).

Uygulamada bu amaçla bir "tespit davası ", sadece grev ve

lokavt karann ın almmas ından itibaren veya uyguland ığı süre

içinde değil, aynı zamanda "uygulanı ası sona ermiş bir grevden

sonra" da açilabiLrPektedirP57 Bunun gibi, "grev (veya lokavtı n)

655 Çelik, s. 574.
9. HD, 28.10.1999, 16338/16399, YKD, Ocak 2001, S. 41.

e 9. UD, 09.05.1996, 8681/9859, Günay, TISGLH, s.863.
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uyg-ulamadan kald ın/ini ş oln ıası dalın önce açı / ı liis hnh ıııın ı bir tespit130 davas ı n ı n bi bn l ınesine engel teşkil etn ıeyeceği" gibi7 "tespit davas ı
so ııuçlanmadan toplu iş sözleş mesinin in ızalann ıas ı " da davan ın
ortadan kalkmas ına sebep olrnamaktad ır.' 59 Yeter ki "ny ıış maz-
l ı k taraflar ın ı n" tespit davas ı aç ılnı as ında "hukuki yarar ı " olsun:
Sendikan ın bir karar ı olmadan "işçilerin aralar ı nda anlaşarak di-
reni şe geçip işi yavaşlatnı aları kanun d ışı grevi oluş tıı rduğunda ıı ,
uyu şmazlığa taraf olanlardan her biri (işçi sendikas ı ve işveren)
bunun kanun d ışı olduğunun tespitini isteyehilir ve bunda hukuki
yarar vardı r". 666 Buna kar şıl ık, işverenin "hukuki yarar ı n ı n" bu-
lunmad ığı "sona enn ış " veya 'uygulan ıaya konul ı nanıış " grev
kararları nedeniyle, "konusu kalmayan tespit davas ı n ı rı reddine
karar verilnı esi gerekir" P

Bir grev veya lokavt ın "kanun diş iliğini" tespit davalar ında
mahkeme karar ın ı "b ı r ay" içinde vermek zorundad ır. Tespit
kararmm kesinleşmesine kadar hakim, grev veya lokavt ırı "ih-
tiyati tedbir" olarak durdurulmasma karar verebilece ği gibi,
konulmuş tedbiri de her zaman kald ırabilir. Konulmuş olan
tedbir karar ı kald ır ılmad ıkça, grev ve lokavt ın'uygulanmas ı
nıümkün değildir. Karar ın kald ır ılmas ı veya aç ı lan davada
grev veya lokavtın "kanuna uygun olduğunun" tespit edilmesi
halinde, grev veya lokavt kald ığı yerden devam ettirilir. Bunun

HGK, 13.07.1968, E. 968/9-193, K. 968/572 - Narmanl ı oğlu, 11, s.
666.
9. HD, 23.02.1976, 4910/6684, İşveren D., Aral ı k 1976, s. 21
- Narmanl ı oğlu, Il, s. 667, dn. 514.

° 9. HD, 24. il. 1989,9839/10271, TCJHIS, Mayts 1990,5.15 - Çelik,
s. 573-574; Ayn ı görüşte, 9. HD, 23. 02. 1976, 4910/6684, lşve ren
D,, Aral ı k 1976, s.21 - Narrnanl ı oğ]u, Il, s.667, dn. 514.

' 9. HD, 1811.1986, 9465/10291, TÜHIS, Şubat 1987, 5. 20; Kr ş .
9. HD, 24, 03. 1986, 2721/3200, işveren D., A ğustos 1986, s. 10
---Narmanl ı oğ lu, 11, s. 666, da. 510.

662 Reisoğlu, Şerh, s. 397; Narmanlıoğlu, 11, s. 647, da. 446.
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gibi, tedbir süresince i ş lemeyen kanuni (6 ve 60 günlük) süre-

ler, tedbirin kalktığı tarihten itibaren yeniden kald ığı yerden

iş lemeye baş larP62

Nihayet dava sonunda verilecek kararlar "taraflar ı ". "iş -

çilen" ve "işveren sendikas ı rnensuplar ı n ı " bağlar. Ceza davalar ı
için "kesin delil" teş kil eden karar (TİSGLK m. 46/1,2), hukuk

davalar ında taraflara ve işçilere "kanun dışı grev ve [okavt ı n sa-

nuçlanndan" yararlanma hakk ı tanır. Ayr ıca, mahkeme karar ı
"in şai" (kurucu) nitelikte de ğ il " ı zi ı an" (aç ı klay ı c ı) nitelikte

oldu ğundan grev veya lokavtın "kanun d ışı " oluşu mahke-

menin "tespit karar ı " ile olu ş maz; mahkeme karar ından önce

varlığı kabul edilen "kanun dışı l1k", hüküm ve sonuçlar ın ı da

mahkeme kararmdan önceki"vuku ıı " tarihinden itibaren do-

ğurmaya baş larP

HGK, 26.051982, E. 981/9-448, K. 981/514, Ajans TuLia, 1KB, 7
Kas ım 1981 - Narmanl ıoğtu, Il, s.667, dn. 516.
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KANUN DIŞ I GREV 	 !Ş VERPNIN131 İŞ SÖZLEŞMELERİN! IHBAR ÖNELSİZ VE
TAZMİNATSIZ FESİH HAKKI VAR MIDIR?

Kanun'a göre, bir "kanun dışı grev yapılmas ı halinde, işveren
böyle bir grevin yapılmas ı karar ı na kat ı lan, böyle bir grevin yap ıln ıa-
s ın ı teşvik eden, böyle bir greve kat ı /atı veya böyle bir greve kat ı l ınaya
ve yahut devarna teşvik eden işçilerin hizmet akitlerin 1, feshin il ıbanna
lü'zu ın olmadan ve herhangi b ı r tazminat ödemeye mecbur bul unn ıak-
s ı zın feshedeb ı lır" (TİSGLK m. 45/1). Öyleyse, kanun d ışı grev
nedeniyle işveren, işçilerin hizmet sözleş melerini "Iıaklı sebeple"
(tıpk ı İş K. m. 25/11 gibi) herhangi bir ihbar öneli vermeksizin ve
"ıhbar" (veya kötürıiyet) tazminatı (İş K. m. 17; Sen. K. m. 31/6)
ile "kı dem" tazminatı (1475s. İş K. m. 14) ödenwksizirı feshedebi-
lecektir. Yeter ki bu konuda usulüne uygun bir fesih gerçekle ş ti-
rilmiş; yani "haklı sebeple fesihler" için öngörülmüş bulunan "Izak
düşürücü" sürelere uygun davran ılmış olsun. Gerçekten, işveren
hakl ı sebeple fesih hakk ını kanun d ışı fiili "öğrendiği" tarihten
itibaren "altı işgunü"; fiilfr "gerçekleş tiği" tarihinden itibaren "bir
yıl" geçtikten sonra kullanainaz. Yeter ki, olayda i şçi maddi bir
ç ıkar sağlamış olmas ı n... (İş K. m. 26/1).

Uygulamada da kabul gören bu süreler, kanun d ışı grevin
sürdüğü müddetçe işlemeyeceğinden, "kanun dışı grevin deva-
m ı süresince işveren grevci işçinin işine her zaman son vere bilir" .
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Fesih için"alb işgünlük" sürenin başlangıc ı en geç kanun dışı

grevin sona erdi ği tarihtir. Bu durumda, "kanun dışı grevin sona

erdiği tarihten itibaren alt ı işgiinü içinde" işverenin " ıhbars ı z' ve

"tazminatsız" fesih için bir karara varmas ınm şart oldu ğu; gre-

vin bitmesine rağmen devam eden tespit davasmın sonucunun

işçilerin hizmetsözleşmelerinit) fesih süresine etkili olmayaca ğı

bunun, mahkeme karar ınm "inşa ı " (kurucu) değil " ı zhari" (aç ık-

layıc ı) nitelikte olmasmm bir sonucu olduğu söylenebilir.

Bu bakımdan, fesih günü "işçinin işbaşı yapmak ı çin i şi/en ne

geldiği gün" esas almarak değil, "yetkinin kut/am İ dığı g ıin" esas

almarak hak düşürücü süre hesap edilmek gerekir.` Ustelik,

kanun d ışı greve önce katıl ıp sonra vazgeçen işçinin hizmet

sözleşmesi, şayet isteniyorsa kanun d ışı grev sona ermeden,

vazgeçtiği günden itibaren alt ı işgünü içinde feshedilmek

zorundad ır. Çünkü, böyle bir durumda altı işgünlük sürenin

başlangıç tarihi, işçinin "kanun dişi grevden vazgeçtiğinin öğre-

itildiği tarihtir"; yoksa, grevin kanun dışı oluşunun "i ıı a/ ı ken ı e

karany/a tespit tarihi" de ğil..»°6 Zira, aç ı lm ış bulunan "tespit

davas ı n ın" sonucuna bağlanmış bir "şartl ı fesih" söz konusu

olamaz. Yarg ıtay, "yargı /ama sonuna kadar fesih hakk ı n ı sakIz

tutarak işçiye ihtarda bulunan işverenin bu hakk ı n ı n süresi içinde

fiilen kullan ı lmas ın ı gerekli" görmüş; "yasal olmayan greve işçinin

son kat ı lma gününden itibaren 6 günlük süre içinde i şe sen veri/ip

veril ınediğinin ara ş tın/mas ı n ı " kararlaştırmıŞ t1rP67

9. 1-ID, 21.091978,10532/11350, İHU, TSGLK 29, No:4; 9.HD, 25.02.
1982, 581/2089, IHU, TSCLK 29, No:7, - Narmanh ı oğlu incelemesi;
9. HD, 11.05.1982,3349/4704, TüHs, Temmuz 1982. s. 20.
9. HD,21.01.1983, 9637/144, )KlDTekstil lşv. D., Temmuz 1983, s.

19.
HGK, 02.02.1983, E. 982/9-947, K. 983/79, Ajans Tuba, LIÇB, 28
Kas ım 1983 - Narmanlroğ lu. 11, s. 719, dn. 675.

' HGK, 26.05.1982, E. 981/9-448, K. 982/514, Ajans Tuba, IIÇB, 7
Kas ı m 1983.
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KANUN DIŞI GREV ESNASINDA İŞ VERENİN132 İŞ SÖZLEŞMESİNİ IHBAR ÖNELSİZ VE TAZMİNATSIZ
FESIJEDEBİLMESİ İÇİN İŞÇİNİN KUSURLU OLMAS ı
ŞART MIDIR?

i şçilerin hizmet sözle ş meterinin hakl ı sebeple fesih
edilmesinde sadece "hak düşürücü" sürelere uyulmas ı yeer1i
görülmemekte; ayr ıca "işçinin kusurlu olmas ı ", yani katıld ığı
grevin kanun d ışı olduğunu "bilmesi" veya "bilebi/ecek durumda.
olmas ı " da aranmaktad ır,

Gerçekten Yargı tay, kanunsuz greve katılan işçinin i ş söz-
leşmesinin ihbars ı.z ve tazminats ız bozulabiirnesi için,  i şçiinin
iştiraki yan ında "kusurlu (kanun d ışı grevi bilmesi veya hilebilecek
durumda) olup olmad ığı n ı n ara ş tın/nıas ı gerektiğini";""' grevin ya-
sadışı oldu ğunu bilebilecek durumda olmayan i şçinin, "grevin
yasadışı oldu ğ-un ıı öğrendiği anda işe başlamak istemesi nedeniyle
kusurunun b ıı lunnıadığı n ı, bu durumdaki işçinin iş sözleşmesinin
feshiniit haks ı z, usulsüz ve kanuna aykırı olduğunu" kararlaş hr-
mış tır.' Bunun gibi, kanun d ışı grevin baş lamas ı üzerine

' 10. 1-iD, 11.05.1976, 2146/3437, İ HU, Sen. K. 2, No:3 - N. Çelik
incelemesi; 9. 1-ID, 29.06.1978,6458/3736, Yasa .Dergisi, Ekim 1978,
s.1765 vé IHU TSGLK 29, No:3, D. Ulucan incelemesi; 9. HD, 20,
11. 1990, 11449/12316, Tekstil İşi;. D, Şubat 1991,s. 15.
HGK, 24.10.1984, E. 982/9-865, K. 984/841, Yar,ta ı; HGK'n ıı n
On 'Yı ll ı k E,nsal Karar/ar ı , 1975-1984, s. 1005; HGK, 27.091935, E.
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"işini b ı rakmak ve i şyerini terk etmek zorunda" kalan[ "n'u

yapan i şçilerin tehdidi" dolay ıs ıyla işe gelemeyeıı 67' ve aç ı lan

dava sonucu "kanun dışı olmadığı " tespit edilen greve katılan

işçiler hep "kusursuz" say ılmış ve kendilerine "kanuni tezini-

natların ı n" ödenmesi kararla ştır ılmışür. Buna karşı l ı k, katıld ığı
grevin `kanun dışı " olduğunu sonradan verilen "mahkeme tespit

kuran (ilam ı)" ile öğrendiği (bilebildiği) yolundaki savunmas ı -

na dayanarak, iş sözleşmesi zaman ında (süresinde) feshedilen

işçinin "kusursuz" saj' ılamayacağı, bu nedenle ihbar ve k ı dem

tazminat ı isteyemeyece ği kararlaş tır ı 1m ıştı r?2

Bunun d ışı nda, işçinin "bilerek" veya "hiiehih'eek tan ı m-

da" kanun d ışı greve katıld ığı için "k ı es ı tri ıı " olduğunun 'is-

pat yükü" de işverene dü ş mektedir. T ıpk ı "hakl ı sebeple fesü ı "

hakkın ın kullan ılmas ı (İş K. m. 25m) s ı rasLnda, sözleş menin

"ihbar ve k ı dein tazininatı ödennıes ini gerektirn ıeyen bir nedenle

bozulduğunu ispat yükü" i şverene dü ştüğü gibi 6' B ır ba ş ka

deyiş le, grevin kanun dışı olmas ı ve bunun mahkeme karar ı ile
tespit edilmesi yetmemekte; i şçinin kanun d ışı grevle "ilgisi"

de işveren taraf ından ispat edilmek zorundad ı r.

Bu nedenle "işverenin sendika ve i şçileri yaz ı l ı olarak n ıjardı -

ğı n ı "; özellikle uygulamada görüldü ğü gibi, "b ı r tespit davas ı
sonunda kanunsuzlugun belirlenmesi halinde bu ıııı duy ı ı rduğı m ı :

985/9-502, K. 985/764, İ lmi ve Kazci İçtihatlar Dergisi, Nisan 1986,

s. 4037-Narmanl ıOğlu, il, s. 714, dn. 655,656.
670 9, HD, 27.10.1972, 25943/7986, iş ve Hukuk, Ağustos 1972, s. 32.
bn 9. HD, 02.06.1980, 6060/6446, YİCD, Şubat 1981, s. 189.

HGK, 26.05.1982, E. 981/9-448; K. 981/514_Narmanl ı oğlu, 11, s.

711, dn.
673 9, 1-ID, 15111965, 8267/9196, Türk-iş D., Nisa ıı 1966,5.1; 9. 1-ID,

27.11. 1989,6459/9590, Kamu-i ş, Ocak 1990,s. 8;9. 1-ID, 14.03.1991,
12308/5865 ve 9. HD, 08.04.1991,14037/72 93, İ K İ PT,'ks!iI Isp . D.
Ocak-Şubat-Mart 1992, s. 6 ve S.
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132	 ispatlamas ı gerekir . 674 Aksi halde i şveren, işçinin "grev/e ilgi-
iniıı bulunmadığı n ın sonradan an la şı ln ı as ı " halinde yaptığı "ge-

çersiz" veya "haks ız" feshin sonuç]arına (işe iade veya kanuni
tazminatlara) katlanacağı gibi;673 açtığı tespit davaları sonunda
grevin"kan ı ,, ı dışı olmadığı na" karar verilmesi halinde de ayni
sonuçlara katlanacakhr.676

Buna kar şı l ık, "grevin yasa d ışı oldu ğıı nu ıı tc işçinin de
bit greve kat ıldığıııı n ka ııı tlııın ııas ı yükü ııı l ı ilüğü işuere ıı e ait" ol-
makla birlikte; iş çinin "greve kat ı l ıııak istemediğini, iş başı ı/apn ı a
arz ıısunda ol ırı as ı na rağmen buna olanak bulamadığı n ı ispat yükü
işçiye dü5er"67 T ıpk ı , kanun dışı grevin ba ş lamas ı üzerine
"iş ini b ı rakn ıak ve işyerini terk etmek zorunda ka1an"678 ve "grevci
işçilerin tehdidi dolayı s ıyla işe ge1cnıediğini"679 savunan işçilere
ispat yükünün dü ş tüğü gibi...

674 9 HO, 29.06.1978, 6458/3736, Yasa Dergisi, Ekini 1978, s.1765.
673 9, 1-ID, 30.06.1971, 9453/13343, i ş ve Hukuk, Ekim 1971, s.35.
676 1-CK, 26.05.1982 E. 981 /9-448, K. 982/514 ve 9. HD, 16. 03.1984,

2264/2857, Narn ıanl ı oğlu. 11,s. 711, du. 643 ve 646.
677 9, 1-ID, 11.05.1987 3715/6757, işveren D., Kas ı m 1981,5. 17; IHU,

TSGLK 29, No:6 - D. Ulucan incelemesi.
678 9 1-ID, 27.10.1972, 25943/7986 iş ve Hukuk, Ağustos 1972, s 32679 9 HD, 02.06.1980, 6060/6446, YKD, Şubat 7981, s. 189.
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KANUN DIŞI GREV KARARI NEDENIYLE
İŞ ÇİNİN UĞRADIĞI ZARARI

SENDIKA TAZMTN ETMEK ZORUNDA MIDIR?

Kanuni grevde olduğu gibi (T İSCLK tü. 42/5), kanun d ışı
grevde geçen süre için herhangi bir "ücret ve sosyal yard ı n ı '

ödemesi yap ılmaz. Ayrıca, bu süre, "kı den ı tazn ı inat ı " hesab ın-

da da dikkate al ınmaz. Üstelik iş veren, grevden önce ödedi ği

ücretin, hafta tatili ücretinin ve sosyal sigorta priminin i şveren

hissesinin kanun d ışı grev süresine tekabül eden ktsm ın ı geri

isteyebilir (BK m. 61). Grevden sonra yapt ığı ödemeleri ise

"hatnen kendini borçlu zam ederek verdiğini ispat ederek" (BK m. 62)

veya "ihtirazi kayı tla ödediğini ispat ederek"el geriye alabilir.6

Buna karşılık, kanun dışı greve ç ık ılmış olmas ı, grev ön-

cesi işçinin hak edip de ödenmeyen "ücret", "ikramiye", "fazla

mesai", "hafta tatili", "y ı ll ık izin", "ulusal bayram ve genel tatil"
ücretlerini talep etmesine engel olmaz. Hatta uygulamada, i ş-

çinin katıldığı grevin sendikan ın hatalı işlemi sonucu "kanun

dışı " say ılmas ı halinde, işçinin hizmet sözleşmesinin tazminat-

w Narrnani ıoğlu 11, s.761.

? HD, 08.11.1977,14799/16121 IHU, TSGLK 29, No:i - C. Tunca'
incelemesi; 9. HD, 08. Il. 1977,14802/16124, YKD, May ı s 1978,s.
734.
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siz feshi nedeniyle u ğrad ığı zararın sendika taraf ından gene!133 hüküm!ere göre ödenmesi kararla ş tırılm ış t ı r.

Ancak, ödenecek tazminattan i şçinin müterafık (birlikte)kusuru oran ında indirim yap ı lır: "A kdi ıı feshi son ucu sendikann ıödeyeceği, işçinin uğradığı somut zarar "ihbar ve kıdenı taz ıniijat ıkarşı lığı " hesap edilirken; BK'n ın 43. maddesi uygulanarak
zarar ın dengelenmesi (kar şılanmas ı) icap ettiği gibi, ayr ıcaolay ın özelliği itibariyle davac ıııı n (işçinin) de müteraf ı k
kusuru ve BK 44. maddenin uygula ıı ma olanağı üzerinde de
durulmal ıd ı r 082

Ekleyelinı ki sendikaya karşı tazminat talebinde bulunanişçinin sendika üyesi olmas ı ş art değildir; sendika üyesi olma-
yan işçi de tazminat talebinde bulunabilir.

682 9 HD, 05.11.1985 7135/10165, İşveren D., Kas ım 1985, s.19; 11</DTekstil işi>. D., Şubat 1986, s. 21.
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KANUN DİŞİ GREV NEDENIYLE
İŞ VERENİN UĞRADIĞI ZARARIN NİTELİĞİ VE

KAPSAMI NEDIR?

Kanun'a göre, "kanun dışı bir grev yap ı l ı nas ı halinde, bu
grev veya bu grevin yönetun ı ve yürü tümü yüzünden i şverenin
uğradığı zararlar, greve karar veren işçi sendikas ı veya kanun di ş i
grev herhangi bir işçi kurulu şunca kararlaş tırilmaks ız ı n yap ı lm ışsa,
bu greve katılan işçiler taraJlndan karşı lan ır" (TİSGLK m. 45/2).
Hemen belirtelim ki burada öngörülen tazminat, "kanuni bir
greve kat ı lan işçilerin ve sendikan ı n kas ı tl ı ve kusurlu hareketleri
sonucu grev uygulanan i şyerinde sebep olduklan maddi zarardan
sendikayı sorumlu tutan" (TİSGLK m. 47/4) tazminattan farkl ı
bir tazminattır. Burada öngörülen tazminat, "kanun dışı " bir
grev nedeniyle işverenin uğradığı "zaran", "kusur" ve "zarar"
aras ındaki "illiyet bağı na" göre hem sendikaya hem de i şçilere
karşı ileri sürebilece ği bir tazminattır. Aynca bu tazminat, sade-
ce "maddi" zararlar ı değil, "manevi" zararlar ı da karşılayabilen
bir tazminat olabilmektedir.

Gerçekten, Kanun'da tazminat ın azami ve asgari hadleri
konusunda bir sm ırlama bulunmad ığı için, işverenin kanun
dışı grevle uygun illiyet bağı içinde gerçekleşen tüm maddi
zararları ile şartlar ı mevcutsa manevi .zararlarınm da talep ve
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dava konusu yap ı labileceği aç ıkhrP83 Bu anlamda, kanun d ışı134 grev ile 1. Tamamen veya k ısmen engellenen üretim kayb ı ,
2. Mahrum kald ığı kazanc ı , 3. Mü ş terilere ve üçüncü kiş ilere
borçlar ın ı zaman ında veya gerektiği şekilde ifa edememesi
sebebiyle ödemek zoru ıı da kald ığı (faiz gibi) meblağlar ı, 4.İşyermde yap ılan tahribattan dolay ı o ıtaya ç ıkan zarar ı, 5 işye-
rinin tekrar normal çal ış maya geçmesi için gereken masraflar ı ,
6. Grev nedeniyle bozulan ya da yok olan ham, yar ı mamul
veya mamul maddelerin karşı l ıklar ı n ı n hepsi, işverenin zarar
kapsam ında kabul edilerek talep ve dava konusu yap ılabilecek
tir. Bununla birlikte, kanun d ışı grev vap ı lmas ııı da ivcrcni ıı
kusurlu tutumunun pay ı varsa, işverenin müterafı k kusuru
(BI< m. 44) da göz önünde bulundurufacak; hakim i şvereninkusuru oran ında bir indirime gidebilecektir.

Uygulamada Yarg ı tay da "işverenin grev ııygıı lanıas ı için-
de rnuaccel olup da kanun d ışı grev sebebiyle ödeye ınediği kredinin
kur fark ı ndan vefaizinden doğan farklann" da "işçi sendikas ı n ın
soru in/ulu ğunda" olduğunu hükme bağlam ış tır 684 Bununla bir-
likte, "kanuna uygun ba şlayıp sonradan kanun dışı oldu ğuna karar
verilen grevde, i şverenin bozulan veç ı?n'iyen n ıaki, ıe, ııı otor araçlar ı,
lı a ınnıadde yan n ıa ınul ve n ı an ı ul ıııaddeleryüzü ıı de, ı ortaya çıkan
zararı n ı n hesabı nda kan ım gereği grev s ı ras ında çalışacak işçileri
tespit edip etmediğine bakarak işverenin rn ı teraJlk kusurunun bulu-
nup bulunmadığı n ı n değerlendirjlmesi, ı j" kararlaş tırm ış tır . Ayn ı
kararda, ayr ıca "işverenin grevin kanun dışı olduğunun tespih içinınahken ıeye geç ba şvurduğu; on bir av heklemni ş olmas ı n ı n zararı nartmas ı na yol açtığı " gerekçesi ile "işverenin nııiterafik kusurı en ıı n

Tunçomag, Borçlar Hukuku, 1, s. 289; Narmani ı oğlu, 11, s. 738.' 9. 1-ID, 26.11:1985, 7925/11085, Yarg ı tay'ı n 1985 Yıh Kararlan, s.61.
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göz önüne alı narak hüküm tesis edilmesi gerektiği" belirtiImiştirP

Hatta Yarg ıtay, "işverenin tedbirsizliğinden kaynaklanan" toplu

eylem (direniş) zararı nedeniyle, kanun d ışı grev yaptı nmla-

rmın uygulanamayacağın ı kararlaşt ı rmıştı r: "Ucrehn ödcnnıe-

mesinin n ıakul ölçülerde ve iyini yel kural/an içinde mali ı n ıkans ı zl ı k
nedeniyle gerçekle şnı esi halinde, işçilerin topluca iş i bı rakmalan yasal

olarak tasvip edilemez. Ancak bu davada, i şveren in ııı al ı imkans ız-

l ık içine dü ş mesi iyiniyetli hulunmamış, kendisi tedb ı rs ızce hareket

etmiş, uyguladığı kararlar ve davran ış lar ile i şçinin iş i biraknias ı na

sebebiyet vermiş tir. İşçi ise, her an işyerinde hazı r beklemiş, ışyerini

terk etmemiş, avans ı n ödenmesi veya ödeneceğinin kabul edilmesi

halinde işbaşı yapmaya haz ır olduğunu göstermi ş tir. Bu davan ı n

ve uyu şmazlığı n kendine özgü koşullan ve dıınnııt vard ı r. Genel

hukuk ilkeleri içerisinde tüm işçilerin ve dayal ı gösterilen i şçilerin

eylemlerinin, sonucu itibariyle kanunsuz grev say ı lanı ayacağı kabul

edilmelidir" 6S6

Ayn ı karar, 9. [-ID, 26. 1.1985, 7925/11085, Yarg ı tay ı n 195 Y ı l ı

Karar/an, s. 161.
9. HD, 08.06.1990, 6424/7006 say ıl ı karar ı ile onanan Kocaeli i ş
Mahkemesi'nin 30-041990 gün ve 53/76 s. k-TüTk-iş D., Mart
1991,s.25.
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KANUN DİŞİ GREV NEDENIYLE VER ENİN135 UĞRADİĞI ZARARIN SORUMLULARı KIMLERDİR?

Kanun'a göre, kanun d ışı grevden sendikan ı n sorumlu
tutulabilmesi için, "greve karar veren bir işçi sendikas ı n ı n" olmas ı
gerekir (TİSCLK m. 45/2). Bu hükme "konfederasyonun" karar
verdiği halleri de dahil etmek gerekirP 87 Bu nedenle, bir "i şçi
kuruluşunun" öncülüğünde yap ılan kanun dışı grev sonucu
doğan zarariardan kural olarak i şçiler değil greve karar ve-
ren işçi kuruluş u sorumlu tutulacakt ı r. Ancak, işçinin grev
s ıras ındaki "müteraJlk kusuru" nedeniyle verdiği kiş isel bir
zarar varsa, o zaman işçi kuruluşu ile "birlikte (ın ı'iteselsile ıı )
sorumlu" tutulacaktır. Şayet işç ıyi bu zarar ı vermeye "teşvik
edenler" varsa, onlar da sorumlu (Bl< m. 50,51) olacakt ış- ' Buna
karşı lık, uygulamada Yarg ıtay, "kanun dışı grev sonucu meydana
gelecek zarardan sadece sendikal kurulu şu sorunı l ıı tutn ı u ş "; grev
karar ın ı alan işçi sendikas ı organ ındaki yönetici üyeleri, "bu
özel h ı'ikn ıün uygulama önceliğinin bulün ı nas ı ndan ötürü, Medeni

Narrnanl ı o ğiu, (/, S. 747: Oğ uzmarı , s 263: M. KulaÇ, Türk
Mez'zuat ı nüa Yasad ışı Grev Kavram ı ve Sonuç/an, iktisat ve Maliye,Ocak 1985, s.441.
Oğuzman, s. 273; Narma ı -ıl ı oğlu 11, s. 748.
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Kanun'un 48 maddesinin son ,ftkras ı n ın uygulanan ıa ıjacağı " gerek-

çesiyle yöneticileri "şahsen" sorumlu •tutmam ı5hr. 9 Bununla

birlikte, i şçi kurulu ş u tarafından ödenen taz ın ınatııı , organ

üyelerine "kusurlu" bulunduklar ı oranda rücu edilebileceği-

ne kuşku yokturP

İşvrenin zarar ınm "işçiler tarafIndan karşılanmas ı " ise "ka-

nun dışı grev kararı n ı n herhangi bir işçi kurulu şu tarafIndan karar-

laş tınlnıaks ı z ı n ı1ap ı ln ı as ı " ve "bu greve i şçilerin katı lması " halinde

söz konusu olur. Bir baş ka deyişle, işçilerin "kendi aralannda

anlaşarak" grev yapmaları kanun dışı grev olur. Örneğin bir

işçi sendikas ınm usulüne uygun olarak ald ığı bir grev karar ı n ı
uygulamamas ına rağmen işçiler greve başlarsa veya usulünce
uygulanan bir grev karar ı kald ı r ılmas ına rağmen işçiler greve
devam ederse meydana gelen zararlardan "işçiler" sorumlu

olacaktır. Hatta Yarg ıtay, "ba ş temsilcrnin yapm ış olduğu teşvik ve

tahrik sonucu topluca viziteye ç ıkan işçilerin bu eylemlerini sendika-

ları n ın aldığı bir karara istinaden ı,ı apnı ad ıkları n ı baş te ınsilcinin bir

kurı .ı luşu ifade etmediğini, baş teınsilcinin hareketlerinin de sendikaca

yapılm ış bir hareket olarak gön'ilenıeyer'eğıni"; bu nedenle "sendi-

kan ı n" değ il "işçilerin" sorumlu tutulmas ı gerektiğini kararlaş-

tırmıştırP işçilerin sorumluluğu da kural olarak müş terek ve

müteselsildir. Ancak, işçilerin tek baş lar ına verdiği zararlardan
münferiden sorumlu tutulmalar ı mümkündür. Buna karşı lık,

greve katılmayan, katılma karar ı almayan ve bu yolda t şvık-

te bulunmayan işçiler zarardan sorumlu tutulamayacaklard ır
(8K m. 50). T ıpk ı, "kanun dışı grev sirasincla işini b ı rakn ıak ve

' 10. HD, 11.05.1976, 2146/3437, İHU, Sen. K. 2 .No:3 - N. Çelik
incelemesi; işveren D., Nisan 1977, s. 18.
Narman! ıoğlu, 1!, s. 749.

691 9 HD, 08.12.1989, 10641/10707, lKlDTekstil lşv. D., 1990, s.18.
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işyerin ı terk etmek zorunda kalan ",2 "grev yapan işçilerin tehdidi135 dolayıs ıyla işe gelemeyen", 6 kanun d ışı grev süresince "hasta/,k",
"kaza" veya "hamilelı k" nedeniyM işyerine gidemeyen i şçilerin
de sorumlu tutu lamayacaklar ı gibi...

692 9, 1-ID, 2710.1972, 2543/7986, I ş ve Hukuk, Ağustos 1972, s. 32.
el 9. .HD, 02.06.1980, 6060/6446, YKD, Şubat 1981, s.189,
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KANUN DIŞI LOİCAVIIN
HUKUKİ SONUÇLAR NELERDIR?

Kanun'a göre. "kanun dışı lokavt ışapı lmas ı halinde i şçi/er,
böyle bir lokavtı yapan işverenle olan hizmet ak ı t/enn ı,Jes/ ı n ı ı l ıharı , ı o
lüzum olmaks ı zın haklı nedenle feshedehilirler ve her türlü hakları n ı
talep edebilirler. İşveren bu işçilerin lokavt süresinc ait hizmet nkitle-
rinden doğan bütün haklar ı n ı bir iş karşı lığı olmaks ı z ı n ödemeye ve
uğrad ıkları zarar/an tazn ı ine mecburdur" (TİSGLK m. 45/3).

Görüldüğü gibi, kanun d ışı greve karşı lık olarak düzenle-
nen kanun d ışı Iokavt hükümleri, kanun dışı lokavt süresince
"sendikan ın" değil, "işçilerin" uğradığı zararları karşılamaya
yönelik bir düzenleme getirmiştir. Uygulamada da kanun d ışı
lokavt süresince sendikan ın "işçilere yaptığı yardımlar" ile bu
süre içinde yoksun kald ığı "üyelik aidat ı " talepleri Yarg ıtay'ca
reddedilmiştir: "Sendika ve üyeleri aras ı nda hal eflik ilişkisi yoktur.
Sendikan ı n yasadışı lokavt nedeniyle üyesi olan i şçilere yapacağı
yardı mları n işverenden al ı nmas ı için dava açmas ı nda usul hukuku
aç ı s ından s ıfatı yoktur"Y

10. Mb, 02.06.1978, 4916/4222, İşveren D., Aralık 1998, s. 18. Bu
husus, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) bak ım ından
da Dokuzuncu Ceza Dairesi'nce do ğrulanmış tır: "Suçtan doğrudan
doğruya zarar gören ki ş iler, işten uzaklaş tınlan işçilerdir. Bunlar ın
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136 Öyleyse, kanun dışı lokavt süresince do ğan zararlar ı nede-
niyle işveren, sendikaya karşı değil, işçilere karşı sorumlu ola-
cakhr. Bu zararlar ın başında da kanun d ışı lokavta maruz kalan
işçilerin bu süre içinde uğrad ı klar ı ücret, ikramiye, tatil ve izin
hakları ile sosyal yard ı mlardan olu şan maddi zararlar ıd ır, İşçi-
lerin bu süre içinde ba şka bir iş tutmuş olmalar ı n ın; kanun d ışı
lokavt süresi içinde baş ka bir işte çal ışarak "kazand ı lclan" veya
"kazan maktan kastenferagatettik/en" meblağlar ın (paralar ın) bile
önemi yoktur. işçiler bu döneme ait kanundan ve sözleşmeden
doğan bütün işçilil< hakların ı (ücret ve eklerini) sanki işyerinde
çalışıyormuş gibi eksiksiz bir şekilde talep edebilirler. 695 Uygu-
lamada Yargı tay da "hi ııı işçı leriıı lıız ı ne ı akitkriıı i ıı frshedilerejc iş-
yerinin kapahln ı as ıııı l ı ı nahke ıııece kan ansi z lokıwt 1>/onur saptaıı i ı i< ıs ı
üzerine, yasadışı /okavt ın yaptı tuna olarak işçileri» loka ı 't s ı'ires ıııe art
hizmet akdinden doğan bütün hakları n ı n, bir iş karşı lığı olmaks ız ı n
işveren tarafindan odenn ı es ı gerektiği, ı i" kararlaş tirM1ş t'T.b% Yeter ki
işçiler, bu süre içinde iş sözleş melerini feshetmenü ş olsunlar.,.

Gerçekten, kanun d ışı bir lokavta maruz kalan i şçiler de
"hakl ı sebeple" iş sözleş melerini süresi içinde feshedebilirler ( İş
K. m. 24/11). Bu hak, kanun d ışı lokas't süresince her zaman
kullan ılabileceği gibi, kanun d ışı lokavtın sona ermesinden
itibaren "altı ışgü ıı ü" içinde de kullan ılabilir (İş Km. 26/1).
Ancak, bu sürenin "hak dü şürücü" olmas ı nedeniyle, fesih
hakk ının en geç kanun d ışı lokavtın sona erme tarihini takip

sendika mensubu olmalar ı ve ba ğlı bulundukları sendikan ı n iş le ııç ıkarma nedeniyle sendika aidatından mahrum kalmas ı , CMUKmd. 365 vd. uyar ınca sendikaya davaya katı lma hakk ı vermez",
9.CD, 30.11.1978,4236/4404, Reiso ğlu, Şerh, s.374; Narmanl ı oğ lu,Il, s. 768, cin. 825.

695 Narmani ı oğlu, 11, s. 765.
" 9. HD, 16.04.1996, 33962/8378, [Kil) i'ks ı ,l Is ı . t).. A ğ ustos 19%,

S. '15.
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eden altı iş günü içinde kullan ılmas ı ş arttır. Bu süre içinde

kullan ılmayan hak artık kullanılamaz. Örneğin, kanun dışı
lolcavtm sona ermesinden sonra i ş başı yapan işçi, altı ış günü

geçmesine rağmen sözleşmeyi feshetmemişse, fesilı hakk ından

vazgeçtiği kabul edileceklir.SW

işçinin haklı sebeple hizmet sözieşmesini feshetmes ı halin-

de, kendisine "fesih tarihine kadar" tahakkuk eden bütün işçil ık
haklar ı (ücret ve ekleri) ödenece ği gibi, k ıdem tazminatı da

ödenmek zorundad ır. K ıdem tazminatın ın hesab ında da fesih

tarihine kadar kanun d ışı Iokavtta çal ış madan geçen suren ı n
de çalışılmış gibi göz önünde tutulmas ı gerekir. Ayr ı ca, işçinin

kanun dışı lokavt ile uygun illiyet ba ğı içinde bulunan maddi

ve manevi zararlarının da genel hükümler çerçevesinde talep
edilebileceği kuşkusuzdur . 698 Karıun'daki "her t ıı rlü hakları n ı "

deyiminden (TISGLK nt 45/3), i şçiler ın sadece "i ş n ıevz ıı at ı

ve iş sözleşmesinden" değil, genel hükümler (Borçlar Kanunu)
çerçevesinde de talep edebileceği (maddi ve manevi tazminat

gibi) "bütı i ıı haklar ı n ı " anlamak gerekir.

Uygulamada bir Yargıtay kararında kanuni bir grev ka-

rarm ın uygulamaya konmas ından sonra ba şlatılan lokavt ın
mahkemece "durdnrulrnasi" üzerine, sendikaca grev kararmm
kald ırıimasmdan itibaren "altı işgünü" içinde "/ııznıet akd ı rı ifes-

beden" işçilere hem "kanun dışı lokavt süresinc ait işçı lik haklann ııı

bir iş karşı lığı olmaks ı z ı n verilmesi", hem de fes ıl'ı tarihine kadar
(kanunsuz lokavtta) geçen "bu süre (de) hesaba kat ılarak kıden ı
taznıinatı nın ödenmesi gerektiği" belirtilmişbr.6

Oğuzman, s. 311; Reiso ğlu, Şerit, s. 375; Tunço ınağ, ii, s. 573;
Narmanl ıoğlu, 11, s. 766

698 Narmanl ıoğlu, 11, s. 767.
699 9, HO, 19.03:1998,5469/5407 say ıl ı kararıyla onanan Manisa E ş

Mahkemesi'nin 28.11.1987 gün ve 309/470 say ı l ı kararı , Günay,
TISGLH, s. 862.
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KANUN DIŞI GREV VE LOKAVTIN37 CEZAI SONUÇLARI NELERDIR?

Kanun d ışı grev ve lokavta yukar ı da aç ı klanan "hukuki'
sonuçlar ı bağlayan Kanun, "kamu düzenini" yak ından ilgilen-
diren bu tür eylemlere bir tak ım "cezai" yapt ır ımlar da bağ -
lam ış tır. Yaptırımlarm genellikle kanun d ışı grev ve lokavta
"karar verme" aşamas ı ile "uygulama" aşamas ına göre farkl ı
oluşu dikkat çekmektedir.

Gerçekten, "kanunda belirli/en şartlar gerçekleş meden grev
veya lokavi karan verenler ile bunlan te şvik edenlerin, zorlayanlann
veya propagandas ı n ı yapanlann bir aydan üç aya kadar hapis ve
(...) ağır para cezas ı na" çarptır ılmalar ı öngörülürken (T İSCLK
m. 70/1); böyle bir "grev veya lokavt karan ııııı u ı,ıgula ıı n ı as ı "
halinde, "karar verenler ve uygulayanlar" ile "bunlara kat ılmaya
veya devama zorlayan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda
yapanlar" hakkmda "üç aydan altı aya kadar hapis ve para cezas ı "
öngörülmü ş tür (TİSGLK m. 70/2). Bu noktada bir ayr ı ma
giden Kanun, "kanun d ışı lokavta katı lanlar veya devam edenler"
hakkmda ayn ı "hapis ve para cezas ı n ı " öngörmüş iken (TİSGLK
m. 7,0/2); "kanun dışı greve katı lanlar veya devam edenler" hakk ı nda
sadece "ağır para cezas ı " öngörmüştür (TİSGLK m. 70/4). Ayr ıca,
"kanun dışı grev veya lokavt" kararı, Kanun'un arad ığı "ge'rçeklcş -
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meyen şartlardan" sadece "süre ve tebl ıgata" ilişkin nedenlerden

kaynaklanmış ise, verilecek cezalann "uçte birden yar ı ya kadar

indirilmesi" öngörülmüştür (TİSGLK m. 70/3).

Bunun gibi, grev ve lokavtuı "sürekl ı " (TISCLK m. 29,30) ve

"geçici" (TİSGLK m. 31) olarak "yasaklandığı işlere ve işyerlerine

ilişkin olarak grev veya lokavt kararı verenler, kararı kald ı rmayan lar,

teşvik edenler, zorlayanlar veya propagü ıı das ı in ıı opa ıı lar iki a ıjda ıı

altı aya kadar hapis ve ağır para cezas ına" çarptır ı l ırken (TISCLK

m. 72/1); bu karar ın uygulanmas ı halinde ayn ı kişiler "dokuz

aydan az olmamak üzere hapis ve ağır para cezas ı na" çarphr ılmak-

tad ır (TİSCLK m. 72/2). Ancak burada da "kanun d ışı greve

katı lanlar ve devam edenler" ile ilgili ayr ı bir hüküm getirilmiş ;

bunların çarpiir ılacağı cezanın "altı aydan az olmamak üzere ha-

pis" olması öngörülmüş tür (TİSCLK m. 72/3). Bir grev veya

lokavtırı "ihtiyati tedbir" yoluyla durdurulınas ıyla (TİSGLK

m. 46/2) ilgili mahkeme karar ına uymayarak "uygulamaya

kat ı lanlar,ve devam edenler" hakk ında da aynı hükümler ın
uygulanmasmi öngören Kanun (T İSGLK m. 72/5); "siyas ı ",

"genel". "dayan ış ma" grev ve lokavtlar ı ile "işyeri işgali", "iş

yavaşlatma". "veriniz dü şürme" ve "üretimi aksatacak nitelikteki

her türlü direniş ler hakk ında da" ayni hükümlerin uygulanma-

sm ı öngörmüştür. Ancak, "siyasi" amaçl ı grev ve lokavtlar ile

"genel" ve "dayan ışma" grev ve lokavtlar ı nda uygulanacak

cezalar ın "bir misli art ırı larak hükmolunmas ı öngörülmü ştür

(TİSGLK m. 72/3).

Bundan baş ka, "yasama, yürütme yarg ı organlar ı ı le merkezi

veya mahalli idarelerce bir karar al ınması n ı veya al ınnıış b ır kararın

değiş tirilmesini veya kaldırılmas ı n ı sağ lamak veya al ı nnıış bir kararı
protesto etmek amac ıyla kanun d ışı grev veya lokavt kararı verenler,

teşvik edenler, zorlayan lar veya propagandas ın ı yapanlar üç aydan

dokuz aya kadar hapis ve ağır para cezas ı na" çarptınlirken (TİSGLK
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M. 73/1); bu "karann uygulanmas ı halinde" aym kiş iler "bir y ı lda ıı37 az olmamak üzere hapis ve ağı r para cezas ı na" mahkum edilmek-
tedir (T İSGLK m. 73/2). Ancak, burada belirtilen "kaıııı , ı dışı
greve kat ılanlar" ı le ilgili olarak getirilen a y r ı k hüküm, bunlar
için "ağır para cez ııs ııı ,' daha dü ş ük tutarken, '/ ı aj ıi. «c: ıs ıııı " da
ayn ı yolda "altı aydan az olmamak üzere" hükme bağlamaktad ır
(TISCLK nı . 73/3).

Nihayet, Kanun'a uygun olarak al ınan bir "grev ve lokavt
karann ı n kan ıı nda yaz ı lı . şart ve ns ıı ller dışı nda uyg ıı lann ıas ı halinde
bu kararı ııygvlayanlar, uyg ıı laa ııı ası , ı a veya devan ıı aa zorlaya ıı lırr
veya teşvik edenler veya bn yolda propaganda yapanlar bir aydan ÜÇ
aya kadar hapis ve ağır para cezas ına" çarpt ı r ı l ı rken (T İSGLK nı
71/1); yap ı lan grev uygulamas ında (T İSCLK nı . 35), 'grev ı n
ııygula ııııı a ıııns ı , ııı karar oerilıııei ı w rağııı e ıı grev kıı rar ııı ,n ııygn -
İann ıas ı " halinde failler hakk ında "üç aydan altı aya kadar hapis
ve para cezas ı na"; "greve kat ı lanlar hakk ında" da sadece "ağır para
cezas ı na" hükmedilmesi öngörülmüş tür (TİSCLJC m. 71/2).
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31,41, 42,47,62,65,66,
68, 83, 87,89, 92, 120,
164,171,184,196,213,
235,236,238,251,262,
301, 302, 310.

İşveren Sendikaları Birliği 38.
işveren sendikası 3,31,37,41,

42, 45,66,67,75,76, 82,
88,90,227,230,231,237,
238,239,246,247, 249,
250, 254, 262, 263, 267,
268, 271,273,274,277,
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.Sorularli rQp ı u ş Hukuku

• 307,308, 309 > 314, 321,
>330,340,341,345,364,

işveren.vekj1j . 16;17 18, 65,85,
Fc.	 358,

.379, 391.:	 . .
i şyeri'işğaii 352 > 41 1,412,433.

Jandarma Genel Kntnh ığı
1;409. i>

K"'' .....

f .> rt
karnudüzenis,24,.:131144

145 > 150> 197, 220, 221,
222, 234,264,265, 273>üü
275;289, 292;.331332.

338,343; 361, 373,
3971 400, 410, 412,

r432	 ..	 ,o;>. ...
kamu görevi 89	 . £"
Kamu Hizmetlerinden ....

: Mahrum Edilmemi ş
Olmak, 44.	 •. t

Kamu tktis.adi1e şebbjıslerj

Kanada •119.,
Kanun di şi 358; 413,432.
kayit di şi 119, 120,214, 215
kazan ılmiş hak 279.
KGSK 5,8,9,10, 14; 18, 2!, 22,

26, 32,40,41, 45, 46, 48,
.50, 51, 53, 56,58,64,67>
70, 7.3,'74, 77, 79; 80 > 84,
89 > 92, 94, 97, 129, 132,

135, j3 141,163, 167,
169, 171, 174,176 ) 181,
182, 183, 185,186 > 188'
189,191 > 193>'200,.201, ı
202,203, Ş5r2Q7'jj,;fl

kıdem 43,,5,6,.ğ3: Ş ,:79, 84,56/
103, 104, 109, ll2 ş 1I3j-j

p.
148

. fr. 59,152,,154,155, 157,
158, 159, 161222, 282,
293 > 296, 331, 332, 339,
359, 394, 395, 396,403, 1
416,419,421,422431

kıdeçtamtif3t
k f

t ,
o (1> >2', 1r3

1 1
 11w, 143>Vi	 .

152, 154
>
, 1 ,55, 158, 159,

>"J i61,22;282,2196331
32, 39, 3, 35, 419,

'iri,421,422,431:
r. ?' • rW CQ.L1. J<t[ ı ifl.tikotekt ıf 59.

Kollektif 62,63,439,440,451.
konfeder4ron 25 > 37,46,41, 1ü

48, 55:56, 62, ?>
89, 168, 190,202,205,.

	

2dOŞ;3jı '	 ..' ıı p;k

L	 1.
•'r ' ı . fl

Iokavt3,35; 172, İ .73,186,.2.22,<
; 268,331.,.343,.345356

357,158,1359,360,364
365, 366, 371 > 372, 373,
374, 376 > 378, 379, 384,
387 > 388, 389,390, 392,
393 394, 395, 396, 397,
400,401,402,403,404,
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Sorulorlo Toplu 1 ş Hukuku

407, 408, 409, 410,411,
412,413,414,429,430,
431, 432, 433, 434.

M

Maliye Bakanlığa 36, 194, 195.
Medeni Haklar ı Kullanmaya

Ehil Olmak 43.
Medeni Kanun8,49>186,203,

317,323,426,448.
Mesleki ve Teknik Eğitim

Geli ştirme ve
Yaygınla ş t ırma Fonu
171.

MGK 70.
Milli Savunma Bakanl ığı 68,

409.
MIT 70.

(Milli İstihbarat Te şkilat ı) 70.
mukavele 237,270.
muvakkat işçi 244.

N

noter 74,90,258,362, 366, 372,
373.

Et

Olağan 205.
Olağanüstü 50, 397, 398, 463.
olağanüstü hal 398, 400.

0

örgütlenme 4,5,24,139,299.
özerk 9,279,280, 304.

P

prim 45,96, 120, 225, 283, 291,
293.

R

Resmi Gazete 34, 304, 345, 397.
Roma 3.

s

Sahil Güvenlik Komutanl ığı 68,
409.

Sen. K.
(Sendikalar Kanunu) 5,7,8,

9. 10,11,12, 13, 14, 15,
16, 17, 19,20,21,22.23,
24,25, 26,27, 28, 29, 30,
31,33,34,35,39,41,43,
44,46, 47, 48, 49, 50, 51,
52,54, 55, 56, 57, 58, 60,
62, 63, 64,65, 66, 67,68,
70,71, 72,73,74,75,76,
78,79,80,82,83.84,85,
87, 88, 89,90,91.93,95,,
96,97,98,99,100,101,
102, 103, 104, 106, 108,
109, 110, 113, 118, 121,
125,127.128,130,131,
132,133,136,138,139,
140,142, 144,145, 147,
148,151,153, 154, 155,
156, 157, 158.159,160,
161,164,166,167,168,
171,172,173,175,177,
178, 179, 180,181, 182,
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Sorulorla Toplu 1ş Hukuku

183, 184, 185, 186, 188,
189,192,193,194,195,
200, 201, 202, 203, 205,
206, 207,222, 235, 236,
238, 243, 244, 258, 287,
288, 291, 292, 294, 321,
329, 367, 416,418, 427,
437, 442,445,447,448,
449, 454,462, 463,465,
467.

Sendika 3, 37, 38, 42, 46, 49, 50,
51, 52, 54, 55, 59, 62, 69,
78, 80,81, 82, 84, 115,
125,127, 128, 129,134,
137,162,164,176181
188, 191, 199, 203, 204,
205, 238, 262, 285, 385,
429, 435, 436,437,440,
443,445, 447,450,451,
453, 454,455,458,461,
464, 465.

sendika Çokluğu esas ı 37, 39,
62.

sendika özgürlü ğü 37, 38, 59,
60, 61, 62, 63, 79,90, 91,
241.

sendika temsilcisi 41,63,125,
127,130,131,134,136,
139,143,150,228,305,
329.

sendika tüzüğü 23, 46, 47, 48,
81,188,206.

sendikal tazminat 102, 104,
108,109, 110, 111, 113,
115, 116,117,118,152.

Sosyal Politika 20, 442, 447,

464.
sosyal sigorta 167, 421.
Sosyal Sigortalar Kurumu 88.

T
tahkim şart ı 313.
alt i şveren

(taşeron) 245, 295, 296, 297,
391.

tazminat 63, 102,103, 104, 108,
109, 110, 111,113, 114,
115, 116, 117,118,138,
139,140,146,148,149,
151,152,159,288,292
309,311,389,416,422
423, 431.

TCK
(Türk Ceza Kanunu) 121,

122, 123.
Tebligat Kanunu 255.
temyiz 35, 43, 93, 148,242,266>

308, 315, 347.
tespit davas ı 308, 413,414,417,

419,
TISGLK 12, 28, 34, 63, 76, 80,

83, 137, 146,161,166,
179,221,224>227,229,
230,231,232,234,235,
236, 237,238,240,241,
242,243,246, 248, 249,
250, 252, 253 > 254, 255,
262,263, 264, 265, 266,
267, 269,270,272,273,
275, 276, 277, 278,279,
281,283,284,287,289,
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Sorularla Toplu ş Hukuku

292, 297, 301,302,303,
305, 308, 309, 310,311,
313, 314, 320,321,322,
324, 325, 326, 327,331,
332, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 352, 353, 354,
355, 357, 358, 361,362,
363, 364, 365, 366, 367,
368, 370, 371, 372,374,
375, 377, 378, 379,380,
381, 382, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394,395,
396, 397, 398, 399, 400,
401,402,403,404,405,
406,408,409,410,411,
412, 413, 415,416,421,
423, 426, 429,431,432,
433, 434,441,445,446,
447. 455.

Toplant ı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu 377.

toplu iş sözle ş mesi 3,9,20,28,
33, 34, 35, 63,64, 69, 76,
80, 82, 83, 91,96, 105,
115, 117, 118,126,128,
129, 130, 131, 133,136,
137, 140, 144, 148, 149,
154, 158, 160, 179,211,
213, 214, 215,217,218,
219, 220, 221,222, 223,
224, 226, 227,228,229,
230, 231,232, 233,235,
236, 237, 238,239,240,
241, 242,243,245,246,
247, 248, 249,250,252,

253, 256, 257,259,260,
261, 268, 269, 270, 271,
272, 274,276, 277,278,
279, 280, 281, 282,283,
284, 285,286, 287,288,
289, 290,291,292,293,
294, 295,296, 297, 299,
301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 308,310,311,
312, 313,314,316, 317,
318, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333,
341, 345, 349, 350, 352,
354, 357, 358, 360, 362,
371, 380, 397, 399, 409,
410, 412,414.

Toplu İş Sözle şmesi Grev ve
Lokavt Kanunu 63.

toplu i ş uyu şmazlığı 35, 160,
339, 340, 341, 342, 343,
344, 359.

toplu sözle şme 5,6,24,28,82,
96,136,161,175,185,
216, 218, 229, 241, 249,
260,263, 278, 280, 282,
303, 318, 327, 328, 333,
360, 362.

Türk Dil Kurumu 122, 123.
Türk-İş 219.
Türk Kamu-Sen, 117, 238, 249,

263, 325, 359, 362, 365,
380, 437.

TBMM
(Türkiye Büyük Millet

Meclisi) 70,401.
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Sorurorlo Toplu İş hukuku

TISK
(Türkiye İşveren Sendikalar ı )

219, 442,467.
tüzel kişilik 23> 24, 25>26.

U

Uluslararas ı Çal ışma Örgütü
168, 184> 437.

Uyuş mazhk 337, 455.

U

Ücret 79, 82, 83, 95, 96 > 102, 103,
104,105,106> 111 > 112>
114,116,118,119, 139,
142, 146, 148, 151,152,
158, 159,161,175,211
213,214,216217221
222,225, 226,279,280,
283, 291, 292, 293, 311,
318, 322 > 329, 331, 332,
356> 381, 388, 393, 394,
395, 396, 421,430, 431.

üyelik aidat ı 82, 83, 287,292,
429,

v

Vakıf 32.

Y
Yarg ıtay 11, 30, 31, 35, 48, 56,

58,69,71>72,77,82>86,
91, 96, 97, 105, 107 110,
113, 116, 117, 129 130
131, 136, 140,148>151,

• 154, 155, 159, 160, 166,
222,223 > 225,232 > 238,
242, 243,244,245,246,
256, 257, 258, 260, 262,
263, 265, 266, 267, 273,
278, 280,281,283,285>
291, 292, 293, 294, 295,
296,297,298308311
317, 320, 322,328,329>
332,353,359,361365
366, 373, 376, 384, 385,
386, 390, 391 > 392, 394,
395,405,408,409,411
417, 418, 424, 425, 426,
427, 430, 431, 437, 446,
447, 451,452>454,456>
457, 462, 463.

yetkibelgesi 132, 140,162 > 195,
241, 242, 247,249>250,
257> 263, 267,268,270>
271, 272 > 273, 275, 276,
295, 303, 321, 329, 332,
340, 345, 362, 363, 371,
374, 410.

Yunan 3.
Yüksek Hakem Kurulu 169,

268, 285> 301, 302, 314,
321,370, 371, 397, 399,
402,410,456.

Yüksek Mahkeme 107, 151,
159, 238, 245, 296, 298,
359.

yürürlük 63, 83 > 212,215, 249,
280, 281, 282, 283, 285,
290, 308, 310, 318, 322,
325, 326, 331 > 352.
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