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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Genel Olarak
1.2. Kuruluş, Sendika ve Konfederasyon Kavramları
1.2.1. Kuruluş Kavramı
1.2.2. Sendika Kavramı
1.2.2.1. Tanımı
1.2.2.2. Unsurları
1.2.3. Konfederasyon Kavramı
1.3. Sendika Özgürlüğü
1.3.1. Genel Olarak
1.3.2. Kapsamı
1.3.2.1. Bireysel Sendika Özgürlüğü
1.3.2.2. Kolektif Sendika Özgürlüğü
1.3.3. Sınırlandırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Sendika kavramı size ne ifade etmektedir? Sendikaları vakıf, dernek gibi diğer
kuruluşlardan ayıran özellikler nelerdir?
2.

Sendikalar hangi sebeplerle ortaya çıkmıştır? Sendikaların özellikleri nelerdir?

3.
Sendikaların önceden izin alınmaksızın kurulabilmesi sendikaların bağımsızlığı
açısından nasıl bir öneme sahiptir?
4.

Sendikal saflık ilkesi size neyi ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Sendika ve konfederasyon

Öğretideki ve yasalardaki
Sendika ve konfederasyon
tanımlamalardan
kavramlarına hakim olmak
yararlanılacaktır

Sendikaların unsurları

Sendikaların
unsurlarının Yasal
tanımlardan
neler olduğunu öğrenmek
yararlanılacaktır

Sendika özgürlüğü

Öğretideki ve yasalardaki
Bireysel ve kolektif sendika
tanımlamalardan
özgürlüğünü öğrenmek
yararlanılacaktır
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Anahtar Kavramlar


Sendika



Konfederasyon



Kuruluş



Sendika özgürlüğü
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Giriş
Toplu iş hukuku dersinin ilk bölümünde ilerideki bölümlerde ele alınacak konulara
temel oluşturmak üzere sendika ve konfederasyon kavramlarının tanımlamalarını yapacağız.
Sendika ve konfederasyonların hangi şartlar altında ve hangi ihtiyaca binaen ortaya
çıktığını öğrenmek bu kuruluşların işlevlerini anlayabilmek için önem arz etmektedir. Bu
sebeple sendikaları doğuran sebepler kısaca ele alındıktan sonra sendikal düzenlemelerin tarihi
seyrine değineceğiz.
Sendikaları diğer kuruluşlardan ayıran özellikleri bilmek de önem taşımaktadır. Bu
sebeple sendikaların unsurlarından, Anayasa’daki ve kanunlardaki dayanaklarından söz
edeceğiz.
Sendika özgürlüğünü bireysel ve kolektif sendika özgürlüğü olarak iki ayrı alt başlıkta
inceleyeceğiz. Ayrıca bireysel sendika özgürlüğünü, olumlu (pozitif) sendika özgürlüğü ve
olumsuz (negatif) sendika özgürlüğü olarak yine iki başlık halinde anlatacağız. Son olarak da
ulusal ve uluslararası birçok dayanağı olan bu özgürlüğün, hangi şartlar altında
sınırlandırılabileceğinden söz edeceğiz.
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1.1. Genel Olarak
Dünyada sendikacılığın gelişmesinde en önemli etkenin, endüstri devriminin ortaya
çıkardığı olumsuz çalışma koşullarını ortadan kaldırmak için işçilerin örgütlü hareket etme
gereği duymaları olduğunu daha önce belirtmiştik.
Türkiye'de sanayinin Batıya göre daha geç gelişmesi buna bağlı olarak sendikal
hareketlerin de gecikmesine yol açmıştır. 1871 yılında kurulan Ameleperver Cemiyetinin
ülkemizde kurulan ilk sendika olduğu ileri sürülür. İkinci Meşrutiyet sonrasında yaygınlaşan
grevler üzerine çıkarılan 1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu ile sendikalar yasaklanmıştır.
Türkiye'de sendikaları düzenleyen ilk düzenleme 1947 tarih ve 5018 sayılı İşçi ve
İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanundur.
1961 Anayasası ile birlikte sendika özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı açıkça
düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Bunun üzerine 274 sayılı Sendikalar Kanunu 1963
yılında yürürlüğe girmiştir.
1982 Anayasasının sendikal özgürlükleri sınırlayıcı yaklaşımının ardından 1983 yılında
274 sayılı Kanun yerine 2821 sayılı Sendikalar Kanunu kabul edilmiştir.
1982 Anayasasında 2010 yılında yapılan değişiklikler, Uluslararası Çalışma Örgütünün
eleştirileri ve Avrupa Birliğinin yeni müzakere faslı açılmasına ilişkin önkoşulları nedeniyle
18.10.2012 tarihinde 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt
Kanunları yerine 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kabul edilmiştir. 6356
sayılı Kanun 7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6356 sayılı Kanun ile 2821 ve 2822
sayılı Kanunların katı nitelikte birçok düzenlemesine son verilmiştir.

1.2. Kuruluş, Sendika ve Konfederasyon Kavramları
1.2.1. Kuruluş Kavramı
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 2. maddesinde sendika ve
konfederasyonları kuruluş olarak tanımlamıştır. Bu nedenle Kanunda, kuruluş ifadesi sendika
ve konfederasyonları birlikte kapsayan bir kavram olarak kullanılmıştır.

1.2.2. Sendika Kavramı
1.2.2.1. Tanımı
Sendika kavramı, Kanunun 2/1,ğ maddesinde tanımlanmıştır: Sendika, “İşçilerin veya
işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve
geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette
bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları” ifade eder.
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Öğretide ise sendika, işçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve
sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için serbestçe kurulan ve kuruluşu, işleyişi ve
faaliyetlerinde cumhuriyetin nitelikleri ve demokratik esasların hâkim olduğu, bağımsız, özel
hukuk tüzel kişisi olarak tanımlanır.

1.2.2.2. Unsurları
a) Ortak Amaç
Sendikaların amacı, üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve
geliştirmektir (AY.51/1 ve STİSK.2/1,ğ). Sendikaların bu amaç ile gerçekleştirebilecekleri
faaliyet alanı çalışma ilişkileri ile sınırlıdır. Sendikaların üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal
hak ve çıkarlarını çalışma ilişkileri dışında da korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyette
bulunması mümkün değildir.
Sendikalar tüzükleriyle belirlenen amaçları dışında faaliyette bulunamazlar
(STİSK.26/5). Örneğin, sendikaların ticari amaç izlemeleri ve ticari faaliyette bulunmak
suretiyle kâr dağıtmaları açıkça yasaklanmıştır (STİSK.26/8). Bu nedenle sendikalarda
bireylerin bir araya gelmelerini sağlayan amaç gelir paylaşmak değildir.

b) Serbest Kuruluş
Kuruluşlar önceden izin almaksızın kurulabilirler (AY.51/1 ve STİSK.3/1). Serbest
kuruluş ilkesi, kuruluşların kurulmasında Devletin hiçbir şekilde müdahale, katkı ve
engellemede bulunamamasını ve kuruluşların tamamen bireylerin bu yöndeki serbest
iradelerinin birleşmesiyle meydana gelmesini ve kurulmasında bir yasal zorunluluk olmamasını
ifade eder. Nitekim kuruluşlar, kurucularının tüzük ve gerekli belgelerini ilgili valiliğe
vermeleri ile birlikte tüzel kişilik kazanırlar (STİSK.7/1). Serbest kuruluş ilkesinin sonucu
olarak hiç kimse sendika kurucusu olmaya zorlanamaz.

c) Bağımsızlık
Sendikaların amaçlarını yerine getirebilmeleri önemli ölçüde işçi ve işveren
kuruluşlarının birbirlerine, devlete, siyasi partilere, dini kuruluşlara ve diğer kuruluşlara karşı
bağımsız olmasına bağlıdır. Bu nedenle belirtilen kurum ve kuruluşlar sendikaların kuruluşuna
ve işleyişine müdahalede bulunamazlar. Belirtmek gerekir ki, sendikaların diğer kuruluşlarla
örneğin siyasi partilerle çalışma yaşamını ilgilendiren konularda işbirliği yapmasında bir engel
yoktur.
Sendikaların serbestçe kurulabilmeleri, sendikaların Devlete karşı bağımsızlıklarının bir
gereğidir. Ayrıca sendikalar yönetim ve faaliyetlerinde de Devlete karşı bağımsızdır. Devlet
sendikaların kuruluş, yönetim ve faaliyetlerine müdahalede bulunamaz ve sendikalar yargı
kararı olmaksızın faaliyetten alıkonulamaz ve kapatılamaz. Sendikaların Devlete karşı
bağımsızlığını sağlamaya yönelik bir hüküm STİSK. 28/2’de yer almış ve kamu kurum ve
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kuruluşlarının sendikalara mali yardım ve bağışta bulunmaları, sendikaların da bu gibi bağış ve
yardımları kabul etmeleri yasaklanmıştır.
İşçi ve işveren sendikalarının, üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını
korumaları ve geliştirebilmeleri, bu sendikaların birbirlerine karşı bağımsızlıklarını zorunlu
kılar. İşçi ve işveren kuruluşları çalışma hayatında karşıt çıkarları savunan kuruluşlardır. Bu
nedenle işverenlerin kuracakları sendikalara işçiler; işçilerin kuracakları sendikalara işverenler
üye olamazlar. Buna sendikal saflık ilkesi denir.
İşçi-işveren kuruluşlarının karşılıklı bağımsızlıklarını düzenleyen STİSK.26'ya göre,
işçiler ve işçi kuruluşları işveren kuruluşlarına, işveren kuruluşları da işçi kuruluşlarına üye
olamaz; gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya mensupları veya araya koyacakları
diğer kimseler aracılığıyla biri diğerinin kurulmasına, yönetim ve faaliyetine müdahalede
bulunamazlar (STİSK.26/6).
Ayrıca işçi kuruluşlarının, işverenler ve 6356 sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre
kurulan işveren kuruluşlarından; işveren kuruluşlarının da işçilerden ve 6356 sayılı Kanun ve
diğer kanunlara göre kurulu işçi kuruluşlarından yardım ve bağış almaları yasaklanmıştır
(STİSK.28/3).

d) Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokratik Esaslara Uygunluk
Kuruluşların tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Anayasada belirlenen Cumhuriyetin
temel niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz (AY.51/6).
Sendikaların, Anayasa ve Kanunda öngörülen amacı gereği gibi yerine getirebilmeleri
demokratik bir yapıya sahip olmaları ile doğrudan bağlantılıdır. Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu, birçok hükmü ile sendika içi demokrasiyi gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.
6356 sayılı Kanunda yer alan, keyfi olarak üyeliğe kabulün reddi (STİS.17/5); üyelikten
çıkarma yetkisinin sınırlandırılması (STİSK.19/4); delegelerin ve üyelerin genel kurulda oy
kullanmalarının engellenememesi (STİSK. 13/2); seçimlerin işleyişi ile ilgili olarak hâkim
güvencesinin getirilmesi (STİSK. 14); çoğunluğun kararlarına uyma ve azınlığı koruyucu
tedbirlere ilişkin hükümler (STİSK.12/4), sendikaların üyelerine eşit davranma yükümlülüğü
(STİSK.26/3) bu amaca örnek teşkil eden düzenlemelerdir.
Cumhuriyetin temel nitelikleri AY.2’de sayılmıştır. Buna göre, “Türkiye Cumhuriyeti,
toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk
Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen genel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal
bir hukuk devletidir”. Sendikaların tüzükleri, yönetim ve işleyişleri belirtilen bu niteliklere
uygun olmak zorundadır.

e) Özel Hukuk Tüzel Kişiliği
Sendikalar tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Sendikalar, Kanunda belirtilen belgeleri ve
tüzüklerini ilgili valiliğe vermeleri ile birlikte tüzel kişilik kazanırlar (STİSK.7/1). Sendikalar,
kamu hukukuna ilişkin bazı fonksiyonları yerine getirmelerine karşın, özel hukuk tüzel
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kişiliğine sahiptirler. Sendikalar tüzel kişiliğe bağlı olarak hak ehliyetine sahiptirler. Yine fiil
ehliyeti nedeniyle kendi organları aracılığıyla hukuki işlemler yapabilirler. Sendikalar
yaptıkları işlemler ile üyeleri adına değil kendileri adına haklara ve borçlara sahip olurlar.

1.2.3. Konfederasyon Kavramı
Anayasanın 51/1. maddesine göre, “İşçiler ve işverenler, ... önceden izin almaksızın...
üst kuruluşlar kurma hakkına sahiptirler”. Anayasada üst kuruluş kurma hakkı düzenlenmiş
ancak üst kuruluşun türü belirtilmemiştir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu üst
kuruluş olarak sadece konfederasyona yer vermiştir. Kanunda konfederasyon kavramı,
“Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip
kuruluş” olarak tanımlanmıştır (STİSK. 2/1,f).
Konfederasyonlar da sendikalar gibi, serbestçe kurulan ve kuruluşu, işleyişi ve
faaliyetlerinde demokratik esasların hâkim olduğu, bağımsız ve özel hukuk tüzel kişisidir.

1.3. Sendika Özgürlüğü
1.3.1. Genel Olarak
Sendika özgürlüğü birçok uluslararası belgede düzenlenmiş ve güvence altına
alınmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal
Şartı, Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Hakkında 87 Sayılı Sözleşme,
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 98 Sayılı Sözleşme, Tarım
İşçilerinin Örgütleri ve Bu Örgütlerin İktisadi ve Toplumsal Gelişmelerdeki Rolleri Hakkındaki
141 Sayılı Sözleşme ve Kamu Kesiminde Örgütlenme Hakkının Korunması ve Çalışma
Koşullarının Saptanması Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme bunların belli başlılarıdır.
Ayrıca sendika özgürlüğü Avrupa Birliğine üye ülkeler açısından 1989 tarihli İşçilerin Temel
Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartı ile düzenlenmiştir.
Niteliği itibariyle bir sosyal ve ekonomik hak olan sendika özgürlüğü, Anayasal temel
hak ve özgürlük olarak 1982 tarihli Anayasanın Temel Haklar ve Ödevler başlığını taşıyan
ikinci kısmının, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığını taşıyan üçüncü bölümünde
düzenlenmiştir.

1.3.2. Kapsamı
1.3.2.1. Bireysel Sendika Özgürlüğü
Bireylerin serbestçe sendika kurma, kurulmuş sendikalara üye olma, sendikal faaliyette
bulunma, sendika üyesi olmama ve sendika üyeliğinden çekilme hakkı bireysel sendika
özgürlüğünü ifade eder. Bireysel sendika özgürlüğü olumlu ve olumsuz sendika özgürlüğü
olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.
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a) Olumlu (Pozitif) Sendika Özgürlüğü
Olumlu sendika özgürlüğü, bireylerin serbestçe sendika kurma ve kurulmuş sendikalara
üye olma hakkını ifade eder. AY.51/1’de, olumlu sendika özgürlüğü, serbestçe sendika kurma
ve kurulmuş sendikalara serbestçe üye olma hükümleri ile anayasal güvence altına alınmıştır.
6356 sayılı Kanuna göre, "Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse ... sendika üye olmamaya
zorlanamaz." (STİSK.17/3).
Olumlu sendika özgürlüğü, kurulmuş bulunan sendikalardan birini seçebilme, sendika
içerisinde faaliyette bulunma ve sendikanın faaliyetlerinden yararlanma haklarını da kapsar.

b) Olumsuz (Negatif) Sendika Özgürlüğü
Olumsuz sendika özgürlüğü ise, bireyin sendikaya girmeme yahut girmiş bulunduğu
sendikadan ayrılma özgürlüğü anlamını taşır. Olumsuz sendika özgürlüğü, AY.51’de üyelikten
ayrılmanın serbest olduğu, hiç kimsenin sendikaya üye olmaya ve üye kalmaya
zorlanamayacağı hükümleri ile anayasal güvence altına alınmıştır. 6356 sayılı Kanun da "Hiç
kimse sendika üye olmaya ... zorlanamaz" hükmü ile olumsuz sendika özgürlüğünü
düzenlemiştir (STİSK.17/3).

1.3.2.2. Kolektif Sendika Özgürlüğü
Kolektif sendika özgürlüğü, sendikaların kendi varlıklarını koruma ve kendine özgü
faaliyette bulunma hakkıdır. Bireysel sendika özgürlüğünün uygulama alanı bulabilmesi, aynı
zamanda bireylerin kurdukları sendikaların varlıklarının ve faaliyetlerinin de güvence altına
alınmasını gerektirir. Bu nedenle kolektif sendika özgürlüğü ile bireysel sendika özgürlüğü
birbirlerini bütünler. AY.51’de güvence altına alınan sendika özgürlüğü, hem işçi ve
işverenlerin bireysel, hem de sendikanın varlık ve faaliyetlerini koruyan kolektif bir temel hak
olarak kabul edilmektedir. Bu düzenleniş şekli itibariyle sendika hakkı çifte hak niteliğindedir.
Sendikanın varlığının öncelikle Devlete karşı korunması gerekir. AY.51/1’de yer alan
serbest kuruluş ilkesi, bu özgürlüğün bir sonucudur. Ayrıca sendikaların tüzüklerini hazırlama
ve organların oluşumuna ilişkin özgürlükleri, sendikaların idari yoldan kapatılamamaları ve
faaliyetlerinin durdurulamaması, sendikaların serbestçe sendikal faaliyette bulunabilmeleri,
sendikaların üst kuruluşa veya uluslararası kuruluşlara üye olabilmeleri ve yönetimine
katılabilmeleri kolektif sendika özgürlüğünü güvence altına alan düzenlemelere örnek teşkil
eder.

1.3.3. Sınırlandırılması
Anayasa ile düzenlenen temel hak ve özgürlükler özlerine dokunulmaksızın yalnızca
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla
sınırlandırılabilir (AY.13).
Sendika özgürlüğünü düzenleyen AY.51’e göre sendika kurma hakkı ancak milli
güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının
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hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlandırılabilir. Bunun dışında
aynı hüküm ile sendika özgürlüğü amaç bakımından da sınırlandırılmıştır.
Bir temel hak ve özgürlük olarak sendika özgürlüğüne getirilecek sınırlamalar
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine
ve ölçülülük ilkesine aykırı olmamak kaydıyla kanunla yapılmalıdır (AY.13).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sendikacılık endüstri devremi sonrasında ortaya çıkan olumsuz çalışma ve yaşam
koşullarının sonucunda doğmuş ve gelişmiştir. Türkiye’de sendikacılık ilk olarak 1947 tarih ve
5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun ile
düzenlenmiştir. Şu an yürürlükte bulunan kanun ise 18.10.2012 tarihinde kabul edilen 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunudur.
Sendikalar üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal hak çıkarlarını korumak ve geliştirmek
amacıyla, serbest kuruluş ilkesinin bir gereği olarak önceden izin almaksızın kurulurlar.
Sendikalar amaçlarına ulaşmak için diğer kuruluşlara ve devlete karşı bağımsızdırlar.
Sendikalar Anayasada belirlenen Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokratik esaslara
aykırı amaçlar belirleyemezler ve faaliyetlerde bulunamazlar. Son olarak sendikalar kamu
hukukuna ilişkin birtakım işlevleri olmasına rağmen özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptirler.
Sendika özgürlüğü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,
Avrupa Sosyal Şartı, Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Hakkında 87
Sayılı Sözleşme, Örgütlenme ve Toplu Pazarlık İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 98 Sayılı
Sözleşme gibi birtakım uluslararası dayanaklara sahiptir.
Sendika özgürlüğü bireysel sendika özgürlüğü ve kolektif sendika özgürlüğü olarak
ikiye ayrılmaktadır. Bireysel sendika özgürlüğü olumlu ve olumsuz sendika özgürlüğü olarak
ikiye ayrılmaktadır. Olumlu sendika özgürlüğü kişilerin serbestçe üye olma ve sendika
kurabilme hakkını ifade ederken olumsuz sendika özgürlüğü kişilerin sendikaya üye olmama
yahut üyelikten ayrılma hakkını belirtmektedir.
Kolektif sendika özgürlüğü sendikaların kendi varlıklarını koruma ve kendilerine özgü
faaliyette bulunma hakkı olarak tanımlanabilir. Bu sebeple bireysel sendika özgürlüğü ve
kolektif sendika özgürlüğü birbirlerini tamamlar nitelikte haklardır.
Sendika özgürlüğü ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi,
genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve
kanunla sınırlandırılabilir.
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Bölüm Soruları
1.

Türkiye’de kurulan ilk sendika aşağıdakilerden hangisidir?

A.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

B.

Ameleperver Cemiyeti

C.

Basın-İş Sendikası

D.

Memur-Sen

E.

DİSK

2.
Aşağıdakilerden hangisi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
çerçevesindeki kuruluş kavramının kapsamına girer?
A.

Sendika

B.

İşyeri

C.

Federasyon

D.

İşletme

E.

İşyeri eklentileri

“İşverenlerin kuracakları sendikalara işçiler; işçilerin kuracakları sendikalara işverenler
üye olamazlar. Buna ……………………. denir.”
3.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gereklidir?

A.

Sendikal ayrışma ilkesi

B.

Sendikal karşılıklılık ilkesi

C.

Sendikal saflık ilkesi

D.

Olumlu sendika hürriyeti

E.

Olumsuz sendika hürriyeti
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4.
Aşağıdakilerden hangisi sendika özgürlüğünün teminat altına alındığı
uluslararası hukuki metinlerden değildir?
A.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

B.

Roma Anlaşması (Avrupa Birliğinin kurucu anlaşmalarından)

C.

Avrupa Sosyal Şartı

D.

1989 tarihli İşçilerin Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartı

E.
Sözleşmesi

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 98 Sayılı ILO

5.
“……………… sendikaların kendi varlıklarını koruma ve kendine özgü
faaliyette bulunma hakkıdır.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?
A.

Bireysel sendika özgürlüğü

B.

Kolektif sendika özgürlüğü

C.

Olumlu sendika özgürlüğü

D.

Olumsuz sendika özgürlüğü

E.

Olağan sendika özgürlüğü

6.
“Sendikalar, Kanunda belirtilen belgeleri ve tüzüklerini ilgili ……….. vermeleri
ile birlikte tüzel kişilik kazanırlar.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

Belediye başkanlığına

B.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne

C.

Valiliğe

D.

Kaymakamlığa

E.

Bakanlığa
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7.
Aşağıdakilerden hangisi Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun sendika
içi demokrasiyi geliştirmeye ilişkin tesis ettiği hükümler arasında yer almamaktadır?
A.

Keyfi olarak üyeliğe kabulün reddi (STİS.17/5)

B.

Üyelikten çıkarma yetkisinin sınırlandırılması (STİSK.19/4)

C.
Delegelerin ve üyelerin genel kurulda oy kullanmalarının engellenememesi
(STİSK. 13/2)
D.

Genel kurulun toplantı zamanına ilişkin (STİSK. 12/1)

E.

Seçimlerin işleyişi ile ilgili olarak hâkim güvencesinin getirilmesi (STİSK. 14)

8.
“Devlet sendikaların kuruluş, yönetim ve faaliyetlerine müdahalede ……….. ve
sendikalar yargı kararı olmaksızın faaliyetten …………. ve …………….”
Yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A.

Bulunabilir- alıkonulamaz- kapatılamaz

B.

Bulunamaz- alıkonulamaz- kapatılamaz

C.

Bulunabilir- alıkonabilir- kapatılabilir

D.

Bulunamaz- alıkonabilir- kapatılabilir

E.

Bulunabilir- alıkonabilir- kapatılamaz

9.

“Sendikalar ………….. belirlenen amaçları dışında faaliyette bulunamazlar”

İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A.

Yönetmelikleriyle

B.

Tüzükleriyle

C.

Kanunlarıyla

D.

Kararlarıyla

E.

Yasalarıyla
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10.

Sendika kurulabilmesi için en az kaç kişinin varlığı aranmaktadır?

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

E.

7
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2. KURULUŞLARIN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. KURULUŞLARIN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ
2.1. Kuruluşların Kuruluşu
2.1.1. Kuruluş İlkeleri
2.1.1.1. İşkoluna Göre Sendikalaşma İlkesi
2.1.1.2. Serbest Kuruluş İlkesi
2.1.1.3. Kuruluş Çokluğu İlkesi
2.1.2. Kurucu Olabilme Koşulları
2.1.2.1. Sendika Kurucuları İçin
2.1.2.2. Konfederasyon Kurucuları İçin
2.1.3. Kurucu Sayısı
2.1.4. Kuruluşta İzlenecek Yöntem
2.1.4.1. Tüzüğün Hazırlanması
2.1.4.2. Tüzüğün Kuruluş Merkezinin Bulunacağı İlin Valiliğine Verilmesi
2.2. Kuruluşların Birleşmesi Veya Katılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İşçi sıfatı taşımayan bir kişi işçi sendikası kurucusu olabilir mi?

2.

Bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir mi?

3.

İşveren vekilleri işveren sendikası kurucusu olabilirler mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kuruluş ilkeleri

Kuruluş ilkelerinin
olduğunu bilmek

Kuruluşta izlenecek yöntem

Sendika
ve
konfederasyonların kuruluş Yasal
sürecinde izlenmesi gereken yararlanılacak
yönteme vakıf olmak

neler Yasal
yararlanılacak

Kuruluşların birleşme ve
Kuruluşların birleşmesi veya
Yasal
katılma sebep ve süreçlerini
katılması
yararlanılacak
öğrenmek

tanımlardan

tanımlardan

tanımlardan
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Anahtar Kavramlar


Sendika



Konfederasyon



İşkolu



Birleşme



Katılma
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Giriş
Bu bölümde sendikaların kuruluş ilkelerini, kimlerin kurucu olabileceğini ve kuruluş
sürecini inceleyeceğiz.
6356 sayılı Kanun’da yer alan düzenleme gereği Türkiye’de sendikalar ancak işkolu
düzeyinde kurulabilirler. Bu sebeple öncelikle işkollarından söz edeceğiz. Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanunu’nda 20 işkolu yer almaktadır. Bir işyerinin bu işkollarından hangisine
gireceğinin nasıl tespit edileceği ve tarafların bu tespite itiraz yollarından bahsedeceğiz.
Serbest kuruluş ilkesi ve kuruluş çokluğu ilkesi ise diğer kuruluş ilkeleridir. Bu ilkeleri
de ayrıntılı olarak ele alacağız.
6356 sayılı Kanun sendika kurucusu olabilmek için şahısların bir takım koşullara sahip
olması gerektiğini hükme bağlamıştır. Bu koşulların neler olduğu, kimlerin sendika kurucusu
olabileceğini ve kimlerin olamayacağını inceleyeceğiz.
Son olarak da kurucuların, kuruluş aşamasında izlemeleri gereken yöntemi, kuruluş
tüzüğün nasıl hazırlanacağını, içeriğinde nelerin olması gerektiğinden ve kuruluşların
birleşmesi ve sona katılmasının kanunda nasıl düzenlendiğinden söz edeceğiz.
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2.1. Kuruluşların Kuruluşu
2.1.1. Kuruluş İlkeleri
2.1.1.1. İşkoluna Göre Sendikalaşma İlkesi
a) Genel Olarak
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, güçlü sendikacılığın gelişmesi
amacıyla sendikaların işkolu düzeyinde örgütlenmesini ilke olarak benimsemiştir. Gerçekten,
STİSK.3/1’e göre, sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur. İşkolu, işyerlerinde
yürütülen işin konusu esas alınarak oluşturulan sınıflandırmadır. Örneğin ağaç ve kağıt işleri
ayrı endüstri alanları olmasına rağmen bunlar 6356 sayılı Kanunda bir işkolu olarak
belirlenmiştir. İşkolu sendikaları Kanunla belirlenmiş bir veya birden çok endüstri dalında yer
alan işyerlerinde çalışan işçilerin yaptıkları meslek ya da çalıştıkları işyerini gözetmeksizin
kurulurlar ve faaliyet gösterirler.
İşveren sendikaları açısından da geçerli olan bu ilkeye kamu işverenleri açısından istisna
getirilmiştir. Gerçekten, kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki işverenler tarafından
kurulması ve aynı işkolunda faaliyette bulunması koşulu aranmaz (STİSK.3/2). Özel sektör
işverenleri ise işyerinin girdiği işkolunda bir sendika kurucusu olabilirler ve bu sendika ancak
kendi işkolunda faaliyet gösterebilir.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, 2821 sayılı Sendikalar Kanununda
olduğu gibi açıkça işyeri ve meslek esasına göre sendika kurulması yasaklanmamıştır. Bununla
birlikte, sendikaların kuruldukları işkolunda faaliyette bulunabileceklerine ilişkin hüküm ve
sendikaların tüzüklerinde faaliyet gösterecekleri işkolunu gösterme zorunluluğu, 6356 sayılı
Kanun açısından da işyeri ve meslek esasına göre sendika kurulamayacağı anlamını taşır.
Kısaca, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri karşısında aynı veya
benzer meslekten olan kişilerin birleşerek (meslek sendikacılığı) veya belirli bir işyerinde
çalışan işçilerin örgütlenerek o işyeri ile sınırlı olarak faaliyette bulunmak üzere sendika
kurmaları (işyeri sendikacılığı) mümkün değildir. Belirtmek gerekir ki, bir işkolunda faaliyet
göstermek kaydıyla bu işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde aynı meslekte ya da aynı
işyerinde çalışan kişilerin bir araya gelerek sendika kurmalarının önünde hukuki engel yoktur.
Bu yolla kurulan sendika ise işyeri ya da meslek sendikası değildir.
Konfederasyonlar ise belli bir işkolunda faaliyet göstermek üzere kurulamazlar.
Konfederasyonlar farklı işkollarından olmak üzere en az beş sendikanın bir araya gelmesiyle
kurulur.
2821 sayılı Sendikalar Kanununda yer alan sendikaların Türkiye çapında faaliyet
göstermek üzere kurulması ilkesine 6356 sayılı Kanunda yer verilmemiştir. Böylelikle
sendikaların yerel veya bölgesel olarak faaliyette bulunmak üzere kurulabilmesine imkân
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sağlanmıştır. İşkolu düzeyinde kurulan bir sendikanın faaliyet alanını belli bir işyeri ya da
işyerleri ile sınırlandırması da Kanuna aykırı değildir.

b) İşkollarının Belirlenmesi
Sendikaların kurulabilecekleri işkolları 6356 sayılı Kanuna ekli listede, yirmi işkolu
olarak belirlenmiş ve bir işkoluna giren işlerin neler olacağı ise İşkolları Yönetmeliği ile
düzenlenmiştir.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirtilen işkolları şunlardır:
1. Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık, 2. Gıda sanayi, 3. Madencilik ve taş ocakları,
4. Gıda sanayii, 5. Dokuma, hazır giyim ve deri, 6. Ağaç ve kâğıt, 7. İletişim, 8. Basın, yayın
ve gazetecilik, 9. Banka, finans ve sigorta, 10. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar, 11.
Çimento, toprak ve cam, 12. Metal, 13. İnşaat, 14. Enerji, 15. Taşımacılık, 16. Gemi yapımı ve
deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk, 17. Sağlık ve sosyal hizmetler, 18. Konaklama ve
eğlence işleri, 19. Savunma ve güvenlik, 20. Genel işler.
Bir işyerinin gireceği işkolu o işyerinde yürütülen esas işin niteliğine göre belirlenir.
Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır (STİSK.4/2).
Yardımcı iş, işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber doğrudan
üretim organizasyonu içinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asıl iş
devam ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı iştir (AİY.3/ğ). Bu nedenle, bir bankada çalışan
aşçı banka ve sigorta işkolunda kurulu bir işçi sendikasına; özel bir hastanede çalışan aşçı ise
sağlık işkolunda kurulu bir işçi sendikasına üye olabilir. Ancak yardımcı iş niteliğinde görülen
iş, bağımsız bir işyerinde esas iş olarak yapılmakta ise, bu işte çalışanlar, o işyerinin girdiği
işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabileceklerdir.
İşyerinde farklı işkollarına girebilecek çeşitli işlerin görülmesi halinde, işyerinin girdiği
işkolu, işyerinde ağırlıklı olarak yürütülen faaliyet esas alınarak belirlenir. Ağırlıklı işin
saptanmasında ise, işyerinin kuruluş amacı, üretilen ürün veya hizmetin niteliği, yatırımın
dağılımı, işin iş organizasyonu içerisindeki önemi ve yeri gibi ölçütlerden yararlanılabilir.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, işkolu sendikacılığını benimsemiş ve
sendikaların kurulabilecekleri işkollarını belirlemiştir. Dolayısıyla sendikalar kanunda
öngörülen işkollarından birinde faaliyet alanını sınırlayarak kurulamaz. Örneğin banka, finans
ve sigorta işkoluna giren bir sendika, faaliyetini sadece banka veya sadece sigorta sektöründe
çalışanlar ile sınırlayamaz.
Bir işyerinin girdiği işkolu bazen uyuşmazlık konusu olabilir. İşyerinin girdiği işkoluna
ilişkin uyuşmazlıkların çözüm yolu STİSK.5’de düzenlenmiştir. Buna göre, bir işyerinin girdiği
işkolunun tespiti Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca yapılır. Bakanlık tespit ile
ilgili kararını Resmi Gazetede yayımlar. Kararın yayımından sonra bu tespite karşı ilgililer iş
davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemede on beş gün içinde dava açabilirler.
Mahkeme iki ay içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde, Yargıtay uyuşmazlığı
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iki ay içinde kesin olarak karara bağlar. Hükümde yer alan on beş günlük itiraz süresi hak
düşürücü süredir ve bu nedenle hâkim tarafından kendiliğinden göz önünde bulundurulur.
Çalışma , Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının işyerlerinin girdiği işkolunu belirleme
yetkisini ülkede bulunan bütün işyerleri için doğrudan kullanması mümkün değildir. İşkolları
Yönetmeliğinin 4. maddesinde, Bakanlığın bu yetkisini, bir işyerinin hangi işkoluna girdiği
konusunda uyuşmazlık çıkması halinde ilgililerin başvurusu üzerine kullanacağı belirtilmiştir.
6356 sayılı Kanunla getirilen bir düzenlemeye göre, yeni bir toplu iş sözleşmesi için
yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu
tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında
bekletici neden sayılmaz (STİSK.5/2). İşkolu değişikliği yürürlükteki toplu iş sözleşmesini
etkilemez (STİSK.5/3). 6356 sayılı Kanun, bu düzenleme ile işkolu itirazının yetki sürecini
geciktirmek için kötüniyetli olarak kullanılmasını engellemek istemiştir.

2.1.1.2. Serbest Kuruluş İlkesi
Türk Hukukunda serbest kuruluş esası benimsenmiştir. Bu ilke, AY.51/1 ve
STİSK.2/1’de yer alan “Kuruluşlar, bu Kanundaki kuruluş usul ve esaslarına uyarak önceden
izin almaksızın kurulur” hükmü ile ifade edilmiştir. Serbest kuruluş ilkesinin sonucu olarak,
kuruluşların tüzel kişilik kazanabilmesi için yetkili bir makamın iznine (izin sistemi) veya
kuruluşların tüzüklerinin kanuna uygunluğunu denetlemesine (normatif sistem) gerek yoktur.
Kuruluşlar, kurucularının kuruluşun merkezinin bulunacağı ilin valiliğine dilekçelerine
ekli olarak kuruluş tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik kazanırlar (STİSK.7/1). Kuruluşların
tüzel kişilik kazanabilmesi, valiliğin bir ön inceleme yapmasına veya izin vermesine bağlı
değildir.

2.1.1.3. Kuruluş Çokluğu İlkesi
Kanunda açıkça ifade edilmese de, bir işkolunda birden çok sendikanın kurulabilmesi
için bir engel yoktur. Sendika çokluğu ilkesi, işçilerin veya işverenlerin kendi işkollarında
kurulu bulunan işçi veya işveren sendikalarından birini seçmeleri ve üye olmalarını sağlaması
açısından, olumlu sendika özgürlüğünün bir sonucudur. İşçi veya işverenler, kendi işkollarında
kurulu bulunan sendikalardan birisine üye olmak istememeleri halinde yeni bir sendika da
kurabilirler.
Birden fazla işçi veya işveren konfederasyonu kurulmasının önünde de bir engel yoktur.
Sendikalar kurulu bulunan konfederasyonlardan birisine üye olabilecekleri gibi, yeni bir
konfederasyonun kurucusu da olabilirler.
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2.1.2. Kurucu Olabilme Koşulları
2.1.2.1. Sendika Kurucuları İçin
a) İşçi veya İşveren Niteliğine Sahip Olma
aa) İşçi Sendikası Kuruculuğu İçin İşçi Niteliğine Sahip Olma
İşçi sendikaları işçiler tarafından kurulur (STİSK.2/ğ). Bir diğer ifade ile işçi sendikası
kurucusu olabilmek için işçi olmak ön koşuldur.
4857 sayılı İş Kanununda yer alan işçi tanımı 6356 sayılı Kanun açısından da geçerlidir.
Buna göre "bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi" denir. 6356 sayılı Kanun,
İş Kanununa göre işçi kavramını daha geniş ele almış ve işçi kavramını sadece iş sözleşmesiyle
çalışanlar ile sınırlandırmamıştır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, iş sözleşmesi
dışında ücret karşılığı iş görmeyi taşıma, eser, vekâlet, yayın, komisyon ve adi şirket
sözleşmesine göre bağımsız olarak meslekî faaliyet olarak yürüten gerçek kişileri de bu
Kanunun kuruluşlara ilişkin bölümleri bakımından işçi olarak saymıştır (STİSK.2/4). Ayrıca İş
Kanunu kapsamına girmeyen kişiler (profesyonel sporcular, uçan hava personeli gibi) de
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun uygulama alanında yer alır.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bakımından işçi niteliğine sahip olabilmek
için, iş sözleşmesiyle çalışan kişinin İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu veya Türk
Borçlar Kanunu kapsamında bulunması farklılık yaratmaz. İşçinin iş sözleşmesinin türünün de
önemi yoktur. Kısmi süreli, belirli süreli veya deneme süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler de
sendika kurucusu olabilirler.
bb) İşveren Sendikası Kuruculuğu İçin İşveren Niteliğine Sahip Olma
İşveren sendikaları işverenler tarafından kurulur (STİSK.2/ğ). 4857 sayılı İş Kanununun
işveren tanımı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu açısından da hüküm ifade eder
(STİSK.2/3). Buna göre, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluşlara işveren denir (İşK.2/1). İşverenin kamu ve özel hukuk tüzel kişiliğine
sahip olmasının önemi yoktur.
Aynı maddede işveren vekillerinin de işveren sayılacakları ve işveren sendikası
kurucusu olabilecekleri hükme bağlanmıştır (STİSK.2/2). Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu açısından işveren vekili, “işveren adına işletmenin bütününü yönetenleri” ifade eder
(STİSK.2/1,a).
Görüldüğü üzere, 6356 sayılı Kanun, İş Kanununa göre işveren vekili kavramını daha
dar düzenlemiş ve sadece işletmenin bütününü yöneten kişileri işveren vekili olarak kabul
etmiştir. Buna göre, bir bankada genel müdür işveren vekili niteliğine sahip iken, şube müdürü
işveren vekili değildir. Ancak şube müdürünün İş Kanunu bakımından işveren vekili olduğu
hususunda kuşku yoktur.
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İşveren sendikası kurucusunun tüzel kişi olması hâlinde tüzel kişiyi temsil eden gerçek
kişide de kurucu olan gerçek kişide aranan koşullar aranır (STİSK.6/2). Buna göre tüzel kişiyi
temsil edecek kişinin fiil ehliyetine sahip olması ve hükümde belirtilen suçlardan hüküm
giymemiş olması gerekir.

b) Fiilen Çalışır Olma
Sendika kurucusu olacak kişinin fiilen çalışıyor olması gerekir (STİSK.6/1). Kanunda
kurucu olacak işçinin sendikanın kurulacağı işkolunda çalışmasının gerekip gerekmediği açık
değildir. Görüşüme göre, sendikaların işkolu ilkesine göre kurulması ve bir işkolunda faaliyette
bulunması bu sendikanın kurucusu olacak işçinin de bu işkolunda faaliyet gösteren bir işyerinde
fiilen çalışıyor olmasını gerekli kılar. Ayrıca kurucu işçinin, sendikanın kurulmasıyla birlikte
üye niteliğini de kazanacak olması, kurucunun işkolunda kurulu bir işkolunda çalışmasını
gerektirir.

c) Ehliyet Sahibi ve Kamu Haklarından Yasaklanmamış Olma
Sendika kurucusu olacak kişi fiil ehliyetine sahip olmalıdır. Başka ifadeyle, sendika
kurucusunun ayırt etme gücüne sahip ve on sekiz yaşını doldurmuş olması, ayrıca kısıtlı
bulunmaması zorunludur (TMK.10,11).

d) Belirli Suçlardan Hüküm Giymemiş Olma
Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunanlar sendika kurucusu olamaz
(STİSK.6/1). Bu hükümde belirtilen suçlardan hüküm giyenlerin artık sendika kurucusu
olabilmeleri mümkün değildir.

2.1.2.2. Konfederasyon Kurucuları İçin
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda konfederasyon kuruluşunda, kurucu
sendikaları temsil edecek kişilerde aranacak koşullara ilişkin bir hüküm yoktur. Ancak
Kanunun sistemi göz önünde bulundurulduğu takdirde, sendika kurucuları için gerekli olan
koşulların üst kuruluş olan konfederasyon kurucusu sendikanın temsilcisi olan gerçek kişiler
için de geçerli olduğu söylenebilecektir.

2.1.3. Kurucu Sayısı
Bir sendikanın kurulabilmesi için en az yedi kişinin bir araya gelmesi gerekir
(STİSK.2/1,ğ). İşçi sendikası açısından bu yedi kişi gerçek kişidir. İşveren sendikası açısından
gerçek kişi, tüzel kişi ya da tüzel kişiliği bulunmayan kurum ve kuruluşlar sendika kurucusu
olabilir.
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Konfederasyon, değişik işkollarından en az beş sendikanın bir araya gelmesi suretiyle
kurulabilir. Bu nedenle konfederasyon için en az kurucu sayısı değişik işkollarında faaliyet
gösteren sendikalardan olmak üzere beştir (STİSK.2/1,f).

2.1.4. Kuruluşta İzlenecek Yöntem
2.1.4.1. Tüzüğün Hazırlanması
Bir kuruluşun oluşumu için öncelikle tüzüğünün hazırlanması gerekir. Tüzük, kuruluşun
iç yapısını, faaliyetlerini ve işleyişini düzenleyen en önemli hukuk kaynağıdır.
Kuruluşların tüzükleri, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik
esaslara aykırı olamaz (AY.51/son). Bunun gibi sendika tüzüklerine Kanunların emredici
hükümlerine aykırı hükümler konulamaz.
Kuruluşların tüzüklerinde bulunması gereken zorunlu unsurlar STİSK.8’de sayılmıştır.
Bunlar:
•

Adı, merkezi ve adresi,

•

Amacı,

•

Sendikanın faaliyet göstereceği işkolu,

•
Sendika kurucularının ad ve soyadları, kimlik bilgileri, meslek ve sanatları ve
yerleşim yerleri; üst kuruluşları kuran sendikaların işkolları ile ad ve adresleri,
•

Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın koşulları,

•
Genel kurulun oluşumu, toplanma zamanı, görev ve yetkileri, üye ve
delegelerinin oy kullanmaları, çalışma usul ve esasları ile toplantı ve karar yeter sayıları,
•
Genel kurul dışında kalan organlar, bu organların oluşumu, görev, yetki ve
sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile toplantı ve karar yeter sayıları,
•
Şube veya bölge şubelerinin nasıl kurulacağı, birleştirileceği veya kapatılacağı,
görev ve yetkileri, genel kurullarının toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile
sendika genel kurulunda şube ve bölge şubelerinin nasıl temsil edileceği,
•
esaslar,

Üyelerce ödenecek aidat ve sendika yöneticilerinin ücretleri ile ilgili usul ve

•

Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak yöntem ve esaslar,

•

İç denetim yöntemleri,

•

Tüzüğün değiştirilme yöntemi,
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•

Sona erme hâlinde mallarının tasfiye yöntemi,

•
Organlarının oluşumuna kadar kuruluşun işlerini yürütmeye ve kuruluşu temsile
yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile yerleşim yerleri.
Yukarıda sayılan hususlar kuruluşların tüzüklerinde bulunması gereken zorunlu
düzenlemelerdir. Bunun dışında kuruluşlar tüzüklerinde cumhuriyetin niteliklerine, demokratik
esaslara ve kanunların emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla çeşitli konuları
düzenleyen hükümler de yer alabilir.
Kuruluş tüzüğünün yazılı olması gerekir. Kanunda aksine hüküm olmadığı için,
buradaki yazılı şekil, adi (basit) yazılı şekildir.

2.1.4.2. Tüzüğün Kuruluş Merkezinin Bulunacağı İlin Valiliğine
Verilmesi
Kuruluş kurucuları, kuruluşun merkezinin bulunacağı ilin valiliğine dilekçelerine ekli
olarak sendika tüzüğünü vermeleri gerekir. Bu işlemle birlikte kuruluşlar tüzel kişilik kazanırlar
(STİSK.7/1). Sendikalar için kurucuların kurucu olabilme koşullarına sahip olduklarını ifade
eden yazılı beyanları; konfederasyonlar için ilgili kuruluşların genel kurul kararları dilekçeye
eklenir (STİSK.7/2).
Vali, tüzük ve kurucuların listesini on beş gün içerisinde Bakanlığa gönderir. Bakanlık;
kuruluşun adını, merkezini ve tüzüğünü on beş gün içinde resmî internet sitesinde ilan eder
(STİSK.7/2). Tüzüğün veya ekinde yer alması gereken belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna
aykırılığının saptanması ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının sağlanmadığının
anlaşılması hâlinde ilgili valilik kanuna aykırılık veya eksikliklerin bir ay içinde giderilmesini
ister. Bu süre içinde kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmemesi hâlinde, Bakanlığın veya
ilgili valiliğin başvurusu üzerine mahkeme, gerekli gördüğü takdirde kurucuları da dinleyerek
üç iş günü içinde kuruluşun faaliyetinin durdurulmasına karar verebilir. Mahkeme kanuna
aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için altmış günü aşmayan bir süre verir (STİSK.7/3).
Kuruluşun tüzüğünde yaptığı değişiklikler de vali tarafından on beş gün içinde
Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tüzük değişikliğini on beş gün içinde resmi internet sitesinde
ilan eder (STİSK.7/5).

2.2. Kuruluşların Birleşmesi Veya Katılması
Birleşme, birden fazla kuruluşun tüzel kişiliklerini sona erdirip, aynı türden yeni bir
kuruluş meydana getirmelerini; katılma ise, bir veya birden fazla kuruluşun tüzel kişiliklerini
sona erdirerek aynı türden bir kuruluş bünyesinde yer almak suretiyle faaliyetlerini devam
ettirmelerini ifade eder.
Birleşme veya katılma aynı işkolunda kurulu sendikalar arasında olabilir. Bu nedenle
farklı işkolunda kurulu bulunan sendikaların katılma veya birleşmeleri mümkün değildir.
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Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı belirlenmemişse, birleşme ve katılma, hâllerinde
karar yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur (STİSK.13/3). Kanunda açık
hüküm bulunmamakla beraber, katılmada tüzel kişiliği devam edecek olan kuruluşun genel
kurulunda da bu yolda bir karar alınması gerekir.
Katılımın yapıldığı ya da yeni meydana getirilen kuruluş, durumu bir ay içerisinde
Bakanlığa bildirir (STİSK.12/4).
Kuruluşların birleşme ve katılmalarının hukuki sonuçları ise şunlardır:
•
Bir kuruluşun aynı nitelikteki bir kuruluşa katılması hâlinde, katılan kuruluşun
bütün hak, borç, yetki ve çıkarları katıldığı kuruluşa kendiliğinden geçer (STİSK.22/1).
•
Aynı nitelikteki bir kuruluşla birleşen kuruluşların bütün hak, borç, yetki ve
çıkarları birleşme sonucu meydana getirdikleri yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer
(STİSK.22/2).
•
Katılan veya birleşen kuruluşun üyeleri, kendiliğinden katıldıkları veya yeni
meydana getirdikleri kuruluşun üyesi olur (STİSK.22/3)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

35 / 325

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu güçlü sendikacılık ilkesi
doğrultusunda sendikaların işkolu düzeyinde örgütlenmesini öngörmüştür. Kanun sendikaların
kurulabilecekleri 20 işkolunu belirtmiş, hangi işlerin hangi işkoluna gireceği ise İşkolları
Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
İşyerinde yürütülen esas işin niteliği göz önünde bulundurularak işyerinin girdiği işkolu
belirlenir. İşyerinin girdiği işkoluna ilişkin uyuşmazlık çıkması halinde, işyerinin girdiği
işkolunun tespitini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapar. Bakanlığın tespitine itiraz
yolu açıktır.
Sendikalar önceden izin almaksızın serbestçe kurulan kuruluşlardır. Serbest kuruluş
ilkesinin bir sonucu olarak sendikalar herhangi bir makamın denetim ve izni olmaksızın,
tüzüklerini kuruluşun merkezinin bulunduğu ilin valiliğine vermekle tüzel kişilik kazanırlar.
Kuruluş çokluğu ilkesi ise bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilmesini ifade etmektedir.
Kanun sendika kurmak isteyen kişilerin birtakım koşullara sahip olması gerektiğini
hükme bağlamıştır. Buna göre; işçi sendikası kurucusu olabilmek için işçi, işveren sendikası
kurucusu olabilmek için işveren niteliğine sahip olmak, sendikanın kurulacağı işkolunda fiilen
çalışıyor olmak, ehliyet sahibi ve kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve kanunda
belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekmektedir. Kanun konfederasyon kurucuları
için hangi şartların aranacağını belirtmemiştir ancak sendika kurucuları için aranan şartlar
konfederasyon kurucuları için de geçerlidir.
Sendika ve konfederasyonların birleşme veya katılması bu bölümde ele aldığımız son
konuydu. Aynı işkolunda kurulu bulunan kuruluşlar tüzel kişiliklerini sona erdirerek birleşmek
suretiyle yeni bir tüzel kişilik meydana getirebilirler. Yine bir veya birden fazla kuruluş tüzel
kişiliklerini sona erdirerek aynı türden bir diğer kuruluş bünyesine katılabilir. Ancak birleşme
veya katılma yalnızca aynı işkolunda kurulu bulunan sendikalar arasında meydana gelebilir.
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Bölüm Soruları
1.
“6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, güçlü sendikacılığın
gelişmesi amacıyla sendikaların ………… düzeyinde örgütlenmesini ilke olarak
benimsemiştir.”
İfadesinde aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

İşkolu

B.

İşyeri

C.

İşletme

D.

Meslek grubu

E.

Grup

2.
Aşağıdakilerden hangisi Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda
belirtilen işkolları arasında yer almamaktadır?
A.

Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık

B.

Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar

C.

Çimento, toprak ve cam

D.

Taşımacılık

E.

Adalet

3.
“Kuruluşların tüzel kişilik kazanabilmesi için yetkili bir makamın iznine ihtiyaç
duyulan sistem, ………. sistemi olarak adlandırılır.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

İzin

B.

Karma

C.

Normatif

D.

Denetleme

E.

Düzenleme
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4.

Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti hangi bakanlık tarafından yapılır?

A.

Ticaret Bakanlığı

B.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

C.

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı

D.

Hazine Bakanlığı

E.

Maliye Bakanlığı

5.

Bir işyerinin gireceği işkolu tespit edilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate

A.

Çalışan sayısı

B.

Üye sayısı

C.

Esas işin niteliği

D.

Üyelerin rızası

E.

Sendikanın talebi

6.

İşkolu tespiti konusundaki itirazlar aşağıdakilerden hangisine yapılabilir?

A.

İş davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemeye

B.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’na

C.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne

D.

Sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyona

E.

Cumhurbaşkanlığı’na

7.

Aşağıdakilerden hangisi kurucu olabilme koşulları arasında yer almamaktadır?

A.

Fiilen Çalışır Olma

B.

Ehliyet Sahibi Olma

C.

Kamu Haklarından Yasaklanmamış Olma

D.

Kamu kurumlarında yöneticilik yapmış olma

E.

Belirli Suçlardan Hüküm Giymemiş Olma

alınır?
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8.
Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların tüzüklerinde yer alması gereken zorunlu
unsurlardan değildir?
A.

Adı

B.

Genel kurul tarihi

C.

Merkezi

D.

Adresi

E.

Amacı

9.
“Kuruluş tüzüğünün ……….. olması gerekir. Kanunda aksine hüküm olmadığı
için, buradaki şekil, ………………….dir”.
İfadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A.

Resmi- resmi şekil

B.

Yazılı- adi yazılı şekil

C.

Sözlü- adi sözlü şekil

D.

Kanuni- kanuni şekil

E.

Resmi- resmi sözlü şekil

10.
“Kuruluşun tüzüğünde yaptığı değişiklikler de vali tarafından …………. içinde
Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tüzük değişikliğini ……….. içinde resmi internet sitesinde ilan
eder.”
İfadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

Onbeş gün-otuz gün

B.

Yirmi gün- otuz gün

C.

Onbeş gün- onbeş gün

D.

Yedi gün- onbeş gün

E.

Yedi gün-Kırkbeş gün
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3. KURULUŞLARIN ORGANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. KURULUŞLARIN ORGANLARI
3.1. Kuruluşların Organları
3.1.1. Genel Olarak
3.1.2. Genel Kurul
3.1.2.1. Genel Kurulların Oluşumu
3.1.2.2. Genel Kurulun Toplanması
3.1.2.3. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
3.1.2.4. Genel Kurulda Yapılacak Seçimlerde Uyulacak Esaslar
3.1.2.5. Genel Kurulun Denetimi
3.1.3. Yönetim Kurulu
3.1.4. Disiplin Kurulu
3.1.5. Denetleme Kurulu
3.1.6. Kuruluşların Genel Kurul Dışındaki Zorunlu Organlarına Üyelik
3.1.6.1. Üyelik Koşulları
3.1.6.2. Seçilenlerin Kamu Makamlarına Bildirimi ve İlanı
3.1.6.3. Mal Bildirimi
3.1.6.4. Üyelik Sıfatının Sona Ermesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Genel kurulu delegelerden oluşan sendikaların tüzüğüne delege olmayı
zorlaştıran hükümler konulabilir mi?
2.

Genel kurulun görevlerini diğer organlara devredebilir mi?

3.
Sendikanın gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerin yapılması, bütçenin
hazırlanması ve aidatların toplanması hangi organın görevidir?
4.

Genel kurul dışındaki zorunlu organlara üyelik için aranan şartlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Genel kurulların oluşumu

Genel
kurulların
oluştuğunu öğrenmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
nasıl Yasal
yararlanılacak

Genel kurulun ve diğer
Genel kurulun ve diğer organların
görev
ve Yasal
organların görev ve yetkileri yetkilerini
birbirinden yararlanılacak
ayırabilmek

tanımlardan

tanımlardan
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Anahtar Kavramlar
•

Genel kurul

•

Yönetim kurulu

•

Denetleme kurulu

•

Disiplin kurulu

44 / 325

Giriş
Önceki bölümlerde kuruluşların unsurlarını, kurucularda aranan şartları ve kuruluşların
kuruluş aşamasında izlenecek yöntemden söz etmiştik. Bu bölümde ise kuruluşların organlarını
ele alacağız.
Genel kurul kuruluşların en üst karar mevkidir. Genel kurulların hangi durumlarda
üyelerden hangi durumlarda delegelerden oluştuğundan, genel kurulların toplanmasından,
genel kurul toplantılarına yapılacak olan çağrının yönteminden, bu çağrıyı yapmaya yetkili olan
organdan, genel kurulların çalışmasından ve genel kurulların görev ve yetkilerinin neler
olduğundan söz edeceğiz. Daha sonra ise genel kurulda yapılacak seçimlerde hangi esaslara
uyulacağını ve genel kurulun denetimini inceleyeceğiz.
Kuruluşun ve şubelerinin diğer organları; yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin
kuruludur. Bu organların görevlerini de ele aldıktan sonra bu organlara seçilecek olan kişilerde
aranacak koşullardan bahsedeceğiz.
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3.1. Kuruluşların Organları
3.1.1. Genel Olarak
Tüzel kişiler iradelerini organları aracılığı ile açıklar (TMK.50/1) ve faaliyetlerini
organları ile yerine getirirler. Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara
sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar (TMK.49). Organlar, hukukî işlemleri ve diğer bütün
fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar (TMK.50/2).
Kuruluşun ve şubelerinin organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve
disiplin kuruludur (STİSK.9/1). Ayrıca kuruluşlar, ihtiyaca göre başka organlar da kurabilir.
Ancak genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının görev ve yetkileri bu organlara
devredilemez (STİSK.9/2). Başkanlar kurulu, eğitim kurulu, araştırma kurulu gibi çeşitli
isimlerde kurulabilecek olan bu organlara seçimlik (isteğe bağlı) organlar adı verilir.

3.1.2. Genel Kurul
Genel kurul sahip olduğu yetkiler itibariyle kuruluşlarının en üst karar ve denetim
organıdır. Sendika içi demokrasinin sağlanması açısından da özel bir öneme sahiptir.

3.1.2.1. Genel Kurulların Oluşumu
Bir tüzel kişi olması itibariyle kural olarak sendikaların genel kurulları da üyelerin bir
araya gelmesiyle oluşur. Ancak sendikaların üye sayılarının oldukça fazla olması, genel
kurulların fiilen üyelerin bir araya gelmesi suretiyle oluşumunu imkânsızlaştırır. Bu nedenledir
ki; üye sayısı tüzüğünde öngörülen sınırın üstünde olan sendikalar delegelerden oluşur.
Kuruluşların genel kurulu, tüzüğüne göre üye veya delegelerden oluşur. Kuruluş ve
şubelerin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, bu sıfatla kendi genel kurullarına doğal
delege olarak katılırlar (STİSK.10/1). Genel kurulun oluşumu, kuruluşun tüzüğü ile belirlenir
(STİSK.8/1,e). Kuruluş tüzüğünde genel kurulun kaç delegeden oluşacağı açıkça düzenlenir.
Genel kurulu delegelerden oluşan sendikalarda sendikaya üye olan herkes delege
olabilir. Delege seçiminin usul ve esasları kuruluşun tüzüğü ile belirlenir. Ancak tüzüklere
delege seçilebilmeyi engelleyici hükümler konulamaz (STİSK. 10/3). Delege sıfatı, bir sonraki
olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder (STİSK.10/2).
6356 Sayılı Kanunda genel kurul dışında yapılan delege seçimleri ve seçimlere itiraz
yöntemini hüküm altına alınmıştır. Genel kurul dışında yapılan delege seçimleri üyeler
tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılır
(STİSK.16/1). Genel kurul dışında yapılan delege seçimlerine seçim sonuçlarının ilanından
sonra iki gün içinde yapılacak itirazlar, mahkeme tarafından kesin olarak karara bağlanır.
Delege seçiminin mahkeme tarafından iptal edilmesi hâlinde, seçimler on beş gün içinde
yenilenir (STİSK.16/2).
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3.1.2.2. Genel Kurulun Toplanması
a) Genel Kurul Toplantıları
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda kuruluşlar için üç tür genel kurul
toplantısı öngörülmüştür:
•

İlk genel kurul toplantısı

Kuruluşların ilk genel kurulu tüzel kişiliğin kazanılmasından, şubelerin ilk genel kurulu
ise kuruluş tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır (STİSK.12/1). Bu toplantı ilk genel kurul
toplantısı olarak adlandırılır.
•

Olağan genel kurul toplantısı

Yapılan ilk genel kurul toplantısından sonra, kuruluşların düzenli olarak belirli zaman
aralıkları ile genel kurul toplantısı yapmaları gerekir. Bu toplantılara olağan genel kurul
toplantısı denir. STİSK.12/2, olağan genel kurul toplantılarının en geç dört yılda bir
yapılacağını hüküm altına almıştır. Kuşkusuz tüzüklerde daha kısa toplantı süresi öngörülebilir.
Bu düzenleme, kuruluş genel kurullarının yanı sıra şube genel kurulları için de geçerlidir.
Ancak şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki
ay önce bitirmek zorundadırlar (Der.K.7/1).
•

Olağanüstü genel kurul toplantısı

Kuruluş genel kurullarının bazı önemli nedenlerin bulunması halinde, olağan genel
kurul toplantısı için öngörülen dönemler dışında toplanmasına olağanüstü genel kurul toplantısı
adı verilir. STİSK.12/4’e göre, olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme
kurulunun gerekli gördüğü hâllerde ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı
isteği üzerine altmış gün içinde yazılı istekteki konuları öncelikle görüşmek üzere toplanır.
Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde
olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan konular olağan genel kurul
gündemine alınır.
Kanunda öngörülen beşte bir oranı sendika tüzükleri ile azaltılabilir. Azınlıkların genel
kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi kamu düzenine ilişkin olduğu için, bu oran
artırılamaz veya bu yetki tamamen ortadan kaldırılamaz.

b) Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması
aa) Çağrı Yetkisi
Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır (STİSK.12/5). Yönetim kurulunun
bu yetkisi, ilk genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantıları ve olağanüstü genel kurul
toplantıları için hüküm ifade eder. Denetleme kurulunun genel kurulu olağanüstü çağrı yetkisi
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yoktur. Denetleme kurulu genel kurulun toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan isteyebilir
ve bu durumda çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.
Kuruluş veya şube yönetim kurulunun, ilk genel kurul, olağan genel kurul ya da
olağanüstü genel kurul toplantısı için çağrıda bulunmaması halinde, üyelerden birinin veya
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başvurusu üzerine iş davalarına bakmakla görevli
mahkeme, yönetim kuruluna görevden el çektirir. Ayrıca mahkeme, genel kurulu toplamak ve
yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere Türk Medeni
Kanunu hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder (STİSK.12/6).
Olağanüstü toplantı çağrısına rağmen, genel kurulu toplantıya çağırmayan yönetim
kurulu işlemine karşı açılacak davada, mahkeme çağrının şekil açısından Kanuna uygun olup
olmadığını ve çağrı yetkisinin iyiniyet kurallarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını
değerlendirecektir.
bb) Çağrı Yöntemi
Genel kurul toplantısı için çağrı, toplantı gününden en az on beş gün önce yapılmalıdır
(TMK.77/1). Bu süre sendika tüzüğü ile artırılabilir. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve
gündemi, yerel bir gazete ile ilân edilir ve aynı zamanda üyelere bir yazıyla bildirilir
(TMK.77/1). Kuruluş genel merkezi açısından çağrının yapılacağı gazetenin yaygın bir gazete
olması gerekir. Bu çağrıda ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün
ve saatte yapılacağı belirtilir (Der.Y.14/1). İlk genel kurul tarihi ile ikinci genel kurul tarihi
arasında bırakılacak zaman en çok on beş gündür (STSK.13/1). Ancak bu süre yedi günden az
olamaz (Der.Y.14/1). Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz (TMK. 78/3).
Yönetim kurulunun, denetleme kurulu veya genel kurul üye veya delege tam sayısının
beşte birinin isteği üzerine olağanüstü genel kurulu, altmış gün içinde yazılı istekteki konuları
öncelikle görüşmek üzere toplamakla yükümlüdür (STİSK.12/4).
Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce genel kurula
katılacak üye veya delegeleri belirleyen listeler, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve
çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile
birlikte yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir (STİSK. 14/2). Bunun yanı sıra iki genel kurul
toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu,
denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi toplantı tarihinden on beş gün önce
genel kurula katılacaklara gönderilir (STİSK.12/3).

c) Genel Kurulun Çalışması
Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, kuruluş merkezinin
bulunduğu yerde yapılır (TMK.78/1). Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı
yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir (TMK.79/1). Genel
kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan
üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme
alınması zorunludur (TMK.79/2).
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Genel kurulun toplanabilmesi için yeter sayı, üye veya delege tam sayısının salt
çoğunluğudur. Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı belirlenebilir. İlk toplantıda yeter sayı
sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tam sayısının en az üçt biri
olmalıdır.
Delegelerin veya üyelerin genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı vardır. Delegelerin
veya üyelerin genel kurula katılmaları ve oy kullanmaları engellenemez (STİSK.13/2).
Belirtmek gerekir ki delegelerle toplanan genel kurullarda delege olmayan üyelerin oy
kullanma hakkı yoktur.
Kuruluşlar genel kurulun karar yeter sayısını tüzükleri ile belirleyebilirler
(STİSK.2/1,f). Tüzükte daha yüksek yeter sayı kararlaştırılmamışsa, genel kurulun karar yeter
sayısı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya
delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. (STİSK.13/3).
6356 sayılı Kanunda bazı kararlar için ağırlaştırılmış çoğunluk öngörülmüştür. Buna
göre tüzükte daha yüksek bir yeter sayı belirlenmemişse; tüzük değişikliği, fesih, birleşme,
katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve
uluslararası kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme hâllerinde karar yeter sayısı üye veya
delege tam sayısının salt çoğunluğudur (STİSK.13/3). Kuruluşlar tüzüklerinde belirtilen
kararlar için daha yüksek karar yeter sayısı da öngörebilirler.

3.1.2.3. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Genel kurul, kuruluşların en üst organı olması nedeniyle en yüksek karar alma, en
yüksek işleri görme ve en yüksek denetleme yetkisine sahiptir.
STİSK.11’de genel kurulun görev ve yetkileri şu şekilde sayılmıştır:
•

Organların seçimi,

•

Tüzük değişikliği,

•
Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili
makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında
yönetim kuruluna yetki verilmesi,
•
Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları ile yeminli mali müşavir
raporlarının görüşülmesi,
•

Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ibrası,

•

Bütçenin kabulü,

•
Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek ücret,
tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal hakların belirlenmesi,
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•
Taşınmaz satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi,
•

Üst kuruluş kurucusu olma, üst kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme,

•
Şube açma, birleştirme veya kapatma, bu konuda tüzükte belirlenen esaslar
doğrultusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
•

Birleşme veya katılma,

•
Uluslararası kuruluşun kurucusu olma, uluslararası kuruluşlara üye olma veya
üyelikten çekilme,
•

Kuruluşun feshi,

•
Mevzuat veya tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen diğer işlemleri yerine
getirme ve başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlama.
Şube genel kurulları ise sadece organların seçimi, yönetim ve denetleme kurulları
raporları ile yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetleme kurulunun
ibrası ve mevzuatta veya tüzüklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlerin yerine
getirilmesi, başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması hususlarında
yetkilidirler. Ancak şube genel kurullarının mali konularda ibra yetkisi yoktur (STİSK.11/2).

3.1.2.4. Genel Kurulda Yapılacak Seçimlerde Uyulacak Esaslar
6356 sayılı Kanunun 14/1. maddesinde genel kurulda yapılacak olan yönetim kurulu,
denetleme kurulu ve disiplin kuruluna üye seçimi ile delege seçiminin, yargı gözetimi altında
serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve tüzük hükümlerine göre
gerçekleştirilmesi gerektiğini hüküm altına alınmıştır.
Yargı gözetiminin nasıl yapılacağı da 14. maddede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna
göre, hâkim, seçime katılacak ve oy kullanacak üye veya delegeleri belirleyen listeleri
inceleyerek onaylar ve ilan edilmek üzere bir nüshasını ilgili kuruluş veya şubeye verir. İlgili
kuruluş onaylı listeyi genel kurul toplantı tarihinden yedi gün önce kuruluş merkez veya şube
binasında asmak suretiyle ilan eder. İlan süresi üç gündür (f.3). İlan süresi içerisinde seçim
kurulu başkanlığına yapılacak itirazlar, en geç iki gün içinde incelenir ve kesin olarak karara
bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hâkim tarafından
onaylanarak ilgili kuruluş veya şubeye gönderilir (f.4).
Seçim kurulu başkanlığı, kuruluşun üyesi olmayan kişiler arasından bir başkan ve
seçimlerde aday olmayan üyeler arasından iki üye belirleyerek seçim sandık kurulunu oluşturur.
Seçim sandık kurulu yedek başkan ve üyeleri de aynı şekilde belirlenir. Seçim sandık kurulu,
seçimlerin yapılması ve oyların sayımı ile görevlidir (f.5). Seçimlerde aday olanların listeleri,
başkanlık divanınca düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanlığına mühürlenmek üzere verilir
(f.6). Listede adı bulunanlar, resmî kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy
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kullanır. Oy, sandık kurulu başkanı tarafından adayları gösteren ve seçim kurulu başkanlığınca
mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan
üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara yazılan oylar geçersiz
sayılır (f.7). Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları, seçim sandık kurulu tarafından bir
tutanakla tespit edilir ve bir nüshası seçim yerinde asılmak suretiyle duyurulur (f.8).
Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir nüshası ile birlikte üç ay süreyle
saklanmak üzere yetkili seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçim sonuçları başkanlık tarafından
derhâl ilan edilir ve ilgili kuruluş veya şubesine bildirilir (f.9).

3.1.2.5. Genel Kurulun Denetimi
a) Genel Kurulda Yapılan Seçimlerin Yargı Denetimi
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu genel kurulda yapılan seçimlere itiraz ve
iptal davası yolunu düzenlemiştir:
•
Genel kurulda yapılan organ ve delege seçimlerinin devamı sırasında yapılan
işlemlere ilişkin olarak seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde
yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz
süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, STİSK.14
hükümlerine göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili kuruluş veya şubesine bildirir (STİSK.15/1).
•
Bakanlık veya kuruluş ya da şubesinin üye ve delegeleri; kanun ve tüzük
hükümlerine aykırı olarak genel kurul toplantısı veya seçim yapılması ya da seçim sonuçlarını
etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna aykırı uygulama iddiasıyla, bu işlemlerin veya
genel kurulun iptali için genel kurul tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava açabilirler. Dava
basit yargılama usulüne göre iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kararın temyizi hâlinde
Yargıtay’ca on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır (STİSK.15/2).
Görüldüğü üzere seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde
yapılacak itiraz seçimlerin devamı sırasında yapılan işlemlere karşı yapılabilecek; genel
kurulun yapıldığı tarihinden itibaren bir ay içinde açılacak iptal davası ise kanun ve tüzük
hükümlerine aykırı olarak genel kurul ve seçim ya da seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir
usulsüzlük ya da kanuna aykırı uygulama yapıldığı iddiasıyla açılabilecektir. İptal davası,
hukuka aykırı işlemin iptaline yönelik olabileceği gibi genel kurulun bütünüyle geçersiz
sayılması istemini de içerebilir. İtiraz ve iptal davası için Kanunda öngörülen süreler hak
düşürücü niteliktedir.
Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline karar verildiği
takdirde mahkeme; genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak,
seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak
üzere, Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder ve görev
sürelerini belirler (STİSK.15/3).
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b) Genel Kurulda Alınan Kararların Yargı Denetimi
Genel kurulun kanunda ve tüzükte öngörülen hükümlere aykırı şekilde toplanması veya
kararlar alması halinde, bu kararlara karşı bireylerin hakları konusunda Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak TMK.83 hükmünün
kuruluş genel kurul kararları hakkında da uygulanması suretiyle genel kurul kararlarının
iptalinin istenebileceği kabul edilmektedir. Bunun için gerekli olan koşullar şunlardır:
•

Genel kurul tarafından alınmış bir kararın bulunması,

•
Bu kararın hukuka; başka deyişle kanun veya tüzük hükümlerine veya hukukun
genel ilkelerine yahut dürüstlük kuralına aykırı olması,
•
Kararın iptalini isteyen davacının toplantıda hazır bulunmuş ancak karar
doğrultusunda oy kullanmamış ya da genel kurul toplantısına katılmamış olması gerekir.
Yukarıda belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde, toplantıda hazır bulunan ve
kanuna ya da tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye kararı
öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı
öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde
mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Hükümde öngörülen bir ve üç aylık
dava açma süresi, hak düşürücü süredir.

3.1.3. Yönetim Kurulu
6356 sayılı Kanunda kuruluş yönetim kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin bir
düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulunun görev ve yetkilerinin kural olarak kuruluşun
tüzüğünde gösterilmesi gerekir (STİSK.8/1,b). Yönetim kurulları, kuruluşları temsil ile görevli
organdır. Taşınmazların yönetimi, aidatların toplanması, sendika tesislerinin üyelerin
yararlanmasına hazır tutulması ve sendikada çalışacak işçilerin işe alınmaları ve ayrıca genel
kurul tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi kuruluşların yönetim kurullarının
görevleri arasında belirtilebilir.
Yönetim kuruluna seçilecek asil ve yedek üye sayısı sendika tüzüğü ile belirlenir
(STİSK.8/1,f). Sendikaların yönetim kurulunun üye sayısı üçten az dokuzdan fazla;
konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayıları beşten az yirmi ikiden fazla ve şubelerin
yönetim kurullarının üye sayıları üçten az beşten fazla olamaz. Genel kurul dışındaki organlara
asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir (STİSK.9/1).
Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı öngörülmemişse, yönetim kurulu toplantı yeter
sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt
çoğunluğudur (STİSK.9/7).
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3.1.4. Disiplin Kurulu
Disiplin kurulu, sendikanın üyeleri üzerinde otoriteyi sağladığı organdır. Disiplin
kurulu, kuruluşların amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında
soruşturma yapmak ve üyelikten çıkarma dışındaki tüzükte öngörülen disiplin cezalarını
vermekle görevlidir. Disiplin kurulunun görev ve yetkilerinin kural olarak kuruluşun tüzüğünde
gösterilmesi gerekir (STİSK.8/1,b).
Disiplin kurulu tüzükte gösterilmeyen bir fiilden dolayı herhangi bir üyeye ceza
veremeyeceği gibi, tüzükte gösterilmeyen bir cezayı da veremez. Disiplin kurulu tüzüğe aykırı
davranışta bulunan kişiye savunma hakkını tanımadan disiplin cezası uygulayamaz.
Disiplin kurulunun üye sayısı üçten az dokuzdan fazla ve şubelerin disiplin kurullarının
üye sayısı üçten az beşten fazla olamaz. Disiplin kuruluna asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir
(STİSK.9/1).
Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı öngörülmemişse, disiplin kurulu toplantı yeter sayısı
kurul üye sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur
(STİSK.9/7).
Disiplin kurulu tüzükte öngörülen uyarı, kınama, üyelikten geçici çıkarma ve sendika
yönetiminin görevden geçici uzaklaştırılması gibi cezalar verebilir. Ancak sendika üyeliğinden
çıkarma cezası verme yetkisi genel kurula aittir ve bu yetkinin disiplin kuruluna devri mümkün
değildir.

3.1.5. Denetleme Kurulu
Denetleme kurulları kuruluşların iç denetimini sağlayan organlardır. Kuruluşların
denetimi, kanun ve kuruluşun tüzük hükümlerine göre denetleme kurulları tarafından yapılır.
Denetimde, yönetim ve işleyişin, gelir, gider ve bilançoların ve bunlarla ilgili işlemlerin kanun,
tüzük ve genel kurul kararlarına uygunluğu incelenir (STİSK.29/1). Denetleme kurulu inceleme
sonucunda hazırladığı raporları kuruluşun genel kuruluna sunar ve bu raporlar genel kurulda
görüşülür (STİSK. 11/1,ç). Denetleme kurulunun görev ve yetkilerinin kural olarak kuruluşun
tüzüğünde gösterilmesi gerekir (STİSK.8/1,b).
Denetleme kurulunun sahip olduğu bir diğer yetki de gerekli gördüğü hallerde genel
kurulun olağanüstü toplanmasını yönetim kurulundan yazılı olarak talep etmektir
(STİSK.12/4). Bu durumda yönetim kurulu genel kurulu olağanüstü olarak altmış gün içinde
toplantıya çağırmakla yükümlüdür.
Denetleme kurulunun üye sayısı üçten az dokuzdan fazla ve şubelerin disiplin
kurullarının üye sayısı üçten az beşten fazla olamaz. Disiplin kuruluna asıl üye sayısı kadar
yedek üye seçilir (STİSK.9/1).
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Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı öngörülmemişse, denetleme kurulu toplantı yeter
sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt
çoğunluğudur (STİSK.9/7).

3.1.6. Kuruluşların Genel Kurul Dışındaki Zorunlu Organlarına
Üyelik
3.1.6.1. Üyelik Koşulları
İşçi sendikalarının genel kurul dışındaki zorunlu organlarında görev alacak kişi
öncelikle sendikanın üyesi olmalıdır. Bunun dışında ayrıca delege olması gerekli değildir.
İşçi sendikasının genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için kurucular
için aranan ve STİSK.6’da düzenlenen koşullara sahip olmak zorunludur. Bu nedenle
kuruluşların genel kurul dışında kalan zorunlu organlarında üye olacak kişilerin de, fiil
ehliyetine sahip ve fiilen çalışan kişi olmaları ve STİSK.6’da belirtilen suçlardan hüküm
giymemiş bulunmaları gerekir.
Kuruluş tüzüğünde yönetici olabilmek için kanunda öngörülen koşullar dışında ek
koşullar belirlenebilir (STİSK.8/f). Bu durumda zorunlu organlarda görev alabilmek için
öngörülen koşullar da gerçekleşmelidir.
6356 sayılı Kanunda kuruluşların genel kurul dışında kalan zorunlu organ üyelerinin
görev süreleri düzenlenmemiştir. Bu organların üyelerinin görev sürelerinin de genel kurulun
olağan toplantı süresinde olduğu gibi dört yıl kabul edilmesi gerekir. Aynı kişilerin yeniden
seçilmelerinin önünde bir engel yoktur.

3.1.6.2. Seçilenlerin Kamu Makamlarına Bildirimi ve İlanı
Genel kurul dışındaki organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, kuruluşun merkezinin
bulunduğu yer valiliğe bildirilir (STİSK.9/4). Vali, seçilenlerin listesini on beş gün içerisinde
Bakanlığa gönderir. Bakanlık; kuruluşun genel kurul dışındaki organlarına seçilenlerin ad ve
soyadlarını on beş gün içinde resmî internet sitesinde ilan eder (STİSK.7/2).

3.1.6.3. Mal Bildirimi
Kuruluşların ve şubelerin kurucu ve yöneticileri, kendileri, eşleri ve velayetleri altında
bulunan çocuklarına ait mal bildirimlerini 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre vermek zorundadır
(STİSK.29/4).

3.1.6.4. Üyelik Sıfatının Sona Ermesi
Kuruluşların genel kurul dışındaki zorunlu organlarına üyelik sıfatı, seçime girmemek,
yeniden seçilmemek veya üyenin ölümü, fiil ehliyetini kaybetmesi gibi sebeplerle sona erer.
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Bunlar dışında zorunlu organlara üyelik sıfatını sona erdirecek çeşitli hâller Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda düzenlenmiştir:
•
Kanunda öngörülen koşullara sahip olmayan birinin seçildiğini belirleyen
valiliğin veya Bakanlığın başvurusu üzerine mahkeme, bu kişinin görevine son verir.
Mahkemenin kararı kesindir (STİSK.9/3).
•
Genel kurul dışındaki organlara seçilenlerin STİSK.6’da sayılan suçlardan biri
ile mahkûm olmaları hâlinde görevleri kendiliğinden sona erer (STİSK.9/5).
•
Kuruluş ve şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin görevleri,
milletvekili veya belediye başkanı seçilmeleri hâlinde kendiliğinden son bulur (STİSK.9/6).
Ancak anılan kişilerin belediye başkanlığı dışında kalan bir göreve, örneğin Belediye Meclisi
üyeliğine seçilmiş olması kuruluş organındaki görevini sonlandırmaz.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kuruluşun ve şubelerinin organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve
disiplin kuruludur. Ancak kuruluşlar ihtiyaç duymaları halinde başka organlar da kurabilirler.
Ancak kuruluşların zorunlu organlarının görev ve yetkilerinin bu organlara devredilmesi
mümkün değildir.
Genel kuruluşların en üst karar ve yetki organıdır. Kural olarak sendikaların genel
kurulları üyelerinin bir araya gelmesi ile oluşur. Ancak üye sayısı tüzüğünde öngörülen sınırın
üstünde olan sendikalar delegelerden oluşur.
Kanunda sendikalar için üç tür genel kurul toplantısı öngörülmüştür. ilk genel kurulu
tüzel kişiliğin kazanılmasından itibaren altı ay içinde yapılır. Olağan genel kurul; ilk genel kurul
toplantısının ardından kuruluşların düzenli olarak belirli zaman aralıkları ile yaptıkları genel
kurullardır. Kuruluş genel kurullarının bazı önemli nedenlerin bulunması halinde, olağan genel
kurul toplantısı için öngörülen dönemler dışında toplanması ise olağanüstü genel kurul
toplantısı olarak adlandırılır.
Genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Toplantı için çağrı
toplantı gününden en az on beş gün önce yapılmalıdır.
Genel kurul, organların seçimi, tüzük değişikliği, yönetim ve denetleme kurulunun
ibrası, bütçenin kabulü, kuruluşun feshi gibi görev ve yetkilere sahiptir. Genel kurulda
yapılacak olan seçimler ve alınan kararlar yargı denetimine tabidir.
Kuruluşları temsil ile görevli organ olan yönetim kurullarının asil ve yedek üye sayısı
kuruluş tüzüğünde belirlenir. Sendikaların yönetim kurulunun üye sayısı üçten az dokuzdan
fazla; konfederasyonların yönetim kurullarının üye sayıları beşten az yirmi ikiden fazla ve
şubelerin yönetim kurullarının üye sayıları üçten az beşten fazla olamaz.
Kuruluşun üyeleri üzerinde otoriteyi sağladığı organ olan disiplin kurullarında ise üye
sayısı üçten az dokuzdan fazla ve şubelerin disiplin kurullarının üye sayısı üçten az beşten fazla
olamaz. Son olarak denetleme kurulları üye sayısı da üçten az dokuzdan fazla ve şubelerin
disiplin kurullarının üye sayısı üçten az beşten fazla olamaz.
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Bölüm Soruları
1.

Kuruluşların fiil ehliyetini kazanmaları hangi halde gerçekleşir?

A.

Kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla

B.

Tüzüklerinin valiliğe sunulmasıyla

C.

İş mahkemesine yapılan itirazın yersiz bulunmasıyla

D.

Bakanlığın kuruluş aşamasında herhangi bir itirazda bulunmamasıyla

E.

Kuruluşun üyelerinin hukuki işlemlerde bulunmalarıyla

2.

Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların zorunlu organları arasında yer almaz?

A.

Yönetim Kurulu

B.

Disiplin Kurulu

C.

Denetleme Kurulu

D.

İletişim Kurulu

E.

Genel Kurul

3.
“Kuruluş ve şubelerin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, bu sıfatla
kendi genel kurullarına …………… olarak katılırlar.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A.

Resmi üye

B.

Doğal delege

C.

Fahri üye

D.

Tercihi delege

E.

Yedek üye
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4.
Delege seçimlerinin mahkeme tarafından iptali halinde kaç gün içerisinde
yenilenmesi gerekir?
A.

On gün

B.

Onbeş gün

C.

Yirmi gün

D.

Yirmibeş gün

E.

Otuz gün

5.
“Yapılan ilk genel kurul toplantısından sonra, kuruluşların düzenli olarak belirli
zaman aralıkları ile …………….. genel kurul toplantısı yapmaları gerekir.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A.

Olağanüstü

B.

Zaruri

C.

Fevkalade

D.

Olağan

E.

Mecburi

6.
“Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından
en az …… önce bitirmek zorundadırlar.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A.

Onbeş gün

B.

Bir ay

C.

İki ay

D.

Dört ay

E.

Sekiz ay
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7.
“Kuruluşların ilk genel kurulu tüzel kişiliğin kazanılmasından, şubelerin ilk
genel kurulu ise kuruluş tarihinden itibaren ………. içinde yapılır.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

İki ay

B.

Üç ay

C.

Dört ay

D.

Beş ay

E.

Altı ay

8.
“Genel kurul üye veya delegelerinin ……… yazılı isteği üzerine toplantıya
çağırılabilir.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

Üçte ikisinin

B.

Yarısının

C.

Beşte birinin

D.

Dörtte üçünün

E.

Tamamının

9.

Aşağıdakilerden hangisinin genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi vardır?

A.

Denetleme kurulu

B.

Yönetim kurulu

C.

Disiplin kurulu

D.

İletişim kurulu

E.

Dış ilişkiler kurulu
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10.
“Genel kurul toplantısı için çağrı, toplantı gününden en az ………. önce
yapılmalıdır.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

On gün

B.

Onbeş gün

C.

Yirmi gün

D.

Yirmi beş gün

E.

Otuz gün
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4. ÜYELİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. ÜYELİK
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sendika Üyeliği
4.1.1. Sendika Üyeliğinin Koşulları
4.1.1.1. İşçi veya İşveren Niteliğine Sahip Olma
4.1.1.2. On Beş Yaşını Doldurmuş Olma
4.1.1.3. Aynı İşkolunda Başka Bir Sendikanın Üyesi Olmama
4.1.1.4. Tüzükte Öngörülen Niteliklere Sahip Olma
4.1.2. Sendika Üyeliğinin Kazanılması
4.1.3. Sendika Üyeliğinden Doğan Hak Ve Borçlar
4.1.3.1. Üyelik Hakları
4.1.3.2. Üyelik Borçları
4.1.4. Sendika Üyeliğini Etkilemeyen Haller Ve Üyeliğin Askıya Alınması
4.1.4.1. Üyeliği Etkilemeyen Haller
4.1.4.2. Üyeliğin Askıya Alınması
4.1.5. Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi
4.1.5.1. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi
4.1.5.2. Üyelikten Çıkma
4.1.5.3. Üyelikten Çıkarma
4.2. Konfederasyon Üyeliği
4.3. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bir işçi aynı anda birden çok sendikaya hangi durumda üye olabilir?

2.

Sendika üyeliği hangi yollarla kazanılır?

3.

Sendika üyeliğinden doğan borçlar üyeliğin askıda olduğu hallerde geçerli

midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Üyeliğin koşulları

Sendika üyeliği için gerekli Yasal
olan koşulları öğrenmek
yararlanılacak

Sendika
kazanılması

tanımlardan

Üyeliğin
kazanılmasında
izlenen sürece vakıf olmak Yasal tanımlardan günlük
üyeliğinin
örneklerden
ve üyeliğin reddinde aranan hayattan
haklı sebepler ile haksız yararlanılacak
sebepleri ayırabilmek

Sendika üyeliğinden doğan Üyelik hak ve borçlarını Yasal
hak ve borçlar
ayırabilmek
yararlanılacak

tanımlardan
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Anahtar Kavramlar
•

Üyelik hakları

•

Üyelik borçları

•

Sendika aidatı
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Giriş
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre sendika üyesi olabilmek için
birtakım koşullara sahip olmak gerekmektedir. Kişinin yaşı, işçi-işveren niteliğinden hangisine
sahip olduğu sendika tüzüğünde aranan şartlar, kişinin aynı anda birden fazla sendikaya hangi
durumlarda üye olabileceği, üyeliğin kazanılma prosedürü bu bağlamda inceleyeceğimiz ilk
konulardır.
Sendika üyeliğinin kazanılmasından sonra üyelik birtakım hak ve borçlar
doğurmaktadır. Sendikanın faaliyet ve yönetimine katılma hakkı, üyenin korunmasına ilişkin
haklar ve sendika tesis ve faaliyetlerinde yararlanma hakkı üyelikten doğan haklardır. Sendika
düzenine uyma borcu, aidat ödeme borcu ise üyelikten doğan borçlardır. Bu hak ve borçları
ayrıntılı olarak ele alacağız.
Sendika üyeliğini etkilemeyen haller ve üyeliğin hangi durumlarda askıya alınacağını,
üyeliğin askıya alındığı durumlarda üyelikten doğan hak ve borçların geçerliliğinden söz
edeceğiz. Son olarak da sendika üyeliğinin sona ermesini, üyeliğin kendiliğinden sonra ermesi,
üyelikten çıkma ve üyelikten çıkarılma olarak üç başlık altında inceleyeceğiz.
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4.1. Sendika Üyeliği
4.1.1. Sendika Üyeliğinin Koşulları
4.1.1.1. İşçi veya İşveren Niteliğine Sahip Olma
İşçi sendikasına üye olabilmek için ön koşul Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununa göre işçi; işveren sendikasına üye olabilmek için ise işveren veya işveren vekili
niteliğine sahip olmaktır.

4.1.1.2. On Beş Yaşını Doldurmuş Olma
İşçi sendikasına üye olmak isteyen işçinin on beş yaşını doldurmuş olması gerekir
(STİSK.17/1). Belirtmek gerekir ki, 6356 sayılı Kanunda açıkça belirtilmiş olmasa da, fiil
ehliyetine sahip olmayan örneğin on sekiz yaşını doldurmamış olan işçinin sendikaya üye
olabilmesi yasal temsilcisinin onayına bağlıdır (Der.K.3/2).
İşveren sendikasına üyelikte yaş sınırı hakkında Kanunda bir düzenleme yoktur. Bu
nedenle işverenin sendika üyesi olabilmesi fiil ehliyetine sahip olmasına bağlıdır. Ancak on
sekiz yaşını doldurmamış olan işverenler veya on sekiz yaşını doldurmuş ancak kısıtlı olan
işverenler ayırt etme gücüne sahip olmaları koşuluyla ve kanuni temsilcilerinin izinleri ile
sendika üyesi olabilirler.

4.1.1.3. Aynı İşkolunda Başka Bir Sendikanın Üyesi Olmama
Bir işçi sendikasına üye olabilmek için işçi olmak yeterli değildir. Ayrıca işçinin üye
olmak istediği sendikanın kurulu olduğu işkolunda faaliyet gösteren bir işyerinde çalışıyor
olması gerekir. İşçinin işyerinde hangi işi yaptığının ya da hangi meslekte olduğunun da bir
önemi yoktur. Bu nedenle bir bankanın bilgi işlem merkezinde çalışan bir bilgisayar
programcısı, banka, finans ve sigorta işkolunda kurulu sendikalardan birisinin üyesi olabilir.
Bir başka işyerinde ödünç işçi olarak çalışan işçinin üye olabileceği sendikanın işkolu
ödünç gittiği işyerine göre değil, kendi işyerinin girdiği işkoluna göre belirlenir. Alt işverenin
işçileri de asıl işverenin işyerinin girdiği işkolunda değil, kendi işverenin işyerinin girdiği
işkolunda kurulu bir işçi sendikası üyesi olabilirler. Örneğin bir bankanın temizlik işini üstlenen
alt işverenin işçileri, "banka, finans ve sigorta" işkolunda kurulu bir sendika üyeliğini
kazanamazlar.
Bir işveren sendikasına üye olmak isteyen işverenin işyeri, üye olmayı düşündüğü
sendikanın işkolunda faaliyet gösteriyor olmalıdır.
İşçi ve işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamazlar.
Ancak kısmi süreli iş sözleşmesi ile farklı işverenlere ait aynı işkolundaki işyerlerinde çalışan
işçiler için bu kurala istisna getirilmiştir. Aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait
işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilir. Aynı işkolunda aynı işverene ait
işyerlerinde kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi ise aynı işkolunda birden çok sendikaya
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üye olamaz. İşçi ve işverenlerin bu sınırlamaya aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları
hâlinde ise sonraki üyelikler geçersizdir (STİSK.17/3).
İşçi ve işverenler, ancak işyerinin girdiği işkolunda faaliyet gösteren bir sendikaya üye
olabilirler. Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçilerin üye olabilecekleri sendikanın işkolu
yaptıkları işe göre değil, işyerinin girdiği işkoluna göre belirlenir (STİSK.3/4). Örneğin bir
bankanın yemekhanesinde çalışan aşçı, bankanın güvenlik görevlisi ve temizlik çalışanı banka,
finans ve sigorta işkolunda faaliyet gösteren bir sendikaya üye olabilecektir.
Kamu işverenleri sendikalarının aynı işkolunda faaliyette bulunması koşulu aranmaz
(STİSK.3/2). Kamu işverenleri herhangi bir kamu işveren sendikasına üye olabilirler. Belirtmek
gerekir ki, bir kamu işverenin faaliyet gösterdiği işkolunda kurulu bir özel sektör işveren
sendikasına üye olmasında hukuki bir engel yoktur.
Birden fazla sendikaya üye olma yasağı aynı işkolunda kurulu sendikalar açısından
geçerlidir. Aynı zamanda farklı işkollarında faaliyet gösteren ve çalışan işçi veya işverenlerin,
farklı işkollarında birden çok sendikaya üye olmalarına herhangi bir sınırlandırma yoktur.
Örneğin kısmi süreli iş sözleşmeleri ile hem bir un fabrikasında hem de bir çimento fabrikasında
elektrik teknisyeni olarak çalışan işçi bu işyerlerinin girdiği farklı işkollarındaki sendikalara
üye olabilecektir. Aynı işkolunda aynı zamanda birden çok sendikaya üye olunamayacağı
hükmü, sendika çokluğu ilkesi korunduğu ölçüde bireysel sendika özgürlüğünü zedelemez.

4.1.1.4. Tüzükte Öngörülen Niteliklere Sahip Olma
Yukarıda belirtilen koşulların dışında, sendikalar tüzüklerine, üyelik için ek koşullar
koyabilirler (STİSK.8/1,b). Örneğin yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olanlara üye olma yasağı
getirilebilir. Ancak bu koşulların Anayasaya, kanuna ve demokratik esaslara aykırı olmaması
gerekir. Bireysel sendika özgürlüğünü önemli ölçüde sınırlayan veya ortadan kaldıran tüzük
hükümleri geçersizdir.

4.1.2. Sendika Üyeliğinin Kazanılması
Sendikaya üyelik için Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet
kapısı üzerinden başvuruda bulunmak gerekir (STİSK.17/5).
Sendika üyeliği, e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurudan sonra sendika tüzüğünde
belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır (STİSK.17/5). Bu
organ genellikle sendika yönetim kuruludur. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün
içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır (STİSK.17/5).
Sendikanın üyelik başvurusunu kabul etme ya da etmeme konusunda özgürlüğü yoktur.
Sendika ancak haklı bir sebep göstermek suretiyle üyelik başvurusunu reddedebilir. İşçi veya
işverenin aynı zamanda aynı işkolunda başka bir sendikanın üyesi olması veya işçinin
sendikanın kurulu bulunduğu işkolu dışında başka bir işkolunda faaliyet gösteren işyerinde
çalışması gibi sebepler üyelik isteminin reddi için haklı sebep olarak ileri sürülebilir. Bunun
70 / 325

dışında din, dil, ırk, mezhep, siyasi düşünce farklılığı üyelik isteminin reddi için haklı sebep
teşkil etmez.
Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın
kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir.
Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, ret kararının alındığı tarihte
kazanılmış sayılır (STİSK.17/5). Otuz günlük dava açma süresi hak düşürücü süredir ve hâkim
tarafından da kendiliğinden göz önünde bulundurulur. Mahkemenin üye olmak isteyen işçinin
talebini haklı bulması halinde, verdiği karar, sendikanın üyeliğe kabule ilişkin irade beyanı
yerine geçer.
Sendika üyeliği yukarıda açıkladığımız yöntemle yapılan başvuru ve kabul yolu dışında,
sendika kurucusu olma (kurucu üyelik) yolu ile de kazanılabilir. Gerçekten sendika kurucuları,
sendikanın tüzüğünü yetkili makama vermeleri ile birlikte kurulan sendikanın üyeliğini de
kazanırlar. Bunun gibi sendikaların katılma veya birleşmeleri halinde, birleşen veya katılan
sendikanın üyeleri ayrıca işleme gerek olmaksızın katılımın yapıldığı veya meydana getirilen
sendikanın üyesi olurlar (STİSK.22/3).
Sendika üyeliğinin kazanılması ve sona ermesine ilişkin olarak 9.7.2013 tarihinde
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında
Yönetmelik yayınlanmıştır.

4.1.3. Sendika Üyeliğinden Doğan Hak Ve Borçlar
4.1.3.1. Üyelik Hakları
Sendika üyeliği, üye ile sendika arasında bir hukuki ilişki meydana getirir. Bu hukuki
ilişki nedeniyle ortaya çıkan, kanun ve sendika tüzüğünden kaynaklanan bazı haklar mevcuttur.
Bu haklara üyelik hakları adı verilir. Bunlar:
a) Sendikanın Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı
Üyenin sendikanın faaliyet ve yönetimine katılma hakkı bireysel sendika özgürlüğünün
bir gereğidir. Her üyenin oy kullanma ve yönetime aday olma hakkı vardır. Ancak üyeler,
delegelerle toplanan genel kurullarda bu haklarını delege olmak veya delege seçmek yolu ile
kullanırlar. Bu nedenle sendika tüzüklerine delege olmayı engelleyici hükümler konulamaz
(STİSK.10/3).
Ayrıca üyelerin veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği ile genel kurulu olağanüstü
toplantıya çağırabilme hakkı (STİSK.12/4), genel kurulda görüş açıklama, teklifte bulunma,
genel kurul kararlarına karşı yargı yoluna başvurabilme hakkı (TMK.83) bu grup haklara örnek
teşkil eder.
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b) Üyenin Korunmasına İlişkin Haklar
Sendika üyesinin, sendika veya organlarının hukuk kurallarına uyulmasını isteme hakkı
ve yetkisi vardır. Üyenin bu çerçeve içerisinde en önemli hakkı eşit işlem görme hakkıdır.
STİSK.26/3’e göre, “Kuruluşlar, faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve
ayrımcılık yasaklarına uymakla yükümlüdür. Kuruluşlar, faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet
eşitliğini gözetir”. Bu hüküm ile sendikaya eşit işlem yapma borcu yüklenmiş; üyeye de eşit
davranılmasını isteme hakkı tanınmıştır. Ancak buradaki eşitlik mutlak eşitlik değil; kişiler
arasında farklılıkları göz önünde bulunduran, objektif ve haklı sebeplere dayanan nispi
eşitliktir.
İlk kez 6356 sayılı Kanunda yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetme ilkesi,
kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya imkân sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak kuruluş
tüzüklerinde delege seçilmede veya organlarda üyelikte kadın kotaları öngörülebilir. Yine toplu
iş sözleşmelerinde toplumsal cinsiyeti gözeten düzenlemeler yapılabilir.
Üyenin eşit işlem görme hakkı, sendikanın faaliyet ve yönetimine katılma, tesis ve
faaliyetlerinden yararlanma haklarında olduğu gibi, üyelik borçlarının yerine getirilmesinde de
hüküm ifade eder.
c) Sendika Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı
Sendika üyeliği, üyeye sendikanın faaliyetlerinden yararlanma hakkı verir. Ayrıca
sendika üyeleri, sağlık, spor tesisleri, kütüphane ve lokal gibi sendikanın kurduğu tesislerden
de yararlanabilirler.

4.1.3.2. Üyelik Borçları
Üyelik hukuki ilişkisinden kaynaklanan haklarla birlikte üyeye yüklenen borçlar da
vardır. Bunlar:
a) Sendika Düzenine Uyma Borcu
Sendikaların amaçlarını gerçekleştirebilmelerinde, sendika içi düzenin sağlanmasının
önemli fonksiyonu vardır. Sendika içi düzen ise, üyelerin sendikanın tüzüğüne, diğer
düzenlemelerine ve yetkili organların aldıkları kararlara uymaları ile gerçekleşir. Bu nedenle
sendika üyeleri sendika düzenine uymak ve sendika düzenini bozacak tutum ve davranışlardan
kaçınmak zorundadırlar. Sendikanın, tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden üyeleri
hakkında sendika tüzüğünde öngörülen cezaları verme yetkisi vardır. Örneğin bir işçinin üyesi
olduğu sendika tarafından grev gözcüsü olarak görevlendirilmiş olmasına rağmen bu görevi
yerine getirmemesi halinde, sendika tüzüğünde öngörülen yaptırımı uygulama hakkına sahip
olur.
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b) Aidat Ödeme Borcu
Sendikaların, üyelerinin çalışma ilişkileri içerisinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve
çıkarlarını koruyabilmeleri, özellikle iş mücadelesi yollarına başvurabilmeleri önemli ölçüde
mali güce sahip olmalarına bağlıdır. Sendikanın başlıca gelir kaynağı ise, üyelerin ödedikleri
aidatlardır.
Aidat ödeme borcu, faaliyeti devam eden sendikalar için geçerlidir. Üyenin, faaliyeti
durdurulan sendikaya aidat ödeme yükümlülüğü yoktur. Üyeliğin askıya alındığı dönemde ise
üyelik aidatı ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.
Üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel
kurul tarafından belirlenir (STİSK.18/1). Kanunda üyelik aidatı için bir üst sınır
belirlenmemiştir. Üyelik aidatı kural olarak bütün işçiler için eşittir. Ancak ücret farklılığı gibi
objektif nedenlere dayalı olarak üyeler arasında farklı aidat kararlaştırılabilir.
Kural olarak üyelik aidatı üye tarafından sendikaya ödenir. Ancak 6356 sayılı
Kanununda üyelik aidatının işçinin ücretinden kesilmesine (kaynakta kesme, check off) ilişkin
düzenleme de yer almıştır. Üyelik ve dayanışma aidatları, yetkili işçi sendikasının işverene
yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili sendikaya ödenir
(STİSK.18/1). Üyelik aidatının kaynakta kesilme talebinde bulunabilmek için işçi sendikasının
yetki belgesi sahibi olması yeterlidir. Ayrıca bir toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmış olması
gerekli değildir. Bu düzenleme doğrultusunda, ödenmesi gereken aidatı kesmeyen veya
kesmesine rağmen bir ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim koşulu
aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle
birlikte ödemekle yükümlüdür (STİSK.18/3).
2821 sayılı Sendikalar Kanununda bulunan ve sendika tüzüklerine üyelik aidatı dışında
üyelerden başka aidat alınacağına ilişkin hüküm konulamayacağına yönelik düzenlemeye 6356
sayılı Kanunda yer verilmemiştir. Bu nedenle toplu iş sözleşmesi ya da sendika tüzüğü ile
üyelerden üyelik aidatı dışında çeşitli isim ve amaçlarla aidat alınabilmesi artık mümkündür.

4.1.4. Sendika Üyeliğini Etkilemeyen Haller Ve Üyeliğin Askıya
Alınması
4.1.4.1. Üyeliği Etkilemeyen Haller
Sendika üyeliğini etkilemeyen haller şunlardır:
•
İşçi kuruluşu ve şubelerinin organlarında görev almak üyeliği sona erdirmez
(STİSK.19/8).
•
İşçi sendikası üyesinin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemez
(STİSK.19/9). Belirtmek gerekir ki, daha önce sendika üyesi olmayan bir kişinin geçici işsizlik
olarak kabul edilen bu bir yıllık süre içerisinde bir sendikaya üye olabilmesi mümkün değildir.
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•
İşçi sendikası üyesi işçinin, aynı işkolunda olmak koşulu ile başka bir işyerine
geçmesi halinde sendika üyeliği de varlığını sürdürür.

4.1.4.2. Üyeliğin Askıya Alınması
Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre
içinde askıda kalır (STİSK.19/10). Üyenin bu süre içerisinde sendikaya aidat ödeme
yükümlülüğü yoktur. İşçinin askerliğinin sona ermesi ve aynı işkolunda faaliyet gösteren bir
işyerinde çalışması halinde, sendika üyeliğinden doğan hak ve borçlar tekrar işlerlik kazanır.
Mevsimlik bir işte çalışan işçinin sendika üyeliği de iş sözleşmesinin askıda bulunduğu
süre içerisinde askıdadır.

4.1.5. Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi
4.1.5.1. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi
Aşağıda belirtilen hallerde üyenin irade açıklamasına ve sendikanın karar almasına
gerek olmaksızın sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.
•
Sendika üyeliği kişiye sıkı surette bağlı haklardan olması nedeniyle üyenin
ölümü, gaipliğine karar verilmesi veya ayırt etme gücünün sürekli kaybı halinde üyelik
kendiliğinden sona erer. Tüzel kişilerin ise tüzel kişiliklerinin sona ermesi halinde, sendika
üyeliği kendiliğinden ortadan kalkar.
•
Sendika üyeliği kanun veya tüzükte üyelik için öngörülen koşulların ortadan
kalkmasıyla sona erer. Örneğin, sendika üyesi bir işçinin memur statüsüne geçmesi sendika
üyeliğini sonlandırır. Bunun gibi işkolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer
(STİSK.19/7).
•
İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin sendika ve üst kuruluşlardaki
üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer. Ancak, tüzel
kişiliği temsilen işveren vekili sıfatı ile işveren sendikalarına üye olanların bu sıfatı
kaybetmeleri hâlinde tüzel kişiliğin üyeliği düşmez. Bu durumda işveren vekilinin kuruluş
organlarındaki görevleri sona erer (STİSK. 19/5).
•
Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme
alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile
kuruluş ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık
veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden
seçildikleri sürece devam eder (STİSK. 19/6). Bu hükmün uygulaması bakımından bir sınır
yoktur. Yönetici seçildiği sürece üyeliği sürer.
•
Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesiyle birlikte, o sendikaya üye olan
kişilerin üyelikleri de ortadan kalkar.
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4.1.5.2. Üyelikten Çıkma
Sendika üyesi, bireysel sendika özgürlüğünün gereği olarak üyelikten dilediği zaman
serbestçe ayrılabilir ve sendikada üye kalmaya zorlanamaz. AY.51/3’e göre, “Sendikalara üye
olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir.”. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda bu
özgürlük, “İşçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Her
üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir.”
hükmü ile ifade edilmiştir (STİSK.19/1,2). Bireyin üyelikten ayrılma özgürlüğü sendika
tüzüğüne veya toplu iş sözleşmelerine konulacak hükümler ile sınırlandırılamaz ve ortadan
kaldırılamaz.
Sendika üyeliğinden çıkma bozucu yenilik doğuran bir haktır. Üyenin, üyelikten
ayrılma hakkını nasıl kullanacağı STİSK.19/2’de düzenlenmiştir. Üyenin, e-Devlet kapısı
üzerinden yaptığı çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve
sendikaya ulaşır. Sendika üyeliğinden çekilme, çekilmek isteyen üyenin yukarıda belirtilen
yöntemle yapılan tek taraflı irade açıklaması ile gerçekleşir. Bunun için ayrıca sendikanın
kabulü gerekli değildir.
Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır
(STİSK.19/3). Bu bir ay içerisinde sendika üyeliğinden doğan tüm hak ve borçlar devam eder
ve toplu iş sözleşmesi yetkisinin tespitinde bu kişiler sendika üyesi olarak kabul edilirler.
Sendika üyeliğinin sona ermesi için öngörülen bir aylık süre emredici niteliğe sahiptir.
Sendika tüzüğüne konulacak hüküm ile bu süre ortadan kaldırılamaz, uzatılamaz veya
kısaltılamaz.
Sendikadan çekilme iradesini açıklayan üyenin, bu bir aylık süre içerisinde bir başka
sendikaya üye olması halinde, yeni sendika üyeliği bu sürenin bitiminde kazanılmış olur
(STİSK.19/3).

4.1.5.3. Üyelikten Çıkarma
Sendika üyesinin, sendika üyeliği hukuki ilişkisinden kaynaklanan borçlarını yerine
getirmemesi, örneğin sendika tüzüğüne ve düzenine uymaması veya aidat ödememesi halinde
sendikanın, tüzüğünde öngörülen disiplin cezalarını uygulama yetkisi vardır. Bu çerçeve
içerisinde sendikanın üyesi hakkında uygulayabileceği en ağır yaptırım üyelikten çıkarmadır.
Sendikanın, sendika düzenine uymayan üyeleri hakkında disiplin yetkilerini kullanabilmesi,
kolektif sendika özgürlüğünün bir gereğidir. Kuşkusuz sendikanın varlık ve faaliyetlerini
üyelerine karşı da koruması, bu özgürlüğün kapsamı içerisinde yer alır.
Sendika üyeliğinden çıkarmayı gerektiren nedenlerin sendikaların tüzüğünde
belirtilmesi gerekir (STİSK.8/1,d). Sendika, tüzükte belirtilen çıkarma nedenleri ile bağlıdır.
Bunlar dışında başka nedenlere dayanılarak üyenin sendikadan çıkarılması mümkün değildir.
Sendika tüzüğünde çıkarma nedenleri düzenlenmemişse üye, ancak haklı sebeple sendika
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üyeliğinden çıkarılabilir. Üye, bu çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek
itiraz edilebilir (TMK.67/3).
Üyelikten çıkarma yetkisi genel kurula aittir (STİSK.19/4). Genel kurul bu yetkisini bir
başka organa, örneğin disiplin kuruluna devredemez.
Sendikadan çıkarma kararının alınabilmesi için, öncelikle üyeye hakkında ileri sürülen
disiplin suçunun ne olduğunun bildirilmesi, savunma için gerekli sürenin kendisine tanınması
ve savunmasının alınması, delillerin değerlendirilmesi gerekir. Bir diğer ifade ile sendika
üyeliğinden çıkarma kararının alınması, demokratik esaslara ve iyiniyet kurallarına uygun
olmalıdır. Ayrıca üyelikten çıkarma kararının verileceği genel kurul toplantısının kanunda ve
sendika tüzüğünde öngörülen esaslara uygun olarak yapılmış olması gerekir.
Çıkarma kararı, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve
çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz
gün içinde iş davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemeye itiraz edebilir (STİSK.19/3).
İtiraz için geçerli olan otuz günlük süre hak düşürücü süredir.
İtiraz halinde mahkeme öncelikle çıkarma nedeni olarak beyan edilen olayların
gerçekleşip gerçekleşmediğini; ardından gerçekleştiğine kanaat getirdiği olayların sendika
tüzüğü uyarınca üyelikten çıkarmayı gerektirip gerektirmediğini araştırmalıdır. Mahkeme
uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlamak zorundadır (STİSK.19/3).
Sendika üyeliği, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder (STİSK. 19/3). Buna
göre, çıkarma kararına süresi içinde itiraz edilmemişse otuz günlük itiraz süresinin bitiminde,
itiraz edilmişse mahkemenin çıkarma kararını onaylamasıyla birlikte üyelikten çıkarma kararı
hüküm doğurur. Ancak mahkeme itirazı haklı bulursa, bu durumda üyelik, çıkarma kararı
dikkate alınmaksızın kesintisiz devam etmiş olur.

4.2. Konfederasyon Üyeliği
Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi için, öncelikle genel kurulun bu
doğrultuda karar alması gerekir (STİSK.20/1). Bu karar, tüzükte daha yüksek bir yeter sayı
belirlenmemişse, üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğu ile alınabilir (STİSK.13/3).
Konfederasyon üyeliği, tüzükte belirlenen yetkili organın kabulüyle kazanılır
(STİSK.20/1). Konfederasyonların, üye olmak isteyen sendikaların isteğini kabul etmeme
hakkının bulunup bulunmadığına ilişkin Kanunda bir hüküm yoktur. Ancak Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, birçok hükmünde sendikalar ile konfederasyonlar arasında bir
ayrım yapmamıştır. Bu nedenle, konfederasyonların ancak haklı nedenin bulunması halinde,
üyelik başvurusunu reddedebilmesi Kanunun sistematiğine uygun çözümdür. Yine
konfederasyonunun bir sendikanın üyelik talebine hangi süre içerisinde cevap vermesi gerektiği
de 6356 sayılı Kanunda düzenlenmemiştir. Bu durumda sendika üyeliğine ilişkin düzenlemenin
kıyasen uygulanması ve konfederasyonun üyelik talebini otuz gün içerisinde açıkça
reddetmediği takdirde üyelik talebinin kabul edildiği sonucuna varmak gerekir.
76 / 325

Konfederasyon üyeliği ayrıca, konfederasyon kuruculuğu ya da konfederasyonların
birleşmesi veya bir konfederasyonun bir diğerine katılması sonucunda da kendiliğinden
kazanılır.
Sendikalar aynı zamanda birden fazla konfederasyona üye olamazlar. Aksi hâlde
sonraki üyelikler geçersizdir (STİSK.20/1).
Konfederasyon üyeliği, konfederasyonun veya üye sendikanın tüzel kişiliğinin sona
ermesi ile birlikte kendiliğinden ortadan kalkar. Ayrıca konfederasyon üyeliği, üyelikten
çekilme ve çıkarılma ile de sona erer.
Konfederasyon üyeliğinden çekilme sendika genel kurulunun üye veya delege tam
sayısının salt çoğunluğu ile alacağı karar ile mümkündür. Ancak sendika tüzüğünde daha
yüksek yeter sayı öngörülebilir (STİSK.13/3). Çekilme, konfederasyona bildirim tarihinden
itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır (STİSK.20/2).
Konfederasyon üyeliğinden çıkarılma, konfederasyon genel kurulu kararına bağlıdır
(STİSK.20/3). Buna göre, konfederasyon genel kurulu, tüzüğünde öngörülen sebeplere
dayanarak bir sendikanın üyelikten çıkarılması kararı alabilir. Kanunda bu karara karşı itiraz
hakkı düzenlenmemiştir. Bize göre, sendika üyeliğinden çıkarmada olduğu gibi, konfederasyon
üyeliğinden çıkarmada da, çıkarma kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde
iş davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemeye itiraz edilebilmelidir (Kıyasen
STİSK.19/4).
Üyelik, üyelikten çekilme ve çıkarılma kararları, konfederasyon tarafından bir ay
içerisinde Bakanlığa bildirilir (STİSK.20/4).
6356 sayılı Kanunda sendikaların konfederasyona ödeyecekleri üyelik aidatı konusunda
düzenleme yoktur. Konfederasyon üyelik aidatı miktarı konfederasyonun yasal tüzüğünde bir
sınırlama olmaksızın belirlenebilir.

4.3. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik
Kuruluşların, uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üye olmaları konusu
STİSK.21’de düzenlenmiştir. Kuruluşlar tüzüklerinde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek
üzere uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının kurucusu olabilir, bu kuruluşlara serbestçe üye
olabilir ve üyelikten çekilebilir, iş birliğinde bulunabilir, üye ve temsilci gönderebilir veya
kabul edebilir ve dış temsilcilik açabilir (STİSK.21/1). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
kurulu işçi ve işveren kuruluşları da Türkiye’de kurulu üst kuruluşlara üye olabilir
(STİSK.21/4).
6356 sayılı Kanunla uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının Türkiye'de temsilcilik
açabilmelerine imkân sağlanmıştır. Uluslararası işçi ve işveren kuruluşları Dışişleri
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye’de temsilcilik
açabilir ve üst kuruluşlara üye olabilirler (STİSK.21/2).
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Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik ya da uluslararası işçi ve işveren
kuruluşlarının Türkiye'de temsilcilik açması veya üst kuruluşa üye olmasına ilişkin hükümlere
aykırılık hâlinde İçişleri Bakanlığınca üyeliğin iptal edilmesi, temsilciliğin faaliyetinin
durdurulması veya kapatılması için, kuruluş merkezinin veya temsilciliğin bulunduğu yerde
dava açılabilir (STİSK.21/3).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sendika üyesi olmak için birtakım koşulların bir arada bulunması gerekmektedir. İşçi
sendikasına üye olmak için işçi, işveren sendikasına üye olmak için işveren veya işveren vekili
sıfatına sahip olmak gerekmektedir. Aranan bir diğer koşul ise kişinin aynı işkolunda başka bir
sendikanın üyesi olmamasıdır. Bu koşullları yerine getiren kişiler kural olarak on beş yaşını
doldurmuşlarsa ve sendika tüzüğünde öngörülen niteliklere de sahiplerse sendika üyesi
olabilirler.
Sendika üyesi olmak isteyen kişi başvuruyu e-devlet üzerinden gerçekleştirir.
Sendikanın üyelik başvurusunu kabul etme ya da etmeme konusunda özgürlüğü yoktur.
Sendika ancak haklı bir sebep göstermek suretiyle üyelik başvurusunu reddedebilir.
Sendika üyeliği, üye ile sendika arasında bir hukuki ilişki meydana getirir. Bu ilişki
beraberinde birtakım hak ve borçları getirir. Üyelikten doğan haklar; üyenin sendikanın faaliyet
ve yönetimine katılma hakkı, üyenin sendikanın tesis ve faaliyetlerinden yararlanma hakkı ile
üyenin eşit işlem görme hakkıdır. Üyelikten doğan borçların başında ise aidat ödeme borcu
gelmektedir. Üyelik aidatları sendikanın en önemli gelir kaynağıdır. Ancak aidat ödeme borcu
yalnızca faaliyeti devam eden sendikalar açısından geçerlidir. Üye faaliyeti durdurulmuş
sendikaya aidat ödemekle yükümlü değildir. Yine üyeliğin askıda olduğu dönemlerde de aidat
ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Üyelikten doğan bir diğer borç ise sendika düzenine uyma
borcudur. Bu borç çerçevesinde sendika üyeleri sendika düzenini bozacak tutum ve
davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.
İşçinin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması, işçi kuruluşu ve şubelerinin organlarında
görev alması ve aynı işkolunda olmak koşulu ile başka bir işyerine geçmesi halinde sendika
üyeliği varlığını sürdürür. Üyenin silah altına alınması halinde ise üyelik bu süre boyunca
askıda kalır.
Üyeliğin sona ermesi üç halde gerçekleşir. Üyelik kanunda belirtilen sebeplerin ortaya
çıkması ile kendiliğinden sona erebilir. Bireysel sendika özgürlüğünün gerektirdiği üzere üye
kendi arzusuyla sendika üyeliğinden ayrılabilir. Son olarak da sendika üyeyi üyelikten
çıkarabilir.
Konfederasyona üyelik, sendikanın genel kurulunun bu yönde bir karar alması üzerine
gerçekleşir. Konfederasyonların, üye olmak isteyen sendikaların isteğini kabul etmeme
hakkının bulunup bulunmadığına ilişkin Kanunda bir hüküm yoktur. Ancak kanunun
sistematiği çerçevesinde ele alındığında konfederasyonun üyelik başvurusunu kabul etme ya da
etmeme konusunda özgürlüğünün olmadığını söyleyebiliriz.
Son olarak da kuruluşlar tüzüklerinde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere
uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının kurucusu olabilir, bu kuruluşlara serbestçe üye
olabilir ve üyelikten çekilebilir, iş birliğinde bulunabilir, üye ve temsilci gönderebilir veya
kabul edebilir ve dış temsilcilik açabilirler.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi işçi sendikalarına üye olma koşulları arasında yer alır?

A.

İşçi niteliğine sahip olma

B.

İşveren vekili niteliğine sahip olma

C.

İş başvurusunda bulunma

D.

Yirmi yaşını doldurmuş olma

E.

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olma

2.

Aşağıdakilerden hangisi işçi sendikalarına üye olma koşulları arasında yer alır?

A.

İşveren niteliğini haiz olma

B.

Onbeş yaşını doldurmuş olma

C.

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olma

D.

En az on işçi istihdam etme

E.

Kamu kurumlarından ihale alabilme yeterliğine sahip olma

3.
hangisidir?

İşçi sendikasına üye olabilmek için aranan asgari yaş sınırı aşağıdakilerden

A.

18

B.

21

C.

25

D.

15

E.

30
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4.

I.

Bir işçi sendikasına üye olabilmek için işçi olmak yeterli değildir.

II.
Bir işveren sendikasına üye olmak isteyen işverenin işyeri, üye olmayı
düşündüğü sendikanın işkolunda faaliyet gösteriyor olmalıdır.
III.

İşverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olabilirler.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A.

Yalnız I

B.

Yalnız II

C.

I ve II

D.

II ve III

E.

Yalnız III

5.
“Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçilerin üye olabilecekleri sendikanın
işkolu, ………… işkoluna göre belirlenir.”
İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

Yardımcı işin girdiği

B.

Asıl işin girdiği

C.

Bakanlığın belirlediği

D.

Mahkemenin belirlediği

E.

İşverenin üyesi olduğu sendikanın girdiği

6.
aranmaz.”

“…………….. sendikalarının aynı işkolunda faaliyette bulunması koşulu

İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

Özel sektör işverenleri

B.

Kamu işverenleri

C.

İşçi

D.

Uluslararası işveren

E.

Meslek
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7.

I.

Sendikalar tüzüklerine, üyelik için ek koşullar koyabilirler.

II.
Sendika tüzükleri Anayasaya uygun olduğu müddetçe, kanuna ve demokratik
esaslara aykırı olabilir.
III.
Bireysel sendika özgürlüğünü önemli ölçüde sınırlayan veya ortadan kaldıran
tüzük hükümleri geçersizdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A.

Yalnız I

B.

Yalnız II

C.

I ve II

D.

II ve III

E.

I ve III

8.
Sendika üyeliği için aşağıdaki başvuru yöntemlerinden hangisinin kullanılması
gerekmektedir?
A.

Bakanlığa ıslak imzalı dilekçe verme

B.

E-devlet kapısı üzerinden başvurma

C.

Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine şahsen başvurma

D.

Sendika merkezine faks gönderme

E.

İşyeri sendika temsilcisine bildirimde bulunma

9.
“Üyelik başvurusu, sendika tarafından ……….. içinde reddedilmediği takdirde
üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.”
İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

15 gün

B.

30 gün

C.

45 gün

D.

60 gün

E.

120 gün
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10.
I.
İşçi sendikası üyesi işçinin, aynı işkolunda olmak koşulu ile başka bir
işyerine geçmesi halinde sendika üyeliği de varlığını sürdürür.
II.

Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silahaltına alınan üyenin üyelik ilişkisi sona

erer.
III.
Mevsimlik bir işte çalışan işçinin sendika üyeliği de iş sözleşmesinin askıda
bulunduğu süre içerisinde askıdadır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A.

Yalnız I

B.

Yalnız II

C.

I ve II

D.

II ve III

E.

I ve III
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5. SENDİKAL GÜVENCELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. SENDİKAL GÜVENCELER
5.1. İşçi Sendikası Üyeliğinin Güvencesi
5.1.1. İşe Girişte İşçi Sendikası Üyeliğinin Güvencesi
5.1.2. İş Sözleşmesinin Devamı Süresince İşçi Sendikası Üyeliğinin Güvencesi
5.1.3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde İşçi Sendikası Üyeliğinin Güvencesi
5.2. İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi
5.3. İşyeri Sendika Temsilciliğinin Güvencesi
5.3.1. Genel Olarak İşyeri Sendika Temsilciliği
5.3.1.1. Atanması, Sayısı ve Nitelikleri
5.3.1.2. Görev ve Yetkileri
5.3.1.3. İşyeri Sendika Temsilciliği Sıfatının Sona Ermesi
5.3.2. İşyeri Sendika Temsilcilerinin İş Güvencesi

87 / 325

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İşe alımda sendikal ayrımcılık yapan işverene nasıl bir ceza uygulanır?

2.

Sendikal nedenle sözleşmesine son verilen işçi hangi taleplerde bulabilir?

3.

Amatör sendika yöneticisi ve profesyonel sendika yöneticisi arasındaki fark

4.

İşyeri sendika temsilcisinin görev ve yetkileri nelerdir?

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İşçi
sendika
güvencesi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşe girişte, iş sözleşmesinin
devamı süresince ve iş Yasal tanımlardan günlük
üyeliğinin
sözleşmesinin
sona hayattan
örneklerden
ermesinde sendika üyeliğinin yararlanılacak
güvencesini öğrenmek

Profesyonel
ve
amatör Yasal tanımlardan günlük
İşçi kuruluşu yöneticiliğinin
sendika
yöneticiliğinin hayattan
örneklerden
güvencesi
güvencesini öğrenmek
yararlanılacak
Yasal tanımlardan günlük
İşyeri sendika temsilciğinin İşyeri sendika temsilciliğinin
hayattan
örneklerden
güvencesi
güvencesini öğrenmek
yararlanılacak
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Anahtar Kavramlar
•

Sendikal tazminat

•

Sendikal nedenle fesih

•

Profesyonel sendika yöneticisi

•

Amatör sendika yöneticisi

•

İşyeri sendika temsilcisi
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Giriş
Bu bölümde işçi sendikası üyeliğinin ve işyeri sendika temsilciliğinin güvencesini
ayrıntıları ile inceleyeceğiz.
Sendika üyeliğinin güvencesini, işe girişte işçi sendikası üyeliğinin güvencesi, iş
sözleşmesinin devamı süresince işçi sendikası üyeliğinin güvencesi ve iş sözleşmesinin sona
ermesinde işçi sendikası üyeliğinin güvencesi olmak üzere üç başlık altında inceleyeceğiz.
Ayrıca iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedilmesi halinde, işçinin iş güvencesi kapsamına
girip girmemesine göre feshin sonuçlarının neler olacağından da söz edeceğiz.
Ayrıca profesyonel sendika yöneticilerinin de hangi güvencelere sahip olduğunu ele
alacağız. Son olarak da işyeri sendika temsilciğinin ne olduğunu ve işyeri sendika
temsilciliğinin güvencesinden bahsedeceğiz.
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5.1. İşçi Sendikası Üyeliğinin Güvencesi
İşçi sendikası üyeliğinin güvencesi Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda üç
aşamada düzenlenmiştir. Sendikal haklar, öncelikle işe girişte, ardından iş ilişkisi devam
ederken ve son olarak iş sözleşmesinin sona ermesinde güvence altına alınmıştır.
İşçi sendikası üyeliğinin güvencesinin kapsamı ve buna aykırı hareket etmenin hukuki
sonuçları aşağıda ele alınacaktır. 6356 sayılı Kanunda ayrıca bu güvencelere aykırı olarak bir
sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlayanlar hakkında idari para cezası
öngörülmüştür (STİSK.78/1,c).
Türk Ceza Kanununda da sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suç olarak
düzenlenmiştir: “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın
faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden
ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.” (md.118/1).

5.1.1. İşe Girişte İşçi Sendikası Üyeliğinin Güvencesi
Anayasa ile düzenlenen bireysel sendika özgürlüğünün anlam ifade edebilmesi için
öncelikle, işçinin bu özgürlüğünün işe girişte, işverenin bu özgürlüğü zedeleyici işlemlerine
karşı korunması gerekir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, “İşçilerin işe
alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği
sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya
olmamaları şartına bağlı tutulamaz.” (STİSK.25/1). Böylelikle 6356 sayılı Kanun, işçinin
olumlu ve olumsuz sendika özgürlüğü ile birlikte, sendika seçme özgürlüğünü de güvence altına
almıştır.
Sendikalı-sendikasız işçiler açısından üyelik güvencesini düzenleyen STİSK. 25/1
hükmüne aykırı olarak toplu iş sözleşmelerine veya iş sözleşmelerine konulan hükümler
geçersizdir (STİSK.25/8). Ancak bu durumda sözleşmenin tamamı değil; bireysel sendika
özgürlüğünü zedeleyen hükümleri geçersizdir.
İşverenin işçilerin işe alınmalarında sendikal bir nedenle ayrım yapması halinde, işçinin
bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir (STİSK.25/4).
Sendikal tazminat belirlenirken, tazminat isteğinde bulunan kişi işe alınmış olsaydı elde edeceği
emsal ücret esas alınmalıdır.
İşverenin işe alınmada sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını işe başvuran kişi ispat
etmekle yükümlüdür. Ancak işe alınmayan kişinin sendikal ayrımcılık yapıldığını güçlü
biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren davranışının nedenini ispat etmekle
yükümlü olur (STİSK. 25/6).
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5.1.2. İş Sözleşmesinin Devamı Süresince İşçi Sendikası Üyeliğinin
Güvencesi
İşçilerin bireysel sendika özgürlüğü, çalışma koşullarının uygulanması konusunda da
korunmuş ve sendikalı işçilerin sendikasız işçilere göre daha kötü çalışma koşullarına tabi
tutulmaları engellenmiştir.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre “İşveren, bir sendikaya üye olan
işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma
şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz.”
(STİSK.25/2). Aynı maddenin 3. fıkrasına göre ise, “İşçiler, sendikaya üye olmaları veya
olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının
faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz
veya farklı işleme tabi tutulamaz.”. Bu düzenlemeler ile öngörülen sendikal nedenle ayrım
yasakları, işverenin eşit davranma borcunun sendikalı ve sendikasız işçiler açısından
uygulanmasını ifade eder.
Sendikal nedenle ayrım yasağı hükmünün mutlak olarak uygulanması işyerinde toplu iş
sözleşmesi yapan sendikanın üyesi işçiler aleyhine eşitsizlik yaratır. Nitekim bu nedenle, ücret,
ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularındaki toplu iş sözleşmesi hükümleri
saklı tutulmuştur (STİSK.25/2). Dolayısıyla işyerinde uygulanmakta olan toplu iş
sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyelerinin yararlanmaları sendikalı ve sendikasız işçi
ayrımının kapsamı dışında kalır. Ancak taraf işçi sendikasına üye olmayan işçilerin dayanışma
aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakları saklıdır (STİSK.39/4).
İşverenin sendikalı-sendikasız veya farklı sendikaya üye işçiler arasında çalışma
koşulları bakımından herhangi bir ayrım yapması veya sendikacılık faaliyetlerine katılmasından
dolayı farklı işlemde bulunması halinde, işçinin bir yıllık ücretinin tutarından az olmamak üzere
bir tazminata hükmedilir (STİSK.25/4). Bu tazminat sendikal tazminat olarak adlandırılır.
Sendikal nedenle ayrıma uğrayan işçi sendikal tazminat dışında ayrıca İşK.5'de düzenlenen
ayrımcılık tazminatına hak kazanamaz.
Sendikal tazminatın en az miktarı işçinin bir yıllık ücretidir. Hâkim tarafından bu
miktarın üstünde tazminata hükmedilebileceği gibi, toplu iş sözleşmelerinde de daha yüksek
miktarda tazminat öngörülebilir. İşçinin İş Kanunu ve diğer kanunlara göre sahip olduğu bütün
hakları saklıdır (STİSK.25/9). İş ilişkisinin devamı sırasında sendikal nedenlerle kendisine bazı
hakları verilmeyen işçi, tazminatla birlikte bu hakların verilmesini de isteyebilir.
Sendikal tazminatın hesabında dikkate alınacak ücret, işçinin son aldığı çıplak ücrettir.
Bu nedenle asıl ücrete ek olarak işçiye sözleşme ve kanun gereğince sağlanmış para ve para ile
ölçülebilen çıkarlar sendikal tazminatın hesaplanmasında göz önünde bulundurulmaz. Ayrıca
brüt yani vergi, sigorta primi gibi kesintiler yapılmadan önceki ücret esas alınır.
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İşverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak
işçi sendikal ayrımcılık yapıldığını güçlü biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda,
işveren davranışının nedenini ispat etmekle yükümlü olur (STİSK.25/6).
Sendikalı-sendikasız işçiler açısından üyelik güvencesini düzenleyen STİSK. 25/1
hükmüne aykırı olarak sendikal nedenle ayrım yapmaya imkân sağlayan toplu iş sözleşmeleri
veya iş sözleşmeleri hükümleri geçersizdir (STİSK.25/8).

5.1.3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde İşçi Sendikası Üyeliğinin
Güvencesi
İşveren, işe alma ve çalışma koşulları konusunda olduğu gibi bir sendikaya üye olan
işçilerle olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında çalıştırmaya son verme
bakımından herhangi bir ayrım yapamaz (STİSK.25/2). Bunun gibi, işçiler sendikaya üye
olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika
veya konfederasyon faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamazlar (STİSK.25/2).
Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin onayı ile çalışma saatleri içinde
sendikal faaliyetlere katılmak iş sözleşmesinin feshi açısından geçerli neden olarak kabul
edilemez (İşK.18/a).
İşçilerin sendikal hak¬ ve özgürlüklerini kullanmaları (sendikaya üye olmaları veya
olmamaları yahut sen¬di¬kal faaliyette bulunmaları) nedeniyle işveren tarafından
sözleş¬me¬le¬ri¬nin feshedilmesi sendikal nedenle fesih olarak adlandırılır.
6356 sayılı Kanun, sendikal nedenle feshin sonuçlarını işçinin iş güvencesinin
kapsamına girip girmemesine göre farklı düzenlemekteydi. Ancak Anayasa Mahkemesinin
22.20.2014 tarihli iptal kararı sonrasında iş güvencesinin kapsamına giren işçiler ile dışında
kalan işçiler bakımından sendikal nedenle feshin hukuki sonuçları önemli ölçüde eşitlenmiştir.
Anayasa Mahkemesi 4857 sayılı Kanunun 18. Maddesine yapılan atfı iptal ederek, iş güvencesi
kapsamı dışında kalan işçilerin de İşK. 20 ve 21 hükümlerinden yararlanabilmesinin önünü
açmıştır.
İş sözleşmesinin sendikal bir nedenle feshedildiğini iddia eden bir işçi, İşK. 20’ye göre
dava açma hakkına sahiptir (STİSK. 25/5) bunun için işçinin iş güvencesinin kapsamında
bulunması aranmaz. İşçi, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile dava açabilir
veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür (İŞK. 20/1).
Mahkeme ya da hakem tarafından iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin
tespit edilmesi halinde, sendikal tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması
halinde, ayrıca İşK. 21/1’de belirtilen iş güvencesi tazminatına hükmedilemez.
İşçinin sendikal tazminata hak kazanabilmesi, işçinin kararın tebliği tarihinden itibaren
on iş günü işe başlamak üzere işverene başvurusu, işverenin bir ay içerisinde işe başlatması
veya başlatmaması koşuluna bağlı değildir. Bu hükmün sonucu olarak iş sözleşmesinin sendikal
nedenle feshedildiği kesin hüküm haline gelmişse, işverenin işçiyi işe başlatması, işvereni
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sendikal tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Bir diğer ifade ile işverenin işçiyi işe
başlatması ile başlatmaması hukuki sonucu değiştirmez. Bu sonuç da işvereni işçiyi işe
başlatmamaya yöneltir. Ayrıca işçinin, kararın tebliği tarihinden itibaren on iş günü içinde işe
başlamak üzere işverene başvurmamış olması da sendikal tazminat hakkını ortadan kaldırmaz.
İş güvencesi kapsamı dışında kalan bir işçinin İşK. 20 hükmüne dayanarak işe iade
davası açabilmesi, feshin sendikal nedenle yapıldığı iddiası ile sınırlıdır. Bu nedenle
mahkemenin işçinin iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedilmediğine karar vermesi halinde
davayı reddetmesi gerekir. Mahkemenin böyle bir durumda iş güvencesi tazminatına karar
vermesi de mümkün değildir.
İşçinin İşK. 20-21 hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini
engellemez. (STİSK 25/2) başka deyişle, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini ileri
süren işçi, feshin geçersizliği ve işe iade talepleri olmaksızın doğrudan sendikal tazminat
istemiyle de dava açabilir. Bu davanın fesih bildirimi tarihinden itibaren bir ay içerisinde
açılması zorunlu değildir. Genel zamanaşımı süresi olan on yıl içerisinde sendikal tazminat
talebiyle dava açılabilmesi mümkündür (TBK. 146). Önemle belirtelim ki, sendikal tazminata
hak kazanan işçi, ayrıca İşK. 17/6 uyarınca kötüniyet tazminatı isteminde bulunamaz.
Sendikal tazminatın en az miktarı işçinin bir yıllık ücretidir. Hâkim tarafından bu
miktarın üstünde tazminata hükmedilebileceği gibi, toplu iş sözleşmelerinde de daha yüksek
miktarda tazminat öngörülebilir. İşçinin iş Kanunu ve diğer kanunlara göre sahip olduğu bütün
hakları saklıdır (STİSK. 25/9). Sendikal tazminatın hesabında dikkate alınacak ücret, işçinin
son aldığı çıplak ücrettir. Bu nedenle asıl ücrete ek olarak işçiye sözleşme ve kanun gereğince
sağlanmış para ve para ile ölçülebilen çıkarlar sendikal tazminatın hesaplanmasında göz önünde
bulundurulmaz. Ayrıca brüt yani vergi, sigorta primi gibi kesintiler yapılmadan önceki ücret
esas alınır. İşçinin sendikal tazminata hak kazanabilmesi için bu miktarda bir zarara uğramış
olması da gerekli değildir. Bu yönüyle sendikal tazminat bir medeni ceza niteliğindedir.
İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile açılacak davada, feshin
nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene
dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür
(STİSK.25/6). İşverenin ispat yükümlülüğü iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshetmediğine
değil, iş sözleşmesini feshederken dayandığı nedenin geçerli neden olduğuna ilişkindir.
Sendikal nedeni ispat yükü ise işçinin üzerindedir.
STİSK.25'de yer alan hükümlere aykırı olan toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesi
hükümleri geçersizdir (STİSK.25/8).
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5.2. İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, işçi kuruluşunda yönetici olduğu için
çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesinin askıda kaldığını hüküm altına almıştır
(STİSK.23/1). Böylelikle yöneticilik nedeniyle iş sözleşmesi sona ermeyecek ancak yöneticilik
süresince iş sözleşmesinden kaynaklanan iş görme ve ücret ödeme borçları yerine
getirilmeyecektir.
6356 sayılı Kanuna göre, "kuruluşun ve şubenin yönetim kurulu üyeleri" yönetici
sıfatına sahiptir (STİSK.2/1,i). İşçi kuruluşu yöneticisi olduğu için işyerinden ayrılan işçilere,
uygulamada profesyonel sendika yöneticisi denilmektedir.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, işçi kuruluşu yöneticisi seçilen işçilere iş
sözleşmelerini feshedebilme seçeneği de öngörmüştür. Buna göre, yönetici dilerse işten
ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini
beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. Yönetici, sözleşmesini yöneticilik
süresi devam ederken de feshedebilir. Bu durumda yönetici kıdem tazminatına hak kazanır ve
kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır (STİSK.23/1). Emsal ücret
işyerinde benzer veya aynı işte çalışan ve aynı kıdemdeki bir işçinin yöneticinin iş sözleşmeni
feshi tarihinde almakta olduğu ücrettir.
İş sözleşmesi askıya alınan yönetici; sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime
girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi
hâlinde, sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere
işverene başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki
koşullarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler
süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır
(STİSK.23/2). Bu durumda sendika yöneticiliği sona eren işçi kıdem tazminatına hak
kazanacaktır. Yöneticinin bir ay içerisinde işe başlamak üzere başvurmaması halinde ise iş
sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiği sonucuna varmak gerekir.
İşveren, sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, yeniden
seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi nedenleri dışında
kalan bir sebeple yöneticilik görevi sona eren sendika yöneticisini işe başlatma yükümlü
değildir. Örneğin yöneticinin milletvekili ya da belediye başkanı seçilmesi, mahkeme kararı ile
ya da işlediği bir suç nedeniyle görevinin sona ermesi halinde durum böyledir. Bu yöneticilere
başvuruları hâlinde işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. Ödenecek tazminatın hesabında,
işyerinde çalışılmış süreler göz önünde bulundurulur ve fesih anında emsalleri için geçerli olan
ücret ve diğer hakları esas alınır. İşçinin iş kanunlarından doğan hakları saklıdır (STİSK.23/3).
Yöneticilik görevi sona eren kişinin kıdem tazminatı istemiyle hangi süre içerisinde
işverene başvurması gerektiğine ilişkin bir düzenleme 6356 sayılı Kanunda yoktur. Bu nedenle
eski yöneticinin kıdem tazminatı zamanaşımı süresi olan on yıl içerisinde işverene başvurması
ve kıdem tazminatını istemesi gerekir. Kanunda da açıkça ifade edildiği gibi, kıdem süresinin
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belirlenmesinde işyerinde çalıştığı süreler esas alınacak ve yöneticilikte geçen süreler kıdem
süresine eklenmeyecektir.
Kanunda yer alan o andaki koşullarla ifadesi, öğretide işçinin işinden ayrı kaldığı süre
içinde, işyerinde toplu iş sözleşmeleri ile getirilen tüm haklardan yararlanacağı şeklinde
yorumlanmaktadır. Ancak işçinin mevcut toplu iş sözleşmesinden yararlanması STİSK.39’da
öngörülen koşulların bulunmasına bağlıdır.
İşçi kuruluşu yöneticisi olmasına rağmen işyerinde çalışmaya devam eden kişiler ise
uygulamada amatör sendika yöneticisi olarak adlandırılır. Amatör sendika yöneticileri ise
aşağıda anlatacağımız işyeri sendika temsilcileri için öngörülen güvenceye sahiptir
(STİSK.24/5).

5.3. İşyeri Sendika Temsilciliğinin Güvencesi
5.3.1. Genel Olarak İşyeri Sendika Temsilciliği
5.3.1.1. Atanması, Sayısı ve Nitelikleri
İşyeri sendika temsilcileri, toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen işçi
sendikası tarafından atanırlar (STİSK.27/1). Sendika, işyeri sendika temsilcisi atama yetkisini,
toplu iş sözleşmesi devam ettiği süre içerisinde istediği zaman kullanabilir.
Sendikanın atayabileceği temsilci sayısı işyerinde çalışan işçi sayısına göre değişir.
İşyerinde işçi olarak çalışan, taraf sendikaya üye olan veya olmayan tüm işçiler, atanacak
temsilci sayısının belirlenmesinde dikkate alınır. STİSK.27/1’e göre, işyerinde işçi sayısı;
•

Elliye kadar ise bir,

•

Elli bir ile yüz arasında ise en çok iki,

•

Yüz bir ile beş yüz arasında ise en çok üç,

•

Beş yüz bir ile bin arasında ise en çok dört,

•

Bin bir ile iki bin arasında ise en çok altı,

•

İki binden fazla ise en çok sekiz temsilci atayabilir.

Bu temsilcilerden biri baş temsilci olarak görevlendirilir. Sendika işyerinde temsilci
olarak atadığı üyelerinin kimliklerini on beş gün içinde işverene bildirmek zorundadır
(STİSK.27/1). Atanacak temsilci sayısının belirlenmesinde, atama tarihinde işyerinde
çalışmakta olan işçi sayısı esas alınır. İşletme toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin bulunması
halinde, sendika işletme kapsamındaki her işyeri için o işyerindeki işçi sayısını esas alarak
temsilci atar.
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Sendika, kanunda en çok miktarı gösterilen sayıda temsilciyi işyerinde çalışan üyeleri
arasından seçer. Bu nedenle işyerinde çalışmayan bir sendika üyesi veya işyerinde çalışan ancak
sendika üyesi olmayan kişiler temsilci olarak atanamaz. Sendika tüzüğünde işyeri sendika
temsilcisinin seçimle belirlenmesine ilişkin hüküm bulunması hâlinde, seçilen üye temsilci
olarak atanır (STİSK.27/2).
Sendika tüzüklerine veya toplu iş sözleşmesine konulacak hüküm ile işyeri sendika
temsilcileri için aranacak koşullar belirlenebilir.

5.3.1.2. Görev ve Yetkileri
İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri STİSK.27/3’de düzenlenmiştir: İşyeri sendika
temsilcileri ve baş temsilci; işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile işçilerin dileklerini dinlemek ve
şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu
sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek ve iş kanunları ile toplu iş sözleşmelerinde
öngörülen çalışma koşullarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir.
Temsilcinin yukarıda belirtilen görevlerinin dışında, İş Kanunu ve bununla ilgili
mevzuattan doğan görevleri de vardır. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 15. maddesine göre,
temsilciler izin kuruluna işçi üye seçiminde görevlidirler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa
göre de, işyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan
temsilcisi olarak görev yaparlar (İSGK.20/4). Bunların dışında toplu iş sözleşmeleri, sendika
tüzüğü ve yönetmelikleri ile de işyeri sendika temsilcilerine çeşitli görev ve yetkiler verilebilir.
İşyeri sendika temsilcileri tüm bu görevleri yerine getirirken ve yetkileri kullanırken iş
disiplinini bozmamak zorundadırlar. İşyerlerinde, sendika temsilcilerine görevlerini hızlı ve
etkili biçimde yapmalarına imkân verecek kolaylıklar sağlanır (STİSK.27/4).
Görüldüğü üzere, sendika temsilcisinin temel görevi, işçi-işveren, işveren-sendika ve
sendika-işçi arasında ilişkiyi kurmak ve işbirliğini sağlamaktır.

5.3.1.3. İşyeri Sendika Temsilciliği Sıfatının Sona Ermesi
Temsilcilik görevi, sendikanın yetkisi devam ettiği sürece devam eder (STİSK.27/1).
Bu nedenle, işyeri sendika temsilcisi atamış olan sendikanın toplu iş sözleşmesinin sona
ermesine rağmen toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi devam ediyorsa, işyeri sendika temsilciliği
sıfatı da buna bağlı olarak devam eder. Yeni yapılacak toplu iş sözleşmesi yetkisinin bir başka
sendikaya ait olması halinde ise, toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte işyeri sendika
temsilcisinin görevi de sona erer.
Temsilcilik görevi, işyeri sendika temsilcisinin çalıştığı ve temsilci olarak atandığı
işyerinin işveren tarafından temsilcinin onayı ile değiştirilmesi, temsilcinin iş sözleşmesinin
bildirimsiz fesih veya fesih dışında sona erme sebepleri ile (ölüm, tarafların anlaşması, sürenin
dolması) ortadan kalkması, işyeri sendika temsilcisinin atanması için gerekli olan koşullardan
birisini kaybetmesi, sendika üyeliğinin sona ermesi ve temsilciyi atayan sendikanın bu sıfatı
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geri alması hallerinde de sona erer. Nihayet, işyeri sendika temsilciliği niteliği, temsilcinin
kendi iradesiyle bu görevden ayrılması ile birlikte ortadan kalkar.

5.3.2. İşyeri Sendika Temsilcilerinin İş Güvencesi
İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden olmadıkça ve
nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemez (STİSK.24/1). Bu hüküm
karşısında işyeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesi ancak haklı nedenin bulunması halinde
feshedilebilecek, geçerli bir nedenin bulunması halinde ise işveren fesih hakkını
kullanamayacaktır. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve sözleşmesinin süresi dolan işyeri
sendika temsilcisinin yararlanabileceği bir güvence yoktur.
Hükümde geçen haklı sebep sadece İş Kanunlarında iş sözleşmesinin feshini haklı kılan
sebeplerle sınırlı değildir. Bunlar dışında TBK437/II’ye göre işverenden dürüstlük kurallarına
göre hizmet ilişkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve koşullar da haklı sebep olarak
kabul edilmelidir. İşverenin temsilcinin iş sözleşmesini feshettiği her somut olayda, işverenin
dayandığı sebebin haklı olup olmadığı hâkim tarafından takdir edilecektir.
Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde, temsilci veya üyesi
bulunduğu sendika dava açabilir (STİSK.24/1). Bir aylık süre hak düşürücü süredir. Bu süre
geçtikten sonra artık temsilcinin dava açma hakkı düşer. Hâkim de davanın süresi içerisinde
açılıp açılmadığını kendiliğinden dikkate alır. Dava basit yargılama usulüne göre
sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay kesin olarak karar verir
(STİSK.24/2). Fesih bildirimine karşı dava açma hakkı sadece temsilciye değil, üyesi
bulunduğu sendikaya da tanınmıştır.
İşveren fesih sırasında yazılı olarak bildirdiği haklı sebebe bağlıdır. Dava sırasında
dayandığı haklı nedeni değiştiremez veya başkaca bir haklı sebep ileri süremez. Temsilcinin
açtığı davada işveren fesih sırasında dayandığı haklı sebebi ispatlamakla yükümlüdür.
Temsilcinin işe iadesine karar verilirse fesih geçersiz sayılarak temsilcilik süresini
aşmamak kaydıyla fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları
ödenir. Kararın kesinleşmesinden itibaren altı iş günü içinde temsilcinin işe başvurması
koşuluyla, altı iş günü içinde işe başlatılmaması hâlinde, iş ilişkisinin devam ettiği kabul
edilerek ücreti ve diğer hakları temsilcilik süresince ödenmeye devam edilir. Bu hüküm yeniden
temsilciliğe atanma hâlinde de uygulanır (STİSK.24/3).
İşveren yazılı onayı olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin çalıştığı işyerini
değiştiremez veya işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz
sayılır (STİSK.24/4). İş sözleşmesi ya da işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi ile
işverenin çalışma koşullarında tek taraflı değişiklik yapabileceği kararlaştırılmış olsa bile
işveren, temsilcinin iş ya da işyeri değişikliğini ancak temsilcinin yazılı onayı ile yapabilir.
Temsilcinin, yazılı onayının bulunmadığı iş veya işyeri değişikliklerine ilişkin işverenin
talimatlarına uyma yükümlülüğü yoktur. Bu sebebe bağlı olarak işyeri sendika temsilcisinin iş
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sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde işyeri sendika temsilciliği güvencesi
işlerlik kazanır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anayasa ile düzenlenen bireysel sendika özgürlüğünün uzantısı olarak sendikal haklar,
işe girişte, iş ilişkisi devam ederken ve son olarak da iş sözleşmesinin sona ermesinde güvence
altına alınmıştır.
Buna göre işveren işçileri işe alırken sendikal bir nedenle ayrım yapamaz. Aksi bir
davranışta bulunması halinde sendikal tazminata hükmedilir. İşveren iş sözleşmesinin devamı
sürecinde de sendikalı ve sendikasız işçiler arasında ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça
ayrım yapamaz. Aksi bir davranışta yine sendikal tazminata hükmedilir. İş sözleşmesinin sona
ermesinde işverenin ayrımcılık yapması halinde ise sonuç işçinin iş güvencesine sahip olup
olmadığına göre değişir.
İşçi kuruluşu yöneticisi olduğu için işyerinden ayrılan işçilere, uygulamada profesyonel
sendika yöneticisi denilmektedir. Bu kişiler yönetici seçildikleri takdirde iş sözleşmelerini
isterlerse bildirim sürelerine uymaksızın feshedebilirler ve kıdem tazminatına hak kazanırlar.
Belirtmek gerekir ki yönetici, sözleşmesini yöneticilik süresi devam ederken de feshedebilir.
Sözleşmesini feshetmeyen yöneticinin iş sözleşmesi ise askıda kalır. Sözleşmesi askıda olan
yönetici, yöneticilik vasfını kanunda sayılan hallerden biri ile kaybettiği takdirde, görevinin
sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlatılmak üzere işverene
başvurabilir. İşveren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki koşullarla eski
işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır.
İşçi kuruluşu yöneticisi olmasına rağmen işyerinde çalışmaya devam eden kişiler ise
uygulamada amatör sendika yöneticisi olarak adlandırılırlar. Bu kişiler işyeri sendika
temsilcileri için öngörülen güvenceye sahiptirler. İşyeri sendika temsilcileri ise toplu iş
sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen işçi sendikası tarafından atanan ve işyeri ile sınırlı
olmak kaydı ile işçilerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren
arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını
gözetmek ve iş kanunları ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma koşullarının
uygulanmasına yardımcı olmakla görevli olan kişilerdir. Bu kişileri iş sözleşmeleri haklı bir
neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedilemez.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisinde sendika üyeliğinin
bahsedilemez?
A.

İşe başvuru aşamasında

B.

İşten çıkartılma aşamasında

C.

İş arama aşamasında

D.

İşyerinin değiştirilmesi aşamasında

E.

Çalışma şartlarının değiştirilmesi aşamasında

güvence sağladığından

2.
“6356 sayılı Kanun, işçinin olumlu ve olumsuz sendika özgürlüğü ile birlikte,
………………….. de güvence altına almıştır.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?
A.

Sendika seçme özgürlüğü

B.

İş seçme özgürlüğü

C.

İşten çıkma özgürlüğü

D.

Sendika faaliyetlerinden haberdar olma özgürlüğü

E.

İşyerini seçme özgürlüğü

3.
“İşverenin işçilerin işe alınmalarında sendikal bir nedenle ayrım yapması
halinde, işçinin ………… ücret tutarından az olmamak üzere ………………. hükmedilir.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

Üç aylık- sendikal tazminata

B.

Dört aylık- kötüniyet tazminatına

C.

Altı aylık- ayrımcılık tazminatına

D.

Bir yıllık- sendikal tazminatına

E.

İki yıllık- ayrımcılık tazminatına
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4.
“İşverenin işe alınmada sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını ……………. ispat
etmekle yükümlüdür.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

İşveren

B.

Sendika temsilcisi

C.

İşe başvuran kişi

D.

İşveren vekili

E.

Mahkeme

5.
I.
İşçilerin, işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal
faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.
II.
Sendikal nedenle ayrım yasağı hükmünün mutlak olarak uygulanması işyerinde
toplu iş sözleşmesi yapan sendikanın üyesi işçiler aleyhine eşitsizlik yaratır.
III.
İşyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının
üyelerinin yararlanmaları sendikalı ve sendikasız işçi ayrımının kapsamı dışında kalır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A.

Yalnız I

B.

Yalnız II

C.

Yalnız III

D.

I ve II

E.

I, II ve III
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6.
I.
Sendikal nedenle ayrıma uğrayan işçi sendikal tazminat dışında ayrıca
İşK.5'de düzenlenen ayrımcılık tazminatına da hak kazanır.
II.
Toplu iş sözleşmeleriyle sendikal tazminatın en az miktarı işçinin bir yıllık
ücretinin üzerinde belirlenebilir.
III.
İş ilişkisinin devamı sırasında sendikal nedenlerle kendisine bazı hakları
verilmeyen işçi, tazminatla birlikte bu hakların verilmesini isteyemez.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A.

Yalnız I

B.

Yalnız II

C.

Yalnız III

D.

I ve III

E.

II ve III

7.
“Sendikal tazminatın hesabında dikkate alınacak ücret, işçinin son aldığı
………. ücrettir.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

Brüt

B.

Asıl

C.

Giydirilmiş

D.

Çıplak

E.

Aylık
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8.
“İşverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını ………. ispat etmekle
yükümlüdür.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

İşveren

B.

İşçi

C.

Sendika

D.

Mahkeme

E.

Bakanlık

9.
I.
İş güvencesi kapsamı dışında kalan işçiler de İşK. 20 ve 21
hükümlerinden yararlanamazlar.
II.
Mahkeme ya da hakem tarafından iş sözleşmesinin sendikal nedenle
feshedildiğinin tespit edilmesi halinde, sendikal tazminata karar verilir.
III.
İşçi, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile dava açabilir veya
taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A.

Yalnız I

B.

I ve III

C.

Yalnız II

D.

II ve III

E.

Yalnız III
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10. I. İşyeri sendika temsilcileri, toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen
işçi sendikası tarafından atanırlar.
II.
Sendika, işyeri sendika temsilcisi atama yetkisini, toplu iş sözleşmesi devam
ettiği süre içerisinde istediği zaman kullanabilir.
III.
değişir.

Sendikanın atayabileceği temsilci sayısı işyerinde çalışan işçi sayısına göre

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A.

Yalnız I

B.

Yalnız II

C.

I ve II

D.

II ve III

E.

I, II ve III
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6. KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ, GELİR VE GİDERLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ, GELİR VE GİDERLERİ
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kuruluşların Faaliyetleri
6.1.1. Genel Olarak
6.1.2. Kuruluşların Serbest Faaliyetleri
6.1.2.1. Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi Yapma ve Toplu İş Uyuşmazlıklarının
Çözümüne İlişkin Faaliyetleri
6.1.2.2. Yargılama Hukukuna İlişkin Faaliyetleri
6.1.2.3. Çeşitli Kurullara Temsilci Gönderme
6.1.3. Sendika Ve Konfederasyonların Yasak Faaliyetleri
6.1.3.1. Temel Hakları Kötüye Kullanma Yasağı
Yasağı

6.1.3.2. Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokratik Esaslara Aykırı Faaliyette Bulunma
6.1.3.3. Siyasi Faaliyet Yasağı
6.1.3.4. İşçi ve İşveren İlişkilerindeki Yasaklar
6.1.3.5. Ticari Faaliyet Yasağı
6.2. Kuruluşların Gelir Ve Giderleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Sendika üyesi olmayanların sendikanın üyelerine sağladığı hal ve çıkarlardan
yararlanması mümkün müdür?
2.

Saflık ilkesi size neyi ifade etmektedir?

3.

Kuruluşların bağış kabul etme yetkisinin sınırlandırılmasının sebebi ne olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kuruluşların faaliyetleri

Kuruluşların serbest ve
yasak faaliyetlerini
birbirinden ayırabilmek

Yasal tanımlardan
yararlanılacak

Kuruluşların gelir ve
giderleri

Kuruluşların gelir ve
giderlerini ve nasıl
sınırlandırılacağını
öğrenmek

Yasal tanımlardan
yararlanılacak
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Anahtar Kavramlar
•

Serbest faaliyet

•

Yasak faaliyet

•

Toplu iş sözleşmesi

•

Toplu iş uyuşmazlığı

•

Saflık ilkesi
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Giriş
Bu bölümde kuruluşların faaliyetleri, gelir ve giderlerini inceleyeceğiz. Kuruluşların
faaliyetlerinin ve üyelerine sağladıkları hak ve çıkarların üyesi olmayanlara nasıl
uygulandığından söz ettikten sonra kuruluşların serbest faaliyetlerini; sendikaların toplu iş
sözleşmesi yapma ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin faaliyetleri, yargılama
hukukuna ilişkin faaliyetleri ve çeşitli kurullara temsilci gönderme alt başlıkları altında ele
alacağız. Kuruluşların yasak faaliyetlerini ise temel hakları kötüye kullanma yasağı,
cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyette bulunma yasağı ve siyasi
faaliyet yasağı olmak üzere, işçi ve işveren ilişkilerindeki yasaklar ve ticari faaliyet yasağı
olmak üzere beş alt başlıkta inceleyeceğiz. Son olarak da kuruluşların gelir ve giderlerinden
bahsedeceğiz.
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6.1. Kuruluşların Faaliyetleri
6.1.1. Genel Olarak
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kuruluşların yapabilecekleri faaliyetleri
sayma yöntemi ile belirlememiştir. Kanunun 26/1. maddesine göre kuruluşlar tüzüklerinde yer
alan konularda serbestçe faaliyette bulunurlar. Kuşkusuz bu hüküm kuruluşların tüzüklerine
hüküm koymak kaydıyla her türlü faaliyette bulunabilecekleri anlamında yorumlanamaz. Zira,
STİSK.26/5'de kuruluşların tüzükleriyle belirlenen amaçları dışında faaliyette
bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır. Sendikaların amacı ise, işçilerin ve işverenlerin
çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmektir.
Tüzel kişiler niteliklerine uygun düştüğü ölçüde gerçek kişiler için öngörülen temel hak
ve özgürlüklerden yararlanabilirler (TMK.48). Bu nedenledir ki; Anayasada yer alan kanun
önünde eşitlik (md.10); konut dokunulmazlığı (md.21); haberleşme (md.22); düşünceyi
açıklama ve yayma (md.26); toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme (md.34) gibi temel hak ve
özgürlüklerden tüzel kişi olarak kuruluşlar da yararlanabilirler.
Tüzel kişilerin organları ve temsilcileri aracılığıyla kullandıkları fiil ehliyetinin
kapsamına hukuki işlem ehliyeti ile hukuka aykırı fiillerden sorumluluk ehliyeti de girer.
Kuruluşlar, faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık
yasaklarına uymakla yükümlüdür. Kuruluşlar, faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini
gözetir (STİSK.26/3). Bu düzenlemenin sonucu olarak kuruluşlar, üyeleri arasında doğrudan
ve dolaylı olarak ayrımcılık oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınmakla yükümlüdür. Ayrıca
kuruluşlar faaliyetlerinden yararlandırmada ve organların oluşumunda kadınlara pozitif
ayrımcılık yapabileceklerdir.
Kuruluşların kendi faaliyetleri ile üyelerine sağladıkları hak ve çıkarların üyesi
olmayanlara uygulanması, 6356 sayılı Kanunun toplu iş sözleşmesi ve toplu iş
uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla yazılı onaylarına bağlıdır
(STİSK.26/4). Buna göre, sendikanın bağıtladığı toplu iş sözleşmesinin parasal olmayan
hükümleri işyerinde çalışan ve sendika üyesi olmayan işçiler hakkında da uygulanır
(STİSK.25/2). Toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasının üyesi olmayan işçilerin toplu iş
sözleşmesinin parasal hükümlerinden dayanışma aidatı ödeyerek de yararlanabilmeleri
mümkündür. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz (STİSK.39).

6.1.2. Kuruluşların Serbest Faaliyetleri
Kuruluşlar, amaçları dışında olmamak kaydıyla faaliyetlerini tüzükleri ile serbestçe
düzenleyebilirler. Kuruluşların sosyal, araştırma ve eğitim faaliyetleri tüzükleri ile
belirlenebilir. Bununla birlikte 6356 sayılı Kanunun kuruluşların faaliyetini düzenleyen 26.
maddesinde ve birçok hükmünde kuruluşların bazı faaliyetlerine yer verilmiştir. Örneğin
kuruluşlar sanayi ve ticaret kuruluşlarına yatırım yapabilir (STİSK. 26/8) ve doğal afet
durumunda yardımda bulunabilirler (STİSK. 28/7).
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Kuruluşların 6356 sayılı Kanunda düzenlenen faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

6.1.2.1. Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi Yapma ve Toplu İş
Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Faaliyetleri
Kuruluşların faaliyetlerini düzenleyen STİSK.26'da açıkça belirtilmiş olmasa da,
sendikaların, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve
geliştirmek amacıyla yapabilecekleri en önemli faaliyet toplu iş sözleşmesi bağıtlamaktır. 6356
sayılı Kanuna göre, bir toplu iş sözleşmesinin tarafları işçi sendikası ile işveren sendikası veya
işveren sendikası üyesi olmayan işverendir (STİSK.2/1,h). Görüldüğü üzere işçi sendikaları,
toplu iş sözleşmesinin zorunlu tarafıdır.
İlerleyen bölümlerde ele alınacağı üzere, sendikaların, toplu iş görüşmeleri sırasında
çıkan iş uyuşmazlıklarında görevli makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine
ve diğer yargı organlarına başvurma yetkisi vardır. Toplu iş uyuşmazlıkları barışçı çözüm
yolları ile çözümlenemediği takdirde sendikalar grev veya lokavta karar verme ve yürütme
hakkına sahiptir.
Belirtmek gerekir ki, Türk Hukukunda konfederasyonların toplu iş sözleşmesi yapma,
arabulucuya ya da tahkime başvurma ya da grev ve lokavt kararı alma ve uygulama yetkisi
yoktur.

6.1.2.2. Yargılama Hukukuna İlişkin Faaliyetleri
Kuruluşlar, tüzel kişi olmaları itibariyle genel olarak taraf ve dava ehliyetine sahiptirler.
Ayrıca kuruluşlar, çalışma hayatından, mevzuattan, örf ve adetten doğan uyuşmazlıklarda işçi
ve işverenleri temsilen dava açmak ve bu nedenle açılmış davada davayı takip yetkisine
sahiptirler (STİSK.26/2). Kuruluşların bu kapsamda açacakları davalar için üyelerinin yazılı
başvuruları aranmaz. Bu düzenleme ile kuruluşların bir üyenin bireysel çıkarını korumak için
değil, tüm üyelerin ortak çıkarlarını korumak amacıyla davada temsil yetkisi hüküm altına
alınmıştır. Bir başka ifade ile hükümde düzenlenen kuruluşların toplu nitelikteki temsil
yetkisidir.
Kuruluşların çalışma hayatından, mevzuattan, örf ve adetten doğan uyuşmazlıklarda işçi
ve işverenleri temsilen açabilecekleri ya da takip edecekleri dava HMK.113’de topluluk davası
olarak adlandırılmaktadır. Yetki itirazı, yorum davası, kanundışı grev veya lokavtın tespiti
davası, toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğan davalar sendikaların bu doğrultuda
açabilecekleri davalara örnektir.
Sendikalar, yazılı başvuruları üzerine iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan
hakları ile sosyal güvenlik haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava açmak ve bu
nedenle açılmış davada davayı takip yetkisine sahiptirler. Yargılama sürecinde üyeliğin sona
ermesi üyenin yazılı onay vermesi kaydıyla bu yetkiyi etkilemez (STİSK.26/2). Kuruluşların
bu hüküm doğrultusunda temsil ettikleri davalar bireysel niteliktedir. Toplu iş sözleşmesinin
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düzenleyici bölümüne dayalı olarak sendika tarafından açılacak eda davalarında da işçilerin
yazılı onayları aranır.
Kuruluşlar, yukarıda belirtilen yargısal faaliyetler dışında ayrıca tüzüklerine hüküm
koymak kaydıyla üyelerine adli yardımda da bulunabilirler.

6.1.2.3. Çeşitli Kurullara Temsilci Gönderme
İş Hukuku mevzuatında kuruluşların çeşitli kurul ve komisyonlara temsilcileri
aracılığıyla katılacağına ilişkin hükümler yer almaktadır. Bunlara örnek olarak, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Meclisi, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu, Türkiye
İş Kurumu Genel Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve Yüksek Hakem Kurulu verilebilir.
Kuruluşlar, Uluslararası Çalışma Örgütü ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşların
kurullarına da temsilci gönderirler.

6.1.3. Sendika Ve Konfederasyonların Yasak Faaliyetleri
6.1.3.1. Temel Hakları Kötüye Kullanma Yasağı
2821 sayılı Sendikalar Kanununda yer alan “sendika ve konfederasyonlar Anayasanın
14. maddesindeki yasaklara aykırı hareket edemezler” hükmü 6356 sayılı Kanunda yer
almamıştır. Anayasanın 11. maddesi gereğince Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
Bu nedenle temel hakları kötüye kullanma yasağı 6356 sayılı Kanun sonrasında da varlığını
sürdürür.
Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması başlığını taşıyan AY.14’e göre,
“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal
bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep
ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavrama ve görüşlere dayanan bir devlet
düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar.”.

6.1.3.2. Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokratik Esaslara Aykırı
Faaliyette Bulunma Yasağı
Kuruluşların yönetim ve işleyişleri, Anayasada belirlenen Cumhuriyetin niteliklerine ve
demokratik esaslara aykırı olamaz (AY.51/son)
Cumhuriyetin nitelikleri AY.2’de belirtilmiştir. Buna göre, “Türkiye Cumhuriyeti,
toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal
bir hukuk Devletidir.”. Kuruluşlar bu niteliklere aykırılık teşkil eden faaliyetlerde
bulunamazlar.
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6.1.3.3. Siyasi Faaliyet Yasağı
Kuruluşlar, amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Bu nedenle kuruluşların doğrudan
siyasi iktidarı elde etmek amacıyla faaliyette bulunması mümkün değildir. Kuruluşlar siyasi
partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar (STİSK.26/7).
Kuruluşlar ancak amaçları doğrultusunda faaliyette bulunabilirler. Kuruluşların kuruluş
amacı ise üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmektir.
Kuruluşlar, üyelerinin çalışma ilişkileri içerisinde yer alan bir hak ve çıkarını korumak amacıyla
bir siyasi partiyle işbirliği yapabilir, onunla ortak hareket edebilir veya ona destek olabilirler.
Yine kuruluşlar üyelerinin çalışma ilişkileri içerisindeki ortak ekonomik ve sosyal çıkarlarını
korumak ve geliştirmek amacıyla iktidara doğrudan veya dolaylı etki yapabilecek faaliyetlerde
bulunabilirler.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile sendika yöneticilerinin siyasi katılım
hakları da sınırlandırılmıştır. STİSK.9/6’ya göre, kuruluş ve şube yönetim, denetleme ve
disiplin kurulu üyelerinin görevleri, milletvekili veya belediye başkanı seçilmeleri hâlinde
kendiliğinden son bulur. Hükümde sadece milletvekili ve belediye başkanı seçilmekten söz
edilmektedir. Bu nedenle diğer yerel yönetim organlarında görev almak yöneticilik sıfatını
etkilemeyecektir.
Yürürlükteki hükümler karşısında bir kişinin aynı zamanda hem sendika hem de siyasi
parti organlarında görev almasında hukuki bir engel yoktur.
Son olarak belirtelim ki, siyasi partilerin kuruluşlara mali yardım ve bağışta bulunmaları
yasaklanmıştır (STİSK.28/2). Bu yasaklama kuruluşların siyasi partiler karşısında
bağımsızlıklarını sağlamaya yöneliktir.

6.1.3.4. İşçi ve İşveren İlişkilerindeki Yasaklar
İşçi ve işveren sendikalarının karşılıklı bağımsızlıkları (saflık ilkesi), işçi ve işveren
ilişkilerinde bazı yasakları da beraberinde getirir. Nitekim, STİSK.26 ile kuruluşların bu amaçla
bazı faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştır. Buna göre, işçiler ve işçi kuruluşları işveren
kuruluşlarına, işveren kuruluşları da işçi kuruluşlarına üye olamaz; gerek doğrudan doğruya,
gerek temsilcileri veya mensupları veya araya koyacakları diğer kimseler aracılığıyla biri
diğerinin kurulmasına, yönetim ve faaliyetine müdahalede bulunamazlar (STİSK.26/6).

6.1.3.5. Ticari Faaliyet Yasağı
Kuruluşlar kural olarak ticaretle uğraşamazlar (STİSK.26/8). Zira, kuruluşların kuruluş
amacı ticaret yapmak suretiyle üyelerine kâr dağıtmak değil; üyelerinin çalışma ilişkilerinde
ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmektir.
Kuruluşlar için öngörülen ticaret yapma yasağına istisna getirilmiş ve kuruluşların genel
kurul kararıyla nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla sanayi ve ticaret
kuruluşlarına yatırımda bulunabilecekleri öngörülmüştür (STİSK.26/8).
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6.2. Kuruluşların Gelir Ve Giderleri
Kuruluşların gelirleri STİSK.28’de düzenlenmiştir. Buna göre kuruluşların gelirleri;
üyelik ve dayanışma aidatları, tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden sağlanacak
gelirler, bağışlar ve malvarlığı gelirleri, malvarlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından
doğan kazançlardan ibarettir.
Kuruluşların bağış kabul etme yetkilerine kuruluşların bağımsızlıklarını korumak
düşüncesiyle bazı sınırlandırmalar getirilmiştir:
•
Kuruluşlar; kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve küçük sanatkâr
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yardım ve bağış alamazlar
(STİSK.28/2).
•

İşçi kuruluşları, işverenler ve 6356 sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre kurulan
işveren kuruluşlarından; işveren kuruluşları da işçilerden ve 6356 sayılı Kanun ve diğer
kanunlara göre kurulu işçi kuruluşlarından yardım ve bağış alamazlar (STİSK.28/3).
•
İşçi kuruluşları yurtdışında kurulu işveren ve işveren kuruluşlarından; işveren
kuruluşları ise işçi ve işçi kuruluşlarından yardım ve bağış alamazlar (STİSK.28/3). Ancak
kuruluşlar yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan Bakanlığa önceden bildirimde bulunmak
suretiyle yardım ve bağış alabilirler. Nakdî yardım ve bağışların bankalar aracılığıyla alınması
zorunludur (STİSK.28/3).
Yukarıda belirtilen yasaklara aykırı olarak yardım ve bağış alınması hâlinde üyelerden
birinin veya Bakanlığın başvurması üzerine, mahkeme kararıyla, alınan yardım Hazineye
aktarılır (STİSK.28/4).
Kuruluşlar, tüm nakdî gelirlerini bankaya yatırmak zorundadır. Zorunlu giderleri için
kasalarında tutacakları nakit miktarı genel kurullarınca belirlenir (STİSK.28/5).
Kuruluşlar, gelirlerini bu Kanunda ve tüzüklerinde gösterilen faaliyetleri dışında
kullanamaz veya bağışlayamazlar (STİSK.28/6). Ancak kuruluşlar; yönetim kurulu kararıyla
ve nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla;
•
Yurt içi ve yurtdışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar
aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına,
•
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile koordinasyon halinde, 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 64. Maddesi ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47/8. Maddesinde sayılanlar ile 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında
Kanun Kanunun ek 1. Maddesi hükümlerine göre nakdi tazminat ödenmesi veya aylık
bağlanması hakkı bulunanlara,
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•
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile yapılacak işbirliği protokolü
çerçevesinde, kadın istihdamını destekleyici faaliyetler kapsamında kullanılması koşuluyla
bakanlığa,
ayni ve nakdî yardımda bulunabilirler (STİSK.28/7).
İşveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak ve koşulları genel kurul kararıyla
belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve
nakit mevcudunun yüzde yirmi beşini aşmamak üzere karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve
yardım fonu oluşturulabilir (STİSK. 26/10).
Kuruluşlar elde ettikleri gelirleri üyeleri ve mensupları arasında dağıtamazlar. Ancak
sendikaların grev ve lokavt süresince tüzüklerine göre üyelerine yapacakları yardımlar ile
kuruluşların eğitim amaçlı yardımları bu yasağın kapsamı dışındadır (STİSK.26/9). Kuruluşlar
bu hüküm doğrultusunda üyelerine eğitim amaçlı yardımda bulunabilme imkânına sahip
olmuşlardır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sendika ve konfederasyonlar kural olarak tüzüklerinde yer alan konularda serbestçe
faaliyette bulunabilirler. Ancak bu kuruluşların tüzüklerine hüküm koymak kaydıyla her türlü
faaliyette bulunabilecekleri anlamına gelmemektedir.
Sendikalar temelde üyelerinin ekonomik hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek
amacıyla kurulan kuruluşlardır. Bu amaç doğrultusunda sendikaların yapabilecekleri en önemli
faaliyet toplu iş sözleşmesi imzalamaktır. Bunun dışında sendikalar iş sözleşmesinden ve
çalışma ilişkisinden doğan hakları ile sosyal güvenlik haklarında üyelerini ve mirasçılarını
temsilen dava açmak ve bu nedenle açılmış davada davayı takip edebilirler. Ayrıca kuruluşların
bir diğer faaliyeti de çeşitli kurul ve komisyonlara temsilcileri aracılığıyla katılmaktır.
Sendikalar ve konfederasyonların birtakım faaliyetleri yapmaları ise yasaklanmıştır.
Bunlar temel hakları kötüye kullanma, cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı
faaliyette bulunma yasağıdır. Ayrıca mutlak olmamakla birlikte kuruluşların siyasi faaliyette
bulunmaları da mümkün değildir. İşçilerin ve işçi kuruluşlarının işveren kuruluşlarına, işveren
kuruluşlarının da işçi kuruluşlarına üye olmaları; gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri
veya mensupları veya araya koyacakları diğer kimseler aracılığıyla birinin diğerinin
kurulmasına, yönetim ve faaliyetine müdahale etmesi de yasaklı faaliyetlerdendir. Son olarak
da kuruluşların ticaretle uğraşmaları kural olarak yasaklanmıştır. Ancak genel kurul kararıyla
nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla sanayi ve ticaret kuruluşlarına
yatırımda bulunabilmeleri mümkündür.
Kuruluşların gelirleri 6356 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Üyelik ve dayanışma
aidatları, tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden sağlanacak gelirler, bağışlar ve
malvarlığı gelirleri, malvarlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlar
kuruluşların gelir kalemleridir. Kuruluşların bağımsızlıklarını korumak amacıyla bağış kabul
etme yetkileri sınırlandırılmıştır. Buna göre kuruluşlar ; kamu kurum ve kuruluşları, siyasi
partiler, esnaf ve küçük sanatkâr kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarından, işçi kuruluşları işveren kuruluşlarından, işveren kuruluşları işçi
kuruluşlarından yardım alamazlar.
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Bölüm Soruları
1.
I.
Sendikaların amacı, işçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak
ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmektir.
II.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, kuruluşların yapabilecekleri
faaliyetleri sayma yöntemi ile belirlemiştir.
III.

Kuruluşlar tüzüklerinde yer alan konularda serbestçe faaliyette bulunurlar.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A.

Yalnız I

B.

I ve III

C.

Yalnız II

D.

II ve III

E.

Yalnız III

2.
“Tüzel kişilerin organları ve temsilcileri aracılığıyla kullandıkları fiil ehliyetinin
kapsamına …………………ehliyeti ile …………………………ehliyeti de girer.”
İfadesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

Ceza- savunma

B.

Hukuki işlem- hukuka aykırı fiillerden sorumluluk

C.

Kusurlu sorumluluk- kusursuz sorumluluk

D.

Dava ehliyeti- savunma ehliyeti

E.

Hak- fiil
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3.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların uymaları gereken yükümlülüklerden

A.
Kuruluşlar, faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve
ayrımcılık yasaklarına uymakla yükümlüdür.
B.
Kuruluşlar, destekleyecekleri siyasi partilerin
konusundaki görüşlerini dikkate almakla yükümlüdürler.
C.

cinsiyet

ayrımcılığı

Kuruluşlar, faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir.

D.
Kuruluşlar, üyeleri arasında doğrudan
oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınmakla yükümlüdür.

ve

dolaylı

olarak

ayrımcılık

E.
Kuruluşlar, faaliyetlerinden yararlandırmada ve organların oluşumunda
kadınlara pozitif ayrımcılık yapabileceklerdir.
4.
Kuruluşların kendi faaliyetleri ile üyelerine sağladıkları hak ve çıkarların üyesi
olmayanlara uygulanması için aşağıdakilerden hangisinin varlığı aranır?
A.

Sendikanın yazılı onayına

B.

Mahkemenin bu yöndeki kararına

C.

Bakanlığın olumlu yöndeki görüşüne

D.

Üye olmayan işçilerin taleplerine

E.

Üye olan işçilerin onay vermesine

5.
“Toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasının üyesi olmayan işçilerin toplu iş
sözleşmesinin parasal hükümlerinden ……………. ödeyerek de yararlanabilmeleri
mümkündür.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

Üyelik aidatı

B.

Bir aylık ücretlerini

C.

Dayanışma aidatı

D.

Ortaklık aidatı

E.

İşyeri aidatı
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6.
“Kuruluşlar, …………….. olmamak kaydıyla faaliyetlerini tüzükleri ile
serbestçe düzenleyebilirler.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

Üyelerinin hiçbirinin itirazı

B.

Amaçları dışında

C.

İşkolu farklılığı

D.

Ülke sınırları haricinde

E.

Hüküm değişikliği

7.
Aşağıdakilerden hangisi sendikaların toplu iş görüşmeleri sırasında ortaya
çıkabilecek uyuşmazlıklarda başvurabileceği makamlardan değildir?
A.

Hakem kurulları

B.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

C.

Arabulucu

D.

Bakanlar Kurulu

E.

İş mahkemeleri

8.
I.
Kuruluşlar, tüzel kişi olmaları itibariyle genel olarak taraf ve dava
ehliyetine sahiptirler.
II.
Kuruluşlar, çalışma hayatından, mevzuattan, örf ve adetten
uyuşmazlıklarda işçi ve işverenleri temsilen dava açma yetkisine sahiptirler.

doğan

III.
Kuruluşların bir üyenin bireysel çıkarını korumak için değil, tüm üyelerin ortak
çıkarlarını korumak amacıyla temsil yetkilerini kullanmaları mecburidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A.

Yalnız I

B.

Yalnız II

C.

Yalnız III

D.

I ve II

E.

II ve III
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9.
Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların temsilci gönderebileceği kurul ve
komisyonlar arasında yer almamaktadır?
A.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Meclisi

B.

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu

C.

Türkiye İş Kurumu Genel Kurulu

D.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

E.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu

10.
I.
Kuruluşların kuruluş amacı, üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve
çıkarlarını korumak ve geliştirmektir.
II.
Kuruluşlar, üyelerinin çalışma ilişkileri içerisinde yer alan bir hak ve çıkarını
korumak amacıyla da olsa siyasi partilerle işbirliği yapamazlar.
III.
Kuruluşlar üyelerinin çalışma ilişkileri içerisindeki ortak ekonomik ve sosyal
çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla iktidara doğrudan veya dolaylı etki yapabilecek
faaliyetlerde bulunabilirler.
Yukarıdakilerden hangisi ve ya hangileri doğrudur?
A.

Yalnız I

B.

Yalnız II

C.

I ve III

D.

II ve III

E.

I, II ve III
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7. KURULUŞLARIN DENETİMİ, FAALİYETLERİNİN
DURDURULMASI VE SONA ERMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. KURULUŞLARIN DENETİMİ, FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI VE
SONA ERMESİ
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Kuruluşların Denetimi
7.2. Kuruluşların Faaliyetlerinin Durdurulması
7.2.1. Faaliyetlerin Durdurulma Nedenleri
7.2.1.1. Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık
7.2.1.2. Kapatma Davalarında Tedbir Niteliğinde Faaliyetin Durdurulması
7.2.2. Faaliyetlerin Durdurulmasının Sonuçları
7.3. Kuruluşların Sona Ermesi
7.3.1.Sona Erme Halleri
7.3.1.1. Kendiliğinden Sona Erme
7.3.1.2. Fesih
7.3.1.3. Kapatılma
7.3.2. Sona Ermenin Sonuçları
7.3.2.1. Tasfiye
7.3.2.2. Tahsis
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
fark nedir?
3.

Kuruluşların faaliyetinin durdurulması hangi sonuçları doğurur?
Kuruluşların faaliyetinin durdurulması ile kuruluşların sona ermesi arasındaki
Kuruluşların sona ermesi hangi sonuçları doğurur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kuruluşların denetimi

Kuruluşlarının denetiminin Yasal
nasıl gerçekleştiği öğrenmek yararlanılacak

tanımlardan

Faaliyetlerin
Kuruluşların faaliyetlerinin
Yasal
durdurulmasının nedenlerini
durdurulması
yararlanılacak
ve sonuçlarını öğrenmek

tanımlardan

Kuruluşların sona ermesi

Kuruluşların sona ermesinin
Yasal
nedenlerini ve sonuçlarını
yararlanılacak
öğrenmek

tanımlardan
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Anahtar Kavramlar
•

İç denetim

•

Dış denetim

•

Tasfiye

•

Tahsis
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Giriş
Bu bölümde kuruluşların denetimini, faaliyetlerinin durdurulmasını ve sona ermesini
ele alacağız. Üçüncü bölümde kuruluşların zorunlu organlarından birinin denetim kurulu
olduğunu ve bu organın kuruluşların iç denetimini sağlamakla görevli olduğundan
bahsetmiştik. 6356 sayılı Kanun ile beraber iç denetime ilave olarak ayrıca dış denetim de
kuruluşlar için bir zorunluluk olarak öngörülmüştür. Bu bağlamda iç ve dış denetimin nasıl
yapıldığı incelenecek ilk konulardır.
Kuruluşların faaliyetlerinin durdurulmasını, faaliyetlerin durdurulma nedenleri ve
faaliyetlerin durdurulmasının sonuçları alt başlıkları altında inceleyeceğiz. Daha sonra ise
kuruluşların sona erme hallerini ve sona ermenin sonuçlarını inceleyeceğiz.
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7.1. Kuruluşların Denetimi
Kuruluşların denetimini iç ve dış denetim olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
Kuruluşların iç denetimi, kanun ve kuruluşun tüzük hükümlerine göre denetleme kurulları
tarafından yapılır. Denetimde, yönetim ve işleyişin, gelir, gider ve bilançoların ve bunlarla ilgili
işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygunluğu incelenir (STİSK.29/1).
6356 sayılı Kanun ile ayrıca kuruluşların dış denetimi de zorunlu hale getirilmiştir.
Kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç iki yılda bir 3568 sayılı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine
sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır. Bu denetimin yapılmış olması, denetleme kurulunun
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz (STİSK.29/2).
Dış denetimin esasları Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları
Defterler ile Toplu iş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile kuruluşların faaliyetlerine şeffaflık
kazandırmak amacıyla, kuruluşların faaliyet, dış denetim ve denetleme kurulu raporları ile
genel kurul kararlarını uygun yöntemlerle derhâl yayınlama yükümlülüğü öngörülmüştür
(STİSK.29/3).

7.2. Kuruluşların Faaliyetlerinin Durdurulması
7.2.1. Faaliyetlerin Durdurulma Nedenleri
6356 sayılı Kanunda kuruluşların faaliyetlerinin durdurulma nedenleri sınırlı olarak
sayılmıştır. Bunlar dışında kalan başka nedenlere dayanılarak, kuruluşların faaliyetleri
durdurulamaz. Bu nedenler:

7.2.1.1. Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık
Serbest kuruluş esası gereğince kuruluşlar, dilekçe ve tüzüklerini merkezlerinin bulunacağı
ilin valiliğine vermeleri ile birlikte tüzel kişilik kazanırlar (STİSK.7/1). Bu nedenle, idari
makamların kuruluşların tüzel kişilik kazanmasından önce, tüzük ve belgeler üzerinde inceleme
yapma yetkileri yoktur.
Kuruluşun tüzel kişilik kazanmasından sonra tüzüğün veya eki olan belgelerin içerdikleri
bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının
sağlanmadığının anlaşılması hâlinde ilgili valilik kanuna aykırılık veya eksikliklerin bir ay
içinde giderilmesini ister. Bu süre içinde kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmemesi
hâlinde, Bakanlığın veya ilgili valiliğin başvurusu üzerine mahkeme, gerekli gördüğü takdirde
kurucuları da dinleyerek üç iş günü içinde kuruluşun faaliyetinin durdurulmasına karar
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verebilir. Mahkeme kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için altmış günü aşmayan
bir süre verir. Bu durumda kuruluşun faaliyetin durdurulmasına karar verilmesi mahkemenin
takdirine bağlıdır. Başka deyişle, tüzük ve belgelerdeki eksiklikler ya da kanuna aykırılıklar
nedeniyle, mahkemenin, kuruluşun faaliyetini durdurma kararı verme zorunluluğu yoktur.
Tüzük değişikliği ve kanuna aykırılık veya eksikliğin bulunduğu diğer işlemlerde de aynı
hükümler uygulanır (STİSK.7/5).

7.2.1.2. Kapatma
Durdurulması

Davalarında

Tedbir

Niteliğinde

Faaliyetin

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca açılan kuruluşların
kapatılmasına ilişkin davalarda, mahkeme yargılamanın her safhasında istek üzerine veya
kendiliğinden kuruluşların faaliyetlerinin durdurulmasına ve yöneticilerin görevlerine son
verilmesine karar verebilir (STİSK.31/3).

7.2.2. Faaliyetlerin Durdurulmasının Sonuçları
Kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması halinde, kuruluşların tüzel kişiliği devam eder.
Ancak bu süre içerisinde faaliyetlerini sürdüremez. Faaliyeti durdurulan sendikanın taraf
olduğu toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı ödeyerek yararlanan işçilerin bu süre
içerisinde aidat ödeme yükümlülükleri ortadan kalkar (STİSK 39/6).
Kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması halinde, kuruluşların mallarının yönetimi,
çıkarlarının korunması ve durdurma süresi sonunda yeniden faaliyete geçebilmesi için genel
kurulun yapılması, Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince atanacak bir veya üç kayyım
tarafından sağlanır (STİSK 31/3).
Sendikanın faaliyetlerinin durdurulması halinde, 6356 sayılı Kanunda düzenlenen toplu
iş sözleşmesi, uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümüne ve grev ve lokavta ilişkin olarak
belirtilen işlemler ve uygulamalar, durdurma kararıyla birlikte askıya alınır. Bu işlemler ve
uygulamalar, sendikanın faaliyete geçmesi ile kaldığı yerden devam eder (STİSK. 76).
Sendikanın faaliyetinin durdurulmuş olması, sendikanın toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini
ortadan kaldırmaz, ancak sendika bu süre içerisinde toplu iş sözleşmesi yapamaz.
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7.3. Kuruluşların Sona Ermesi
7.3.1.Sona Erme Halleri
7.3.1.1. Kendiliğinden Sona Erme
Kuruluşların tüzel kişilikleri, kanunda belirtilen bazı olayların gerçekleşmesiyle hiçbir
karara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununda kendiliğinden sona ermeye ilişkin bir hüküm yoktur. Bu nedenle Türk Medeni
Kanununun derneklere ilişkin 87. maddesi kuruluşlar hakkında da uygulama alanı bulur.
Türk Medeni Kanununun 87. maddesine göre,


Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi,


İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu
organların oluşturulmamış olması,


Kuruluşun borçlarını ödeyemez duruma (acze) düşmüş olması,



Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi,



Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması,

hallerinde kuruluşun tüzel kişiliği kendiliğinden sona erer.

7.3.1.2. Fesih
Kuruluşlar kendi tüzel kişiliklerine her zaman son verebilirler (TMK.88). Bu yetki
sendika genel kuruluna aittir (STİSK.11/j).
Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı belirlenmemişse, fesih için karar yeter sayısı genel
kurul üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğudur (STİSK.13/3).

7.3.1.3. Kapatılma
Kuruluşlar ancak Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda düzenlenen sebeplerle
ve mahkeme kararı ile kapatılabilir. Bunun dışında başka sebeplerle veya idari makamlar
tarafından kuruluşların tüzel kişiliğine son verilemez.
6356 sayılı Kanununda yer alan kuruluşların kapatılma nedenleri şunlardır:


Tüzük ve Belgelerdeki Kanuna Aykırılığın Süresi İçinde Giderilmemiş Olması

Tüzük ve belgelerde kanuna aykırılığın giderilmesi için STİSK.7/3 uyarınca verilen
altmış günü aşmayan süre sonunda kuruluş, tüzük ve belgeleri kanuna uygun hale getirmemişse,
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süre veren mahkeme tarafından kuruluşun kapatılmasına karar verilir (STİSK.7/4). Tüzük
değişikliğinde kanuna aykırılık halinde de aynı düzenleme uygulama alanı bulur (STİSK.7/5).

Kuruluşların Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokratik Esaslara Aykırı
Faaliyette Bulunmaları
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı
faaliyetlerde bulunan kuruluş, merkezlerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısının talebi
üzerine mahkeme kararı ile kapatılır. Aykırı davranış bireysel olarak yöneticiler tarafından
gerçekleştirildiği takdirde, mahkemece sadece o yöneticilerin görevine son verilmesine karar
verilir (STİSK.31/1). Bir davranışın yönetici tarafından bireysel olarak mı yoksa kuruluş adına
mı yapıldığını saptamak ise oldukça güçtür. Hangi faaliyetlerin demokratik esaslara aykırı
olduğunun takdiri ise her somut olayda hâkime aittir.

7.3.2. Sona Ermenin Sonuçları
Kuruluşların sona ermesi ile birlikte tüzel kişiliği ortadan kalkar. Bundan sonra artık
tüzel kişiliğin tasfiyesi ve ardından tahsis işlemine geçilir.

7.3.2.1. Tasfiye
Kuruluşların sona ermesi halinde öncelikle malvarlığının tasfiyesi yapılır. Başka bir
deyişle, kuruluşların aktif ve pasif malvarlığı belirlenir ve hukuki ilişkileri kesilir. Bu tasfiye
sendikanın tüzüğündeki hükümlere göre yapılır (STİSK.8/j).

7.3.2.2. Tahsis
Tasfiye işleminden sonra tahsis yapılır. Bir diğer ifade ile tasfiye sonucunda geriye
kalan malvarlığının nereye devredileceği belirlenir. Kuruluşların sona ermesi halinde, tahsisin
nasıl yapılacağı STİSK.32’de emredici olarak düzenlenmiştir. Para ve mallar, bu maddede
belirtilen kuruluşlar dışında gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.
Kanunda öngörülen tahsis sistemi şöyledir:


Sendikalar İçin

Tüzüğünde hüküm bulunması kaydıyla tüzel kişiliği sona eren sendikanın malvarlığı bu
Kanuna göre kurulmuş aynı nitelikteki bir kuruluşa ya da üyesi bulunduğu üst kuruluşa; üst
kuruluş üyesi değilse aynı nitelikteki bir üst kuruluşa bırakılabilir (STİSK.32/1).


Konfederasyonlar İçin

Üst kuruluşun sona ermesi hâlinde, malvarlığı üyesi bulunan kuruluşlara bırakılabilir.
Tüzükte hüküm bulunmaması hâlinde feshe karar veren genel kurul, malvarlığını bu Kanuna
göre kurulmuş aynı nitelikteki bir kuruluşa devredebilir (STİSK.32/1).
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Tüzükte hüküm olmaması ya da fesih hâlinde genel kurul kararının bulunmaması veya
devrin ilgili kuruluş tarafından kabul edilmemesi hâlinde, tasfiye sonucunda kalacak paralar
İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılır ve mallar Türkiye İş Kurumuna devredilir (STİSK.32/2).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kuruluşların denetimi iç ve dış denetim olmak üzere ikiye ayrılır. İç denetim
kuruluşların denetleme kurulları tarafından yerine getirilir. 6356 sayılı Kanun ile zorunlu hale
gelen dış denetim ise en geç iki yılda bir yeminli mali müşavirler tarafından yapılır.
Tüzel kişilik kazanmasından sonra kuruluşun tüzük ve belgelerinde kanuna aykırılığın
tespit edilmesi halinde valilik kanuna aykırılık veya eksikliklerin giderilmesini kuruluştan ister.
Bir ay içinde eksiklik ve aykırılıkların giderilmemesi halinde mahkeme kuruluşun faaliyetinin
durdurulmasına karar verebilir. Ayrıca yine kuruluşların kapatılmasına ilişkin açılmış
davalarda mahkeme kuruluşların faaliyetlerinin durdurulmasına karar verebilir. Kuruluşun
faaliyeti durdurulduktan sonra da tüzel kişilikleri devam eder.
Kuruluşların sona ermesi üç halde olabilir. İlk olarak kuruluşlar kendiliğinden sona
erebilirler. Kuruluşun amacının gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi, ilk
genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların
oluşturulmamış olması, kuruluşun borçlarını ödeyemez duruma (acze) düşmüş olması, tüzük
gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi ve olağan genel kurul
toplantısının iki defa üst üste yapılamaması hallerinde kuruluşun tüzel kişiliği kendiliğinden
sona erer. Kuruluşun sona erme hallerinden ikincisi ise fesihtir. Kuruluşlar kendi tüzel
kişiliklerini istedikleri zaman sona erdirebilirler. Buna karar verecek yetkili organ genel
kuruldur. Kuruluşların sona erme hallerinden üçüncüsü ise kapatılmadır. Tüzük ve belgelerdeki
kanuna aykırılığın mahkemenin verdiği süre içerisinde giderilememiş olması, kuruluşların
Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyette bulunmuş olması hallerinde
kuruluşlar kapatılabilir.
Kuruluşların sona ermesi halinde öncelikle malvarlığının tasfiyesi yapılır daha sonra da
tahsis işlemine geçilir. Kuruluş sendika ise malvarlığı Kanuna göre kurulmuş aynı nitelikteki
bir kuruluşa ya da üyesi bulunduğu üst kuruluşa; üst kuruluş üyesi değilse aynı nitelikteki bir
üst kuruluşa bırakılabilir. Kuruluş konfederasyona ise malvarlığı üyesi bulunan kuruluşlara
veya Kanuna göre kurulmuş aynı nitelikteki bir kuruluşa devredebilir.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların denetiminde göz önünde bulundurulan
hususlardan değildir?
A.

Yönetim

B.

İşleyiş

C.

Tüzük hükümleri

D.

Gelir bilançoları

E.

Gider bilançoları

2.
Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların derhal yayınlama yükümlülüğü altında
oldukları belgeler arasında yer almamaktadır?
A.

Faaliyet raporları

B.

Dış denetim raporları

C.

Denetleme kurulu raporları

D.

Genel kurul kararları

E.

Üyelik başvuruları

3.
“Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının sağlanmadığının anlaşılması hâlinde
ilgili valilik kanuna aykırılık veya eksikliklerin …………… içinde giderilmesini ister.”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?
A.

Bir hafta

B.

Onbeş gün

C.

Bir ay

D.

İki ay

E.

Dört ay
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4.
I.
Bakanlığın veya ilgili valiliğin başvurusu üzerine mahkeme, gerekli
gördüğü takdirde kurucuları da dinleyerek altı iş günü içinde kuruluşun faaliyetinin
durdurulmasına karar verebilir.
II.
Mahkeme kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için otuz günü aşmayan
bir süre verir.
III.
bağlıdır.

Kuruluşun faaliyetin durdurulmasına karar verilmesi mahkemenin takdirine

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A.

Yalnız I

B.

Yalnız II

C.

Yalnız III

D.

I ve II

E.

I ve III

5.
Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların faaliyetlerinin durdurulmasının sonuçları
arasında yer almaz?
A.

Tüzel kişilikleri devam eder

B.

Faaliyetlerini sürdüremez

C.

Dayanışma aidatı ödeyen işçilerin aidat ödeme yükümlülükleri ortadan kalkar

D.

Taraf oldukları grev veya lokavt devam eder

E.

Mallarının yönetimi, çıkarlarının korunması kayyım/lar tarafından sağlanır

6.
“Sendikanın faaliyetinin durdurulmuş olması, sendikanın ………………..
yetkisini ortadan kaldırmaz”
İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?
A.

Üye kabul etme

B.

Yetki itirazında bulunma

C.

Üyelerine sosyal yardımlarda bulunma

D.

Toplu iş sözleşmesi yapma

E.

Arabulucuya başvurma
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7.
Kuruluşların kendi tüzel kişiliklerine son verebilme imkânını kullanma yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A.

Genel kurul

B.

Yönetim kurulu

C.

Denetleme kurulu

D.

Disiplin kurulu

E.

Halkla ilişkiler kurulu

8.

Kuruluşların “kapatılması” aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olur?

A.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın kararıyla

B.

Mahkeme kararıyla

C.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle

D.

Kuruluşun genel kurul kararıyla

E.

Valilik kararıyla

9.
Sendika tüzük ve belgelerindeki kanuna aykırılığın ne kadarlık bir süre
içerisinde giderilmesi gerekmektedir?
A.

Onbeş gün

B.

Otuz gün

C.

Kırkbeş gün

D.

Altmış gün

E.

Doksan gün
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Kuruluşların sona ermesi halinde öncelikle malvarlığının tahsisi yapılır.

10.

I.

II.

Tasfiye, 6356 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

III.

Tahsis işleminden sonra tasfiye yapılır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A.

Yalnız I

B.

I ve II

C.

Yalnız II

D.

I, II ve III

E.

Yalnız III
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8. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
8.1. Genel Olarak
8.2. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı
8.3. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı Ve Özerkliği
8.3.1. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı
8.3.2. Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği
8.4. Toplu İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
8.5. Toplu İş Sözleşmesinin İçeriği
8.5.1. Düzenleyici Bölüm
8.5.2. Borç Doğurucu Bölüm
8.6. Toplu İş Sözleşmesinin Türleri
8.6.1. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi
8.6.2. Grup Toplu İş Sözleşmesi
8.6.3. İşletme Toplu İş Sözleşmesi
8.6.4. Çerçeve Sözleşme
8.7. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu
8.7.1. Yorumda Uygulanacak Esaslar
8.7.2. Yorum Davası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Toplu iş sözleşmesinin düzenleyici bölümü neleri içermektedir?

2.

Toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliği hakkında bilgi veriniz?

3.

Grup toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi veriniz?

4.

Çerçeve sözleşme bir işkolu sözleşmesi midir? Anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Toplu
içeriği

iş

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Toplu
iş
sözleşmesinin
sözleşmesinin düzenleyici ve borç doğurucu Yasal
bölümlerini
birbirinden yararlanılacak
ayırabilmek

İşyeri, grup, işletme toplu iş
sözleşmeleri ve çerçeve Yasal
Toplu iş sözleşmesinin türleri
sözleşmeyi
birbirinden yararlanılacak
ayırabilmek
Toplu
iş
yorumu

sözleşmesinin

Toplu
iş
sözleşmesinin
Yasal
yorumunda
uygulanacak
yararlanılacak
esasları kavramak

tanımlardan

tanımlardan

tanımlardan
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Anahtar Kavramlar
•

Çerçeve sözleşme

•

Grup toplu iş sözleşmesi

•

İşletme toplu iş sözleşmesi

•

İşyeri toplu iş sözleşmesi

•

Yorum davası
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Giriş
Bu bölümde ilk olarak toplu iş sözleşmesinin Türkiye’de ilk ne zaman yürürlüğe
girdiğini, Anayasal düzeyde ilk kez ne zaman düzenlendiğini ve güvence altına alındığından
bahsedeceğiz.
Daha sonra toplu iş sözleşmesinin tanımını yaparak toplu iş sözleşmesi hakkı ve
özerkliği kavramlarının neler olduğunu inceleyeceğiz.
Toplu iş sözleşmesi düzenleyici ve borç doğurucu olmak üzere iki bölümdür. Toplu iş
sözleşmesinde yer alan iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili konuları
düzenleyen bölüm olan toplu iş sözleşmesinin normatif bölümü ile borç doğurucu bölümünün
nelere olduğundan söz edeceğiz.
Toplu iş sözleşmesinin türlerini; işyeri toplu iş sözleşmesi, grup toplu iş sözleşmesi,
işletme toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşme başlıkları altında ayrıntılarıyla ele alacağız.
Son olarak da toplu iş sözleşmesinin yorumunu, yorumda uygulanacak esaslar ve yorum davası
alt başlıklarında inceleyeceğiz.
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8.1. Genel Olarak
Sanayi devriminin ortaya çıkardığı ağır çalışma koşulları ile mücadele etmek amacıyla
kurulan işçi sendikaları yaptıkları toplu iş sözleşmeleri ile çalışma koşullarının
iyileştirilmesinde önemli rol oynamışlarıdır.
Ülkemizde toplu iş sözleşmesi ilk kez 1926 tarihli Borçlar Kanununun 316-317.
maddelerinde yer alan umumi mukaveleye ilişkin hükümler ile düzenlenmiştir. Borçlar
Kanununun umumi mukaveleye ilişkin hükümleri bütünüyle bugünkü anlamıyla toplu iş
sözleşmesi ile örtüşmez.
1947 tarih ve 5018 sayılı ilk Sendikalar Kanunu, sendikalara toplu iş sözleşmesi yapma
hakkı tanımıştır. Toplu iş sözleşmesi hakkı anayasal düzeyde ilk kez 1961 Anayasası ile
düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. 1963 yılında çıkarılan 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi
Grev ve Lokavt Kanunu ile toplu iş sözleşmesi hakkının nasıl kullanılacağı ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir.
1982 Anayasası da toplu iş sözleşmesi yapma hakkına yer vermiş, bu Anayasanın
kabulünden sonra 275 sayılı Kanunun yerini 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanunu almıştır. 2822 sayılı Kanun toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi açısından işkolu barajını
getirmiş ve güçlü sendikaların toplu iş sözleşmesi yapmasını sağlayacak düzenlemeler
yapmıştır.
18 Ekim 2012 tarihinde kabul edilen ve 7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 2822 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmıştır.
Yeni Kanun işkolu barajını yüzde ondan yüzde üçe düşürmüş ve 2822 sayılı Kanunda yer alan
toplu iş sözleşmesine ilişkin hükümlerde esaslı bir değişiklik yapmamıştır. Daha sonra bir
Kanun değişikliği ile bu oran yüzde bire düşürülmüştür.

8.2. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı
Toplu iş sözleşmesi, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 2.
maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre toplu iş sözleşmesi, “İş sözleşmesinin yapılması, içeriği
ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya
sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeyi” ifade eder. Kanunun 33/2.
maddesine göre, "Toplu iş sözleşmesi, tarafların karşılıklı hak ve borçları ile sözleşmenin
uygulanması ve denetimini ve uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen
hükümleri de içerebilir.".
6356 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümleri birlikte değerlendirildiğinde toplu iş
sözleşmesini şöyle tanımlamak mümkündür: Toplu iş sözleşmesi; işçi sendikası ile işveren
sendikası veya işveren sendikası üyesi olmayan işveren arasında, iş sözleşmesinin yapılması,
içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususların düzenlendiği ve tarafların karşılıklı hak ve borçlarının,
sözleşmenin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yollara
ilişkin hükümlerin de yer alabildiği yazılı olarak yapılan bir sözleşmedir.
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Görüldüğü üzere toplu iş sözleşmesi işçi-işveren ilişkilerini iş sözleşmesinde olduğu
gibi bireysel düzeyde değil; toplu düzeyde düzenleyen bir sözleşmedir.

8.3. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı Ve Özerkliği
8.3.1. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı
Toplu iş sözleşmesi yapma hakkı Anayasanın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
başlığını taşıyan üçüncü bölümünde yer almış ve 53. maddede düzenlenmiştir. Buna göre,
“İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma koşullarını
düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Toplu iş sözleşmesinin
nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.”. Anayasanın sözünü ettiği kanun, 18.10.2012 tarih ve
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunudur.
1982 Anayasasında 1961 Anayasasından farklı olarak bu hak sadece işçilere değil,
işverenlere de tanınmıştır. Anayasanın 53. maddesi toplu iş sözleşmesi yapma hakkını işçilere
tanımış olmasına karşın, 6356 sayılı Kanun bu hakkın kullanımını işçiler adına, işçi
sendikalarına vermiştir. 1961 Anayasası ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Kanununda da yer alan bu düzenleme hakkında, Anayasaya aykırılık iddiasında bulunulmuş,
ancak Anayasa Mahkemesi, işçiler adına örgütlerin toplu sözleşme yapmasının, Anayasanın
sosyal amacına daha uygun olduğu gerekçesiyle iptal talebini reddetmiştir.
Toplu iş sözleşmesi yapma hakkı da Anayasada düzenlenen diğer temel hak ve
özgürlükler gibi AY.13’de düzenlenen sınırlamalara tabidir. Bu nedenle, toplu iş sözleşmesi
yapma hakkı, özüne dokunulmaksızın Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı
olarak ve ancak Kanunla sınırlandırılabilir. Bu sınırlandırmalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna
ve demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı
olamaz.

8.3.2. Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği
Toplu iş sözleşmesi özerkliği, işçi ve işveren taraflarının karşılıklı olarak ekonomik ve
sosyal durumlarını ve çalışma koşullarını serbestçe düzenleme hak ve yetkilerini ifade eder. Bu
özerklik ile taraflar serbestçe toplu iş sözleşmesi yapabilme ve yaptıkları toplu iş sözleşmesi ile
üçüncü kişiler üzerinde hüküm ifade edecek genel ve objektif hukuk kuralı koyabilme hakkına
sahip olurlar.
Toplu iş sözleşmesi özerkliği bazı sınırlandırmalara tabidir. Toplu iş sözleşmeleri,
tarafların ekonomik ve sosyal durumlarıyla çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla yapılır.
Bu amaç toplu iş sözleşmesi özerkliği çerçevesinde tarafların toplu iş sözleşmesine koyacakları
hükümlerin konu bakımından sınırını oluşturur. Yine, tarafların anayasal temel hak ve
özgürlükleri, toplu iş sözleşmesine konulacak hükümler ile sınırlandırılamaz. Ayrıca, toplu iş
sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmeler, Anayasaya ve kanunların emredici hükümlerine aykırı
düzenlemeler içeremez (STİSK.5/5).
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8.4. Toplu İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
Toplu iş sözleşmeleri, özel hukuk tüzel kişisi olan işçi sendikaları ile yine özel hukuk
tüzel kişisi olan işveren sendikaları veya tüzel yahut gerçek kişi olan işverenin birbirine uygun
karşılıklı iradeleri ile meydana gelir. Düzenledikleri konular (iş sözleşmesinin yapılması, içeriği
ve sona ermesi) esas itibariyle özel hukuka ilişkindir. Ancak, taraflara toplu iş sözleşmelerinin
normatif bölümü ile iş sözleşmeleri üzerinde emredici nitelikte kural koyabilme yetkisi verilmiş
olması, toplu iş sözleşmesini diğer özel hukuk sözleşmelerinden ayırmaktadır. Bu nedenle,
öğretide toplu iş sözleşmeleri kendine özgü bir özel hukuk sözleşmesi olarak kabul
edilmektedir.

8.5. Toplu İş Sözleşmesinin İçeriği
Toplu iş sözleşmesinin içeriği, düzenleyici ve borç doğurucu olmak üzere iki bölümde
incelenmektedir.

8.5.1. Düzenleyici Bölüm
Toplu iş sözleşmesinde yer alan iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile
ilgili konuları düzenleyen bölümüne toplu iş sözleşmesinin düzenleyici (normatif) bölümü adı
verilir. Düzenleyici bölüm toplu iş sözleşmelerinin zorunlu unsurlarındandır (STİSK.33/1). İş
sözleşmesinin yapılması, içeriği veya sona ermesine ilişkin hükümler bulundurmayan bir
sözleşme, 6356 sayılı Kanun bakımından toplu iş sözleşmesi olarak nitelendirilemez. Ancak bir
toplu iş sözleşmesinin her üç konuda da hüküm içermesi gerekli değildir. İş sözleşmesinin
yapılması ya da içeriği veya sona ermesine ilişkin hükümler içermesi yeterlidir.
Toplu iş sözleşmesinin tarafları bu bölüme koydukları hükümler ile toplu iş
sözleşmesinin uygulama alanı ile sınırlı kalmak ve kanunun emredici hükümlerine aykırı
olmamak kaydıyla kanun gibi genel ve objektif nitelikte hukuk kuralı ihdas etmektedirler.
Nitekim toplu iş sözleşmeleri, iş sözleşmeleri üzerinde emredici etkiye sahiptir (STİSK.36/1).
Yukarıda da belirttiğimiz gibi toplu iş sözleşmesinin düzenleyici bölümü iş
sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkindir.
•
İş sözleşmesinin yapılmasına ilişkin hükümler: İş sözleşmesinin yapılmasına
ilişkin düzenlemeler, genellikle iş sözleşmelerinin yapılmasını emreden, yasaklayan ya da iş
sözleşmelerinin şeklini belirleyen hükümlerdir. Örneğin kanunda öngörülen sayının üstünde
engelli çalıştırma, işe almada daha önce işyerinde çalışmış olanlara öncelik tanınması, belirli
niteliklere sahip olmayan (örneğin ilköğretim mezunu olmayan) işçileri işe alma yasağı, tüm iş
sözleşmelerinin yazılı yapılma zorunluluğu bu bölümde düzenlenebilir ve bu hükümlere
uyulmamasının yaptırımları belirtilebilir.
•
İş sözleşmesinin içeriğine ilişkin hükümler: Toplu iş sözleşmelerinde yer alan iş
sözleşmesinin içeriğine ilişkin hükümler ile genellikle ücret, ücret zamları, sosyal yardımlar,
asıl ücretin dışında kalan ücret ekleri, izinler, deneme süresi, çalışma süreleri gibi iş
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sözleşmelerinde yer alan konular düzenlenir. Bunun yanı sıra iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin
önlemler, servis aracı konulması, kreş ve kantin açılması gibi doğrudan iş sözleşmesinin
içeriğinde yer almayan işyerinin çalışma düzenine ilişkin hükümlere de toplu iş sözleşmesinin
düzenleyici bölümünde yer verilebilir. Toplu iş sözleşmesinin işyerinin çalışma düzenine ilişkin
hükümleri işyerinde çalışan tüm işçiler hakkında uygulanır.
Toplu iş sözleşmesinin düzenleyici bölümüne koyulacak hükümler ile işçilerin
iş ya da işyeri değişikliği, fazla çalışma, yoğunlaştırılmış iş haftası ve tatil günlerinde çalışma
gibi uygulamalara ilişkin onayı da alınabilir.
Belirtmek gerekir ki, toplu iş sözleşmesine konulacak hükümler ile işçi ile
işveren arasında iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümleneceği
kararlaştırılamaz. Bir başka ifade ile toplu iş sözleşmesine konulacak böyle bir düzenleme işçiyi
bağlamaz ve işçi dava açma hakkını kullanabilir.
•
İş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin hükümler: Toplu iş sözleşmelerinde iş
sözleşmelerinin sona ermesine ilişkin hükümler de yer alabilmektedir. Bu bölümde yer
verilecek hükümler ile bildirim sürelerinin uzunluğu, iş sözleşmesinin feshinde şekil, iş
sözleşmesinin sona erme nedenleri ve işverenin fesih yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin
(bildirimsiz fesih öncesinde disiplin kurulunun kararının gerekli görülmesi gibi) düzenlemeler
yapılabilir. Yine bu bölümde ihbar, kötüniyet ve sendikal tazminat miktarları artırılabilir, kıdem
tazminatı tavanı yükseltilebilir ve haksız fesih halinde cezai koşul öngörülebilir. İş
güvencesinin koşullarından olan işyerinde otuz işçi çalışma ve altı ay kıdeme sahip olma
koşulları kaldırılabilir veya azaltılabilir. Ancak işverenin iş sözleşmesini fesih yetkisi bütünüyle
kaldırılamaz. Bunun gibi, iş güvencesi tazminatının ve boşta geçen süreye ilişkin ücretin
miktarı yükseltilemez (İşK.21/son). Bir kez daha belirtelim ki, toplu iş sözleşmesinin
düzenleyici bölümünde yer alacak olan hükümlerin mevzuatın mutlak emredici hükümlerine
aykırı olmaması gerekir. Sosyal kamu düzenine ilişkin (nispi emredici) hükümlerin aksi ise
ancak işçi yararına kararlaştırılabilir.

8.5.2. Borç Doğurucu Bölüm
Toplu iş sözleşmesinin tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin
uygulanmasını ve denetimini, uyuşmazlıkların çözümü için başvurulabilecek yolları
düzenleyen hükümlerinin yer aldığı bölümüne toplu iş sözleşmesinin borç doğurucu bölümü
adı verilir. Bu bölüm toplu iş sözleşmelerinin zorunlu unsuru değildir.
Toplu iş sözleşmelerinin borç doğurucu bölümü sadece sözleşmenin tarafları arasında
hüküm ifade eder. Toplu iş sözleşmesinin tarafları ise, işçi sendikası ile işveren sendikası veya
işveren sendikası üyesi olmayan işverendir. Bu nedenle toplu iş sözleşmesinin tarafları, borç
doğurucu bölüme koyacakları hüküm ile üyelerini borç altına sokamazlar.
İşyerine ilan tahtası asma, işyeri sendika temsilciliği odası, yardımlaşma sandığı, tatil
siteleri kurma, izin kurulları, disiplin kurulları gibi ortak kurullar, uyuşmazlıkların çözümü için
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uzlaştırma kurulları oluşturma veya özel hakeme gitme gibi konuları düzenleyen hükümler
toplu iş sözleşmelerinin borç doğurucu bölümlerinde yer alabilecek borçlara örnek teşkil eder.
Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan tarafların en önemli borcu iş barışını sağlama
(dirlik) borcudur. Bu borcun söz konusu olabilmesi için toplu iş sözleşmesi ile açıkça
kararlaştırılmış olmasına gerek yoktur. İş barışını sağlama borcu, tarafların toplu iş sözleşmesi
süresince iş barışını bozacak davranışlardan (örneğin, grev ve lokavt gibi iş mücadelesi
yollarına başvurmaktan) kaçınma borcunu ifade eder. Nitekim 6356 sayılı Kanun, hak
uyuşmazlıklarında, toplu iş sözleşmesi değişikliklerinde grev ve lokavta imkân vermemekle,
toplu iş sözleşmesi süresince iş barışını sağlamayı amaçlamıştır. Böylece, grev ve lokavta toplu
iş sözleşmesi devam ederken değil; sadece toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında ortaya
çıkan çıkar uyuşmazlıkları ile sınırlı olmak üzere başvurulabilir.

8.6. Toplu İş Sözleşmesinin Türleri
8.6.1. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi
6356 sayılı Kanun, toplu iş sözleşmesi düzeyi olarak işyeri esasını kabul etmiştir.
STİSK.34/1'e göre bir toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini
kapsayabilir. Türk Hukukunda kural, toplu iş sözleşmesinin işyeri düzeyinde yapılmasıdır. Bu
nedenle bir işyerinde uygulanmak üzere yapılan toplu iş sözleşmesi işyeri toplu iş sözleşmesi
olarak tanımlanır.

8.6.2. Grup Toplu İş Sözleşmesi
Toplu iş sözleşmesinin aynı işkolunda birden çok işyerini kapsaması halinde bu
sözleşme grup toplu iş sözleşmesi olarak adlandırılır. İşyeri toplu iş sözleşmesi kural olarak
belirli bir işyeri esas alınmak suretiyle yapılır. Ancak, bir işçi sendikasının her işyeri için ayrı
ayrı yetkili olması kaydıyla, birden çok işverene ait işyeri için, bu işverenlerin üyesi bulunduğu
işveren sendikası ile tek bir toplu iş sözleşmesi yapabilmesi mümkündür. Grup toplu iş
sözleşmesi de işyeri düzeyinde yapılan ancak birden çok işyerini kapsayan bir sözleşme
türüdür.
Kanunda, grup toplu iş sözleşmesi, işçi sendikası ile işveren sendikası arasında, birden
çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerlerini ve işletmeleri kapsayan toplu iş
sözleşmesi olarak tanımlamıştır (STİSK.2/1,ç). Grup toplu iş sözleşmesi, tarafların anlaşması
üzerine bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı
işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılır (STİSK.34/3). Bu hüküm
karşısında taraflardan birisinin diğer tarafı grup toplu iş sözleşmesi yapmaya zorlaması
mümkün değildir.
Farklı işveren sendikalarına üye olan işverenlere ait işyerleri için tek toplu iş sözleşmesi
yapılamaz. İşçi sendikasının her işveren sendikası ile ayrı toplu iş sözleşmesi yapması gerekir.
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8.6.3. İşletme Toplu İş Sözleşmesi
6356 sayılı Kanunda düzenlenen bir diğer toplu iş sözleşmesi tipi, işletme toplu iş
sözleşmesidir. İşletme toplu iş sözleşmesi, bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir kamu kurum
veya kuruluşuna ait aynı işkolundaki birden çok işyerini kapsayan sözleşmeyi ifade eder
(STİSK.2/1,d). Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda
birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi ancak işletme düzeyinde
yapılabilir (STİSK.34/2). Hükümde işletme toplu iş sözleşmesinin işletme düzeyinde bir
sözleşme olduğu açıkça ifade edilmiş olsa da bu sözleşme türü bir işverene ait aynı işkolundaki
işyerlerini kapsayan işyeri düzeyinde bir sözleşmedir. Bu hükmün uygulaması bakımından
işletme kavramı bir işverene ait aynı işkolundaki işyerlerini kapsayan bir anlama sahiptir.
Aynı şirketler topluluğu kapsamında bulunan ve ayrı tüzel kişiliği bulunan şirketler aynı
işkolunda faaliyet gösteriyor olsa bile işletme toplu iş sözleşmesi söz konusu olamaz. Bir gerçek
ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait farklı işkollarındaki işyerleri için ise
işletme toplu iş sözleşmesi yapılamaz.
İşletme toplu iş sözleşmesine ilişkin hüküm emredici niteliktedir. Bunun sonucu olarak
işletme toplu iş sözleşmesinin koşullarının oluştuğu hallerde, birden çok işyeri toplu iş
sözleşmesi yapılamaz. Kanun koyucu böylelikle bir işverene ait aynı işkolundaki işyerlerinde
farklı çalışma koşullarının uygulanmasına engel olmayı amaçlamıştır.
İşletme toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin aranılan niteliğe sahip olup
olmadıklarına ilişkin uyuşmazlıklar, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede on beş
gün içinde karara bağlanır. Kararın temyizi hâlinde Yargıtay on beş gün içinde kesin olarak
karar verir (STİSK.34/4).

8.6.4. Çerçeve Sözleşme
Bu sözleşme türü ilk kez 6356 sayılı Kanunla kabul edilmiştir. Kanunda, çerçeve
sözleşme, "Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına
üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşme" olarak
tanımlanmıştır. Hükümde açıkça bu sözleşme türünün düzeyinin işkolu olduğu belirtilmiştir.
Çerçeve sözleşme, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren sendikasının üyeleri hakkında
uygulanır ve meslekî eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam
politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilir (STİSK.33/3). Çerçeve sözleşme, taraflardan
birinin çağrısı ve karşı tarafın çağrıya olumlu cevap vermesi ile en az bir, en çok üç yıl için
yapılır (STİSK.33/4). Çerçeve sözleşmenin yapılması isteğe bağlıdır. Sözleşmenin her iki
tarafın bu yöndeki isteği ile yapılabilir. Bir tarafın diğerini çerçeve sözleşme yapmaya zorlama
yetkisi yoktur.
Çerçeve sözleşme, 5982 sayılı Kanun ile Anayasanın 53/3. maddesinde yer alan “Aynı
işyerinde, aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz”
hükmünün yürürlükten kaldırılmasının sonucunda 6356 sayılı Kanunda yer almıştır. Belirtmek
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gerekir ki, Kanunda, sözleşmenin tarafları, ismi, içeriği ve yapılma yöntemi iyi
düzenlenmemiştir. Bu sözleşme türünün yaygın uygulamasının olacağı da düşünülmemektedir.
Çerçeve sözleşmesi, kanunda açıkça hüküm altına alınmamış olsa da, tarafı olan işçi ve
işveren sendikalarını bağlar ve bu sendikaların yapacakları işyeri düzeyindeki toplu iş
sözleşmeleri üzerinde emredici etkiye sahip olur. Başka deyişle, işyeri, grup ve işletme
sözleşmeleri çerçeve sözleşmeye aykırı olamaz. Ancak bu sözleşmelerdeki işçi lehine hükümler
geçerlidir.

8.7. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu
8.7.1. Yorumda Uygulanacak Esaslar
Toplu iş sözleşmelerinin düzenleyici bölümü ile borç doğurucu bölümünün yorumunda
uygulanacak esaslar birbirinden farklıdır.
Düzenleyici bölüm, taraflarca konulan ve üçüncü kişilere (işçilere ve işverenlere)
uygulanacak hukuk kurallarından meydana geldiği için; bu bölümün yorumunda objektif hukuk
kurallarının yorumunda uygulanan esaslara başvurulmalıdır. Bir başka ifade ile üçüncü kişilerin
hükme verdiği anlam tarafların iradesine üstün tutulmalıdır. Ancak toplu iş sözleşmelerinin
lâfzî yorumu ile sonuca ulaşılamadığı hallerde, tarafların iradesi göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu durumda tarafların gerçek ve ortak iradesi güven kuralı esas alınmak suretiyle
belirlenmelidir. Ayrıca işçi yararına yorum esası gözetilmelidir.
Borç doğurucu bölümün yorumu ise, sözleşmelerin yorumu için geçerli olan esaslara
göre yapılmalıdır. Diğer deyişle, herhangi bir sözleşme gibi, toplu iş sözleşmesinin borç
doğurucu bölümünün yorumunda da dürüstlük kuralına dayanan güven esasına göre tarafların
sözleşmenin yapıldığı esnada ortak ve gerçek iradeleri araştırılmalıdır (TBK.18).

8.7.2. Yorum Davası
Toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla
yorum davası açılabilir. Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan
uyuşmazlıkta sözleşmenin taraflarından her biri, yetkili iş mahkemesinde yoruma ilişkin bir
dava açabilirler.
Mahkeme en geç iki ay içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi hâlinde Yargıtay
uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar (STİSK.53/1).
Madde metninde açık olarak belirtildiği gibi, yorum davası uygulanmakta olan bir toplu
iş sözleşmesinin yorumu amacıyla açılabilir. Sona ermiş bir toplu iş sözleşmesi hakkında ise
yorum davası açılamaz. Yorum davası açma ehliyeti sadece toplu iş sözleşmesinin taraflarına
aittir. İşçilerin ve işveren sendikası üyesi olan işverenlerin ise yorum davası açabilme ehliyeti
yoktur.
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Yorum davası, toplu iş sözleşmesinin hem düzenleyici hem de borç doğrucu bölümleri
hakkında açılabilir. Mahkemenin vereceği yorum kararı tarafları ve üyelerini toplu iş
sözleşmesi gibi bağlar. Yorum davası sonrasında açılabilecek olan eda davaları açısından da
yorum davasında verilen karar bağlayıcıdır.
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Uygulamalar

160 / 325

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplu iş sözleşmesi işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan
işveren arasında yapılan ve iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin
hususları düzenleyen sözleşmedir.
1961 Anayasası ile birlikte toplu iş sözleşmesi hakkı Anayasal bir hak olarak
tanınmıştır. 1982 Anayasasında bu hak bir önceki anayasadan farklı olarak işverenlere de
tanınmıştır. Her ne kadar toplu iş sözleşmesi işçilere tanınmış bir hak olsa da Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkın kullanımını işçiler adına, işçi sendikalarına vermiştir.
Toplu iş sözleşmesinin düzenlediği konular özel hukuka ilişkindir. Ancak toplu iş
sözleşmesinin normatif bölümünün, toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmeleri üzerinde emredici
etkisini ortaya çıkarmasından dolayı diğer özel hukuk sözleşmelerinden de ayrılmaktadır.
Öğretide toplu iş sözleşmeleri kendine özgü bir özel hukuk sözleşmesi olarak kabul
edilmektedir.
Toplu iş sözleşmeleri düzenleyici ve borç doğurucu olmak üzere iki bölümden oluşur.
Düzenleyici bölüm toplu iş sözleşmelerinin zorunlu unsurudur. Bu bölümde toplu iş
sözleşmesinde yer alan iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili konular
düzenlenir. Borç doğurucu bölüm ise tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin
uygulanmasını ve denetimini, uyuşmazlıkların çözümü için başvurulabilecek yolları
düzenleyen hükümlerinin yer aldığı bölümdür.
Toplu iş sözleşmesinin işyeri toplu iş sözleşmesi, grup toplu iş sözleşmesi, işletme toplu
iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşme olmak üzere dört türü vardır.
Toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla
yorum davası açılabilir. Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan
uyuşmazlıkta sözleşmenin taraflarından her biri, yetkili iş mahkemesinde yoruma ilişkin bir
dava açabilirler.
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Bölüm Soruları
1.
Toplu iş sözleşmesinin işçi ve işveren tarafından serbestçe düzenlenebilmesini
sağlayan, üçüncü kişiler üzerinde hüküm ifade edecek genel ve objektif kurallar
koyulabilmesine olanak sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Toplu iş sözleşmesinin genelliği

b.

Toplu iş sözleşmesinin özerkliği

c.

Toplu iş sözleşmesinin sübjektif olması

d.

Toplu iş sözleşmesinin anayasal bir hak olması

e.

Toplu iş sözleşmesinin borç doğurma özelliği

2.
Aşağıdakilerden hangisi 6356 sayılı kanunda kabul edilen toplu iş sözleşmesi
türlerinden değildir?
a.

İşyeri toplu iş sözleşmesi

b.

Grup toplu iş sözleşmesi

c.

İşkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi

d.

İşletme toplu iş sözleşmesi

e.

Çerçeve sözleşme

3.
Aşağıdakilerden hangisinde toplu iş sözleşmesinin bölümleri doğru şekilde
gösterilmiştir?
a.

Düzenleyici Bölüm – Borç Doğurucu Bölüm – Ücret ve Parasal Haklar

b.

Düzenleyici Bölüm – Ücret ve Parasal Haklar

c.

Borç Doğurucu Bölüm – Feshe İlişkin Hükümler

d.

Düzenleyici Bölüm – Borç Doğurucu Bölüm

e.

Düzenleyici Bölüm – Borç Doğurucu Bölüm – Feshe İlişkin Hükümler
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4.
Toplu iş sözleşmesinin, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile
ilgili konuları düzenleyen bölümüne toplu iş sözleşmesinin …………….. adı verilir.
a.

Borç doğurucu bölümü

b.

Feshe ilişkin bölümü

c.

Düzenleyici bölümü

d.

Belirleyici bölümü

e.

Özerkliği

5.
Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işveren tarafının en önemli borcu
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Toplu iş sözleşmesi bağıtlama borcu

b.

Sendikal haklara saygı

c.

İşletmenin sürdürülebilirliğini sağlama

d.

Sadakat ve karşılıklı güven borcu

e.

İş barışını sağlama borcu

6.
Toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla
aşağıdaki dava türlerinden hangisinin açılması mümkündür?
a.

Yorum davası

b.

İfa davası

c.

Tazminat davası

d.

Düzeltme davası

e.

İcra davası
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7.

6356 sayılı Kanun, toplu iş sözleşmesini tam olarak nasıl tanımlamıştır?

a.
İş sözleşmesinin yapılması ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere
işçi sendikası ile işveren sendikası arasında yapılan sözleşme.
b.
İş sözleşmesinin yapılması ve içeriğine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi
sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşme.
c.
İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları
düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren
arasında yapılan sözleşme.
d.
İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları
düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası arasında yapılan sözleşme.
e.
İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları
düzenlemek üzere işçi sendikası ile sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşme.
8.

Toplu iş sözleşmesi hakkı, Anayasa’nın hangi maddesinde düzenlenmiştir?

a.

51

b.

52

c.

53

d.

54

e.

55

9.
Bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı
işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde hangi tür toplu iş sözleşmesi yapılabilir?
a.

İşyeri toplu iş sözleşmesi

b.

Grup toplu iş sözleşmesi

c.

İşkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi

d.

İşletme toplu iş sözleşmesi

e.

Çerçeve sözleşme
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10.
“Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren
konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan
sözleşme” olarak tanımlanan toplu iş sözleşmesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
a.

İşyeri toplu iş sözleşmesi

b.

Grup toplu iş sözleşmesi

c.

İşkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi

d.

İşletme toplu iş sözleşmesi

e.

Çerçeve sözleşme
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9. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI
9.1. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti
9.2. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi
9.2.1. İşçi Tarafının Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkileri
9.2.2. İşveren Tarafının Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi
9.2.3. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Tespiti
9.2.3.1. Yetki Tespiti İçin Başvuru
9.2.3.2. Bakanlığın Yetki Tespiti
9.2.3.3. Yetki Tespitinin İlgililere Bildirilmesi
9.2.3.4. Yetki Tespitine İtiraz
9.2.3.5. Yetki Belgesi Verilmesi
9.3. Toplu Görüşme
9.3.1. Toplu Görüşmeye Çağrı
9.3.2. Toplu Görüşmenin Başlaması
9.4. Toplu İş Sözleşmesinin Metninin Hazırlanması, İmzalanması, Görevli Makama
Tevdi Edilmesi Ve İşyerinde İlanı
9.5. Toplu İş Sözleşmesinde Değişiklik Yapma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti ve toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi
arasındaki fark nedir?
2.

İşveren konfederasyonları toplu iş sözleşmesine taraf olabilirler mi?

3.

Yetki tespiti için başvuru makamı neresidir?

4.

Toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapmak mümkün müdür?

169 / 325

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yasal tanımlardan günlük
Toplu iş sözleşmesi yapma Ehliyet ve yetki kavramlarını
hayattan
örneklerden
ehliyeti ve yetkisi
birbirinden ayırabilmek
yararlanılacak
Yetki tespit sürecini ve yetki Yasal tanımlardan günlük
Toplu iş sözleşmesi yapma
için
aranan
koşulları hayattan
örneklerden
yetkisinin tespiti
öğrenmek
yararlanılacak

Toplu görüşme

Toplu görüşme sürecini ve
Yasal tanımlardan günlük
toplu
iş
sözleşmesinin
hayattan
örneklerden
imzalanmasından
sonraki
yararlanılacak
süreci öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
•

Ehliyet

•

Yetki

•

Toplu görüşme

•

Görevli makam
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Giriş
İlk olarak toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti ve yetkisinin neler olduğundan söz
edeceğiz. Bu bağlamda toplu iş sözleşmesi yetkisi almak için sendikalarda aranan koşulların
neler olduğunu, bu koşulları sağlayan sendikaların yetki tespiti için izlemesi gereken süreci
inceleyeceğiz.
Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tespitini yetki tespiti için başvuru, bakanlığın
yetki tespiti, yetki tespitinin ilgililere bildirilmesi, yetki tespitine itiraz ve yetki belgesi
verilmesi alt başlıkları altında ele alacağız.
Yetki belgesi alındıktan sonra toplu görüşme sürecinin nasıl geliştiğini ve toplu iş
sözleşmesinin imzalanmasından sonra yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz.
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9.1. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti
Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti bir toplu iş sözleşmesine taraf olabilme ehliyetini
ifade eder. Toplu iş sözleşmesi ehliyetine sahip olmayan kişi veya kuruluşlar geçerli bir toplu
iş sözleşmesi yapamazlar.
Toplu iş sözleşmesinin işçi tarafı açısından sadece işçi sendikaları toplu iş sözleşmesi
yapma ehliyetine sahiptir. Bu nedenle konfederasyonların işçiler adına toplu iş sözleşmesi
yapma ehliyeti yoktur. Bunun gibi işçiler veya işçi toplulukları da doğrudan toplu iş sözleşmesi
yapma ehliyetine sahip değildir.
Toplu iş sözleşmesinin işveren tarafında ise işveren ve işveren sendikaları ehliyet
sahibidir. Bunlar dışında işveren konfederasyonlarının, meslek odalarının ve diğer işveren
kuruluşlarının toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti yoktur.

9.2. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi
9.2.1. İşçi Tarafının Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkileri
Toplu iş sözleşmesi tarafı olabilmek için sadece toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine
sahip olmak ön koşuldur ancak yeterli değildir. Ayrıca toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine
sahip olan kişi veya kuruluşların kanunda gösterilen niteliklere; yani yetkiye de sahip olması
gerekir.
Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip kişi veya kuruluşların belirli yürürlük
alanına sahip toplu iş sözleşmesi yapabilme gücüne toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi adı
verilir.
Bir işçi sendikasının kurulu olduğu işkoluna giren bir işyeri veya işyerlerinde ya da
işletmede toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip olabilmesi için iki koşulun gerçekleşmiş
olması gerekir (STİSK.41/1):
•
İşçi sendikasının kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde biri
bu sendikanın üyesi olmalıdır.
•
Sendikanın toplu iş sözleşmesi yapmak istediği işyerinde çalışan işçilerin
yarısından fazlası bu sendikanın üyesi bulunmalıdır.
Grup toplu iş sözleşmesi için, işçi sendikası toplu iş sözleşmesinin kapsamındaki her
işyeri açısından ayrı ayrı yarıdan bir fazla çoğunluğa sahip olmalıdır.
İşletmede ise yüzde kırkının sendikanın kendi üyesi bulunması hâlinde bu işletme için
toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. Kanun işyeri toplu iş sözleşmeleri için aranan yarıdan
bir fazla çoğunluk koşulunu işletme toplu iş sözleşmeleri açısından yüzde kırk çoğunluğa
indirmiştir (STİSK.41/2).

173 / 325

İşletme toplu iş sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak dikkate alınır ve yüzde kırk
çoğunluk buna göre hesaplanır (STİSK.41/2). İşletmede birden çok sendikanın yüzde kırk veya
daha fazla üyesinin olması durumunda başvuru tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş
sözleşmesi yapmaya yetkilidir (STİSK.41/3).

9.2.2. İşveren Tarafının Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi
Bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyeri veya işyerleri, sendika üyesi olmayan
bir işveren ise kendi işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir
(STİSK.41/4). Bir başka ifade ile bir işverenin bir işveren sendikasına üye olması ile birlikte
işveren sendikası toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip olur.

9.2.3. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisinin Tespiti
İşveren açısından yetki tespiti sorun doğuracak nitelikte değildir ve Kanunda işveren
tarafı açısından yetki tespiti için bir düzenleme yer almamıştır. Bu konuda önemli olan, işçi
sendikalarından hangisinin toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip olduğudur. İşçi tarafı
açısından yetkili işçi sendikasının tespiti Kanunda özel bir yönteme bağlanmıştır.
Yetki tespiti için izlenmesi gereken yöntemin ayrıntıları 11.10.2013 tarihinde Resmi
Gazetede yayınlanan Toplu iş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile grev Oylaması Hakkında
Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

9.2.3.1. Yetki Tespiti İçin Başvuru
Yetki tespiti için görevli olan makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Bu
amaçla toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası veya toplu iş sözleşmesi yapmak
isteyen işveren sendikası ya da işveren sendikası üyesi olmayan işveren Bakanlığa başvuruda
bulunabilir (STİSK.42/1).
İşyerinde halen yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi yoksa yetki başvurusu her zaman
yapılabilir. Ancak toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu işyerleri açısından başvuru,
yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin bitmesinden önceki yüz yirmi gün içinde yapılmalıdır
(STİS.35/4). Bu süreden önce yapılan başvuru Bakanlık tarafından reddedilir.

9.2.3.2. Bakanlığın Yetki Tespiti
Bir işçi sendikası, ancak kurulu olduğu işkolunda faaliyet gösteren işyeri veya işyerleri
için toplu iş sözleşmesi yapabilir. Bu nedenle Bakanlık tarafından yapılacak ilk inceleme, toplu
iş sözleşmesi için yetki tespiti istenen işyeri veya işyerlerinin sendikanın kurulu olduğu
işkoluna girip girmediğine ilişkin olmalıdır. İşyerinin girdiği işkoluna ilişkin uyuşmazlık
çıkması halinde, uyuşmazlık STİSK.5’de öngörülen yöntem izlenerek çözümlenir.
Bakanlık, işyerinde veya işyerlerinde ya da işletmede yürürlükte bir toplu iş
sözleşmesinin bulunup bulunmadığını, yürürlükte toplu iş sözleşmesi varsa bu sözleşmenin
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süresinin dolmasına yüz yirmi günden fazla süre olup olmadığını araştırmalıdır. Eğer yüz yirmi
günden daha uzun süre varsa, başvuruyu reddetmek zorundadır.
Bundan sonraki aşamada, Bakanlık bu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde birinin
başvuran işçi sendikası üyesi olup olmadığını inceler. Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde
birinin tespitinde Bakanlıkça her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanan istatistikler esas
alınır. Bu istatistiklerde her bir işkolundaki toplam işçi sayısı ile işkollarındaki sendikaların üye
sayıları yer alır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik
yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Yetki belgesi almak üzere başvuran veya yetki belgesi alan
işçi sendikasının yetkisini daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez (STİSK.41/5) ve işçi
sendikasının işkolunda çalışan üye sayısı, bir sonraki istatistik ile yüzde birin altına düşse de,
yetki hükmünü kaybetmez. Bakanlık, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin
düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleri ile Sosyal
Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerini esas alır (STİSK.41/7).
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere itiraz yolu
açıktır. Yayımından itibaren on beş gün içinde itiraz edilmeyen istatistik kesinleşir. İstatistiğin
gerçeğe uymadığı gerekçesiyle bu süre içinde Ankara İş Mahkemesine başvurulabilir.
Mahkeme bu itirazı on beş gün içinde sonuçlandırır. Mahkemece verilen karar, ilgililerce veya
Bakanlıkça temyiz edilebilir. Yargıtay temyiz talebini on beş gün içinde kesin olarak karara
bağlar (STİSK.41/6).
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istatistiklere göre kurulu olduğu işkolunda
çalışan işçilerin yüzde birinin üyesi bulunduğunu tespit ettiği işçi sendikasının, aynı zamanda
toplu iş sözleşmesi kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinde, başvuru tarihinde çalışan
işçilerin yarısından fazlasının; işletme toplu iş sözleşmesi için yüzde kırkının üyesi olup
olmadığını araştırır. Yetki tespiti için yapılan başvuruda işyerinde çalışan mevsimlik işçiler ile
kısmi süreli çalışanlar da işyerinde çalışanların sayısında dikkate alınırlar. Ancak 6356 sayılı
Kanun bakımından işveren vekili sayılan kişiler ile çıraklar, işyerinde mesleki eğitim gören
stajyerler, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, ödünç işçi olarak işyerinde bulunanlar ve
alt işverenin çalıştırdığı işçiler bu sayının tespitinde göz önünde tutulmaz. Ayrıca sigortalılığın
başlangıcı ile sona ermesine ilişkin bildirimlerden yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna yapılmayanlar, yetkili işçi sendikasının tespitinde dikkate alınmazlar (STİSK.42/4).

9.2.3.3. Yetki Tespitinin İlgililere Bildirilmesi
Olumlu yetki tespiti halinde yani Bakanlık, kayıtlarına göre başvuru tarihi itibariyle bir
işçi sendikasının yetkili olduğunu tespit ettiğinde, başvuruyu, işyeri veya işletmedeki işçi ve
üye sayısını, o işkolunda kurulu işçi sendikaları ile taraf olacak işveren sendikası veya sendika
üyesi olmayan işverene altı iş günü içinde bildirir (STİSK.42/2).
Olumsuz yetki tespiti halinde ise bir başka deyişle, işçi sendikasının yetki koşullarına
sahip olmadığının ya da işyerinde yetki koşullarına sahip bir işçi sendikasının bulunmadığının
tespiti durumunda, bu bilgiler sadece başvuruyu yapan tarafa bildirilir (STİSK.42/3).
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9.2.3.4. Yetki Tespitine İtiraz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ve ilgililere bildirilen yetki
tespitine karşı itiraz yolu STİSK.43 ile düzenlenmiştir. Kendilerine gönderilen tespit yazısını
alan işçi veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren tespit yazısının
tebliğinden itibaren altı iş günü içinde Bakanlığın tespitine itiraz edebilirler. Altı iş günü olan
itiraz süresi hak düşürücü süredir ve bu süre geçtikten sonra yetki itirazında bulunulamaz. İtiraz,
karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur (STİSK.43/5).
Yetki tespitine itiraz, iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye yapılabilir. Toplu iş
sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklar için, görevli makamın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir
(STİSK.79).
Görevli makam ise STİSK.2/1,c’de şu şekilde belirlenmiştir:
•
İşyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü,
•
İşletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bağlı bulunduğu Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürlüğü,
•
Aynı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerleri için
yapılacak grup toplu iş sözleşmelerinde bu işyerlerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü,
•
Birden fazla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren
işyerlerini kapsayacak grup toplu iş sözleşmesi için ise Bakanlıktır.
İtiraz dilekçesi görevli makama kayıt ettirildikten sonra mahkemeye verilir. Kurulu
bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde birinden daha az üyesi bulunan işçi sendikası, yetki
itirazında bulunamaz (STİSK.43/2). Yetki itirazı davasında husumet Bakanlık ile yetki
koşullarına sahip olduğu tespit edilen işçi sendikasına yöneltilir. Davalılar arasında zorunlu
dava arkadaşlığı vardır (HMK. 59).
Yapılacak itiraz ile taraflardan birinin veya her ikisinin yetki koşullarına sahip olmadığı
veya kendisinin bu koşulları taşıdığı yolundaki itirazlarını öne sürebilirler. İtirazın, nedenleri
de gösterilerek yazılı olarak yapılması gerekir (STİSK.43/1).
Bunun dışında toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi istenen işyerinin girdiği işkoluna veya
işletme toplu iş sözleşmesi yetkisi için gerekli koşulların bulunduğu veya bulunmadığı yolunda
itirazlar da ileri sürülebilir. İşyerinin girdiği işkoluna yapılan itiraz yetki itirazının yapıldığı
mahkeme tarafından bekletici mesele yapılamaz (STİSK.5/2).
Yetki tespitine yönelik bir diğer itiraz konusu da yetki tespitinin işletme düzeyinde
yapılması gerektiği veya işletme düzeyinde yapılan yetki tespitinde işletme niteliğinin
bulunmadığına ilişkin olabilir. İşletme toplu iş sözleşmesi için yetki istenen işyerlerinin
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aranılan niteliklere sahip olup olmadıklarına ilişkin uyuşmazlıklar, işletme merkezinin
bulunduğu yerdeki mahkemede on beş gün içinde karara bağlanır. Kararın temyizi hâlinde
Yargıtay on beş gün içinde kesin olarak karar verir (STİSK.34/4). Eğer işletme niteliğinin
belirlenmesi için dava açılmadan yetki itirazında bulunulmuşsa, hâkimin bu uyuşmazlığın
STİSK.34/4 hükmü gereğince çözümlenmesi için süre vermesi gerekir. Ancak yetki itirazı ile
işletme niteliğine ilişkin uyuşmazlığı çözmekle yetkili mahkeme aynı mahkeme ise, mahkeme
önce işletme niteliğine ilişkin uyuşmazlığı çözer ve ardından yetki itirazını karara bağlar.
Yetki istenen işyerinde yürürlükte toplu iş sözleşmesinin bulunduğuna ilişkin itiraz ise;
ancak bu toplu iş sözleşmesinin bitmesine yüz yirmi günden fazla zaman varsa yapılabilir. Bu
durumda yapılan yetki tespiti geçersizdir.
İtiraz dilekçesinde veya ekinde somut delillerin yer almaması hâlinde itiraz
incelenmeksizin reddedilir. Bu düzenleme ile kanun koyucu iyiniyet taşımayan ve toplu iş
sözleşmesi sürecini geciktirmeye yönelik itirazların önüne geçmek istemiştir. İşçi ve üye
sayılarının tespitinde maddi hata ve süreye ilişkin itirazları mahkeme altı iş günü içinde
duruşma yapmaksızın kesin olarak karara bağlar. Bunların dışındaki itirazlar için mahkeme,
duruşma yaparak karar verir ve karar temyiz edildiği takdirde Yargıtay tarafından on beş gün
içinde kesin olarak karara bağlanır (STİSK.43/3).
Kendisine olumsuz yetki tespiti yani yetki koşullarına sahip olmadığı bildirilen işçi
sendikası, altı iş günü içinde yetkili olup olmadığının tespiti için dava açabilir. Mahkeme açılan
davayı o işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde birini üye kaydeden işçi sendikaları ile işveren
sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene de bildirir. Böylelikle bu sendikalar ya da
işveren de davaya katılma imkanı bulur. Mahkeme davayı iki ay içinde sonuçlandırır.

9.2.3.5. Yetki Belgesi Verilmesi
İlgili sendikaya, tespit yazısına süresi içinde itiraz edilmemişse sürenin bitimini takip
eden altı iş günü içinde; yapılan itiraz reddedilmişse ya da kendisine yetki koşullarına sahip
olmadığı bildirilen sendikanın itirazı sonucunda yetki koşullarına sahip olduğunu tespit eden
kesinleşmiş mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde; Bakanlıkça
bir yetki belgesi verilir (STİSK.44).
Bu belge ile işçi sendikasının yetkisi kesinleşir ve yetki belgesi hüküm ifade ettiği
sürece, sendikanın yetkisine itiraz edilemez. Yetki belgesinin verilmesinden sonra işveren
değişikliği halinde de yeni işveren yetkiyle bağlı olur.

9.3. Toplu Görüşme
9.3.1. Toplu Görüşmeye Çağrı
Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tespitinden sonra toplu görüşme safhası başlar.
Toplu görüşmenin başlayabilmesi için öncelikle kanuna uygun şekilde çağrının yapılmış olması
gerekir. Taraflardan biri, yetki belgesinin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde karşı tarafı
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toplu görüşmeye çağırır. Çağrı tarihi, çağrıyı yapan tarafça derhâl görevli makama bildirilir
(STİSK.46/1). Hükme göre, çağrıyı yapan tarafın mutlaka Bakanlığa yetki tespiti için başvuran
taraf olması gerekli değildir.
Kanunda öngörülen süre içerisinde çağrı yapılmamasının hukuki sonucu, yetki
belgesinin hükmünün kalmamasıdır (STİSK.46/2).
Çağrıyı yapan taraf, toplu görüşmede ileri süreceği tekliflerin bütününü çağrı süresi
içinde karşı tarafa vermek zorundadır. Ancak, tarafların toplu görüşme gereği ileri sürecekleri
tekliflerde değişiklik yapma hakları saklıdır (STİSK.46/3). Tekliflerin çağrı ile birlikte
verilmesi zorunlu değildir. Önemli olan tekliflerin çağrı süresi içerisinde karşı tarafa
ulaştırılmasıdır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi yetki belgesinin düşmesine yol açar.
İşçi sendikasında bir işveren sendikasına çağrı yapıldıktan sonra işverenin sendika
üyeliği sona erebilir. Böyle bir durumda toplu görüşmeye çağrı tarihinde bir işveren sendikasına
üye bulunan işveren, sendika üyeliğinin sona ermesi halinde sendikaya yapılmış çağrı ile bağlı
kalır (STİSK. 37/2).
Bir işverene toplu görüşme çağrısı yapıldıktan sonra işverenin işyerini devretmesinin
sonucu 6356 sayılı Kanunda düzenlenmiş değildir. Böyle bir durumda da işyerini devralan
işverenin çağrı ile bağlı kalması işyeri devrine ilişkin düzenlemelere uygun bir sonuç olacaktır.
Bir diğer ifade ile yeni işveren toplu iş sürecinin doğrudan tarafı haline gelecektir.

9.3.2. Toplu Görüşmenin Başlaması
Toplu görüşmenin yapılabilmesi için çağrı işleminden sonra, toplu görüşmenin
yapılacağı yer, gün ve saatin belirlenmesi gerekir. Çağrının karşı tarafa tebliğ edildiği tarihten
itibaren altı iş günü içinde taraflar toplu görüşmenin yer, gün ve saatini aralarında anlaşarak
belirler ve bunu görevli makama yazı ile bildirir. Anlaşmaya varılamazsa, taraflardan birinin
başvurusu üzerine, yapılacak ilk toplantının yeri, günü ve saati görevli makamca derhâl
belirlenir ve taraflara bildirilir (STİSK.47/1).
İşçi sendikası, çağrı tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılacak olan ilk toplantıya
gelmez veya aynı süre içinde toplu görüşmeye başlamazsa yetkisi düşer (STİSK.47/2).
Tarafların anlaşmak suretiyle veya anlaşamamaları halinde görevli makamca belirlenen
yer, gün ve saatte toplu görüşme safhası başlar.
Toplu görüşmenin başlamasıyla birlikte, çağrıda bulunan tarafın teklifleri tartışılır.
Kanunda toplu görüşmenin nasıl yürütüleceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu
nedenle görüşmenin yürütülüş yöntemini taraflar belirlemekte serbesttirler. Her toplantıda
görüşülen konuların, uyuşmazlıkların ve üzerinde anlaşma sağlanan hususların tutanak altına
alınmasında yarar vardır.
Toplu görüşmenin süresi ilk toplantı tarihinden itibaren altmış gündür (STİSK.47/3).
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9.4. Toplu İş Sözleşmesinin Metninin Hazırlanması, İmzalanması,
Görevli Makama Tevdi Edilmesi Ve İşyerinde İlanı
Taraflar, gerek toplu görüşme, gerekse arabuluculuk faaliyeti sırasında karşılıklı
tekliflerde anlaştıkları takdirde, toplu iş sözleşmesine ulaşılmış olur. Bunun gibi grev, lokavt,
kanuni veya isteğe bağlı tahkim esnasında da toplu iş sözleşmesi yapılabilir.
Toplu görüşmeler sonunda tarafların anlaştıkları konuların bağlayıcı olabilmesi için,
kanunda öngörülen şekle uymak suretiyle toplu iş sözleşmesi haline getirilmesi ve taraflarca
imzalanması gerekir. Toplu iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması zorunludur
(STİSK.35/1). Toplu iş sözleşmeleri için yazılı şekil, geçerlilik koşuludur. Bu nedenle yazılı
olarak yapılmayan toplu iş sözleşmeleri geçerli değildir. Kanunda öngörülen yazılı şekil ise,
adi yazılı şekildir.
Tarafların toplu iş sözleşmesinin içeriğini belirleme özgürlükleri, STİSK.33/5 ve diğer
bazı Kanunlarda yer alan hükümler ile sınırlandırılmıştır. Buna göre, toplu iş sözleşmeleri ve
çerçeve sözleşmeler, Anayasaya ve kanunların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler
içeremez. Ayrıca 6356 sayılı Kanunda ve diğer bazı kanunlarda toplu iş sözleşmelerine
konulamayacak hükümlere ilişkin özel düzenlemeler de yer almaktadır. Örneğin,
STİSK.67/3’de yer alan hükme göre, “Grev ve lokavt süresince iş sözleşmeleri askıda kalan
işçilere bu dönem için işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemez, bu süre kıdem tazminatı
hesabında dikkate alınmaz. Toplu iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine bunların aksine hüküm
konulamaz.”.
Toplu iş sözleşmelerine, kanunun emredici hükümlerine aykırı hüküm
konulamayacağına ilişkin STİSK.33/5 düzenlemesi sadece kanunun mutlak emredici
hükümlerine yöneliktir. Dolayısıyla, nispi emredici hükümleri işçinin lehine değiştiren
düzenlemelere toplu iş sözleşmelerinde yer verilebilir. Örneğin, kıdem tazminatı
hesaplamasında esas alınan otuz günlük süre toplu iş sözleşmeleriyle artırılabilir (1475
İşK.14/12), haftalık çalışma süresi, kanunda öngörülen süreden daha kısa olarak belirlenebilir.
Toplu görüşmenin sonunda tarafların anlaşmaya varması üzerine hazırlanan toplu iş
sözleşmesi dört nüsha olarak düzenlenir ve taraf temsilcilerince imzalanır. Sözleşmenin iki
nüshası altı iş günü içinde çağrıyı yapan tarafça görevli makama tevdi edilir. Görevli makam
sözleşmenin bir nüshasını Bakanlığa gönderir (STİSK.48/1).
İşveren, bir toplu iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükmündeki özel hakem veya
Yüksek Hakem Kurulu kararı ile toplu hak uyuşmazlıklarında verilmiş mahkeme veya özel
hakem kararlarını, işyeri veya işyerlerinde işçiler tarafından görülebilecek yerlere asmakla
yükümlüdür (STİSK.48/2).

9.5. Toplu İş Sözleşmesinde Değişiklik Yapma
6356 sayılı Kanunda toplu iş sözleşmelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir hüküm
bulunmamaktadır. Öğretide, kanunda açık bir yasaklayıcı hüküm olmaması nedeniyle, toplu iş
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sözleşmesinde süresi dışında kalan konularda değişiklik yapılabileceği kabul edilmektedir.
Gerçekten tarafların yaptıkları toplu iş sözleşmesinde ekonomik gelişmelere uygun olarak
değişiklik yapabilmelerinde çıkarları olduğu açıktır.
Toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapılabilmesi, tarafların bu konuda anlaşmalarına
bağlıdır. Bunun dışında, bir taraf diğer tarafı grev ve lokavt veya yargı yoluyla değişiklik
yapmaya zorlayamaz. Ancak taraflar böyle bir uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesini
kararlaştırabilirler. Bu durumda hakem kararı toplu iş sözleşmesinde değişiklik niteliğindedir.
Toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapma yetkisi sadece sözleşmenin taraflarına aittir ve
tarafların toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapabilmeleri yeniden yetki süreci izlemelerine
bağlı değildir. Belirtmek gerekir ki, değişiklik ancak yürürlükteki toplu iş sözleşmesi üzerinde
mümkündür. Sona eren bir toplu iş sözleşmesinin taraflarının artık bu sözleşme üzerinde
değişiklik yapabilme yetkileri yoktur.
Toplu iş sözleşmesinin tarafları sözleşmeyi günün ekonomik koşullarına
uyarlayabilirler. Örneğin enflasyon karşısında değer kaybeden ve yetersiz hale geldiği
belirlenen ücretlerde, toplu iş sözleşmesi süresi dolmadan da değişiklik yaparak artış
sağlayabilirler. Hatta toplu iş sözleşmesi tarafları anlaşarak henüz yürürlüğe girmemiş ve işçiler
için kazanılmış hak niteliği almamış olan ücret artış oranlarını düşürebilirler. Ancak,
uygulaması başlamış ve işçiler için kazanılmış hak haline gelmiş olan konularda, toplu iş
sözleşmesi tarafları anlaşmak suretiyle de olsa, değişiklik yapamazlar. Bunun gibi taraflar toplu
iş sözleşmesinin yer itibariyle uygulama alanını sözleşmede değişiklik yaparak genişletemezler
ve daraltamazlar.
Toplu iş sözleşmelerinde yapılacak değişikliklerin yazılı olarak yapılması, ilgili yerlere
verilmesi ve işyerinde ilan edilmesi gerekir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplu iş sözleşmesinin işçi tarafı açısından sadece işçi sendikaları toplu iş sözleşmesi
yapma ehliyetine sahiptir. Ancak toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip olmak toplu iş
sözleşmesi imzalamak için yeterli değildir. Bunun için ayrıca yetkiye sahip olmak da gerekir.
Yetki almak isteyen sendika, kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde birini
üyesi olarak kaydetmiş olmalı ve toplu iş sözleşmesi yapmak istediği işyerinde çalışan işçilerin
yarısından fazlası yine bu sendikanın üyesi olmalıdır.
Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası veya toplu iş sözleşmesi yapmak
isteyen işveren sendikası ya da işveren sendikası üyesi olmayan işveren, yetki tespiti için
görevli makam olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunabilir. Bakanlık
sendikanın yetki için gerekli olan koşulları taşıyıp taşımadığını inceledikten sonra sendikanın
yetkili olduğuna kanaat getirirse durumu o işkolunda kurulu işçi sendikaları ile taraf olacak
işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene bildirir. Sendikanın yetkili olmadığının
anlaşılması halinde ise durum yalnızca başvuruyu yapan tarafa bildirilir. Tespit yazısına itiraz
hakkı açıktır. İtiraz yapılmamışsa veyahut itiraz sonucunda sendikanın yetki koşullarına sahip
olduğu tespit edilmişse sendikaya yetki belgesi verilir.
Yetki sürecinden sonra toplu görüşme safhası başlar. Bunun için taraflardan biri, yetki
belgesinin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırır.
Çağrının karşı tarafa tebliğ edildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde taraflar toplu görüşmenin
yer, gün ve saatini aralarında anlaşarak belirler ve bunu görevli makama yazı ile bildirir. Toplu
görüşme süresi ilk toplantı tarihinden itibaren altmış gündür.
Tarafların toplu görüşmeler esnasında anlaşmaları halinde toplu iş sözleşmesine
ulaşılmış olur. Bundan sonra taraflar toplu iş sözleşmesini kanunun öngördüğü şekilde yazılı
olarak yapmalı ve imzalamalıdır.
Tarafların anlaşmaları halinde toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapabilirler ve
sözleşmeyi değişen ekonomik koşullara göre yeniden ele alabilirler. Ancak uygulaması
başlamış ve işçiler için kazanılmış hak haline gelmiş olan konularda anlaşmak suretiyle dahi
değişiklik yapılması mümkün değildir. Ayrıca toplu iş sözleşmelerinin süresinde de değişiklik
yapılması mümkün değildir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

a.
Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti bir toplu iş sözleşmesine taraf olabilme
ehliyetini ifade eder.
b.

Konfederasyonlar, işçiler adına toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilir.

c.

İşveren veya işveren sendikası toplu iş sözleşmesinin tarafı olabilir.

d.

İşçiler ancak işçi sendikaları tarafından temsil edilebilir.

e.

Meslek odaları toplu iş sözleşmesi bağıtlayamazlar.

2.
Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip olabilmesi için bir sendikanın, kurulu
bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde kaçını üye olarak bünyesinde barındırması
gerekmektedir?
a.

%1

b.

%3

c.

%5

d.

%10

e.

%20

3.
İşyeri toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmesi için yetkili sendikanın, işyerinde
işçilerin en az yüzde kaçı ile üyelik ilişkisi bulunmalıdır?
a.

%10

b.

%10 + 1 kişi

c.

%25

d.

%50

e.

%50 + 1 kişi
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4.
İşletme toplu iş sözleşmesi bağıtlama yetkisine sahip sendikanın, işletme
kapsamında hangi oranda üye işçiye sahip olması gerekmektedir?
a.

%10

b.

%20

c.

%25

d.

%40

e.

%50

5.
Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tespiti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a.
Yetki tespiti hususunda görevli makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığıdır.
b.
Yetki başvurusu, yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin bitmesinden önceki
dört ay içinde yapılmalıdır.
c.
Yetki tespiti ile ilgili yöntem, Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev
Oylaması Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
d.
e.
durdurur.

Bakanlığın yetki tespitine yönelik altı iş günü içinde itirazda bulunulabilir.
Yetki tespitine yönelik itiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini

6.
“Taraflardan biri, yetki belgesinin alındığı tarihten itibaren ……. gün içinde
karşı tarafı toplu görüşmeye çağırır.” Boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?
a.

10

b.

15

c.

30

d.

60

e.

90
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7.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.
Bir sendikanın toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmesi için ehliyete sahip
olması yeterlidir.
b.
Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip bir sendika, toplu iş sözleşmesi
yapma yetkisine de sahip olmalıdır.
c.

Sendika üyesi olmayan işveren, toplu iş sözleşmesinin tarafı olabilir.

d.
Bir işçi sendikası, yalnızca kurulu bulunduğu işkolunda faaliyet gösteren işyeri
veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilir.
e.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetki tespiti yapmakla görevlidir.

8.
ÇSGB tarafından açıklanan istatistiklere yayımından itibaren kaç gün içinde
itiraz edilebilir?
a.

5 gün

b.

10 gün

c.

15 gün

d.

20 gün

e.

30 gün

9.
İşçi sendikasının yetkisini kesinleştiren ve ÇSGB tarafından verilen belge
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Ehliyet belgesi

b.

Liyakat belgesi

c.

Toplu iş sözleşmesine taraf olma belgesi

d.

Yetki belgesi

e.

Bağıtlama belgesi
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10.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.

Grev ve lokavt esnasında toplu iş sözleşmesi bağıtlanabilir.

b.

Toplu iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, geçerlilik koşulu değildir.

c.

Toplu iş sözleşmeleri, kanunun mutlak emredici hükümlerine aykırı olamaz.

d.
yapılabilir.
e.

Tarafların anlaşması halinde bağıtlanmış bir toplu iş sözleşmesinde değişiklik
Toplu görüşmenin süresi, ilk toplantı tarihinden itibaren 60 gündür.
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10. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ VE UYGULAMA
ALANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ VE UYGULAMA ALANI
10.1. Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri
10.1.1. Toplu İş Sözleşmesinin Emredici Etkisi
10.1.2. Toplu İş Sözleşmesinin Doğrudan Etkisi
10.1.3. Sona Eren Toplu İş Sözleşmesinin Etkisi
10.2. Toplu İş Sözleşmesinin Uygulama Alanı
10.2.1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı
10.2.1.1. Toplu İş Sözleşmesinin Süresi
10.2.1.2. Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi
10.2.2. Yer Bakımından Uygulama Alanı
10.2.3. Kişi Bakımından Uygulama Alanı
10.2.3.1. İşveren veya İşverenler Bakımından Uygulama Alanı
10.2.3.2. İşçiler Bakımından Uygulama Alanı
10.2.4. Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili
10.3. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri
10.3.1. Süresinin Dolması
10.3.2. Toplu İş Sözleşmesinin Geçersizliği
10.3.2.1. Toplu İş Sözleşmesinin Kesin Geçersizliği
10.3.2.2. Toplu İş Sözleşmesinin İptali
10.4. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
müdür?

Sendika üyesi olmayan işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları mümkün

2.

Toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmeleri üzerindeki emredici etkisi ne demektir?

3.

Düzen ilkesi ne demektir?

4.

Teşmil kararını almaya yetkili olan makamı belirtiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Toplu
sözleşmesinin hükümleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Toplu
iş
sözleşmesinin
emredici etkisi, doğrudan Yasal tanımlardan günlük
iş
etkisi ve sona eren toplu iş hayattan
örneklerden
sözleşmesinin
etkisini yararlanılacak
birbirlerinden ayırabilmek

Zaman bakımından, kişi
bakımından
ve
yer Yasal tanımlardan günlük
Toplu
iş
sözleşmesinin
bakımından
toplu
iş hayattan
örneklerden
uygulama alanı
sözleşmesinin
uygulama yararlanılacak
alanını öğrenmek
Toplu
teşmili

iş

sözleşmesinin

Teşmil koşullarını öğrenmek

Toplu iş sözleşmesinin sona Sona erme hallerini
ermesi
sonuçlarını öğrenmek

ve

Yasal tanımlardan günlük
hayattan
örneklerden
yararlanılacak
Yasal tanımlardan günlük
hayattan
örneklerden
yararlanılacak
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Anahtar Kavramlar
•

Düzen ilkesi

•

Teşmil

•

Emredici etki

•

Doğrudan etki

•

Dayanışma aidatı
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Giriş
Bu bölümde toplu iş sözleşmesine devam ediyoruz. İlk olarak yürürlükte olan ve süresi
sona eren toplu iş sözleşmelerinin iş sözleşmeleri üzerindeki emredici etkisini ve istisnalarını
göreceğiz.
Toplu iş sözleşmesinin uygulama alanını zaman bakımından uygulama alanı, kişi
bakımından uygulama alanı ve yer bakımından uygulama alanı olarak ayrı başlıklar altında ele
alacağız. Zaman bakımından uygulama alanını toplu iş sözleşmesinin süresi, toplu iş
sözleşmesinin yürürlüğe girmesi başlıkları altında ele aldıktan sonra kişi bakımından uygulama
alanını ise işveren veya işverenler bakımından uygulama alanı ve sözleşmenin tarafı işçi
sendikasına üye olan ve olmayan işçiler bakımından uygulama alanı olarak ayrıca
inceleyeceğiz.
Toplu iş sözleşmesinin teşmilinin ne demek olduğunu ve nasıl uygulandığından
bahsettikten sonra toplu iş sözleşmesinin sona ermesini kendiliğinden sona erme ve toplu iş
sözleşmesinin geçersizliği olarak ikiye ayırarak inceleyeceğiz. Son olarak sona ermenin
sonuçlarından ayrıntılarına inerek bahsedeceğiz.
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10.1. Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri
10.1.1. Toplu İş Sözleşmesinin Emredici Etkisi
Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmelerinin üzerinde emredici etkiye sahiptir. Toplu iş
sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz
(STİSK.36/1). Toplu iş sözleşmelerinin emredici etkiye sahip olan bölümü düzenleyici
bölümdür.
İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmelerine aykırı olan hükümlerinin yerini toplu iş
sözleşmesi hükümleri alır (STİSK.36/1). Toplu iş sözleşmelerinin emredici etkisi mevcut ve
yeni yapılacak iş sözleşmeleri üzerinde hüküm ifade eder. Toplu iş sözleşmesi sona erdikten
sonra yapılan iş sözleşmeleri açısından, toplu iş sözleşmesinin emredici etkisinden söz
edilemez.
Toplu iş sözleşmesinin düzenleyici bölümünün emredici etkiye sahip olması kuralının
istisnaları bulunmaktadır. Bunlardan ilkine göre, taraflar toplu iş sözleşmesine koyacakları
hüküm ile toplu iş sözleşmesinin düzenleyici bölümünün emredici etkisini ortadan
kaldırabilirler. Bu durumda toplu iş sözleşmesi hükümleri, sadece iş sözleşmesinde hüküm
bulunmayan hallerde uygulama alanı bulur.
Toplu iş sözleşmesinin emredici etkisinin bir diğer istisnası da, iş sözleşmelerinin toplu
iş sözleşmesine aykırı olan hükümlerinin işçinin yararına olmasıdır. Yararlılık ilkesi olarak
adlandırılan bu kurala göre, toplu iş sözleşmesine aykırı olmasına rağmen işçi yararına olan
hükümler geçerliliğini korur. Toplu iş sözleşmesine göre işçinin yararına hükümlerin
bulunduğu iş sözleşmelerinin, toplu iş sözleşmesinden önce veya sonra yapılmış olmasının bir
önemi yoktur. STİSK.36/1’de yer alan iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümlerinin
geçerliliğine ilişkin düzenleme işçiyi koruma amacına yönelik olması nedeniyle emredici
niteliğe sahiptir. Bu nedenle taraflar aksini kararlaştıramazlar.
İş sözleşmesi hükümlerinin toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçi yararına olup
olmadığı hususu, sözleşmeler bir bütün olarak değil; tek tek çatışan hükümler karşılaştırılarak
belirlenmelidir.

10.1.2. Toplu İş Sözleşmesinin Doğrudan Etkisi
İş sözleşmesi ile düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmelerinin hükümleri
uygulanır. Başka bir deyişle, iş sözleşmesinde hüküm bulunmayan konularda toplu iş
sözleşmesi hükümleri doğrudan doğruya uygulama alanı bulur. Örneğin, sadece toplu iş
sözleşmesinde bulunan işçinin işverene ait bir başka işyerine nakline ilişkin hüküm, iş
sözleşmesi hükmü gibi doğrudan uygulama etkisine sahip olur. 6356 sayılı Kanunda toplu iş
sözleşmesinin doğrudan etkisi açıkça hüküm altına alınmamıştır. Ancak toplu iş sözleşmesinin
emredici etkisi iş sözleşmesinde düzenlenmemiş olan konularda toplu iş sözleşmesi
hükümlerinin doğrudan uygulanmasını gerektirir.
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Toplu iş sözleşmesinin doğrudan etkisinden söz edebilmek için, iş sözleşmesinin, toplu
iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre içinde yapılmış olması gerekir. Toplu iş sözleşmesinin
sona ermesinden sonra yapılan iş sözleşmeleri için, sona eren toplu iş sözleşmesinin doğrudan
etkisi yoktur.
Toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesi üzerindeki doğrudan etkisi yeni bir toplu iş
sözleşmesi yapılıncaya kadar devam eder.

10.1.3. Sona Eren Toplu İş Sözleşmesinin Etkisi
Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe
girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder (STİSK.36/2). Kanun koyucu bu
hükümle, yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde, tekrar toplu iş
sözleşmesinden önceki hale dönülmemesini ve sona eren toplu iş sözleşmesi hükümlerinin bir
süre daha devam etmesini amaçlamıştır. Toplu iş sözleşmelerinin borç doğurucu bölümü ise
toplu iş sözleşmesiyle birlikte sona erer.
Toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümlerinin, sözleşmenin sona
ermesinden sonra da iş sözleşmesi hükmü olarak devamı sözleşmenin yürürlükte olduğu süre
içinde var olan iş sözleşmeleri açısından geçerlidir. Bu nedenle sözleşmenin sona ermesinden
sonra işe alınan işçilere, sona eren toplu iş sözleşmesi hükümleri, iş sözleşmesi hükmü olarak
uygulanamaz. Ayrıca iş sözleşmesinin tarafları sona eren toplu iş sözleşmesinin düzenleyici
bölümü ile oluşan çalışma koşullarında yeni toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girinceye kadar
gerekli gördükleri değişiklikleri yapabilirler. İşçinin yararına olmak kaydıyla işveren sona eren
toplu iş sözleşmesi ile oluşan çalışma koşullarında tek taraflı değişiklik gerçekleştirebilir.
Çalışma koşullarında diğer esaslı değişiklikler ise İşK.22'de öngörülen yönteme uygun olarak
yapılabilir.
Sona eren toplu iş sözleşmesinin düzenleyici bölümünün iş sözleşmesi olarak devamı,
yeni toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle sona erer. Yeni toplu iş sözleşmesi
hükümlerinin eskisine göre daha az işçi yararına olması herhangi bir farklılık yaratmaz ve eski
toplu iş sözleşmesinin hükümleri yürürlükten kalkar. Düzen ilkesi olarak adlandırılan bu kurala
göre, aksi kararlaştırılmadıkça sona eren toplu iş sözleşmesinin hükümleri, sonra yapılan
sözleşme açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

10.2. Toplu İş Sözleşmesinin Uygulama Alanı
10.2.1. Zaman Bakımından Uygulama Alanı
Toplu iş sözleşmesinin zaman bakımından uygulama alanı, toplu iş sözleşmesi
hükümlerinin hangi süre için uygulanabileceğini ifade eder.

10.2.1.1. Toplu İş Sözleşmesinin Süresi
Toplu iş sözleşmeleri ancak belirli süreli olarak yapılabilir. Bu nedenle taraflar
yaptıkları toplu iş sözleşmesine koyacakları hüküm ile toplu iş sözleşmesinin süresini
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belirlemek zorundadırlar. Sürenin belirlenmesine ilişkin takdir yetkisi taraflara aittir. Ancak
6356 sayılı Kanun, toplu iş sözleşme süresinin alt ve üst sınırlarını belirlemek suretiyle
tarafların bu yetkisini sınırlandırmıştır. Kural olarak, toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az ve üç
yıldan uzun olamaz. Ancak faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere yapılan
toplu iş sözleşmelerinin süresi bir yıldan az olabilir. İşin bitmemesi hâlinde bu sözleşmeler bir
yılın sonuna kadar uygulanır (STİSK.35/1,2).
Toplu iş sözleşmesinin süresi taraflarca kanunda öngörülen alt ve üst sınırlara uygun
olarak belirlendikten sonra, artık tarafların süre üzerinde yetkileri kalkar. Kanunun ifadesi ile
“Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz,
kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez” (STİSK.34/2).

10.2.1.2. Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi
Toplu iş sözleşmesi süresinin başlayacağı; bir diğer ifade ile sözleşmenin yürürlüğe
gireceği tarihi taraflar toplu iş sözleşmelerine koyacakları hüküm ile belirleyebilirler. Toplu iş
sözleşmesi aksi kararlaştırılmadıkça imza tarihinde yürürlüğe girer. Toplu iş sözleşmesinin
yürürlük tarihi imza tarihinden sonraki bir tarih olarak da kararlaştırılabilir.
Kanun koyucu, STİSK.35/4 ile yetki işlemlerinin ancak toplu iş sözleşmesinin süresinin
bitiminden önceki yüz yirmi gün içinde başlayacağını düzenlemekle, bu süre içinde toplu
görüşmelerin tamamlanmasını ve yeni toplu iş sözleşmesinin eskisinin sona ermesiyle birlikte
yürürlüğe girebilmesini sağlamayı amaçlamıştır. Yeni toplu iş sözleşmesi, yürürlükteki toplu iş
sözleşmesinin süresi dolmadan imzalansa dahi, önceki toplu iş sözleşmesi sona ermedikçe
yürürlüğe giremez.
Genellikle, toplu görüşmelerin sonuçsuz kalması, uyuşmazlıkların çözümü için barışçı
veya mücadeleci çözüm yollarına başvurulması yeni toplu iş sözleşmesinin, önceki sona
ermeden imzalanmasını imkânsız kılar. Çoğunlukla yeni toplu iş sözleşmesi eski toplu iş
sözleşmesinin süresinin dolmasından sonra imzalanabilmektedir. Bu nedenle tarafların toplu iş
sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihi, eski toplu iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar
geriye götürdükleri görülmektedir.
Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin imza tarihinden önceki bir tarihten itibaren
uygulanabilmesi için toplu iş sözleşmesi hükümlerinin geçmiş için ifa edilebilir nitelikte olması
gerekir. Örneğin, toplu iş sözleşmesinin paraya ilişkin hükümleri işçiye toplu ödeme yapmak
suretiyle ifa edilebilir. Buna karşılık toplu iş sözleşmesinin, iş sözleşmelerinin şekline ilişkin
hükmü geçmişe etkili kılınarak bu şekle aykırı yapılan iş sözleşmelerinin geçersizliği ileri
sürülemez. Bunun gibi, iş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin düzenleyici bölüm hükümleri ve
toplu iş sözleşmesinin uygulanması, denetimi ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin borç
doğurucu bölüm hükümleri geçmişe etkili olarak uygulanamaz.
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10.2.2. Yer Bakımından Uygulama Alanı
Toplu iş sözleşmesinin yer bakımından uygulama alanı, toplu iş sözleşmesinin
uygulanacağı işyeri, işyerleri veya işletmeyi ifade eder. 6356 sayılı Kanunda işyeri kavramı
ayrıca tanımlanmamış ve 4857 sayılı İş Kanununda yapılan tanıma yollama yapılmıştır.
Toplu iş sözleşmesi yetkisi, toplu iş sözleşmesinin yer bakımından uygulama alanının
sınırını oluşturur. bir başka ifade ile yetki hangi işyerlerini kapsıyor ise toplu iş sözleşmesi de
bu işyerleri hakkında uygulama alanı bulur. Bu nedenle bir işverenin toplu iş sözleşmesi
yapıldıktan sonra aynı işkolunda faaliyet gösterecek yeni bir işyeri kurması halinde, bu
işyerinde çalışan işçilerin taraf işçi sendikasına üye olmaları, yeni işyerini toplu iş
sözleşmesinin uygulama alanının kapsamına almaz. Ancak işverenin işyerine işin niteliği ve
yürütümü bakımından bağlı yeni bir yer oluşturması veya yeni bir eklenti kurması halinde, yeni
bir işyerinden söz edilemeyecek ve bu yerler de toplu iş sözleşmesinin yer bakımından
uygulama alanı içerisinde yer alacaktır. Örneğin yeni kurulan paketleme birimi ya da
yemekhanede durum böyledir.
İşyerinin bir başka yere taşınmış olması da toplu iş sözleşmesinin uygulama alanını
etkilemez. Örneğin şehir merkezinde bulunan bir fabrikanın sanayi bölgesine taşınması ve
faaliyetine burada devam etmesi toplu iş sözleşmesinin uygulamasını sonlandırmaz.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda işyerinin veya bir bölümünün devrinin
toplu iş sözleşmesinin yer bakımından uygulama alanını nasıl etkileyeceği açık olarak
düzenlenmiştir:
•
İşletme toplu iş sözleşmesi kapsamında olan ya da toplu iş sözleşmesi bulunan
bir işyeri veya işyerinin bir bölümünün devrinde, devralan işverenin aynı işkoluna giren işyeri
veya işyerlerinde yürürlükte bir toplu iş sözleşmesi var ise; devralınan işyeri veya işyerlerinde
uygulanan toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar, iş sözleşmesi hükmü olarak devam
eder (STİSK.38/1).
•
İşletme toplu iş sözleşmesi kapsamında olan ya da toplu iş sözleşmesi bulunan
bir işyeri veya işyerinin bir bölümünün devrinde, devralan işverenin işyeri ya da işyerlerinde
uygulanan bir toplu iş sözleşmesi yok ise; devralınan işyerinde yürürlükteki toplu iş
sözleşmesinden doğan hak ve borçlar, yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılıncaya kadar toplu iş
sözleşmesi hükmü olarak devam eder (STİSK. 38/1). Bu durumda devralınan işyerinde
yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra tüm işyerlerini kapsayan yeni bir
işletme toplu iş sözleşmesi yapılabilecektir.
•
Toplu iş sözleşmesi bulunmayan bir işyerinin işletme toplu iş sözleşmesi tarafı
olan bir işverence devralınması durumunda işyeri, işletme toplu iş sözleşmesi kapsamına girer
(STİSK.38/2). Yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin süresinin dolmasından sonra artık
devralınan işyerini de kapsayan yeni bir işletme toplu iş sözleşmesi yapılacaktır.
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10.2.3. Kişi Bakımından Uygulama Alanı
Toplu iş sözleşmesinin kişi bakımından uygulama alanı, toplu iş sözleşmesi
hükümlerinin kimler hakkında uygulanabileceğini ifade eder.

10.2.3.1. İşveren veya İşverenler Bakımından Uygulama Alanı
Toplu iş sözleşmesinin yer bakımından uygulama alanı içerisinde bulunan işyeri,
işyerleri veya işletmenin işverenleri toplu iş sözleşmesi ile bağlıdırlar. İşveren sendikasının
toplu iş sözleşmesinin tarafı olması, işverenin toplu iş sözleşmesiyle bağlılığını etkilemez.
Sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf işveren sendikasının üyesi olan işveren,
sendikası ile ilişkisinin kesilmesi hâlinde yapılmış olan sözleşme ile bağlı kalır (STİSK.37/3).
Buna göre işverenin sendika üyeliğinin üyelikten çekilme ya da çıkarılma yoluyla sona ermesi,
işverenin toplu iş sözleşmesi ile bağlılığını etkilemeyecektir. İşveren toplu iş sözleşmesinin
hem normatif hem de borç doğurucu bölümüyle bağlı olmaya devam edecektir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, işyerinin devri halinde toplu iş sözleşmesi sona ermez,
işyerini devralan yeni işveren toplu iş sözleşmesi ile bağlı kalır (STİSK.37/1). İşverenin ölümü
halinde ise, toplu iş sözleşmesiyle bağlılık mirasçılara geçer. Ancak bütün bu durumlarda, eski
işverenin işveren sendikası üyeliği yeni işverene veya mirasçılarına geçmez.
Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi, faaliyetinin
durdurulması, işçi sendikasının yetkiyi kaybetmesi ve toplu iş sözleşmesinin uygulandığı
işyerlerinde işverenin veya işyerinin girdiği işkolunun değişmesi toplu iş sözleşmesini sona
erdirmez (STİSK.37/1). Bir başka ifade ile tüm bu durumlarda işverenin toplu iş sözleşmesi ile
bağlılığı devam eder.
İşyerinin işveren tarafından kapatılması halinde işyerinin toplu iş sözleşmesi ile bağlılığı
sona erer. Ancak işyerinin aynı veya farklı bir işveren tarafından aynı işkolunda faaliyet
göstermek üzere toplu iş sözleşmesinin süresi içinde yeniden açılması halinde, işverenin toplu
iş sözleşmesi ile bağlı olacağı ileri sürülebilir.

10.2.3.2. İşçiler Bakımından Uygulama Alanı
a) Sözleşmenin Taraf İşçi Sendikası Üyesi Olan İşçilere Uygulanması
Toplu iş sözleşmesinden kural olarak toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasının
üyeleri yararlanırlar (STİSK.9/1). Toplu iş sözleşmesinin yer bakımından uygulama alanında
bulunan işyerinde çalışan işçilerin İş Kanununun kapsamı dışında olmaları, toplu iş
sözleşmesinden yararlanmalarına engel olmaz.
Sendika üyesi işçinin toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmesi için ayrıca istekte
bulunmasına gerek yoktur. 6356 sayılı Kanun, toplu iş sözleşmesinden yararlanmayı sadece
işçilerle sınırlandırmıştır. Stajyer, sözleşmeli personel, çırak ve devlet memurları toplu iş
sözleşmesinden yararlanamazlar.
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Toplu iş sözleşmesinin kişi itibariyle uygulama alanına, işverene iş sözleşmesi ile bağlı
olan işçiler girer. Alt işverenin işçileri asıl işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden taraf
işçi sendikasına üye olmak veya dayanışma aidatı ödemek suretiyle de olsa yararlanamazlar.
bunun gibi bir başka işyerinden ödünç olarak gelen işçi de, ödünç alan işverenin işyerinde
yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz.
6356 sayılı Kanun, toplu iş sözleşmesinden yararlanmanın başlayacağı tarihi açık olarak
hükme bağlamıştır. Buna göre, toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinde
taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise
üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar
(STİSK.39/2). Dolayısıyla imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olan işçiler, toplu iş
sözleşmesinin yürürlük tarihinin imza tarihinden önceki bir tarih olarak kararlaştırılması
halinde, bu tarihten itibaren sözleşmeden yararlanırlar. Ancak, toplu iş sözleşmesinden
yararlanma, işçinin işyerine girdiği tarihten daha geriye götürülemez. Başka bir ifade ile imza
tarihi ile yürürlük tarihi arasında işe giren veya sendikaya üye olan işçilerin toplu iş
sözleşmesinden yararlanmalarının başlangıcı işe giriş tarihleridir.
Toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinde sendikaya üye olmakla birlikte daha sonra
üyelikten ayrılan ve toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olmayan
işçiler toplu iş sözleşmesinden yararlanamazlar. Bu işçiler yeniden taraf işçi sendikasına üye
olmak ya da dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanabilirler.
Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında iş sözleşmesi sona eren
üyeler de, iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar
(STİSK.39/3). Bu hüküm emredici niteliktedir ve aksi kararlaştırılamaz.
Sendika üyesi olan işçinin işyeri ile ilişkisinin kesilmesi halinde bu işyerinde
uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden yararlanması da sona erer. İşçinin, sendika
üyeliğinin sona ermesinden sonra da, toplu iş sözleşmesinden yararlanmayı sürdürebilmesi
ancak dayanışma aidatı ödemesine bağlıdır.
Taraf işçi sendikasına üye olmasına rağmen toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacak
kişiler ise şunlardır:
•

Greve katılmayanlar: Greve zorunlu olarak katılamayacaklar (STİSK.65)
dışında greve katılmayan ve işyerinde çalışmış bulunan işçiler, taraf sendikaya üye olsun
olmasın grev sonunda yapılan toplu iş sözleşmesinden yararlanamazlar. Bu işçilerin toplu iş
sözleşmesinden dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilmeleri de mümkün değildir. Bu
düzenleme mutlak emredici değildir ve toplu iş sözleşmesine hüküm konularak greve
katılmayanların da toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecekleri kararlaştırılabilir
(STİSK.39/8).
•
Kapsam dışı personel: Uygulamada ayrıca bazı üst düzey yetkililer, işverenin
onlara toplu iş sözleşmesinin üstünde haklar sağlayacağı düşüncesi ile toplu iş sözleşmesine
hüküm konularak, uygulama alanı dışında bırakılmaktadırlar. Bu kişilere kapsam dışı personel
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adı verilmektedir. Bunların üyelik veya dayanışma aidatı yoluyla toplu iş sözleşmesinden
yararlanabilme hakları yoktur.
•
İşveren vekili sayılanlar: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu anlamında
işveren vekilleri ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen katılanlar, toplu iş
sözleşmesinden yararlanamaz (STİK.39/7). Hatırlatmak gerekir ki, 6356 sayılı Kanun işveren
adına işletmenin bütününü yöneten kişileri işveren vekili olarak tanımlamıştır (STİSK.2/1,e).
b) Sözleşmenin Taraf İşçi Sendikası Üyesi Olmayan İşçilere Uygulanması
Toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına üye olmayan işçiler, toplu iş
sözleşmesinden ancak, dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler. Bunun dışında
işverenin tek taraflı olarak toplu iş sözleşmesinden diğer işçileri de yararlandırması mümkün
değildir. Aksine davranış STİSK.25/2’e aykırılık teşkil eder. Ayrıca işçi sendikası mahrum
kaldığı dayanışma aidatını işverenden tazmin ettirebilme imkânına sahip olur.
Bir sendikanın kendi faaliyetleri ile üyelerine sağladıkları hak ve çıkarların üyesi
olmayanlara uygulanması, 6356 sayılı Kanunun toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavta ilişkin
hükümleri saklı kalmak kaydıyla söz konusu sendikanın yazılı onayına bağlıdır (STİSK.26/4).
Bu hüküm çerçevesinde, sendika taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden üye olmayanların da
yararlanmasına onay verdiği takdirde, bu işçiler de dayanışma aidatı ödemelerine gerek
kalmadan toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar. Belirtmek gerekir ki, uygulamada sendikaların
böyle bir onayı verdikleri görülmemiştir.
Toplu iş sözleşmesine taraf olan işçi sendikasına üye olmayan ve dayanışma aidatı
ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanmayı da talep etmeyen işçilere
uygulanmayacak olan toplu iş sözleşmesi hükümleri sadece ücret, ikramiye, prim ve paraya
ilişkin sosyal yardım konuları ile ilgili olanlardır. Zira, STİSK.25/2’ye göre, işveren, toplu iş
sözleşmesinin ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularındaki hükümleri
saklı kalmak üzere bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı
sendikalara üye olan işçiler arasında çalışma koşulları veya çalıştırmaya son verilmesi
bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Bu nedenle, örnek olarak toplu iş sözleşmesinin
günlük çalışma süresi, yıllık ücretli izin süresi, iş güvenliği, işçilerin toplu taşınması, disiplin
ve bildirim süresine ilişkin hükümleri işyerinde çalışan bütün işçiler hakkında uygulanır. Sözü
edilen hükümlere işyerinin çalışma düzenine ilişkin hükümler adı verilmektedir. bir başka
işyerinden ödünç olarak gelen işçiler de, geldikleri işyerinde yürürlükte olan toplu iş
sözleşmesinin işyerinin çalışma düzenine ilişkin hükümlerinden yararlanabilirler.
Toplu iş sözleşmesinin yer itibariyle uygulama alanı içerisinde kalan işyerlerinde
çalışan, ancak toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının üyesi olmayan işçilerin toplu
iş sözleşmesinin işyerinin çalışma düzenine ilişkin hükümlerinin dışında kalan hükümlerinden
yararlanabilmeleri dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır.
Toplu iş sözleşmesinin kapsamı dışında bulunan işyerlerinde çalışan veya işçi niteliği
bulunmayan kişilerin dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden
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yararlanabilmeleri mümkün değildir. Bunun gibi alt işverene bağlı olarak çalışan işçiler de, asıl
işverene ait işyerinde, yürürlükteki toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı ödemek yoluyla
yararlanamazlar.
Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecekler STİSK.39/4’de
belirtmiştir. Bunlar;
•

Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olmayan işçiler,

•
Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra işyerine giren, ancak taraf işçi
sendikasına üye olmayan işçiler,
•
Toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olan, ancak daha
sonra üyelikten ayrılan veya çıkarılan işçiler.
Toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanan işçilerin
herhangi bir sendikaya üye olmamalarının veya başka bir işçi sendikasının üyesi
bulunmalarının önemi yoktur.
Kanunun dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanabilme hakkı
tanıdığı işçilerin, toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, talepte bulunmalarına bağlıdır.
Bu yöntemle toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmek için işçi sendikasının onayı aranmaz
(STİSK.39/4). Dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmada her sözleşme için ayrıca
talepte bulunmak gerekir.
Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma talep tarihinden
itibaren geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler ise imza tarihi itibariyle hüküm doğurur
(STİSK.39/4).
Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika
tüzüğünde belirlenir (STİSK.39/5). Dayanışma aidatı da üyelik aidatında olduğu gibi, yetkili
işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili
sendikaya ödenir (STİSK.18/2). Yine üyelik aidatında olduğu gibi, dayanışma aidatı da faaliyeti
devam eden sendikaya ödenir (STİSK.39/6). Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi ya da
faaliyetinin durdurulması ile birlikte dayanışma aidatı ödeme yükümlülüğü de ortadan kalkar.
Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, işçinin iş
sözleşmesinin sona ermesi veya toplu iş sözleşmenin kapsamı dışında bir işyerine nakledilmesi
yahut kendi isteğiyle yararlanmaktan vazgeçmesi ile sona erer. İşçi, taraf işçi sendikasına üye
olduğu takdirde, sözleşmeden dayanışma aidatı ödemeden yararlanmaya devam eder. Toplu iş
sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte, toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı ödemek
suretiyle yararlanma da ortadan kalkar. Ancak toplu iş sözleşmesinin, iş sözleşmesine ilişkin
hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar, dayanışma aidatı ödemek suretiyle sözleşmeden
yararlanan işçiler için de iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder (STİSK.36/2). Bunun için
işçinin dayanışma aidatı ödemesi gerekli değildir. Çünkü sözleşmenin sona ermesiyle birlikte,
dayanışma aidatı ödeme yükümlülüğü de sona erer.
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Taraf işçi sendikasına üye olmayan işçilerin toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı
ödeyerek yararlanma hakları sendika tüzüğü, toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesine
konulacak hüküm ile ortadan kaldırılamaz.

10.2.4. Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili
Teşmil, yürürlükte bulunan bir toplu iş sözleşmesinin yer ve kişi olarak uygulama
alanının, Bakanlar Kurulu kararıyla sözleşme dışında kalan aynı işkolundaki işyerlerinde
çalışan işçileri de kapsayacak şekilde genişletilmesidir.
Teşmil yoluyla, aynı işkolunda toplu iş sözleşmesi bulunmayan işyeri veya işyerlerinde
çalışan işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, aynı işkolunda faaliyet gösteren işyerleri
arasında çalışma koşulları bakımından farklılığın mümkün olduğu ölçüde giderilmesi
amaçlanır.
Teşmilin koşulları şunlardır:
•
Teşmil edilecek toplu iş sözleşmesinin işyerinin kurulu bulunduğu işkolunda en
çok üyeye sahip sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesi olması gerekir (STİSK.40/1).
Teşmil edilecek toplu iş sözleşmesinin işyeri, grup veya işletme toplu iş sözleşmesi olmasının
bir önemi yoktur.
•

Bakanlar Kurulu tarafından teşmil kararı alınabilmesi için o işkolunda işçi veya
işveren sendikaları veya ilgili işverenlerden birinin veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının talepte bulunması gerekir.
•
Teşmil kararının kapsamına girecek işyerlerinde yürürlükte bir toplu iş
sözleşmesi bulunmamalıdır. Ayrıca yetki için başvurulduktan sonra bu işlem tamamlanıncaya
kadar veya yetki belgesi alındıktan sonra yetki devam ettiği sürece, kapsama giren işyerleri için
teşmil kararı alınamaz (STİSK.40/6).
•
Teşmil kararı alınabilmesi için Yüksek Hakem Kurulunun görüşünün alınması
gerekir. Yüksek Hakem Kurulu, görüşünü on beş gün içinde vermek zorundadır (STİSK.40/1).
Ancak Bakanlar Kurulu, Yüksek Hakem Kurulunun görüşü ile bağlı değildir.
Yukarıdaki koşulların gerçekleşmesi üzerine, Bakanlar Kurulu tamamen veya kısmen
veya zorunlu değişiklikleri yaparak toplu iş sözleşmesinin, o işkolunun toplu iş sözleşmesi
bulunmayan diğer işyerlerine veya bir kısmına teşmiline karar verebilir (STİSK.40/1). Teşmil
kararnamesinde kararın gerekçesi açıklanır. Yürürlüğe gireceği tarih de belirtilmek suretiyle
teşmil kararı Resmî Gazete’de yayımlanır, ancak yürürlük tarihi Resmî Gazete’de yayım
tarihinden önceki bir tarih olarak belirlenemez (STİSK.40/2).
Bakanlar Kurulu, teşmil kararnamesinin kapsamını belirlerken, aynı işverenin aynı
işkolundaki işyerleri arasında ayrım yapmamalıdır. Başka bir deyişle, aynı işverenin aynı
işkolunda bulunan işyerlerinin bir kısmı teşmilin kapsamı dışında tutulmamalıdır.
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Bakanlar Kurulu, sadece toplu iş sözleşmesinin düzenleyici bölüm hükümlerini teşmil
edebilir. Toplu iş sözleşmesinin, tarafların hak ve borçlarını düzenleyen hükümleri ile özel
hakeme başvurma hakkındaki hükümleri teşmil edilemez (STİSK.40/5).
Bakanlar Kurulunun teşmil kararı üzerine, teşmil edilen toplu iş sözleşmesi, teşmil
kapsamına giren işyerlerinde uygulama alanı bulur. Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinden
işçilerin yararlanabilmeleri için dayanışma aidatı ödemeleri gerekli değildir.
Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin sona ermesi ile teşmil kararı da ortadan kalkar
(STİSK.40/3). Bu durumda süresi sona eren toplu iş sözleşmesinin hükümleri yeni bir toplu iş
sözleşmesi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder. Teşmil kararı
ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından gerekli görüldüğü takdirde, gerekçesi de açıklanarak
yürürlükten kaldırılabilir (STİSK.40/4).
Toplu iş sözleşmesinin teşmil edildiği işletme veya işyerinde her zaman yetki için
başvurulabilir ve yeni toplu iş sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte teşmil uygulaması
kendiliğinden sona erer (STİSK.40/7). Buna göre yeni toplu iş sözleşmesi yetkisi için teşmil
edilen toplu iş sözleşmesinin süresinin dolmasını beklemeye gerek yoktur.

10.3. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri
10.3.1. Süresinin Dolması
6356 sayılı Kanun ile belirli süreli toplu iş sözleşmesi modeli benimsenmiştir. Taraflar,
Kanunda öngörülen alt ve üst sınırlara uymak suretiyle toplu iş sözleşmesinin süresini
belirlemek zorundadırlar. Bu süre, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra taraflarca
uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme, süresinden önce sona erdirilemez (STİSK.35/2). Toplu iş
sözleşmesi ile kararlaştırılan sürenin dolmasıyla birlikte, toplu iş sözleşmesi de kendiliğinden
sona erer. Ayrıca herhangi bir bildirim ve ihtara gerek yoktur.

10.3.2. Toplu İş Sözleşmesinin Geçersizliği
10.3.2.1. Toplu İş Sözleşmesinin Kesin Geçersizliği
Türk Borçlar Kanununun kesin geçersizliğe (butlana) ilişkin hükümleri, 6356 sayılı
Kanunda özel düzenleme bulunmaması nedeniyle, toplu iş sözleşmeleri hakkında da uygulama
alanı bulur. Toplu iş sözleşmesi açısından da ehliyetsizlik, şekle, hukuka ve ahlâka aykırılık ile
imkânsızlık kesin geçersizlik sebebi teşkil eder.
Kesin geçersizlik nedenlerinin ortaya çıkması üzerine sözleşme hükümsüz hale gelir.
Sözleşmenin geçersizliği, herhangi bir süreye bağlı olmaksızın herkes tarafından ileri
sürülebilir ve bu husus hâkim tarafından da kendiliğinden göz önüne alınır. Bunun için ayrıca
mahkeme kararına gerek yoktur. Mahkemeden ancak geçersizliğin tespiti istenebilir.
Kural olarak hukuki işlemin geçersizliği önceye etkilidir ve hukuki işlem baştan itibaren
geçersiz sayılır. Ancak İş Hukuku öğretisinde baskın olan görüş, toplu iş sözleşmelerinin kesin
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geçersizliğinin geriye yürümeyeceği doğrultusundadır. Zira aksi görüşün kabulü, toplu iş
sözleşmesinin iş sözleşmeleri üzerindeki etkisini ortadan kaldıracak ve hukuki istikrarı
bozacaktır.
Kesin geçersizlik nedenleri toplu iş sözleşmesinin sadece bazı düzenlemelerine ilişkin
ise, toplu iş sözleşmesinin tamamını değil; sadece sözü edilen hükümlerini geçersiz kabul etmek
gerekir. Geçersiz kabul edilen hükümler olmadığı takdirde, sözleşmenin yapılmayacağı ileri
sürülmek suretiyle, sözleşmenin tamamının geçersizliği iddia edilemez.
Toplu iş sözleşmeleri açısından başlıca kesin geçersizlik nedenleri şunlardır:
a) Ehliyetsizlik
Toplu iş sözleşmesi ehliyetine, işçi ve işveren sendikaları ile işveren sahiptir. Bunların
dışında başka kişi veya kuruluşların toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti yoktur. Ehliyet sahibi
olmayan kişi veya kuruluş tarafından yapılan toplu iş sözleşmesi geçersizdir.
Toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi veya işveren sendikasının daha sonra tüzel
kişiliğinin sona ermesi ve faaliyetinin durdurulması, toplu iş sözleşmesini geçersiz kılmaz
(STİSK.37/1).
b) Şekle Aykırılık
Toplu iş sözleşmeleri yazılı olarak yapılmalıdır (STİSK.34/1). Kanunda öngörülen şekil
adi yazılı şekildir. Geçerlilik koşulu olan yazılı şekle aykırı yapılan toplu iş sözleşmeleri
hükümsüzdür.
c) Hukuka Aykırılık
Toplu iş sözleşmelerinin hüküm ifade edebilmesi için hukuka aykırı olmaması gerekir.
Bu nedenle toplu iş sözleşmeleri, Anayasanın ve kanunların emredici hükümlerine aykırı
olamaz (STİSK.33/5).
Kanunlarda yer alan emredici hükümlerin bir kısmı mutlak emredicidir ve bu
hükümlerin aksi hiçbir koşulla kararlaştırılamaz. Emredici hükümlerin bir kısmı ise nispi
emredici niteliktedir. Bu ikinci tür emredici hükümler, işçiyi koruma amacına yönelik olup,
ancak işçi yararına olmak üzere değiştirilebilirler. Toplu iş sözleşmeleri ile nispi emredici
hükümler işçinin haklarını zedeler şekilde değiştirilirse veya mutlak emredici hükümlere aykırı
düzenlemeler yapılırsa bu hükümler geçersiz kabul edilir. Örneğin, toplu iş sözleşmesinde, grev
ve lokavt dönemi için ücret ödeneceğine ilişkin hüküm yer aldığı takdirde, anılan hüküm
geçersizdir. Zira STİSK.67/3’de yer alan hükme göre, “Grev ve lokavt süresince iş sözleşmeleri
askıda kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sosyal yardımlar ödenemez, bu süre
kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Toplu iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine
bunların aksine hüküm konulamaz”. Bununla birlikte, nispi emredici olarak düzenlenen iş
süreleri, yıllık ücretli izin, asgari ücret, bildirim süresi gibi hükümler işçi yararına olmak
kaydıyla değiştirilebilir.
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10.3.2.2. Toplu İş Sözleşmesinin İptali
a) Genel Olarak
Toplu iş sözleşmelerinin yapılması sırasında iradeyi sakatlayan nedenlerin ortaya
çıkması halinde, toplu iş sözleşmelerinin iptali mümkündür. Türk Borçlar Kanununda yer alan
iptal nedenlerinden yanılma, aldatma ve korkutma toplu iş sözleşmeleri açısından da iptal
nedeni teşkil eder ve Türk Borçlar Kanununun konuyla ilgili hükümleri uygulama alanı bulur.
Buna göre, iradesi sakatlanan taraf yanılma ve aldatmayı öğrendiği, korkutmada da bunun
etkisinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde sözleşmenin iptalini isteyebilir (TBK.39).
Ancak toplu iş sözleşmelerinin bu amaçla kurulan sendikalarca kanunda öngörülen yöntem
izlenerek yapılması, iradeyi sakatlayan sebeplerin ortaya çıkması ihtimalini oldukça azaltır.
İş Hukuku öğretisinde, toplu iş sözleşmelerinin kesin geçersizliğinde olduğu gibi,
iptalinin de gelecek için hüküm ifade edeceği görüşü baskındır.
b) Yetkisizlik
Toplu iş sözleşmesinin yetkisiz kişi veya sendikalar tarafından yapılması iptal
nedenidir. Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan bir toplu iş sözleşmesinde taraflardan birinin
veya ikisinin yetki koşullarına sahip olmadığı ve bu nedenle sözleşmenin hükümsüzlüğü,
Bakanlıkça durumun tespitinden itibaren kırk beş gün içinde, ilgililerce veya Bakanlıkça
mahkemede dava yolu ile ileri sürülebilir (STİSK.45/1). Talep hâlinde mahkeme, toplu iş
sözleşmesinin uygulanmasını dava sonuna kadar durdurabilir (STİSK.45/2).
Hükümsüzlük konusundaki dava, görevli makamın bulunduğu yerde iş davalarına
bakmakla görevli mahkemede görülür (STİSK.79).
İptal davası açılabilmesi için öngörülen kırk beş günlük süre hak düşürücü süredir. Bu
nedenle yetkisizliğin Bakanlıkça belirlenmesi üzerine gerek Bakanlık gerekse diğer ilgililer
tarafından kırk beş gün içinde toplu iş sözleşmesinin iptali için dava açılmazsa, sözleşme geçerli
hale gelir.
Süresi içerisinde açılan iptal davasında mahkemenin iptal kararı verebilmesi için sadece
yetki belgesinin olmaması yeterli değildir. Ayrıca tarafların yetki için öngörülen koşullara sahip
olmaması gerekir. Kanunda belirtilen çoğunluğa sahip olmakla birlikte, yetki belgesi olmayan
işçi sendikasının, işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverenle yaptığı toplu iş
sözleşmesi iptal edilemez.
Toplu iş sözleşmesinin iptalini sağlayan yetkisizlik, toplu iş sözleşmesinin yapıldığı
sırada tarafların gereken çoğunluğa sahip olmamasıdır. Toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi
sendikasının daha sonra yetki için gerekli çoğunluğu yitirmiş olması iptal nedeni değildir
(STİSK.36/1).
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10.4. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
Toplu iş sözleşmesinin sona ermesinin başlıca sonuçları şunlardır:
•
Sona eren toplu iş sözleşmelerinin iş sözleşmelerine ilişkin hükümleri, yeni toplu
iş sözleşmesi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder (STİSK.36/3).
Sona eren toplu iş sözleşmesi bu etkisini, hem taraf işçi sendikasının üyesi olmak suretiyle hem
de dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilerin iş sözleşmeleri
üzerinde gösterir. Toplu iş sözleşmesinden yürürlükte olduğu sırada sözleşmeden
yararlanmayanlar ve toplu iş sözleşmesi sona erdikten sonra işyerinde çalışmaya başlayan
işçiler bu hükümlerden faydalanamazlar.
•
Toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte toplu iş sözleşmesinin borç
doğurucu bölümü sona erer.
•
Toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yeni toplu iş sözleşmesi yürürlüğe
girer. Kanun, yetki işlemlerine ancak toplu iş sözleşmesinin süresinin bitmesinden önceki yüz
yirmi gün içinde başlanmasına izin vermiştir (STİSK. 35/3). Toplu iş sözleşmesi için yetki
işlemlerinin tamamlanması, toplu görüşmelerin yapılması ve toplu iş sözleşmesinin
imzalanması, belirtilen yüz yirmi gün içinde gerçekleşse bile yeni toplu iş sözleşmesi, önceki
toplu iş sözleşmesi sona ermedikçe yürürlüğe giremez (STİSK.35/3).
Toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, dayanışma aidatı ödeme gereği de
ortadan kalkar. Toplu iş sözleşmesi yürürlükte olduğu dönemde dayanışma aidatı ödemek
suretiyle sözleşmeden yararlanan işçi, sözleşmenin sona ermesinden sonra da, toplu iş
sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümlerinden talep aranmaksızın yararlanmaya devam
eder.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplu iş sözleşmeleri iş sözleşmeleri üzerinde emredici etkiye sahiptirler. İş
sözleşmeleri toplu iş sözleşmelerinde aksi belirtilmedikçe toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz.
Aykırı hükümlerin yerini toplu iş sözleşmesi hükümleri alır. İş sözleşmesinin işçi yararına
hükümlerinde bu kural uygulanmaz.
İş sözleşmesi ile düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.
Buna toplu iş sözleşmesinin doğrudan etkisi denir. Toplu iş sözleşmeleri süresi sona erdikten
sonra da yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmeleri üzerinde etkiye sahiptir.
Toplu iş sözleşmelerinin süresini taraflar belirlemek zorundadırlar. Taraflar kural olarak
sözleşmenin süresini diledikleri şekilde belirleyebilirler. Ancak bu sürenin asgari ve azami sınır
kanun ile çizilmiştir. Buna göre toplu iş sözleşmeleri bir yıldan az ve üç yıldan uzun olamaz.
Yine taraflar toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihini diledikleri şekilde belirleyebilirler.
Örneğin yürürlük tarihi sözleşmenin imza tarihi olarak belirlenebileceği gibi iler veya daha geri
bir tarih olarak da belirlenebilir.
Toplu iş sözleşmesinin yer bakımından uygulama alanı içerisinde bulunan işyeri,
işyerleri veya işletmenin işverenleri toplu iş sözleşmesi ile bağlıdırlar. İşçiler açısından ise taraf
işçi sendikasına üye olan işçiler ile üye olmayan işçiler bakımından toplu iş sözleşmesinden
yararlanma farklılık göstermektedir. Taraf işçi sendikasına üye olan işçiler ayrıca bir istekte
bulunmaksızın toplu iş sözleşmesinden yararlanmaktadırlar. Taraf işçi sendikasına üye
olmayan işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları taleplerine ve taraf işçi sendikasına
dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır.
Bir işkolunda toplu iş sözleşmesi bulunmayan işyeri veya işyerlerinde çalışan işçilerin
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, aynı işkolunda faaliyet gösteren işyerleri arasında çalışma
koşulları bakımından farklılığın mümkün olduğu ölçüde giderilmesi amacıyla, o işkolunda
kurulu bulunan işçi sendikalarından en çok üyeye sahip sendikanın yaptığı bir iş sözleşmesi
Bakanlar Kurulu kararıyla teşmil edilebilir. Bu durumda sözleşme dışında kalan aynı
işkolundaki işyerlerinde çalışan işçiler de toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar.
Bir toplu iş sözleşmesi süresinin dolması ile beraber kendiliğinden sona erer. Ayrıca
toplu iş sözleşmesinin iptaline veya kesin geçersizliğine karar verildiği takdirde de toplu iş
sözleşmesi sona ermiş olur. Sona eren toplu iş sözleşmelerinin iş sözleşmelerine ilişkin
hükümleri, yeni toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak
devam eder ve toplu iş sözleşmesinin borç doğurucu bölümü sona erer.
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Bölüm Soruları
1.
“Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri ……..” İlgili
boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır?
a.

Ortadan kalkar.

b.

Yenisi yürürlüğe girinceye kadar geçerlidir.

c.

Borç doğurucu bölümle birlikte geçerli olmaya devam eder.

d.

Yeni bir toplu iş sözleşmesi ile değiştirilemez.

e.

Ancak taraflar kabul ederse geçerli olmaya devam eder.

2.

Bir toplu iş sözleşmesi en az ve en çok hangi sürelerle yapılabilir?

a.

1 yıl – 2 yıl

b.

1 yıl – 3 yıl

c.

1 yıl – 4 yıl

d.

6 ay – 2 yıl

e.

6 ay – 3 yıl

3.

Yetki işlemleri, toplu iş sözleşmesinin bitiminden kaç gün önce başlayabilir?

a.

30 gün

b.

60 gün

c.

90 gün

d.

120 gün

e.

180 gün
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4.
İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmelerine aykırı hükümlerinin işçi yararına
olduğu için geçerli kabul edilmesi, hangi ilkenin bir sonucudur?
a.

Geçerlilik ilkesi

b.

Yararlılık ilkesi

c.

İşçi yararına yorum ilkesi

d.

Sosyal yararlanma ilkesi

e.

Sosyal devlet ilkesi

5.
İş sözleşmesi ile düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmelerinin
hükümlerinin uygulanması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a.

Toplu iş sözleşmesinin emredici etkisi

b.

Toplu iş sözleşmesinin doğrudan etkisi

c.

Toplu iş sözleşmesinin art etkisi

d.

Toplu iş sözleşmesinin kapsayıcılığı ilkesi

e.

Toplu iş sözleşmesinin genelliği ilkesi

6.
Sona eren toplu iş sözleşmesi hükümlerinin, sonra yapılan sözleşme açısından
kazanılmış hak teşkil etmemesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereğidir?
a.

Toplu iş sözleşmesinin art etkisi

b.

Genellik ilkesi

c.

Düzen ilkesi

d.

Belirlilik ilkesi

e.

Sözleşme serbestisi ilkesi
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7.
“Toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına üye olmayan işçiler, toplu iş
sözleşmesinden ancak, …………… ödemek suretiyle yararlanabilirler.” Boşluk
aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?
a.

Ücret

b.

Bedel

c.

Sendikal ücret

d.

Aidat

e.

Dayanışma aidatı

8.
Yürürlükte bulunan bir toplu iş sözleşmesinin yer ve kişi olarak uygulama
alanının, yetkili makam kararıyla sözleşme dışında kalan aynı işkolundaki işyerlerinde çalışan
işçileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi nedir?
a.

Dayanışma aidatı

b.

Teşkil

c.

Teşbih

d.

Teşmil

e.

Teşebbüs

9.
Toplu iş sözleşmesi ehliyeti bulunmayan bir sendikanın bağıtladığı toplu iş
sözleşmesinin hukuki durumu nedir?
a.

Kesin geçersiz

b.

İptal edilebilir

c.

Geçerli

d.

Sonraki toplu iş sözleşmesi yapılana kadar geçerli

e.

Noksan
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10.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, toplu iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçlarından

a.
Sona eren toplu iş sözleşmelerinin iş sözleşmelerine ilişkin hükümleri, yeni toplu
iş sözleşmesi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.
b.
Toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte toplu iş sözleşmesinin borç
doğurucu bölümü sona erer.
c.

Yapılmışsa yeni toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girer.

d.

İşçinin ücret miktarı artık işveren tarafından değiştirilebilir.

e.

Dayanışma aidatı ödeme gereği ortadan kalkar.
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11. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
11.1. İş Uyuşmazlığı Kavramı Ve Türleri
11.1.1. Tanımı
11.1.2. Türleri
11.1.2.1. Hak Uyuşmazlığı- Çıkar Uyuşmazlığı
11.1.2.2. Bireysel İş Uyuşmazlığı-Toplu İş Uyuşmazlığı
11.2. İş Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları
11.2.1. Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
11.2.2. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
11.2.2.1. Toplu Hak Uyuşmazlıklarının Çözümü
11.2.2.2. Toplu Çıkar Uyuşmazlıklarının Çözümü
11.3. Arabuluculuk
11.3.1. Genel Olarak
11.3.2. Arabuluculuk Faaliyetinin Türleri
11.3.2.1. Olağan Arabuluculuk
11.4. Tahkim
11.4.1. Genel Olarak
11.4.2. Tahkim Faaliyetinin Türleri
11.4.2.1. İsteğe Bağlı (İhtiyari/Özel) Tahkim
11.4.2.2. Zorunlu (Kanuni) Tahkim
11.5. Yüksek Hakem Kurulu
11.5.1. Kuruluşu
11.5.2. Uyuşmazlıkların İncelemesi ve Karara Bağlaması

215 / 325

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bireysel çıkar uyuşmazlığının çözüm yolu nedir?

2.

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanan sistemler nelerdir?

3.

Olağan arabuluculuk ile olağanüstü arabuluculuk arasındaki fark nedir?

4.

Barışçı çözüm yolları ve mücadeleci çözüm yolları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Hak ve çıkar uyuşmazlıkları
Yasal tanımlardan günlük
İş uyuşmazlığı kavramı ve ile bireysel ve toplu iş
hayattan
örneklerden
uyuşmazlıklarını
ayırt
türleri
yararlanılacak
edebilmek
Bireysel
ve
toplu
iş Yasal tanımlardan günlük
İş uyuşmazlıklarının çözüm
uyuşmazlıklarının
çözüm hayattan
örneklerden
yolları
yollarını öğrenmek
yararlanılacak

Arabuluculuk ve tahkim

Arabuluculuk
sisteminin
öğrenmek

ve

tahkim Yasal tanımlardan günlük
işleyişini hayattan
örneklerden
yararlanılacak

217 / 325

Anahtar Kavramlar
•

Hak uyuşmazlığı

•

Çıkar uyuşmazlığı

•

Bireysel iş uyuşmazlığı

•

Toplu iş uyuşmazlığı

•

Arabuluculuk

•

Tahkim
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Giriş
Bu bölümde ilk olarak iş uyuşmazlığı kavramına ve türlerine değineceğiz. Bu bağlamda
iş uyuşmazlığı türlerinden hak uyuşmazlığı-çıkar uyuşmazlığı ve bireysel iş uyuşmazlığı-toplu
iş uyuşmazlığına değineceğiz. Bireysel iş uyuşmazlığının çözüm yollarını inceledikten sonra
toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünü toplu hak uyuşmazlıklarının çözümü ve toplu çıkar
uyuşmazlıklarının çözümü olarak iki ayrı başlık altında ele alacağız.
Arabuluculuk ve tahkim toplu çıkar uyuşmazlıklarında öngörülen barışçı çözüm
yollarıdır. Arabuluculuk konusunu olağan arabuluculuk ve olağanüstü arabuluculuk olarak
ikiye ayırarak inceleyeceğiz. Tahkimden de ise isteğe bağlı tahkim ve zorunlu tahkim olarak
iki ayrık başlık altında bahsedeceğiz. Son olarak da yüksek hakem kurulunun kuruluşundan ve
uyuşmazlıkları inceleme ve karara bağlama yönteminden bahsedeceğiz.
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11.1. İş Uyuşmazlığı Kavramı Ve Türleri
11.1.1. Tanımı
İş uyuşmazlıkları, işçiler veya işçi sendikaları ile işverenler veya işveren sendikaları
arasında çalışma koşullarının belirlenmesi, uygulanması, yorumlanması, değiştirilmesi veya
geliştirilmesine ilişkin olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkları ifade eder.
İş uyuşmazlıkları, mevzuat, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinden kaynaklanan bir
hakkın ihlal edilmesi halinde veya yeni çalışma koşullarının belirlenmesi sırasında ortaya
çıkabilir.

11.1.2. Türleri
11.1.2.1. Hak Uyuşmazlığı- Çıkar Uyuşmazlığı
İş uyuşmazlıkları, uyuşmazlığın niteliği ve konusuna göre hak uyuşmazlığı-çıkar
uyuşmazlığı olarak ayrıma tabi tutulur.
•
Hak uyuşmazlığı: İşçi-işveren ilişkilerinde taraflardan birinin, diğerinin
mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarını ihlal etmesi veya
uygulamaması sebebiyle meydana gelen uyuşmazlığı ifade eder. Bir diğer ifade ile mevcut
haklara ilişkin olarak, taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara hak uyuşmazlığı denir.
•
Çıkar uyuşmazlığı: Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya mevzuat ile sağlanan
hakların üzerinde yeni haklar sağlanması, mevcut hakların değiştirilmesi veya yeni haklar
meydana getirilmesi talebi üzerine ortaya çıkan iş uyuşmazlığı, çıkar uyuşmazlığıdır.
Örneğin, işçiye toplu iş sözleşmesinde öngörülen ikramiyenin ödenmemesi halinde işçiişveren arasındaki uyuşmazlık hak uyuşmazlığı; toplu iş sözleşmesinde öngörülen ikramiye
sayısının birden üçe çıkarılmasına ilişkin olarak ortaya çıkan uyuşmazlık ise, çıkar
uyuşmazlığıdır.

11.1.2.2. Bireysel İş Uyuşmazlığı-Toplu İş Uyuşmazlığı
İş uyuşmazlıkları, uyuşmazlığın tarafları esas alınmak suretiyle bireysel iş uyuşmazlığıtoplu iş uyuşmazlığı ayrımına tabi tutulur.
•
Bireysel iş uyuşmazlıkları: İşçi-işveren arasında iş ilişkisinden kaynaklanan
uyuşmazlıklardır. İşverenin bir işçinin iş sözleşmesini usulsüz feshetmesi, hak kazandığı kıdem
tazminatını ödememesi, ücretten kanuni olmayan kesintiler yapması, bireysel iş
uyuşmazlıklarına örnek teşkil eder.
•
Toplu iş uyuşmazlıkları: Toplu iş uyuşmazlıkları işçi sendikası ile işveren
sendikası veya işveren arasında gelecekteki iş koşullarının nasıl olacağı konusunda (toplu çıkar
uyuşmazlıkları) veya mevcut iş koşullarını düzenleyen hükümlerin ihlali ya da yorumu
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nedeniyle (toplu hak uyuşmazlıkları) ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Bu tür uyuşmazlıklarda
uyuşmazlığın tarafları topluluk veya topluluklardır.

11.2. İş Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları
11.2.1. Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
Bireysel hak uyuşmazlıkları için Türk Hukukunda özel bir çözüm yolu
öngörülmemiştir. Bu tür uyuşmazlıkların çözüm yeri mahkemelerdir ve bu amaçla iş
mahkemeleri kurulmuştur (İşMah.K.1). İş mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde, bireysel hak
uyuşmazlıkları genel mahkemeler tarafından İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerine göre
çözümlenir.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre, iş mahkemeleri, işçi sayılan kişilerle
işveren veya işveren vekilleri arasında iş sözleşmesinden ya da İş Kanununa dayanan her türlü
hak iddialarından doğan uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir (md.1). Ayrıca Deniz İş Kanunu,
Basın İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunundan doğan uyuşmazlıklar da İş Mahkemeleri tarafından çözülür.
Dava, dava açıldığı tarihte davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği gibi,
işçinin işini yaptığı işyerinin bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla yetkili mahkemede de
açılabilir. Bunlara aykırı anlaşma geçerli değildir (İşMah.K.5). İş Mahkemelerinde basit
yargılama usulü uygulanır.
Bireysel çıkar uyuşmazlıklarının çözüm yolu yoktur. İşçi ile işveren aralarında ortaya
çıkan çıkar uyuşmazlığını karşılıklı olarak çözemedikleri takdirde, yargı yoluna veya kanuni
hakeme başvuramazlar.

11.2.2. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
11.2.2.1. Toplu Hak Uyuşmazlıklarının Çözümü
Toplu hak uyuşmazlıkları yargı yolu ile çözülür. Bunun dışında 6356 sayılı Kanunda
düzenlenen barışçı (arabuluculuk ve zorunlu tahkim) veya mücadeleci (grev ve lokavt) çözüm
yollarına başvurulamaz.
6356 sayılı Kanunda toplu hak uyuşmazlıklarının çözümü için yorum davası ve eda
davasında faiz konusu düzenlenmiştir. Ayrıca toplu hak uyuşmazlıkları genel hükümler
doğrultusunda isteğe bağlı tahkim yoluyla da çözümlenebilir.
a) Yorum Davası
Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıkların
çözümü amacıyla yorum davası açılabilir (STİSK.53/1). Bu konuda açıklama daha önce
yapıldığı için tekrar edilmeyecektir.

221 / 325

b) Eda Davası
Taraflardan birisinin, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan borçlarını yerine
getirmemesi halinde, diğer tarafın eda davası açma hakkı vardır. Ayrıca işçiler de işverene karşı
eda davası açabilirler.
Toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında, temerrüt tarihinden itibaren işletme
kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır (STİSK.53/2).
c) Tahkim
Taraflar anlaşarak toplu hak uyuşmazlıklarında tahkim yoluna başvurabilirler
(STİSK.52/1). Ancak burada sözü edilen tahkimi, 6356 sayılı Kanunda düzenlenen ve ileride
açıklayacağımız tahkimle karıştırmamak gerekir. Zira buradaki tahkim anlaşması Hukuk
Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabi isteğe bağlı tahkim anlaşmasıdır ve uyuşmazlığın
çözümü de bu Kanun hükümlerine göre yapılır (HMK. 407-444).
Toplu iş sözleşmesine, taraflardan birinin başvurması üzerine özel hakeme gidileceğine
dair hükümler konulabilir. Toplu iş sözleşmesinde aksine hüküm yoksa Hukuk Muhakemeleri
Kanununun özel hakeme ilişkin hükümleri uygulanır. Toplu hak uyuşmazlıklarında özel hakem
kararları genel hükümlere tabidir (STİSK.52/3).

11.2.2.2. Toplu Çıkar Uyuşmazlıklarının Çözümü
Çıkar uyuşmazlıkları yargı yoluyla çözümü mümkün olmayan uyuşmazlıklardır. Genel
olarak toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanan üç sistem vardır:
•
Serbestlik sisteminde taraflar uyuşmazlıkların çözümünde başvuracakları barışçı
çözüm yollarını belirlemekte ve iş mücadelesine başvurmakta serbesttirler.
•
Zorunluluk sisteminde uyuşmazlık, iş mücadelesi yollarına başvurulmadan,
doğrudan Devlet tarafından öngörülen yöntem ile çözümlenir. Bu sistemde uyuşmazlıklar, özel
amaçla tesis edilen zorunlu tahkim organı tarafından sonuçlandırılır. Tahkim sonucunda verilen
karar kesin ve bağlayıcıdır.
•
Karma sistemde ise, taraflar kural olarak uyuşmazlıkların çözümü konusunda
serbesttirler. Ancak bu özgürlük, bazı durumlarda sınırlandırılmıştır. Örneğin, grev ve lokavta
başvurulmadan önce zorunlu olarak arabulucuya başvuru veya bazı işlerde ve işyerlerinde grev
ve lokavt yasağının öngörülmesi gibi.
Türk Hukukunda toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanan sistem karma
sistemdir. Taraflar kural olarak uyuşmazlıkların çözümünde serbesttirler. Ancak zorunlu
tahkim ve zorunlu arabuluculuğa ilişkin düzenlemeler ile tarafların bu özgürlükleri
sınırlandırılmıştır. Arabuluculuk ile çözümlenemeyen uyuşmazlıklarda, taraflar, kanunda
öngörülen yönteme uymak kaydıyla iş mücadelesi yollarına (grev ve lokavta) başvurabilirler.
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Ancak Kanunda tarafların bazı hallerde grev ve lokavta başvurmaları yasaklanmıştır. Bu
hallerde uyuşmazlık zorunlu tahkim yolu ile çözümlenir.
6356 sayılı Kanun, arabuluculuk, zorunlu tahkim, grev ve lokavt çözüm yollarının
uygulanmasını, sadece toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında çıkan toplu çıkar uyuşmazlıkları
ile sınırlandırmıştır. Bu nedenle toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapılmasına ilişkin taraflar
arasında çıkan toplu çıkar uyuşmazlığının çözümünde, zorunlu tahkim, grev ve lokavt yoluna
başvurulamaz. Ancak, taraflar böyle bir uyuşmazlık için isteğe bağlı tahkim anlaşması da
yapabilirler.
6356 sayılı Kanun ile toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümü için öngörülen barışçı
çözüm yolları (arabuluculuk ve tahkim) ile mücadeleci çözüm yolları (grev ve lokavt) bundan
sonraki bölümlerde incelenecektir.

11.3. Arabuluculuk
11.3.1. Genel Olarak
Arabuluculuk, ilk kez 2822 sayılı Kanun ile düzenlenmiş ve 275 sayılı Kanunda
düzenlenen uzlaştırmanın yerini almıştır. Arabuluculuğun amacı, bir uyuşmazlığı grev-lokavta
başvurulmasına gerek kalmadan, tarafların anlaşarak çözmelerine yardımcı olmaktır.
Arabuluculuk, toplu çıkar uyuşmazlıklarında grev ve lokavt veya zorunlu tahkim
öncesinde başvurulması zorunlu bir çözüm yoludur. Grev ve lokavta, grev ve lokavtın
yapılamadığı hallerde zorunlu tahkime, ancak arabuluculuk yolu ile anlaşma sağlanamaması
halinde başvurulur.
Arabuluculuk ile toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümünde taraflara yardımcı olmak
amaçlanmıştır. Bu nedenle, arabulucunun uyuşmazlığı doğrudan çözümleme ve karara bağlama
yetkisi yoktur. Arabulucu faaliyeti sırasında taraflara sadece önerilerde bulunur. Taraflar, bu
önerileri kendileri açısından değerlendirir ve uygun bulurlarsa kabul ederler.
Resmi arabulucuda aranan koşullar, resmi arabulucunun seçimi ve ücreti, görev ve
sorumluluğu gibi konular 7.12.2013 tarihli Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme
Başvurma Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

11.3.2. Arabuluculuk Faaliyetinin Türleri
11.3.2.1. Olağan Arabuluculuk
Toplu görüşmeler sırasında veya toplu görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanmaması
halinde görüşmelerin sonunda; ancak grev ve lokavt kararı alınmadan veya zorunlu tahkime
başvurmadan önce her uyuşmazlıkta yapılan arabuluculuk faaliyetine olağan arabuluculuk
denir.
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Arabuluculuk şu hallerde uygulama alanı bulur (STİSK.49):
•
Toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya taraflardan birinin gelmemesi
veya geldiği hâlde görüşmeye başlamaması,
•
etmemesi,

Toplu görüşmeye başladıktan sonra taraflardan birinin toplantıya devam

•
etmeleri,

Tarafların toplu görüşme süresi içerisinde anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit

•

Toplu görüşme süresinin anlaşma olmaksızın sona ermesi.

Bu hallerden birisinin ortaya çıkması durumunda taraflardan biri uyuşmazlığı altı iş
günü içinde görevli makama bildirir. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer. 6356 sayılı
Kanun belirtilen bu dört durumu uyuşmazlığın tespiti başlığı altında düzenlemiştir.
Çağrı tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılacak ilk toplu görüşmeye gelmeyen, gelip
de görüşmelere başlamayan taraf, işçi sendikası ise, bu durumda işçi sendikasının yetkisi düşer
(STİSK.47/2). Daha sonraki toplantıya katılmayan taraf işçi sendikası olsa dahi sendikanın
yetkisi düşmez. Diğer tarafın görevli makama başvurusu üzerine arabuluculuk faaliyeti
başlatılır. Toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya işveren tarafının gelmemesi veya
geldiği hâlde görüşmeye başlamaması halinde ise arabuluculuk aşamasına geçilebilir.
Yukarıda belirtilen hallerin sonucu olarak düzenlenen uyuşmazlık yazısını alan görevli
makam altı iş günü içinde taraflardan en az birinin katılımı ile veya katılım olmazsa
kendiliğinden, resmî listeden bir arabulucu görevlendirir. Tarafların resmî arabulucu
listesindeki bir arabulucu ismi üzerinde anlaşma sağlamaları hâlinde, belirlenen kişi görevli
makam tarafından o uyuşmazlıkta arabulucu olarak görevlendirilir (STİSK.50/1).
Arabulucunun görevi kendisine yapılacak bildirimden itibaren on beş gün sürer. Bu süre
tarafların anlaşması ile en çok altı iş günü uzatılabilir ve görevli makama bildirilir
(STİSK.50/3).
Taraflar ve diğer bütün ilgililer, arabulucunun anlaşmazlık konusu ile ilgili istediği her
türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür (STİSK.50/6).
Arabulucu, tarafların anlaşması için her türlü çabayı harcar ve ilgililere önerilerde
bulunur (STİSK.50/2). Arabulucunun çabaları sonucunda anlaşma sağlanırsa, toplu iş
sözleşmesine ulaşılmış olur ve toplu iş sözleşmesi imzalanmak suretiyle ilgili makamlara verilir
(STİSK.50/4).
Arabuluculuk süresinin sonunda anlaşma sağlanamamışsa, arabulucu üç iş günü içinde
uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenler ve uyuşmazlığın sona erdirilmesi için gerekli
gördüğü önerileri de ekleyerek görevli makama tevdi eder. Görevli makam, tutanağı en geç üç
iş günü içinde taraflara tebliğ eder (STİSK. 50/5). İş mücadelesi yollarına (grev ve lokavta)
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ancak bu tutanağın görevli makamca, taraflara tebliğinden sonra Kanunda öngörülen yönteme
uyularak başvurulabilir.
Görevli makam, uyuşmazlığın kapsamını ve niteliğini de dikkate alarak arabulucuya
ödenmesi gereken ücreti yönetmelikte belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde belirler
(STİSK.50/7).
2.2. Olağanüstü Arabuluculuk
Kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
uyuşmazlığın çözümü için bizzat arabuluculuk yapabileceği gibi bir kişiyi de arabulucu olarak
görevlendirebilir (STİSK.60/7). Arabulucu olarak atanan kişinin resmi listeden bir arabulucu
olması zorunluluğu yoktur.
6356 sayılı Kanunda grev ve lokavtın ertelenmesi halinde arabuluculuk faaliyetinin
yürütülmesini öngörülmüştür. Buna göre, erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine, grev
kararının alınmasından sonra görevlendirilen arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için erteleme
süresince her türlü çabayı gösterir (STİSK. 63/2). Yukarıda da belirttiğimiz gibi arabulucunun
resmi listeden olması zorunlu değildir.

11.4. Tahkim
11.4.1. Genel Olarak
Tahkim de, arabuluculuk gibi toplu çıkar uyuşmazlığının çözümü için üçüncü kişinin
uyuşmazlığa müdahale etmesidir. Arabuluculukta, arabulucunun taraflara sadece önerilerde
bulunmasına rağmen, tahkimde hakem veya hakem kurulu uyuşmazlığın çözümü için kesin
kararı verir. Başka bir deyişle, arabuluculuğun sonucu taraflar açısından bağlayıcı değildir; oysa
tahkim sonucunda verilen karar kesin ve bağlayıcıdır.

11.4.2. Tahkim Faaliyetinin Türleri
11.4.2.1. İsteğe Bağlı (İhtiyari/Özel) Tahkim
İsteğe bağlı tahkim, tarafların ortak iradeleriyle bir uyuşmazlığın çözümünü hakeme
bırakmalarıdır. İsteğe bağlı tahkime, özel tahkim de denilmektedir.
Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümünde taraflar anlaşarak uyuşmazlığın her
safhasında özel hakeme başvurabilirler. Ancak bunun için tarafların bu konuda anlaşmaları ve
bu anlaşmayı yazılı olarak yapmaları gerekir (STİSK.52/1).
Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesine ilişkin anlaşma uyuşmazlığın her safhasında
(arabuluculuk, zorunlu tahkim, grev ve lokavt veya grev ve lokavtı erteleme süresi içinde)
yapılabilir. Toplu çıkar uyuşmazlıklarında taraflar özel hakeme başvurma hususunda yazılı
olarak anlaşma yaparlarsa, bundan sonra arabuluculuk, grev ve lokavt, kanuni hakemlik
hükümleri uygulanmaz (STİSK.52/3).
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Toplu çıkar uyuşmazlıklarında özel hakem kararları toplu iş sözleşmesi hükmündedir
(STİSK.52/3).
İsteğe bağlı tahkimde taraflar, hakemi (veya hakemleri) anlaşarak belirlerler. Bu arada,
uyuşmazlığın her safhasında taraflar anlaşarak özel hakem olarak Yüksek Hakem Kurulunu da
seçebilirler (STİSK.52/4).
Özel hakem, kendisine yapılan bildirimden itibaren altı iş günü içinde uyuşmazlığı
incelemeye başlar. Başvurunun özel hakem sıfatıyla incelenmeye başlandığı tarihi belirten bir
yazıyı, taraflarca yapılan yazılı anlaşmanın bir örneğini de ekleyerek aynı süre içinde görevli
makama gönderir. Özel hakem, uyuşmazlığın çözümüyle ilgili olarak tarafların ve ilgili kurum
ve kuruluşların bilgisine başvurabilir; taraflardan gerekli gördüğü belgeleri isteyebilir
(Ar.Hak.B.Y.28).
Özel hakem, uyuşmazlığı incelemeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar
verir ve kararı derhal yazılı olarak taraflara ve görevli makama alındı belgesi karşılığında teslim
eder ya da iadeli taahhütlü olarak gönderir (Ar.Hak.B.Y.29). Aksi kararlaştırılmadıkça, özel
hakem ücreti taraflarca eşit olarak ödenir.

11.4.2.2. Zorunlu (Kanuni) Tahkim
Tahkim kural olarak, tarafların anlaşması üzerine bir uyuşmazlığın hakem yoluyla
çözümlenmesidir. Oysa zorunlu tahkimde uyuşmazlık tarafların ortak iradesiyle değil; kanun
hükmü gereği olarak hakeme bırakılmaktadır. Bunun için tarafların önceden anlaşması aranmaz
ve sadece taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık tahkim yolu ile çözümlenir.
Bir uyuşmazlığın zorunlu tahkim yoluyla çözümlenebilmesi için diğer barışçı çözüm
yollarının tüketilmiş olması gerekir. Bir diğer ifade ile toplu görüşme ve arabuluculuk aşamaları
anlaşma sağlanamadan sona ermiş olmalıdır. Nihayet, zorunlu tahkimin uygulama alanı
bulabilmesi, tarafların daha önce isteğe bağlı tahkim anlaşması yapmamış olmalarına bağlıdır
(STİSK.52/3).
Türk Hukukunda zorunlu tahkim kapsamına giren uyuşmazlıklar Yüksek Hakem
Kurulu tarafından çözümlenir. Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi
hükmündedir (STİSK.51/2).
Zorunlu tahkim şu hallerde uygulama alanı bulur:
•
Grev oylamasında grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerden
oylamaya katılanların salt çoğunluğu grevin yapılmaması yönünde karar verirse, bu
uyuşmazlıkta alınan grev kararı uygulanamaz. Bu durumda STİSK. 60/1'de belirtilen altmış
günlük sürenin sonuna kadar anlaşma sağlanamazsa veya grev oylaması sonucunda grev
yapılmaması yönündeki kararın kesinleşmesinden itibaren altı iş günü içinde işçi sendikası
Yüksek Hakem Kuruluna başvurmazsa yetki belgesinin hükmü kalmaz (STİSK.51/1; 61/3).
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•
Grev ve lokavtın yasak olduğu uyuşmazlıklarda resmi arabuluculuk tutanağının
tebliğinden itibaren taraflardan biri altı iş günü içinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir.
Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer (STİSK.51/1).
•
Grev ve lokavtı erteleme süresinin uyuşmazlıkla sonuçlanması hâlinde sürenin
bitiminden itibaren taraflardan biri altı iş günü içinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir.
Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer (STİSK.51/1).

11.5. Yüksek Hakem Kurulu
11.5.1. Kuruluşu
Türk Hukukunda zorunlu tahkim kurumu olan Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu,
STİSK.54/1’de düzenlenmiştir. Buna göre, Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtay’ın bu Kanundan
doğan uyuşmazlıklara bakmakla görevli dairelerin başkanlarından en kıdemli olanının
başkanlığında; Bakanlar Kurulunca, bakanlıklar bünyesi dışında, işçi veya işveren kuruluşları
ile hiçbir şekilde bağlantısı bulunmayan ve siyasi parti organlarında görevli olmayan, ekonomi,
işletme, sosyal politika veya iş hukuku konularında bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından
seçilecek bir üye, Üniversitelerin iş ve sosyal güvenlik hukuku anabilim dalı öğretim üyeleri
arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek bir üye, Bakanlık Çalışma Genel Müdürü, işçi
sendikaları konfederasyonlarından kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan
konfederasyonca seçilecek iki üye, işverenler adına en çok işveren mensubu olan işveren
sendikaları konfederasyonunca biri kamu işverenlerinden olmak üzere seçilecek iki üyeden
oluşur. Ancak uyuşmazlık konusunun tarafı olan sendikanın bağlı bulunduğu işçi
konfederasyonun farklı olması hâlinde, bağlı bulunduğu konfederasyonun seçeceği bir üye,
uyuşmazlık konusunun tarafı olan sendikanın bağlı bulunduğu bir başka işveren sendikaları
konfederasyonu bulunması hâlinde de sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyonun seçeceği
bir üye, ikinci üyenin yerine Kurul üyesi olarak toplantıya katılır.
Seçimle gelen üyeler iki yıl için seçilirler. Bu sürenin sonunda yeniden seçilmeleri
mümkündür. Seçimle gelen her bir üye için aynı şekilde ikişer yedek üye seçilir
(STİSK.54/2,3).

11.5.2. Uyuşmazlıkların İncelemesi ve Karara Bağlaması
Yüksek Hakem Kurulu başvuru dilekçesinin alındığı günden başlayarak altı iş günü
içinde başkan ve en az beş üyenin katılımı ile toplanır. Mazeretli veya izinli olan asıl başkan
veya üyenin yerini aynı gruptan yedek başkan veya yedek üyelerden biri alır (STİSK.56/1).
Kurul, yapacağı ilk toplantı gününden başlayarak en geç iki ay içinde kesin kararını verir
(Ar.Hak.B.Y.22).
Yüksek Hakem Kurulu, uyuşmazlığı dosya üzerinde inceler. Gerekli görüldüğü
durumlarda taraflar ve ilgililerden uyuşmazlıkla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.
Taraflar ve diğer bütün ilgililer, Yüksek Hakem Kurulunun istediği bilgi ve belgeyi vermekle
yükümlüdür. Yüksek Hakem Kurulu, görüşlerini öğrenmek istediği kişileri çağırıp dinler veya
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bunların görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Bunlar hakkında Hukuk Muhakemeleri
Kanununun tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır. Taraflar da, bilgilendirmek
amacıyla Kurulda dinlenmelerini isteyebilir, bilgi ve belge sunabilir (STİSK.56/2)
Yüksek Hakem Kurulu toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği
hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar (STİSK.56/3).
Yüksek Hakem Kurulunun çalışma esasları Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve
Hakeme Başvurma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş uyuşmazlıkları işçiler veya sendikaları ile işverenler veya sendikaları arasında
çalışma koşullarının belirlenmesi, uygulanması, yorumlanması, değiştirilmesi veya
geliştirilmesine ilişkin ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Güvence altına alınmış bir hakkın ihlali
halinde çıkan uyuşmazlık hak uyuşmazlığı, yeni çalışma koşullarının belirlenmesi sırasında
çıkan uyuşmazlık ise çıkar uyuşmazlığı olarak adlandırılır. Ayrıca uyuşmazlık bireysel düzeyde
işçi ile işveren arasında cereyan etmişse bireysel iş uyuşmazlığı, kolektif düzeyde işçi sendikası
ile işveren sendikası veyahut işveren arasında cereyan etmişse toplu iş uyuşmazlığı olarak
adlandırılır.
Kanun iş uyuşmazlıklarının çözüm yollarını belirlemiştir. Bireysel hak
uyuşmazlıklarının çözüm yolu mahkemelerdir, bireysel çıkar uyuşmazlıklarının ise çözüm yolu
bulunmamaktadır. Toplu hak uyuşmazlıkların çözüm yolu da bireysel hak uyuşmazlıklarında
olduğu gibi mahkemelerdir. Toplu çıkar uyuşmazlıklarında ise çözüm yollarım barışçıl çözüm
yolları ve mücadeleci çözüm yolları olmak üzere ikiye ayrılır. Mücadeleci çözüm yolları grev
ve lokavt, barışçıl çözüm yolları ise arabuluculuk ve tahkimdir.
Arabuluculuk faaliyeti olağan arabuluculuk ve olağanüstü arabuluculuk olmak üzere
ikiye ayrılır. Olağan arabuluculuk toplu görüşmeler sırasında veya toplu görüşmelerin anlaşma
ile sonuçlanmaması halinde görüşmelerin sonunda; ancak grev ve lokavt kararı alınmadan veya
zorunlu tahkime başvurmadan önce her uyuşmazlıkta yapılan arabuluculuk faaliyetine denir.
Olağanüstü arabuluculuk ise grev ve lokavtın ertelenmesi halinde yapılan arabuluculuk
faaliyetidir.
Tahkim toplu çıkar uyuşmazlığının çözümü için üçüncü kişinin uyuşmazlığa müdahale
etmesidir. Arabuluculuktan farkı ise tahkimde hakem veya hakem kurulunun uyuşmazlığın
çözümü için kesin karar vermesidir. Tahkim isteğe bağlı tahkim ve zorunlu tahkim olmak üzere
ikiye ayrılır. İsteğe bağlı tahkimde tarafların anlaşması üzerine uyuşmazlık hakem yoluyla
çözümlenir. Zorunlu tahkimde ise uyuşmazlık tarafların ortak iradesiyle değil; kanun hükmü
gereği olarak hakeme bırakılmaktadır. Zorunlu tahkim kurumu Yüksek Hakem Kurulu’dur.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi bir çıkar uyuşmazlığıdır?

a.

Yılbaşı ikramiyesinin işçiye ödenmemesi

b.

Aylık ücretin işçiye eksik ödenmesi

c.

İşçinin tatil gününde çalıştırılması

d.

İşçinin maaşına yüzde on zam yapılması

e.

İşçinin iş saatinde işiyle meşgul olmaması

2.
Aşağıdaki davalardan hangisi veya hangilerine, toplu hak uyuşmazlıklarının
çözümünde başvurulabilir?
I.

Yorum davası

II.

Eda davası

III.

Tahkim

a.

Yalnız II

b.

I ve II

c.

I ve III

d.

II ve III

e.

I, II ve III

3.
yanlıştır?

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi

a.
Serbestlik sisteminde taraflar, çözüm yolunu belirleme ve iş mücadelesine
başvurma hususunda serbesttir.
b.
Zorunluluk sisteminde, iş mücadelesi yollarına başvurulmaz, doğrudan Devletin
öngördüğü yöntem benimsenir.
c.

Karma sistemde taraflar, uyuşmazlık çözümü konusunda serbesttir.

d.
Karma sistemde kural olarak serbestlik bulunmakta, ancak bazı sınırlamalar
kabul edilebilmektedir.
e.

Türk Hukukunda zorunluluk sistemi kabul edilmektedir.
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4.
Toplu görüşmeler sırasında veya toplu görüşmelerin anlaşma ile
sonuçlanmaması halinde görüşmelerin sonunda; grev ve lokavt kararı alınmadan veya zorunlu
tahkime başvurmadan önce her uyuşmazlıkta yapılan arabuluculuk faaliyeti aşağıdakilerden
hangisidir?
a.

Olağan arabuluculuk

b.

Olağanüstü arabuluculuk

c.

Hakem

d.

Tahkim

e.

Yüksek Hakem Kurulu

5.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.
Arabuluculuk ve tahkim, toplu çıkar uyuşmazlığının çözümünde rol
oynamaktadır.
b.

Arabulucu ve tahkim, taraflara yalnızca öneride bulunabilir.

c.

Tahkimde hakem veya hakem kurulu, kesin bir karar verip çözüme ulaşır.

d.

Tahkim zorunlu veya ihtiyari olabilir.

e.

Türk Hukukunda zorunlu tahkim kurumu Yüksek Hakem Kuruludur.

6.
Uyuşmazlığın tarafların ortak iradesiyle değil, kanun hükmü gereği bir hakem
tarafından çözülmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a.

İhtiyari tahkim

b.

Arabuluculuk

c.

Özel tahkim

d.

Kanuni tahkim

e.

Olağanüstü arabuluculuk
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7.

Yüksek Hakem Kurulu üyeleri, kaç yıl için seçilmektedir?

a.

1 yıl

b.

2 yıl

c.

3 yıl

d.

4 yıl

e.

5 yıl

8.
Yüksek Hakem Kurulu toplantılarında oyların eşitliği halinde çözüme nasıl
ulaşılmaktadır?
a.

Oylama yinelenmektedir.

b.

Oyların yarısı yeterlidir, eşitlik halinde çözüm kabul edilmiş sayılır.

c.

İkinci oylamaya geçilir.

d.

Taraflar ikinci bir toplantıya çağırılır, sonrasında oylama yenilenir.

e.

Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir.

9.
Tarafların anlaşması ile uzatılmadığı durumda, arabulucunun görevi kendisine
yapılacak bildirimden itibaren kaç gün sürmektedir?
a.

10 gün

b.

15 gün

c.

20 gün

d.

30 gün

e.

60 gün
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10.
uzatılabilir?

Arabulucunun görev süresi, tarafların anlaşması halinde en çok kaç gün

a.

3 iş günü

b.

6 iş günü

c.

7 iş günü

d.

14 iş günü

e.

15 iş günü
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12. GREV
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. GREV
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Genel Olarak
12.2. Grevin Tanımı Ve Unsurları
12.2.1. Tanımı
12.2.2. Unsurları
12.2.2.1. İşçilerin İşi Bırakmaları
12.2.2.2. İşçilerin Aralarında Anlaşmaları veya Bir Kuruluşun Kararına Uymaları
12.3. Kanuni Grev
12.3.1. Tanımı
12.3.2. Unsurları
12.3.2.1. Mesleki Amaç
12.3.2.2. Kanunda Öngörülen Yönteme Uygunluk
12.3.2.3. Grev Yasağı veya Engelinin Bulunmaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İşçilerin grev yapmaktaki amaçları neler olabilir?

2.

Kanuni grevin unsurları nelerdir?

3.

Bakanlar Kurulu hangi sebeplerle bir grevi erteleyebilir?

4.

Grev kararı toplu iş uyuşmazlığının hangi safhasında alınabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Grevin unsurları

Grevin unsurlarını öğrenmek

Yasal
ve
öğretideki
tanımlardan yararlanılacak

Kanuni grev

Kanuni grevi ve unsurlarını Yasal
ve
öğretideki
öğrenmek
tanımlardan yararlanılacak

Grev yasakları ve engelleri

Grev yasak ve engellerini Yasal
ve
öğretideki
öğrenmek
tanımlardan yararlanılacak
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Anahtar Kavramlar
•

Grev

•

Kanuni grev

•

Grev yasakları

•

Grev engelleri

•

Grev oylaması
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Giriş
Önceki bölümde toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde barışçıl çözüm yollarını
anlatmıştık. Bu bölümde ise mücadeleci çözüm yollarından grevi ele alacağız. Grevin tanımını
verdikten sonra grevin unsurlarını ele alacağız.
Daha sonra kanuni grevin tanımını vereceğiz ve unsurlarını; mesleki amaç, kanunda
öngörülen yönteme uygunluk ve grev yasağı veya engelinin bulunmaması alt başlıklarında
inceleyeceğiz. Grev yasakları sürekli grev yasakları ve geçici grev yasakları olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Grev engelleri ise bakanlar kurulunun grevi ertelemesi, işçilerin grev
oylamasıyla grevi engellemeleri ve tarafların isteğe bağlı tahkim anlaşması yapması hallerinde
ortaya çıkmaktadır. Bu konuları da ayrıntılarına değinerek inceleyeceğiz.
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12.1. Genel Olarak
Toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollar ile çözümlenememesi halinde, bundan sonra
iş mücadelesine yönelik çözüm yolları uygulanır. Grev, işçilerin işveren üzerinde baskı
meydana getirmek suretiyle iş uyuşmazlıklarının çözümünün sağlanması amacıyla
başvurdukları mücadele aracıdır.
Türk Hukukunda grev hakkı, ilk kez 1961 Anayasası ile düzenlenmiştir. 1936 yılında
çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu her türlü grevi yasaklamış ve grev yapanlar için yaptırımlar
öngörmüştür. Grev hakkına ilişkin ilk yasal düzenleme 1963 yılında çıkarılan 275 sayılı Toplu
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunudur. 1982 Anayasasının kabulünden sonra grev hakkı
1983 tarih ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile düzenlenmiştir. Grev
hakkının esasları son olarak 7.11.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile belirlenmiştir. 6356 sayılı Kanun greve başvurma yöntemini
sadeleştirmiş ve bazı grev yasaklarını kaldırmıştır.
Günümüzde grev hakkı Anayasa ile tanınmış ve güvence altına alınmış bir temel hak ve
özgürlüktür. 1982 Anayasasının 54. maddesine göre, “Toplu iş sözleşmesinin yapılması
sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın
kullanılmasının... usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.”. Görüldüğü gibi
Anayasa, grev hakkını sadece toplu çıkar uyuşmazlıklarıyla sınırlı olmak üzere düzenlemiştir.
Dolayısıyla toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra ortaya çıkan toplu hak
uyuşmazlıkları için grev hakkı (hak grevi) tanınmamıştır.
Anayasal bir temel hak olan grev hakkının güvencesine ilişkin bir hüküm 6356 sayılı
Kanunun 66/1. maddesinde yer almıştır. Buna göre, “Toplu iş sözleşmelerine ve iş
sözleşmelerine, grev hakkı veya lokavttan vazgeçilmesine veya bunların kısıtlanmasına dair
konulacak hükümler geçersizdir.”.
Grev hakkına ilişkin özel sınırlama sebepleri AY.54’de gösterilmiştir. Bu sınırlama
sebeplerine aşağıda yeri geldikçe değineceğiz.

12.2. Grevin Tanımı Ve Unsurları
12.2.1. Tanımı
Grev, STİSK.58/1’de tanımlanmıştır: “İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde
faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında
anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi
bırakmalarına grev denir.”. Bu tanım bir davranış türü olarak grevin ne olduğunu ifade
etmektedir. Bir grevin kanuni grev olması için ayrıca STİSK.58/2'deki koşulların bulunması
gerekir.
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12.2.2. Unsurları
Grevin maddi (işçilerin işi bırakmaları) ve manevi (işçilerin aralarında anlaşmaları veya
bir kuruluşun kararına uymaları) olmak üzere iki unsuru vardır.

12.2.2.1. İşçilerin İşi Bırakmaları
Grevin unsurlarından ilki, işçilerin işi bırakmalarıdır. İşi bırakmanın grev olabilmesi
için, işi bırakanların işçi niteliğin sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, memur, çırak ve serbest
meslek sahibi kişilerin işi bırakmaları grev olarak kabul edilemez. Bunun gibi, işçilerin işi
yavaşlatmaları veya verimi düşürmeleri de grev sayılamaz.
İşçilerin işi bırakmalarının grev olarak nitelendirilebilmesi için işi bırakmanın topluca
olması gerekir. Hangi sayıda işçinin işi bırakmasının topluca işi bırakma teşkil edeceği hususu
öğretide tartışmalıdır. Bu konuda birden çok işçinin işi bırakmasının bu davranışın grev teşkil
etmesi için yeterli olduğu görüşündeyiz.
İşçilerin işi bırakmalarının grev sayılabilmesi için, işi bırakmanın ne kadar sürmesi
gerektiği konusunda kanunda bir açıklık yoktur. İşçilerin topluca çalışmamak suretiyle
işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla
aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği
karara uyarak işi bırakmaları halinde, bunun çok kısa sürmesi, işi bırakmanın grev sayılmasını
engellemez.
İşçilerin, aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun topluca çalışmamaları için verdiği
karara uyarak işi bırakmalarının grev olarak nitelendirilebilmesi için ayrıca bu davranışın
işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla
yapılmış olması gerekir. Bu nedenle, işçilerin topluca anlaşarak bir konsere gitmeleri grev
olarak kabul edilemez. İşçilerin bu hareketi sonucunda, işyerinde faaliyetin durmuş olması da
sonucu değiştirmez. Zira bir işi bırakmanın grev olarak kabul edilebilmesi için, işçilerin
iradelerinin işyerinde işi durdurma veya aksatma amacına yönelik olması gerekir.
İşyerinde faaliyeti durdurma veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatma amacı
gütmeyen işi bırakan işçilerin bu davranışının grev olarak nitelendirilmesi ayrıca işçilerin
işyerini terk etmeleri koşuluna bağlı değildir. Ancak kanuni bir grevde greve katılan işçiler
işyerinden ayrılmak zorundadırlar (STİSK.64/1).
İşçilerin kanuni bir haklarını kullanarak işi bırakmaları da grev olarak kabul edilemez.
Örneğin İşK.34’e göre ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden
dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel
kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik
kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.
İşyerinde faaliyeti durdurma veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatma amacı
gütmeyen işi bırakma, işi yavaşlatma ve verimi düşürme halinde, işi bırakan veya yavaşlatan
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işçilerin bu hareketleri iş sözleşmesinden kaynaklanan iş görme borcuna aykırılık teşkil eder ve
işçinin borca aykırılık nedeniyle sorumluluğu doğar.

12.2.2.2. İşçilerin Aralarında Anlaşmaları veya Bir Kuruluşun
Kararına Uymaları
İşçilerin işi bırakmalarının grev teşkil edebilmesi için, ayrıca işi bırakmanın işçilerin
aralarındaki anlaşmaya veya bir kuruluşun kararına dayanması gerekir. Böyle bir anlaşma veya
karar olmaksızın işçilerin rastlantısal olarak topluca işten ayrılmaları grev olarak
nitelendirilemez.
Grev kararı verecek olan kuruluşun işçi sendikası olması zorunlu değildir. Bu nedenle,
bir konfederasyon veya bir dernek hatta bir siyasi partinin bile bu konudaki kararına uyularak
yapılan işi bırakma, grev teşkil eder. Ancak, kanuni grev açısından bu karar yetkili işçi
sendikası tarafından alınmış olmalıdır.

12.3. Kanuni Grev
12.3.1. Tanımı
Grev tanımına uyan her davranış kanuni grev değildir. Yapılan grevin kanuni grev
sayılabilmesi için ayrıca, STİSK.58/2’de yer alan tanıma uygun olması gerekir. Buna göre,
“Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, işçilerin ekonomik ve
sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla, bu Kanun
hükümlerine uygun olarak yapılan greve kanuni grev denir.”.

12.3.2. Unsurları
STİSK.58/2’de yer alan tanımda, kanuni grev için iki unsura yer verilmiştir. Bunlar,
“toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin ekonomik ve
sosyal durumlarıyla, çalışma şartlarını korumak ve düzeltmek amacı” ve “bu kanun (6356 sayılı
Kanun) hükümlerine uygun olarak yapılma” unsurlarıdır. Bu unsurlara öğretide kısaca, mesleki
amaç ve kanunda öngörülen yönteme uygunluk unsurları adı verilmektedir. Tanımda açık
olarak belirtilmemekle birlikte, bir grevin kanuni grev sayılabilmesi için ayrıca grev yasağı ve
engelinin bulunmaması gerekir.

12.3.2.1. Mesleki Amaç
Kanuni grevde, grev işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarıyla, çalışma koşullarını
korumak veya düzeltmek amacıyla yapılmış olmalıdır. Ayrıca, bu amacın toplu iş
sözleşmesinin yapılması sırasında izlenmesi gerekir (AY.54/1 ve STİSK. 58/2). Bunun dışında,
toplu hak uyuşmazlıkları veya toplu iş sözleşmesinin süresi içerisinde ortaya çıkan toplu çıkar
uyuşmazlıkları hakkında grev yoluna başvurulamaz.
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Yukarıda belirtilen amaç dışında yapılan grevler, kanundışıdır. Dolayısıyla, yasama
veya yürütme organını etkilemek ve belirli doğrultuda politika izlemesini sağlamak amacıyla
yapılan siyasi grevler, genel grevler veya başka işyerinde greve giden işçileri desteklemek için
yapılan dayanışma grevleri kanundışı grevdir.

12.3.2.2. Kanunda Öngörülen Yönteme Uygunluk
Kanuni grev için mesleki amaç unsurunun bulunması yeterli değildir. Ayrıca, grev
kanunda öngörülen yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Bu nedenle, uyuşmazlığın çözümü için
barışçı çözüm yollarının tüketilmiş olması ve grev kararının alınması, tebliği, ilanı ve
uygulamasının Kanun hükümlerine uygun olarak gerçekleşmesi gerekir.
a) Barışçı Çözüm Yollarının Tüketilmiş Olması
Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenebilmesi ve toplu iş sözleşmesinin meydana
getirilebilmesi için, işçi sendikasının doğrudan grev uygulayabilmesi mümkün değildir. Bunun
için, öncelikle toplu görüşmelerin yapılmış ve resmi arabulucu tarafından arabuluculuk
faaliyetinin yürütülmüş olması gerekir. Grev kararı, ancak arabuluculuk faaliyetinin başarısız
olması üzerine, arabulucu tarafından düzenlenen uyuşmazlık tutanağının görevli makamca
ilgililere tebliğ edilmesinden sonra alınabilir (STİSK.60/1).
b) Grev Kararının Alınması
Grev kararı, toplu görüşmelere katılan, arabuluculuk aşamasında taraf olan yetkili işçi
sendikasınca alınabilir. İşçi sendikasının yetkisi daha önce düşmüşse, bu sendikanın alacağı
grev kararı kanundışıdır.
Grev kararı, resmi arabulucu tarafından düzenlenen uyuşmazlık tutanağının görevli
makam tarafından tebliğinden itibaren altmış gün içinde alınabilir Belirtilen süre içinde grev
kararı alınmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz (STİSK.60/1). Sürenin dolmasından sonra
alınan grev kararına uyularak yapılan grev ise, kanundışı grevdir. Grev kararı işyerinde veya
işyerlerinde kararı alan tarafça derhal ilan edilir (STİSK.60/3).
Grev kararı, bir işyerini ilgilendiren uyuşmazlıklarda sadece bu işyerini kapsar. İşletme
toplu iş sözleşmesi yapılması gereken işyerleri açısından grev kararının işletmenin bütünü
açısından alınması gerekir.
Birden çok işveren veya işveren sendikasıyla, bir işçi sendikasının tek toplu görüşme
yürütmesi ve bazı işveren veya işveren sendikasıyla işçi sendikası arasında uyuşmazlık çıkması
halinde, işçi sendikası sadece uyuşmazlık çıkan işyerleri açısından grev kararı alabilir.
c) Grev Kararının Uygulanması
Grev kararının, görevli makam tarafından resmi arabulucu tarafından düzenlenen
uyuşmazlık tutanağının tebliğinden itibaren altmış gün içinde altı iş günü önceden karşı tarafa
bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir. Bu süre içerisinde, grev kararının alınmaması veya
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uygulanacağı tarihin karşı tarafa bildirilmemesi hâlinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer
(STİSK.60/1).
Grev kararlarının uygulanacağı tarih, kararı alan tarafça karşı tarafa tebliğ edilmek üzere
notere ve bir örneği de görevli makama tevdi edilir. Uygulama tarihi, kararı alan tarafça ayrıca
işyeri veya işyerlerinde derhâl ilan edilir (STİSK. 60/5).
Bildirilen tarihte başlamayan grev hakkı düşer. Süresi içinde grev kararı uygulamaya
konulmamışsa ve alınmış bir lokavt kararı da yoksa veya lokavt da süresi içinde uygulamaya
konulmamışsa yetki belgesinin hükmü kalmaz (STİSK. 60/4).

12.3.2.3. Grev Yasağı veya Engelinin Bulunmaması
Kanunda öngörülen grev yasağının bulunduğu veya grev engelinin ortaya çıktığı
uyuşmazlıklarda, mesleki amaçla ve kanundaki yönteme uyularak da olsa, grev kararı alınamaz
ve uygulanamaz. Aksi takdirde yapılan grev, kanundışı grev olacaktır.
a) Grev Yasakları
Grev yasakları, Kanunda öngörülen işyerleri ve işler açısından veya belirli hallerin
ortaya çıkması durumunda, kapsam dâhilinde bulunan işler ve işyerlerinde grev yapılmasını
önler. Bu özelliği ile grev yasakları genel niteliktedir.
aa) Sürekli Grev Yasakları
Sürekli grev yasakları, kanunda öngörülen işler ve işyerleri açısından belirli bir süre
veya bir karara bağlı olmadan grev kararı alınması ve uygulanmasının yasak olmasını ifade
eder.
Sürekli grev yasağının bulunduğu işyerleri için yapılmak istenen toplu iş sözleşmeleri
açısından da toplu görüşme, arabuluculuk aşamaları normal şekilde işler. Ancak arabuluculuk
safhası uyuşmazlık ile sonuçlanırsa, artık grev yoluna değil, zorunlu tahkim yoluna gidilir.
Sürekli grev yasağının bulunduğu iş ve işyerleri şunlardır (STİSK.62/1):
•

Can ve mal kurtarma işlerinde,

•

Cenaze işlerinde ve mezarlıklarda,

•
Şehir şebeke suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile
nafta veya doğalgazdan başlayan petrokimya işlerinde,
•
Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde,
•

Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve

246 / 325

•

Hastanelerde grev yapılamaz.

6356 sayılı Kanun dışında bir grev ve lokavt yasağı da 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilmiştir. Kanunun 137/2. maddesine göre, Sermaye Piyasası
Kanunu uyarınca kurulan ve faaliyet gösteren borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri,
merkezî takas kuruluşları, merkezî saklama kuruluşları ile Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından
yürütülen hizmetlerde grev yapılamaz.
bb) Geçici Grev Yasakları
Geçici grev yasakları, grev hakkının kullanılmasının geçici olarak önlendiği ve geçici
yasağın ortadan kalkmasıyla birlikte, grev hakkının tekrar kullanılabildiği hallerdir.
Geçici grev ve lokavt yasağının bulunduğu hallerde grev yapılamaz, yapılmakta olan
greve devam edilemez. Bu dönem içerisinde grev kararı da alınmasında yasal bir engel yoktur.
Ancak alınan grev kararının uygulanması bu dönem içerisinde mümkün değildir.
Geçici grev yasakları şunlardır:
(1) Genel yaşamı önemli ölçüde etkileyen doğa olayları
Bakanlar Kurulu, genel yaşamı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği
yerlerde bu durumun devamı süresince yürürlükte kalmak kaydıyla gerekli gördüğü
işyerlerinde grev ve lokavtı yasaklayabilir. Bakanlar Kurulu doğa olaylarının genel yaşam
üzerindeki önemli etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte yasağı sonlandırabilir. Yasağın
kalkmasından itibaren altmış gün içinde altı iş günü önce karşı tarafa bildirilmek kaydıyla grev
ve lokavt uygulamasına devam edilir (STİSK.62/2). Deprem, sel, toprak kayması, genel yaşamı
önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarına örnek olarak verilebilir.
(2) Sıkıyönetim
Sıkıyönetim halinde, Sıkıyönetim Komutanları grev ve lokavt
kullanılmasını sürekli olarak durdurabilir ve izne bağlayabilir (Sık.K.3/f).

yetkilerinin

(3) Ulaştırma araçlarının seyirleri sırasında
Başladığı yolculuğu yurt içindeki varış yerlerinde bitirmemiş deniz, hava, demir ve kara
ulaştırma araçlarında grev yapılamaz (STİSK.62/3). Sözü edilen araçların yurt içindeki varış
noktalarına ulaşmalarıyla birlikte grev yasağı ortadan kalkar.
b) Grev Engelleri
Grev engellerinin bulunduğu hallerde, belirli bir grev, Bakanlar Kurulu veya işçiler ya
da mahkeme kararıyla engellenmektedir. Grev engellerinde, grev yasaklarında olduğu gibi,
yasak kapsamındaki bütün grevlerin önlenmesi söz konusu değildir. Bu nedenle grev engelleri,
grev yasaklarına göre özel niteliktedir. Grev engellerinde önceden öngörülmüş bir grev yasağı
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yoktur. Dolayısıyla grev engelleri grev kararı alınmasına değil; bir grev kararının
uygulanmasına engel olur.
Grev engelleri şunlardır:
aa) Bakanlar Kurulunun Grevi Ertelemesi
Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya millî
güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık
hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu
uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı
tarihinde başlar (STİSK. 63/1). Bir grevin genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte
olup olmadığının takdiri Bakanlar Kuruluna aittir.
Bakanlar Kurulu karar verilmiş veya başlamış her grevi ayrı kararname ile ertelemek
zorundadır. Bakanlar Kurulunun erteleme kararları aleyhine Danıştay’a iptal davası açılabilir
ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi istenebilir.
Erteleme süresi içerisinde daha önce söz ettiğimiz olağanüstü arabuluculuk faaliyeti
yürütülür. Kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
uyuşmazlığın çözümü için bizzat arabuluculuk yapabileceği gibi, bir kişiyi de arabulucu olarak
görevlendirebileceğini daha önce belirttik (STİSK. 60/7). Bu hükme göre belirlenen arabulucu,
uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü çabayı gösterir. Erteleme süresi
içerisinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de götürebilirler
(STİSK.63/2).
Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin
başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Aksi takdirde işçi
sendikasının yetkisi düşer (STİSK.63/3).
Görüldüğü üzere, erteleme süresi sonunda grev yeniden uygulanamaz. Ancak, Bakanlar
Kurulu altmış günlük erteleme süresi dolmadan erteleme kararnamesini yürürlükten kaldırırsa
veya mahkeme tarafından erteleme kararı hakkında yürütmeyi durdurma veya iptal kararı
verilirse grev bu tarihten itibaren altmış gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile altı iş günü
önce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir.
bb) İşçilerin Grev Oylamasıyla Grevi Engellemeleri
İşçiler, alınan bir grev kararının uygulanmasına grev oylaması yapmak suretiyle engel
olabilirler. Bunun için, grev kararının ilan edildiği tarihte o işyerinde çalışan işçilerin en az
dörtte birinin, grev kararının işyerinde ilan edilmesinden itibaren altı iş günü içinde yazılı olarak
grev oylaması yapılmasını, görevli makamdan istemeleri gerekir (STİSK.61/1).
Bu konuda talep her işçi tarafından ayrı ayrı yapılabileceği gibi, işçilerin topluca
imzaladığı tek belge ile de yapılabilir. Belirtmek gerekir ki, altı iş günlük süre hak düşürücü
süredir ve bu süre geçtikten sonra grev oylaması isteminde bulunulamaz. İşverene iş sözleşmesi
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ile bağlı olan işçiler dışında kalan kişiler, örneğin alt işveren işçileri, ödünç işçiler, çırak ve
stajyerler, memurlar grev kararının ilan edildiği tarihte o işyerindeki işçi sayısının tespitinde
dikkate alınmazlar.
İşletme toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması talebi,
işletmenin her bir işyerinin bağlı bulunduğu görevli makama yapılır. Grev oylaması isteyen
işçilerin sayısının yeterli orana ulaşıp ulaşmadığının tespiti ile grev oylamasının sonuçları
işletme merkezinin bağlı bulunduğu görevli makamda toplanır ve toplu sonuç orada belirlenir
(STİSK.61/4).
Grup toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması talebi, grubun
her bir işyerinin bağlı bulunduğu görevli makama yapılır. Grev oylaması isteyen işçilerin
sayısının yeterli orana ulaşıp ulaşmadığının tespiti ile grev oylamasının sonuçları her işyeri için
ayrıca belirlenir (STİSK.61/5).
Grev oylaması talep etme hakkı, STİSK.61 ile sadece o işyerinde çalışan işçilere
tanınmıştır. Dolayısıyla işverenin, işveren sendikalarının, işveren vekillerinin, işçi
sendikalarının ve başka işyerinde çalışan işçilerin, grev oylaması talep etme hakkı yoktur.
Kanun, grev uygulanacak işyerinde çalışan işçiler arasında grev oylaması talep etme hakkı
açısından sendikalı-sendikasız ayrımı yapmamıştır. Bu nedenle, grev kararı alan işçi
sendikasının üyesi olsun veya olmasın bütün işçiler grev oylaması talep edebilirler.
Grev oylaması için gerekli olan çoğunluk bulunduğu takdirde, görevli makamca talebin
yapılmasından başlayarak altı iş günü içinde grev oylaması yapılır (STİSK.61/1). Görevli
makam, grev oylamasının gün ve saatini, iş saatleri dışında veya iş akışını kesintiye
uğratmayacak şekilde belirler. Oy verme gün ve saati en az bir iş günü önceden işyerinde
işçilerin görebilecekleri bir yerde ilan edilir (YTGOY.13/2). Grev oylaması, serbest, eşit, gizli
oy, açık tasnif ve döküm esasına göre yapılır. Oy sayımı sırasında işçi ve işveren sendikası
temsilcisi veya işveren temsilcisi gözlemci olarak bulunabilir (YTGOY.13/4).
Oylamada grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerden oylamaya
katılanların salt çoğunluğu grevin yapılmaması yönünde karar verirse, bu uyuşmazlıkta alınan
grev kararı uygulanamaz (STİSK.61/3). İşletme toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin
uyuşmazlıklarda grev oylaması yukarıda açıkladığımız şekilde her işyerinde ayrı yapılır.
Oylama sonuçları ise, işletme merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinde toplanır
ve toplu sonuçlar orada belirlenir (STİSK.61/4). Bir diğer ifade ile işletme bir bütün kabul
edilmek suretiyle, oylamaya katılan işçilerin salt çoğunluğunun grevin uygulanmamasına karar
verip vermediği araştırılır.
Grev oylamasının sonucu üç nüsha olarak düzenlenecek bir tutanakta belirtilir. tutanağın
bir nüshası görevli makamda saklanır. Diğer nüshalar ise, işveren veya işveren sendikasına ve
grev kararı veren işçi sendikasına gönderilir (YTGOY.14/2).
Grev oylamasının sonucuna itiraz edebilmek mümkündür. Kanunda itiraz nedenleri
belirtilmemiştir. Grev oylaması talep edebilme yeter sayısının gerçekleşmemiş olması, talebin
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süre geçtikten sonra yapılması, oy kullanma hakkı olmayan kişilerin oy kullanması veya oy
kullanma hakkı olan kişilere oy kullandırılmaması ve oylama sırasındaki diğer usulsüzlükler
itiraz konusu teşkil edebilir. Bu husustaki itirazlar oylama gününden başlayarak üç iş günü
içinde görevli makamın bulunduğu yerde iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye yapılır.
Mahkeme, itirazı üç iş günü içinde kesin olarak karara bağlar (STİSK.61/2). İtiraz sonucunda
grev oylaması, oylamanın tekrarlanmasını gerektiren bir sebeple mahkemece iptali halinde,
kesinleşmiş mahkeme kararının görevli makama tebliğinden itibaren altı iş günü içerisinde aynı
esaslara göre yenilenir (YTGOY.15/3).
Grev oylamasının sonucunda grevin yapılmaması kararının çıkması halinde, resmi
arabulucu tarafından düzenlenen uyuşmazlık tutanağının görevli makam tarafından tebliğinden
itibaren başlayan altmış günlük sürenin sonuna kadar anlaşma sağlanamazsa veya grev
oylamasının sonucunun kesinleşmesinden itibaren altı iş günlük süre içerisinde işçi sendikası
Yüksek Hakem Kuruluna başvurmazsa yetki belgesinin hükmü kalmaz (STİSK. 61/3).
Grev oylamasının sonucunda grevin uygulanmasına karar verilirse, grev kararının
alındığı tarihten itibaren altmış gün içinde ve karşı tarafa noter aracılığıyla altı iş günü önce
bildirilecek tarihte grev uygulanabilir (STİSK.60/1).
cc) Tarafların İsteğe Bağlı Tahkim Anlaşması Yapmaları
Taraflar, toplu çıkar uyuşmazlıklarının her safhasında yazılı olarak isteğe bağlı (özel)
tahkim anlaşması yapabilirler. Bu anlaşmadan sonra, arabuluculuk, grev ve lokavt, zorunlu
tahkim hükümleri uygulanmaz (STİSK.52/1,3). Grev kararının alınmasından önceki
aşamalarda (toplu görüşme, arabuluculuk) yapılan isteğe bağlı tahkim anlaşması, grev kararının
alınmasına; grev kararının alınmasından sonra yapılan isteğe bağlı tahkim anlaşması, grev
kararının uygulanmasına ve grev uygulandığı dönemde yapılan isteğe bağlı tahkim anlaşması
ise grevin devamına engel olur.
Çıkar uyuşmazlıklarında isteğe bağlı tahkime başvurulduğu hallerde, hakem kararları
toplu iş sözleşmesi hükmündedir (STİSK.52/3).
dd) Mahkemenin Grevi Durdurma Kararı Vermesi
Mahkemenin bir grev hakkında durdurma kararı verebilmesi, “grev hakkının iyiniyet
kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek şekilde kullanılması”
koşuluna bağlıdır (AY.54/2 ve STİSK.72/1). Bu durumda, uygulanan grev, bir tarafın veya
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başvurusu üzerine görevli makamın bulunduğu
yerdeki iş davalarına bakmakla görevli iş mahkemesinin kararıyla durdurulur (STİSK.72/1).
Konuyu düzenleyen maddenin başlığında da belirtildiği üzere, burada grev hakkının
kötüye kullanılması söz konusudur. Ancak, STİSK.72/1’de sözü edilen grev ile kanundışı grevi
karıştırmamak gerekir. Zira STİSK.72/3’de belirtilen grev, mesleki amaçla ve kanun
hükümlerine uygun olarak yapılan bir grevdir. Bu nedenle hâkimin uygulanmakta olan bir
kanuni grevde, grev hakkının kötüye kullanılıp kullanılmadığını her somut olayda
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değerlendirmesi gerekir. Grev hakkının kötüye kullanıldığının belirlenmesinde önceden
verilebilecek objektif ölçütler bulunmamaktadır.
Mahkemenin grevi durdurma kararına rağmen, greve devam edilirse yapılan grev,
kanundışı grev haline gelir.
Grev hakkının kötüye kullanılmasının dışında mahkemenin uygulanmakta olan grevi
durdurabileceği bir hâl de STİSK.71/2’de düzenlenmiştir. Buna göre, herhangi bir grevin
kanundışı olup olmadığı hususunda açılan tespit davasında, hâkim tespit kararının
kesinleşmesine kadar, dava konusu grevin tedbir olarak durdurulmasına karar verebilir.
Mahkemenin durdurma kararına rağmen uygulanan grev, kanundışı grevdir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplu iş uyuşmazlıkları barışçı yollar tükenmesine rağmen çözümlenemediği takdirde
mücadeleci çözüm yolları uygulanır. İşçiler açısından iş mücadeleci çözüm yolu grevdir. Grev
işçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre
önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca
çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmaları eylemidir. Grevin unsurları işçilerin
topluca işi bırakmaları ve işi bırakmanın işçilerin aralarındaki anlaşmaya veya bir kuruluşun
kararına dayanmasıdır.
Yukarıdaki tanıma uyan her grev kanuni grev değildir. Bir grevin kanuni grev
sayılabilmesi için kanunda yer alan tanıma uygun olması gerekmektedir. Kanuni bir grevin ilk
unsuru grevin mesleki amaç taşımasıdır. Yani grev işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarıyla,
çalışma koşullarını korumak veya düzeltmek amacıyla yapılmış olması ve bu amacın toplu iş
sözleşmesinin yapılması sırasında izlenmesi gerekmektedir. Kanuni grevin bir diğer unsuru ise
grevin kanunda öngörülen yönteme uygun olarak yapılmasıdır. Barışçı çözüm yolları
tüketildikten sonra kanunda belirtilen sürelere uyularak grev kararının alınması ve uygulamaya
konulması halinde bu grev kanunda belirtilen yönteme uygun olarak yapılmıştır diyebiliriz.
Kanuni grevin son unsuru ise herhangi bir grev yasağı veya engelinin bulunmamasıdır.
Grev yasakları sürekli ve geçici grev yasakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sürekli
grev yasakları, kanunda öngörülen işler ve işyerleri açısından belirli bir süre veya bir karara
bağlı olmaksızın grev kararı alınmasını ve uygulanmasının yasak olmasını ifade etmektedir. Bu
yasak kapsamına giren işyerlerinde barışçı çözüm yolları sonucunda toplu iş sözleşmesine
ulaşılamamışsa artık greve gidilmez ve uyuşmazlık zorunlu tahkim yoluyla çözümlenir. Geçici
grev yasakları ise grev hakkının kullanılmasının kanunda sayılan hallerin ortaya çıkması
durumunda geçici bir süre engellendiği geçici yasağın ortadan kalkmasıyla birlikte, grev
hakkının tekrar kullanılabildiği halleri ifade eder.
Grev engelleri grevin Bakanlar Kurulu veya işçiler ya da mahkeme kararıyla
engellenmesidir. Bakanlar Kurulu karar verilmiş veya başlamış olan bir grevin grev genel
sağlığı veya millî güvenliği bozucu nitelikte olduğuna kanaat getirirse altmış gün süre ile
erteleyebilir. İşçiler grev kararının uygulanmasına grev oylaması yapmak suretiyle engel
olabilirler. Bunun dışında grev hakkının iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve
milli serveti tahrip edecek şekilde kullanılması halinde mahkeme grev hakkında durdurma
kararı verebilir. Son olarak da tarafların toplu çıkar uyuşmazlıklarının herhangi safhasında
yazılı olarak isteğe bağlı (özel) tahkim anlaşması yapmış olması da grevi engeller. Bu durumda
hakem kararları toplu iş sözleşmesi hükmündedir.
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Bölüm Soruları
1.
İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin
niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı
amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına ne denir?
a.

Tahkim

b.

Lokavt

c.

Çıkar uyuşmazlığı

d.

Grev

e.

Arabuluculuk

2.

Grev hakkı ve lokavt Anayasanın kaçıncı maddesinde düzenlenmiştir?

a.

51

b.

52

c.

53

d.

54

e.

55

3.
Grevin maddi ve manevi unsurları hangi şıkta sırasıyla doğru şekilde
belirtilmiştir?
a.
b.
bırakması

İşçilerin işi bırakması – İşyerinde işleyişin durması
İşçilerin aralarında anlaşması veya bir kuruluşun kararına uyması – işçilerin işi

c.

İşyerinde işleyişin durması veya yavaşlaması – işçilerin işi bırakması

d.

İşçilerin bir kuruluşun kararına uyması – işçilerin işi bırakması

e.
İşçilerin işi bırakması – İşçilerin aralarında anlaşması veya bir kuruluşun
kararına uyması
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4.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kanuni grevin unsurlarındandır?

I.

Mesleki Amaç

II.

Kanunda Öngörülen Yönteme Uygunluk

III.

Grev Yasağı veya Engelinin Bulunmaması

a.

Yalnız I

b.

Yalnız III

c.

I ve II

d.

I ve III

e.

I, II ve III

5.
Grev kararı, görevli makam tarafından resmi arabulucunun düzenlediği
uyuşmazlık tutanağının tebliğinden itibaren kaç gün içinde uygulamaya konabilir?
a.

15 gün

b.

30 gün

c.

45 gün

d.

60 gün

e.

90 gün

6.
Grev kararı uygulanmaya başlanmadan kaç gün önce karşı tarafa bildirimde
bulunulması gerekmektedir?
a.

3 gün

b.

6 gün

c.

7 gün

d.

14 gün

e.

15 gün
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7.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sürekli grev yasağı bulunan iş ve işyerleri arasında

a.

Can ve mal kurtarma işleri

b.

Hastaneler

c.

Cenaze işleri ve mezarlıklar

d.

Seyir halindeki ulaşım araçları

e.

Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye hizmetleri

8.

Aşağıdakilerden hangisi bir grev engeli değildir?

a.

Bakanlar Kurulunun grevi ertelemesi

b.

İşçilerin yarısından fazlasının grev kararına uymayarak çalışması

c.

İşçilerin grev oylamasıyla grevi engellemeleri

d.

Tarafların isteğe bağlı tahkim anlaşması yapmaları

e.

Mahkemenin grevi durdurma kararı vermesi

9.
Grev oylamasına grev kararının ilanından itibaren kaç iş günü içerisinde
başvurulabilir?
a.

3

b.

5

c.

6

d.

7

e.

10
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10.
Grev oylamasında grev kararının uygulanmasının durdurulabilmesi için yeterli
çoğunluk aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde belirtilmiştir?
a.

İşçilerin salt çoğunluğu

b.

Oylamaya katılanların salt çoğunluğu

c.

Oylamaya katılanların dörtte üçü

d.

Oylamaya katılanların dörtte üçü, toplam işçi sayısının yarısı

e.

Oylamaya katılanların beşte üçü.
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13. KANUNİ GREVİN SONUÇLARI, SONA ERMESİ VE KANUNDIŞI
GREV

259 / 325

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. KANUNİ GREVİN SONUÇLARI, SONA ERMESİ VE KANUNDIŞI GREV
13.1. Kanuni Grevin Sonuçları
13.1.1. Greve Katılan İşçiler Bakımından Sonuçları
13.1.1.1. İş Sözleşmelerinin Askıda Kalması
Yasağı

13.1.1.2. Grevci İşçilerin İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu ve Engellemede Bulunma

13.1.1.3. Grevci İşçilerin Başka Bir İşte Çalışma ve İşverenin de Bu İşçiler Yerine
Başkalarını Çalıştırma Yasağı
13.1.2. Greve Katılmayan İşçiler Bakımından Sonuçları
13.1.3. Greve Katılamayan İşçiler Bakımından Sonuçları
13.1.4. Grev Kararı Alan Sendika Bakımından Sonuçları
13.1.4.1. Grev Gözcüsü Koyma Yetkisi
13.1.4.2. Grevi Sona Erdirme Kararı Alma Yetkisi
13.1.4.3. Sendikanın Sorumluluğu
13.2. Sona Ermesi
13.2.1. Sona Erme Hâlleri
13.2.1.1. Genel Olarak
13.2.1.2. Grevin İşçi Sendikasının Kararıyla Sona Erdirilmesi
13.2.1.3. Grevin Kendiliğinden Sona Ermesi
13.2.1.4. Grevin Mahkeme Kararıyla Sona Ermesi
13.2.2. Sonuçları
13.3. Kanundışı Grev
13.3.1. Tanımı
13.3.2. Kanundışı Grev Halleri
13.3.2.1. Mesleki Amaç Taşımayan Grevler
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13.3.2.2. Kanunda Belirlenen Yönteme Aykırı Grevler
13.3.2.3. Yasak veya Engele Rağmen Yapılan Grevler
13.3.3. Kanundışı Grevin Tespiti
13.3.4. Sonuçları
13.3.4.1. Hukuki Sonuçları
13.4.4.2. Cezai Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Grev esnasında iş sözleşmesi askıda kalan işçilerin başka bir işverenin yanında
çalışması mümkün müdür?
2.

Kanuni grevle birlikte işçinin askıya alınan borçları nelerdir?

3.
Kanuni grev kararı alan sendikanın üyesi işçilerin greve katılmamalarının
sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kanuni grevin sonuçları

Kanuni grevin, greve katılan,
greve katılmayan ve greve
Yasal tanımlardan günlük
katılamayan işçiler ile grev
hayattan
örneklerden
kararı
alan
sendika
yararlanılacak
bakımından
sonuçlarını
öğrenmek

Kanuni grevin sona ermesi

Yasal tanımlardan günlük
Kanuni grevin sona erme
hayattan
örneklerden
hallerini öğrenmek
yararlanılacak

Kanundışı grev

Kanundışı grevi, kanundışı
Yasal tanımlardan günlük
grev hallerini ve kanundışı
hayattan
örneklerden
grevin hukuki sonuçlarını
yararlanılacak
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
•

Kanuni grev

•

Kanundışı grev

•

Grev gözcüsü

•

Siyasi amaçlı grev

•

Dayanışma grevi

264 / 325

Giriş
Bu bölümde grev konusuna devam ediyoruz. İlk olarak grevin sonuçlarına greve katılan,
greve katılmayan, katılamayan ve grev kararı alan sendika açısından grevin sonuçlarına
değineceğiz. Daha sonra grevin sona erme hallerini; grevin işçi sendikasının kararıyla sona
erdirilmesi, grevin kendiliğinden sona ermesi, grevin mahkeme kararıyla sona ermesi alt
başlıklarında inceleyeceğiz. Son olarak kanundışı grevin tanımı, kanuni grevden farkına,
kanundışı grevin tespitine ve kanundışı grevin sonuçlarından söz edeceğiz.
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13.1. Kanuni Grevin Sonuçları
Aşağıda kanuni grevin, greve katılan, greve katılmayan ve greve katılamayan işçiler ile
grev kararı alan sendika bakımından sonuçları ele alınacaktır.

13.1.1. Greve Katılan İşçiler Bakımından Sonuçları
13.1.1.1. İş Sözleşmelerinin Askıda Kalması
a) Genel Olarak
Kanuni greve katılan, greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçip de grev nedeniyle
çalıştırılamayan işçilerin iş sözleşmeleri grev süresince askıda kalır (STİSK.67/1). Bir diğer
ifade ile kanuni grevin başlamasıyla birlikte işçilerin işi ifa borçları ortadan kalkar. İşveren bu
sebebe dayanarak işçilerin iş sözleşmelerini feshedemez.
Kanuni grevle birlikte işçinin askıya alınan borçları, iş görme ve işverenin emir ve
talimatlarına uyma borcudur. Bunun dışında iş sözleşmesinin tarafları arasında kişisel ilişki
kurmasından kaynaklanan işçinin sadakat borcu, iş sözleşmesi sona ermediği için grev
süresince de devam eder. Dolayısıyla kanuni bir grev, işçinin, işverenin güvenini kötüye
kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa
uymayan davranışlarda bulunmasını haklı kılmaz. Bu durumda işveren, işçinin iş sözleşmesini
bildirimsiz olarak feshedebilir (İşK.25/II,e). İşveren açısından ise, kanuni grev süresince ücret
ödeme borcu askıda kalır; diğer borçları grev süresince devam eder.
Kanuni grevin sona ermesiyle birlikte, askıya alınan iş sözleşmesinden doğan hak ve
borçlar tekrar yürürlüğe girer. Bu nedenle kanuni grevin sona ermesinden sonra, işçi iş görme
borcunu; işveren de ücret ödeme borcunu ifa etmeye başlar.
b) İş Sözleşmesinin Askıda Kalmasının Hukuki Sonuçları
aa) İş sözleşmesinin sona ermesi bakımından
Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, teşvik etme, greve katılma veya greve
katılmaya teşvik etme nedeniyle bir işçinin iş sözleşmesi feshedilemez (STİSK.66/2). Bir diğer
ifade ile işçinin greve katılması, işverene iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı vermez. Bunun
dışında grev süresince veya grevden önce ortaya çıkan haklı sebeplerle her iki tarafın da iş
sözleşmesini feshetme hakkı vardır. Örneğin, işçinin grev sırasında işverenin onuruna
dokunacak sözler söylemesi (İşK.25/II,b) işverene; işverenin işçiye karşı hapis cezası
gerektirecek bir suç işlemesi (İşK.24/II,c) işçiye, iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı verir.
Kanuni grev esnasında bildirim süreleri işlemez. Gerek kanuni grevden önce, gerek
kanuni grev sırasında yapılan bildirimli fesihlerde, bildirim süreleri kanuni grevin sona
ermesinden sonra başlar veya kanuni grevin sona ermesiyle kaldığı yerden devam eder. İşveren
kanuni grev esnasında, işçinin iş sözleşmesini, bildirim sürelerine ilişkin ücretini peşin vermek
suretiyle de feshedemez.
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İşverenin, işçinin iş sözleşmesini kanuni bir grevin alınmasına katılma, böyle bir kararın
alınmasını teşvik etme, böyle bir greve katılma veya böyle bir greve katılmayı teşvik etme
sebepleriyle feshetmesi halinde yahut kanuni bir grev esnasında sözleşmenin bildirimli olarak
feshedilmesi halinde, işçi, işverenden İş Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununda öngörülen tazminatları isteyebilir ve koşulları varsa iş güvencesinden
yararlanabilir.
Kanuni grev dönemi içerisinde tarafların, karşılıklı anlaşmak suretiyle iş sözleşmesini
sona erdirmelerine, kanuni bir engel yoktur.
Belirli süreli iş sözleşmelerinde, sözleşmenin süresi kanuni grev dönemi içerisinde sona
ererse, iş sözleşmesi de kendiliğinden ortadan kalkar. Çünkü kanuni grev süresince iş ilişkisi
sona ermez; sadece bu ilişkiden kaynaklanan hak ve borçlar askıda kalır. Bunun sonucu olarak
belirli süreli iş sözleşmesinin süresi kanuni grevden etkilenmez.
bb) Ücret ve sosyal yardımlar bakımından
Grev ve lokavt süresince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence
ücret ve sosyal yardımlar ödenemez (STİSK.67/3). Toplu iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine
bunların aksine hüküm konulamaz. İşveren, grev ve lokavt nedeniyle iş sözleşmeleri askıda
kalan işçilerin grev veya lokavtın başlamasından önce işleyen ücretlerini ve eklerini olağan
ödeme gününde ödemek zorundadır. Ödemeyi yapacak personel de bunun için çalışmakla
yükümlüdür. Aksi hâlde STİSK.65/5’e göre işveren bu iş için görevli makamın izni ile yeni işçi
alabilir (STİSK.67/2).
Fiili çalışma karşılığı belirli dönemlerde ödenen ikramiye, prim ve diğer yardımlar
grevde geçen döneme ilişkin oran indirilmek suretiyle ödenir. Örneğin, her yıl fiilen çalışmış
olmak kaydıyla 1 Temmuz ve 1 Ocakta ikramiye ödenen bir işyerinde, işçilerin 1 Haziran
tarihinde greve gitmeleri halinde, ilk beş aya düşen ikramiye miktarının işçilere ödenmesi
gerekir. Fiili çalışmaya bağlı olmayan sadece işyerine bağlı olma karşılığı verilen ücret ekleri,
grev nedeniyle kesintiye uğramaz.
İşçi, kanuni grev süresince hafta tatili ücreti isteyemez. Çünkü hafta tatili ücretine hak
kazanabilmek için hafta tatilinden önce İşK.63’e göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmak
zorunludur (İşK.46). Bunun gibi, işçi, kanuni grev dönemine rastlayan ulusal bayram ve genel
tatil günleri için ücret talep edemez.
Grev süresince işverenin ücret ödeme borcunun askıda olması nedeniyle, işverenin
ücretten üyelik veya dayanışma aidatı kesme ve sendikaya yatırma yükümlülüğü de ortadan
kalkar.
cc) Yıllık ücretli izin bakımından
Yıllık ücretli izne hak kazanılması için öngörülen sürenin belirlenmesinde, çalışılmış
gibi sayılan süreleri düzenleyen İşK.55’de grev ve lokavt sürelerine yer verilmemiştir. Kanuni
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grevde geçen süre, ücretli izin hakkının kazanılması için geçmesi gereken bir yıllık sürenin
(bekleme süresinin) hesabında dikkate alınmaz.
dd) Kıdem tazminatı bakımından
Kanuni grevde geçen sürenin kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmayacağı,
STİSK.67/3’de açık olarak hükme bağlanmıştır. Bu hüküm mutlak emredici niteliktedir.
Dolayısıyla toplu iş sözleşmelerine veya iş sözleşmelerine bunun aksine hüküm konulamaz.
ee) Sosyal sigorta hakları bakımından
Grev süresince işçiler, sigorta yardımlarından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümlerine göre yararlanır (STİSK.66/3). Bir başka ifade
ile grevci işçiler sigortalı olma niteliğine grev süresince de sahiptirler. Ancak işçinin Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen prim ödenmesine bağlı haklardan
yararlanmaları daha önce ödenmiş primlerine bağlıdır. Grev esnasında işçilere ücret ödemesi
yapılmadığı için bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna prim de yatırılamaz. Buna karşılık
belirli bir süre prim ödeme koşulu aranmayan sosyal sigorta haklarından, işçi grev süresince de
yararlanmayı sürdürür. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu grev ve lokavtta
geçen süreleri borçlanabilme imkânı tanımıştır (md.41/g). Borçlanılan süreler uzun vadeli
sigorta kolları bakımından sigortalılık süresinden sayılır.
ff) Konut hakları bakımından
Kanuni grev süresince, iş sözleşmesinden kaynaklanan hakların askıda kalmasının, iş
ilişkisi gereği olarak işveren tarafından sağlanan konut haklarını nasıl etkileyeceği hususu
STİSK.69’da düzenlenmiştir. Buna göre, işveren kanuni grev süresince greve katılan işçilerin
oturdukları ve işveren tarafından sağlanmış konutlardan çıkmalarını isteyemez.
Bu konutlarda oturan işçiler, öngörülen süre içinde konutlarıyla ilgili onarım, su, gaz,
aydınlatma ve ısıtma masrafları ile ilgili rayiç kirayı işverene ödemek zorundadırlar
(STİSK.69/2). İşveren konutların su, gaz, aydınlatma ve ısıtma işlerini, kanuni grev süresince
kısıntıya uğratamaz. Ancak bu işlerin kanuni grev yüzünden kısıntıya uğramış olanların
devamı, işçiler tarafından istenemez (STİSK.69/3).

13.1.1.2. Grevci İşçilerin İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu ve
Engellemede Bulunma Yasağı
Bir işyerinde grevin uygulanmaya başlanması ile birlikte, işçiler işyerinden ayrılmak
zorundadırlar (STİSK.64/1). Kanun koyucu bu hüküm ile greve katılan işçiler ile işyerinin
ilişiğinin kesilmesi ve işçilerin işyerine zarar verme ihtimalinin ortadan kaldırılmasını
amaçlamıştır.
Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçenlerin işyerinde çalışmaları hiçbir şekilde
engellenemez (STİSK.64/1). Greve katılan veya lokavta maruz kalan işçilerin işyerine giriş
çıkışı engellemeleri yasaktır (STİSK.64/1). 6356 sayılı Kanun, ayrıca grev başlamadan önce
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üretilen ürünlerin satılmasına ve işyeri dışına çıkarılmasına engel olunamayacağını hüküm
altına almıştır (STİSK.64/3). Belirtmek gerekir ki, üretilen ürünlerin satılması ve işyeri dışına
çıkarılması ancak greve katılmayan ve grev öncesi bu işte çalıştırılan işçiler tarafından
yapılabilir. Aksi takdirde işveren bu işler için yeni işçi çalıştırması mümkün değildir.
Bir diğer engelleme yasağı da greve katılmayıp çalışan işçilerin ürettiği ürünlerin
satılmasına ve işyeri dışına çıkarılmasına, işyeri için gerekli maddelerin, araç ve gereçlerin
işyerine sokulmasına ilişkindir (STİSK.64/4).

13.1.1.3. Grevci İşçilerin Başka Bir İşte Çalışma ve İşverenin de Bu
İşçiler Yerine Başkalarını Çalıştırma Yasağı
Kanuni bir grev ve lokavt dolayısıyla iş sözleşmeleri askıda kalan işçiler, grev veya
lokavt süresince başka bir işverenin yanında çalışamaz. Aksi hâlde işçinin iş sözleşmesi
işverence haklı nedenle feshedilebilir. Ancak kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler,
kanuni haftalık çalışma süresini tamamlayacak süreyi aşmamak üzere başka bir işverenin
işyerinde çalışabilirler (STİSK.68/3). Hükümde açıkça işçinin başka bir işveren yanında
çalışması yasaklanmış, işçinin grev süresi içerisinde bağımsız olarak gelir getirici bir iş
yapmalarına engel getirilmemiştir.
İşveren, kanuni bir grev süresince, iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli
ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. Ancak greve katılamayacak
işçilerden, ölen, kendi isteği ile ayrılan veya iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle
feshedilenlerin yerine yeni işçi alınabilir. İşverenin bu yasağa aykırı hareketi, taraf sendikanın
yazılı başvurusu hâlinde görevli makamca denetlenir (STİSK.68/1). İşçiyi ödünç olarak
devralan işveren grev aşamasına gelen bir toplu iş uyuşmazlığının tarafı ise, işçi grev
uygulanması sırasında çalıştırılamaz. Ödünç veren işveren, işçisini grev süresince kendi
işyerinde çalıştırmak zorundadır (İşK.7/5).
İşverenin grevci işçilerin yerine başka işçi çalıştırması halinde, işveren, STİSK.78/1,i
uyarınca para cezasına mahkûm edilir. İşverenin grevci işçiler yerine işçi almış olması, grevci
işçilerin grev sonunda çalıştırılmamasını haklı kılmaz.

13.1.2. Greve Katılmayan İşçiler Bakımından Sonuçları
İşçiler greve katılıp katılmamakta serbesttir (STİSK.64/1). Bir diğer ifade ile dileyen
işçi greve katılmayıp işyerinde çalışmaya devam edebilir. Greve katılmayan işçilerin, taraf işçi
sendikası üyesi veya sendikasız işçi olmalarının bir önemi yoktur. Ancak taraf sendika üyesi
olup greve katılmayan işçilere sendikanın disiplin yaptırımı uygulama hakkı saklıdır. Grev
başladığı tarihte greve katılmayan işçinin daha sonra greve katılması mümkün değildir. İşçi bu
konudaki kararını grevin başladığı tarihe kadar vermiş olmalıdır.
İşveren, greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta
serbesttir (STİSK.64/1). Ancak işverenin, greve katılmayan işçilerin bir kısmını çalıştırıp, bir
kısmını çalıştırmama hakkı yoktur. İşverenin böyle bir davranışı, eşit işlem yapma borcuna
269 / 325

aykırılık teşkil eder. Kanuni bir greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçip de grev nedeniyle
çalıştırılamayan işçilerin iş sözleşmeleri grev ve lokavt süresince askıda kalır (STİSK.67/1).
Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçiler, işveren tarafından ancak kendi
işlerinde çalıştırılabilir. Bu işçilere, greve katılan işçilerin işleri yaptırılamaz (STİSK.68/2).
Greve katılmayıp çalışan işçilerin ürettiği ürünlerin satılmasına ve işyeri dışına çıkarılmasına,
işyeri için gerekli maddelerin, araç ve gereçlerin işyerine sokulmasına engel olunamaz
(STİSK.64/4).
İşyerinde uygulanmakta olan kanuni greve katılmamanın yaptırımı STİSK. 39/8’de
düzenlenmiştir. Buna göre, grev sonunda zorunlu olarak çalışanlar dışında işyerinde çalışmış
olanlar, toplu iş sözleşmesinden yararlanamazlar. Ancak hükümde bu kuralın istisnasına da yer
verilmiş ve toplu iş sözleşmesine aksine hüküm konulabileceği belirtilmiştir.
Greve katılmayan ve taraf sendika üyesi olmayan işçilerin, dayanışma aidatı ödemek
suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri de mümkün değildir.

13.1.3. Greve Katılamayan İşçiler Bakımından Sonuçları
Kanuni grev sırasında yukarıda açıklanan ve greve katılmayıp çalışan işçiler dışında,
bazı işçiler de kanuni zorunluluk gereği greve katılamamaktadır. STİSK. 65/1’e göre, hiçbir
surette üretim veya satışa yönelik olmamak kaydıyla niteliği bakımından sürekli olmasında
teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını veya işyeri güvenliğini, makine ve
demirbaş eşyalarının, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin
bozulmamasını ya da hayvan ve bitkilerin korunmasını sağlayacak sayıda işçi, kanuni grev ve
lokavt sırasında çalışmak, işveren de bunları çalıştırmak zorundadır.
Grev dışında kalacak işçilerin niteliği, sayısı ve yedekleri, işveren veya işveren vekili
tarafından toplu görüşmenin başlamasından itibaren altı iş günü içinde işyerinde yazı ile ilan
edilir ve bu ilanın bir örneği taraf işçi sendikasına tebliğ edilir. Bu tebliğden itibaren altı iş günü
içinde işçi sendikası mahkemeye itirazda bulunmazsa ilan hükümleri kesinleşir. İtiraz hâlinde
mahkeme altı iş günü içinde kesin olarak karar verir (STİSK.65/2).
Grev ve lokavta katılamayacak işçiler her ne sebeple olursa olsun kanuni süre içinde
tespit edilmemiş ise işveren veya işçi sendikası çalışacak işçi sayısının tespitini süre geçtikten
sonra da görevli makamdan isteyebilir. Görevli makam bu tespiti en kısa zamanda yaparak
taraflara tebliğ eder. Gerekli hâllerde görevli makam kendiliğinden tespitte bulunabilir. Görevli
makamın tespitine karşı, taraflardan her biri mahkemeye altı iş günü içinde itiraz edebilir.
Mahkeme altı iş günü içinde kesin olarak karar verir (STİSK.65/3).
Grev ve lokavtın uygulanacağı dönemde hangi işçilerin işyerinde çalışmaya devam
edecekleri görevli makamca grev ve lokavt kararının bildirilmesinden itibaren üç iş günü içinde
kendiliğinden tespit edilerek ilgili işverene ve işçilere yazı ile bildirilir. O işyerinde çalışan ve
toplu görüşmede taraf olan işçi sendikası ve şubesinin yöneticileri bu hükme tabi tutulamaz
(STİSK.65/4). Greve katılamayacak işçilerin çalışmamaları halinde, işveren bu işçilerin iş
sözleşmelerini haklı sebeple feshedebilir ve yerine yeni işçi alabilir (STİSK.65/5).
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Kanuni grev sırasında çalışmak zorunda olan işçileri, işveren de çalıştırmak zorundadır.
İşverenin bu işçileri çalıştırmaması halinde de, işçiler ücrete hak kazanırlar.
Greve katılma yasağına ilişkin yeni bir düzenleme de Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 17. maddesinde yer almış ve özel güvenlik görevlilerinin greve katılamayacakları
hükme bağlanmıştır.
Grev döneminde esas itibariyle ödünç işçi çalıştırma yasağı olmasına rağmen, İş
Kanunu, STİSK.65’de niteliği belirtilen işlerde ödünç işçi çalıştırılabilmesine imkân
sağlamıştır (İşK.7/5).
Greve katılamayan taraf sendika üyesi işçiler grev sonunda yapılan toplu iş
sözleşmesinden yararlanırlar. Greve katılamayan ve taraf işçi sendikası üyesi olmayan işçilerin
toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri ise dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır.

13.1.4. Grev Kararı Alan Sendika Bakımından Sonuçları
13.1.4.1. Grev Gözcüsü Koyma Yetkisi
İşyerinde grev ilan etmiş olan işçi sendikası, kanuni bir grev kararına uyulmasını
sağlamak için güç kullanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın kendi üyelerinin grev kararına
uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla, işyerinin giriş ve çıkış yerlerine, kendi üyeleri
arasından en çok dörder grev gözcüsü koyabilir (STİSK. 73/1). Grev gözcüleri, işyerine giriş
ve çıkışlara engel olamaz, giren ve çıkanları kontrol amacıyla dahi durduramaz (STİSK.73/2).
İşçi sendikasının üyesi olmayan grev gözcüleri ile STİSK.73 hükmüne aykırı hareket
eden grev gözcüleri idari para cezası ile cezalandırılır (STİSK. 78/1,j).

13.1.4.2. Grevi Sona Erdirme Kararı Alma Yetkisi
Kanuni grevi sona erdirme kararı greve karar vermiş olan işçi sendikası tarafından
alınabilir (STİSK.75/1).

13.1.4.3. Sendikanın Sorumluluğu
Grev esnasında greve karar veren sendikanın kusurlu hareketi sonucu grev uygulanan
işyerinde neden olunan maddi zarardan sendika sorumludur. Yetkili işçi sendikasının kararı
olmadan işçi ya da yöneticilerin bireysel eylemlerinden kaynaklanan zararlardan kusuru olan
yönetici ya da işçi sorumludur (STİSK.64/5).
Hükümde iki sorumluluk hali öngörülmüştür. Birincisi sendikanın doğrudan kendi
kusurlu hareketleri sonucu verdiği zararlardan sorumlu olmasıdır. Bu sorumluluk hali kusurlu
sorumluluktur. Diğer sorumluluk ise yetkili işçi sendikasının kararı olmadan işçi ya da
yöneticilerin bireysel eylemlerinden kaynaklanan sorumluluktur. Buradaki sorumluluk da
kusurlu sorumluluk esasına dayanır. İkinci halde sendikanın bir hukuki sorumluluğu yoktur.
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13.2. Sona Ermesi
13.2.1. Sona Erme Hâlleri
13.2.1.1. Genel Olarak
Kanuni grevin sona erme hâlleri, STİSK.75’de işçi sendikasının kararıyla sona
erdirilmesi, kendiliğinden sona ermesi ve mahkeme kararıyla sona ermesi ayrımı yapılarak
düzenlenmiştir. Ancak STİSK.75’de belirtilenlerin dışında kanuni grevi sona erdiren başka
hâller de vardır. Örneğin, tarafların grev devam ederken toplu iş sözleşmesi veya isteğe bağlı
tahkim anlaşması yapmaları, grevin grev hakkının kötüye kullanıldığı gerekçesiyle mahkeme
kararıyla veya uygulanmakta olan grevin sıkıyönetim komutanının kararıyla durdurulması
hallerinde de kanuni grev sona erer.

13.2.1.2. Grevin İşçi Sendikasının Kararıyla Sona Erdirilmesi
Kanuni grev kararı almaya yetkili olan işçi sendikası, alınan grev kararını
sonlandırmaya da yetkilidir. Kanuni bir grevi sona erdirmek için işçi sendikası tarafından alınan
karar en geç ertesi iş günü sonuna kadar yazıyla karşı tarafa ve görevli makama bildirilir. Grevin
veya lokavtın sona erdiği, görevli makam tarafından işyerinde ilan edilir. Kanuni grev ilanın
yapılması ile sona erer (STİSK.75/1, 2).

13.2.1.3. Grevin Kendiliğinden Sona Ermesi
Grevi uygulayan işçi sendikasının herhangi bir nedenle kapatılması, feshedilmesi veya
infisah etmesi hâllerinde grev kendiliğinden sona erer ve yetki belgesi hükümsüz olur
(STİSK.75/4).

13.2.1.4. Grevin Mahkeme Kararıyla Sona Ermesi
Grevi uygulayan sendikanın, yetki tespiti için başvurduğu tarihte işyerindeki üyesi
işçilerin dörtte üçünün sendika üyeliğinden ayrıldıklarının tespiti hâlinde, ilgililerden biri
grevin sona erdirilmesi için görevli makamın bulunduğu yerde iş davalarına bakmakla görevli
iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemece belirlenecek tarihte grevin sona ereceği görevli
makam tarafından işyerinde ilan edilir (STİSK. 75/6).

13.2.2. Sonuçları
Grevin sona ermesiyle birlikte, askıda olan iş sözleşmesinden kaynaklanan borçlar
yeniden yürürlük kazanır ve işçi iş görme borcunu ifaya, işveren de ücret ödemeye başlar.
Ayrıca iş sözleşmesinden kaynaklanan borçların askıda kalmasına bağlı sonuçlar da ortadan
kalkar. Örneğin, bildirim süreleri işlemeye başlar, ücretten sigorta primi, sendika üyelik ve
dayanışma aidatı kesme yükümlülüğü tekrar uygulama alanı bulur.
Grevin sona ermesine rağmen, bir grup işçi greve devam etmek niyetiyle işe başlamazsa,
bu işçilerin davranışı kanundışı grev teşkil eder. Ancak işçilerin işe başlamaması greve devam
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etmek niyeti dışında başka sebeplere dayanıyorsa, bu durumda işçilerin devamsızlığına ilişkin
hükümler uygulanır. Örneğin, işçilerin kanuni grev kararının kaldırıldığından haberleri
olmamasında durum böyledir.
Grevin sona ermesine ve işçilerin işe başlamak istemesine rağmen, işveren işçilerin
çalışmasına izin vermezse; işverenin bu tutumu, işyerinde uygulanmakta olan kanuni lokavt
kararı yoksa kanundışı lokavt teşkil eder. İşveren, sadece bazı işçilerin işe başlamasına engel
oluyorsa, işverenin temerrüdü söz konusu olur (TBK.408).

13.3. Kanundışı Grev
13.3.1. Tanımı
Kanundışı grevin tanımı STİSK.58/3’de yapılmıştır. Buna göre, “Kanuni grev için
aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev kanundışıdır”.
Yukarıdaki hüküm esas alınarak kanundışı grev şu şekilde tanımlanabilir: Kanundışı
grev, mesleki amaç taşımayan veya 6356 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmayan
yahut grev yasağı veya engeli olmasına rağmen yapılan grevdir.

13.3.2. Kanundışı Grev Halleri
13.3.2.1. Mesleki Amaç Taşımayan Grevler
Bir grevin, kanuni grev teşkil edebilmesi için “toplu iş sözleşmesinin yapılması
sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarıyla çalışma
koşullarını korumak veya düzeltmek amacıyla” yapılması gerekir. Böyle bir amaç taşımayan
grevler kanundışı grevdir.
Siyasi amaçlı grev, genel grev ve dayanışma grevi toplu iş sözleşmesinin yapılması
sırasında çıkan bir uyuşmazlıkta işçilerin ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma koşullarını
korumak amacı taşımadığı için kanundışı grevdir. Kuşkusuz devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, milli güvenliğe aykırı amaçla yapılan grevler de
kanundışı grev kabul edilir.

13.3.2.2. Kanunda Belirlenen Yönteme Aykırı Grevler
Kanuni grev için kanunda öngörülen yönteme uyulmadan yapılan grev kanundışı
grevdir. Bu nedenle toplu görüşme, arabuluculuk aşamalarından geçmeden veya kanundaki
sürelere uyulmadan grev kararı alınması, kararın süresi içerisinde karşı tarafa bildirilmemesi,
uygulanmaması veya ilan edilmemesi gibi kanuni koşullara uyulmadan yapılan grev
kanundışıdır.
İşyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler de 2822 sayılı Kanuna
göre kanundışı grevin hükümlerine tabi tutulmuştu (TİSGLK.25/3). Ancak 6356 sayılı
Kanunda bu doğrultuda hüküm yoktur. Bu nedenle grev tanımına uygun düşmeyen işyeri işgali,
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işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişlere katılan işçiler hakkında İş Kanunlarının
hükümleri uygulama alanı bulacak ve işveren olayın özelliğine göre disiplin hükümlerini
uygulayabilecek veya geçerli ya da haklı nedenle fesih hakkını kullanabilecektir.

13.3.2.3. Yasak veya Engele Rağmen Yapılan Grevler
Grev yasağı veya engeli bulunmasına rağmen yapılan grevler kanundışı grev teşkil eder.
Bu nedenle, sürekli grev yasağı bulunmasına rağmen grev kararı alınması ve uygulanması ve
geçici grev yasağı veya engeli ortaya çıkmasına rağmen greve devam edilmesi halinde sözü
edilen grevler, kanundışıdır.

13.3.3. Kanundışı Grevin Tespiti
Taraflardan her biri, karar verilen veya uygulanmakta olan bir grevin kanundışı olup
olmadığının tespitini görevli makamın bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli
mahkemeden her zaman isteyebilir. Mahkeme bir ay içinde karar verir. Kararın temyizi hâlinde,
Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karara bağlar. Verilecek karar, tarafları, işçi ve işveren
sendikasının üyelerini bağlar ve ceza davaları için kesin delil teşkil eder (STİSK.71/1).
Hükümde Yargıtayca verilen kararın kesin olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle kanundışı
grevin tespitine ilişkin Yargıtay kararına karşı başka kanun yoluna başvurulamaz.
Hâkim tedbir olarak dava konusu grevin durdurulmasına karar verebilir (STİSK.71/2).

13.3.4. Sonuçları
13.3.4.1. Hukuki Sonuçları
a) İşverenin Kanundışı Greve Katılan İşçilerin İş Sözleşmelerini Feshetme Hakkı
Kanundışı grev yapılması hâlinde işveren, grevin yapılması kararına katılan, grevin
yapılmasını teşvik eden, greve katılan veya katılmaya ya da devama teşvik eden işçilerin iş
sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir (STİSK.70/1).
İşverenin, işçilerin iş sözleşmelerini feshedebilmesi için işçilerin katıldıkları grevin
kanundışı olduğunu bilmeleri veya bilebilecek durumda olmaları gerekir. Bunu ispat yükü
işçilerin üzerindedir.
İşveren, kanundışı greve katılan işçilerin iş sözleşmelerini İşK.26’da belirtilen süreye
uymak suretiyle feshedebilir. Bir diğer ifade ile işveren kanundışı greve katılan işçinin iş
sözleşmesini bu davranışta bulunduğunu öğrendiği günden başlayarak altı iş günü ve herhalde
fiilin meydana gelmesinden itibaren bir yıl geçtikten sonra feshedemez. Kanundışı grev devam
ettiği süre içerisinde fesih süreleri işlemez. Çünkü fesih için öngörülen haklı neden kanundışı
grev devam ettikçe yenilenir. Bu nedenle işverenin fesih hakkını en geç kanundışı grev sona
erdikten sonra altı iş günü içerisinde kullanması gerekir. İşveren uygulanmakta olan grevin
kanundışı olduğunu grev sona erdikten sonra öğrenirse, grevin sona erdiği tarihten itibaren bir
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yıllık süre içinde olmak kaydıyla, öğrendiği tarihten itibaren altı iş günü içinde kanundışı greve
katılan işçilerin iş sözleşmelerini feshedebilir.
İşveren, Kanunun kendisine tanıdığı fesih hakkını kullanıp kullanmamakta serbesttir.
İşverenin, kanundışı grevin devam ettiği süre içerisinde fesih hakkını kullanmaması halinde,
grevci işçiler bu döneme ilişkin ücretlerini isteyemez ve konut hakkından yararlanamazlar.
Yine bu dönemde işyerini terk etmek zorundadırlar.
İşverenin, kanundışı greve katılan işçilerin iş sözleşmelerini feshetmesi halinde iş
ilişkisi sona erer. İşveren ayrıca herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir. İşveren iş
sözleşmesi feshedilen bu işçilerin yerine yeni işçiler de alabilir.
b) Kanundışı Grev Nedeniyle Oluşan Zararlardan Sorumluluk
Kanundışı bir grev yapılması hâlinde bu grev nedeniyle işverenin uğradığı zararlar,
greve karar veren işçi kuruluşu veya kanundışı grev herhangi bir işçi kuruluşunca
kararlaştırılmaksızın yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından karşılanır (STİSK.70/2).
İşçi sendikasının sorumluluğu haksız fiil sorumluluğudur. Bu nedenle işçi sendikasının kararı
alan organının kusurlu olması ve zarar ile kusurlu hareket arasında uygun illiyet bağının
bulunması gerekir. Kanundışı grevde işçi sendikası kanuni grevden farklı olarak kâr
yoksunluğu dâhil, kanundışı grevle illiyet bağı olan tüm zarardan sorumludur.
Kanundışı greve karar veren kusurlu sendika organının üyeleri de, sendika ile birlikte
(müteselsilen) sorumludur (TMK.50/3). Ayrıca, kanundışı grev esnasında grevci işçilerin kendi
fiilleriyle sebebiyet verdiği zararlardan sendika ile zarar veren işçiler de birlikte sorumludur
(TBK.61).
Kanundışı greve herhangi bir işçi kuruluşu tarafından karar verilmemişse, bu grev
yüzünden işverenin uğradığı zararlar greve katılan işçiler tarafından karşılanır (STİSK.70/2).
Bir diğer ifade ile meydana gelen zarardan greve katılan işçiler birlikte sorumlu olur. İşverenin,
bu işçilerin iş sözleşmelerini feshetmesi veya feshetmemesi tazminat talep hakkını ortadan
kaldırmaz.
c) Kanundışı Greve Katılmayan İşçiler Bakımından Sonuçları
Kanundışı grev nedeniyle işyerinde faaliyet bir hafta süreyle tamamen durmuşsa, bu
durum İşK.24/III anlamında bir zorlayıcı sebep teşkil eder ve greve katılmayan işçilere iş
sözleşmelerini haklı sebeple fesih hakkı verir. Greve katılmayan ancak çalışamayan işçiler, iş
sözleşmelerini feshetmezlerse, kendilerine bir hafta süre ile her gün için yarım ücret ödenir. Bir
hafta geçtikten sonra, işçilerin ücret talep etme hakları yoktur.
Kanundışı grev nedeniyle işyerinde faaliyet tamamen durmamışsa, bu durumda, işveren
işçilere iş ve ücret vermek zorundadır. Aksi takdirde işverenin temerrüdü söz konusu olur
(TBK.408).
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13.4.4.2. Cezai Sonuçları
Kanundışı grevin cezai sonuçları 6356 sayılı Kanunun 78/e, f maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre, “Bu Kanunda kanuni grev … için belirtilen şartlar
gerçekleşmeksizin alınan bir grev … kararının uygulanması hâlinde; grev … karar verenler,
böyle bir grev(e) … karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya
devama zorlayan veya teşvik edenler … devam edenler fiilleri daha ağır bir cezayı
gerektirmediği takdirde beş bin Türk Lirası; kanundışı greve katılanlar ve devam edenler yedi
yüz Türk Lirası” idari para cezası uygulanır.”.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kanuni grev greve katılan, greve katılmayan ve greve katılamayan işçiler ile grev kararı
alan sendika bakımından birtakım sonuçlar doğurmaktadır. Greve katılan işçiler bakımından
kanuni grevin ilk sonucu işçilerin iş sözleşmelerinin grev süresince askıda kalmasıdır. Yani
işveren kanuni bir greve katıldığı gerekçesiyle işçinin iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip
değildir. İş sözleşmeleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sosyal yardımlar
ödenmez. Kanuni grevde geçen süreler yıllık ücretli iznin hesabında dikkate alınmaz. Yine
kanuni grevde geçen süreler kıdem tazminatı hesabında da dikkate alınmaz. İşveren kanuni grev
süresince greve katılan işçilerin oturdukları ve işveren tarafından sağlanmış konutlardan
çıkmalarını isteyemez. Kanuni grevin greve katılan işçiler bakımından bir diğer sonucu grevin
uygulanmaya başlanması ile beraber işçiler işyerinden ayrılmak zorunda olmalarıdır. Son
olarak da greve katılan işçiler grev süresince başka bir işverenin yanında çalışamazlar. İşveren
de bu işçilerin yerine yeni işçi alamaz.
Greve katılmayan işçiler işveren tarafından ancak kendi işlerinde çalıştırılabilir. Bu
işçilere, greve katılan işçilerin işleri yaptırılamaz. Greve katılmayan işçiler toplu iş
sözleşmesinden yararlanamazlar. Greve katılmayan işçiler dışında bir de kanuni zorunluluk
gereği greve katılamayan işçiler vardır. Niteliği bakımından sürekli olmasında teknik
zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını sağlamak için bazı işçilerin işyerinde
çalışmaya devam etmeleri gerekmektedir. Kanuni grev sırasında çalışmak zorunda olan işçileri,
işveren de çalıştırmak zorundadır. İşverenin bu işçileri çalıştırmaması halinde de, işçiler ücrete
hak kazanırlar. Greve katılamayan taraf sendika üyesi işçiler grev sonunda yapılan toplu iş
sözleşmesinden yararlanırlar. Greve katılamayan ve taraf işçi sendikası üyesi olmayan işçilerin
toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri ise dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır
Grev kararı alan sendika kendi üyelerinin grev kararına uyup uymadıklarını denetlemek
amacıyla işyeri giriş ve çıkışlarına grev gözcüsü koyabilir. Grev gözcüleri çalışan işçileri tehdit
edemez ve güç kullanamaz.
Kanuni grev, greve karar veren işçi sendikasının kararıyla sona erebilir. Bunun dışında
grevi uygulayan işçi sendikasının herhangi bir nedenle kapatılması, feshedilmesi veya infisah
etmesi hâllerinde grev kendiliğinden sona erer. Son olarak da grev kanunda belirtilen koşulların
oluşması halinde mahkeme kararıyla sona erdirilebilir.
başlar.

Grevin sona ermesi ile beraber işçi iş görme borcunu ifaya, işveren de ücret ödemeye

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre kanuni grev için aranan şartlar
gerçekleşmeden yapılan grev kanundışıdır. Mesleki amaç taşımayan, kanunda belirtilen
yönteme uygun olarak yapılmayan ve grev yasağı veya engeli bulunmasına rağmen yapılan
grevler kanundışı grev kapsamına girer. Kanundışı grev, greve katılan ve katılmayan işçiler
açısından ve greve karar veren kuruluş açısından birtakım sonuçlar doğurur. Kanundışı grevin
yapılmasını teşvik eden, greve katılan veya katılmaya ya da devama teşvik eden işçilerin iş
sözleşmeleri işveren tarafından haklı nedenle feshedilebilir. Kanundışı grev sebebiyle işverenin
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uğradığı zarar greve karar veren işçi kuruluşu veya kanundışı grev herhangi bir işçi kuruluşunca
kararlaştırılmaksızın yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından karşılanır. İşyerinde
kanundışı grev nedeniyle faaliyet bir hafta süreyle tamamen durmuşsa greve katılmayan işçiler
İşK.24/III uyarınca iş sözleşmelerini haklı sebeple feshedebilirler.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.

Kanuni grevin başlamasıyla birlikte greve katılan işçilerin işi ifa borcu ortadan

b.

Kanuni greve katılan işçilerin iş sözleşmeleri grev süresince askıdadır.

kalkar.

c.
Kanundışı grevin aksine kanuni grev süresi işçinin kıdem tazminatı
hesabında dikkate alınır.
d.
çıkaramaz.
e.

İşveren, kendisi tarafından sağlanan konuttan kanuni grev sebebiyle işçiyi
Grev süresince işçiye ücret ödemesi yapılmaz.

2.
İşveren, kanundışı greve katılan işçinin iş sözleşmesini, greve katılımını
öğrendiği tarihten itibaren kaç gün içinde haklı nedenle feshedebilir?
a.

3 iş günü

b.

6 iş günü

c.

7 iş günü

d.

10 iş günü

e.

15 iş günü

3.
“Kanundışı bir grev yapılması halinde bu grev nedeniyle işverenin uğradığı
zararlar, greve karar veren işçi kuruluşu veya kanundışı grev herhangi bir işçi kuruluşunca
kararlaştırılmaksızın yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından karşılanır. İşçi sendikasının
sorumluluğu ……………….. sorumluluğudur.” İlgili boşluk aşağıdakilerden hangisiyle
doldurulmalıdır.
a.

Haksız fiil

b.

Sebepsiz zenginleşme

c.

Kusursuz sorumluluk

d.

Hukuki sorumluluk

e.

Cezai
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4.
İşyerinde grev ilan etmiş olan işçi sendikası, kanuni grev kararına uyulmasını
sağlamak amacıyla işyerinde aşağıdakilerden hangisini görevlendirebilir?
a.

Sendika temsilcisi

b.

İşveren vekili

c.

Grev gözcüsü

d.

Denetmen

e.

Gözetmen

5.
“Grevi uygulayan sendikanın, yetki tespiti için başvurduğu tarihte işyerindeki
üyesi işçilerin ……………. sendika üyeliğinden ayrıldıklarının tespiti halinde, ilgililerden biri
grevin sona erdirilmesi için görevli makamın bulunduğu yerde iş davalarına bakmakla görevli
iş mahkemesine başvurabilir.” İlgili boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?
a.

Üçte ikisinin

b.

Yarısının

c.

Beşte üçünün

d.

Dörtte üçünün

e.

Üçte birinin

6.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.

Grev süresi içinde taraflar, anlaşmak suretiyle grevi sonlandırabilir.

b.

İşveren, grev kararı alan işçileri işten çıkarabilir.

c.

Grev süresince grev yapan işçinin yıllık izin süreleri işlemez.

d.
ödemelidir.
e.

Grev yapan işçi, işveren tarafından kendisine sağlanan konutun rayiç kirasını
Grev, grev oylaması ile sonlandırılabilir.
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7.

Aşağıdaki hallerden hangisi grevin sona ermesini sağlamaz.

a.

İşçi sendikasının grevi sona erdirme kararı alması

b.

İşçi sendikasının kapatılması

c.

İşverenin lokavt kararı alması

d.

Mahkemenin grevi sona erdirmesi

e.

Grev oylamasının yapılması

8.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.

Grev yapan işçiler, bir başka işyerinde grev süresince çalışamazlar.

b.
Kısmi süreli çalışan işçiler, grev halinde olsalar dahi haftalık çalışma sürelerini
aşmamak kaydıyla başka bir işyerinde çalışabilirler.
c.

Grev süresince işçinin işi ifa borcu askıdadır.

d.
İşçi sendikası, grev kararından vazgeçen işçilerin işyerinde çalışmasını grev
gözcüleri aracılığıyla engelleyebilir.
e.
Yıllık ikramiyeler, grev süresi çıkarılmak suretiyle oranlanarak işçiye ödenebilir.
Grev süresi için ikramiye ödenemez.
9.
İşçi sendikası, kanuni bir grev kararına binaen en fazla kaç grev gözcüsünü
işyerinde görevlendirebilir?
a.

3

b.

4

c.

5

d.

7

e.

10

283 / 325

10.
İşveren grevci işçilerin yerine başka işçi çalıştırması halinde aşağıdaki
cezalardan hangisi ile cezalandırılacaktır?
a.

Hapis cezası

b.

Para cezası

c.

İşletmenin kapatılması

d.

Lokavt hakkından yoksunluk

e.

İşyerinde faaliyetin durdurulması
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14. LOKAVT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. LOKAVT
14.1. Genel Olarak
14.2. Lokavtın Tanımı Ve Unsurları
14.2.1. Tanımı
14.2.2. Unsurları
14.2.2.1. İşçilerin Topluca İşten Uzaklaştırılmaları
14.2.2.2. İşçileri İşten Uzaklaştırmanın İşyerinde Faaliyetin Tamamen Durmasına
Sebep Olacak Tarzda Olması
14.2.2.3. İşçileri İşten Uzaklaştırmanın İşveren veya İşveren Vekilinin Kendi veya Bir
Kuruluşun Verdiği Karara Uyularak Yapılması
14.3. Kanuni Lokavt
14.3.1. Tanımı
14.3.2. Unsurları
14.3.2.1. Mesleki Amaç
14.3.2.2. Kanunda Öngörülen Yönteme Uygunluk
14.3.2.3. Lokavt Yasağı veya Engelinin Bulunmaması
14.3.3. Sonuçları
14.3.3.1. İşçi ve İşverenlere İlişkin Sonuçları
14.3.3.2. Lokavt Kararı Veren Sendika Bakımından Sonuçları
14.3.4. Sona Ermesi
14.3.4.1. Sona Erme Halleri
14.3.4.2. Sonuçları
14.4. Kanundışı Lokavt
14.4.1. Tanımı
14.4.2. Kanundışı Lokavt Halleri
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14.4.2.1. Mesleki Amaç Taşımayan Lokavtlar
14.4.2.2. Kanunda Belirtilen Yönteme Aykırı Lokavtlar
14.4.2.3. Yasak veya Engele Rağmen Yapılan Lokavtlar
14.4.3. Kanundışı Lokavtın Tespiti
14.4.4. Sonuçları
14.4.4.1. Hukuki Sonuçları
14.4.4.2. Cezai Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Grev kararı alınmadan önce işverenin lokavta gitmesi mümkün müdür?

2.

Lokavt yasakları nelerdir?

3.

Lokavtın sona erme halleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Lokavtın tanımı ve unsurları

Lokavtı
ve
öğrenmek

Kanuni lokavt

Kanuni lokavtı, unsurlarını,
Yasal
ve
öğretideki
sonuçlarını ve sona erme
tanımlardan yararlanılacak
hallerini öğrenmek

Kanundışı lokavt

Kanundışı lokavtı, kanundışı
lokavt
hallerini,
tespit Yasal
ve
öğretideki
edilmesini ve sonuçlarını tanımlardan yararlanılacak
öğrenmek

unsurlarını Yasal
ve
öğretideki
tanımlardan yararlanılacak
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Anahtar Kavramlar
•

Kanuni lokavt

•

Kanundışı lokavt

•

Mesleki amaç

•

Lokavt gözcüsü
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Giriş
Bu bölümde lokavt konusunu ele alacağız. Lokavtın tanımı verdikten sonra lokavtın
unsurlarını; işçilerin topluca işten uzaklaştırılmaları, işçileri işten uzaklaştırmanın işyerinde
faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda olması ve işçileri işten uzaklaştırmanın
işveren veya işveren vekilinin kendi veya bir kuruluşun verdiği karara uyularak yapılması
başlıkları altında inceleyeceğiz.
Daha sonra kanuni lokavtı ve kanuni lokavtın unsurlarından bahsedeceğiz. Kanuni
lokavtın unsurlarını mesleki amaç ve kanunda öngörülen yönteme uygunluk başlıkları altında
ele alacağız. Ayrıca kanunda öngörülen yöntemin ne olduğunu yine alt başlıklarda ayrıntılarıyla
inceleyeceğiz.
Lokavtın sonuçları ve sona ermesi konularını da inceledikten sonra kanundışı lokavtı,
kanundışı lokavt hallerini ve kanundışı lokavtın hukuki ve cezai sonuçlarından söz edeceğiz.
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14.1. Genel Olarak
Lokavt, işverenlerin işçiler üzerinde ekonomik baskı kurmak suretiyle iş
uyuşmazlıklarının çözümünün sağlanması amacıyla başvurdukları mücadele aracıdır.
Türk Hukukunda lokavt, 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra kabul edilen
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile uygulanmaya başlamıştır. Ancak,
lokavt, Anayasal düzeyde ilk kez 1982 Anayasasında hüküm altına alınmıştır. Lokavt sırasıyla
önce 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile ardından 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile düzenlenmiştir.
Anayasanın 54. maddesinin başlığında grevden grev hakkı olarak bahsedilmiş olmasına
rağmen; lokavta sadece lokavt olarak yer verilmiştir. Anayasanın açık olarak lokavt hakkı
kavramından söz etmemiş olması lokavtın hak olma özelliğini ortadan kaldırmaz. Çünkü
işveren kanunda öngörülen yönteme uymak kaydıyla, çıkarlarını korumak amacıyla, Anayasa
ve kanunlar tarafından tanınan ve düzenlenen lokavta başvurabilir. Anayasanın lokavt hakkı
kavramını kullanmamış olması, grev ile lokavtı birbirine eşit haklar olarak görmemesinden
kaynaklanmıştır. Bu husus Milli Güvenlik Konseyinin gerekçesinde yer alan “Lokavt ancak
greve karşı uygulanabilecektir.” ifadesiyle belirtilmiştir. Ayrıca, STİSK.59/2’de de kanuni
lokavta ancak işçi sendikası tarafından grev kararı alınması halinde başvurulabileceği hükme
bağlanmıştır.
Kısaca, grev hakkı doğrudan kullanılabilen bir hak olmasına karşın; lokavt hakkı grev
hakkının kullanılmasına bağlıdır. Bu nedenle, Türk Hukukunda lokavt hakkı savunma lokavtı
niteliğinde kabul edilmiştir.

14.2. Lokavtın Tanımı Ve Unsurları
14.2.1. Tanımı
Lokavtın tanımı STİSK.59/1’de şu şekilde yapılmıştır: “İşyerinde faaliyetin tamamen
durmasına neden olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi kararıyla veya bir
kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denir”.

14.2.2. Unsurları
Kanunda yer alan tanım esas alındığı takdirde, lokavtın unsurları “işçilerin topluca işten
uzaklaştırılmaları”, “işten uzaklaştırmanın işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep
olacak tarzda olması”, “işten uzaklaştırmanın işveren veya işveren vekili tarafından kendi
kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyularak yapılması” olarak belirlenebilir.
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14.2.2.1. İşçilerin Topluca İşten Uzaklaştırılmaları
Lokavtın ilk unsuru, işçi sıfatına sahip kişilerin tek olarak değil; topluca işten
uzaklaştırılmalarıdır. İşten uzaklaştırma, iş sözleşmesi sona erdirilmeden işçilerin işyerinden
uzaklaştırılmaları ya da kendilerine iş verilmemesini ifade eder. İşten uzaklaştırmanın topluca
olabilmesi için, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına yetecek sayıda işçinin işten
uzaklaştırılması gerekir. Aksi takdirde işten uzaklaştırma, lokavt teşkil etmez.
İşçilerin topluca işten uzaklaştırılmaları belirli bir süre için olabileceği gibi sürekli de
olabilir. Bir diğer ifade ile işverenin işçileri tekrar çalıştırmamak üzere işten uzaklaştırması da
lokavt teşkil edebilir. Ancak bunun için, işverenin işçilerin iş sözleşmelerini feshetmesini
gerektirecek haklı bir sebep bulunmamalıdır. Bununla birlikte, kanuni lokavt açısından işten
uzaklaştırma mutlaka geçici olmalıdır.
İşverenin, işçilerin iş sözleşmelerini İş Kanunu hükümlerine göre feshetmesi ve işyerini
kapatması lokavt değildir. Ancak işverenin işyerini, işçilerinden veya onları temsil eden işçi
sendikasından veya yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinden kurtulmak amacıyla kapatması
ve daha sonra işyerini yeni işçilerle aynı yerde veya başka bir yerde tekrar açması, lokavt teşkil
eder. Yine işverenin toplu görüşmeler sırasında, toplu iş uyuşmazlığının istediği doğrultuda
çözümlenmesini sağlamak için işyerini kapatması ve işçilerin iş sözleşmelerine son vermesi de
lokavttır. Zira bu durumda işverenin gerçek niyeti işyerinin faaliyetine son vermek değildir.
İşyerinin kapatılmasının lokavt teşkil edip etmeyeceği hususunun her olayda özellikle
değerlendirilmesi gerekir.

14.2.2.2. İşçileri İşten Uzaklaştırmanın İşyerinde Faaliyetin Tamamen
Durmasına Sebep Olacak Tarzda Olması
İşçileri işten uzaklaştırmanın, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak
tarzda olması zorunludur. İşçilerin işten uzaklaştırılmalarına rağmen işyerinde faaliyet kısmen
de olsa devam ediyorsa, lokavttan söz edilemez.
İşçilerin işten uzaklaştırılmalarının işyerinde faaliyeti durduracak tarzda olması
yeterlidir. Ayrıca işverenin bu davranışı belirli bir amaçla yapması gerekli değildir. Ancak
kanuni lokavt açısından bu amacın toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında ortaya çıkan
uyuşmazlığın çözümlenmesi olmalıdır.

14.2.2.3. İşçileri İşten Uzaklaştırmanın İşveren veya İşveren Vekilinin
Kendi veya Bir Kuruluşun Verdiği Karara Uyularak Yapılması
İşçilerin, işveren veya işveren vekili tarafından işten uzaklaştırılmaları zorunludur.
Bunun dışında işçilerin işten uzaklaştırılmalarının idari veya yargı kararına veya zorlayıcı
sebebe dayanması halinde, işten uzaklaştırma lokavt teşkil etmez.
İşveren veya işveren vekili, işçileri tamamen kendi girişimi veya bir kuruluşun bu
konudaki kararına uyarak topluca işten uzaklaştırmış olmalıdır. STİSK. 59/1’de sadece kuruluş
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ibaresine yer verilmiş ve bu kuruluşun niteliği belirtilmemiştir. Dolayısıyla bu konudaki kararı
bir işveren sendikası verebileceği gibi, işveren birlikleri, konfederasyonları veya dernekleri de
verebilir.

14.3. Kanuni Lokavt
14.3.1. Tanımı
Kanuni lokavt STİSK.59/2’de tanımlanmıştır. Buna göre, “Toplu iş sözleşmesinin
yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması hâlinde
bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavta kanuni lokavt denir.”.

14.3.2. Unsurları
Kanuni lokavtın unsurları da kanuni grevin unsurlarında olduğu gibi mesleki amaç,
kanunda öngörülen yönteme uygunluk ve lokavt yasağı veya engelinin bulunmamasıdır.

14.3.2.1. Mesleki Amaç
Tanımda kanuni lokavt açısından mesleki amaç unsuruna açık olarak yer verilmemiş
ancak, kanuni lokavtın toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi
sendikası tarafından grev kararı alınması halinde yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Buna
göre, işçilerin toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümünde ekonomik ve sosyal durumlarıyla
çalışma koşullarını korumak veya düzeltmek amacıyla greve başvurmaları halinde, işveren de
kendi ekonomik ve sosyal durumunu korumak amacıyla lokavta başvurabilir.
Toplu hak uyuşmazlıklarının çözümü için uygulanan lokavt, kanundışı lokavt teşkil
eder. Ayrıca siyasi amaçlı lokavt, genel lokavt ve dayanışma lokavtı, mesleki amaç unsuru
taşımadığı için kanundışı lokavttır.

14.3.2.2. Kanunda Öngörülen Yönteme Uygunluk
a) Lokavt Kararının Alınması
Lokavt kararının uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası tarafından alınması gerekir.
Ancak bir işveren sendikasına üye olmayan ve uyuşmazlığa taraf olan işveren de lokavt kararı
alabilir. Sendika üyesi olan işverenin ise böyle bir yetkisi yoktur (STİSK.60/2).
Uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, grev
kararının kendisine tebliğinden itibaren altmış gün içinde lokavt kararı alabilir (STİSK.60/2).
Lokavt kararı kural olarak grev kararı alınan işyerlerini kapsamına alır. İşletme toplu iş
sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda ise lokavt kararı, grev kararında olduğu gibi işletmenin
bütününü kapsar.
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Lokavt kararları, kararı alan tarafça işyeri veya işyerlerinde derhâl ilan edilir
(STİSK.60/3).
b) Lokavt Kararının Uygulanması
Uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, grev
kararının kendisine tebliğinden itibaren altmış gün içinde aldığı lokavt kararını yine bu süre
içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya koyabilir
(STİSK.60/2).
Lokavt kararlarının uygulanacağı tarih, kararı alan tarafça karşı tarafa tebliğ edilmek
üzere notere ve bir örneği de görevli makama tevdi edilir. Uygulama tarihi, kararı alan tarafça
ayrıca işyeri veya işyerlerinde derhâl ilan edilir (STİSK.60/5).
Daha önce de belirttiğimiz üzere, lokavt kararı ancak grev kararının alınmasından sonra
alınabilir. Ancak lokavt Kanunda belirtilen süre içerisinde olmak kaydıyla grevden önce
uygulamaya konabilir. Bir diğer ifade ile lokavt kararının uygulanması grev kararının
uygulanmasına bağlı değildir. Ayrıca uygulanmakta olan grev ve lokavttan birinin sona ermesi,
diğerinin de sona ermesini gerektirmez.
Bildirilen tarihte başlamayan lokavt düşer. Süresi içinde grev kararı uygulamaya
konulmamışsa ve alınmış bir lokavt kararı da yoksa veya lokavt da süresi içinde uygulamaya
konulmamışsa yetki belgesinin hükmü kalmaz (STİSK.60/4).

14.3.2.3. Lokavt Yasağı veya Engelinin Bulunmaması
Bir lokavtın kanuni lokavt teşkil edebilmesi için lokavt yasağı veya engelinin
bulunmaması gerekir.
a) Lokavt Yasakları
6356 sayılı Kanun, grev ve lokavt yasaklarını birlikte düzenlemiştir. Bu nedenle daha
önce belirttiğimiz gerek sürekli gerekse geçici grev yasağı hallerinde lokavt da yapılamaz.
b) Lokavt Engelleri
Grev engelleri aynı zamanda lokavt engeli olarak ortaya çıkar. Ayrıca işveren, üyesi
bulunduğu işveren sendikası tarafından alınan kararı uygulamamak suretiyle lokavta engel
olabilir.
Bakanlar Kurulu, karar verilmiş veya başlanmış olan lokavt kararını grev kararında
olduğu gibi genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte bulduğu takdirde, bir kararname
ile altmış gün için erteleyebilir. Bakanlar Kurulunun bir işyerinde sadece lokavtı erteleme
imkânı yoktur. Erteleme o işyerindeki grev ve lokavtı birlikte kapsar.
Tarafların isteğe bağlı hakem anlaşması yapmaları halinde, artık lokavt kararı alınamaz
ve uygulanamaz (STİSK.52/3).
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Lokavt hakkının iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve milli serveti tahrip
edecek tarzda kullanılması halinde, grev hakkının kötüye kullanılmasında olduğu gibi, lokavt,
karşı tarafın veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başvurusu üzerine yetkili iş
mahkemesi kararı ile durdurulur (STİSK.72/1). Grevin mahkeme kararı ile durdurulmasına
ilişkin açıklamalarımız lokavt için de geçerlidir. Yine karar verilen veya uygulanmakta olan
lokavtın kanundışı olup olmadığının tespiti için açılan davada da, hâkim tespit kararının
kesinleşmesine kadar, dava konusu lokavtın tedbir olarak durdurulmasına karar verebilir
(STİSK. 71/1). Mahkeme tarafından verilen durdurma kararlarına rağmen devam edilen lokavt,
kanundışı hale gelir.
Lokavt hakkının kötüye kullanılması teşkil edecek bir başka hâl de, STİSK. 72/2’de
düzenlenmiştir. Buna göre, kanuni bir lokavtın işyerini temelli olarak kapalı tutmak amacıyla
yapıldığı kesinleşmiş mahkeme kararıyla belirlenirse, mahkeme kararının lokavt yapmış
işverene veya işveren sendikasına bildirilmesi ile birlikte lokavt durdurulur. Bu hüküm ile
işverenin kanunun kendisine tanıdığı lokavt hakkını kullanmak suretiyle, işçilere kıdem
tazminatı ödemeden işten uzaklaştırması engellenmek istenmiştir. Zira Kanunda lokavt için bir
süre öngörülmemiştir ve lokavt süresince işçilerin iş sözleşmeleri askıdadır. Ayrıca bu dönem
içerisinde işçilerin başka bir işte çalışmaları da mümkün değildir. Aksi takdirde, işveren, bu
işçilerin iş sözleşmelerini haklı sebeple feshedebilir.
Mahkemenin durdurma kararına rağmen, lokavtın uygulanması halinde işçiler, böyle bir
lokavtı yapan işverenle olan iş sözleşmelerini bildirimsiz fesih yoluyla sona erdirebilirler ve her
türlü haklarını isteyebilirler. İşveren bu işçilerin lokavt süresine ait iş sözleşmesinden doğan
tüm haklarını bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye ve uğradıkları zararları da gidermeye
zorunludur (STİSK.72/2 ve 70/3).

14.3.3. Sonuçları
14.3.3.1. İşçi ve İşverenlere İlişkin Sonuçları
14.3.3.1.1. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması
Kanuni lokavta uğramış olan işçilerin iş sözleşmelerinden doğan hak ve borçları,
lokavtın sona ermesine kadar askıda kalır (STİSK.67/). Bu nedenle lokavt süresince işçiler iş
görme, işveren de ücret ödeme borcu altında değildir. Ancak kanuni lokavt süresince de işçi ve
işverenin karşılıklı gözetme ve sadakat borcu devam eder.
Lokavt süresince iş sözleşmesinin askıda kalmasının ücret ve sosyal yardımlar, yıllık
ücretli izin, kıdem tazminatı, sosyal sigorta hakları, konut hakları, iş sözleşmesinin süresi
bakımından sonuçları, grev süresince askıda kalmasında olduğu gibidir. Bu nedenle sözü edilen
sonuçlar için tekrar açıklama yapılmayacaktır.
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14.3.3.1.2. İşverenin İşçilerin Yerine Başkalarını Çalıştırma ve
İşçilerin de Başka Bir İşte Çalışma Yasağı
Kanuni grevde olduğu gibi kanuni lokavt süresi içinde de işveren, iş sözleşmeleri askıda
kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını
çalıştıramaz. Ancak greve katılamayacak ve lokavta maruz bırakılamayacak işçilerden, ölen,
kendi isteği ile ayrılan veya iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilenlerin yerine
yeni işçi alınabilir. İşverenin bu yasağa aykırı hareketi, taraf sendikanın yazılı başvurusu
halinde görevli makamca denetlenir (STİSK.68/1).
Kanuni lokavt dolayısıyla iş sözleşmeleri askıda kalan işçiler, lokavt süresince başka bir
işverenin yanında çalışamazlar. Aksi halde işçinin iş sözleşmesi işverence haklı nedenle
feshedilebilir. Ancak kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, kanuni haftalık çalışma
süresini tamamlayacak süreyi aşmamak üzere başka bir işverenin işyerinde çalışabilir
(STİSK.68/3). Hükümde açıkça işçinin başka bir işveren yanında çalışması yasaklanmış, işçinin
lokavt süresi içerisinde bağımsız olarak gelir getirici bir iş yapmalarına engel getirilmemiştir.
İşverenin kanuni lokavt süresince işçi çalıştıramaması kuralının istisnası, lokavta
katılamayacak işçilerin çalıştırılmasıdır. Gerçekten, hiçbir surette üretim veya satışa yönelik
olmamak kaydıyla niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde
faaliyetin devamlılığını veya işyeri güvenliğini, makine ve demirbaş eşyalarının, gereçlerinin,
hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin bozulmamasını ya da hayvan ve bitkilerin
korunmasını sağlayacak sayıda işçi, kanuni grev ve lokavt sırasında çalışmak, işveren de
bunları çalıştırmak zorundadır (STİSK.65/1). Kanuni lokavta katılamayacak işçi kadrosunun
ve işçilerin ismen belirlenmesi kanuni grevde olduğu gibidir (STİSK.65/2-4).
İşveren, grev ve lokavta katılamayacak işçilerden herhangi bir nedenle çalışmayanların
yerine görevli makamın yazılı izni ile yeni işçi alabilir (STİSK.65/5).
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 18. maddesine göre, özel güvenlik
görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamazlar.

14.3.3.1.3. İşçilerin İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu, Topluluk Teşkil
Etme ve Engellemede Bulunma Yasağı
Kanuni grevde olduğu gibi, lokavtta da, bir işyerinde lokavtın uygulanmaya başlanması
ile birlikte işçiler işyerinden ayrılmak zorundadırlar (STİSK.64/1).
Lokavta maruz kalan işçilerin, işyerine giriş ve çıkışları engellemeleri yasaktır
(STİSK.64/2).
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14.3.3.2. Lokavt Kararı Veren Sendika Bakımından Sonuçları
14.3.3.2.1. Lokavt Gözcüsü Koyma Yetkisi
İşyerinde lokavt ilan etmiş olan işveren sendikası, kanuni bir lokavt kararına uyulmasını
sağlamak için güç kullanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın kendi üyelerinin lokavt kararına
uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla lokavtın kapsamına giren işyerlerine gözcüler
koyabilirler (STİSK.73/2).
14.3.3.2.2. Lokavtı Sona Erdirme Kararı Alma Yetkisi
Kanuni bir lokavta karar vermiş olan işveren sendikası, kanunda öngörülen yönteme
uyarak lokavtı sona erdirme kararı almaya da yetkilidir (STİSK.75/1). Bu karara rağmen,
işveren lokavtı uygulamaya devam ederse, artık bundan sonra uygulanan lokavt, kanundışı
lokavttır.

14.3.4. Sona Ermesi
14.3.4.1. Sona Erme Halleri
a) Genel Olarak
Kanuni lokavt, grevde olduğu gibi, tarafların lokavt devam ederken toplu iş sözleşmesi
veya isteğe bağlı tahkim anlaşması yapmaları, lokavt hakkının kötüye kullanıldığı gerekçesiyle
lokavtın mahkeme kararı ile durdurulması hallerinde sona erer.
Belirtmek gerekir ki, grevin uygulanmasına son verilmesi lokavtın, lokavtın
uygulanmasına son verilmesi grevin kaldırılmasını gerektirmez (STİSK.75/3).
Bunlar dışında, STİSK.75’de kanuni lokavtın, lokavt kararı alan işveren sendikası veya
sendika üyesi olmayan işverenin kararıyla sona erdirilmesi ve lokavtın kendiliğinden sona
ermesi halleri düzenlenmiştir.
b) Lokavtın İşveren Sendikasının veya Sendika Üyesi Olmayan İşverenin
Kararıyla Sona Erdirilmesi
Lokavt işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverenin kararıyla da sona
erdirilebilir. Kanuni bir lokavtı sona erdirme kararı, kararı alan tarafça ertesi iş günü sonuna
kadar yazı ile karşı tarafa ve görevli makama bildirilir. Lokavtın sona erdiği, görevli makam
tarafından işyerinde ilan edilir. Kanuni lokavt, ilanın yapılması ile sona erer (STİSK.75/1,2).
Kanuni lokavt, lokavt kararı alan işveren sendikası kararıyla sona erdirildiği takdirde,
işveren bu karara uymak zorundadır. Aksi takdirde devam eden lokavt kanundışı lokavta
dönüşür. Ancak kanunda işveren sendikası tarafından alınan lokavt kararının işverence sona
erdirilip erdirilemeyeceği hususunda herhangi bir hüküm yoktur. Öğretide baskın olan görüş,
lokavtın amacı göz önünde tutulduğu takdirde, işverenin kendi işyerinde uygulanan lokavtı
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sona erdirme yetkisinin bulunduğu yolundadır. İşverenin işçilere iş vermesiyle birlikte lokavt
da sona erer.
c) Lokavtın Kendiliğinden Sona Ermesi
Lokavtı uygulayan işveren sendikasının herhangi bir nedenle kapatılması, feshedilmesi
veya infisah etmesi hâllerinde lokavt kendiliğinden sona erer (STİSK.75/5).

14.3.4.2. Sonuçları
Lokavtın sona ermesiyle birlikte askıya alınan iş sözleşmesinden kaynaklanan borçlar
yeniden yürürlük kazanır. Dolayısıyla işçi iş görme borcunu ifaya ve işveren de ücret ödemeye
başlar. Ayrıca iş sözleşmesinden kaynaklanan borçların askıya alınmasının sonuçları da ortadan
kalkar. Ancak grev uygulamasına son verilmesi lokavtın, lokavtın uygulanmasına son verilmesi
grevin kaldırılmasını gerektirmez (STİSK.75/3). Bu nedenle lokavtın kalkmasına rağmen, grev
uygulamasına devam ediliyorsa iş sözleşmesinden kaynaklanan borçlar kanuni grev gereği
askıda kalmaya devam eder.
Kanuni lokavtın sona ermesine rağmen işveren işçilerin tamamına iş vermezse,
işverenin bu davranışı kanundışı lokavt teşkil eder. İşveren işçilerin tamamına değil de bir
kısmına iş vermezse, bu durumda işverenin temerrüdü hükümleri uygulama alanı bulur
(TBK.408).
Kanuni lokavtın sona ermesine ve işyerinde uygulanan kanuni grev kararı
bulunmamasına rağmen, işçilerin STİSK.58/1’deki grevin tanımına uygun şekilde işbaşı
yapmamaları kanundışı grevdir. Grev teşkil edecek sayıda olmayan işçilerin işbaşı
yapmamaları, İş Kanunu hükümlerine göre devamsızlık hali niteliğindedir. Bu işçilerin kesin
olarak işe dönmemeleri ise, iş sözleşmelerini usulsüz feshetmiş olmaları sonucunu doğurur.

14.4. Kanundışı Lokavt
14.4.1. Tanımı
Kanundışı lokavt STİSK.59/3’de tanımlanmıştır: “Kanuni lokavt için aranan şartlar
gerçekleşmeden yapılan lokavt kanundışıdır.”.
Yukarıdaki hüküm esas alınarak kanundışı lokavt şu şekilde tanımlanabilir: Kanundışı
lokavt, mesleki amaç taşımayan veya 6356 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmayan
yahut lokavt yasağı veya engeli bulunmasına rağmen yapılan lokavttır.
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14.4.2. Kanundışı Lokavt Halleri
14.4.2.1. Mesleki Amaç Taşımayan Lokavtlar
Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümü için yapılmayan veya kanuni grev kararının
alınmasından önce alınan lokavt kararları, mesleki amaç unsuru taşımadığı için bu karara
uyularak yapılan lokavtlar kanundışı lokavttır.

14.4.2.2. Kanunda Belirtilen Yönteme Aykırı Lokavtlar
Kanunda belirtilen yönteme uyulmadan yapılan lokavtlar kanundışı lokavttır. Yetkili
olmayan işveren sendikası veya işveren sendikasına üye olan işveren tarafından lokavt kararı
alınması; lokavt kararının kanuni süresi içerisinde alınmamış veya notere veya görevli makama
tevdi edilmemiş olması; lokavt kararının süresi geçtikten sonra uygulanması veya işveren
sendikasının lokavtı sona erdirme kararına rağmen, lokavta devam edilmesi hallerinde,
kanundışı lokavt söz konusu olur.

14.4.2.3. Yasak veya Engele Rağmen Yapılan Lokavtlar
Lokavt yasağı veya engelinin bulunmasına rağmen yapılan lokavtlar, kanundışı
lokavttır. Bu nedenle sürekli lokavt yasağının bulunduğu işler ve yerlerde çıkan
uyuşmazlıklarda lokavt kararı alınması ve uygulanması; Bakanlar Kurulunun erteleme veya
mahkemenin durdurma kararına rağmen lokavta devam edilmesi; taraflar arasında yazılı olarak
isteğe bağlı tahkim anlaşması yapılmasına rağmen lokavt uygulanması hallerinde,
uygulanmakta olan lokavt, kanundışıdır.

14.4.3. Kanundışı Lokavtın Tespiti
Karar verilen veya uygulanmakta olan bir lokavtın kanundışı olup olmadığının tespitini
görevli makamın bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahkemeden her zaman
talep edilebilir. Mahkeme bir ay içinde karar verir. Kararın temyizi hâlinde, Yargıtay bir ay
içinde kesin olarak karara bağlar. Verilecek karar, tarafları, işçi ve işveren sendikasının
üyelerini bağlar ve ceza davaları için kesin delil teşkil eder (STİSK.71/1).
Açılan tespit davasında hâkim, tespit kararının kesinleşmesine kadar, dava konusu
lokavtın tedbir olarak durdurulmasına karar verebileceği gibi, konulmuş tedbiri her zaman
kaldırabilir (STİSK.71/2).
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14.4.4. Sonuçları
14.4.4.1. Hukuki Sonuçları
a) İşçilerin Ücret İsteme Hakkı
İşverenin kanundışı lokavt uygulaması nedeniyle işçilere iş vermemesi alacaklı
temerrüdü teşkil eder (TBK.408). STİSK.70/3’de kanuni lokavt nedeniyle işverenin alacaklı
sıfatıyla temerrüdü özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre, işveren, bu işçilerin lokavt süresine
ait iş sözleşmesinden doğan bütün haklarını bir iş karşılığı olmaksızın ödemek ve uğradıkları
zararları gidermek zorundadır. Bu nedenle, işçiler çalışmış gibi bütün haklarını hiçbir indirime
tabi tutulmaksızın isteyebilirler.
b) İşçilerin İş Sözleşmelerini Feshetme Hakkı
Kanundışı lokavt yapılması hâlinde işçiler iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir
(STİSK.70/3). İşçiler iş sözleşmelerini bu nedenle feshettikleri tarihe kadar olan ücret ve diğer
haklarını da isteyebilirler.
İşçiler, kanundışı lokavt nedeniyle fesih haklarını İşK.26’da belirtilen süre içerisinde
kullanmalıdırlar. Başka bir deyişle, işçiler uygulanmakta olan lokavtın kanundışı olduğunu
öğrendiği günden başlayarak altı iş günü ve herhalde kanundışı lokavtın bittiği günden itibaren
bir yıl geçtikten sonra kullanamazlar. Kanundışı lokavt devam ettiği müddetçe, altı iş günlük
süre işlemez.
Uygulanmakta olan lokavtın kanundışı olduğunu bilmesine rağmen, lokavt sonunda işe
başlayan işçi fesih hakkından feragat etmiş sayılır ve sadece lokavt süresine ait iş
sözleşmesinden kaynaklanan haklarını ve uğradığı zararları isteyebilir.

14.4.4.2. Cezai Sonuçları
Kanundışı lokavtın cezai yaptırımı STİSK.78/1,e’de düzenlenmiştir: “Bu Kanunda
kanuni … lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir … lokavt kararının
uygulanması hâlinde; … lokavta karar verenler, böyle bir … lokavta karar verilmesine veya
uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik edenler ile lokavta
katılanlar ve devam edenler fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde beş bin Türk
Lirası” idari para cezası verilir.”.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lokavt işverenlerin işçiler üzerinde ekonomik baskı kurmak suretiyle iş
uyuşmazlıklarının çözümünün sağlanması amacıyla başvurdukları mücadele aracıdır. Lokavtın
unsurları; işçilerin topluca işten uzaklaştırılmaları, işçileri işten uzaklaştırmanın, işyerinde
faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda olması ve son olarak da işçilerin, işveren
veya işveren vekili tarafından uzaklaştırılmış olmasıdır.
Kanuni lokavt ise toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi
sendikası tarafından grev kararı alınması hâlinde ve Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan
lokavttır. Kanuni lokavtın unsurları mesleki amaç ve kanunda belirtilen yönteme uygunluktur.
Kanuni lokavt esnasında da kanuni grevde olduğu gibi iş sözleşmeleri askıda kalır. İş
sözleşmelerinden doğan hak ve borçlar lokavtın sona ermesine kadar askıda kalırken işveren
bu işçilerin yerine işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. Lokavta maruz kalan işçiler
işyerinden ayrılırlar ve işyerine giriş ve çıkışları engelleyemezler.
Lokavt kararını eğer bir işveren sendikası vermişse bu takdirde lokavt sendika açısından
da birtakım sonuçlar doğurmaktadır. Bunlar sendikanın lokavt gözcüsü koyma yetkisi ve
lokavtı sona erdirme kararı alma yetkisidir.
Kanuni bir lokavt işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverenin kararıyla sona
erebilir. Bundan başka lokavtı uygulayan işveren sendikasının herhangi bir nedenle kapatılması,
feshedilmesi veya infisah etmesi halinde kendiliğinden sona erebilir. Lokavtın sona ermesiyle
birlikte askıya alınan iş sözleşmesinden kaynaklanan borçlar yeniden yürürlük kazanır.
Kanuni lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan lokavt kanundışıdır. Mesleki
amaç taşımayan, kanunda belirtilen yönteme uyulmadan yapılan ve lokavt yasağı veya engeline
rağmen yapılan lokavtlar kanundışı lokavttır. Kanundışı lokavta gitmesi halinde işveren
işçilerin lokavt süresine ait iş sözleşmesinden doğan bütün haklarını bir iş karşılığı olmaksızın
ödemek ve uğradıkları zararları gidermek zorundadır. Ayrıca kanundışı lokavt işçilere iş
sözleşmelerini haklı nedenle feshetme hakkı verir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi lokavt kararı alabilir?

a.

İşçiler

b.

İşçi sendikası

c.

İşveren sendikası

d.

Konfederasyon

e.

Bakanlık

2.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri lokavtın unsurları arasındadır?

I.

İşçilerin topluca işten uzaklaştırılması

II.
İşçileri işten uzaklaştırmanın işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep
olacak tarzda olması
III.
İşçileri işten uzaklaştırmanın işveren veya işveren vekilinin kendi veya bir
kuruluşun verdiği karara uyularak yapılması
a.

Yalnız I

b.

Yalnız III

c.

I ve II

d.

II ve III

e.

I, II ve III

3.
İşveren veya işveren sendikası, grev kararının kendisine tebliğinden itibaren kaç
gün içinde lokavt kararı alabilir?
a.

15

b.

30

c.

40

d.

60

e.

90
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4.
İşveren, lokavt kararını uygulamaya koymadan kaç iş günü öncesinde karşı
tarafa bildirimde bulunmak zorundadır?
a.

3

b.

5

c.

6

d.

7

e.

10

5.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kanuni lokavtın unsurlarındandır?

I.

Mesleki amaç

II.

Kanunda öngörülen yönteme uygunluk

III.

Lokavt yasağının bulunmaması

IV.

Lokavt engelinin bulunmaması

a.

I, II ve IV

b.

I ve II

c.

I ve III

d.

II ve III

e.

Tümü

6.
Bakanlar Kurulu, başlanmış bir lokavtı genel sağlık ve milli güvenlik
sebeplerine dayanarak, bir kararname ile kaç gün erteleyebilir?
a.

15 gün

b.

30 gün

c.

60 gün

d.

90 gün

e.

120 gün
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7.

Aşağıdakilerden hangisi bir kanuni lokavt sonucu değildir?

a.

İş sözleşmelerinin askıda kalması

b.

İşçilerin başka işte çalışmalarının yasak olması

c.

İşçilerin işyerinden ayrılma zorunluluğu

d.

İşveren veya işveren sendikasının lokavt gözcüsü koyma yetkisi

e.

Grevin sona ermesi

8.
“İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren veya
işveren vekili tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin
topluca işten uzaklaştırılmasıdır.” İlgili tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a.

Grev

b.

Kanuni grev

c.

Lokavt

d.

Kanuni lokavt

e.

Kanundışı lokavt

9.
edilmelidir?

Lokavt kararı, kararı alan tarafça işyeri veya işyerlerinde hangi sürede ilan

a.

Derhal

b.

Üç gün içinde

c.

Bir hafta içinde

d.

On gün içinde

e.

On beş gün içinde
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10.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.

Grev ve lokavt bakımından grev yasakları birlikte düzenlenmiştir.

b.
Grev süresince iş sözleşmeleri askıda kalırken, lokavtta iş sözleşmeleri
ortadan kalkmaktadır.
c.
Lokavt kararı alan işveren, işten uzaklaştırdığı işçilerin yerine başka işçiler
çalıştıramaz.
d.

Kanuni lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan lokavt kanundışıdır.

e.

Kanundışı lokavt halinde işçiler sözleşmelerini haklı sebeple feshedebilir.
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