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Önsöz

Sevgili öğrenciler, 

Toplu İş Hukuku kitabı Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi öğrencilerinin ders kitabı ih-
tiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla hazırlan-
mıştır. Toplu iş hukuku öncelikle sendikal ku-
ruluşları inceler. Sendikal özgürlükler, sendika 
üyeliği, sendikal güvenceler ve sendikal faali-
yetler bu çerçevede ele alınır. Toplu iş hukuku-
nun bir diğer önemli ilgi alanı da toplu iş söz-
leşmeleridir. Toplu iş sözleşmelerinin önemi 
ve yararı, toplu iş sözleşmelerinin yapılması ve 
uygulanması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözü-
mü başlıca konuları oluşturmaktadır.

Kitabın hazırlanmasında ünite yazarlıklarını 
kabul ederek çok değerli desteklerini veren, 
özellikle 6356 sayılı ‘’ Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu’nun kabul edilmesinden 
sonra çok kısa bir sürede, gerekli değişiklikleri 
işleyerek kitabın zamanında öğrencilerimize 

ulaştırılması hususunda olağanüstü çaba sar-
feden Prof.Dr. Fevzi ŞAHLANAN, Prof.Dr. Ha-
luk Hadi SÜMER, Prof.Dr. Ercan AKYİĞİT, Doç.
Dr. Süleyman BAŞTERZİ ve Dr.Öğr.Üyesi En-
der GÜLVER’e üniversitem ve öğrencilerimiz 
adına çok teşekkür ederim. Kitabın hazırlan-
masında her aşamada ve her ayrıntıda sabırla 
ve titizlikle bana yardımcı olan Doç.Dr.Dilek 
BAYBORA ve Doç.Dr.Fatma KOCABAŞ’a özel-
likle ve içtenlikle teşekkür etmek isterim.

Kitabın basımının gerçekleşebilmesi için biz-
lere her türlü olanağı sağlayan Anadolu Üni-
versitesi Rektörlüğüne, İktisat Fakültesi ve 
Açıköğretim Fakültesi Dekanlıklarına, tasarım, 
dizgi, baskı işlemlerinde görev alan ve katkı 
sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma ayrıca 
teşekkür eder, kitabın öğrencilerimize yararlı 
olabilmesini dilerim

 

  Editör

Prof.Dr. Hasan Nüvit GEREK
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Bölüm 1
İş Hukukunda Toplu İlişkilerin Yeri ve Toplu İş 

Hukukunda Temel Kavramlar
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Anahtar Sözcükler: • Toplu İş İlişkileri • Sendika • İşçi • İşveren • İşveren Vekili • İşyeri • Toplu İş Sözleşmesi 
• Konfederasyon • İşkolu • Grev • Kanuni Grev • Lokavt • Kanuni Lokavt 

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
1 İş hukukunda toplu iş ilişkilerinin yerini açıklayabilecek,
2 Toplu iş hukukunda temel kavramları tanımlayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Toplu İş Hukuku

İş Hukukunda Toplu 
İlişkilerin Yeri ve Toplu 
İş Hukukunda Temel 
Kavramlar

•	 İŞ	HUKUKUNDA	TOPLU	İŞ	İLİŞKİLERİNİN	YERİ
•	 TOPLU	İŞ	HUKUKUNDA	TEMEL	KAVRAMLAR



3

Toplu İş Hukuku

İŞ HUKUKUNDA TOPLU İŞ 
İLİŞKİLERİNİN YERİ

İş hukuku, iş sözleşmesine dayalı olarak çalı-
şan ve bu itibarla işçi olarak adlandırılan bağımlı 
çalışanlarla işverenleri arasındaki iş ilişkilerini dü-
zenleyen hukuk dalıdır. Anılan ilişkide işçi işverene 
kişisel ve hukuki olarak bağımlıdır. Zorunlu olma-
makla birlikte bu bağımlılığa çoğu kez ekonomik 
ve teknik bağımlılığın da eşlik ettiği görülür. Bu 
bağımlılık nedeniyle işveren karşısında güçsüz du-
rumda bulunan işçinin korunması ihtiyacı iş hu-
kukunun borçlar hukukundan ayrılıp bağımsız bir 
disiplin olarak gelişmesine neden olmuştur.

İş hukuku, 18. ve 19. yüzyıllarda batı Avrupa’da 
Sanayi Devrimine paralel olarak işçi sınıfının orta-
ya çıkmasıyla birlikte doğmuştur. Liberalizmin ilk 
evresini (klasik liberalizm) oluşturan bu dönemde 
iş ilişkileri, işçiyle işverenin eşitliği düşüncesinden 
hareketle borçlar hukukunun sözleşme özgürlüğü 
ilkesine göre şekillenmiştir. Bu dönemde işçilerin 
iş koşulları devlet müdahalesi olmaksızın tama-
men piyasa koşullarında, arz-talep dengesine ve 
sözleşme özgürlüğüne göre belirlenmiş, dolayısıyla 
ücretler sefalet düzeyinde kalmış, çocuk işçiliğinin 
yüksek olduğu, iş sürelerinin insan takatini aşar 
uzunlukta bulunduğu, çok fazla iş kazası yaşandığı 
gözlenmiştir.

Çalışma koşullarındaki bu kötü durum bir süre 
sonra yine liberal öğretiden ilham alan bazı sorula-
rın sorulmasına neden olmuş, bu bağlamda birleşip 
örgütlenme özgürlüğünün liberalizmin temeli sayı-
lan bireysel özgürlüğün bir parçası olup olmadığı 
sorgulanmaya başlanmıştır. Liberalizmin ikinci ev-
resi (sosyal liberalizm) olarak adlandırılabilecek bu 
süreçte özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren 
ortak menfaatlerini, güçlerini birleştirmek suretiyle 
daha iyi bir şekilde savunmak isteyen işçilerin bir-
leşme özgürlüğü politik olarak reddedilemez hale 
gelmiştir. Bu itibarla anılan dönemde liberalizmin 
bireysel özelliğini yitirmeye başladığı sosyalleştiği 
görülür. Bu eğilimin artmasında genel seçim hak-
kının kabul edilmesinin etkisi yadsınamaz. Anılan 

dönemde işçi sınıfı içinde kendi kendine yardım 
fikrinin gelişmesi, işçilerin çıkarlarını korumak için 
biraraya gelmeleri, önce birleşmenin suç olmaktan 
çıkarılıp ceza bağışıklığı tanınması ve giderek hu-
kuk düzenince bir hak olarak kabul edilmesiyle 
sonuçlanmıştır. İşçinin bireysel düzeyde sakatlan-
ması olasılığı bulunan iradesinin yerine, birleşme 
özgürlüğünden yararlanılarak oluşturulan kolektif 
iradenin geçmesi ile de toplu iş hukukunun temel-
leri atılmıştır. 

Liberalizmin üçüncü evresine girdiği ikin-
ci dünya savaşı sonrası dönemde ise, önce toplu 
iş sözleşmesi hak ve özgürlüğü ile grev ve lokavt 
hakları anayasalarda tanınmaya başlanmış, toplu iş 
hukuku da buna paralel olarak gelişmiştir. Söz ko-
nusu dönemde devletlerin de çalışma ilişkilerine, 
diğer deyişle sözleşme özgürlüğüne müdahalesinin 
arttığı ve çalışma ilişkilerinin asgari koşullarının gi-
derek artan bir şekilde kanunlarla belirlendiği ve 
modern iş mevzuatının oluştuğu görülmektedir. 
Bu gelişmenin hızlanmasında özellikle Uluslarara-
sı Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilip, 
üye devletlerce onanmak suretiyle bu devletlerin 
iç hukukunun bir parçası haline gelen uluslararası 
sözleşmelerin etkisinin büyük olduğunu belirtmek 
gerekir.

1970’li yıllardan itibaren ise, yaşanmaya başla-
nan ekonomik krizler, teknolojik gelişmeler, ulus-
lararası düzeyde artan rekabet ortamı ve ortaya 
çıkan yeni (atipik) çalışma biçimlerinin etkisiyle 
ekonomik olanla sosyal olan arasında yeni denge 
arayışlarının başladığı, neo-liberal anlayışın gelişip 
hâkim olduğu bu dönemde, devletin iş ilişkilerine 
müdahalesinin azaltılması yönünde iş hukuku ka-
lıplarının değiştirilip esnekleştirilmesi eğiliminin 
güçlendiği görülmektedir. Bu eğilim iş koşullarının 
belirlenmesinde taraf iradelerinin ve bu arada işçi 
tarafında kolektif iradenin etkinliğinin artırılması 
anlayışını içermektedir. Ancak bu noktada bir para-
doks ortaya çıkmaktadır. Zira söz konusu esnekleş-
me eğilimi, toplu iş hukukunun temelini oluşturan 
örgütlenme hakkının kullanımını güçleştirmekte 
ve dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sen-
dikal örgütlülük düzeyi hızla düşmektedir. Bu du-
rumda iş hukukunun katı kalıplarının terk edildiği 
alanda ortaya çıkan boşluğun büyük ölçüde işçi 
ile işveren arasında bireysel düzeyde bağıtlanacak 
sözleşmelerle doldurulması gündeme gelmektedir. 
Bu eğilim, gerekli önlemler alınıp kuralsızlaşmaya 
dönüşmesi engellenmediği ve özellikle de örgütlen-

İş hukuku, iş sözleşmesine dayalı olarak ça-
lışan ve bu itibarla işçi olarak adlandırılan 
bağımlı çalışanlarla işverenleri arasındaki iş 
ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.
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me özgürlüğü korunmadığı takdirde iş hukukunun 
doğumunda yaşanan sorunlara geri dönülmesi her-
halde olasıdır.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde libera-
lizmin sosyalleştiği ikinci evrede doğan toplu iş hu-
kuku başlıca iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan 
ilki işçilerin birleşmek suretiyle oluşturdukları ve 
sendika olarak adlandırılan örgütsel yapının kuru-
luşu, işleyişi, iç ve dış ilişkileri, faaliyetleri ve sona 
ermesine ilişkin hukuki ilişkilerin düzenlendiği 
sendikalar hukukudur. İkinci kısımda ise, işçi sen-
dikalarının işverenler ya da örgütleriyle üyelerinin 
kolektif menfaatlerini korumak üzere yaptıkları 
görüşmelerin, bu görüşmeler sırasında ortaya çıkan 
uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin, uzlaştırma, ara-
buluculuk, tahkim gibi alternatif çözüm yolları ile 
grev ve lokavt gibi iş mücadelesi araçlarının ve ni-
hayet taraflar arasında anlaşmaya varıldığı takdirde 
bağıtlanan toplu iş sözleşmelerine ilişkin konuların 
düzenlendiği toplu iş sözleşmesi hukuku yer alır. Bu 
bağlamda belirtmek gerekir ki bireysel düzeyde ça-
lışma ilişkileri iş hukukunun konusuna girmeyen 
kamu görevlilerinin sendika ve toplu sözleşme hak 
ve özgürlükleri de bu hukuk dalının uygulama ala-
nında yer alır.

Görüldüğü gibi bir hukuk dalı olarak toplu iş 
ilişkileri, sendikalar ve bağıtladıkları toplu iş sözleş-
meleri ile oluşturulan düzen kapsamındaki kural-
lar bütününü ifade etmektedir. Bu hukuk dalının 
çalışma ilişkilerinin düzenlenmesindeki etkinliği 
artırılabildiği oranda, buna paralel olarak iş huku-
kunun etkinliğinin de artacağını söylemek yanlış 
olmaz. Zira işçiler demokratik toplum düzeninin 
gereklerine uygun yapılanmış, sağlıklı işleyen, iş-
verenlere karşı bağımsız ve yeterli temsil gücüne 
sahip sendikal örgütler içinde yer alabildikleri öl-
çüde, ekonomik bakımdan daha güçlü olan işve-

renler karşısında menfaatlerini daha iyi koruyabilir. 
Anılan nitelikleri taşıyan, bağımsız ve temsil gücü 
yüksek sendikalarca bağıtlanacak toplu iş sözleşme-
leri sayesinde iş hukukunun ortaya çıkış amacını 
oluşturan, işverenlerin ekonomik menfaatleri ile 
işçilerin sosyal menfaatleri arasındaki hassas den-
genin kurulması en üst düzeyde sağlanabilecektir.

Söz konusu dengenin kurulmasında toplu iş 
hukukunun araç ve yöntemleri çoğu kez bireysel iş 
hukukuyla iç içe bir yapı sergiler. Her şeyden önce 
iş koşullarının belirlenmesinde kaynaklar hiyerarşi-
sinde bireysel iş sözleşmelerinin üzerinde yer alan 
toplu iş sözleşmeleri normatif bir etkiye sahiptir. 
Bireysel iş sözleşmelerini etkiler ve iş sözleşmeleri-
nin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin ye-
rini toplu iş sözleşmesi hükümleri alır. Yine toplu 
iş sözleşmeleriyle işverenin İş Kanunundan doğan 
haklı nedenle fesih hakkının sınırlanması, iş güven-
cesi hükümlerinin uygulama alanının genişletil-
mesi olanaklıdır. Ekonomik, teknolojik ve yapısal 
nedenlerle toplu işçi çıkarmalarda fesih bildirim-
lerinin işyeri sendika temsilcilerine de yapılması ve 
temsilcilerle görüşülüp fesihlerin olumsuz etkileri-
nin olabildiğince azaltılması yükümlülüğü bulun-
maktadır. İşyeri sendika temsilcileri işyerlerinde 
işverenle işçiler arasında köprü görevi görmekte, 
hak uyuşmazlıklarında işçiler yargı organlarında 
sendikalarınca temsil edilmektedir. Bu örnekleri 
artırmak mümkündür. 

TOPLU İŞ HUKUKUNDA TEMEL 
KAVRAMLAR

Sendika
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme-

si Kanununda işçi ve işverenlerin oluşturdukları 
örgütsel yapıları ifade etmek üzere genel olarak 
“kuruluş” kavramına yer verilmiştir. Kanunun 2. 
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde kuru-
luş kavramının sendika ve konfederasyonları ifade 
ettiği belirtilmiştir. Burada kısaca sendika kavramı 
açıklanmaya çalışılacak, konfederasyon tipi üst ya-
pılanma ise aşağıda ayrıca ele alınacaktır. 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununda sendika, işçilerin veya işverenlerin ça-
lışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve 
çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi 
işçi veya işverenin biraraya gelerek bir işkolunda 

Esnekleşme eğiliminin örgütlenme hakkı 
üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?

sıra sizde
1

Toplu iş hukuku başlıca 2 kısımdan oluş-
maktadır:
•	 Sendikalar	hukuku,
•	 Toplu	iş	sözleşmesi	hukuku.
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faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişi-
liğe sahip kuruluşlar olarak tanımlanmıştır (m.2/ı, 
ğ). Bu tanımda sendikaya ilişkin dört temel unsura 
yer verildiği görülmektedir. Bunlar “amaç”, “asgari 
kurucu sayısı”, “işkolunda faaliyet” ve “tüzel kişilik” 
unsurlarıdır. Ancak sendikanın Anayasa’nın sendi-
ka kurma hakkının düzenlendiği 51. maddesi ile 
Kanunun bütünü birlikte değerlendirildiğinde anı-
lan unsurlara “serbestçe kurulabilme”, “birbirlerine 
ve devlete karşı bağımsızlık” ve “demokratik toplum 
düzeninin ilkelerine uygunluk” unsurlarının eklen-
mesi de uygun olur.

Anayasa’nın sendika kurma hakkının düzenlen-
diği 51. maddesinde de, çalışanların ve işverenlerin, 
üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal 
hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için 
önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluş-
lar kurma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Böy-
lece sendikaların faaliyetleri önce çalışma ilişkileri 
alanıyla ardından da işçilerin ekonomik ve sosyal 
hak ve çıkarlarının korunması amacıyla sınırlan-
mıştır. Sendikalar amaçlarının bu şekilde sınırlan-
mış olması nedeniyle dernekler ve ticaret şirketleri 
gibi benzer tüzel kişiliklerden ayrılmıştır. Ancak 
günümüzde sendikaların amacının bu şekilde sı-
nırlanmış olması haklı olarak eleştirilebilir. Zira 
bugün sendikaların, sadece üyesi işçileri değil top-
lumun bütününü ilgilendiren ekonomik ve sosyal 
konularda rol üstlenebildikleri, siyasal yaşamda et-
kili bir baskı grubu niteliği taşıdıkları görülmekte-
dir. Bu bağlamda örnek vermek gerekirse, sendika-
ların ulusal eğitim politikalarının oluşturulmasında 

görüş açıklayabilecekleri, ulusal eğitim alt yapısının 
oluşturulmasına katkı verebilecekleri, deprem vb. 
toplumsal felaketler nedeniyle ortaya çıkan yarala-
rın sarılmasına, zararlarının giderilmesine güçleri 
oranında yardım edebilecekleri kabul edilmelidir. 
Nitekim 6356 sayılı Kanunun 28. maddesinin ye-
dinci fıkrasında kuruluşların yönetim kurulu kara-
rıyla ve nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak 
kaydıyla yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölge-
lerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla 
konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla 
kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdî yar-
dımda bulunabilecekleri öngörülmüştür.

2821 sayılı Sendikalar Kanunundan farklı ola-
rak 6356 sayılı Kanunda sendika tanımına asgari 
kurucu sayısı ve işkolunda faaliyet unsurlarının da 
eklendiği görülmektedir. Asgari kurucu sayısı daha 
önce Sendikalar Kanununda belirtilmemekle bir-
likte, Türk Medeni Kanununun 56. maddesinde 
derneklerin kurululuşunda aranan bu unsurun, 
Sendikalar Kanununun 63 maddesinde yer alan, 
bu kanunda hüküm bulunmayan konularda Türk 
Medeni Kanununun ve Dernekler Kanunun bu 
kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulama 
alanı bulacağı şeklindeki düzenleme nedeniyle eski 
kanun döneminde de sendikaların kuruluşunda 
arandığını belirtmek gerekir. Sendika tanımında 
yer alan ve sendikaların sadece kurulu bulunduk-
ları işkolunda faaliyette bulunabileceklerine ilişkin 
yeni düzenleme ise, sendikaların hak ehliyetini sı-
nırlandıran bir unsurdur. 2821 sayılı Kanunun 3. 
maddesinde sendikaların kuruluşu bağlamında dile 
getirilirken bu unsura, 6356 sayılı Kanunda sendi-
kanın tanımında da yer verilmiştir.

Anayasa’nın 51. maddesinde, uluslararası söz-
leşmelerde de ifadesini bulan sendika hak ve özgür-
lüğünün bir gereği olarak, işçilerin ve işverenlerin 
önceden izin almaksızın sendika kurabilecekleri be-
lirtilmiştir. Anayasa’da temelini bulan serbestçe ku-
rulabilme ilkesi, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 3. maddesinde de tekrarlanmıştır. Bu 
ilkeden anlaşılması gereken, sendikalar kurulurken 
devletin bir katkısının bulunmasına ihtiyaç olma-
ması, sendikaların sadece kurucularının iradesiyle 
yaşama geçirilebilmesi, kurulmasında herhangi bir 
zorunluluk bulunmamasıdır. Kuruluşlarındaki ih-
tiyarilik sendikaları, kurulmalarında kanuni zorun-
luluk bulunan ve tekel oluşturan meslek kuruluşla-
rından ayırmaktadır. 

Sendika
İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişki-
lerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için 
meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip 
kuruluşlardır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu metni için http://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2012/11/20121107-1.htm adre-
sine bakabilirsiniz.

internet
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Sendikalarının serbestçe kurulabilmelerinin 
uzantısında faaliyetlerini yürütürken devlete karşı 
bağımsız olmaları da gerekir. Bu bağlamda dev-
letlerin özellikle denetim yetkisini bir baskı aracı 
olarak kullanmak suretiyle sendikaları güdümünde 
tutmamaları gereklidir. Bunun çağdaş demokrasi-
nin de bir gereği olduğu kuşkusuzdur. Bu amaçla 
1982 Anayasası’nın 52. maddesinde yer alan devle-
tin sendikalar üzerindeki idari ve mali denetiminin 
kanunla düzenleneceğine ilişkin hüküm 23.0.1995 
tarih ve 4121 sayılı Kanunla kaldırılmış, takiben 
Sendikalar Kanununun devletin sendikalar üzerin-
de idari ve mali denetim yetkisine ilişkin düzenleme 
getiren 47. maddesi hükmü değiştirilerek, sendika 
ve konfederasyonların idari ve mali denetimlerini 
kendi denetleme kurulları ve denetçileri vasıtasıyla 
yerine getireceği öngörülmüştür. 6356 sayılı Ka-
nunun 29. maddesinin birinci fıkrasında da kuru-
luşların denetiminin, kanun ve kuruluşun tüzük 
hükümlerine göre denetleme kurulları tarafından 
yapılacağı öngörülmüştür. Aynı maddede iç dene-
tim olarak adlandırılan bu denetim dışında, kuru-
luşların yeminli mali müşavirler aracılığıyla gelir ve 
giderlerine ilişkin mali denetimlerini en geç iki yıl-
da bir yaptırmaları da öngörülmüştür. Bu denetim 
ise dış denetim olarak adlandırılmaktadır. Kanunda 
dış denetim yapılmış olmasının denetleme kurulu-
nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı be-
lirtilmiştir. Görüldüğü gibi, Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununda da Anayasa ve uluslararası 
sözleşmelere uygun olarak devlete sendikalar üze-
rinde idari ve mali denetim yetkisi tanınmamıştır. 

Bu bağlamda belirtelim ki 3056 sayılı Kanu-
nun 20. maddesinde, bu Kanun uyarınca kurulan 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri 
arasında sayılan, anılan kurulun her seviyede işçi 
ve işveren teşekküllerini incelemek ve denetlemek 
yetkisine sahip olduğuna ilişkin hüküm Anayasa’da 
ve Sendikalar Kanununda yapılan değişikliğe rağ-
men değiştirilmemiştir. Bununla birlikte anılan 
hüküm Anayasa Mahkemesi’nce, Anayasa’ya ve 87 
sayılı ILO sözleşmesine aykırılığı gerekçesiyle iptal 
edilmiştir. Böylece Türkiye’de sendikaların devlete 

karşı bağımsızlığının önündeki ciddi bir engel or-
tadan kaldırılmıştır.

Bu karşılık, 2443 sayılı Devlet Denetleme Ku-
rulu Kurulması Hakkında Kanunda, bu kurulun 
görevleri arasında Cumhurbaşkanı’nın isteği üzeri-
ne her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşla-
rında her türlü, araştırma, inceleme ve denetleme 
yapma yetkisi yer almaktadır. Ancak Başbakanlık 
Teftiş Kuruluna Başbakan adına işçi ve işveren 
kuruluşlarını denetleme yetkisi veren ve Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 3056 sayılı Kanun hük-
mü gibi, Devlet Denetleme Kuruluna Cumhurbaş-
kanı adına işçi ve işveren kuruluşlarını denetleme 
yetkisi veren kanun hükmü de 87 sayılı ILO sözleş-
mesine ve Anayasa’ya aykırıdır. 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 28. 
maddesinin ikinci fıkrasında, kuruluşların kamu 
kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve kü-
çük sanatkâr kuruluşları ile kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşlarından yardım ve bağış 
alamayacağı öngörülmüştür. Bu düzenlemenin de 
sendikaların devlete karşı bağımsızlığının sağlan-
ması noktasında bir güvence olarak getirildiği be-
lirtilmek gerekir.

Devlete karşı olduğu gibi işçi sendikalarının 
birbirlerine ve işveren sendikalarına karşı bağım-
sızlığı da aynı derece de önemlidir. Bu bağımsızlık 
Anayasa’nın 51. maddesine dayalı sendika hak ve 
özgürlüğü kapsamında kabul edilen kolektif sen-
dika özgürlüğünün içeriğini oluşturur. Söz konusu 
bağımsızlığın korunması amacıyla Sendikalar ve 

Sendikaların kuruluşlarındaki ihtiyarilik 
sendikaları, kurulmalarında kanuni zo-
runluluk bulunan ve tekel oluşturan mes-
lek kuruluşlarından ayırmaktadır.

ILO’nun 87 sayılı Sendika Özgürlüğüne ve 
Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 
Sözleşme metni için http://www.ilo.org/pub-
lic/turkish/region/eurpro/ankara/about/sozles-
meler.htm adresine bakabilirsiniz.

internet

Sendikalara yapılacak mali yardım ve bağışlar 
hakkında daha fazla bilgi için bu kitabın 4. 
ünitesine bakabilirsiniz.

kitap
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Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 28. maddesinin 
üçüncü fıkrasında işçi kuruluşlarının işverenler ve 
bu Kanun ve diğer kanunlara göre kurulan işveren 
kuruluşlarından; işveren kuruluşlarının da işçiler-
den ve bu Kanun ve diğer kanunlara göre kurulu 
işçi kuruluşlarından yardım ve bağış alamayacağı 
hükmüne yer verilmiştir. Sendikaların biribirlerine 
karşı bağımsızlığını güvence altına almak üzere be-
nimsenen bu ilkeye “sendikanın saflığı ilkesi” adı 
verilmektedir. Sendikalar bu çerçevede gerek doğ-
rudan doğruya, gerek temsilcileri veya mensupları 
ya da araya koyacakları diğer kimseler vasıtasıyla 
birbirlerinin kurulmalarına, yönetimlerine ve faa-
liyetlerine de müdahale etmeyeceklerdir. 

Demokratik toplum düzenin önemli bir parça-
sı olan sendikaların bu düzenin gereklerine uygun 
davranmaları, işçiyle işveren arasında menfaat den-
gesi sağlama işlevlerini gerektiği gibi yerine getire-
bilmeleri için demokratik bir yapıya sahip olmaları, 
sendika içi demokrasinin iyi işletilmesi gerekir. Ni-
tekim Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-
nun 31. maddesinin birinci fıkrasında kuruluşların 
Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine 
ve demokratik esaslara aykırı faaliyetlerde buluna-
mayacağı, aksi halde merkezlerinin bulunduğu yer 
Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine mahkeme 
kararı ile kapatılacağı öngörülmüştür.

Bu çerçevede sendika içi demokrasinin korun-
ması amacıyla Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 9. maddesinde zorunlu sendika or-
ganlarının hangileri olduğunun, yapıları ve üye 
sayılarının, bu organlara seçilme koşullarının, or-
ganlara ilişkin seçim sonuçlarının, açılan kapatılan 
şubelerin, nasıl ilan edileceğinin düzenlendiği gö-
rülmektedir. Bunun gibi, 10. maddede genel ku-
rulların oluşumu, 11. maddede görev ve yetkileri, 
12. maddede toplantı zamanı, 13. maddede top-
lantı ve karar yeter sayıları 14. maddede de, genel 
kurullarda yapılacak seçimlerde uygulanacak esas-
lar düzenlenmiştir.

Sendika tanımında yer alan son unsur tüzel ki-
şiliktir. Sendikalar bu özellikleri ile sınırlı ve geçici 
amaçlarla biraraya gelmiş fiili işçi topluluklarından 
ayrılmıştır. Sendikalar sahip oldukları tüzel kişilik 
vasfı dolayısıyla hak ehliyetine sahiptir. Bu itibarla 
üyeleri adına değil kendileri adına haklara ve borç-
lara sahip olur. Yine sahip oldukları fiil ehliyeti do-
layısıyla kendi organları aracılığıyla hukuki işlemler 
yaparlar, bu bağlamda toplu iş sözleşmesi bağıtlarlar, 
üyelerinin menfaatlerini korumak üzere dava aça-
bilirler, açılan davalarda hasım gösterilirler. Sosyal 
taraf olmaları itibariyle temsil ettikleri kesimin hak 
ve çıkarlarının korunmasına hizmet ederler. Kamu 
düzenini yakından ilgilendiren bir işlev gördükle-
rinden derneklerden ayrı yarı kamusal özellikler 
içren bir yapıda düzenlenmişlerdir. Kamu hizmeti 
göremedikleri gibi kamu erki de kullanamazlar. Bu 
itibarla özel hukuk tüzel kişileridir ve özel hukuk 
hükümlerine tabidirler. Nitekim Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanununun 80. maddesinin birin-
ci fıkrasında, kuruluşlar hakkında, bu Kanunda hü-
küm bulunmayan hâllerde 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanaca-
ğı öngörülmüştür. Şu halde Medeni Kanun ve Der-
nekler Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununa göre genel kanun niteliğindedir.

İşçi
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

2. maddesinin üçüncü fıkrasına göre bu Kanunun 
uygulanması bakımından işçi, 4857 sayılı İş Ka-
nununda tanımlandığı gibidir. İş Kanununun 2. 
maddesinin birinci fıkrasında işçi, iş sözleşmesine 
dayalı çalışan gerçek kişi olarak tanımlanmıştır. İş 
Kanununun 8. maddesine göre ise iş sözleşmesi, 

Sendikaların zorunlu organları hangileridir?
sıra sizde

2

Sendikanın Saflığı İlkesi
İşçiler ile işçi sendika ve konfederasyon-
larının Sendikalar Kanununa veya diğer 
kanunlara göre kurulu işveren kuruluşla-
rına, işverenler ve işveren kuruluşlarının 
da işçi sendika ve konfederasyonlarına üye 
olamamalarıdır.

Sendikalara yapılacak mali yardım ve bağışlar 
hakkında daha fazla bilgi için bu kitabın 4. 
ünitesine bakabilirsiniz.

kitap
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bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer 
tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden 
oluşan sözleşmedir. Bu düzenlemede iş sözleşmesi 
üç unsur belirtilerek tanımlanmıştır. Söz konusu 
unsurları “iş görme”, “ücret” ve “bağımlılık ilişkisi” 
oluşturmaktadır.

İş görme, iş sözleşmesinde işçinin kişisel olarak 
yerine getirmesi gereken temel edimidir. İki tarafa 
borç yükleyen iş sözleşmesinde iş görmenin karşı-
lığını işverenin “ücret” edimi oluşturur. Bağımlılık 
ise, iş sözleşmesini eser (istisna), vekâlet ve neşir 
gibi diğer iş görme sözleşmelerinden ayıran unsur-
dur. İşçi işverene karşı kişisel ve hukuki bakımdan 
bağımlı olarak çalışır. Bu bağımlılığın kaynağı iş 
sözleşmesidir. İşçi iş sözleşmesi bağıtlamak sure-
tiyle işverenin emir ve otoritesi altına girer. Anılan 
hiyerarşik ilişki iş sözleşmesiyle kurulduğu için hu-
kuki, işçiyi işverenin emir ve otoritesi altına soktu-
ğu için ise kişiseldir. Ancak 1950’li yıllardan baş-
layarak özellikle vasıflı işçilik nedeniyle bağımlılık 
ilişkisinin bu şekilde tanımlanması sorgulanmaya 
başlanmıştır. Zira iş gücü vasfı arttıkça iş görürken 
işverenden giderek bağımsızlaşmaktadır. Uzman iş 
gücü genellikle kendi bilgi, beceri ve deneyimleri 
çerçevesinde işverenden talimat almaksızın iş gö-
rür. Bunun gibi atipik ve esnek çalışma biçimle-
rinin yaygınlaşmaya başlaması da bu süreçte etkili 
olmuştur. Örneğin evde çalışmalarda işçinin doğ-
rudan işverenin otoritesi altında bulunup emir ve 
ondan talimat almaması söz konusu değildir. Bu 
nedenle evde çalışanların iş sözleşmesiyle çalıştıkla-
rının kabulü için bağımlılık ilişkisinin gözden geçi-
rilmesi ihtiyaç duyulmuştur. Anılan çalışma biçim-
leri nedeniyle bağımlılık ilişkisinin daha gevşek bir 
şekilde tanımlanması arayışları sonucunda “işvere-
nin kurduğu iş organizasyonunda işveren yararına ça-
lışma” kavramı ortaya atılmış ve kabul görmüştür. 
Bu yeni anlayışa göre, işverenin kuruduğu iş orga-
nizasyonunda işveren yararına çalışma, iş sahibi ile 
işgören kişi arasında bağımlılık ilişkisinin kurulma-

sı ve ücret unsuru da varsa bu şekilde çalışan kişi-
nin işçi olarak tanımlanması için yeterlidir. Ancak 
hemen belirtmek gerekir bağımlılık ilişkisinin bu 
şekilde yeniden tanımlanması dahi zaman içinde 
bazı çalışma ilişkileri bakımından bağımlı çalışma-
nın bağımsız çalışmadan ayrılmasında yetersiz kal-
mıştır. Örneğin, işgören kişi işverenin kurduğu iş 
organizasyonunda onun yararına üretimde bulunsa 
da yaptığı işin riskini kendisi üstleniyorsa iş sahibi 
ile arasında bağımlılık ilişkisi kurulduğunun ileri 
sürülemeyeceği haklı olarak savunulmuştur. Böy-
lece bağımlı çalışmayı bağımsız çalışmadan ayırma 
noktasında “işletme riskinin üstlenilmesi” ölçütü 
ortaya çıkmış ve kabul görmüştür. Buna göre işve-
renin iş organizasyonunda iş görmenin bağımlılık 
ilişkisine vücut verebilmesi için yapılan işin işletme 
riskinin de iş sahibi tarafından üstlenilmesi gerekir. 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu iş-
çiyi İş Kanununa atıfta bulunarak iş sözleşmesiyle 
çalışan kişi olarak tanımlamakla birlikte, başka iş 
görme sözleşmeleriyle çalışan bazı grupları da bu 
kanunun uygulaması bakımın işçi saymıştır. Ka-
nunun 2. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, iş 
sözleşmesi dışında ücret karşılığı iş görmeyi taşıma, 
eser, vekâlet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleş-
mesine göre bağımsız olarak meslekî faaliyet olarak 
yürüten gerçek kişiler de bu Kanunun ikinci ila al-
tıncı bölümleri bakımından işçi sayılmıştır

Belirtmek gerekir ki, yukarıda unsurları belir-
tilerek tanımlanan iş sözleşmesine dayalı çalışan 
kişinin işçi sayılması noktasında tabi olduğu sosyal 
güvenlik rejiminin önemi bulunmamaktadır. Ör-
neğin taşıma, eser, vekâlet, yayın, komisyon ve adi 
şirket sözleşmesine göre bağımsız olarak meslekî 
faaliyet yürütenler kural olarak 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4/1, 
a hükmüne göre işçi statüsünde değil, anılan Ka-

İşçi
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-
nun 2. maddesinin üçüncü fıkrasına göre 
bu Kanunun uygulanması bakımından 
işçi, 4857 sayılı İş Kanununda tanımlan-
dığı gibidir. İş Kanununun 2. maddesinin 
birinci fıkrasında işçi, iş sözleşmesine dayalı 
çalışan gerçek kişi olarak tanımlanmıştır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nuna göre iş sözleşmesiyle çalışan kişiler 
dışında başka iş görme sözleşmeleriyle 
çalışan bazı gruplar da işçi sayılmaktadır. 
Bunlar iş sözleşmesi dışında ücret karşılı-
ğı iş görmeyi taşıma, eser, vekâlet, yayın, 
komisyon ve adi şirket sözleşmesine göre 
bağımsız olarak meslekî faaliyet olarak yü-
rüten gerçek kişilerdir.
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nunun 4/1, b hükmü uyarınca bağımısız çalışan 
olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır.

İşveren
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

2. maddesinin üçüncü fıkrasında bu Kanun yönün-
den işveren tanımı konusunda da İş Kanununa atıf 
yapılmıştır. İş Kanununda ise işveren, işçi çalıştıran 
gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği bulunma-
yan kurum ve kuruluşlar şeklinde tanımlanmıştır.

Görüldüğü gibi Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu bakımından işveren olmanın temel 
koşulu işçi çalıştırmaktır. İşveren bir gerçek veya 
tüzel kişi olabilir. Tüzel kişi işverenin bir özel hu-
kuk tüzel kişisi (şirket, dernek, vakıf, kooperatif, 
sendika vb) veya kamu hukuku tüzel kişisi (KİT, 
üniversite, belediye vb) olması mümkündür. Bu-
nun gibi 4857 sayılı İş Kanununa yapılan atıf do-
layısıyla eski Sendikalar Kanunundakinden farklı 
olarak, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu bakımından tüzel kişiliği olmayan 
kuruluşlar da işveren sayılmış, ayrıca kamu kuru-
luşu olma koşulu aranmamıştır. Uygulamada tüzel 
kişiliği olmayan özel kuruluşlara örnek olarak adi 
ortaklıklar gösterilmektedir. 

Aşağıda ayrıca açıklanacağı üzere, Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanununda tanımlanan işve-
ren vekilleri de bu Kanunun uygulamasında işve-
ren sayılır (m.2/II). Kanunun 17. maddesinin ikin-
ci fıkrasına göre ise, bu Kanun anlamında işveren 
sayılanlar işveren sendikalarına üye olabilirler. Do-
layısıyla söz konusu işveren vekilleri toplu iş sözleş-
mesinden de yararlanamazlar. Nitekim Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 39. maddesinin 
yedinci fıkrasında, bu Kanun anlamında işveren 
vekilleri ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işve-
reni temsilen katılanların, toplu iş sözleşmesinden 
yararlanamayacağı belirtilmiştir. Görüldüğü gibi, 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu anla-
mında işveren vekilliğinden bağımsız olarak toplu 
görüşmede işvereni temsil edenler de işveren gibi 
değerlendirilmiş ve bağıtlanan toplu iş sözleşme-
sinden yararlanamayacakları kabul edilmiştir. Ka-
nımızca bu kişiler, Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu anlamında işveren vekili olmasalar ve 
işveren sayılmasalar da bu Kanuna göre bağıtlanan 
toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmadıkları so-
nucuna varmak yanlış olmaz.

İşveren Vekili
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

2. maddesinde işveren vekili, işveren adına işlet-
menin bütününü yönetenler şeklinde tanımlan-
mıştır (m.2/1, e). Aynı maddenin ikinci fıkrasında 
ise, işveren vekillerinin bu Kanun bakımından işve-
ren sayılacakları öngörülmüştür.

İş Kanununda işveren adına hareket eden, işin, 
işyerinin ve işletmenin yönetiminde her düzeyde 
görev alanlar işveren vekili kabul edilirken (m.5) 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda iş-
veren vekili kavramı işletmenin bütününü yöne-
tenlerle sınırlanmıştır. Anılan sınırlamanın nedeni, 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu anla-
mında işveren vekillerinin işveren sayılması ve işve-
ren sendikalarına üye olabilmesi ve bu sendikaların 
bağıtladıkları toplu iş sözleşmelerinden yararlana-
mamasıdır. İşvereni temsilen işyerinin yönetiminde 
görev alsalar da olabildiğince çok sayıda kişinin işçi 
sendikalarına üye olabilmesi ve toplu iş sözleşmesi 
düzeni içinde yer alabilmesi için işveren vekili kav-
ramı anılan şekilde daraltılıp sınırlanmıştır. Buna 
karşılık işveren vekili tanımı İş Kanunundaki gibi 
geniş tutulduğu takdirde çok sayıda işçi işveren ve-
kili olacak ve bu kanun anlamında işveren sayıldık-
larından işçi sendikalarına üye olamayacaklardır.

İşletmenin bütününü yöneten işveren vekilleri 
genellikle genel müdür unvanlı işverene yakın kişi-
lerdir. Belirtmek gerekir ki, bu kişiler iş sözleşme-
siyle çalışıyorlarsa her halde İş Kanunu anlamında 
işçidir ve İş Kanunundan doğan haklara sahiptirler. 
Bunlara yüklenen işveren sıfatı sadece Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun uygulama ala-
nıyla ilgilidir. İşletmenin bütününü yönetmeyen 
genel müdür yardımcıları, işletme müdürleri, per-
sonel müdürleri, muhasebe müdürü, işyeri hekimi, 
atölye ve ekip şefleri ve posta başılar gibi kişiler iş-
letmenin bütününü yönetmediklerinden İş Kanu-

İşveren
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanun-
da, bu Kanun yönünden işveren tanımı 
konusunda İş Kanununa atıf yapılmıştır. 
İş Kanununda göre işveren, işçi çalıştıran 
gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği 
bulunmayan kurum ve kuruluşlardır.
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nu anlamında işveren vekili oldukları halde, Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu anlamında 
işveren vekili sayılmazlar ve işvereni temsilen toplu 
görüşmelere katılmıyorlarsa işçi sendikalarına üye 
olabilirler. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu işletme kavramını esas aldığına göre işletmede 
yer alan işyerlerinin bütününü yönetenlerin işveren 
sayılması söz konusu değildir.

Yukarıda değindiğimiz üzere, işletmenin bütü-
nünü yönetmedikleri için Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu anlamında işveren vekili ol-
mamakla birlikte, daha alt hangi düzeyde olursa 
olsun işveren vekili sıfatı taşıyanlar, örneğin perso-
nel şefi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işvereni 
temsil etikleri takdirde işveren gibi değerlendirilir 
ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
39. maddesinin yedinci fıkrasına uyarınca toplu iş 
sözleşmesinden yararlanamaz. Bu durum dışında İş 
Kanunu anlamında işveren vekili olmak gerek Sen-
dikalar Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu anlamında işçi sayılmaya ve bu Kanunda 
öngörülen işçilik haklarından yararlanmaya engel 
değildir. Eklemek gerekir ki, müdür, şef gibi yö-
netici olmakla birlikte işletmenin bütününü yö-
netmeyen işveren vekillerinin toplu görüşmelere 
işvereni temsilen katılmasalar da taraflarca toplu 
iş sözleşmesine konacak bir hükümle kapsam dışı 
bırakılmaları ve toplu iş sözleşmesinden yararlan-
dırılmamaları da mümkündür. 

İşyeri
Toplu iş hukukunda işyeri kavramı ayrı bir öne-

me sahiptir. Her şeyden önce işyeri sendikaların 
kuruluş düzeylerinden birini ifade eder. Zira sen-
dikacılık işyeri sendikacılığı, işkolu sendikacılığı 
ve meslek sendikacılığı gibi türlere ayrılmaktadır. 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nununda bu türlerden işkolu sendikacılığı esası 
benimsenmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere sendi-
kanın tanımında kurulu bulunduğu işkolunda fa-
aliyet göstermesi bir unsur olarak düzenlenmiştir. 
Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasında sendika-
ların kuruldukları işkolunda faaliyette bulunacak-
ları öngörülmüştür. İşkolunun tespitinde Kanunun 
kabul ettiği birim işyeridir. işyeri oluşturan her bir 
birimin işkolu bunlar ticaret hukuku anlamında iş-
letme oluştursalar da ayrıca belirlenir. Bir birimin 
ayrı bir işyeri oluşturup oluşturmadığının saptan-
ması bu açıdan da önem taşır. Nitekim Kanunun 

5. maddesinde bir işyerinin girdiği işkolunun tes-
pitinden söz edilmektedir. Bu ilkenin 4. madde-
nin ikinci fıkrasında, bir işyerinde yürütülen asıl 
işe yardımcı işlerin de asıl işin girdiği işkolundan 
sayılacağının belirtilmesi suretiyle de vurgulandığı 
görülmektedir. 

İşyerine önem katan diğer bir neden işyerinin 
sendikal faaliyetlerin sürdürüldüğü yer olmasıdır. 
Nitekim işverenle işçiler arasında diyalog kurup 
sendikal faaliyette bulunmak üzere, sendika tem-
silcileri işyerine münhasır olarak atanır ve sadece 
atandıkları işyerinde sendikal faaliyette bulunurlar. 
İşyeri sendika temsilcilerini güvenceye almak üze-
re Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
24. maddesinin dördüncü fıkrasında işyeri sendi-
ka temsilcilerinin yazılı rızası olmadıkça işverence 
işyerlerinin değiştirilemeyeceği veya işinde esaslı 
değişiklik yapılamayacağı öngörülmüştür. Zira 
temsilci işyerine özgü olarak atandığı için işyeri 
değiştiğinde temsilcilik sıfatı sona ereceği için, bu 
sıfata bağlı güvencelerden de yoksun kalacaktır.

Toplu iş hukukunda işyeri bir toplu iş sözleşme-
si ünitesi oluşturması nedeniyle de önem taşır ve 
en çok tartışılan konulardan birini oluşturur. Toplu 
iş sözleşmeleri işyeri toplu iş sözleşmesi, farklı iş-
verenlere ait aynı işkolundaki işyerlerinin bir araya 
gelmesiyle oluşturulan grup toplu iş sözleşmesi ya 
da kanun gereği bir işverenin aynı işkolundaki iş-
yerleri bir araya getirilerek yapılması zorunlu bulu-
nan işletme toplu iş sözleşmesi olmak üzere farklı 
düzeylerde bağıtlanır. Toplu iş sözleşmesi düzeyi-
nin belirlenmesinde olduğu gibi toplu iş sözleşmesi 
düzeyine göre yetkili sendika belirlenirken de işye-
rinin belirlenmesi önem taşır. İşyeri ve grup toplu 
iş sözleşmelerinde sendikanın işyeri bazında çalışan 
işçilerin çoğunluğunu üye kaydedip kaydetmediği 
araştırılır. Ayrıca işletme toplu iş sözleşmeleri bağ-
lamında, işyerlerinin sendikalar hukuku anlamında 
işletme oluşturup oluşturmadıklarının belirlenmesi 
de zorunludur. Bu açıdan da işyerinin sınırlarının 
çizilmesi ve girdiği işkolunun tespiti gerekir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
2. maddesinin üçüncü fıkrasında bu Kanun bakı-
mından işyeri kavramı konusunda İş Kanunundaki 
tanıma atıf yapılmıştır. İş Kanununun 2. madde-
sinin birinci fıkrasında işyeri, işveren tarafından 
mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve 
olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği 
birim olarak tanımlanmıştır. Maddenin ikinci fık-
rasına göre, işverenin işyerinde ürettiği mal veya 
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hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve 
aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine 
bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, 
uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mes-
leki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da 
işyerinden sayılır. 

Görüldüğü gibi İş Kanununa göre işyeri, işve-
rence mal ya da hizmet üretmek şeklinde teknik 
bir amacın gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş 
bir iş organizasyonudur. Bu organizasyon bina, 
makineler, araç-gereç ve ham madde gibi maddi 
unsurlar ile deneyim, buluşlar, üretim teknikleri, 
müşteri çevresi gibi maddi olmayan unsurların işçi 
ile birlikte belirlenen üretim amacına özgülenmesi 
ile oluşmaktadır. Kuşkusuz ki bu şekilde kurulan 
organizasyonun az çok bir sürekliliği bulunmalıdır. 
Örneğin sadece bir nakil işlemi için oluşturulan bu 
tür bir organizasyon işyeri oluşturmaz.

Bir işyerinin mal ve hizmet üretiminin esas iti-
bariyle yapıldığı yer dışında başka yerleri de kullan-
ması durumunda bunların tek bir işyeri mi, yoksa 
bağımsız işyerleri mi sayılacağı sorusunun yanıtlan-
ması gerekir. Bu soru İş Kanununda işverenin işye-
rinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden 
bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütle-
nen yerlerin (işyerine bağlı yerler) işyerinden sayı-
lacağı öngörülerek yanıtlanmaya çalışılmıştır. Bu 
düzenlemeler dikkate alındığında bir işyerine bağlı 
yerden söz edilebilmesi için ilk olarak, bu yerler ara-
sında bir hukuki bağlılık bulunması, diğer deyişle 
aynı işverene ait olması, ikinci olarak söz konusu 
yerler arasında yapılan işin niteliği yönünden de 
bağlılık bulunması, diğer bir ifadeyle amaçta bir-
lik bulunması, son olarak da bu yerler arasında işin 
yönetimi bakımından bağlılık bulunması gerekir. 
Yönetimde birlik olarak adlandırılabilecek bu son 
unsur mal ya da hizmet üretimi işlerinin tek elden 
yönetilmesini ifade eder. Bu üç unsurun da birlikte 
bulunması durumunda ayrı ayrı işyerlerinden değil 
esas itibariyle işin yapıldığı yere bağlı yerlerden söz 
edilir ve bu yerlerin hepsi tek bir işyeri oluşturur. 
İş Kanununda örnek olarak sayılan dinlenme, ço-
cuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve 
bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer 
eklentiler ile araçların da işyerinden sayılacağı ayrı-
ca belirtilmiştir.

İş Kanununun 2. maddesinin üçüncü fıkrası-
na göre işyeri, yukarıda açıkladığımız koşullarda 
işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluş-
turulan iş organizasyonu kapsamında bir bütün 

oluşturmaktadır. Bu itibarla, sendikal faaliyetlerin 
yürütülmesi, işkollarının ve toplu iş sözleşmesi üni-
tesinin belirlenmesi bağlamında işyerinin anılan 
kapsamda dikkate alınıp değerlendirilmesi gerekir. 

Toplu İş Sözleşmesi
Anayasa’nın 53. maddesine göre, işçiler ve işve-

renler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durum-
larını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla 
toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Bu 
şekilde işçi ve işverenlere tanınan çalışma koşulla-
rını serbestçe belirleme hak ve yetkisine toplu iş 
sözleşmesi özerkliği adı verilmektedir.

Toplu iş sözleşmesi Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanununun 2. maddesinin birinci fıkrası-
nın (h) bendinde tanımlanmıştır. Buna göre toplu 
iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve 
sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere 
işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üye-
si olmayan işveren arasında yapılan sözleşmedir. 
Kanunun 33. maddesinin birinci fıkrasında da top-
lu iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği 
ve sona ermesine ilişkin hükümleri içerir hükmüne 
yer verilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasındaysa, 
toplu iş sözleşmesinin, tarafların karşılıklı hak ve 
borçları ile sözleşmenin uygulanması ve denetimini 
ve uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yol-
ları düzenleyen hükümleri de içerebileceği öngörül-
müştür. Bu düzenlemelerden toplu iş sözleşmesinin 
esas itibariyle kolektif bir norm sözleşmesi olduğu, 
ancak tarafları arasında borçlar hukuku sözleşmesi 
niteliği taşıyan hükümler de içerebileceği sonucuna 
varılmaktadır. Kolektif norm sözleşmeleri iş sözleş-
melerine doğrudan doğruya ve emredici olarak etki 
eder. Anılan niteliği nedeniyle toplu iş sözleşmesi 
kendine özgü bir özel hukuk sözleşmesi niteliği taşır. 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 80. 
maddesinin ikinci fıkrasında, toplu iş sözleşmeleri 
hakkında, bu Kanunda hüküm olmayan hallerde 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu ile iş sözleşmesini düzenle-
yen diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan 

Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği
İşçi ve işverenlere tanınan çalışma koşul-
larını serbestçe belirleme hak ve yetkisidir.
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hükümlerinin uygulanacağının öngörülmesi de 
toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliğine ilişkin tes-
pitimizi doğrulamaktadır.

Anayasa hükmü incelendiğinde görüldüğü üze-
re bu hak sadece işçilere değil, işverenlere de tanın-
mıştır. Anayasa’da işçi terimi kullanılmışsa da, ka-
nunda toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetinin sadece 
işçi sendikasına tanındığı görülmektedir. Anayasa 
Mahkemesi’nce de karara bağlandığı üzere bu şekil-
de anayasal bir hakkın daraltılmadığı, Anayasa’daki 
işçi teriminden anlaşılması gerekenin örgütlü işçi 
topluluğu olduğu, bu itibarla toplu sözleşme ba-
ğıtlama yetkisinin işçi sendikalarına tanınmasının 
Anayasa’ya aykırı olmadığı kabul edilmektedir. 

Yukarıda belirttiğimiz şekilde temelini  
Anayasa’dan alan toplu iş sözleşmeleri, işyerinde ça-
lışma koşullarını genel ve objektif olarak belirleyen 
ve bireysel iş ilişkilerini normatif olarak etkileyen 
iş hukukuna özgü yeni bir hukuk kaynağı niteliği 
taşır. Bu hukuk kaynağının en önemli özelliği sos-
yal taraflarca serbest pazarlık yoluyla ve tarafların 
özgür iradeleriyle bağıtlanmaları, devlet tarafından 
öngörülen hukuk normlarına göre daha ayrıntılı ve 
daha esnek hükümler getiren düzenlemeler olma-
larıdır. Toplu iş sözleşmeleri, işçi ve işveren sendi-
kalarının (sosyal tarafların) üyelerinin ekonomik ve 
sosyal durumlarını karşılıklı olarak serbestçe dü-
zenledikleri ve bu itibarla “kendi kendine yönetim” 
olarak adlandırılan geniş bir özerkliğin somutlaş-
tığı hukuk kaynaklarıdır. Toplu iş sözleşmeleri sa-
dece taraflarını değil, tarafı sendikaların üyelerini 
de bağlayıcı etkiye sahip kurallar öngörmeleri iti-
bariyle normatif nitelik taşır.

Ancak işçi sendikalarına ve işverenlere tanınan 
toplu iş sözleşmesi özgürlüğü de bütün hak ve öz-
gürlükler gibi sınırsız değildir. Bu şekilde toplu iş 
sözleşmeleri aracılığıyla sosyal taraflara tanınan ku-
ral koyma yetkisi şu sınırlamalara tabidir. 

1.  Bu düzenleme yetkisi öncelikle amacıyla 
sınırlıdır. Bu amaç Anayasa’nın 53. madde-
sinde, işçiler ve işverenlerin karşılıklı olarak 
ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma 
şartlarını düzenlemek şeklinde belirtilmiştir. 
Şu halde bu amaç dışında bir amaca yönelik 
olarak toplu iş sözleşmesi bağıtlanamaz.

2.  Toplu iş sözleşmesi özerkliğinden hareketle 
yine temelini Anayasa’dan alan temel hak 
ve özgürlüklere aykırı toplu iş sözleşmesi 
hükümleri öngörülemez. Bu tür hükümler 
geçersizdir. 

3.  Toplu iş sözleşmeleri ile Anayasa’nın 10. 
maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine ay-
kırı, ayrımcı düzenlemeler getirilemez. 

4.  Toplu iş sözleşmeleri kanunların emredici 
hükümlerine aykırı olamaz. Zira hiçbir hu-
kuk düzeni taraflara resmi hukuk normla-
rını bertaraf edici düzenleme yapma yetkisi 
vermez. Bu husus Türk Borçlar Kanununun 
27. maddesinin bir gereği olduğu gibi, Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
33. maddesinin beşinci fıkrasında da toplu 
iş sözleşmelerinin Anayasa’ya ve kanunların 
emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler 
içeremeyeceği belirtilmiştir. Ancak iş huku-
kuna özgü nispi emredici hükümlerle (sos-
yal kamu düzeni hükümleri) düzenlenen 
konularda toplu iş sözleşmeleriyle işçilerin 
daha lehine hükümler getirilmesi olanak-
lıdır. Bu bağlamda belirtelim ki toplu iş 
sözleşmeleri iş hukukunun özel kaynakları 
içinde iş sözleşmelerinin üzerinde yer alır 
ve aralarındaki bu hiyerarşi nedeniyle iş 
sözleşmesi hükümleri işçinin daha lehine 
olmadıkça, toplu iş sözleşmesiyle çatışan iş 
sözleşmesi hükümlerinin yerini toplu iş söz-
leşmesi hükümleri alır. Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanununda toplu iş söz-
leşmelerinin Anayasa’ya aykrırı hükümler 
içeremeyeceğinin ayrıca belirtilmesi toplu 
iş sözleşmesi yapma hakkına getirilen bu sı-
nırlamayla anayasal düzenin korunmasının 
amaçladığı şeklinde anlaşılmalıdır. 

Toplu İş Sözleşmesi
İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona 
ermesine ilişkin hususları düzenlemek 
üzere işçi sendikası ile işveren sendikası 
veya sendika üyesi olmayan işveren arasın-
da yapılan sözleşmedir.

Toplu iş sözleşmeleri, işçi ve işveren sendikala-
rının (sosyal tarafların) üyelerinin ekonomik 
ve sosyal durumlarını karşılıklı olarak serbest-
çe düzenledikleri ve bu itibarla “kendi ken-
dine yönetim” olarak adlandırılan geniş bir 
özerkliğin somutlaştığı hukuk kaynaklarıdır.
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Konfederasyon
Anayasa’nın 51. maddesinde sendika hakkı ve 

özgürlüğü düzenlenirken çalışanların ve işverenle-
rin sendikalar yanında bunların üst kuruluşlarını 
da serbestçe kurabilecekleri öngörülmüştür. Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda üst kuru-
luş olarak sadece konfederasyon tipi örgütlenmeye 
yer verilmiştir. Anılan husus ilk olarak Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 1. maddesinde, 
Kanunun amacı açıklanırken belirtilmiştir. Bu 
maddede Kanunun amaçları arasında sendikalar 
yanında konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, 
işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine 
ilişkin usul ve esasların belirlenmesine de yer ve-
rilmiştir. Bunun gibi Kanunun2. maddesinde üst 
kuruluş kavramının konfederasyonu ifade ettiğinin 
belirtildiği görülmektedir. Kanunun 2. maddesinin 
birinci fıkrasında ise “kuruluş” kavramının sadece 
sendika ve konfederasyonları ifade edeceğinin be-
lirtilmesi de, üst kuruluş olarak konfederasyon tipi 
yapılanmanın benimsendiğini ayrıca ortaya koy-
maktadır. Kanunun takip eden hükümlerinde de 
üst kuruluş olarak sadece konfederasyona ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
2. maddesinin birinci fıkrasının (f ) bendinde kon-
federasyon, değişik işkollarında en az beş sendi-
kanın biraraya gelerek meydana getirdikleri tüzel 
kişiliğe sahip kuruluş şeklinde tanımlanmıştır. Gö-
rüldüğü gibi konfederasyonlar ancak tüzel kişiliği 
bulunan en az beş sendikanın bir araya gelmesiyle 
kurulabilmektedir. Tanım incelendiğinde en az beş 
kurucu sendikanın ayrı işkolunda örgütlü bulun-
ması gerektiği, diğer deyişle bazıları aynı işkolun-
da örgütlü beş sendika bir araya geldiğinde ya da 
sendika sayısı beşten fazla olsa dahi bunlardan en 
az beşi farklı işkolunda değilse konfederasyon ku-
ramayacakları sonucuna varılmaktadır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun-
da, konfederasyonların kuruluşunun da genel ola-
rak sendikalarınkine benzer düzenlendiği, sadece 
konfederasyonların kurucularının tüzel kişi olma-
sından kaynaklanan bazı farklılıkların bulunduğu 
görülmektedir. Konfederasyonların kuruluşuna 

ilişkin boşluk bulunan hallerde, sendikalara ilişkin 
hükümler kıyasen uygulanmaktadır. Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanununda hüküm bulunma-
yan hallerde ise Kanunun 80. maddesinin birinci 
fıkrasına göre kuruluş olarak işçi sendikaları hak-
kında olduğu gibi konfederasyonlar hakkında da 
Türk Medeni Kanunun ve Dernekler Kanununun 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa aykırı 
olmayan hükümleri uygulama alanı bulmaktadır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
20. maddesine göre, üst kuruluş üyeliğine başvuru 
genel kurul kararına bağlıdır. Üst kuruluş üyeliği, 
tüzükte belirlenen yetkili organın kabulüyle kaza-
nılır. Aynı zamanda birden fazla üst kuruluşa üye 
olunamaz. Aksi hâlde sonraki üyelikler geçersizdir. 
Aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca üst kuruluş üye-
liğinden çekilme de genel kurul kararına bağlıdır. 
Çekilme, üst kuruluşa bildirim tarihinden itibaren 
bir ay sonra geçerlilik kazanır. Bunun gibi üst ku-
ruluş üyeliğinden çıkarılma da, üst kuruluş genel 
kurulu kararıyla olur (m.20/3). üst kuruluşa üye 
olma, üyelikten çekilme ve çıkarılma kararları, üst 
kuruluş tarafından bir ay içerisinde Bakanlığa bil-
dirilir (m.20/4). 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
21. maddesinin son fıkrasına göre, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren işçi ve iş-
veren kuruluşları da Türkiye’de kurulu konfederas-
yonlara üye olabilirler.

İşkolu
Tarihsel süreçte sendikal örgütlenme, meslek, 

işyeri ve işkolu (endüstri) esasına göre sendikalaşma 
olmak üzere başlıca üç gruba ayrılmıştır. Meslek ve 
işyeri esasına göre sendikalaşma, aynı meslekten 
olanların ya da aynı işyerinde çalışanların çalışma 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nunda üst kuruluş olarak sadece konfede-
rasyon tipi örgütlenmeye yer verilmiştir.

Konfederasyon
Değişik işkollarında en az beş sendikanın 
biraraya gelerek meydana getirdikleri tüzel 
kişiliğe sahip kuruluştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faali-
yet gösteren işçi ve işveren kuruluşları da 
Türkiye’de kurulu konfederasyonlara üye 
olabilirler.
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koşullarının iyileştirilmesi amacıyla örgütlenmele-
ri sonucu ortaya çıkan yatay örgütlenme türleri-
ni oluşturmaktadır. Buna karşılık tarihsel süreçte 
daha sonra Sanayi Devrimi ile birlikte işgücünün 
vasıfsızlaşması, kitle üretimine geçilmesi sonucu 
aynı meslekten olanların ya da aynı işyerinde ça-
lışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacı 
yerini, siyasal, sosyal ve ekonomik kitlesel amaçlara 
bırakmaya başlamış ve bunun sonucunda endüst-
ri kollarına göre dikey örgütlenme modeli, işkolu 
sendikacılığı ortaya çıkmıştır.

Bu modelde işkolları belirlenirken nitelik ba-
kımından benzer iktisadi faaliyetler sınıflandırıl-
makta ve bunun sonucu ortaya çıkan temel iktisadi 
faaliyet türlerine işkolu adı verilmektedir. Diğer 
deyişle, işkolları, benzer ya da birbirine yakın faa-
liyet gruplarına karşılık gelmektedir. İşkoluna göre 
sendikalaşma ilkesiyle, menfaatleri ve çalışma yaşa-
mında karşılaştıkları riskler ve sorunlar ortak olan 
işçilerin bir araya gelerek işyerlerinde yapılan iş ko-
nusunda uzmanlığa sahip kuruluşlara (sendikalara) 
üye olmaları amaçlanmaktadır.

Bu tür sendikacılığın ortaya çıkıp daha çok 
tercih edilmesinde, aynı işyerinde farklı meslek 

gruplarında çalışanların bulunmasının kaçınılmaz 
oluşu, meslek esası benimsendiğinde bunların ça-
lışma koşullarının farklılaşmasının iş barışını boz-
ması, işyeri esasına göre sendikalaşmada da güçlü 
işverenler karşısında sendika özgürlüğünün koru-
namaması ve sarı sendika olarak adlandırılan işve-
ren güdümündeki sendikaların yaygınlaşması etkili 
olmuştur.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 
2821 sayılı Sendikalar Kanununda olduğu gibi, 
işkoluna göre sendikalaşma ilkesi benimsenmiştir. 
Şöyle ki, Kanunun 2. maddesinde sendikaların 
bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere kurulan 
kuruluşlar olduğu öngörülmüştür. Bunun gibi, 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 3. 
maddesinin birinci fıkrasında sendikaların kurul-
dukları işkolunda faaliyette bulunacakları belirtil-
miştir. Kanunun 4. maddenin ikinci fıkrasına göre, 
bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, 
asıl işin girdiği işkolundan sayılmaktadır. Keza 17. 
maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, bir işyerinde 
yardımcı işlerde çalışan işçiler de, işyerinin girdiği 
işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecektir. 
Yine, Kanunun kuruluşların tüzüklerinde yer al-
ması gereken hükümlerin düzenlendiği 8. madde-
sinde sendikanın faaliyet göstereceği işkoluna yer 
verilmiştir.

Sadece kamu işverenleri bakımından işkoluna 
göre sendikalaşma ilkesine bir istisna getirilmiş 
ve kamu işveren sendikalarının, aynı işkolunda-
ki kamu işverenleri tarafından kurulması ve aynı 
işkolunda faaliyette bulunması şartı aranmamış-
tır (m.3/II). Buna karşılık, Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu 2821 sayılı Sendikalar Kanu-
nundan farklı olarak meslek veya işyeri esasına göre 
işçi sendikası kurulmasını yasaklamamıştır. Bu du-
rumda anılan türde kuruluşlar kurulduğu takdirde 
bunların Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu anlamında sendika olarak nitelendirilemeyeceği 
ve bu Kanuna tabi olmayacağı, ancak Türkiye tara-
fından usulünce onaylanan ILO’nun Örgütlenme 
Özgürlüğüne ilişkin 87 sayılı Sözleşmesi de dikkate 
alındığında, anılan türde kurulan kuruluşların hu-

Meslek ve İşyeri Esasına Göre Sendikalaşma
Aynı meslekten olanların ya da aynı işye-
rinde çalışanların çalışma koşullarının iyi-
leştirilmesi amacıyla örgütlenmeleri sonu-
cu ortaya çıkan yatay örgütlenme türlerini 
oluşturmaktadır.

İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma
Benzer ya da birbirine yakın faaliyet grup-
larında menfaatleri ve çalışma yaşamında 
karşılaştıkları riskleri ve sorunları ortak 
olan işçilerin çalışma koşullarının iyileş-
tirilmesi amacıyla örgütlenmeleri sonucu 
ortaya çıkan dikey örgütlenme modelidir.

Tarihsel süreçte sendikal örgütlenme, 
meslek, işyeri ve iş kolu (endüstri) esasına 
göre sendikalaşma olmak üzere başlıca üç 
gruba ayrılmıştır.

Sarı Sendika
Güçlü işverenler karşısında sendika öz-
gürlüğünün korunamadığı, işveren güdü-
mündeki sendikalardır.
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kuka da aykırı sayılamayacağı, Türk Medeni Kanu-
nunun derneklere ilişkin hükümleri ile Dernekler 
Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirilme-
lerinin tartışılabileceği kanaatindeyiz. 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, 
işçi sendikalarının faaliyet gösterebilecekleri işkol-
larının bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösteri-
leceği belirtilmiştir (m.4/1). Söz konusu cetvelde 
işkolları sıra numarasına göre 20 ayrı başlıkta isim-
lendirilmiştir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 4. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 
bir işkoluna giren işler işçi ve işveren konfederas-
yonlarının görüşü alınarak ve uluslararası normlar 
göz önünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarılacak 
bir yönetmelikle belirlenecektir.

İşkollarına giren işler belirlenirken Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun yaptığı atıf do-
layısıyla dikkate alınabilecek iki uluslararası metin 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki Birleşmiş Millet-
ler İstatistik Ofisi (Unstats) tarafından hazırlanan 
Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart 
Sanayi Sınıflamasıdır (ISIC Rev. 4). Diğeri ise, Av-
rupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) tarafın-
dan ISIC Rev. 4 temel alınarak hazırlanan Avrupa 
Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî 
Sınıflamasıdır (NACE Rev. 2).

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından hazırlanan İşkolları Yönetmeliği Res-
mi Gazete’de yayımlanmıştır (RG, T.19.12.2012, 
S.28502). Yönetmeliğe ekli listenin sonunda, “Bu 
listede yer alan sınıf ve alt sınıf numaraları ve ta-
nımları NACE (Nomenclature générale des Activités 
économiques dans les Communautés Européennes-
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İsta-
tistiki Sınıflaması) Rev.2 -Altılı Ekonomik Faaliyet 
Sınıflamasının Yönetmeliğin hazırlandığı tarihte 
kullanılan güncel yayınına göre belirlenmiştir” notu 
yer almaktadır.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin 
İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev. 2) gözden geçi-
rildiğinde, bu kodlama sisteminin altılı bir sınıfla-

maya dayandığı ve yirmi bir ana kısımda toplanan 
ekonomik faaliyetlerin aşağıya doğru alt bölümle-
re, gruplara, sınıflara ayrıldığı ve bu birimler için-
de yer alan ekonomik faaliyetlerin tanımlandığı 
ve kapsam dışı bırakılan faaliyetlerin ayrıca belir-
tildiği görülmektedir. Önemle belirtmek gerekir 
ki, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 
ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen yirmi işkolu Nace 
Rev. 2’nin ana kısımlarıyla örtüşmemektedir. Ka-
nun bu konuda farklı bir tercih yapmıştır. Ancak 
bu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
Nace Rev. 2’yi dışladığı, Kanunun benimsediği iş-
kollarının içinin doldurulmasında uluslararası bir 
standart olarak Nace Rev. 2’den yararlanılamaya-
cağı anlamına gelmemektedir. Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunuyla belirlenen işkollarının 
içinin Nace Rev. 2’den yararlanılarak doldurulması 
herhalde mümkün ve isabetlidir. Örneğin Nace 
Rev. 2’de ana kısımlardan biri (C) imalat sanayi-
ne ayrılmışken, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununda böyle bir kısım bulunmamakta imalatı 
yapılan ürüne göre bir kümelemeye gidildiği gö-
rülmektedir. Bu itibarla Yönetmelikte Nace Rev. 2 
(C) imalat kısmının altındaki bölüme, gruplama 
ve sınıflamalar, üretim yapılan faaliyet konularına 
ilişkin işkollarının içinin doldurulmasında referans 
alınmıştır.

Bunun objektif bir uygulama olduğunun altı-
nı çizmek gerekir. Nace Rev. 2’nin altılı sınıflama-
sında ekonomik faaliyetleri kümelemeye yarayan 
ölçütler sınıflamanın seviyesine göre farklı şekilde 
uygulanmaktadır. Kısım ve bölüm gibi büyük öl-
çekli kümelemede ekonomik faaliyetler arasındaki 
benzerlikler daha az önem taşır, küçük ölçekteki 
kümelemelere inildikçe ekonomik faaliyetlerin 
benzerliği giderek önem kazanmaktadır. Diğer de-
yişle üst kümelemeler de tercihler biraz daha ön 
plana çıkmaktadır. Nitekim Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu bu düzeyde farklı bir tercihte 
bulunmuş ve farklı bir kümelemeye gitmiştir. Alt 
düzeydeki kümelemelerde ise objektif açıklaması 
olmayan bazı değişiklikler yapılmışsa da genel ola-
rak Nace Rev. 2’nin esas alındığı görülmektedir. 
Nace Rev. 2’de alt düzeylerde kümeleme yapılırken 

1. Üretilen mal ya da hizmetin niteliği, 
2. Ürünlerin ve hizmetlerin kullanım alanları, 
3. Üretim girdileri, süreci ve üretim teknoloji-

si gibi ölçütlerden yararlanılmaktadır. Bun-
ların objektif ve rasyonel ölçütlerdir.

İşkolları Yönetmeliği metni için http://www.res-
migazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121219-8.
htm adresine bakabilirsiniz.

internet
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Ekonomik faaliyet birimlerinin, birden fazla 
kategorideki ekonomik faaliyetlerden oluştuğu du-
rumlarda ise, kümeleme ana faaliyete göre yapılıp 
tanımlanmakta, ana faaliyet de, birden fazla faali-
yetten birimin toplam katma değerine en fazla kat-
kıda bulunan faaliyet araştırılarak belirlenmekte, 
diğer faaliyetler ise ikincil faaliyetler olarak adlan-
dırılmaktadır. Ana ve ikincil faaliyetleri destekleyen 
muhasebe, ulaştırma, depolama, satın alma, tamir, 
bakım, onarım gibi faaliyetler ise yardımcı faali-
yetleri oluşturmaktadır. Bu faaliyetler de bağımsız 
bir birim işyeri oluşturmadığı sürece ana faaliyetin 
içinde değerlendirilmektedir. Yönetmelikte genel 
olarak Nace Rev. 2’nin referans alınması ve anılan 
objektif ölçütlere göre kümelemeye göre tasnife gi-
dilmesi isabetlidir. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, işkoluna göre ör-
gütlenme ve faaliyet yönünden işyeri esas alınmıştır. 
Kanununun 4. maddesinin ikinci fıkrasında bir iş-
yerinde yürütülen asıl işe yardımcı işlerin de, asıl 
işin girdiği işkolundan sayılacağı belirtilmiştir. 5. 
maddenin birinci fıkrasında ise, bir işyerinin girdi-
ği işkolunun nasıl tespit edileceği öngörülmüştür. 
Bu düzenlemeye göre, uyuşmazlık çıktığı takdirde, 
bir işyerinin girdiği tespiti Bakanlıkça yapılır. Ba-
kanlık, tespit ile ilgili kararını Resmi Gazete’de ya-
yımlar. Bu tespite karşı ilgililer, kararın yayımından 
itibaren onbeş gün içinde dava açabilir. Mahkeme 
iki ay içinde kararını verir. (Ek cümle:25.10.2017-
7036/29md.) Karar hakkında istinaf yoluna baş-
vurulması halinde bölge adliye mahkemesi iki ay 
içinde kararını verir. (Değişik cümle:25.10.2017-
7036/29md.) bu karara karşı temyiz yoluna başvu-
rulması halinde Yargıtay uyuşmazlığı iki ay içinde 
kesin olarak karara bağlar.

Anılan hükümler çerçevesinde işkolu işyerinde 
yürütülen asıl iş, diğer deyişle işyerinde üretilen mal 
veya hizmete (işyerinde yürütülen faaliyetin yöneldi-
ği teknik amaca) göre belirlenir. İşyerinde gerçek-
leştirilen mal ya da hizmet üretim sürecinin esaslı 
ve zorunlu unsuru olmayan, bu süreci destekleyip 
tamamlayan diğer işler olarak tanımlanan yardımcı 
işler açıklanan şekilde belirlenen asıl işin dahil ol-
duğu işkolundan sayılır.

Ancak bazı işyerlerinde birbirinden farklı mal 
ve hizmet üretimi söz konusu olabilmektedir. Di-
ğer deyişle birden fazla asli iş söz konusu olabilir. 
Bu şekilde birden fazla ve değişik işkollarına giren 
asli işlerin, diğer deyişle mal ve hizmet üretiminin 

yapıldığı bir işyeri söz konusu olsa da, Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu sisteminde her işye-
rinin yalnız bir işkoluna giren ünite olduğu kabul 
edildiğinden, işyerinde yürütülen ağırlıklı işe bakı-
larak işyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi yolu-
na gidilir. Bu noktada işyerinde üretilen hangi mal 
ya da hizmetin ya da işin ağırlık taşıdığının tespiti 
önem kazanır. Söz konusu tespit yapılırken öğreti 
ve yargı kararları ile geliştirilmiş ölçütlerden yarar-
lanılmaktadır. Bu çerçevede işyerinde asıl iş olarak 
gerçekleştirilen mal ya da hizmet üretimi öncelikle 
yatırım oranının büyüklüğüne, önemine ve işin ku-
rulan iş organizasyonu içindeki ağırlığına bakılarak 
belirlenmektedir. İkinci sırada yer alan diğer bir öl-
çüt ise, asıl iş olarak yürütülen mal ve/veya hizmet 
üretiminde kullanılan işçi sayısıdır. Bu ölçüte işye-
rinde kullanılan araç-gerece ve makine parkındaki 
makinelere yapılan yatırım ve bunların üretimdeki 
payı da eklenebilir.

Grev ve Lokavt

Grev
Grev, Anayasa’nın sosyal ve ekonomik haklar ve 

ödevler başlıklı 3. Bölümünde bir hak olarak dü-
zenlenmiştir. Anılan bölümde yer alan 54. madde-
ye göre, toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, 
uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sa-
hiptirler. Bu hakkın kullanılmasının şartları, kap-
samı ve istisnaları kanunla düzenlenir. Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 58. maddesi-
nin birinci fıkrasında grev genel olarak, işçilerin, 
topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti 
durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçü-
de aksatmak amacıyla, aralarında anlaşarak veya 
bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları 
için verdiği karara uyarak işi bırakmaları şeklinde 
tanımlanmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında 
ise, Anayasa hükmüne paralel olarak kanuni grev 
tanımlanmıştır. Buna göre toplu iş sözleşmesinin 
yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, 
işçilerin ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma 
şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla, bu 

Bir salça fabrikasında yürütülen ulaşım 
işi hangi işkoluna girer?

sıra sizde
3
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Toplu İş Hukuku

Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve 
kanuni grev denir. Kanuni grev için aranan şart-
lar gerçekleşmeden yapılan grev ise kanun dışıdır 
(m.58/3).

Görüldüğü gibi Türk hukuk sisteminde sade-
ce toplu pazarlık sürecinde ortaya çıkan menfaat 
uyuşmazlıkları bakımından grev hakkı tanınmıştır. 
Buna karşılık hak uyuşmazlıklarında greve gidilme-
si kanun dışıdır. İş hukuku bağlamında bireysel ya 
da toplu iş sözleşmeleriyle ya da kanunla tanınıp 
hukuk düzenince korunan ve sahibine bundan ya-
rarlanma yetkisi veren menfaatler olarak tanımlaya-
bileceğimiz haklardan kaynaklanan uyuşmazlıkla-
rın çözümü konusunda iş mahkemeleri görevlidir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
60 ve devamı maddelerinde grevin uygulanması 
ve sınırları ayrıntısıyla düzenlenmiştir. Kanununa 
uygun olmak koşuluyla, bir grev kararının alınma-
sına ya da greve katılmak veya bunları teşvik et-
mek nedeniyle işçilerin iş sözleşmeleri feshedilemez 
(m.66/2). Ayrıca, kanuni greve katılan, greve katıl-
mayan veya katılmaktan vazgeçip de grev nedeniy-
le çalıştırılamayan ve kanuni lokavta maruz kalan 
işçilerin iş sözleşmeleri grev ve lokavt süresince as-
kıda kalır. 

Bir iş mücadelesi aracı olarak grev hakkı, uluslara-
rası düzeyde de güvence altına alınmıştır. Bu konuda-

ki başlıca uluslararası düzenlemeleri yürürlük sırasına 
göre, Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının 
Korunmasına ilişkin 87 sayılı ILO sözleşmesi (1948), 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950), Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Söz-
leşme (1956) ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal 
Şartı (1961 tarihli Sosyal Şart ve Ek Protokoller) şek-
linde sıralamak olanaklıdır. Ancak belirtmek gerekir 
ki anılan uluslararası belgeler greve ortak bir sistema-
tik anlam kazandırmamaktadır.

Anılan uluslararası belgelerden Türkiye tarafın-
dan onaylanan 87 sayılı ILO Sözleşmesinde doğru-
dan greve ilişkin açık bir düzenleme yer almamakta-
dır. Bununla birlikte, sözleşmenin 10. maddesinde 
örgüt, çalışanların ve işverenlerin menfaatlerine 
hizmet ve bu menfaatleri savunma amacı güden 
her türlü kuruluş biçiminde tanımlanmıştır. Söz 
konusu savunmanın işçiler açısından haklı görü-
len başlıca aracının grev olduğu bugün modern iş 
hukukunda genellikle kabul edilmektedir. Nitekim 
ILO Sendikal Özgürlükler Kurulunun çeşitli karar-
larında da grev hakkının işçilerin ve örgütlerinin 
ekonomik ve sosyal menfaatlerinin korunmasının 
meşru aracı olduğu açıkça vurgulanmaktadır.

Yine Türkiye tarafından onaylanan Gözden 
Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartında grev hakkı açık-
ça düzenlemiş ve Şartı onaylayan Avrupa Konseyi 
üyesi ülkelerin menfaat uyuşmazlığı durumunda 
çalışanların ve çalıştıranların, bir önceki toplu iş 
sözleşmesinden doğan yükümlülükleri saklı kalmak 
kaydıyla grev hakkı dahil ortak hareket hakkını ta-
nıyacakları öngörülmüştür (m.6/IV). Görüldüğü 
gibi Avrupa Sosyal Şartında grev sadece menfaat 
uyuşmazlıkları bakımından haklı bir iş mücadelesi 
aracı olarak kabul edilmiştir. Diğer deyişle toplu iş 
sözleşmelerinin yapılmasını zorlama amacı dışında, 
mevcut bir toplu sözleşme hükmünün yorumlan-
ması ya da toplu sözleşmeden doğan hakların tale-
bi gibi hak uyuşmazlıklarında grevin bir mücadele 
aracı olarak kullanılması hak olarak tanınmamıştır. 
Avrupa Sosyal Şartı grev hakkının kabul edilmesi 
konusunda sadece akit devletleri yükümlü kılmak-
la yetinmemekte bu hakkı doğrudan vatandaşlara 
tanımaktadır. Sosyal Şartın 6. maddesinde grev 
hakkının çalışanlara ve bu kapsamda kamu görev-
lilerine de tanındığı görülmektedir. Oysa Anaya-
sa, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanunu incelendiğinde grev hakkının sadece iş-
çilere tanındığı görülmektedir. Bu itibarla toplu iş 

Grev
İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle 
işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin 
niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak 
amacıyla, aralarında anlaşarak veyahut bir 
kuruluşun aynı amaçla topluca çalışma-
maları için verdiği karara uyarak işi bırak-
malarıdır.

Kanuni Grev
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasın-
da uyuşmazlık çıkması halinde, işçilerin 
ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma 
şartlarını korumak veya düzeltmek ama-
cıyla, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yapı-
lan grevdir.
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mevzuatımızın greve ilişkin düzenlemeleri Avrupa 
Sosyal Şartının 6. maddesiyle uyumlu değildir.

Lokavt
Lokavt da grev gibi Anayasa’nın sosyal ve eko-

nomik haklar ve ödevler başlıklı 3. Bölümünde dü-
zenlenmiştir. Ancak bir iş mücadelesi aracı olarak 
açıkça tanınmakla birlikte, hak olarak nitelendiril-
mediği görülmektedir. Zira Anayasa’nın 54. mad-
desinde grevden hak olarak söz edilirken, hak terimi 
kullanılmaksızın işverenin lokavta başvurmasından 
söz edilmiş ve grev gibi lokavtın usul ve şartları ile 
kapsam ve istisnalarının da kanunla düzenleneceği 
öngörülmüştür. Aynı şekilde Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununda da lokavt hak olarak ifade 
olunmaksızın tanınmıştır. Ancak açıkça hak olarak 
nitelendirilmese de lokavta başvurma yetkisinin iş-
verenin iradesine bağlı olarak Anayasa’da ve Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda tanınması 
nedeniyle lokavtın da bir hak niteliği taşıdığı genel-
likle kabul edilmektedir. Bununla birlikte grev bir 
sosyal hak iken lokavtın ekonomik bir hak olduğu 
kabul edilmektedir. Zira grev riski sadece çalışan-
lara yönelik olduğu ve grev neniyle işçiler genel-
likle tek geçim kaynağı olan ücretlerinden yoksun 
kaldıkları halde, lokavt halinde işverenler açısından 
sadece bir üretim kaybı söz konusu olacaktır. 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 
lokavt genel olarak, işyerinde faaliyetin tamamen 
durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren 
vekili tarafından kendi kararıyla veya bir kurulu-
şun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten 
uzaklaştırılması şeklinde tanımlanmıştır (m.59/1). 
Kanun, kanuni lokavtı ise toplu iş sözleşmesinin 
yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sen-
dikası tarafından grev kararı alınması halinde bu 
Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavt 
şeklinde tanımlamıştır (m.59/2). Görüldüğü gibi 
kanuni lokavt esas itibariyle toplu iş sözleşmesi 
sürecinde taraflar arasında pazarlık dengesinin ku-
rulması amacıyla bir savunma aracı olarak öngörül-
müştür. Diğer deyişle işveren sendikasının, toplu 
pazarlık sürecinde işçi sendikası tarafından uyuş-
mazlık çıkarılıp grev kararı alınmadan lokavt ilan 
etmesi olanaklı değildir. Kanuni lokavt için aranan 
şartlar gerçekleşmeden yapılan lokavt kanun dışıdır 
(m.59/3).

Bu noktada belirtmek gerekir ki, grevde olduğu 
gibi kanuni lokavtta da iş sözleşmeleri sona ermez 
askıda kalır (m.67/1). Diğer deyişle işçi iş görmez 
ve karşılığında ücret alamaz. Aslında askıya alınan 
iki temel edim iş görme ve ücrettir. Buna karşılık 
borç ilişkisi ve bu kapsamda işçinin işverene karşı 
sadakat borcu ve işin görülmesi dışında kalan emir-
lerine itaat borcu, işverenin ise işçiyi gözetme ve 
eşit işlem borçları devam eder. Bu süreçte varlığını 
sürdürdüğünü belirttiğimiz söz konusu borçlar ile 
işverenin yönetim hakkının greve ve lokavt dola-
yısıyla işin niteliği elverdiği oranda devam edeceği 
açıktır. Dolayısıyla bu dönemde işçinin işverenle 
arasındaki bağımlılık ilişkisi sınırlanmakla birlikte 
varlığını korumaktadır. Ancak Kanunun açık hük-
mü gereği, işçiye ücret ve diğer sosyal yardımların 
ödenmediği bu dönem, kıdem tazminatı hesabın-
da dikkate alınmaz. Toplu iş sözleşmelerine veya 
hizmet akitlerine bunun aksine hüküm konması 
da yasaklanmıştır (m.67/3). Ancak işçiler grev ve 
lokavt süresince Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun ilgili hükümlerinden yarar-
lanmaya devam ederler (m.66/3).

Lokavtın bir savunma aracı olarak kabul edil-
mesi nedeniyle akla gelen şu sorunun da yanıtlan-
ması gerekir. İşçiler grev nedeniyle çalışmaktan ka-
çınırken, iş sözleşmeleri de feshedilmediğine göre 
işçilerin topluca işten uzaklaştırılması ne anlam ifa-
de eder? Bu durumda işverenler açısından lokavtın 

Lokavt
İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına 
sebep olacak tarzda, işveren veya işveren 
vekili tarafından kendi kararıyla veya bir 
kuruluşun verdiği karara uyarak işçilerin 
topluca işten uzaklaştırılmasıdır.

Kanuni Lokavt
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında 
uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tara-
fından grev kararı alınması halinde Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hü-
kümlerine uygun olarak yapılan lokavttır.
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nasıl bir savunma işlevi söz konusu olabilir? Yine 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 75. 
maddesinin üçüncü fıkrasına göre grevin uygulan-
masına son verilmesi lokavtın, lokavtın uygulan-
masına son verilmesi grevin kaldırılmasını gerektir-
mez. Şu halde işveren işçiler grev uygulamasına son 
verse dahi lokavtı sürdürüp işçileri çalıştırmamak 
suretiyle işçileri daha iyi koşullarda anlaşmaya ikna 
etmeye çalışabilir. Anılan düzenlemeler lokavtın 
savunma amaçlı olarak kabul edilmesiyle bağdaş-
madığından tartışmaya açık ise de bu düzenleme-
ler nedeniyle işçi sendikalarının greve giderken iyi 
düşünmesi, gerekli maliyet hesaplarını yapması ge-
rekir aksi halde, işverenin lokavt ilan edip anılan 
araçları kullanmak suretiyle geçeceği savunma kar-
şısında başarısız olabilir.

Lokavt grevden farklı olarak ekonomik haklar 
arasında kabul edildiği için, uluslararası düzenle-
melerde de çok fazla dile getirilmemiştir. Ancak 
uluslararası düzenlemelerin yorumundan işveren-
lerin de lokavt hak ve özgürlüğüne sahip oldukları 
sonucuna varılabilmektedir. 87 sayılı ILO sözleş-
mesinde grev gibi lokavta ilişkin olarak da açık bir 
düzenlemeye yer verilmemiştir. Ancak uluslararası 
temelini bu sözleşmede bulan örgütlenme özgür-
lüğünün haklı bir mücadele aracı olarak grev öz-
gürlüğünü de içerdiği sonucuna varıldığını yuka-
rıda belirtmiştik. Bu sözleşmenin 10. maddesinde 

örgüt tanımı, çalışanların ve işverenlerin menfa-
atlerine hizmet ve bu menfaatleri savunma amacı 
güden çalışanlar ve işverenlerin her türlü kuruluşu 
şeklinde yapılmıştır. Nasıl ki işçiler açısından mad-
dede geçen hizmet ve savunmanın haklı görülen 
aracının grev olduğuna karar veriliyorsa, bu aracın 
işverenler bakımından da lokavt olduğu sonucuna 
varılabilir.

Avrupa Sosyal Şartında ise, greve ilişkin olarak 
daha önce belirttiğimiz üzere, menfaat uyuşmazlığı 
durumunda çalışanların ve çalıştıranların, bir ön-
ceki toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülük-
leri saklı kalmak kaydıyla grev hakkı dahil ortak 
hareket hakkının tanındığı dikkate alındığında, 
ortak hareketin işverenler açısından lokavtı içerdiği 
sonucuna varılabilir. Bununla birlikte, Şartın 32. 
maddesine göre bu düzenlemenin hükümleri yü-
rürlükte bulunan veya yürürlüğe konabilecek olan 
ve korunan kişilere daha uygun koşullar sağlayan 
iç hukukun veya ikili veya çok taraflı antlaşma ve 
sözleşme hükümlerine halel getirmeyeceği öngö-
rülmüştür. Anılan maddede sözü geçen korunan 
kişilerin esasen işçiler olduğu zira Şartın daha güç-
süz konumdaki işçileri koruma amacının ağır bas-
tığı kabul edilerek, akit devletlerin mevzuatında lo-
kavtın kanuni kabul edilmemesinin Şarta aykırılık 
oluşturmayacağı da söylenebilir.

DİSK’TEN GÜL’E MEKTUP 
DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mektup yazarak, Sendikalar ve 

Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nı yeniden görüşülmesi için Meclis’e iade edilmesini istedi. Ekici, mektu-
bunda Türkiye’nin sendikalaşma düzeyi bakımından dünya sıralamasında sonlarda olduğunu ifade etti.

Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=375086 adresinden alınmıştır.

Yaşamla İlişkilendir
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“... 1890’ların başından itibaren Fransa’nın özellikle kuzey bölgelerindeki maden ocaklarında bir 
grev dalgası başladı... Grevin hemen ardından işyerinde işçilerin kurdukları sendikanın resmen tanın-
masından sonra Creusot’daki Schneider demir-çelik işletmeleri işvereni kendine yakın ve greve katılma-
mış işçilere yeni bir sendika kurdurdu. Bu yeni sendika, cephesi sarı boyalı bir salonda, toplandığı için, 
işçiler arasında ‘Sarı Sendika’ olarak anılmaya başlandı. Daha sonra, saflarında işveren temsilcilerine de 
resmen yer veren bir sendikalaşma modeli doğdu...”

Kaynak: Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi 2, İstanbul, 1998, s.568’den alınmıştır.

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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İş hukuku, iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan ve bu itibarla işçi olarak adlandırılan bağımlı çalışanlarla işve-
renleri arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İşveren karşısında güçsüz durumda bulunan işçinin 
korunması ihtiyacı iş hukukunun borçlar hukukundan ayrılıp bağımsız bir disiplin olarak gelişmesine neden 
olmuştur. İş hukuku, 18. ve 19. yüzyıllarda batı Avrupa’da Sanayi Devrimine paralel olarak işçi sınıfının ortaya 
çıkmasıyla birlikte doğmuştur. İşçi sınıfı içinde kendi kendine yardım fikrinin gelişmesi, işçilerin çıkarlarını 
korumak için biraraya gelmeleri, önce birleşmenin suç olmaktan çıkarılıp ceza bağışıklığı tanınması ve giderek 
hukuk düzenince bir hak olarak kabul edilmesiyle sonuçlanmıştır. İşçinin bireysel düzeyde sakatlanması ola-
sılığı bulunan iradesinin yerine, birleşme özgürlüğünden yararlanılarak oluşturulan kolektif iradenin geçmesi 
ile de toplu iş hukukunun temelleri atılmıştır. Zaman içinde toplu iş sözleşmesi hak ve özgürlüğü ile grev ve 
lokavt hakları anayasalarda tanınmaya başlanmış, toplu iş hukuku da buna paralel olarak gelişmiştir. 
Liberalizmin sosyalleştiği dönemde toplu iş hukuku başlıca iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki işçilerin 
birleşmek suretiyle oluşturdukları ve sendika olarak adlandırılan örgütsel yapının kuruluşu, işleyişi, iç ve dış 
ilişkileri, faaliyetleri ve sona ermesine ilişkin hukuki ilişkilerin düzenlendiği sendikalar hukukudur. İkinci 
kısımda ise işçi sendikalarının işverenler ya da örgütleriyle üyelerinin kolektif menfaatlerini korumak üzere 
yaptıkları görüşmelerin, bu görüşmeler sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin, uzlaştırma, 
arabuluculuk, tahkim gibi alternatif çözüm yolları ile grev ve lokavt gibi iş mücadelesi araçlarının ve nihayet 
taraflar arasında anlaşmaya varıldığı takdirde bağıtlanan toplu iş sözleşmelerine ilişkin konuların düzenlendiği 
toplu iş sözleşmesi hukuku yer alır.

İş hukukunda toplu iş ilişkilerinin 
yerini açıklamak.1
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Sendika: İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak 
ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin biraraya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluş-
turdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.
İşçi: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 2. maddesinin üçüncü fıkrasına göre işçi, 4857 sayılı İş 
Kanununda tanımlandığı gibidir. İş Kanununun 2. maddesinin birinci fıkrasında işçi, iş sözleşmesine dayalı 
çalışan gerçek kişi olarak tanımlanmıştır.
İşveren: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunda, işveren tanımı konusunda İş Kanununa atıf yapılmıştır. 
İş Kanununa göre işveren, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği bulunmayan kurum ve ku-
ruluşlardır.
İşveren Vekili: İşveren adına işletmenin bütününü yönetenlerdir.
İşyeri: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 2. maddesinin üçüncü fıkrasında işyeri kavramı konu-
sunda İş Kanunundaki tanıma atıf yapılmıştır. İş Kanununun 2. maddesinin birinci fıkrasında işyeri, işveren 
tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği 
birim olarak tanımlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasına göre, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile 
nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlen-
me, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer 
eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.
Toplu İş Sözleşmesi: İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere 
işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmedir.
Konfederasyon: Değişik işkollarında en az beş sendikanın biraraya gelerek meydana getirdikleri tüzel kişiliğe 
sahip kuruluştur.
Grev: 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 bırakmalarıdır. 
Kanuni Grev: Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, işçilerin ekonomik ve 
sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla, Kanun hükümlerine uygun olarak 
yapılan grevdir.
Lokavt: İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından 
kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır. 
Kanuni Lokavt: Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından 
grev kararı alınması halinde Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavttır.

Toplu iş hukukunda temel 
kavramları tanımlamak.2



Toplu İş Hukuku

23

neler öğrendik?

1  İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, 
ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini ko-
rumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel 
kişiliğe sahip kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Birlik
B. Dernek
C. Sendika
D. Koalisyon
E. Menfaat kardeşliği

2  İşçilerin işveren kuruluşlarına, işverenlerin de 
işçi kuruluşlarına üye olamamalarına ne ad veril-
mektedir?

A. Sendikaların saflığı ilkesi
B. Sendikaların sadeliği ilkesi
C. Sendikaların kısıtlılığı ilkesi
D. Sendikaların kontrolü ilkesi
E. Bireysel sendika özgürlüğü ilkesi

3  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
anlamında işyerinin tanımı konusunda aşağıdaki 
kanunlardan hangisine atıf yapılmıştır?

A. İş Kanunu
B. Medeni Kanunu
C. Birlikler Kanunu
D. Dernekler Kanunu
E. Türk Borçlar Kanunu

4  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun-
da üst kuruluş olarak aşağıdakilerden hangisine 
izin verilmiştir?

A. Birlik
B. Federasyon
C. Merkez örgüt
D. Konfederasyon
E. Merkezi birlik

5  Konfederasyon değişik işkollarından en az 
kaç sendikanın biraraya gelmesiyle kurulabilir?

A. 3
B. 5
C. 7
D. 8
E. 9

6  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 
göre sendikal örgütlenme hangi esasa dayanmaktadır?
A. İşyeri
B. İşkolu
C. Meslek
D. Eğitim
E. Gelir düzeyi

7  İşveren güdümündeki sendikalara ne ad ve-
rilmektedir?
A. Sarı sendika
B. İstisna sendika
C. Kırmızı sendika
D. Bağımlı sendika
E. Güdümlü sendika 

8  Türk hukuk sisteminde grev hakkı hangi 
uyuşmazlıkta tanınmıştır?
A. Hak uyuşmazlığı
B. Çıkar uyuşmazlığı
C. Sosyal uyuşmazlık
D. Hüküm uyuşmazlığı
E. Konu uyuşmazlığı

9  İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına se-
bep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tara-
fından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği 
karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırıl-
masına ne ad verilmektedir?
A. Grev
B. Lokavt
C. Boykot
D. Meşru eylem
E. Zorlayıcı eylem

10  İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işye-
rinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre 
önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında anla-
şarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca 
çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırak-
malarına ne ad verilmektedir?
A. Mecburi katılım
B. Kanuni fiil
C. Boykot
D. Lokavt
E. Grev
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Yanıtınız yanlış ise “Sendika” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “İşkolu” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “İşyeri” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Grev” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Sendika” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “İşkolu” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Konfederaasyon” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Konfederaasyon” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Lokavt” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Grev” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. E

Sıra Sizde
Yanıt Anahtarı1

Sıra Sizde 1

Esnekleşme eğilimi, toplu iş hukukunun temelini oluşturan örgütlenme hak-
kının kullanımını güçleştirmekte ve dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde 
de sendikal örgütlülük düzeyi hızla düşmektedir. Bu durumda, iş hukukunun 
katı kalıplarının terk edildiği alanda ortaya çıkan boşluğun büyük ölçüde işçi 
ile işveren arasında bireysel düzeyde bağıtlanacak sözleşmelerle doldurulması 
gündeme gelmektedir. Bu eğilim, gerekli önlemler alınıp kuralsızlaşmaya dö-
nüşmesi engellenmediği ve özellikle de örgütlenme özgürlüğü korunmadığı 
takdirde iş hukukunun doğumunda yaşanan sorunlara geri dönülmesi bir ola-
sılık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sıra Sizde 2
2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre sendikaların zorunlu organları genel 
kurul, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kuruludur.

Sıra Sizde 3

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, bir işyerinde 
yürütülen asıl işe yardımcı işlerin de asıl işin girdiği işkolundan sayılacağı be-
lirtilmiştir. Bu nedenle İşkolları Yönetmeliğine göre salça fabrikası, gıda sana-
yisi işkoluna girer.
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Anahtar Sözcükler: • Serbest Kuruluş • Sendika Çokluğu • Sendika Kurucusu • Tüzük • Genel Kurul 
• Yönetim Kurulu • Denetleme Kurulu • Disiplin Kurulu • Sendika Yöneticiliği • İşyeri Sendika Temsilcisi

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
1 Sendikaların kuruluşuna hâkim olan ilkeleri açıklayabilecek,
2 Kurucu olabilmenin koşullarını ifade edebilecek,
3 Kurucu sayısını açıklayabilecek,
4 Kuruluşta izlenecek yöntemi açıklayabilecek,
5 Kuruluşların organlarını ifade edebilecek,
6 Sendikaların yönetimi ve işyerinde temsili açıklayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Toplu İş Hukuku
Kuruluşların Kurulması, 
Organları ve Yönetimi

•	 SENDİKALARIN	KURULUŞUNA	HÂKİM	OLAN	İLKELER
•	 KURUCU	OLABİLME	KOŞULLARI
•	 KURUCU	SAYISI
•	 KURULUŞTA	İZLENECEK	YÖNTEM
•	 KURULUŞLARIN	ORGANLARI
•	 SENDİKALARIN	YÖNETİMİ	VE	İŞYERİNDE	TEMSİL
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SENDİKALARIN KURULUŞUNA 
HÂKİM OLAN İLKELER

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununda, sendikaların kuruluşunda işkoluna 
göre sendikalaşma ilkesi, serbest kuruluş ilkesi ve 
açıkça ifade edilmese de sendika çokluğu ilkesi ka-
bul edilmiştir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununda 
yer alan Türkiye çapında faaliyette bulunma koşu-
luna ise Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nunda yer verilmemiştir.

İşkoluna Göre Sendikalaşma İlkesi
2821 sayılı Sendikalar Kanunu gibi Sendikalar 

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu da güçlü sendika-
cılığın gelişmesi amacıyla sendikaların işkolu dü-
zeyinde örgütlenmesini ilke olarak benimsemiştir. 
İşkolu sendikacılığı, işçilerin işyerindeki temel fa-
aliyet konusu esas alınarak örgütlenmelerini ifade 
eder. Sendikaların kuruluşuna ilişkin dünyadaki 
genel gelişme de sendikaların işkolu esasına göre 
kurulması doğrultusundadır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 
göre, “Sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyet-
te bulunur” (m.3/1). 6356 sayılı Kanun ile işkolu 
esasına göre sendikalaşma ilkesine kamu işverenle-

ri açısından istisna getirilmiştir. Gerçekten, kamu 
işveren sendikalarının, aynı işkolundaki işverenler 
tarafından kurulması ve aynı işkolunda faaliyette 
bulunması koşulu aranmaz (m.3/2). Özel sektör 
işverenleri ise işyerinin girdiği işkolunda bir sendi-
ka kurucusu olabilirler ve bu sendika ancak kendi 
işkolunda faaliyet gösterebilir.

2821 sayılı Sendikalar Kanununda yer alan 
“Meslek veya işyeri esasına göre işçi sendikası kuru-
lamaz” (m.3/3) hükmü Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununda yer almamıştır. Bununla 
birlikte sendikaların işkolu esasına göre faaliyette 
bulunacağına ilişkin düzenleme karşısında, aynı iş-
yerinde çalışan işçiler veya aynı meslekte yer alan 
işçiler ancak bir işkolunda faaliyette bulunmak 
üzere sendika kurabilirler. Buna göre, bir çimen-
to fabrikasında çalışan elektrik teknisyeni, makina 
teknisyeni, üretim bölümünde çalışan işçi, temizlik 
işçisi, bu işyerinde çalışan hekim ve aşçı yaptıkla-
rı işe ve işyerine bakılmaksızın “çimento, toprak ve 
cam” işkolunda kurulacak sendikanın kurucusu 
olabilirler. Bu sendikanın sadece belli bir işyerinde 
çalışan işçiler tarafından kurulabilmesi de müm-
kündür. 

2821 sayılı Kanunda yirmisekiz olan sendika-
ların kurulabilecekleri işkolları 6356 sayılı Kanu-
na ekli 1 sayılı cetvelde yirmi adet olarak belirlen-
miştir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanununda sendikaların kuruluşun-
da aşağıdaki ilkeler kabul edilmiştir:
•	 İşkoluna	göre	sendikalaşma	ilkesi,	
•	 Serbest	kuruluş	ilkesi,
•	 Sendika	çokluğu	ilkesi.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu metni için http://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2012/11/20121107-1.htm ve 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu metni için http://
www.csgb.gov.tr adreslerine bakabilirsiniz.

internet

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanununda neden sendikaların 
işkolu düzeyinde örgütlenmesi ilkesi be-
lirlenmiştir?

sıra sizde
1

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde sen-
dikaların kurulabilecekleri işkolları yirmi 
adet olarak belirlenmiştir.
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Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 
belirtilen işkolları şunlardır: 

No İŞKOLLARI

1 Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık, ve 

2 Gıda sanayii

3 Madencilik ve taş ocakları

4 Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç

5 Dokuma, hazır giyim ve deri

6 Ağaç ve kâğıt

7 İletişim

8 Basın, yayın ve gazetecilik

9 Banka 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 yerleri

19 Savunma ve güvenlik

20 Genel işler

Bir işyerinin gireceği işkolu o işyerinde yürütü-
len esas işin niteliğine göre belirlenir ve bir işye-
rinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin 
dahil olduğu işkolundan sayılır (m.4/2). Bu ne-
denle, bir bankada çalışan aşçı banka, finans ve si-
gorta işkolunda kurulu bir işçi sendikasına; özel bir 
hastanede çalışan aşçı ise sağlık ve sosyal hizmetler 
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 yürütülen 
birden fazla esas işin bulunması halinde ise işkolu 
baskın olan iş esas alınarak belirlenmelidir. 

Bir işkoluna giren işler, işçi ve işveren konfede-
rasyonlarının görüşü alınarak ve uluslararası norm-
lar gözönünde bulundurularak Bakanlıkça çıkarıla-
cak bir yönetmelikle belirlenir (m.4/3). 

Bir işyerinin girdiği işkolu bazen uyuşmazlık ko-
nusu olabilir. İşyerinin girdiği işkoluna ilişkin uyuş-
mazlıkların çözüm yolu Kanunun 5. maddesinde 
düzenlenmiştir. Buna göre, bir işyerinin girdiği işko-
lunun tespiti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığınca yapılır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tespit ile ilgili kararını Resmi Gazetede ya-
yımlar. Kararın yayımından sonra bu tespite karşı il-
gililer onbeş gün içinde dava açabilirler. Mahkeme iki 
ay içinde kararını verir. Karar hakkında istinaf yoluna 
başvurulması halinde, Bölge Adliye Mahkemesi iki ay 
içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde, 
Yargıtay uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara 
bağlar. Hükümde yer alan onbeş günlük itiraz süresi 
hak düşürücü süredir ve bu nedenle hâkim tarafından 
kendiliğinden gözönünde bulundurulur.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu işko-
lu tespitine ilişkin önemli bir düzenleme getirmiştir. 
Buna göre, yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki sü-
reci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki 
dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna 
ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tes-
pit davalarında bekletici neden sayılmaz. İşkolu de-
ğişikliği yürürlükteki toplu iş sözleşmesini etkilemez 
(m.5/2, 3). Böylelikle çözümlenmesi bazen uzun sü-
reler alan işkolu itirazlarının yeni toplu iş sözleşmesi 
sürecini olumsuz etkilememesi sağlanmak istenmiştir.

Serbest Kuruluş İlkesi
Türk Hukukunda serbest kuruluş esası benimsen-

miştir. Bu ilke, Anayasa’nın 51. maddesinin birinci ve 
6356 sayılı Kanununun 3. maddesinde birinci ben-
dinde yer alan “Kuruluşlar, bu Kanundaki kuruluş usul 
ve esaslarına uyarak önceden izin almaksızın kurulur” 
hükmü ile ifade edilmiştir. Serbest kuruluş ilkesinin 
sonucu olarak, sendika ve konfederasyonların tüzel 
kişilik kazanabilmesi için hiçbir makamın izninin alın-
masına (izin sistemi) veya yetkili bir makamın sendika 
ve konfederasyonların tüzüklerinin kanuna uygunlu-
ğunu denetlemesine (normatif sistem) gerek yoktur.

Bir işyerinin gireceği işkolu o işyerinde 
yürütülen esas işin niteliğine göre belirle-
nir ve bir işyerinde yürütülen asıl işe yar-
dımcı işler de asıl işin dahil olduğu işko-
lundan sayılır.

Kuruluşlar, kurucularının kuruluşun mer-
kezinin bulunacağı ilin valiliğine dilekçe-
lerine ekli olarak kuruluş tüzüğünü ver-
meleriyle tüzel kişilik kazanırlar.
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Kuruluşlar, kurucularının kuruluşun merke-
zinin bulunacağı ilin valiliğine dilekçelerine ekli 
olarak kuruluş tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik 
kazanır (m.7/1). Kuruluşların tüzel kişilik kazana-
bilmesi, valiliğin bir ön inceleme yapmasına veya 
izin vermesine bağlı değildir.

Sendika Çokluğu İlkesi
Bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir. 

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 işkolların-
da kurulu bulunan sendikalardan birisine üye olmak 
istememeleri halinde yeni bir sendika da kurabilirler.

KURUCU OLABİLME KOŞULLARI

Sendika Kurucuları İçin

İşçi Sendikaları Açısından İşçi, 
İşveren Sendikaları Açısından 
İşveren Niteliğine Sahip Olma

İşçi sendikası kurucuları için işçi, işveren sendi-
kası kurucuları için işveren niteliğine sahip olma ön 
koşuldur. Gerçekten 6356 sayılı Kanunun 2. mad-
desi (ğ) bendinde sendika, işçilerin veya işverenle-
rin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal 
hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az 
yedi işçi veya işverenin biraraya gelerek bir işkolun-
da faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel 
kişiliğe sahip kuruluşlar olarak tanımlanmıştır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu işçi 
ve işveren kavramlarını tanımlamamış ve 4857 sa-
yılı Kanununun yaptığı tanımın geçerli olduğunu 
hüküm altına almıştır (m.2/3). Ayrıca İş Kanunu 
kapsamına girmeyen kişiler (profesyonel sporcular, 
uçan hava personeli gibi) de Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununun kapsamında yer alır. İş söz-
leşmesi dışında ücret karşılığı iş görmeyi taşıma, eser, 
vekâlet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleşmesine 

göre bağımsız olarak mesleki faaliyet olarak yürüten 
gerçek kişiler de Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun kuruluşlara ilişkin hükümleri (ikinci ila 
altıncı bölüm) bakımından işçi sayılır (m.2/4).

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ba-
kımından işçi niteliğine sahip olabilmek için, iş 
sözleşmesiyle çalışan kişinin İş Kanunu, Basın İş 
Kanunu, Deniz İş Kanunu veya 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. 

6356 sayılı Kanunun 2. maddesinin ikinci ben-
dinde işveren vekillerinin de işveren sayılacakları 
hükme bağlanmıştır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu açısından işveren vekili, “İşveren adı-
na işletmenin bütününü yönetenler” olarak tanım-
lanmış ve İş Kanuna göre işveren vekili kavramının 
kapsamı daraltılmıştır. 

Bir işkolunda birden fazla sendika kuru-
labilir.

İşçi sendikası kurucuları için işçi, işveren 
sendikası kurucuları için işveren niteliğine 
sahip olma ön koşuldur.

Sendika, işçilerin veya işverenlerin çalışma 
ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak 
ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en 
az yedi işçi veya işverenin biraraya gelerek bir 
işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluş-
turdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
açısından işveren vekili, işveren adına iş-
letmenin bütününü yönetenlerdir.

İşveren sendikası kurucusunun tüzel kişi ol-
ması halinde tüzel kişiyi temsil eden gerçek 
kişide aşağıda belirtilen koşullar aranır:
•	 Ehliyet	sahibi	olma,
•	 Belirli	suçlardan	hüküm	giymemiş	olma,
•	 Fiilen	çalışır	olma.
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Görüldüğü üzere, Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu, İş Kanununa göre işveren vekili 
kavramını daha dar düzenlemiş ve sadece işletme-
nin bütününü yönetmeye yetkili olanları işveren 
vekili olarak kabul etmiştir. Buna göre, bir banka-
da genel müdür işveren vekili niteliğine sahip iken, 
şube müdürü işveren vekili değildir. Ancak şube 
müdürünün İş Kanunu bakımından işveren vekili 
olduğu hususunda kuşku yoktur. 

İşveren sendikası kurucusunun tüzel kişi olma-
sı halinde tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişide de 
aşağıda belirtilen koşullar aranır (m.6/2).

•	 Ehliyet Sahibi Olma:	 Fiil	 ehliyetine	 sahip	
gerçek veya tüzel kişiler sendika kurma hak-
kına sahiptir. 

•	 Belirli Suçlardan Hüküm Giymemiş Olma: 
Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde 
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah-
tecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama ve kaçakçılık suçların-
dan birinden mahkûmiyeti bulunanlar sen-
dika kurucusu olamaz.

•	 Fiilen Çalışır Olma: 2821 sayılı Sendika-
lar Kanununda sendika kurucusu olabil-
mek için sendikanın kurulacağı işkolunda 
fiilen çalışır olma koşulu öngörülmüştü. 
6356 sayılı Kanun, sendikanın kurulacağı 
işkolu ifadesine hükümde yer vermemiştir. 
Kanımca Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu açısından da kurucu olacak işçinin, 
sendikanın kurulacağı işkolunda fiilen ça-
lışır olmasını aramak gerekir. Sendikaların 
kuruluşunda açıkça işkolu esasının kabul 
edilmiş olması nedeniyle farklı bir işkolun-
da fiilen çalışan işçinin bir başka işkolunda 
faaliyet gösterecek sendikanın kurucusu ol-
masını kabul etmek isabetli değildir. 

2821 sayılı Kanunda sendika kuruculuğu için 
aranan Türk vatandaşı olma, Türkçe okur-yazar 
olma ve kamu haklarından yasaklanmamış olma 
koşullarına 6356 sayılı Kanunda yer verilmemiştir. 

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 gözö-
nünde bulundurulduğu takdirde, sendika kuru-
cuları için gerekli olan koşulların üst kuruluş olan 
konfederasyon kurucusu sendikanın temsilcisi olan 
gerçek kişiler için de geçerli olduğu görüşündeyiz.

Konfederasyon kurucusu olacak sendikanın ge-
nel kurulunun da bu doğrultuda karar almış olması 
gerekir (m.11/ğ). Genel Kurulun karar yeter sayı-
sı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt 
çoğunluğudur. Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı 
belirlenmemişse üst kuruluşun kurucusu olma, üst 
kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme hallerinde 
karar yeter sayısı üye veya delege tamsayısının salt 
çoğunluğudur (m.13/3).

KURUCU SAYISI
Sendikalar en az yedi işçi veya işverenin (m.2/ğ); 

konfederasyonlar ise değişik işkollarından en az beş sen-
dikanın biraraya gelmesi suretiyle kurulabilir (m.2/f).

KURULUŞTA İZLENECEK YÖNTEM

Tüzüğün Hazırlanması
Kuruluşların kuruluşu için öncelikle tüzüğü-

nün hazırlanması gerekir. Tüzük, kuruluşların içya-
pısını, faaliyetlerini ve işleyişini düzenleyen temel 
hukuk kaynağıdır. Tüzük bir bakıma kuruluşun 
anayasası gibidir.

Sendika ve konfederasyon tüzüklerinde bulun-
ması gereken zorunlu unsurlar Kanunda 8. madde-
de sayılmıştır. Bunlar:

•	 Adı,	merkezi	ve	adresi,
•	 Amacı,
•	 Sendikanın	faaliyet	göstereceği	işkolu,	
•	 Sendika	kurucularının	ad	ve	soyadları,	kim-

lik bilgileri, meslek ve sanatları ve yerleşim 
yerleri; üst kuruluşları kuran sendikaların 
işkolları ile ad ve adresleri,

•	 Üye	olma,	üyelikten	çıkma	ve	çıkarılmanın	
koşulları,

Sendikalar en az yedi işçi veya işverenin; 
konfederasyonlar ise değişik işkollarından 
en az beş sendikanın biraraya gelmesi su-
retiyle kurulabilir.
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•	 Genel	 kurulun	 oluşumu,	 toplanma	 zama-
nı, görev ve yetkileri, üye ve delegelerinin 
oy kullanmaları, çalışma usul ve esasları ile 
toplantı ve karar yeter sayıları,

•	 Genel	kurul	dışında	kalan	organlar,	bu	or-
ganların oluşumu, görev, yetki ve sorumlu-
lukları, çalışma usul ve esasları ile toplantı 
ve karar yeter sayıları,

•	 Şube	veya	bölge	şubelerinin	nasıl	kurulaca-
ğı, birleştirileceği veya kapatılacağı, görev 
ve yetkileri, genel kurullarının toplantıları-
na ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile 
sendika genel kurulunda şube ve bölge şu-
belerinin nasıl temsil edileceği, 

•	 Üyelerce	ödenecek	aidat	ve	sendika	yöneti-
cilerinin ücretleri ile ilgili usul ve esaslar,

•	 Demirbaşların	satış	ve	terkininde	uygulana-
cak usul ve esaslar,

•	 İç	denetim	usulleri,
•	 Tüzüğün	değiştirilme	usulleri,
•	 Sona	erme	hâlinde	mallarının	tasfiye	şekli,
•	 Organlarının	 oluşumuna	 kadar	 kuruluşun	

işlerini yürütmeye ve kuruluşu temsile yet-
kili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve 
soyadları ile yerleşim yerleri.

Yukarıda sayılan hususlar kuruluşların tüzükle-
rinde bulunması gereken zorunlu düzenlemelerdir. 
Bunun dışında kuruluşların tüzüklerinde kanunla-
rın emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 
çeşitli konuları düzenleyen hükümler de yer alabi-
lir. Kuruluş tüzüğünün içeriği hususunda Anayasa 
da sınırlandırma getirmiştir. Buna göre, “Sendika 
ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, 
Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esas-
larına aykırı olamaz” (AY m.51/6). Cumhuriyetin 
temel nitelikleri Anayasa’nın 2. maddesinde, “Tür-
kiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanış-
ma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk Devletidir” hükmü ile düzenlenmiştir.

Tüzüğün Kuruluşun Merkezinin 
Bulunacağı İlin Valiliğine Verilmesi ve 
İlan

Kuruluşlar, kurucularının kuruluşun merke-
zinin bulunacağı ilin valiliğine dilekçelerine ekli 

olarak kuruluş tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik 
kazanır. Sendikalar için kurucuların kurucu olabil-
me koşullarına sahip olduklarını ifade eden yazılı 
beyanları; üst kuruluşlar için ilgili kuruluşların ge-
nel kurul kararları dilekçeye eklenir (m.7) 

Kuruluşların tüzüğünün yazılı olması gerekir. 
Kanunda aksine hüküm olmadığı için, buradaki 
yazılı şekil, adi (basit) yazılı şekildir.

Vali, tüzük ve kurucuların listesini onbeş gün 
içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığına gönderir. Bakanlık; kuruluşun adını, 
merkezini ve tüzüğünü onbeş gün içinde resmi in-
ternet sitesinde ilan eder (m.7/2). 

Tüzüğün veya ekindeki belgelerin içerdikleri 
bilgilerin kanuna aykırılığının saptanması ya da bu 
Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının sağlanma-
dığının anlaşılması halinde ilgili valilik kanuna ay-
kırılık veya eksikliklerin bir ay içinde giderilmesini 
ister. Bu süre içinde kanuna aykırılığın veya eksikli-
ğin giderilmemesi halinde, Bakanlığın veya ilgili va-
liliğin başvurusu üzerine mahkeme, gerekli gördüğü 
takdirde kurucuları da dinleyerek üç işgünü içinde 
kuruluşun faaliyetinin durdurulmasına karar vere-
bilir. Mahkeme kanuna aykırılığın veya eksikliğin 
giderilmesi için altmış günü aşmayan bir süre verir 
(m.7/3). Tüzük ve belgelerin kanuna uygun hale ge-
tirilmesi üzerine mahkeme durdurma kararını kaldı-
rır. Verilen süre sonunda tüzük ve belgelerin kanuna 
uygun hale getirilmemesi halinde ise mahkeme ku-
ruluşun kapatılmasına karar verir (m.7/4).

 

Kuruluşlar, kurucularının kuruluşun mer-
kezinin bulunacağı ilin valiliğine dilekçe-
lerine ekli olarak kuruluş tüzüğünü ver-
meleriyle tüzel kişilik kazanırlar.

Kuruluşların tüzüğünün yazılı olması ge-
rekir.

Kuruluşların ilgili valiliğe teslim ettiği tü-
züklerinde veya ekli belgelerinde kanuna 
aykırılığın belirlenmesi halinde ne olur?

sıra sizde
2
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KURULUŞLARIN ORGANLARI
Kuruluşun ve şubelerinin organları; genel ku-

rul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin 
kuruludur (m.9/1). Ayrıca, kuruluşlar gerekliliğe 
göre başka organlar da kurabilir. Ancak genel kurul 
ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının gö-
rev ve yetkileri bu organlara devredilemez (m.9/2). 
Başkanlar kurulu, eğitim kurulu, araştırma kuru-
lu gibi çeşitli isimlerde kurulabilecek bu organlara 
seçimlik (isteğe bağlı) organlar adı verilir. Kuruluş-
ların belirtilen dört organ dışında başka bir organ 
oluşturmaları zorunlu değildir. Ancak diledikleri 
organları oluşturabilmeleri de kollektif sendika öz-
gürlüğünün bir gereğidir. 

Kuruluşun organlarının kaç üyeden oluşaca-
ğı kuruluşun tüzüğü ile belirlenir. Ancak zorunlu 
organlardan genel kurul dışında kalanların üye sa-
yıları üçten az dokuzdan fazla; konfederasyonların 
yönetim kurullarının üye sayıları beşten az yirmii-
kiden fazla ve şubelerin genel kurul dışındaki ku-
rullarının üye sayıları üçten az beşten fazla olamaz. 
Genel kurul dışındaki organlara asıl üye sayısı ka-
dar yedek üye seçilir (m.9/1). 

Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı öngörülme-
mişse, genel kurul dışında kalan organlar için; top-
lantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğu, 
karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğun-
luğudur (m.9/7).

Genel Kurul
Genel kurul yüklendiği yetkiler ve sendika içi 

demokrasinin gerçekleşmesi için sahip olduğu 
önem itibariyle kuruluşların en üst karar ve dene-
tim organıdır.

Genel Kurulun Oluşumu
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, ku-

ruluşların genel kurullarının nasıl oluşturulacağı 
hususunun kuruluşun tüzüğü ile belirlenmesini ön 

görmüştür. 6356 sayılı Kanunun 10. maddesinin 
birinci bendine göre, kuruluşların genel kurulu, tü-
züğüne göre üye veya delegelerden oluşur. Sendika-
lar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, 2821 sayılı 
Sendikalar Kanununda olduğu gibi genel kurulun 
hangi üye sayısından sonra delegelerden oluşacağı 
ve delege sayısının alt ve üst sınırları belirlenme-
miş, bu konuları düzenleme yetkisi bütünüyle ku-
ruluşun tüzüğüne bırakılmıştır. Kolektif sendika 
özgürlüğü açısından isabetli bir düzenlemedir. 

Delegelerle oluşacak genel kurullara kuruluş ve 
şubelerin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu 
üyeleri doğal delege olarak katılırlar (m.10/1). Delege 
sıfatı, bir sonraki olağan genel kurul için yapılacak 
delege seçimi tarihine kadar devam eder (m.10/2). 
Kanunda delege olabilmek için herhangi bir koşul 
öngörülmemiştir. Bu nedenle her üye delege seçi-
lebilir. Delege seçiminin usul ve esasları kuruluşun 
tüzüğü ile belirlenir. Ancak tüzüklere delege seçile-
bilmeyi engelleyici hükümler konulamaz (m.10/3). 
Genel kurul dışında yapılan delege seçimleri üyeler 
tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm 
esasına ve tüzük hükümlerine göre yapılır (m.16/1).

Genel Kurulun Toplanması
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, 

kuruluşlar için üç tür genel kurul toplantısı öngö-
rülmüştür: 

Kuruluşun ve şubelerinin organları şun-
lardır:
•	 Genel	kurul,	
•	 Yönetim	kurulu,
•	Denetleme	kurulu,	
•	 Disiplin	kuruludur.

Genel kurul yüklendiği yetkiler ve sendika 
içi demokrasinin gerçekleşmesi için sahip 
olduğu önem itibariyle kuruluşların en üst 
karar ve denetim organıdır.

Genel kurullara kuruluş ve şubelerin yö-
netim, denetleme ve disiplin kurulu üye-
leri doğal delege olarak katılırlar.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nunda, kuruluşlar için üç tür genel kurul 
toplantısı öngörülmüştür: 
•	 İlk	genel	kurul	toplantısı,
•	 Olağan	genel	kurul	toplantısı,
•	 Olağanüstü	genel	kurul	toplantısı.
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•	 İlk Genel Kurul Toplantısı: Kuruluşların ilk 
genel kurul toplantısının tüzel kişilik kazan-
malarından itibaren altı ay içerisinde ya-
pılması gerekir (m.12/1). Böylelikle genel 
kurul dışında kalan diğer organların üyeleri 
seçimle belirlenecektir.

•	 Olağan Genel Kurul Toplantısı: Yapılan ilk 
genel kurul toplantısından sonra, kuruluş-
ların düzenli olarak belirli zaman aralıkları 
ile genel kurul toplantısı yapmaları gerekir. 
Bu toplantılara olağan genel kurul toplantısı 
denir.	 Olağan	 genel	 kurul	 toplantılarının	
en geç dört yılda bir yapılması gerekir. Bu 
düzenleme, kuruluş genel kurullarının yanı 
sıra şube genel kurulları için de geçerlidir. 
Kuruluşlar tüzükleri ile genel kurulun daha 
kısa sürelerde toplanmasını öngörebilirler.

•	 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Kuruluş 
genel kurullarının bazı önemli nedenle-
rin bulunması halinde, olağan genel kurul 
toplantısı için öngörülen dönemler dışında 
toplanmasına olağanüstü genel kurul toplan-
tısı adı verilir. Kuruluşun tüzüğünde deği-
şiklik yapma gerekliliğinin ortaya çıkması, 
üst ya da uluslararası kuruluşa üye olma 
kararının alınması gibi durumlarda genel 
kurul olağanüstü toplanabilir. 

Kanunda 12. maddenin dördüncü bendine 
göre, olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya 
denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya 
da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin 
yazılı isteği üzerine altmış gün içinde yazılı istekteki 
konuları öncelikle görüşmek üzere toplanır. 

6356 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye göre, 
talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı 
tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde ola-
ğanüstü genel kurula gidilemez, ancak isteğe konu 
olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır. 

Kanunda öngörülen beşte bir oranı sendika 
tüzükleri ile azaltılabilir. Azınlıkların genel kurulu 
olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi kamu düze-
nine ilişkin olduğu için, bu oran artırılamaz veya 
bu yetki tamamen ortadan kaldırılamaz.

Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması
Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından 

yapılır (m.12/5). Yönetim kurulunun bu yetkisi, 
ilk genel kurul toplantısı, olağan genel kurul top-

lantıları ve olağanüstü genel kurul toplantıları için 
hüküm ifade eder.

Yönetim kurulunun, sendika ve konfederasyo-
nun tüzel kişilik kazanmasından itibaren altı ay için-
de yapılması gereken ilk genel kurul toplantısı veya 
tüzükte öngörülen süre içerisinde yapılması gereken 
olağan genel kurul toplantısı yahut denetleme kuru-
lu veya üye veya delege tam sayısının beşte birinin 
yazılı isteğine rağmen olağanüstü genel kurul top-
lantısı için çağrıda bulunmaması halinde, kuruluşun 
üyelerinden birinin veya durumu tespit eden Bakan-
lığın başvurusu üzerine, mahkeme kararıyla yönetim 
kuruluna işten el çektirilir. Mahkeme, ayrıca genel 
kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa 
zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilin-
ceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere 
Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince bir veya 
üç kayyım tayin eder (m.12/6).

Üye	veya	delege	tam	sayısının	beşte	biri	tarafın-
dan yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı talebi, 
yönetim kurulu tarafından şekli olarak değerlendi-
rilebilir. Başka bir ifade ile yönetim kurulu, yeterli 
sayıda üye veya delegenin talepte bulunup bulunma-
dığını ya da talepte bulunan kişilerin üye veya delege 
olup olmadığını inceler. Yönetim kurulunun talep 
konusunun yerindeliğini denetleme yetkisine ilişkin 
Kanunda bir düzenleme yoktur. Yargıtay’a göre, “...
olağan genel kurulundan kısa bir süre sonra olağan 
üstü genel kurulun toplanmasını gerektirecek ciddi ve 
objektif nedenlerin varlığı kanıtlanamadığından da-
vanın reddi ...” gerekir (Yarg. 9. HD., T.03.04.2007, 
10760/9284). Görüldüğü üzere, Yargıtay olağanüs-
tü toplantı talebinden sonra yönetim kurulunun 
genel kurulu toplantıya çağırabilmesi için toplantı 
yapılmasını gerektirecek ciddi ve objektif nedenlerin 
bulunmasını aramaktadır. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en 
az onbeş gün önce genel kurula katılacak üye veya 
delegeleri belirleyen listeler, toplantının gündemi, 
yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde ya-
pılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten 
bir yazı ile birlikte yetkili seçim kurulu başkanlığı-
na verilir (m.14/2). Bunun yanı sıra iki genel kurul 
toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap 
raporu, yeminli mali müşavir raporu, denetleme 

Genel kurula çağrı, yönetim kurulu tara-
fından yapılır.
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kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi 
toplantı tarihinden onbeş gün önce genel kurula ka-
tılacaklara gönderilir (m.12/3).

Genel Kurulun Çalışması
Genel kurul, yukarıda belirtilen yöntemle ya-

pılan çağrı ilanında belirtilen gün, saat ve yerde 
toplanır.

Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye veya de-
lege tamsayısının salt çoğunluğudur. Tüzükte daha 
yüksek bir yeter sayı belirlenebilir. İlk toplantıda 
yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok onbeş 
gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sa-
yısı, üye veya delege tam sayısının üçte birinden az 
olamaz (m.13/1).

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu genel 
kurul tarafından alınacak bazı kararlar için ağırlaştı-
rılmış yeter sayı öngörülmüştür. Aşağıdaki hususlara 
ilişkin kararların, tüzükte daha yüksek bir yeter sayı 
belirlenmemişse, karar yeter sayısı üye veya delege 
tamsayısının salt çoğunluğu ile alınması gerekir:

•	 Tüzük	değişikliği,	
•	 Fesih,	
•	 Birleşme,	
•	 Katılma,	
•	 Üst	kuruluşun	veya	uluslararası	kuruluşun	

kurucusu olma, 
•	 Üst	 kuruluşlara	 ve	 uluslararası	 kuruluşlara	

üyelik ile üyelikten çekilme. 
Delegelerin veya üyelerin genel kurula katılma 

ve oy kullanma hakkı vardır. Delegelerin veya üye-
lerin genel kurula katılmaları ve oy kullanmaları 
engellenemez (m.13/2).

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Genel kurul, kuruluşların en üst organı olma-

sı nedeniyle en yüksek karar alma, en yüksek işleri 
görme ve en yüksek denetleme yetkisine sahiptir. 
Kanunun 11. maddesinde genel kurulun görev ve 
yetkileri şu şekilde sayılmıştır:

•	 Organların	seçimi,
•	 Tüzük	değişikliği,
•	 Yapılacak	ilk	genel	kurula	sunulması	ve	geç-

mişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makam-
lar veya mahkemelerce kanuna aykırı görü-
lerek düzeltilmesi istenen konular hakkında 
yönetim kuruluna yetki verilmesi,

•	 Yönetim	kurulu	ve	denetleme	kurulu	rapor-
ları ile yeminli mali müşavir raporlarının 
görüşülmesi,

•	 Yönetim	 kurulu	 ve	 denetleme	 kurulunun	
ibrası,

•	 Bütçenin	kabulü,
•	 Yönetim	 kurulu,	 denetleme	 kurulu	 ve	 di-

siplin kurulu üyelerine verilecek ücret, taz-
minat, ödenek ve yolluklar ile sosyal hakla-
rın belirlenmesi,

•	 Taşınmaz	satın	alınması	veya	mevcut	taşın-
mazların satılması hususunda yönetim ku-
ruluna yetki verilmesi,

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

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

•	 Birleşme	veya	katılma,
•	 Uluslararası	 kuruluşun	 kurucusu	 olma,	

uluslararası kuruluşlara üye olma veya üye-
likten çekilme,

•	 Kuruluşun	feshi,
•	 Mevzuat	veya	tüzükte	genel	kurulca	yapıl-

ması öngörülen diğer işlemleri yerine getir-
me ve başka bir organa bırakılmamış konu-
ları karara bağlama.

Şube	genel	kurulları	ise	sadece	organların	seçi-
mi, yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları 
ile yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi, 

Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye 
veya delege tamsayısının salt çoğunlu-
ğudur.

Delegelerin veya üyelerin genel kurula ka-
tılma ve oy kullanma hakkı vardır.
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yönetim ve denetleme kurulunun ibrası ve mev-
zuatta veya tüzüklerinde genel kurulca yapılması 
belirtilen diğer işlerin yerine getirilmesi, başka bir 
organa bırakılmamış konuların karara bağlanması 
hususlarında yetkilidir. Ancak şube genel kurulla-
rının mali konularda ibra yetkisi yoktur (m.11/2).

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 Ka-
nununda herhangi bir düzenleme bulunmamakta-
dır. Ancak Medeni Kanun 83. madde hükmünün 
sendika genel kurul kararları hakkında da uygulan-
ması suretiyle genel kurul kararlarının iptalinin is-
tenebileceği 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 ge-
nel ilkelerine yahut dürüstlük kuralına ay-
kırı olması,

•	 Kararın	 iptalini	 isteyen	 davacının	 toplan-
tıda hazır bulunmuş ancak karar doğrul-
tusunda 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 karar-
larına katılmayan her üye kararı öğrenmesinden 
başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulun-
mayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak 
bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başla-
yarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiy-
le kararın iptalini isteyebilir. Hükümde öngörülen 
bir ve üç aylık dava açma süresi niteliği itibariyle 
hak düşürücü süredir.

Öğreti ve Yargıtay tarafından Medeni Kanunun 
83. maddesine dayanarak, kanun veya tüzüğe ay-
kırı olarak yapılan genel kurul toplantısının bütü-
nüyle iptalinin istenebileceği kabul edilmektedir.

Genel Kurul Dışında Kalan Diğer 
Organlar

Genel kurul dışında kalan organların üye sayıla-
rı kuruluşun tüzüğü ile belirlenir. Ancak Sendika-
lar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile bu organların 
üye sayılarına sınırlama getirilmiştir. Buna göre ge-
nel kurul dışında kalan organların üye sayıları, üç-
ten az dokuzdan fazla; konfederasyonların yönetim 
kurullarının üye sayıları beşten az yirmiikiden fazla 
ve şubelerin genel kurul dışındaki kurullarının üye 
sayıları üçten az beşten fazla olamaz. Genel kurul 
dışındaki organlara asıl üye sayısı kadar yedek üye 
seçilir (m.9/1). 

Genel kurul dışında kalan diğer organların gö-
rev ve yetkileri 2821 sayılı Kanundan farklı olarak 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu ile düzenlenmemiş ve bu konunun düzenlen-
mesi kuruluşların tüzüklerine bırakılmıştır (m.8/f ). 

Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı öngörülme-
mişse, genel kurul dışında kalan organlar için; top-
lantı yeter sayısı kurul üye sayısının salt çoğunluğu, 
karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğun-
luğudur (m.9/4).

Yönetim kurulu, kuruluşların temsil organı-
dır. Yönetim kurulu kuruluşu, kuruluşun amacı 
doğrultusunda temsil eder. Ayrıca tüzüğün verdiği 
yetki çerçevesinde kuruluşun yönetilmesi gelir ve 
gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması, gele-
cek döneme ait bütçenin hazırlanarak genel kurula 
sunulması, bu çerçeve içerisinde taşınmazların yö-
netimi, aidatların toplanması, sendika tesislerinin 
üyelerin yararlanmalarına hazır tutulması ve sen-
dikada çalışacak işçilerin işe alınmaları yönetim 
kurulunun görevleri arasında sayılabilir. Genel ku-
rulca verilecek diğer görevlerin yapılması yönetim 
kurulunun görevleri içinde yer alır.

Kuruluşun genel kurul dışında kalan or-
ganlarının üye sayıları, üçten az dokuzdan 
fazla; konfederasyonların yönetim kurul-
larının üye sayıları beşten az yirmiikiden 
fazla ve şubelerin genel kurul dışındaki 
kurullarının üye sayıları üçten az beşten 
fazla olamaz.
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Disiplin kurulu, kuruluşların üyeleri üzerinde 
otoriteyi sağladığı organdır. Disiplin kurulu, ku-
ruluşların amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği 
ileri sürülen üyeler hakkında soruşturma yapmak 
ve üyelikten çıkarma dışındaki tüzükte öngörülen 
disiplin cezalarını vermekle görevlidir. 

Denetleme kurulları, kuruluşları kanun ve 
kuruluşun tüzüğü hükümlerine göre denetlemekle 
görevli ve yetkilidirler. Denetimde, yönetim ve iş-
leyişin, gelir, gider ve bilânçoların ve bunlarla ilgili 
işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına 
uygunluğu incelenir (m.29/1).

SENDİKALARIN YÖNETİMİ VE 
İŞYERİNDE TEMSİLİ

Sendika Yöneticiliği 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, ku-

ruluşun ve şubelerinin yönetim kurulu üyelerini 
yönetici olarak kabul etmiştir (m.2/i). Disiplin ve 
denetleme kurulu üyelerinin yönetici sıfatları bu-
lunmamaktadır. 

Kuruluşların genel kurul dışındaki organlarına 
seçilebilmek için Kanunda 6. maddede düzenlenen 
ve kurucular için aranan koşullara sahip olmak ge-
rekir. Bu koşullara sahip olmayan birinin seçildi-

ğini saptayan valiliğin veya Bakanlığın başvurusu 
üzerine mahkeme, bu kişinin görevine son verir. 

Mahkemenin kararı kesindir (m.9/3). Ayrıca, genel 
kurul dışındaki organlara seçilen üyelerin ad ve so-
yadları ilgili valiliğe bildirilir ve Bakanlık; onbeş gün 
içinde resmi internet sitesinde ilan eder (m.9/4).

Kuruluşların ve şubelerin kurucu ve yönetici-
leri, kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan 
çocuklarına ait mal bildirimlerini 3628 sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklar-
la Mücadele Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre 
vermek zorundadır (m.29/4). Belirtmek gerekir ki, 
Kanunda 2. maddenin (i) bendi kuruluşun ve şu-
belerinin yönetim kurulu üyelerini yönetici olarak 
tanımlamıştır. Bu nedenle mal bildiriminde bulun-
ma yükümlülüğü de sadece yönetim kurulu üyeleri 
ile sınırlıdır. 

Kuruluşların genel kurul dışındaki zorunlu or-
ganlarına üyelik sıfatı, seçime girmemek, yeniden 
seçilmemek veya üyenin ölümü, fiil ehliyetini kay-
betmesi gibi nedenlerle sona erer. Bunlar dışında 
zorunlu organlara üyelik sıfatını sona erdirecek çe-
şitli hâller Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nunda düzenlenmiştir:

•	 Genel	kurul	dışındaki	organlara	seçilenlerin	
Kanunda 6. maddede sayılan suçlardan biri 
ile mahkûm olmaları hâlinde görevleri ken-
diliğinden sona erer (m.9/5).

•	 Kuruluş	 ve	 şube	 yönetim,	 denetleme	 ve	
disiplin kurulu üyelerinin görevleri, mil-
letvekili veya belediye başkanı seçilmeleri 
hâlinde kendiliğinden son bulur (m.9/6).

İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin 
sendika ve üst kuruluşlardaki üyelikleri ve görevle-
ri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona 
erer. Ancak, tüzel kişiliği temsilen işveren vekili sı-
fatı ile işveren sendikalarına üye olanların bu sıfatı 
kaybetmeleri hâlinde tüzel kişiliğin üyeliği düşmez. 
Bu durumda işveren vekilinin kuruluş organların-
daki görevleri sona erer (m.19/5).

Disiplin kurulu, sendikanın üyeleri üze-
rinde otoriteyi sağladığı organdır.

Yönetim kurulu, kuruluşların temsil orga-
nıdır.

Denetleme kurulları, kuruluşları kanun 
ve kuruluşun tüzüğü hükümlerine göre 
denetlemekle görevli ve yetkilidirler.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 
kuruluşun ve şubelerinin yönetim kurulu 
üyelerini yönetici olarak kabul etmiştir. 
Disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin 
yönetici sıfatları bulunmamaktadır.

Disiplin kurulu üyelikten çıkarma cezası 
verebilir mi?

sıra sizde
3
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İşyeri Sendika Temsilciliği
Sendikaların işyerinde temsili, atadıkları temsil-

ciler aracılığıyla gerçekleşir. Aşağıda işyeri sendika 
temsilcilerinin atanması, sayısı, nitelikleri, görev ve 
yetkileri ve temsilcilik görevinin sona ermesi konu-
ları ele alınacaktır. 

Atanması, Sayısı ve Nitelikleri
İşyeri sendika temsilcileri, toplu iş sözleşmesi 

yapmak üzere yetkisi kesinleşen işçi sendikası tara-
fından atanırlar (m.27/1). Sendika, işyeri sendika 
temsilcisi atama yetkisini, toplu iş sözleşmesi yap-
ma yetkisi devam ettiği süre içerisinde istediği za-
man kullanabilir. 

Sendikanın atayabileceği temsilci sayısı işyerin-
de çalışan işçi sayısına göre değişir. İşyerinde işçi 
olarak çalışan, taraf sendikaya üye olan veya olma-
yan tüm işçiler, atanacak temsilci sayısının belir-
lenmesinde dikkate alınır. Kanunda 27. maddenin 
birinci bendine göre, işyerinde işçi sayısı; 

•	 Elliye	kadar	ise	bir, 
•	 Ellibir	ile	yüz	arasında	ise	en	çok	iki, 
•	 Yüzbir	ile	beşyüz	arasında	ise	en	çok	üç, 
•	 Beşyüzbir	ile	bin	arasında	ise	en	çok	dört, 
•	 Binbir	ile	ikibin	arasında	ise	en	çok	altı, 
•	 İkibinden	fazla	ise	en	çok	sekiz temsilci ata-

yabilir. 
Bu temsilcilerden biri baş temsilci olarak görev-

lendirilir. Sendika işyerinde temsilci olarak atadığı 
üyelerinin kimliklerini onbeş gün içinde işverene 
bildirmek zorundadır (m.27/1). Atanacak temsilci 
sayısının belirlenmesinde, atama tarihinde işyerin-
de çalışmakta olan işçi sayısı esas alınır. Sendika 
tüzüğünde işyeri sendika temsilcisinin seçimle be-
lirlenmesine ilişkin hüküm bulunması halinde se-
çilen üye temsilci olarak atanır (m.27/3).

Sendika, Kanunda üst sınırı 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.

Görev ve Yetkileri
İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri Kanu-

nun 27. maddesinin üçüncü bendinde düzenlen-
miştir. Buna göre işyeri sendika temsilcileri ve baş 
temsilcisinin işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile görev-
leri şunlardır:

•	 İşçilerin	dileklerini	dinlemek	ve	şikâyetlerini	
çözümlemek, 

•	 İşçi	ve	işveren	arasındaki	işbirliğini,	çalışma	
barışı ve uyumunu sağlamak, 

•	 İşçilerin	hak	ve	çıkarlarını	gözetmek,	
•	 İş	kanunları	ile	toplu	iş	sözleşmelerinde	ön-

görülen çalışma koşullarının uygulanması-
na yardımcı olmak.

Temsilcinin yukarıda belirtilen görevlerinin 
dışında, İş Kanunu ve bununla ilgili mevzuattan 
doğan	 görevleri	 de	 vardır.	 Yıllık	 Ücretli	 İzin	 Yö-
netmeliğinin 15. maddesine göre, temsilciler izin 
kuruluna işçi üye seçiminde ve İş Sağlığı ve Güven-
liği Kurulları Hakkında Yönetmelik uyarınca da bu 
kurullarda görevlendirilmişlerdir. 

20.6.2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu ile işyeri sendika temsilcilerine çe-
şitli görevler yüklenmiştir. Örneğin, Kanunun 20. 
maddesine göre, “İşyerinde yetkili sendika bulunma-
sı halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi 
olarak da görev yapar”. Çalışanlara veya iki ve daha 
fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde 
varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalı-
şan temsilcilerine sağlanan haklar ise Kanunun 18. 
maddesinde düzenlenmiştir.

Yukarıdakiler dışında toplu iş sözleşmeleri, sen-
dika tüzüğü ve yönetmelikleri ile de işyeri sendika 
temsilcilerine çeşitli görev ve yetkiler verilebilir. 
İşyeri sendika temsilcileri tüm bu görevleri yeri-
ne getirirken ve yetkileri kullanırken iş disiplinini 
bozmamak ve işyerindeki işleri aksatmamak zorun-
dadırlar. İşyerlerinde, sendika temsilcilerine görev-
lerini hızlı ve etkili biçimde yapmalarına imkân 
verecek kolaylıklar sağlanır (m.27/4).

İşyeri sendika temsilcileri, toplu iş sözleş-
mesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen işçi 
sendikası tarafından atanırlar.

İşyeri sendika temsilcisinin temel görevi, 
işçi-işveren, işveren-sendika ve sendika-
işçi arasında ilişkiyi kurmak ve işbirliğini 
sağlamaktır.
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Görüldüğü üzere, sendika temsilcisinin temel 
görevi, işçi-işveren, işveren-sendika ve sendika-işçi 
arasında ilişkiyi kurmak ve işbirliğini sağlamaktır.

İşyeri Sendika Temsilciliği Sıfatının 
Sona Ermesi

Temsilcilik görevi, sendikanın yetkisi devam et-
tiği sürece devam eder. Bu nedenle, işyeri sendika 
temsilcisi atamış olan sendikanın toplu iş sözleş-
mesinin sona ermesine rağmen toplu iş sözleşmesi 
yapma yetkisi devam ediyorsa, işyeri sendika tem-
silciliği sıfatı da buna bağlı olarak devam eder. Yeni 
yapılacak toplu iş sözleşmesi yetkisinin bir başka 
sendikaya ait olması halinde ise, toplu iş sözleşme-
sinin sona ermesi ile birlikte işyeri sendika temsil-
cisinin görevi de sona erer.

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin sona er-
mesi dışında, temsilcilik görevi aşağıdaki hallerde 
de sona erer: 

•	 İşyeri	sendika	temsilcisinin	çalıştığı	ve	tem-
silci olarak atandığı işyerinin işveren tara-
fından temsilcinin onayı ile değiştirilmesi, 

•	 Temsilcinin	iş	sözleşmesinin	fesih	veya	fesih	
dışında sona erme nedenleri (ölüm, tarafla-
rın anlaşması, sürenin dolması) ile ortadan 
kalkması, 

•	 İşyeri	sendika	temsilcisinin	atanması	için	
gerekli olan koşullardan birisini kaybet-
mesi, 

•	 Sendika	üyeliğinin	sona	ermesi,	
•	 Temsilciyi	 atayan	 sendikanın	bu	 sıfatı	geri	

alması, 
•	 Sendika	tüzel	kişiliğinin	sona	ermesi,	
•	 Temsilcinin	 kendi	 iradesiyle	 bu	 görevden	

ayrılması.

İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin ve İşyeri 
Sendika Temsilciliğinin Güvencesi 

İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin 
Güvencesi

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, işçi 
kuruluşu yöneticisi seçildiği için işinden ayrılan iş-
çilerin, iş sözleşmelerinin askıda kaldığını hüküm 
altına almıştır. Kanun böylelikle yöneticilik görevi 
belirli koşullarla sona eren yöneticilerin yeniden iş 

sözleşmesi yapılmasına gerek kalmadan tekrar ön-
ceki işlerini geri dönebilmelerine imkân sağlamış-
tır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, işçi 
kuruluşu yöneticisi seçilen kişiye iş sözleşmesini 
feshetme hakkını da tanımıştır. Buna göre, yöne-
tici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bil-
dirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin 
bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazmina-
tına hak kazanır (m.23/1). İşçi kuruluşu yöneticisi 
seçildiği için iş sözleşmesi askıda kalan yönetici, 
yöneticilik süresi içerisinde iş sözleşmesini feshet-
me hakkına sahiptir. Bu durumda kıdem tazminatı 
fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanır 
(m.23/1).

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun-
da düzenlenen işçi kuruluşu yöneticiliği güven-
cesi profesyonel işçi kuruluşu yöneticileri için ge-
çerlidir. Bir başka ifade ile işçi kuruluşu yönetim 
kurullarında görev aldığı için işinden ayrılmış 
olan işçileri kapsar. İşçi kuruluşu yöneticisi ol-
masına rağmen işyerinde çalışmaya devam eden 
işçiler (amatör sendika yöneticileri) ise Kanunda 
öngörülen güvenceden yararlanamazlar. Bu işçi-
ler hakkında aşağıda açıklayacağımız üzere tem-
silcilik güvencesine ilişkin hükümler uygulanır 
(m.24/5).

İşçi kuruluşu yöneticiliği güvencesinin koşulları 
şunlardır:

•	 İşçinin,	 işçi	 kuruluşu	 yönetim	 kurulunda	
görev aldığı için kendi isteği ile işyerinden 
ayrılmış olması,

•	 Bu	görevin	sendikanın	tüzel	kişiliğinin	sona	
ermesi, seçime girmemek, yeniden seçilme-
mek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle 
sona ermiş olması,

•	 Yöneticilik	 görevinin	 sona	 ermesinden	 iti-
baren bir ay içerisinde işe başlamak için iş-
verene başvurmuş olması 

zorunludur. Bu sürenin geçmesiyle birlikte, baş-
vuru hakkı ortadan kalkar.

Yukarıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde, iş-
veren, talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişi-

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nunda düzenlenen işçi kuruluşu yöneti-
ciliği güvencesi profesyonel işçi kuruluşu 
yöneticileri için geçerlidir.
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leri o andaki koşullarla eski işlerine veya eski işlerine 
uygun bir diğer işe başlatmak zorundadır. Bu kişiler 
süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş sözleşme-
leri işverence feshedilmiş sayılır (m.23/2). Sendika-
lar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu bu düzenleme ile 
işverenin yöneticiyi eski işine tekrar başlatmaması-
nın hukuki sonucunu da düzenlemiş, iş sözleşmesi-
nin işveren tarafından feshedildiğini hüküm altına 
almıştır. Bu fesih sonrasında işçi kuruluşu yöneticisi 
kıdem tazminatına da hak kazanacaktır. 

İşçi kuruluşu yöneticiliği görevi sendikanın tü-
zel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek, ye-
niden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek 
suretiyle görevinin sona ermiş olması dışında kalan 
bir nedenle sona eren sendika yöneticisinin işe geri 
dönme hakkı yoktur. Bu yöneticilere başvuruları 
hâlinde işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. 
Ödenecek tazminatın hesabında, işyerinde çalışıl-
mış süreler gözönünde bulundurulur ve fesih anın-
da emsalleri için geçerli olan ücret ve diğer hakları 
esas alınır (m.23/3).

Kanunda yer alan o andaki koşullarla ifadesi, 
öğretide işçinin işinden ayrı kaldığı süre içinde, 
işyerinde toplu iş sözleşmeleri ile getirilen tüm 
haklardan yararlanacağı şeklinde yorumlanmakta-
dır. Ancak işçinin mevcut toplu iş sözleşmesinden 
yararlanması Kanunun 39. maddesinde öngörülen 
koşulların bulunmasına bağlıdır.

İşyeri Sendika Temsilcilerinin İş 
Güvencesi

İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleş-
melerini haklı bir neden olmadıkça ve nedenini ya-
zılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshe-
demez (m.24/1). Hükümdeki haklı neden kavramı, 
4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinde veya 
başkaca Kanunlarda öngörülen iş sözleşmesini der-
hal sona erdirmeyi gerektiren nedenleri ifade eder. 
Örneğin temsilcinin kanundışı greve katılması bir 
haklı fesih nedenidir (m.70/1). İşverenin dayandığı 
sebebin haklı bir neden olup olmadığının takdiri 
mahkemeye aittir. Bu düzenleme karşısında artık 
işverenin, temsilcinin iş sözleşmesini geçerli neden-
le bile feshetme hakkı yoktur. 

Fesih	 bildiriminin	 tebliği	 tarihinden	 itibaren	
bir ay içinde, feshin geçersizliği ve işe iade iste-

miyle temsilci veya üyesi bulunduğu sendika dava 
açabilir (m.24/1). Dava basit yargılama usulüne 
göre sonuçlandırılır. (Değişik cümle:25.10.2017-
7036/31md.) Mahkemece verilen karar hakkında 
istinaf yoluna başvurulması halinde bölge adliye 
mahkemesi kesin olarak karar verir. Mahkeme ta-
lebi haksız bulunsa, başka bir ifade ile işverenin iş 
sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine hükmeder-
se, temsilcinin yararlanabileceği güvence ortadan 
kalkar. Ancak mahkemenin işverenin iş sözleşme-
sini haklı bir neden olmadan feshettiğine karar ver-
mesi halinde ise feshin geçersizliğine ve temsilcinin 
işe iadesine hükmeder. Bu durumda temsilcilik 
süresini aşmamak kaydıyla fesih tarihi ile kararın 
kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları 
ödenir (m.24/3).

Mahkemenin temsilcinin işe iadesine karar ver-
mesi halinde, kararın kesinleşmesinden itibaren altı 
işgünü içinde temsilcinin işe başvurması koşuluyla, 
işveren tarafından altı işgünü içinde işe başlatılır. 
Temsilcinin süresi içinde başvurmasına rağmen işve-
renin altı işgünü içine başlatılmaması halinde de, iş 
ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek ücreti ve diğer 
hakları temsilcilik süresince ödenmeye devam edilir. 
Bu hüküm yeniden temsilciliğe atanma halinde de 
uygulanır. Temsilcinin altı işgünü içinde işe başla-
mak üzere başvurmamasının sonuçları Kanunda 
düzenlenmemiştir. Bu durumda 4857 sayılı İş Ka-
nununun 21. maddesinin beşinci fıkrasında düzen-
lendiği gibi, işveren tarafından yapılan feshin huku-
ka uygun bir fesih olduğunu kabul etmek gerekir. 

İşveren yazılı onayı olmadıkça işyeri sendika 
temsilcisinin çalıştığı işyerini değiştiremez veya 
işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapamaz. Aksi 
halde değişiklik geçersiz sayılır (m.24/4). Aksi tak-
dirde işveren tek taraflı değişiklikle işyeri sendika 
temsilcisinin temsilcilik sıfatını sona erdirme yet-
kisine sahip olur.

İşveren yazılı onayı olmadıkça işyeri sen-
dika temsilcisinin çalıştığı işyerini değişti-
remez veya işinde esaslı bir tarzda değişik-
lik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz 
sayılır.
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TUZLA’DA SENDİKA YÖNETİCİSİ 
“SENDİKAL 

FAALİYET”TEN İŞTEN ÇIKARILDI 

LİMTER-İŞ	yöneticisi,	tersanenin	baskısıy-
la taşeron firmanın kendisini işten çıkardığını 
söyledi.

Liman,	 Tersane	 Gemi	 Yapım-Onarım	 İşçi-
leri	 Sendikası	 (LİMTER-İŞ)	 yöneticisi,	 çalıştığı	
tersanenin baskıları sonucu “sendikal faaliyetleri” 
nedeniyle işten çıkarıldığını söyledi.

İş Yasasının 18. maddesi sendikal faaliyet-
leri nedeniyle bir işçinin işten çıkarılmasını ya-
saklıyor.

Ceza Yasasının (TCK) 118. maddesiyse, sen-
dikal hakların kullanılmasını engelleyenler için 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Kaynak: http://bianet.org/bianet/emek/1-
02044-tuzlada-sendika-yoneticisi-sendikal-
faaliyetten-isten-cikarildi adresinden kısaltılarak 
alınmış ve düzenlenmiştir.

Yaşamla İlişkilendir

“... İşkolu tespitine itiraz davasında Bakanlı-
ğın yanında işverenin de hasım gösterilmesi gere-
kir. Ancak, Yargıtay dava sonucunda hakları etki-
lenebilecek olanların da davaya dahil edilmeleri 
yolunda görüş oluşturmuştur. Bunun sonucunda 
işkolu tespit kararından etkilenecek işverenin ve 
varsa işyerinde örgütlenmiş diğer sendikaların 
davaya dahil edilerek göstereceği delillerin ve kar-

şı delillerin toplanması suretiyle değerlendirme 
yapılarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi 
gerekir”.

Kaynak: C. İlhan Günay, “İşyerinin Girdiği İş-
kolunun Tespiti”, Sicil Dergisi, Y.3, S.10 (Hazi-
ran 2008), s.134’den alınmıştır.

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, sendikaların kuruluşunda işkoluna göre sendikalaş-
ma ilkesi, serbest kuruluş ilkesi ve açıkça ifade edilmese de sendika çokluğu ilkesi kabul edilmiştir.

Sendikaların kuruluşuna hâkim 
olan ilkeleri açıklamak.1

6356 sayılı Kanunda sendika, işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve 
çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin biraraya gelerek bir işkolunda faaliyette 
bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. İşçi sendikası kurucuları 
için işçi, işveren sendikası kurucuları için işveren niteliğine sahip olma ön koşuldur. İşveren sendikası kuru-
cusunun tüzel kişi olması halinde tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişide ehliyet sahibi olma, belirli suçlardan 
hüküm giymemiş olma ve fiilen çalışır olma koşulları aranır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 
konfederasyon kuruluşunda, kurucu sendikaları temsil edecek kişilerde aranacak koşullara ilişkin bir hüküm 
yoktur. Ancak Kanunun sistemi gözönünde bulundurulduğu takdirde, sendika kurucuları için gerekli olan 
koşulların üst kuruluş olan konfederasyon kurucusu sendikanın temsilcisi olan gerçek kişiler için de geçerli 
olduğu söylenebilir.

Kurucu olabilmenin koşullarını 
ifade etmek.2

Kuruluşlar, kurucularının kuruluşun merkezinin bulunacağı ilin valiliğine dilekçelerine ekli olarak kuruluş 
tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik kazanır. Sendikalar için kurucuların kurucu olabilme koşullarına sahip 
olduklarını ifade eden yazılı beyanları; üst kuruluşlar için ilgili kuruluşların genel kurul kararları dilekçeye 
eklenir.

Kuruluşta izlenecek yöntemi 
açıklamak.4

Sendikalar en az yedi işçi veya işverenin; konfederasyonlar ise değişik işkollarından en az beş sendikanın bira-
raya gelmesi suretiyle kurulabilir.

Kurucu sayısını açıklamak.3
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ti Kuruluşun ve şubelerinin organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur. 

Ayrıca, kuruluşlar gerekliliğe göre başka organlar da kurabilir. Ancak genel kurul ile yönetim, denetim ve 
disiplin kurullarının görev ve yetkileri bu organlara devredilemez. Başkanlar kurulu, eğitim kurulu, araştırma 
kurulu gibi çeşitli isimlerde kurulabilecek bu organlara seçimlik (isteğe bağlı) organlar adı verilir. Kuruluşların 
belirtilen dört organ dışında başka bir organ oluşturmaları zorunlu değildir. Ancak diledikleri organları oluş-
turabilmeleri de kollektif sendika özgürlüğünün bir gereğidir.

Kuruluşların organlarını ifade 
etmek.5

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, kuruluşun ve şubelerinin yönetim kurulu üyelerini yönetici olarak 
kabul etmiştir. Disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin yönetici sıfatları bulunmamaktadır.
Sendika temsilcisinin temel görevi, işçi-işveren, işveren-sendika ve sendika-işçi arasında ilişkiyi kurmak ve 
işbirliğini sağlamaktır.

Sendikaların yönetimi ve 
işyerinde temsili açıklamak.6
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neler öğrendik?

1  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun-
da sendikaların kurulabileceği işkolu sayısı kaç adet 
olarak belirlenmiştir?

A.  15
B.  18
C.  20
D.  23
E.	 28

2  Türkiye’de sendikalar hangi esasa göre faali-
yette bulunabilirler?

A. İşkolu
B. İşyeri
C. Meslek
D. Örgüt
E.	 Organizasyon

3  Bir sendikanın kurulabilmesi için kurucu 
sayısına ilişkin düzenleme aşağıdaki kanunlardan 
hangisinde yer almaktadır?

A. İş Kanunu
B. Medeni Kanun
C. Dernekler Kanunu
D. Türk Borçlar Kanunu
E.	 Sendikalar	ve	Toplu	İş	Sözleşmes	Kanunu

4  Sendikaların kurulabilmesi için en az kaç işçi 
veya işverenin biraraya gelmesi gereklidir?

A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
E.	 11

5  Sendikanın kurulabilmesi için sendika kuru-
cularının sendika tüzüğü ve ilgili belgeleri aşağıda-
kilerden hangisine teslim etmeleri gereklidir?

A. Sendika merkezinin bulunacağı ilin Bölge Mü-
dürlüğüne

B. Sendika merkezinin bulunacağı ildeki İş Mah-
kemesine

C. Sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine
D. Ankara İş Mahkemesine
E.	 Yargıtaya

6  Aşağıdakilerden hangisi sendika zorunlu or-
ganlarından biri değildir?

A. Genel kurul
B. Yönetim kurulu
C. Denetim kurulu
D. Disiplin kurulu
E.	 Başkanlar	kurulu

7  Kuruluşların üyeleri üzerinde otoriteyi sağla-
dığı organ aşağıdakilerden hangisidir?

A. Genel kurul
B. Yönetim kurulu
C. Başkanlar kurulu
D. Disiplin kurulu
E.	 Denetleme	kurulu

8 	 Olağan	 genel	 kurul	 toplantıları	 en	 geç	 kaç	
yılda bir yapılmak zorundadır?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E.	 7

9  80 işçinin çalıştığı ve 45 işçinin sendikalı ol-
duğu bir işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmak üze-
re yetkisi kesinleşen işçi sendikası en çok kaç tane 
işyeri sendika temsilcisi atayabilir?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E.	 5

10  İşçi kuruluşu yöneticiliği güvencesinden ya-
rarlanabilmek için yöneticilik görevinin sona er-
mesinden itibaren ne kadar süre içinde işe başla-
mak için işverene başvurmuş olmak gereklidir?

A. 1 ay
B. 2 ay
C. 3 ay
D. 6 ay
E.	 İstediği	her	zaman	başvurabilir.
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Yanıtınız yanlış ise “İşkoluna Göre Sendi-
kalaşma İlkesi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

1. C Yanıtınız	yanlış	ise	“Kuruluşların	Organları”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Kurucu Sayısı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Genel Kurulun Toplan-
ması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “İşkolu	 Esasına	 Göre	
Sendikalaşma” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “Genel Kurul Dışında 
Kalan	 Diğer	 Organlar”	 konusunu	 yeniden	
gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Kurucu Sayısı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Tüzüğün Kuruluşun Mer-
kezinin Bulunacağı İlin Valiliğine Verilmesi ve 
İlan” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “İşyeri Sendika Temsilci-
liği”  konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “İşçi Kuruluşu Yöneticili-
ğinin Güvencesi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

10. A

Sıra Sizde
Yanıt Anahtarı2

Sıra Sizde 1

2821 sayılı Sendikalar Kanunu gibi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu da güçlü sendikacılığın gelişmesi amacıyla sendikaların işkolu 
düzeyinde örgütlenmesini ilke olarak benimsemiştir. Sendikaların kuruluşuna 
ilişkin dünyadaki genel gelişmede sendikaların işkolu esasına göre kurulması 
doğrultusundadır.

Sıra Sizde 2

Tüzüğün veya ekindeki belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının 
saptanması ya da 6356 sayılı Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının sağlan-
madığının anlaşılması halinde ilgili valilik kanuna aykırılık veya eksikliklerin 
bir ay içinde giderilmesini ister. Bu süre içinde kanuna aykırılığın veya eksik-
liğin giderilmemesi halinde, Bakanlığın veya ilgili valiliğin başvurusu üzerine 
mahkeme, gerekli gördüğü takdirde kurucuları da dinleyerek üç işgünü içinde 
kuruluşun faaliyetinin durdurulmasına karar verebilir. Mahkeme kanuna ay-
kırılığın veya eksikliğin giderilmesi için altmış günü aşmayan bir süre verir. 
Tüzük ve belgelerin kanuna uygun hale getirilmesi üzerine mahkeme durdur-
ma kararını kaldırır. Verilen süre sonunda tüzük ve belgelerin kanuna uygun 
hale getirilmemesi halinde ise mahkeme kuruluşun kapatılmasına karar verir.

Sıra Sizde 3

Disiplin kurulu, kuruluşların amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sü-
rülen üyeler hakkında soruşturma yapmak ve üyelikten çıkarma dışındaki tü-
zükte öngörülen disiplin cezalarını vermekle görevlidir. Dolayısıyla disiplin 
kurulu, üyelikten çıkarma cezası veremez.
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Anahtar Sözcükler: • Sendika • Konfederasyon • Üyelik • Üyelik Hakları • Üyelik Borçları • Sendika Üyeliğinin 
Güvencesi • Sendikal Tazminat • Cezai Yaptırım

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
1 Sendika/konfederasyon üyeliğini açıklayabilecek,
2 Üyelikten doğan haklar ve borçları açıklayabilecek,
3 Sendika üyeliğinin sona ermesi-askı-devam hallerini açıklayabilecek,
4 Sendika üyeliğinin güvencesini açıklayabilecek 
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Toplu İş Hukuku
Sendika Üyeliği ve
Güvencesi

•	 SENDİKA/KONFEDERASYON	ÜYELİĞİ
•	 ÜYELİKTEN	DOĞAN	HAKLAR	VE	BORÇLAR
•	 SENDİKA	ÜYELİĞİNİN	SONA	ERMESİ-ASKI-DEVAM	

HALLERİ
•	 SENDİKA	ÜYELİĞİNİN	GÜVENCESİ
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SENDİKA/KONFEDERASYON 
ÜYELİĞİ

Doğuş ve gelişim süreci dikkate alındığında 
sendikaların, üyelerinin sosyal ve ekonomik hak ve 
çıkarları için var olduğu ve yine kendi varlığını da 
genelde üyelerinin sayısı ve üyelerinden elde etti-
ği gelirlerle sürdürdüğü görülür. İşte sendika veya 
konfederasyon ile belli koşullarla ona bağlı kişiler 
(üyeler) arasındaki ilişkiye üyelik ilişkisi deni-
lir. Geçici üyelik yahut belli bir süreyle üyelik söz 
konusu olmadığından, üyelik ilişkisi kanunda ön-
görülen hallerden biriyle son bulana kadar devam 
etmek üzere kurulan sürekli bir ilişkidir. Ancak bu 
sürekli hukuki ilişkinin hukuki niteliğinin “kişiler 
hukukuna ait bir ilişki” mi yoksa “çift karakterli bir 
sözleşme” mi olduğu tartışmalıdır. Gerek sendika ve 
gerekse konfederasyon üyeliğinin kural olarak ilgi-
li tarafların (üye ile sendikanın/konfederasyonun) 
karşılıklı rızalarına dayandığı gerçeği, anılan iliş-
kinin temelde sözleşme ilişkisi olduğunu gösterir. 
Şüphesiz bu ilişkinin, bir yandan kişiler hukuku-
nu bir yandansa malvarlığı hukukunu ilgilendiren 
boyutları vardır. İlişkiye katılan tarafların temel 
menfaat ve hedefleri aynı doğrultudadır. İşte bu-
rada üyelik ilişkisi, kuruluşu, içerik ve işleyişi ve 
sona ermesi ile güvencesi yönlerinden 6356 sayılı 
yeni Kanun yani Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme-
si Kanunu hükümleri çerçevesinde incelenecek-
tir. Aslında üyelik işçi sendikasına ve/veya işveren 
sendikasına yahut konfederasyona ya da kamu gö-
revlileri sendikasına üyelik tarzında gerçekleşir ve 
açıklamanın da buna uygun yapılması gerekir. An-
cak biz işçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin 
sendika üyeliği ve güvencesi üzerinde durmayıp, 
üyelik ve güvencesini işçi-işveren sendikası üyeliği 
bağlamında ele alacağız.

İşçi Sendikası Üyeliği
Bir işçinin 6356 sayılı Kanun anlamında üye-

liği, işçi kuruluşu tanımına giren sendika şubesi/
bölge şubesi veya işçi sendikaları konfederasyonuna 
değil, ancak bir işçi sendikasına olabilir. Kanuni sis-
tem böyledir. Zira sendika şubesi/bölge şubesinin 
hukuken sendikadan bağımsız kişiliği bulunmadığı 
gibi konfederasyonun kişiliği olmakla birlikte ona 
da ancak işçi sendikası tüzel kişilikleri üye olabil-
mektedir (m.2/f ). Tüm bunlar dikkate alınırsa işçi 
sendikasına üyeliğin gerçekleşebilmesi şu koşulla-
rın sağlanmasına bağlıdır.

Kanun Anlamında Bir İşçi 
Bulunmalıdır

Mevcut kanuni düzenleme incelendiğinde işçi 
kavramının iki değişik şekilde ele alındığı görülür. 
Kanuni sistem bir yandan gerçekten işçiye diğer 
yandansa gerçekte işçi olmadığı halde sırf sendika-
laşma bakımından işçi sayılanlara işçi sendikası üye-
liği şansı vermektedir. Buna göre, gerçekten işçi kav-
ramına gelinde 6356 sayılı Kanun önceki Kanundan 
farklı olarak işçi kavramını kendisi tanımlamak 
yerine 4857 sayılı İş Kanununa yollamada buluna-
rak ondaki tanımın esas alınacağını belirtmektedir 
(m.2/3). İş Kanunundaki düzenlemeye göre, bir iş 
sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi de-
nir (m.2/I). Ancak işçi tanımında her ne kadar İş 
Kanununun tanımı baz alınmışsa da sendikalaşma 
bakımından ilgili işçinin iş ilişkisinin hangi iş kanu-
nuna tabi olduğu önem taşımaz. Anılan tanıma göre 
çalıştıktan sonra işçinin İş Kanununa yahut Basın İş 
Kanununa veya Deniz İş Kanununa mı yoksa Türk 
Borçlar Kanununa mı bağlı olarak çalıştığı sendika 
üyeliği bağlamında bir farklılığa yol açmaz.

Gerçek işçi tanımı dışında Kanun, iş sözleşme-
si dışında ücret karşılığı iş görmeyi taşıma, eser, 
vekâlet, yayın, komisyon ve adi şirket sözleşmesine 
göre bağımsız olarak mesleki faaliyet biçiminde yü-
rüten gerçek kişileri de Kanunun ikinci (m.3-16) 
ve altıncı bölümleri (m.28-32) bakımından işçi say-
maktadır (m.2/4). Eski Kanuna nazaran kapsamı 
da genişleten bu kişilerin temel özelliği, özel huku-
ka ait bir iş görme sözleşmesi çerçevesinde bağımsız 
bir mesleki faaliyet göstermeleridir. Ancak gerçekte 
işçi niteliğinden yoksun bu kişiler işçi sayılarak işçi 
sendikası kurmak vs imkânının tanınması kanımca 
ciddiyetten uzak kanuni bir fantezi gibidir. Çünkü 
kurdukları sendikanın toplu iş sözleşmesi yapma ve 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu metni için http://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2012/11/20121107-1.htm adre-
sine bakabilirsiniz.

internet

Üyelik İlişkisi
Sendika veya konfederasyon ile belli ko-
şullarla ona bağlı kişiler (üyeler) arasında-
ki ilişkidir.
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onunla bağlantılı grev vs gibi imkânlardan doğası 
gereği yoksunluğu, bizi bu sonuca götürmektedir. 
Kanımca onları işçi sayıp sendika kurdurmak vs 
yerine kuruluşlarının dernek olduğunu söylemek 
ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 
düzenlememek daha isabetli olurdu.

Bu İşçi Çalıştığı İşyerinin Girdiği 
İşkolundaki Bir Sendikaya Üye 
Olabilir

İşçinin bir işçi sendikasına üye olabilmesi için, 
halen iş sözleşmesiyle belli bir işkolunda çalışıyor 
bulunması zorunludur. Zira sistemimizde işkolu 
esasına göre sendikalaşma (m.3/1) ve sendika üye-
liği (m.17) esastır. Fakat bunun için fiilen çalışma 
zorunlu olmayıp, bu esnada (askıda bile olsa) iş 
sözleşmesinin hukuken devam ediyor bulunma-
sı gerekli ve yeterlidir. O halde hastalık nedeniy-
le raporlu yahut yıllık izine çıkmış veya başkasına 
ödünç verilmiş olmak, bu koşulun gerçekleşmesine 
engel değildir. Bir işçinin iş sözleşmesi son bulmuş-
sa, geçici işsiz de olsa bu esnada ilk kez bir sendika-
ya (normal veya kurucu) üye olması bizce mümkün 
değildir. Zira kanımızca geçici işsizlik, ancak mev-
cut üyeliğin devamını sağlar (m.19/9) ama üyeliğin 
ilk kez bu sırada ve böylece kazanımına imkân ver-
mez. İşçinin her bir iş ilişkisi çerçevesinde, çalıştığı 
işyerinin girdiği işkolu dışındaki bir işçi sendikası-
na üye olması mümkün değildir. Fakat her nasılsa 
böyle bir üyelik gerçekleşmişse hukuken geçersiz-
dir. Örneğin, metal işkolunda çalışan bir işçinin bu 
çalışması nedeniyle gidip gıda işkolundaki bir işçi 
sendikasına üyeliği böyledir. Ancak işçi aynı evre-
de kaç tane iş sözleşmesiyle çalışıyorsa, bunların 
her biri bağlamında işyerinin girdiği işkolundaki 
sendika veya sendikalara üye olması mümkündür. 

Burada aranan koşul işçinin her bir iş sözleşmesi 
bağlamında çalıştığı işyerindeki asıl işin girdiği iş-
kolunda bir işçi sendikasına üye olmasıdır. Bu çer-
çevede işçiler yardımcı işlerde çalışsalar da asıl işin 
girdiği işkolunda faaliyette bulunan bir sendikaya 
üye olabileceklerdir. Çünkü kanuni sisteme göre, 
bir işyerinde yürütülen yardımcı işler de asıl işin 
girdiği işkolundan sayılır (m.4/2).

Ayrıca geçici olarak başkası yanında çalışmak 
üzere gönderilen işçiler (ödünç işçiler) ödünç alanın 
değil ödünç verenin işyerindeki asıl işin girdiği iş-
kolundaki bir sendikaya üye olabilirler. Keza geçerli 
bir alt işverenlik ilişkisinde alt işveren işçileri de asıl 
işverenin değil, kendi gerçek işverenleri olan alt iş-
verenin işyerindeki asıl işin girdiği işkolundaki işçi 
sendikasına üye olabileceklerdir. Fakat alt işveren-
liğin muvazaa vs yollarla geçersiz olup da işçilerin 
baştan beri asıl işverenin işçisi sayıldıkları hallerde, 
işçilerin asıl işverenin işyerindeki asıl işin girdiği iş-
kolunda faal bir işçi sendikasına kurucu üye veya 
sonradan üye olabileceklerini belirtmeliyiz.

Başka Bir Sendikaya Üyelik 
Bulunmamalı ve Belli Bir Yaşa 
Ulaşılmalıdır

Eskiden bir işçinin aynı aynı işkolunda birden 
çok işçi sendikasına üyeliği, “sendika üyeliğinde 
teklik ilkesi”ni ihlal ettiğinden sonraki üyelik ge-
çersiz sayılırdı (AY m.51/IV ve SK m.22/I). Kural 
bu idi, fakat işçi aynı işkolundaki mevcut sendika 
üyeliğinden çıkma bildiriminde bulunmuş olup da 
henüz bekleme süresi içinde iken gidip aynı işko-
lunda başka bir sendikaya üye olursa, bu durumda 
üyelikler geçersiz değildi. Sonraki üyelik, önceki-
nin son bulduğu (bekleme süresinin bittiği) tarihte 
kazanılmış sayılırdı (SK m.25/I). Anayasa’nın konu 
ile ilgili hükmü 12.09.2010’da yapılan halkoyla-
ması sonucu 5982 sayılı Kanunla yürürlükten kal-
dırılmıştır. Fakat bunu tekrarlayan kanuni hüküm 
(SK m.22/I) 07.11.2012’de yürürlüğe konan 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 
kadar varlığını sürdürmüştür. Belirtilsin ki, 2821 
sayılı Kanundaki söz konusu hüküm, Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün Sendika Özgürlüğü Komite-
si tarafından sendika özgürlüğüne aykırı düşüyor 
gerekçesiyle sık sık eleştirilmekte idi. Buna karşı-
lık, Anayasa değişikliğinden sonra, eğer mümkün 
görülürse, işçinin aynı anda aynı işkolunda birden 
fazla sendikaya üye olmasının yetki uyuşmazlıkla-

Bir işçinin işçi sendikasına üyeliğinin ger-
çekleşme şartları şunlardır:
•	 Kanun	anlamında	bir	işçi	bulunmalıdır.
•	 Bu	 işçi	 çalıştığı	 işyerinin	 girdiği	 işko-

lundaki bir sendikaya üye olabilir.
•	 Başka	 bir	 sendikaya	 üyelik	 bulunma-

malı ve belli bir yaşa ulaşmalıdır.
•	 Sendika	 tüzüğünde	 aranan	 diğer	 ko-

şullar sağlanmalıdır.
•	 Üyeliğin	 kazanımı	 yollarından	 birisi	

gerçekleşmelidir.
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rında sorunlar yaratacağı söylenmekteydi. Keza bir 
diğer eleştiri ise aynı işkolunda birden fazla sendi-
kaya üye olmanın, ancak esnek istihdamın yaygın 
olduğu çalışma ilişkilerinde (örneğin, aynı anda 
aynı işkolunda birden çok kısmi süreli iş sözleşme-
leriyle çalışmada) anlamlı olacağı biçimindeydi.

07.11.2012’den itibaren yürürlüğe giren 6356 
sayılı yeni Kanun da işçi ve işverenlerin aynı işko-
lunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye 
olamazlar hükmüne yer verdikten (m.17/3) son-
ra aynı işkolunda ve aynı zamanda ayrı ayrı söz-
leşmelerle farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan 
işçilerin aynı işkolunda birden çok sendikaya üye 
olmalarına izin verilmiştir (m.17/3). Böylece artık 
bir işçinin aynı anda birden çok iş sözleşmesiyle 
aynı işkolunda ayrı ayrı işverenler yanında çalışma-
sı halinde, bu her bir iş ilişkisi çerçevesinde bağlı 
olduğu işyerinin girdiği işkolundaki bir sendikaya 
üye olabilmesi mümkündür. Neticede sendikalar 
aynı işkolunda olacağından, işçi de aynı anda aynı 
işkolunda ayrı ayrı sendikalara geçerli biçimde üye 
olabilecek ve üye kalabilecektir. Bunun birden çok 
kısmi süreli iş ilişkisiyle çalışma halinde sorunsuz-
ca gerçekleşeceği açıktır. Ancak işçinin aynı zaman 
dilimini borçlandığı birden çok tam süreli iş ilişki-
sinde (işçi bunlardan birine çalışırsa, diğerine olan 
çalışma borcunu yerine getiremeyeceğinden) aynı 
olgunun nasıl gerçekleşeceği tartışmayı davet ede-
cektir. Sözleşmeye aykırı çifte iş ilişkisi diye anılan 
bu durumda iş sözleşmelerinden hiçbiri geçersiz 
değildir denirse, her biri bağlamındaki üyeliğe de 
saygı duymak gerekir. Ancak, sözleşmelerden birisi 
geçersizdir denirse; bu kez geçerli olandakinde so-
run çıkmayıp, geçersiz denendeki duruma bakılır. 
Eğer geçersizlik nedeni ağır bir hukuka/ahlaka ay-
kırılık taşıyorsa geçersizlik baştandır ve buna dayalı 
üyelik de baştan beri geçersizdir. Fakat geçersizlik 
sebebi bu denli ağır olmayıp da geçersizlik başa de-
ğil ileriye dönükse, bu kez geçersiz ilişkiye dayalı 
üyelik de o ilişkinin geçersizliği ileri sürülüp de söz-
leşme ortadan kalkana dek geçerliymiş gibi sonuç 
doğuracaktır.

İşçi sendikasına üyelik için ilgili işçinin 15 yaşı-
nı doldurması da şarttır (m.17/1). Kanunda getiri-
len bu yaş sınırı İş Kanununun 71. maddesindeki 
yaş ile kural olarak paralel gibi gözükse de, 14’ünü 
doldurmuşlar bakımından maalesef farklıdır. Ay-
rıca diğer iş kanunlarında böylesine somut sınır 

da yer almadığına göre, herhalde ilgili uluslararası 
sözleşmeler bağlamında değerlendirilmek gereke-
cektir. Demek ki, Kanun neticede 15 yaştan kü-
çük olanların işçi sendikasına üye olmalarını kabul 
etmemektedir ama buna rağmen olunursa, anılan 
üyeliğin hukuken geçersizlikle karşılaşacağını söy-
leyebiliriz. Ancak yeni Kanun 15’ini doldurmuşla-
rın nasıl üye olacağı noktasında da eski Kanundan 
farklı olarak bir hüküm içermemektedir. Kanımca, 
bunu sendikaya üyeliğin de bir hukuki işlem ol-
duğu ve üyeye hak ve borçlar doğurduğu dikkate 
alınarak Medeni Kanundaki genel ehliyet kuralları 
çerçevesinde değerlendirmek yoluna gitmek, yeni 
Kanunun bu konudaki sessizliğini konu atladığı 
değil de genel hükümlere bıraktığı tarzında değer-
lendirmek anlamını verir. Fakat kanımca, Kanun 
15’ini dolduran bir işçinin işçi sendikasına üye-
liğini kanuni temsilcisinin bu konudaki rızasına 
bağlamamıştır.	Üyelik	borç	da	doğuran	bir	hukuki	
ilişki olduğu halde Kanunun tercihi böyledir. Anı-
lan yaşa gelen işçi kimseden izin/onay almaksızın 
sendikaya üye olabilir. 15 yaşından küçüklere üye-
lik imkânı tanınmadığından onlar kanuni temsilci-
lerinin rızasıyla veya kanalıyla bile geçerli bir üyelik 
oluşturamazlar. Oysa eski Kanun döneminde du-
rum farklıydı ve işçi 16 yaşını doldurmuşsa kanuni 
temsilcinin iznine gerek kalmadan, 16 yaşını dol-
durmamışsa ancak kanuni temsilcinin izniyle sen-
dikaya üye olabilecekti. Şimdi bu durum ortadan 
kalktığından, 15 yaşından küçükler üye olamaya-
caktır. Gerçi Kanun bu konuda bir geçiş hükmü 
getirmiş değildir ama eski kanun döneminde 15’ini 
doldurmadan üye olup da bu üyeliği halen devam 
edenlerin üyeliğinin geçersiz veya kendiliğinden 
sona erdiği söylenmemelidir.

İşçi sendikasına üyelik için ilgili işçinin 15 
yaşını doldurması da şarttır.

4857 sayılı İş Kanunu metni için http://www.csgb.
gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=mevzuat&id=1 
adresine bakabilirsiniz.

internet
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Sendika Tüzüğünde Aranan Diğer 
Koşullar Sağlanmalıdır

Mevcut hukuk kurallarına aykırı olmamak kay-
dıyla sendika tüzüğünde üyelik için ek nitelikte bazı 
hususlar aranabilir. Örneğin, rakip bir sendikaya 
üye olmamak yahut bu sendika aleyhinde faaliyette 
bulunmamak gibi. Böyle bir durumda üyelik için 
anılan koşulların da sağlanması gerekir. Ancak üye-
liğe girişte “giriş parası” ödeneceğine dair bir kaydı 
haklı bulmak mümkün değildir.

Eskiden işçi sendikası üyeliği bizzat kanunen 
yasaklanmış kimseler vardı ve bu yüzden de üyeli-
ğin bir koşulu olarak, üyeliğe engel bir durum bu-
lunmamalıdır diye bir başka koşul aranırdı. Fakat 
artık buna gerek kalmamıştır denilebilir. Gerçek-
ten 2821 sayılı Sendikalar Kanununun gerek ilk 
metninde ve gerekse yaşanan değişiklikler sonrası 
metinlerinde oldukça geniş bir kapsama sahip olan 
üyelik yasakları vardı (SK m. 21/I). Bunların kap-
samı zamanla azaltılmış ve sonrasında da 6356 sa-
yılı Kanun bu konuda herhangi bir yasağa yer ver-
meyerek uluslararası standartlara daha uygun bir 
düzenlemeye gitmiştir. Artık hiç tartışmasız, özel 
güvenlik görevlileri ve özel okul yönetici ve öğret-
menleri dahil tüm işçiler bir işçi sendikasına üye 
olabilme hakkına sahiptir.

Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi 
Gerçekleşmelidir

Konuya ilişkin kanun hükümleri dikkate alın-
dığında işçi sendikasına üyeliğin ancak belirli yön-
temlerle gerçekleşebileceği görülür. Bunlar “kuru-
luşta üyelik”, “olağan (doğal) yol ile üyelik” ve “yargı 
yoluyla üyelik” ile “birleşme/katılma yoluyla üyelik”tir. 
Bunlara üyeliğin kazanımı yolları denilebilir.

Kuruluşta Üyelik
Sendikaların en az yedi kişinin biraraya gelmesiyle 

kurulabileceği (m.3/ğ) ve tüzükte sendika kurucuları-

nın kimliklerinin yer alması (m.8/ç) ayrıca organların 
oluşumuna dek sendikayı idare edecek geçici yöne-
tim kurulu üyelerinin de tüzükte belirtilmesi gereği 
(m.8/k), bu kişilerin sendikanın üyeliğini kuruluş sı-
rasında kuruluş yoluyla kazandığını gösterir.

Olağan Yol ile Üyelik
İşçi sendikasına üyeliğin en doğal yöntemi, kanu-

ni prosedüre uygun olarak işçinin başvurusu (teklifi) 
ve sendikanın kabulü ile kazanımdır. Sendikaya üye 
olmak isteyen bir işçinin üyeliği, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı elektronik 
başvuru sistemine göre, e-Devlet kapısı üzerinden 
ilgili sendikaya üyelik başvurusunda bulunması ve 
sendika tüzüğünde belirtilen yetkili organın kabu-
lüyle kazanılır (m.17/5). Eğer ilgili sendikanın yet-
kili organı başvuruyu otuz gün içinde açıkça kabul 
etmişse; buna üyeliğin açıkça kabulü ama otuz gün-
lük süreyi sessiz geçirmişse de üyeliğin örtülü kabulü 
(m.17/5) var demektir. Aslında üyeliğin açıkça veya 
örtülü kabulünde, üye ile sendika arasında üyeliğin 
sözleşmeyle gerçekleştiği söylenebilir. 

Üyeliğin Yargı Yoluyla Kazanımı
Eğer sendika yetkili organı kendisine tanınan 

otuz günlük süre içinde başvuruyu açıkça reddeder-
se, red kararının kendisine bildirimi (tebliğ) tarihin-
den itibaren otuz gün içinde, başvuru sahibi işçinin 
İş Mahkemesinde dava açması mümkündür. Dava 
açılır ve İş Mahkemesi yaptığı yargılamada red ka-
rarını haklı bulmazsa, iptal edecektir. Mahkemenin 
vereceği karar kesindir, bir üst mahkemede tartışı-
mı mümkün değildir. İşte mahkemenin sendikanın 
üyeliğin reddine dair kararını iptali de kesin olaca-
ğından, ilgili işçi bu mahkeme kararıyla birlikte sen-
dika üyeliğini elde etmiş olacaktır. Bu durum eski 
Kanunda da (SK m.22/III) ve yeni Kanunda da 
(STSK.17/5,c.3-4) böyledir. Böylesi durumda işçi 
sendikasına üyelik, mahkemenin üye olmak isteyen 
işçi lehine verdiği kararın (yani üyelik başvurusunun 
reddi kararının iptali kararının) alındığı tarihte kaza-
nılmış demektir (m.17/5). 

Sendikaların Birleşmesi/Katılması 
Yoluyla Üyelik

Bilindiği üzere sendikaların (ve konfederasyonla-
rın) bir başka sendikaya (konfederasyona) katılması 

İşçi sendikasına üyelik şu yöntemlerle ger-
çekleşebilir:
•	Kuruluşta	üyelik,
•	Olağan	yol	ile	üyelik,
•	Yargı	yoluyla	üyelik,
•	Birleşme/katılma	yoluyla	üyelik.
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(m.22/1) yahut birden çok sendikanın (konfederas-
yonun) birleşmesi (m.22/2) mümkündür. Böylesi 
durumlarda katılan/birleşen sendikaların (konfe-
derasyonların) tüm hak ve borçları gibi üyeleri de 
başkaca bir işleme gerek kalmadan katılınan yahut 
birleşim sonucu oluşturulan yeni sendikaya (konfe-
derasyona) geçer (m.22/3). İşte bu yol ile üyeliğin 
kazanımı, ilgili üyenin rızasına da bağlı değildir. 
Oysa yukarıda değinilen ilk üç şıkta, üyeliğin kaza-
nımında ilgilinin rızası/isteği zorunludur. Kendisine 
katılınan veya birleşme sonucu oluşturulan yeni sen-
dikanın bu durumu, katılmanın veya birleşmenin 
gerçekleştiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirme-
si gerekir (m.22/4). Fakat birleşme/katılma yoluyla 
başka sendika üyeliğine geçişin (üyeliğin kazanımı-
nın) gerçekleşebilmesi, anılan bildirimin yapılması-
na bağlı değildir. Zira anılan bildirim kurucu değil, 
açıklayıcı niteliğe sahiptir.

İşveren Sendikası Üyeliği
İşveren sendikası üyeliğinin gerçekleşebilmesi 

için şu şartların sağlanması zorunludur.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu Anlamında İşveren 
Bulunmalıdır

Önceden de söylendiği üzere işçiye karşı iş söz-
leşmesinin tarafı olan kişinin işverenliğinde şüphe 
yoktur ve yeni Kanun işveren kavramı konusunda 
4857 sayılı İş Kanunu hükmüne yollama yaptığın-
dan (m.2/3), işverenin bir iş sözleşmesine dayana-
rak işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişiye veya kişiliği 
olmayan kurum ve kuruluşlar olacağı açıktır(İK 
m.2/I). Fakat Kanun bireysel iş hukuku açısın-
dan işçi olan (işletmenin tümünü yöneten) işveren 
vekilini de işveren saymıştır (m.2/1-e, m.2/2). O 

halde gerçek işveren ile işletmenin tümünü yöne-
ten en üst düzeydeki işveren vekili işveren sıfatıyla 
aynı işkolundaki bir işveren sendikasına (kurucu/
normal) üye olabilecektir. Ayrıca belirtilsin ki işve-
ren gerçek yahut tüzel kişi, hatta tüzel kişiliği bu-
lunmayan bir kamu kurum ve kuruluşu da olabilir. 
Bu arada iş sözleşmesi dışında ücret karşılığında iş 
görüp de adi ortaklık payı olarak emeğini koyan 
ortağa karşı diğer ortaklar; taşıma-eser, vekalet, 
yayın, komisyon sözleşmesiyle serbest çalışan kişi-
lere karşı iş gördürenler de işveren sayılır (m.2/2). 
Bununla birlikte uygulamada, bu son sayılanların 
sendikalaşma açısından ciddi bir anlam ve öneme 
sahip olmadıklarını, kanuni bir fanteziden öteye 
gitmediğini belirtelim.

Ehliyet Koşulu Sağlanmalıdır
İşçi sendikası üyeliği için açıkça belli bir yaştan 

söz eden kanun koyucu nedense işveren sendikası 
üyeliğinde herhangi bir yaş öngörmemiştir. Ger-
çekten de Kanun, herhangi bir yaş sınırı öngörme-
den, Kanun anlamında işveren sayılanların işveren 
sendikasına üye olacağını belirtmektedir (m.17/2). 
Bir ihtimal olarak (eski dönemdeki gibi) Kanun-
da 80. maddenin yaptığı yollama sonucu Medeni 
Kanun ve Dernekler Kanunu uyarınca fiil ehliye-
tinin ve yaş olaraksa ilke bazında 18 yaşın arandığı 
akla gelebilir. Kanımca tam fiil ehliyetini, ilgilinin 
bizzat üyeliği için aramalı ve fakat genel ehliyet ku-
ralları çerçevesinde yaş küçüklüğü yahut kısıtlılık 
durumunda kanunî temsilcinin rızasıyla üyeliğin 
gerçekleşebileceğini kabul etmelidir. Hatta tam eh-
liyetsiz bir işveren adına onun kanunî temsilcisinin 
üye olabileceğini belirtelim. Dolayısıyla 18 yaşın 
doldurulmasını aramak isabetli gözükmemekte-
dir. Ayrıca işverenin yaşı küçük de olsa aile dışında 
yaşamasına veya bir meslek ve sanatla uğraşması-
na izin verilmişse, bu faaliyet çerçevesinde sendika 
üyeliği için kanuni temsilcinin ayrıca olurunu al-
maya gerek yoktur.

İşyerinin Girdiği İşkolunda Bir 
Sendikaya Üye Olunabilir

Bu koşul işçi sendikasına üyelikteki gibidir, yani 
bir işveren her bir işyeri bakımından o işyerinin 
girdiği işkolundaki bir işveren sendikasına kurucu 
veya sonradan üye olabilir. Aynı işyeri nedeniy-
le aynı anda aynı işkolunda birden çok sendikaya 
üye olunamaz. Özel kesim işverenleri bakımından 

İşveren sendikası üyeliğinin gerçekleşme 
şartları şunlardır:
•	 Sendikalar	 ve	Toplu	 İş	 Sözleşmesi	Ka-

nunu anlamında işveren bulunmalıdır.
•	 Ehliyet	koşulu	sağlanmalıdır.
•	 İşyerinin	girdiği	işkolunda	bir	sendika-

ya üye olunabilir.
•	 Üyeliğin	kazanımı	yollarından	biri	ger-

çekleşmelidir.
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bu koşul aynen geçerlidir. Fakat kamu kesimi iş-
verenleri kendi faaliyetlerinin girdiği işkolundaki 
bir işveren sendikasına üye olmak zorunda değildir. 
Onlar için iki alternatif söz konusudur. Şöyle ki, 
bir kamu işvereni,

a. Özel kesim işverenlerinin de üye olduğu bir 
işveren sendikasına (özel kesim işveren sen-
dikasına) üye olabilir. Ama bu durumda sa-
dece kendi faaliyetinin girdiği işkolunda ku-
rulu bir işveren sendikasına üye olabilecektir. 
Zira özel kesim işveren sendikalarının birden 
fazla işkolunda faaliyet göstermeleri müm-
kün değildir. Sonra özel kesimde bir işveren 
de ancak kendi faaliyetinin girdiği işkolunda 
bir sendikaya üye olabilir. Bu ise işverenin 
her bir işyeri bakımından sözkonusudur.

b. Kamu işverenleri sendikasına üye olmak is-
tiyorsa; bu durumda kamu işverenleri sen-
dikası (tüzüğünde farklı bir hüküm yoksa) 
tüm işkollarını kapsar biçimde faaliyette 
bulunabileceğinden(m.3/2), her işkolun-
dan kamu işverenlerini üye kabul edebi-
lecektir. O halde bir kamu işvereni, kendi 
faaliyetinin girdiği işkoluna bakmaksızın 
herhangi bir kamu işverenleri sendikasına 
üye olabilecektir.

Bu durum ise özel kesim işverenleri ve işveren 
sendikaları karşısında kamu kesimi işverenlerini 
ve işveren sendikalarını daha avantajlı bir konuma 
sokmaktadır.

Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi 
Gerçekleşmelidir

İşveren sendikası üyeliğinin de kimi özellikleri 
olmakla birlikte işçi sendikasındaki gibi çeşitli yol-
larla gerçekleşebileceği söylenebilir. 

Kuruluşta Üyelik Yolu
Tıpkı işçi sendikasındaki gibi işveren sendika-

sının kuruluşunda kurucuların (kurucular içinde 

tüzel kişi varsa onu temsil eden gerçek kişinin) ve 
organların oluşumuna kadar sendikanın işlerini 
yönetmeye yetkili geçici yönetim kurulunu oluştu-
ranların isimlerinin sendika tüzüğünde yer alması 
gerekir (m.6/2, m.8/k). İşte tüzükte isimleri yer 
alan bu kişiler, ilgili sendika üyeliğini başkaca bir 
işleme gerek kalmadan böylece kazanırlar. Görevle-
ri bitse bile böylece edindikleri üyeliklerinin devam 
edeceğini söyleyebiliriz.

Olağan Yöntem ile Kazanım
İşveren sendikası üyeliğini kazanmanın olağan 

yöntemi, kurulmuş-işleyen bir sendika için söz konu-
su olur. Sendikaya üye olmak isteyen bir işverenin üye-
liği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 
sağladığı elektronik başvuru sistemine göre, e-Devlet 
kapısı üzerinden ilgili sendikaya üyelik başvurusun-
da bulunması ve sendika tüzüğünde belirtilen yet-
kili organın kabulüyle kazanılır (m.17/5). Eğer ilgili 
sendikanın yetkili organı başvuruyu otuz gün içinde 
açıkça kabul etmişse; buna üyeliğin açıkça kabulü 
ama otuz günlük süreyi sessiz geçirmişse de üyeliğin 
örtülü kabulü (m.17/5) var demektir. Aslında üyeli-
ğin açıkça veya örtülü kabulünde, üye ile sendika ara-
sında üyeliğin sözleşmeyle gerçekleştiği söylenebilir. 
Yeni sistemin bu şekilde yürürlüğe girmesiyle, noter 
aracılığıyla üyelikte son bulmuş olacaktır. Bu yenilik, 
işlemlerin basitleştirilmesi, üye olmayı zorlaştırıcı şart-
ların ortadan kaldırılması anlamına gelmekle birlikte, 
yabancı kişilerin işçiler adına bu yolla internete girip 
üyelik işlemi yapmaları durumunda yeni bir sahteci-
lik furyası başlamasına neden olabilir. Ayrıca, ülkemiz 
şartlarında bunu kaç işçinin başarabileceği de ayrı bir 
sorundur. Bu nedenle bu yeni yöntemin başarısı yeni 
düzenlemeyle uyumlu bir elektronik ortamın kurul-
masına bağlıdır. Sanırız, iletişim teknolojisinin ulaş-
tığı aşama bağlamında bu çok da zor olmasa gerekir.

Yargısal Yol ile Kazanım
Sendikanın bizzat kendi varlığını korumayı içe-

ren “kollektif sendika özgürlüğü”nün bir gereği ola-
rak işveren sendikası, her üyelik başvurusunu ka-
bul zorunda değildir. Tıpkı işçi sendikasındaki gibi 
objektif-haklı bir nedeni varsa üyelik başvurusunu 
reddedebilir. İşte işveren bu red kararına karşı, ka-
rarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün için-
de İş Mahkemesinde dava açabilir. Eğer dava açılır 
da red kararının iptali yönünde karar verilirse, üye-
lik böylece yargı kararıyla ve kararın verildiği anda 
kazanılmış olur. Red kararı haklı bulunursa, bu kez 

İşveren sendikasına üyelik şu yöntemlerle 
gerçekleşebilir:
•	 Kuruluşta	üyelik	yolu,
•	Olağan	yöntem	ile	kazanım,
•	 Yargısal	yol	ile	kazanım,
•	 Sendikaların	 birleşmesi/katılması	 yo-

luyla kazanım.
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üyeliğin reddi kesinleşir (m.17/5). Bu konuda İş 
Mahkemesi tarafından verilen karar kesindir, üst 
mahkemeye götürülemez.

Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla 
Kazanım

Tıpkı işçi sendika (ve konfederasyon)larında 
olduğu gibi işveren sendika veya konfederasyonla-
rında da birleşme veya katılma olgusu yaşanabilir 
(m.22/1-2). Bu durumda üyenin isteğine bakıl-
maksızın onun üyeliği, kendisine katılınan yahut 
birleşim sonucu oluşan yeni sendikaya/konfederas-
yona kendiliğinden geçer (m.22/3). Yeniden üyelik 
fişi doldurumu vs gündeme gelmez. Ama kendisi-
ne katılınan veya birleşme sonucu yeni oluşturulan 
sendikanın bu durumu bir ay içinde Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirmesi gerekir 
(m.22/4). Bu bildirim, katılma/birleşme işlemleri 
ve böylece üyeliğin kazanımı bakımından kurucu 
değil, açıklayıcı niteliğe sahiptir.

Konfederasyon Üyeliği
İşçi veya işveren sendikası üyeliğinden farklı 

olarak Kanun, (gerek işçi ve gerekse işveren sen-
dikaları) üst kuruluş diye andığı (m.2/1-f ) konfe-
derasyon üyeliğinin nasıl gerçekleşeceği konusun-
da da (eski Kanunda farklı olarak) açıkça hüküm 
içermektedir (m.20). Anılan kanuni düzenlemeyi 
şöylece sunmak mümkündür.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu Anlamında Bir Sendika 
Bulunmalıdır

Konfederasyonlar (ister işçi isterse de işveren 
konfederasyonu/üst kuruluşu olsun) ancak sen-
dikalarca kurulabilir ve onlara yalnızca sendikalar 

üye olabilir (m.2/1-f ). Bu yüzden konfederasyon 
üyeliğinin ilk koşulu, üye olmak isteyenin Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu anlamında bir 
“sendika” niteliği taşımasıdır. Sendika kavramı yuka-
rıda ayrıntılı biçimde sunulduğundan burada yine-
lenmeyecektir. Yalnız sendikada saflık ilkesinin bir 
uyarlaması olarak “konfederasyonda saflık ilkesi”nden 
söz edilebilir. Bunun sonucundaysa, işçi sendikala-
rı konfederasyonuna sadece işçi sendikaları, işveren 
sendikaları konfederasyonuna ise sadece işveren sen-
dikaları (kurucu veya normal) üye olacaktır. İşçi ve 
işveren sendikalarını birlikte üye kabul eden karma 
bir konfederasyon, sistemimize yabancıdır.

Bu Sendikanın Usulünce Üyelik 
Kararı Alması Gerekir

Konfederasyona üyelik konusunda o sendi-
kanın genel kurulunun bu yönde alınmış bir ka-
rarının varlığı zorunludur (m.20/1). Fakat üyelik 
konusundaki kararın genel kurul üye/delege tam-
sayısının salt çoğunluğunca alınması zorunludur 
(m.13/3). Tüzükte salt çoğunluğu aşan bir çoğun-
luk (2/3 gibi) öngörülebilir fakat daha düşük bir 
sayı (1/3 gibi) geçersizdir. Bu söylenenler gerek işçi 
gerekse işveren sendikaları için aynen geçerlidir.

Konfederasyon Üyeliğinin Kazanımı 
Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir

Kanun koyucu konfederasyon üyeliğinin kaza-
nım yollarını pek bir nitelikle düzenlemeyip bazı 
hükümler sevketmekle yetinmiştir. Buna göre kon-
federasyon üyeliğinin şu görünümlerde kazanılabi-
leceği söylenebilir.

Konfederasyonda saflık ilkesini açıklayınız.
sıra sizde

1

Konfederasyon üyeliğinin gerçekleşme şartları 
şunlardır:
•	 Sendikalar	ve	Toplu	İş	Sözleşmesi	Kanunu	an-

lamında bir sendika bulunmalıdır.
•	 Bu	 sendikanın	 usulünce	 üyelik	 kararı	 alması	

gerekir.
•	 Konfederasyon	 üyeliğinin	 kazanımı	 yolların-

dan birisi gerçekleşmelidir.

Konfederasyona üyelik şu yöntemlerle gerçek-
leşebilir:
•	 Kuruluşta	üyelik,
•	 Konfederasyonların	 birleşmesi/katılması	 yo-

luyla üyelik,
•	 Sonradan	üyelik.
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Kuruluşta Üyelik
Konfederasyon kurulurken kurucuların ve ilk 

genel kurula kadar konfederasyonu yönetecek geçi-
ci yönetim kurulu üyelerinin adları konfederasyon 
tüzüğünde yer alacağından (m.8/1-ç), bunların 
üyeliğinin kuruluş sırasında kazanıldığı söylene-
bilir. Dikkat edilecek nokta, konfederasyonun or-
ganları oluşana kadar konfederasyonun işlerini 
yönetecek olan geçici yönetim kurulu üyelerinin 
(m.8/1-k) ilgili üye sendikayı temsil eden gerçek 
kişilerden oluşacağıdır.

Konfederasyonların Birleşmesi/Katılması 
Yoluyla Üyelik

Bir konfederasyonun (aynı türden) diğer bir 
konfederasyona katılması yahut (aynı türden) diğer 
bir/birden çok konfederasyonla birleşerek yeni bir 
konfederasyon oluşturması mümkündür (m.22/1-
2). Bu durumda katılan konfederasyonun üyeleri 
kendisine katılınan konfederasyona; birleşmedey-
se, birleşen konfederasyonların üyeleri yeni oluştu-
rulan konfederasyon üyeliğine kendiliğinden geçer 
(m.22/3).	Üye	sendikanın	buna	rıza	göstermemesi-
nin anlamı yoktur. Konfederasyonlar belli bir işko-
lunda kurulamayacağı ve faaliyet gösteremeyeceği 
için (m.2/1-f ) bunlardaki katılmanın/birleşmenin 
aynı işkolundaki konfederasyonlarla olacağını söy-
lemek isabetli değildir.

Sonradan Üyelik
Diğer bir yol olaraksa, konfederasyon kurulduk-

tan sonra üye olmaktır ve Kanunda öngörülmüştür 
(m.20/1). Buna göre;üst kuruluş yani konfederas-
yon üyeliği , üyelik ilişkisinin (icap ve kabulden olu-
şan) sözleşme niteliği gereği, ilgili sendika tarafından 
üyelik için konfederasyona başvurunun ve onun yet-
kili organının kabulüyle gerçekleşeceğini de anlatır 
(m.20/1). Ancak Kanunda bu başvuru için e-Devlet 
sistemi öngörülmediği gibi noterden başvuru da ge-
tirilmemiştir. Ayrıca, konfederasyonun yetkili orga-
nının bu başvuruya ne zamana dek olumlu/olum-
suz cevap vermesi gerektiği belli değildir. Kanunda 
düzenlenmeyen bu noktada sendika üyeliğiyle ilgili 
kuralların kıyasen (örnekseme yoluyla) uygulanma-
sı yerinde olur. Buna göre başvuru ve otuz günlük 
sürede kabulün ve sürenin sessiz geçirilmesinin, ay-
rıca red kararına karşı yargı yoluyla konfederasyon 
üyeliğinin kazanımı önerilebilir. Konfederasyona 
üyelik halinde bu üyeliğin konfederasyon tarafın-

dan bir ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na bildirilmesi gerekir (m.20/4). Ama bu 
bildirim kurucu değil, açıklayıcı niteliktedir.

Üyelikte Teklik İlkesi
Hukukumuzda gerek işçiler ve gerekse işveren-

lerin sendika üyelikleri bağlamında sendika üye-
liğinde teklik ilkesi geçerlidir. Bunun anlamı, iş-
çilerin aynı iş ilişkisi çerçevesinde “aynı anda aynı 
işkolunda bir tek sendikaya üye olabileceği”dir. İşve-
renler bakımındansa, bir işverenin aynı işyeri bağ-
lamında aynı işkolunda aynı anda bir tek işveren 
sendikasına üye olabileceğini ifade eder. Buna aykırı 
olarak, aynı iş ilişkisi/işyeri vesilesiyle aynı anda aynı 
işkolunda birden çok sendikaya üyelik halinde ise, 
sonraki üyelik(ler) geçersizdir (m.17/3). Fakat aynı 
anda farklı işkollarında birden çok sendikaya üyelik 
mümkün ve geçerli olduğu gibi, aynı anda da olsa, 
farklı iş ilişkileri/işyerleri bağlamında aynı işkolun-
da birden çok sendikaya üyelik de geçerlidir.

Sendikalar da aynı anda birden çok konfederas-
yona (üst kuruluşa) üye olamazlar. Birden çok kon-
federasyona üyelik halinde (eskisinden farklı ola-
rak) sadece sonraki üyelikler geçersizdir (m.20/1). 

Önemli bir husus; üyelikten çekilme bildiri-
minden sonra bekleme süresi içinde başka sendika-
ya üye olunursa, bunlardan hiçbiri geçersiz değil-
dir. Sonraki üyelik, öncekinin bitiminde kazanılır 
(m.19/3).

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik
Gerek işçi ve gerekse işveren sendikaları ve kon-

federasyonlarının bu alandaki uluslararası işçi/işve-
ren örgütlerine üyelikleri de mümkündür. Ancak 

Hukukumuzda gerek işçiler ve gerekse iş-
verenlerin sendika üyelikleri bağlamında 
sendika üyeliğinde teklik ilkesi geçerlidir.

Sendika Üyeliğinde Teklik
İşçilerin aynı iş ilişkisi çerçevesinde aynı 
anda aynı işkolunda bir tek sendikaya üye 
olabileceğidir. İşverenler bakımındansa, 
bir işverenin aynı işyeri bağlamında aynı 
işkolunda aynı anda bir tek işveren sendi-
kasına üye olabileceğidir.
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ülkemizin bu konuda sancılı ve değişken bir evre 
yaşadığını söyleyebiliriz. 2821 sayılı Sendikalar Ka-
nununun ilk metninde kimi ağır koşullara bağla-
nan bu tür üyelik, 4101 sayılı Kanun ile 1995’de 
yapılan değişiklik sonrası basit bir hal almış ve ni-
hayette ise 6356 sayılı Kanun ile daha da özgürlük-
çü bir yapıya demir atmıştır. İşte bu son duruma 
göre; Türk işçi/işveren sendikaları ve/veya konfe-
derasyonları uluslararası işçi-işveren kuruluşlarına 
önceden izin almadan, serbestçe kurucu veya üye 
olabilir, mevcut üyelikten çekilebilir, onlarla işbir-
liğinde bulunabilir, onlara üye veya temsilci gön-
derebilir yahut onların temsilcilerini kabul edebilir 
yahutta yabancı ülkelerde dış temsilcilikler açabi-
lirler (m.21/1).Türk sendika ve konfederasyonları 
bakımından durum böyle ise de uluslararası işçi 
ve işveren kuruluşlarının (sendika ve/veya konfe-
derasyonlarının) Türkiye’de temsilcilik açabilmesi 
veya üst kuruluşlara (konfederasyonlara) üye ola-
bilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü ve İçiş-
leri Bakanlığı’nın izninin alınması şarttır (m.21/2). 
Buna aykırılık halindeyse, İçişleri Bakanlığı’nın 
uluslararası kuruluşun Türk üst kuruluşundaki 
üyeliğinin iptali, varsa temsilciliğinin faaliyetinin 
durdurulması veya kapatılması için kuruluş merke-
zinin veya temsilciliğin bulunduğu yerdeki İş Mah-
kemesinde dava açması mümkündür (m.21/3). 
Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki işçi 
ve işveren örgütleri Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 
konfederasyonlara üye olabilirler (m.21/4). Bunun 
uluslararası kuruluşlara üyelik olduğunu söylemek 
zordur.

Türk işçi-işveren kuruluşlarının uluslararası 
kuruluşlara üyeliği ve orada temsilcilik açması ile 
uluslararası kuruluşların da Türk işçi-işveren üst 
kuruluşlarına üyeliği veya temsilcilik açmasının 
nasıl gerçekleşeceği konusunda detaylı bir düzenle-
me yoktur. Ancak Türk işçi-işveren kuruluşlarının 
uluslararası işçi-işveren kuruluşlarına kurucu veya 
normal üyeliği ve üyelikten çekilme konusunda 
kendi genel kurulunun bu yöndeki kararı şarttır 
(m.11/i). Kanunda başka bir organa bırakılmadı-
ğından, uluslararası kuruluşlara temsilci gönder-
mek ve dış temsilcilik açmak ve işbirliği konusun-
da da yine genel kurul kararını aramak uygundur 
(m.11/k). Sonrasında ise, ilgili uluslararası kurulu-
şa onun öngördüğü prosedüre göre başvurması ge-
rekir. Uluslararası kuruluşlara kurucu veya normal 
biçimde üyelik ile onlardaki üyelikten çekilme ko-
nusunda genel kurulun karar yeter sayısı üye veya 

delege tamsayısının salt çoğunluğudur (m.13/3). 
Ancak uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve onlarda 
temsilcilik açılması için aynı kural değil, neticede 
üye veya delege tamsayısının 1/4’ünden az olma-
mak üzere, ilgili toplantıya katılanların salt çoğun-
luğunun oyu gerekli ve yeterlidir. Buna Kanunun 
13. maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün zıt (kar-
şıt kavram kanıtı yoluyla) yorumundan varılabilir. 
Keza aynı şey, uluslararası işçi-işveren kuruluşları-
nın Türk üst kuruluşlarına üyeliği, üyelikten atıl-
ması, temsilci bulundurması konularında da geçer-
li olsa gerektir. Çünkü kanun koyucu bu olguları 
da bildiği halde özel bir çoğunluk aramaması, her-
halde unutkanlıktan değil, işi genel kurala bırakma 
düşüncesinden kaynaklansa gerektir.

Uluslararası kuruluşların Türk üst kuruluşlarına 
üyeliğinin, başvuru üzerine otomatikman gerçekle-
şeceği söylenemez. Herhalde yine ilgili üst kurulu-
şun bunu otuz günlük sürede karara bağlaması ve 
karar olumsuzsa da, otuz gün içinde mahkemeye 
müracaatla dava sonucuna göre hareket etmek dü-
şünülebilir. Ama tüm bunlar Kanunda sessiz geçil-
miş konulardır, dava yoluyla üyeliğin, uluslararası 
camiada pek de şık düşeceği söylenemez.

ÜYELİKTEN DOĞAN HAKLAR VE 
BORÇLAR

Gerek işçi gerekse işveren sendikası ve konfede-
rasyonu üyeliği, üye ile ilgili örgüt (sendika/kon-
federasyon) arasındaki ilişkide bir takım haklar ve 
borçlar doğurur. Bunları kısaca şöyle sunabiliriz:

Üyelik Hakları
Bir üyenin, ilgili örgüte (sendikaya/konfederas-

yona) üyeliği nedeniyle sahip olduğu haklardır ve 
şöylece sunulabilir.

Türk işçi/işveren sendikaları ve/veya kon-
federasyonları uluslararası işçi-işveren 
kuruluşlarına önceden izin almadan, ser-
bestçe kurucu veya üye olabilir, mevcut 
üyelikten çekilebilir, onlarla işbirliğinde 
bulunabilir, onlara üye veya temsilci gön-
derebilir yahut onların temsilcilerini ka-
bul edebilir yahutta yabancı ülkelerde dış 
temsilcilikler açabilirler.
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Kuruluşun/Örgütün Faaliyet ve 
Yönetimine Katılma Hakkı

Buna kısaca “katılma hakkı” da denilebilir. Bu 
bağlamda üyenin, ilgili örgütün/kuruluşun genel 
kurullarına katılma, organlara aday olma, seçme 
ve seçilme, oy kullanma, aranan sayıya ulaşarak 
genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması-
nı isteme hakkı vardır. Keza toplantıda gündeme 
madde koydurmanın da azınlık oluşturma yoluyla 
mümkünlüğü	belirtilmelidir.	Üye	sayısının	fazlalığı	
sonucu üyeler değil delegeler bazında toplanma, bu 
durumu değiştirmez. Sendika içi demokrasinin iyi 
işleyebilmesi, üyelerin/delegelerin burada sayılan 
haklarının eksiksiz tanınmasını gerektirir. Bu bağ-
lamda bir üyenin (delegenin) bu konumu devam 
ettiği sürece, genel kurula katılması ve oy kullan-
ması engellenemez (m.13/2). Fakat bunu sürekli 
biçimde engellenemez tarzında anlamak ve sendika 
içi disiplinin bir gereği olarak (şartları ve süresi tü-
zükte gösterilmek ve yargıya taşınabilirlik taşımak 
koşuluyla) bir üyenin/delegenin geçici olarak genel 
kurula katılma ve seçme/seçilme, oy hakkı askıya 
alınabilir. Burada bir disiplin cezası olarak askıya 
alma vardır. Önemle belirtilsin ki hiçbir üyenin ay-
rıcalıklı/üstün yahut birden çok oy hakkı olamaz, 
her üyenin/delegenin oyu eşittir. Bu durum sadece 
seçimli genel kurullarda değil (krş m.14/1) hepsin-
de geçerli olmalıdır. Aksine, tüzük hükmü ve/veya 
genel	kurul	kararı	hukuken	geçersizdir.	Üyenin,	ör-
gütün faaliyet ve yönetimine katılma hakkını mad-
di bir bedel ödeyerek kullanmasını öngören kural 
ve kararların hukuken geçersizliği düşünülebilir.

Örgütün Tesis ve Faaliyetlerinden 
Yararlanma Hakkı

Her üyenin, üyesi olduğu örgütün (sendika/
konfederasyon) kurduğu (lokanta, otel, kamp, yüz-
me havuzu, kütüphane, vs gibi) tesislerden ve tesi-

si olsun olmasın sunduğu (örneğin gezi, seminer, 
kurs, yürüyüş, hukuki koruma gibi) etkinliklerden 
yararlanma hakkı da vardır. Ancak eşitlik ilkesini 
zedelememek koşuluyla örgütün bundan yarar-
lanmayı bir sıraya/düzene bağlaması mümkündür. 
Ayrıca anılan tesis ve etkinliklerden yararlanmanın 
bedava olacağı da söylenemez. Eşitlik ilkesine ve 
diğer emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak 
koşuluyla, üyelerden masraf yahut katkı payı biçi-
minde ödentiler alınabilir.

Üyenin Korunma Hakkı
Her bir üyenin, üyesi olduğu kuruluşun yet-

kili organlarının kanun ve örgüt tüzüğüne uygun 
davranmasını isteme hakkı vardır. Bu hak, yerine 
göre bazen mahkemede dava açma; bazen örgütün 
üst organına başvurma (ve sonrasında dava) ve ni-
hayette eşit işlem görme talebi şeklinde karşımıza 
çıkabilir. Örneğin, yönetim kurulu kararı aleyhi-
ne genel kurula başvurma yahut yönetim kurulu 
veya disiplin kurulu kararı veyahut ta genel kurul 
kararı aleyhine dava açma (MK m.83) ve kurulu-
şun üyeleri karşısındaki eşit davranma yükümü ile 
ayırımcılık yasağına uyma yükümü (m.26/2) böy-
ledir. Ancak buradaki eşitlik ilkesi ve ayırımcılık 
yasağı,objektif farklılıklara kör bir eşitlik ve ayırım-
cılık yasağı olarak algılanamaz .Burada yasaklanan 
olgu, haksız ayırımcılıktır. Örneğin, cinsiyete veya 
dini-felsefi anlayışa göre farklı kurallar uygulamak 
böyledir. Nitekim Kanun kuruluşların, faaliyetle-
rinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmelerinden 
söz etmektedir (m.26/3).Buna karşın, objektif bi-
çimde haklı görülebilecek noktalarda sergilenen 
farklı tutumu haksız ayırımcı bir durum olarak 
göremeyiz. Örneğin, sendikada üyeliği en az on yıl 
sürenlerin sendikanın otelinde iki gün bedava ya-
hut belli bir indirimle konaklayacağı kararına kar-
şı, bu süreyi doldurmayan bir üyenin itiraz hakkı 
olmamalıdır.

Üyelik Borçları
Sendika/konfederasyon üyeliğinin üyeye yüklediği 

kimi yükümler de vardır. Bunları şöylece sıralayabiliriz.

Bir üyenin, ilgili örgüte (sendikaya/konfe-
derasyona) üyeliği nedeniyle sahip olduğu 
haklar şunlardır:
•	 Kuruluşun/örgütün	 faaliyet	 ve	 yöneti-

mine katılma hakkı,
•	Örgütün	tesis	ve	faaliyetlerinden	yarar-

lanma hakkı,
•	 Üyenin	korunma	hakkı.

Sendika/konfederasyon üyeliğinin üyeye 
yüklediği yükümler şunlardır:
•	Aidat	ödeme	borcu,
•	Örgüt/kuruluşun	düzenine	uyma	borcu.
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Aidat Ödeme Borcu
Sendika (konfederasyon) üyesinin temel bir 

borcu, ilgili kuruluşa “aidat ödeme yükümü”dür. 
Aidat ödeme, yeni Kanunda dile getirilmese de, 
tıpkı eskisi (SK m.23/I) gibi, ancak faal (faaliyeti 
durdurulmamış) bir kuruluşa karşı söz konusudur 
ve ilgili kuruluşun kollektif sendika özgürlüğünü 
koruyan, onu devamlı kılan bir olgu olarak görü-
lür. Zira sendika/kuruluş yaşamını, temelde üye-
lerinden aldığı aidatlarla sürdürür. Kaldı ki aidat 
ödeme borcu, bir kuruluşun faaliyetlerinden yarar-
lanmanın karşılıksız olmadığı esasına da uygundur. 
Kısacası “her nimet bir külfet karşılığıdır” ilkesi bu-
rada	da	uygulama	alanı	bulur.	Üyelik	aidatı	mev-
cut sistemimizde hukuken faaliyetini sürdüren her 
sendikaya/konfederasyona karşı vardır ve kanımca 
sendikanın/konfederasyonun tüzüğünde üyeden 
aidat alınmayacağına dair kural getirilip getirile-
meyeceği ve getirildiğinde geçerli olup olmayaca-
ğı, eskisinden farklı olarak yeni Kanun döneminde 
tartışmaya açıktır. Zira 6356 sayılı Kanun, üyelik 
aidatı konusunda bir alt veya üst sınır getirmemek-
tedir. Bundan hareket edilirse; miktarını özgürce 
belirlemenin içinde, hiç veya belli sürede aidat 
alınmayacağı yönünde düzenlemeye gitmenin de 
bulunduğu söylenebilir. Buna karşın ise kuruluş-
ların gelirleriniden birisinin üyelik aidatı olması 
(m.28/1-a) ve üyelik aidatının ayrıca düzenlenmesi 
(m.18) ve hatta kuruluş tüzüklerinde üyelerce öde-
necek aidat ile ilgili usul ve esasların yer almasının 
zorunluluğundan (m.8/1-ğ) söz eden hükümler 
baz alınırsa, üyeden hiç üyelik aidatı alınmayacağı 
yönündeki anlayışın biraz zorlandığı söylenebilir. 
Nitekim anılan kanuni düzenleme öğretide, aida-
tın hiç alınmayabileceği değil de, aidatta tavanın 
(üst sınırın) kalktığı biçiminde yorumlanmaktadır. 
Ancak bu durumda da aidatın alt sınırının (tabanı-
nın) ne olacağı sorusu akla takılmaktadır.

Tartışmada benimsenen düşünce ne olursa ol-
sun, üyelik aidatı alınmak istendiğinde, bunun 
miktarıyla ilgili olarak Kanunca öngörülen bir ta-
ban ve taban sınırı artık yoktur. İlgili kuruluşun 
tüzüğünde gösterilen usul ve esaslara göre, üyelik 
aidatının miktarının ne olacağını, o kuruluşun ge-
nel kurulu belirler (m.18/1). Aidat miktarında ta-
vanın ortadan kalkması biçiminde değerlendirilen 
bu yenilik, ilgili kuruluşların genel kurullarında 
aidatların keyfi biçimde belirlenebileceği kuşkusu-
nu da beraberinde getirmektedir. Ayrıca sendikalar 
arası rekabette, üyeyi diğerine kaptırmamak için 

daha düşük tutması üye olacak işçi açısından olum-
lu gözükse de, neticede sendikalar ve onların sahip 
olduğu sendika özgürlüğü bağlamında üye kaydet-
me bakımından bazı olumsuzluklara yol açması da 
muhtemeldir denilebilir.

Belirtilsin ki üyelik aidatının hangi aralıklarla 
alınacağı da yeni Kanunda sessiz geçilerek tüzükte 
gösterilmek kaydıyla genel kurul kararına bırakıl-
mıştır denilebilir. Bu yüzden istenirse eski dönem-
deki gibi aydan aya alınır, istenirse de daha farklı 
bir periyot getirilebilir. Aidatın nereye, nasıl ödene-
ceğine gelince; bunu işçi sendikasına üyelik aidatı 
bakımından bir ayrımla ele almak gerekir. Şöyle ki 
eğer sendika, ilgili üye işçinin çalıştığı işyerinde/
toplu iş sözleşmesi ünitesinde toplu iş sözleşmesi 
için yetkili (herhalde kesin yetkili) bir sendika ise, 
buna ödenecek üyelik aidatlarını işveren, bu sen-
dikanın yazılı başvurusu üzerine üye işçilerin üc-
retlerinden kaynakta kesinti yöntemiyle kesip en 
geç bir ay içinde ilgili işçi sendikasına ödeyecektir 
(m.18/2). Kaynaktan kesme yöntemine check-off 
sistemi de denilmektedir. Anılan aidatı kesmeyen 
veya kesse de vaktinde ödemeyen işveren, ayrıca 
bildirim(sanırım ihtar denmek istenmiş)ilgili sen-
dikaya gecikilen süre için bankalarca uygulanan en 
yüksek işletme kredisi faizi üzerinden gecikme faizi 
de ödemek zorunda kalır (m.18/3). Fakat gerek bu 
yolla kesintinin ve gerekse ödemede gecikmenin 
gündeme gelebilmesi için, ilgili işçi sendikasının 
oradaki üyelerinin listesini işverene vermesi ve on-
lardan üyelik aidatının kesilerek kendisine (veya 
banka hesabına) ödenmesini yazılı olarak talep et-
mesi zorunludur. İşçi sendikasının o işyerinde top-
lu iş sözleşmesi için yetkililiği ise ya henüz toplu iş 
sözleşmesi yapmadan alınan kesin yetki belgesiyle 
veya mevcut ve uygulanan bir toplu iş sözleşme-
sinin tarafı olması halinde geçekleşecektir. Mevcut 
toplu iş sözleşmesi devam ederken bitime en çok 
yüzyirmi gün kala yenisi için yetki işlemlerine baş-
lanması ve yetki alınması (hatta toplu iş sözleşmesi 
yapılması bile ) mümkün olduğundan (m.35/4), 
böylesi hallerde aynı anda iki ayrı işçi sendikasının 
kaynakta kesinti yöntemiyle aidat toplanmasını iş-
letmesi mümkündür.

Buna karşın sendika toplu iş sözleşmesi tarafı 
değilse ve toplu iş sözleşmesi yetkisine de sahip bu-
lunmuyorsa, ona ödenecek üyelik aidatının (TBK 
m.89/I’den hareketle) belirtilen sürede sendikaya 
götürülerek veya sendikanın bildirdiği banka he-
sabına yatırılarak bizzat üye tarafından ödenmesi 
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beklenir. Bu tür işçilerin aidatı ödemede gecikme-
leri durumunda sendikaya ödeyecekleri gecikme fa-
izi, 3095 sayılı Kanun ve Türk Borçlar Kanununun 
120.	 maddesi	 uyarınca	 belirlenir.	 Üye	 işçilerden	
işçilerin ücretlerinden üyelik aidatı dışında bir ai-
dat alınacağına dair sendika tüzüğüne hüküm ko-
nulamaz. Konulursa geçersizdir. Aynı şey bu yön-
deki genel kurul kararları için de geçerlidir. Fakat 
uygulamada karşılaşılmamakla birlikte, üye isterse 
sendikaya kendiliğinden ekstra bir ödeme yapabilir. 

İşverenlerin işveren sendikasına ödeyecekleri 
aylık üyelik aidatı konusunda da yeni Kanun, es-
kisinden farklı olarak ilgili kuruluşu serbest bırak-
maktadır. İlgili işveren kuruluşu tüzüğünde esas ve 
usullerini belirtmek koşuluyla üyelerinden alacağı 
üyelik aidatının kuruluşun genel kurulunca belir-
lenmesi gerekir. Miktarı ve ödeme periyodu konu-
sunda işçi sendikasına üyelik aidatıyla ilgili yukarı-
da söylenenler burada da geçerlidir. Yani bir taban 
ve tavan yoktur. Bununla birlikte, hiç aidat alınma-
yacağına ilişkin hükmün geçersiz olup olmayacağı 
tartışılır. Bu aidatın üye işverence ilgili sendikaya 
bizzat yahut onun adına açılmış hesaba yatırma yo-
luyla ödenmesi gerekir. Ödemenin nasıl yapılaca-
ğının sendika tüzüğünde gösterilmesi uygun olur. 
İşverenin, işveren sendikasına üyelik aidatını öde-
mede gecikmesi halinde işletme kredisi faizi değil, 
genel temerrüt faizi uygulanır.

Genel olarak kuruluş kavramına giren üst ör-
güt konfederasyona (m.2/1-g) üyelik aidatı ödenip 
ödenmeyeceği ve miktarı konusunda da ayrıksı bir 
düzenleme bulunmadığından yukarıda söylenenler 
aynen geçerlidir (m.18/1, 4). Demek ki, ilgili konfe-
derasyon tüzüğünde belirtmek koşuluyla üyelerden 
alınacak üyelik aidatının miktarının genel kurul 
tarafından saptanması gerekir (m.18/1). Şüphesiz 
bu belirlemede aidatın ödenme zamanı ve yeri ile 
biçimi de Kanunda saptanabilir. Konfederasyona 
üyelik aidatı alınıp alınmayacağı konusunda da yu-
karıda dile getirilen tartışmalar geçerlidir. Konfede-
rasyonlara ödenecek üyelik aidatlarının tespit şekli 
ve yönteminin konfederasyon tüzüğünde yer alaca-
ğı belirtilmektedir (m.8/1-ğ). O halde tartışmada 
benimsenen düşünceye göre, konfederasyona da 
üyelik aidatı ödenecektir ve fakat bunun miktarı ile 
ödenmesi usulünün konfederasyon tüzüğünde gös-
terilmesi gerekecektir. Şüphesiz, bunun da, faaliye-
ti durdurulmayan bir konfederasyona ödenmesi ve 
miktar olaraksa sendikanın kendi topladığı üyelik 
aidatını elinden alma sonucu doğurmaması gerekir. 

Aidatını ödemeyen üyeye karşı ilgili sendika/kon-
federasyon tarafından dava açılabilir ve davanın İş 
Mahkemesinde görülmesi gerekir (m.79). Orada İş 
Mahkemesi yoksa bu iş için görevlendirilmiş Asliye 
Hukuk Mahkemesi İş Mahkemesi sıfatıyla bu da-
vayı görür (İş Mahkemeleri Kanunu m.1). Ancak 
İş Mahkemesinin hangi yerdeki (yetkili) İş Mah-
kemesi olacağında, genel kuralın (HMK m.2) mı 
yoksa İş Mahkemeler Kanununun 5. maddesindeki 
kuralın mı uygulanacağı üzerinde durulabilir.

Örgüt/Kuruluşun Düzenine Uyma Borcu
Sendika ve konfederasyonun, üyelerinden ayrı 

ve bağımsız kişiliği ile örgütü ve işleyiş yapısı, bil-
hassa tüzükleri kanalıyla orada bir düzenin kurul-
masını gerektirir. Bu düzen bir yandan tüm üyele-
rin ortak yararına, diğer yandansa örgütün kişisel 
çıkarına hizmet eder. İşte ona katılan her üyenin, 
kanuni çerçevede saptanmış bu örgütsel düzene 
yahut bir başka deyişle kollektif düzene uyması, 
onu bozmaması gerekir. Eğer üyenin anılan düzeni 
bozucu tutumuyla karşılaşılırsa, sendika/konfede-
rasyon, bu düzeni bozan davranışa karşı ilgili üyeye 
yaptırım uygulama imkânına sahiptir. Örgütün, 
üyelerine karşı bir savunma olanağı diye niteleye-
bileceğimiz söz konusu yaptırımlar, disiplin yaptı-
rımlarıdır. Hangi tutum ve davranışa karşı hangi 
disiplin yaptırımının (cezasının) uygulanacağı, ilgi-
li örgütün tüzüğünde gösterilir. Bu bağlamda ceza 
hukukunun “kanunsuz suç, kanunsuz ceza olmaz” 
prensibinin sendikal düzene “tüzüksüz disiplin 
suçu, tüzüksüz disiplin cezası olmaz” biçiminde yan-
sıdığı söylenebilir. Söz konusu disiplin cezalarının 
uyarmadan başlayıp üyelikten geçici çıkarma ve 
hatta tamamen çıkarmaya kadar uzandığı görülür. 
Herhangi bir üyeye karşı disiplin tedbiri uygulan-
madan evvel o kişiye demokratik kurallar çerçeve-
sinde kendini savunma hakkı tanınmalıdır. Ayrıca 
disiplin hükümlerinin uygulanmasında eşitlik ilke-
sinin ihlal edilmemesi de aranır. Zira sendikalar de-
mokrasi esaslarına göre işlemek zorundadırlar (AY 
m.51). Şüphesiz hukuka/tüzüğe aykırı yaptırıma 
karşı ilgili üyenin dava hakkı mevcuttur.

Üyenin	örgüt	düzenine	uyma	borcunun	sadece	
mevcut düzeni ihlal etmemeyi değil, harfiyen işle-
yen bir düzende bile örgütün kollektif amacının 
gerçekleştirilmesi ve yayılması için aktif bazı faa-
liyetlerde bulunma yükümü de getirdiği söylenir. 
Örneğin, sendikanın aldığı grev kararına uymayan/
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katılmayan bir üyenin bu tutumunun onun birey-
sel hakkı olmakla birlikte, ortak düzeni bozduğu 
kabul edilir. İşçinin greve katılmama/katılıp da vaz-
geçme özgürlüğünün varlığı dahi bu noktada ona 
disiplin cezası uygulanmasına mani olamaz. Keza 
bir kimsenin belli bir sendikadaki üyeliği devam 
ederken bu üyeliğe yol açan iş ilişkisi bağlamında 
bir başka sendika lehinde propaganda yapması, 
örgütün amacını geliştirme yükümüne aykırılık 
oluşturur. Sonuçta ise üyelikten çıkarılma ve/veya 
tazminat yaptırımının gündeme gelmesine yol aça-
bilir. Ancak üye o kuruluşun üyeliğinden çıkma 
bildiriminde bulunduktan sonra bekleme süresi 
içinde başka sendikaya üyelik vs durumunda aynı 
sonucun geçerlilik taşıyıp taşımayacağı tartışılabilir 
niteliktedir. Kanımca, bunda hukuka aykırılık yok-
tur (m.19/3). 

Üyenin	 sahip	 olduğu	 (girdiği)	 sözleşme	bağıt-
larını üyesi olduğu kuruluşun (sendikanın/konfe-
derasyonun) üyelerine bildirme yükümü gibi, akdi 
ilişkiye girdiği kimselere bu üyeliğini bildirme yü-
kümünün bulunup bulunmadığı da tartışmalıdır. 
Kural olarak böyle bir açıklama yükümünün bu-
lunmadığı kanısındayız.

SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA 
ERMESİ-ASKI-DEVAM HALLERİ
6356 sayılı Kanun incelendiğinde, normalde 

tereddüt doğuracak kimi noktalarda hükümler 
getirilerek bazı hallerde üyeliğin son bulduğu, ba-
zılarında son bulmayıp askıda kaldığı, kimi du-
rumlardaysa askıya bile uğramadan varlığını devam 
ettirdiğinin belirtildiği görülür (m.19). Biz bunları 
“üyeliği sona erdiren haller” ve “üyeliği sona erdirme-
yen haller” diye iki ayrı başlık altında ele almanın 
yararlı olacağını düşünüyoruz.

Üyeliği Sona Erdiren Haller
Sendika üyeliği, doğası gereği sürekli bir hukuki 

ilişkidir ama bu, onun ebediyen devam edeceği an-
lamına gelmez. Bir şekilde son bulana dek varlığını 

sürdüreceğini anlatır. Nitekim mevcut sistemimiz-
de, sendika üyeliğinin sona ermesi aşağıda sunula-
cağı üzere, değişik şekillerde karşımıza çıkar.

Üyeliğin Kendiliğinden Son Bulması
Üyelik	ilişkisi	üyenin	kişiliğine	bağlı	bir	hukuki	

ilişkidir ve bu yüzden gerçek kişi üyenin ölümü, 
yitikliği, ayırt etme gücünün sürekli kaybı olguları, 
üyeliği, başkaca bir şeye gerek kalmadan sona erdi-
rir. Ayırt etme gücünün geçici kaybı üyeliği sona 
erdirmese de, bu sürede üyelik hak ve borçlarının 
işlemeyeceği kabul edilmelidir. Tüzel kişinin işve-
ren sendikası üyeliği ve (işçi-işveren fark etmez) 
konfederasyon üyeliği, üye tüzel kişinin son bul-
ması (fesih-infisah) ile de sona erer. Keza kendisi-
ne üye olunan sendikanın (veya konfederasyonun) 
tüzel kişiliğinin kaybı da ona üyeliği sona erdirir. 
İşçinin veya işverenin bu üyeliğe vesile olan faaliyet 
gösterdiği işkolunu değiştirmesi de o işkolundaki 
üyeliği sona erdirir (m.19/7). Ayrıca işçi sıfatının 
kesin yitiriminin de üyeliği sona erdirdiği benim-
senir. İşçinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kuru-
luşundan emeklilik/yaşlılık/malullük aylığı yahut 
toptan ödeme alarak işten ayrılması, kural olarak 
böyledir (m.19/6). Fakat işçinin emekliyken (sos-
yal güvenlik destek primi ödeyerek veya kaçak)ça-
lışmaya devamı durumunda işçi sendikasına üyeliği 
varlığını sürdürür (m.19/6). İşçi olarak çalışırken 
(iş sözleşmesi devam ederken) emekli olan işçilerin 
durumu böyledir. Buna karşın, iş sözleşmesini yö-
neticilik nedeniyle sonlandırıp işten ayrılarak sen-
dika/şube veya konfederasyon yöneticiliğine giden 
ve bu görevi sırasında sosyal güvenlik kuruluşun-
dan yaşlılık/emeklilik/malullük aylığı veya toptan 
ödeme alan kimsenin (yöneticinin) hem yönetici-
liği ve hem de üyeliği devam eder. Yeniden seçil-
me halinde de durum aynıdır (m.19/6). Fakat yeni 
kanuni sistemde işçi kuruluşu yöneticiliğine seçilen 

Sendika/konfederasyona üye olmanın 
üyeye sağladığı haklar ve yüklediği borç-
ları sıralayınız.

sıra sizde
2

Sendika üyeliğini sona erdiren haller şun-
lardır:
•	 Üyeliğin	kendiliğinden	son	bulması,
•	 Üyeliğin	iradi	biçimde	son	bulması,
•	 Üyelikten	çıkma	(istifa,	çekilmr),
•	 Üyelikten	çıkarma	(ihraç),
•	 Üyeliğin	 başka	 sendikada	 devamı	 yo-

luyla üyeliğin son bulması.
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işçinin iş sözleşmesini sonlandırması gerekmedi-
ğinden (m.23), yöneticilik esnasında zaten onun iş 
sözleşmesi ve işçilik konumu da kural olarak huku-
ken devam ediyor ama askıda demektir.

İşveren veya işveren vekili niteliğini yitiren-
lerin işveren sendikasındaki üyeliği de sona erer 
(m.19/5). Bu niteliklerin geçici yitirimi ve üyeliğin 
devamı söz konusu değildir. Ancak tüzel kişi işve-
reni (veya işveren sendikasını) temsilen sendikada 
(konfederasyonda) görev alan gerçek kişi işveren 
vekilinin bu niteliğini yitirmesi, sadece onun gö-
revini sona erdirir, yoksa temsil ettiği tüzel kişinin 
üyeliğini sona erdirmez (m.19/5). Zira bu durum-
da üyeliğin gerçek sahibi tüzel kişidir.

Üyeliğin İradî Biçimde Sona Ermesi
Kuruluş yani sendika ve konfederasyon üyeliği, 

kimi zaman üyenin, bazense sendikanın (konfede-
rasyonun)	 iradesiyle	 (isteğiyle)	 son	bulur.	Üyenin	
isteğiyle üyelikten ayrılmasına çekilme (istifa) de-
nirken, kuruluşun üyeyi üyelikten atmasına ihraç 
(çıkarma)	 adı	 verilir.	 Üyelikten	 çekilme,	 üyenin	
olumsuz ve bireysel sendika özgürlüğünün bir gö-
rünüm biçimiyken, sendikanın üyeyi çıkarması, 
kollektif sendika özgürlüğünün olumsuz bir uygu-
lama şeklidir. Her iki olguyu da belli koşullarla ka-
bul eden Kanun, böylece her iki özgürlüğü tanımış 
ve bir dengeye oturtmaya çalışmıştır.

Üyelikten Çıkma (İstifa, Çekilme)
Bir üyenin sendika (konfederasyon) üyeliğinden 

kendi özgür iradesiyle ayrılabilmesi, onun olumsuz 
sendika özgürlüğü içindedir. Nitekim Kanunun 
“işçi veya işveren sendikada üye kalmaya veya üyelik-
ten ayrılmaya zorlanamaz” biçimindeki hükmünün 
(m.19/1) anlattığı da budur. Ancak sendikanın 
ani üye ayrılmalarıyla bir anda çökmesini önle-
mek ve işkolu-işyeri barajlarının sağlıklı biçimde 
saptanabilmesi için, üyelikten ayrılmanın belli bir 
prosedür çerçevesinde ve belli bir zaman diliminde 
gerçekleşmesi öngörülmüştür. Sendika/konfede-
rasyon üyeliğinden çekilmenin nasıl gerçekleşeceği 

hususu, bilhassa işçi-işveren sendikası üyeliğinden 
çekilmek bakımından yeni kanuni düzenlemelerin 
yürürlüğe giriş anına göre değişeceğinden (geçici 
m.4), ikili bir ayırımla ele alınmak durumundadır.

•	 “Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme 
bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten 
çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan 
çekilme bildirimi elektronik ortamda eşza-
manlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır’’ 
(m.19/2). Ancak çekilme, yine çekilme iste-
ğinin sendikaya bildirim tarihinden itibaren 
bir ay sonra gerçekleşmiş olur (m.19/3). 

 Mevcut ve yeni sisteme göre, üyelikten ay-
rılacak kişinin bu bir aylık süre içinde üye-
liği ve dolayısıyla da üyelikten doğan hak 
ve borçları devam eder. Yine o, bu sırada 
üyeliğinden çekilmek istediği sendikanın 
üyesi olarak hesaba katılır. Çekilmek iste-
yen üyenin üyelikten ayrılmak için herhan-
gi bir neden göstermesi gerekmez. Kaldı 
ki, kendiliğinden bir neden gösterse bile 
anlamlı değildir. Çekilme bildirimi, adeta iş 
sözleşmesinin önelli feshi (İK m.17) gibidir. 
Bildirimden başlayan bir aylık süre içinde 
üye gidip bir başka sendikaya üye olursa, 
bu üyeliklerin hiçbiri geçersiz değildir. Fa-
kat ikinci sendikadaki üyelik, birinciden 
ayrılmanın gerçekleştiği/kesinleştiği gün 
kazanılmış sayılır (m.19/2). Bununsa aynı 
anda aynı işkolunda birden çok sendikaya 
üye olunamaz (üyelikte teklik) ilkesini ze-
deleyen	bir	yanı	yoktur.	Üstelik	yeni	Kanu-
na göre; aynı iş ilişkisi vesilesiyle aynı anda 
aynı işkolunda birden çok sendikaya üyelik 
yasaktır. Yoksa, farklı iş sözleşmeleriyle ça-
lışmada, her bir sözleşme bağlamında (aynı 
işkolunda olsa da) ayrı bir sendikaya üye 
olunabilir

	 Üyelikten	 çıkma	 (çekilme)	 kararına	 karşı	
sendikanın itiraz ve dava hakkı bulunma-
maktadır. Olması da mantıklı değildir. Bu-
raya dek söylenenler gerek işçi gerekse işve-
ren sendikaları açısından aynen geçerlidir.

•	 Üst	 kuruluş	 (konfederasyon)	 üyeliğin-
den çekilme: Bir sendikanın üst kuruluş 
üyeliğinden çekilmesi için, öncelikle kendi 
genel kurulunun bu konuda karar alması 
gerekir (m.20/2). Bu kararın sendika üye 

Üyenin	 isteğiyle	 üyelikten	 ayrılmasına	
çekilme (istifa), örgütün üyeyi üyelikten 
atmasına ihraç (çıkarma) adı verilir.
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veya delege tamsayısının salt çoğunlu-
ğuyla alınması gerekir (m.13/3). Çekilme 
yönünde alınan genel kurul kararının il-
gili üst kuruluşa (konfederasyona) da bil-
dirilmesi gerekir ve üyelikten çekilme bu 
bildirimden itibaren bir ay geçince ger-
çekleşmiş olur (m.20/2). Ancak Kanun, 
üst kuruluşa bildirimin ne şekilde olacağı-
na dair hüküm içermemekte ve E-Devlet 
üzerinden bildiriminse bunu kapsamadığı 
anlaşılmaktadır (m.19/2, m.20/2, geçici 
m.4). Bu yüzden, bu konuda şekil özgür-
lüğü var demektir ama olası sorunlarda 
ispat kolaylığı sağlamak için, noter kana-
lıyla bildirim önerilmeye değerdir. Sorun 
halinde, anılan bildirimi yaptığını, çekil-
mek isteyen sendikanın ispatlaması gere-
kir. Çekilme bildiriminin ilgili üst kuruluş 
tarafından bir ay içinde Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirilmesi 
de gerekir (m.20/4) ama bu, kurucu de-
ğil açıklayıcı bir işleve sahiptir. Bu yüzden 
anılan bildirim hiç yapılmasa da, geç ya-
pılsa da üst kuruluş üyeliğinden çekilme, 
çekilme bildiriminden itibaren bir aylık 
sürenin bitiminde gerçekleşir.

	 Üst	 kuruluş	 üyeliğinden	 çekilme	 bildiri-
minden itibaren işleyen bir aylık sürede 
sendikanın gidip bir başka üst kuruluşa 
üyeliği halinde, bu ikinci üyeliği geçersiz 
saymak yerine (krş m.20/1), ikincisindeki 
üyeliğin bu bir ayın bitiminde işlerlik ka-
zanacağı kanısındayız.

Üyelikten Çıkarma (İhraç)
Sendikanın (konfederasyonun) kollektif sendi-

ka özgürlüğünün bir görünüm biçimi olarak, ona, 
objektif/haklı bir nedeni varsa üyesini üyelikten çı-
karma (atma) imkanı da tanınmıştır. Ancak ilgili 
kuruluşun üyelerini üyelikten atması keyfî bir yet-
ki değildir. Bunun, üyenin kuruluşun otoritesini, 
kurduğu kollektif düzeni sarsan, üyelik ilişkisiyle 
bağdaşamayan tutumuyla karşılaşıldığında söz ko-
nusu olması gerekir. Denebilir ki, üyelikten çıkar-
ma; üyelik ilişkisinin, ona devamı örgüt için çekil-
mez kılan hallerde, bizzat örgüt tarafından haklı 
nedenle sona erdirilmesidir. Çıkarmayı gerektiren 
haklı nedenlerin neler olduğu, ilgili kuruluşun tü-

züğünde açıkça gösterilebilir (m.8/1-d). Fakat tü-
zükte düzenlenmediği hallerde bile genel hüküm-
lere (MK m.67) göre haklı neden bulunabilir ve 
çıkarmaya gidilebilir.

Gerek sendika gerekse konfederasyonda üyeliğe 
kabulde hangi organ yetkili olursa olsun, üyelik-
ten çıkarma kararının, o örgütün “genel kurulu”nca 
verilmesi gerekir (m.19/4, m.20/3). Başka bir or-
ganın	verdiği	karar	hukuken	geçersizdir.	Üyelikten	
çıkarma kararının verileceği genel kurulun toplantı 
ve karar yetersayısı için yasada özel bir çoğunluk 
aranmadığından, genel kural (m.13/1) uygulanır. 
Kanunda yer almamakla birlikte, çıkarma kararı 
vermeden evvel, genel kurulun ilgili üyenin savun-
masını alması hem daha demokratik bir usuldür ve 
hem de hata ihtimalini azaltır.

Üyelikten	 çıkarma	 kararının,	 ilgili	 kuruluşun	
genel kurulunca alınması gerekir. Alınan bu kara-
rın E-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bil-
dirilmesi ve yazı ile de üyelikten çıkarılana tebliğ 
edilmesi gerekir (m.19/4). 

Yazılı bildirim kendisine tebliğ edilen üye, bu 
karara karşı, kararın kendisine tebliği tarihinden 
başlayarak otuz gün içinde mahkemeye (İş Mah-
kemesine) itiraz edebilir. Otuz günlük süre istis-
nai haller dışında bir aya denk gelmeyeceği gibi, 
bir hak düşürücü süredir ve süre sessiz geçilirse, 
itiraz hakkı düşer. İtiraz hakkı sadece ilgili üyeye 
tanınmıştır. Mahkemenin iki ay içinde kesin ola-
rak kararını vermesi gerekir ve bu yüzden de kararı 
temyiz etmek mümkün değildir. İlgilinin üyeliği-
nin akıbeti mahkemenin kararına bağlıdır. Eğer 
mahkeme çıkarma kararını haklı bulursa, üyelik 
mahkeme kararının kesinleştiği (kesin karar oldu-
ğundan verildiği) ana kadar devam edip o tarihte 
son bulur. Bunun anılan çıkarma kararının üyeye 
tebliği anına kadar geriye mi gideceği akla gelebilir. 
Fakat mahkeme çıkarma kararını haklı bulmazsa 
iptal eder ve böylece üyelik de hiç kesintiye uğra-
madan devam ediyor demektir.

Gerek sendika gerekse konfederasyonda 
üyelikten çıkarma kararının, o örgütün 
genel kurulunca verilmesi gerekir.
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Üyeliğin Başka Sendikada Devamı 
Yoluyla Üyeliğin Son Bulması

Sendikalar (ve konfederasyonlar) gerekli prose-
düre uymak koşuluyla, bir başka sendikaya (konfe-
derasyona) katılabilir (m.22/1) veya başka sendikay-
la-sendikalarla (konfederasyonla) birleşme yoluna 
(m.22/2) gidebilir. Katılma halinde sadece katılan 
sendikanın (konfederasyonun) üyeleri kendiliğin-
den, katılınan sendikanın üyesi olurlar. Birleşme 
durumundaysa birleşen tüm sendikaların üyeleri 
başkaca bir işleme gerek kalmadan birleşme sonucu 
oluşturulan yeni sendikaya (konfederasyona) geçer 
(m.22/3). İşte bu özelliği dikkate alınınca, “katılma 
ve birleşme”nin, mevcut sendika (konfederasyon) 
üyeliğini sona erdirdiği ve fakat başka bir sendikanın 
(konfederasyonun) üyeliğine dönüştürdüğü söyle-
nebilecektir. Bu durumda üyelik ilişkisinin kesin bir 
şekilde son bulması değil, deyim yerindeyse üyelik 
ilişkisinin örgüt tarafında değişiklik söz konusudur. 
Üyeliği	 böylece	 başka	 örgüte	 kayan	 kişilerse,	 artık	
yeni örgütün tüzüğü ile bağlanmış sayılacaktır. Ai-
dat miktarları önceki ve sonrakinde farklıysa, han-
gisinin baz alınacağının tartışılacağı açıktır. Gerçi 
Kanun katılan veya birleşen kuruluşların tüm hak ve 
borçlarının, yetki ve çıkarlarının katılınan /birleşme 
sonucu oluşan kuruluşa geçeceğini söylemektedir 
ve bunun içinde üyelik ve dayanışma aidatının da 
bulunduğu söylenebilir. Fakat bu önceki sendikanın 
tasarrufuyla belirlenen miktardır. Oysa kendisine 
katılınan/yeni sendikanın da aynı konuda belirlediği 
farklı bir miktar varsa, farklı uygulamanın devam mı 
edeceği, yoksa bunun eşitlik ilkesine ve haksız ayı-
rımcılık yasağına aykırılık mı sayılacağı tartışmaya 
açıktır.

Üyeliği Sona Erdirmeyen Haller
Somut yaşamda karşılaşılabilen ve üyeliğin son 

bulmasını anlamsız kılabilecek bazı olgular vardır. 
Kanun koyucu da bu gerçeği gözardı etmeyip dü-
zenleme yoluna gitmiştir. Söz konusu olgulardan 
bazılarında üyelik tüm hükümleriyle devam eder-
ken kimilerindeyse üyeliğin askıya alınması gün-
deme gelmektedir. İşte bu özellik dikkate alınarak 
konu şöylece incelenebilir:

Üyeliğin Askıda Kaldığı Hal
Kanun koyucu, (eskisinden biraz farklı olarak) 

herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alı-

nan üyenin üyelik ilişkisinin bu süre içinde askıda 
kalacağından söz etmektedir (m.19/10). Herhangi 
bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınmanın, 
muvazzaf askerliğin (silah altına alınmayan bedelli 
şekli hariç) her türü ile İş Kanununun 31. mad-
desindeki tatbikat vs için askere alınmayı kapsa-
dığı söylenebilir. Keza tatbikat vs için silah altına 
alınmada da üyeliğin (İK m.31’deki azami 90 gün 
değil) silah altı durumunun devamı süresince as-
kıda kaldığı kabul edilmelidir. Yine bu çerçevede 
askının gerçekleşebilmesi için ilgili üyenin işçili-
ğinin yahut üyeliğinin en az bir yıl devam etmiş 
bulunması de gerekmez. İşçileri hiç çalıştırmama 
biçiminde gerçekleşen kısa çalışma süresinde (İş-
sizlik Sigortası Kanunu m.2) de, buna benzer bir 
durum vardır. Fakat bunun geçici işsizlik sayılması 
daha doyurucu gelebilir. Buna karşın çalışma süre-
sini önemli ölçüde azaltarak kısmen çalıştırma şek-
lindeki kısa çalışmada üyeliğin devam ettiği, askıda 
bile kalmadığı kanısındayız. Askı hükmünün işçi 
sendikası üyeliği için gerçekleşeceği açıktır fakat 
gerçek kişi işverenin işveren sendikasına üyeliğin-
de de uygulanabilir. Buna karşın konfederasyon 
üyeliği için gündeme gelmeyeceği de tereddütten 
uzaktır.	Üyeliğin	askıda	kaldığı	bu	durumlarda	askı	
süresince üyelik hak ve borçları (özellikle de üyelik 
aidatı) işlemez. İşçinin askerlik nedeniyle silah al-
tına alındığı sırada işverenden veya devletten ücret 
alması da bu sonucu değiştirmez. 

Kanuni askı hali dışında başka askı hallerinin 
tüzükte getirilmesine engel yoktur. Fakat bu yapı-
lırken, kanunun üyeliğin devam sonucunu bağla-
dığı bir olguya askı sonucunun bağlanmamasına 
dikkat edilmelidir.

Üyeliği Sona Erdirmediği Gibi Askıya 
da Almayan Haller

Kanun, bazı durumlarda üyeliğin sona erme-
diği gibi askıyla da karşılaşmayacağını, aynen tüm 
içeriğiyle devam edeceğini benimsemiştir. Bunlar, 
bazıları uysa da çoğu eski Kanundakinden oldukça 
farklı olgular olarak karşımıza çıkmaktadır. “Geçici 
işsizlik”, “kuruluşun genel kurul dışındaki zorunlu 

Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah 
altına alınan üyenin üyelik ilişkisinin bu 
süre içinde askıda kalacaktır.
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organlarında görev almak” ve “emekli olduğu halde 
çalışmak”tan ibarettir. Bunları şöylece sunabiliriz.

•	 İşçi	 sendikası	 üyesi	 bir	 işçinin	 bir	 yılı	
geçmemek	üzere	 işsiz	kalması	 (geçici	 iş-
sizlik): Aslında buna geçici işsizlik denir ve 
eski Kanun döneminde geçici olarak işsiz 
kalması da bu işsizlik süresince üyeliğin de-
vamını engellemez, üyelik devam ederdi (SK 
m.24/IV). Fakat bir yandan geçici işsizliğin 
anlamı, diğer yandansa işsiz bir kimsenin 
(üyelik askıda kalmadığına göre) bu esnada 
ücret de almadığından üyelik aidatını nasıl 
ödeyeceği sorunlarını gündeme getiriyordu. 
İşsizliğin ne kadar sürdüğünde geçici sayıla-
cağında Kanunda kural ve öğreti ile uygula-
mada ise, birlik bulunmamaktaydı. Yargıtay 
ise geçiciliği azami bir yıl ile sınırlamış gö-
zükmekteydi. Bizce de azami bir yıllık sü-
renin, geçiciliğin ölçütü kabul edilmesi uy-
gundur denilebilirdi. İşte yeni Kanun eski 
Kanun döneminde bu söylenenleri dikkate 
alarak, işçi sendikası üyesi bir işçinin bir 
yılı aşmayan bir süre işsiz kalması halinde 
sendika üyeliğinin aynen devam edeceğini 
belirtmiştir (m.19/9). O halde bunun yine, 
geçici işsizlik olarak anılmasında sakınca 
yoktur. Şüphesiz böylesi hallerde ilgili üye 
işçi çalışmadığına göre, ücret alamayacak ve 
bu yüzden de sendikanın üyelik aidatında 
indirim veya işsizlik süresince alınmam gibi 
bir işlemine muhatap olması beklenir. Fakat 
bir işçinin aynı anda birden çok kısmi süreli 
sözleşmeyle aynı veya farklı işkolunda çalış-
tığı ve buna göre de birden çok sendikaya 
üye olabildiği düşünülünce, bir kısmi süreli 
ilişkiye bağlı sendika üyeliğinin yeni bir kıs-
mi süreli işe girmediği (ama diğer ilişkisinin 
ve üyeliğinin devam ettiği) hallerde devam 
edeceğini söylemek biraz tartışmayı davet 
eder gibidir. Kanımca yine, ilgili işçinin 
teknik-hukuki anlamda işsiz sayılabilmesi 
için, çalışma istek ve iradesi olan ve bunu 
açıklayan ama bir yılı aşmayan bir sürede 
hala iş bulamayan kimse olarak anılması ve 
değerlendirilmesi gerekir. Böylece, hem is-
tekli olduğu halde bir yılı aşan süre işsizlik 
halinde üyeliğin sona ereceğini ve hem de 
bir yıl içinde bile iş arama eğilimi ve gayreti 
göstermeyenin üyeliğinin devam etmeyece-
ğini söyleyebiliriz.

•	 İşçi	kuruluşu	yöneticiliğinde	bulunmak: 
Bir işçinin işçi kuruluşu yöneticiliğine git-
mesi halinde de sendika üyeliğinin devam 
edeceği olgusunu yeni sistemde değişik ih-
timallere göre ele almak gerekir. Şöyle ki;
- İşçi sendikası yöneticiliğine giden işçi-

nin iş sözleşmesi sona ermeyip askıya 
alınmışsa: Böyle bir durum kuraldır 
(m.23/1) ve Kanunda açıkça belirtilmese 
de, bu işçinin yöneticilik/askı süresince 
sendika üyeliğinin devam etmesi doğal-
dır. Zira, üye olmayan ve birisinin yöne-
ticiliğinden söz etmek anlamsızdır.Lakin 
bu ihtimaldeki yönetici,bir işçi sendika-
sının/şubesinin veya konfederasyonu-
nun yönetim kurulu üyesidir (m.2/1-i).

- İş sözleşmesini sonlandırarak yönetici-
liğe giden işçinin durumu: Bir kimse-
nin üyesi olmadığı ve üyesi kalmadığı bir 
sendikada yöneticiliğinin de bulunması-
nın anlamsızlığı, bizi anılan kimselerin 
de yöneticilikleri devam ettiği sürece 
yöneticisi oldukları sendikaya üyelikleri-
nin de devam edeceği sonucuna götürür. 
Keza Kanunda 19. maddenin altıncı fık-
rasında “sözleşmesini feshedip yöneticiliğe 
giden ve bu yöneticilik sırasında emekli 
olanın üyeliği devam eder” şeklindeki hü-
kümden, emekli olmayanınkinin zaten 
devam ettiği çıkarılabilir. 

•	 Çalışırken	veya	yöneticilikteyken	yaşlılık/
malullük	aylığı	vs	alıp	göreve	devam	ha-
linde	durum:	Burada iki hal sözkonusudur,
- İşçi olarak çalışırken iş sözleşmesini yaş-

lılık/malullük aylığı veya toptan ödeme 
alarak işten ayrılan işçinin buna rağmen 
aynı veya başka yerde ama aynı işko-
lunda çalışmaya devam etmesi halin-
de sendika üyeliği de devam edecektir 
(m.19/6). Bu devam eden çalışmanın 
tam veya kısmi süreli yahut belirli veya 
belirsiz süreli olması ve bireysel iş hu-
kuku bakımından hangi kanuna bağlı 
bulunduğu farksızdır. Ancak çalışmaya 
devamın, yaşlılık/malullük aylığının ip-
tali yahut sosyal güvenlik destek primi 
ödeyerek gerçekleşmesi de önemli değil-
dir. Hatta sosyal güvenlik bakımından 
kaçak/kayıt dışı çalışma olsa da, üyeli-
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ğin devamına engel gözükmeyeceği ka-
nısındayız. Yeter ki, sona eren sözleşme 
bağlamındaki gibi, sendikayla aynı iş-
kolunda olsun ve varlığı kanıtlansın.

- Sözleşmeyi sonlandırıp giden ve yöneti-
ciyken yaşlılık aylığı vs alanın durumu: 
Gerçekten Kanuna göre; işçi kuruluşu ve 
şubelerinin (sendikası/şubesi veya konfe-
derasyonunun) yönetim kurulu, denetle-
me ve disiplin kurulunda görev aldığı için 
iş sözleşmesini sona erdirerek bu göreve 
giden işçilerin sendika üyeliği, onlar bu 
esnada yaşlılık/malullük aylığı veya top-
tan ödeme alsalar da anılan yöneticilik 
görevi boyunca da devam eder (m.19/6). 
Yöneticilik süresince üyeliğin devamı, sa-
dece yöneticiliğe ilk kez seçilmede değil 
defalarca seçilmede de uygulanmalıdır. 
Üyeliğin	 yöneticilik	 süresince	 devamına	
imkân veren bu düzenlemenin temelinde, 
sendikanın kurulu olduğu işkolundaki 
işçi niteliğini kaybeden kimsenin yine o 
işkolunda (işçilik dışı ve fakat işçilerle il-
gili) faaliyet gösterdiği düşüncesi yatar.

 Fakat işveren sendikaları ve konfederas-
yonundaki yöneticilik görevine değinil-
memiştir.

 Sendika üyesi bir kimsenin (ki işçi veya 
işveren olabilir) mevzuat gereği birtakım 
kurum ve kurullarda (örneğin yüksek 
hakem kurulu, asgari ücret komisyonu, 
vs) işçi/işveren temsilcisi olarak görev 
alması halinde de üyeliği bu görev süre-
since devam eder. Görevdeki tekrarlan-
ma, üyeliğin devamında kesintiye yol 
açmaz. Bu ihtimalin yeni yasada açıkça 
düzenlenmeyişi,onun gerçekleşmeyeceği 
anlamını vermez. Tam tersine, üyeliğin 
bu halde devamını tartışmanın bile an-
lamsız olduğu manasını vermelidir.

 Yine Kanunda belirtilmemesine rağmen 
mevsimlik işçilerin çalışmadıkları mev-
sim dışı sürelerde iş sözleşmeleri askıda 
kalsa da, bu durum onların sendika 
üyeliklerinin de askıda kalacağı sonu-
cuna	götürmez.	Üyelikleri	aynen	devam	
eder. Ancak sendika tüzüğünde, sözleş-
menin askıda kaldığı süre için üyelik 
aidatının alınmayacağı yahut sembolik 
ölçüde alınacağı öngörülebilir.

SENDİKA ÜYELİĞİNİN 
GÜVENCESİ

Daha önceden de belirtildiği gibi işçiler her-
hangi bir sendikaya üye olup olmamak, üye ol-
muşsa bunu sürdürüp sürdürmemek konusunda 
özgürdürler (AY m.51). Onların bu özgürlüklerini 
kullanarak sendikaya üye olmaları yahut üyelikten 
ayrılmaları veya mevcut üyeliklerini sürdürmeleri, 
kimi zaman onları, işverenin bu nedene dayanan 
ayırımcı bir tutumuyla karşı karşıya bırakır. Böy-
le bir tutuma hoşgörüyle yaklaşmak ise, işçinin 
sendika özgürlüğünü fiilen yok saymak sonucunu 
doğurur. İşte buna imkân tanımamak için kanun 
koyucu bazı önlemler getirmiştir. Şöyle ki; bir işve-
renin henüz “işe alırken” veya işe aldığı bir işçinin 
“iş ilişkisi devam ederken” yahut da “iş ilişkisini sona 
erdirirken” sendika üyeliğine dayanan ayırımcı bir 
tutuma girmesi yasaklanmıştır (m.25/1, 2, 3; İK 
m.5). Ayrıca sadece böylesi olumsuzlukları yasak-
lamakla kalmamış, aynı zamanda bu aykırılıklara 
karşı işçiye bir takım haklar (hukuki yaptırımlar) 
öngördüğü gibi, işverenin idari veya gerçek cezai 
yaptırımlarla da karşılaşacağını belirtmiştir. İşte 
aşağıda tüm bunlar hakkında bilgi sunulacaktır.

Sendika Üyeliğinin Güvenceye 
Bağlandığı Aşamalar

İşçi sendikası üyeliğinin aşağıdaki gibi değişik 
aşamalarda güvenceye bağlandığı görülür. Gerçek-
ten Kanuna göre; bir işverenin henüz “işe alırken” 
veya işe aldığı bir işçinin “iş ilişkisi devam ederken” 
yahut da “iş ilişkisini sona erdirirken” sendika üye-
liğine dayanan ayırımcı bir tutuma girmesi yasak-
lanmıştır (m.25/1, 2, 3; İK m.5). Bunları tek tek 
incelemek istersek şunlar söylenebilir.

İşe Almada Üyelik Güvencesi
Bunun anlamı, işçilerin işe alınmalarının genel 

olarak veya belli bir sendikaya üye olup olmama-
ları yahutta mevcut üyeliklerini devam ettirip et-
tirmemeleri şartına bağlanamayacağıdır (m.25/1). 
Kanunun bu kuralı emredici nitelik taşıdığından, 
iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine buna ay-
kırı biçimde konulan hükümler geçersizlikle karşı-
laşır (m.25/8). Örneğin, işverenin iş için başvuran 
adaylardan sadece sendika üyeliği olmayanları alıp 
diğer adayları sırf bu yüzden işe almaması böyledir. 
İşverenin istediği bir sendikaya üye olmayanları işe 
almamasında da durum aynıdır. İşverenler bu tür 
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ayırıma genellikle kendilerine yakın işçi sendikala-
rından yahut diğer işverenler veya işverenler sendi-
kasından aldığı bilgilerle giderler. Bu tür bilgilere 
“kara listeler” adı verilir. Ancak işe alınma esnasın-
da bazen bizzat Kanun, o işte çalışacak kimsenin 
sendika üyesi olamayacağını öngörürse bu hallerde 
ayırım yapılması, hukuka aykırı değildir. Nitekim 
eskiden özel okul yönetici ve öğretmenleri ile özel 
güvenlik görevlileri için böyle ayrımcı bir hüküm 
vardı. Fakat anılan hükümler yürürlükten kaldırıl-
dığından, artık bu kişiler için de böyle bir ayırım 
yapılamaz, yapılırsa haksız bir ayırım olur.

İş İlişkisinin Devamı Esnasında 
Üyelik Güvencesi

İşe alınmış ve çalışması (iş ilişkisi) devam eder-
ken, işverenin sendikaya üye olup olmamaları 
yahut mevcut üyeliklerini sona erdirip erdirme-
melerini ölçüt alarak işçiler arasında iş koşulları 
bakımından ayırım yapması da yasaktır (m.25/2, 
3). Örneğin işverenin, istediği sendikaya üye olan-
larla olmayanlar arasında mesleki yükselme, işin 
sevk ve dağıtımı, başka işyerine nakil ve geçici dış 
görevlere gönderme gibi konularda ayırım yapma-
sı böyledir. Keza sırf bu yüzden işçilerin ağır/hafif 
işlere verilmesinde de durum aynıdır. Hatta sade-
ce sendika üyeliği nedeniyle işçilere farklı ücret ve 
sosyal yardım vs ödemesi de kural olarak yasaktır 
(m.25/2). Ancak Kanun ücret, ikramiye, prim ve 
paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş 
sözleşmesi hükümlerinin de saklı olduğunu belirt-
mektedir (m.25/2). Kanunun bu hükmünü toplu 
iş sözleşmesinden işçilerin yararlanmasına ait ku-
rallar (m.26/1-3, m.39, m.40) ile birlikte değerlen-
dirdiğimizde şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Bir işye-
rindeki (işletmedeki) toplu iş sözleşmesinin paraya 
ilişkin hükümlerinden kural olarak o toplu iş söz-
leşmesnin tarafı işçi sendikasına üye işçiler yararla-
nır	(m.39/1,	2).	Üye	olmayanlar	ise	başka	yollarla	
(m.26/4, m.39/4 vd, m.40) bağlantı sağlamadıkları 
sürece bu toplu iş sözleşmesinin paraya ilişkin (ör-

neğin ücret zammı, sosyal yardım) hükümlerinden 
yararlanamazlar. O halde işveren, toplu iş sözleş-
mesinin paraya ilişkin hükümlerinde taraf sendika-
ya üye olanlarla (diğer bir kanuni yol ile bağlantı 
yoksa) olmayanlar arasında (eşit davranmak değil 
tam tersine) ayırım yapmak zorundadır. Toplu iş 
sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına üye olmayan-
lara kendiliğinden toplu iş sözleşmesinin öngördü-
ğü ücret vs’yi uygulaması, işverenin sendikaya karşı 
tazminat ödeme sorumluluğuna yol açar.

İşe Son Vermede Üyelik Güvencesi
İşveren, işçilerin iş sözleşmelerini feshederken, 

sırf sendika üyeliği (üye olup olmama/üye kalıp 
kalmama) bakımından işçiler arasında haksız ayı-
rım yapamaz (m.25/3). Aksi halde sadece belli bir 
sendikaya üye olanların yahut olmayanların (hatta 
mevcut üyelikten ayrılmayanların) işine son veril-
mesi durumunda, işe son verme bakımından sen-
dikal nedenle yapılmış haksız ayırımdan söz edilir. 
Bu tür durumlara genellikle o işyeri için toplu iş 
sözleşmesi yapma yetkisi alınırken rastlanır. Sözleş-
menin böyle bir nedenle feshi halinde, aşağıda su-
nulacağı üzere, sendikal tazminat söz konusu olur.

6356 sayılı Kanunun 25. maddesinin 5. fık-
rasındaki düzenlemeye göre, sendikal nedenle iş 
sözleşmesi feshedilen işçi iş güvencesi kapsamında 
olsun veya olmasın 4857 sayılı Kanunun 50. ve 21. 
maddelerine dayanarak feshin geçersizliği ve işe 
iade davası açabilir. İş sözleşmesinin sendikal ne-
denle feshedildiği tespit edilirse, işçi işe geri dön-
mek için işverene başvurduğu takdirde, işveren iş-
çiyi işe başlatsa da başlatmasa da sendikal tazminatı 
ödemek zorundadır. Ancak işçinin işe başlatılma-
ması halinde 4857 sayılı Kanunun 21. maddesi bi-
rinci fıkrasında öngörülen 4-8 aylık ücret tutarın-
daki “işe başlatmama tazminatı” ödenmez. Çünkü 
daha yüksek bir tazminat olan en az bir yıllık ücret 
tutarındaki sendikacılık tazminatı ödenmektedir.

İşçilerin işe alınmaları, genel olarak veya 
belli bir sendikaya üye olup olmamaları ya 
da mevcut üyeliklerini devam ettirip ettir-
memeleri şartına bağlanamaz.

İşe alınmış ve çalışması (iş ilişkisi) devam 
ederken, işverenin sendikaya üye olup ol-
mamaları yahut mevcut üyeliklerini sona 
erdirip erdirmemelerini ölçüt alarak işçiler 
arasında iş koşulları bakımından ayırım 
yapması da yasaktır.
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Sendikal Nedenli Ayırımcı Tutuma 
Karşı Yaptırımlar

İşçinin üyelik bağlantılı (veya üyelik dışındaki 
genel bir) sendikal faaliyeti nedeniyle işverence işe 
alınmama tarzında veya çalışma koşullarında yahut 
sözleşmesinin feshinde haksız-ayırımcı bir işleme 
tabi tutulmasının yasaklandığını yukarıda gördük. 
İşte Kanun işverenin sendikal nedenli (konumuz 
bakımından sendika üyeliği bağlantılı) haksız 
ayırımcı işlemi durumunda işçiye bazı haklar ta-
nıyarak işverene yaptırım getirmektedir. Aşağıda 
görüleceği üzere bu yaptırımlar, duruma göre; hu-
kuki yaptırımlar (sendikal tazminat, geçersizlik ve 
iş güvencesi) olabileceği (m.25/4, 5) gibi idari para 
cezası ve gerçek cezai yaptırımı biçiminde cezai de 
olabilir. Şimdi sırasıyla bunları sunmaya çalışalım.

Sendikal Tazminat
Kanun, işverenin gerek fesih dışında ve gerekse 

de sözleşmenin feshi bağlamında böylesi sendikal 
(sendika üyeliği) kökenli haksız-ayırımcı işlemiyle 
karşılaşan işçiye, işverenin “işçinin ücretinin bir yıl-
lık tutarından az olmamak üzere bir tazminat” öde-
yeceğinden söz etmektedir (m.25/4, 5). Buna öğre-
ti ve uygulamada yaygın adıyla “sendikal tazminat” 
denir. Söz konusu tazminatın gündeme gelebilmesi 
için şu hususlara dikkat edilmelidir:

a. İşçi	işverence	haksız	ve	ayırımcı	bir	işleme	
tabi	tutulmalıdır. Bunun işe almama, iş ko-
şullarında farklılık yahut işe son vermede bir 
ayırım olabileceğini yukarıda gördük. Artık 
sendikal tazminat sadece “iş koşullarında” ve 
“işe son vermedeki” ayırımda değil, işçi ada-

yının sendika üyeliği (veya başka bir sendikal 
nedenle) işe alınmadığı hallerde de gündeme 
gelebilecektir (m.25/4). Fesih dışındaki bir 
olguda ayırım halinde, bunun sendikal ne-
denli olduğunu işçinin iddia ve ispatı gere-
kir. Fakat onun, bu konuda sendikal nedenle 
ayırımın varlığını güçlü biçimde gösteren 
durumu ortaya koyması yeterlidir. Bu kez iş-
verenin bu davranışının nedenini ispatlaması 
aranır (m.25/7).

 Sendika üyeliği nedeniyle sözleşmenin feshi 
halindeyse, Kanun İş Kanununun iş güven-
cesiyle ilgili hükümlerinin (İK m.18-21) de 
uygulanabileceğini belirttiğinden (m.25/5) 
konunun bir ayırımla ele alınması uygun 
olur. Buna göre, iş sözleşmesinin sendikal 
nedenle feshi halinde sendikal tazminatın 
gündeme gelebilmesi için, işçinin bireysel 
iş hukuku bakımından hangi kanuna bağlı 
çalıştığı ve iş güvencesi koşullarını sağla-
yıp sağlamadığı önemli değildir. Örneğin, 
sözleşmesi sendikal nedenle feshedilen iş-
çinin İş Kanununa veya Deniz İş Kanunu-
na yahut Türk Borçlar Kanununa tabi bir 
işte belirli süreli sözleşmeyle çalışması ve 
iş güvencesi için aranan koşulları sağlayıp 
sağlamaması sendikal tazminat istenmesine 
engel değildir. 

b. Bu	 ayırımcı	 işlem,	 sendikal	 nedene	 da-
yanmalıdır. Sendikal nedenin “sendikaya 
üye olup olmama/üye kalıp kalmama” ve 
“üyelik dışında bir sendikal faaliyette bulun-
ma” biçiminde karşımıza çıkabileceği yuka-
rıda anlatılmıştı. Ancak bizi burada ilgilen-
direni; işçinin herhangi bir işçi sendikasına 
üye olup olmaması, üye kalıp kalmaması 
nedeniyle ayırımcı işlemle karşılaşmasıdır. 
Burada kısaca değinilecek şey, ayırımcı iş-
lemin sendikal nedene dayandığının işçi 
tarafından iddia edilmesi ve fakat feshin 
bu nedene dayanmadığınınsa işverence is-
pat edilmesi gerektiğidir. Bir işlemin sen-
dikal nedenli olup olmadığı saptanırken, 
sendikal faaliyet (üyelik) ile ayırımcı işlem 
arasında nedensellik bağının varlığı aranır. 
Eğer üyelik/sendikal faaliyet ile ayırım-
cı işlem arasında bu bağlantıyı koparacak 
derecede uzun bir süre geçmişse, prensipte 
işlemin sendikal nedene dayanmadığı düşü-
nülür. Fakat aradan yıllar geçse de işveren o 
sendikal faaliyeti yeni öğrenmiş ve bunun 

Sendikal Tazminat
İşverenin, gerek fesih dışında ve gerekse 
de sözleşmenin feshi bağlamında sendikal 
kökenli haksız-ayırımcı işlemiyle karşıla-
şan işçiye, işverenin işçinin ücretinin bir 
yıllık tutarından az olmamak üzere ödeye-
ceği tazminattır.

İşveren, işçilerin iş sözleşmelerini feshe-
derken, sırf sendika üyeliği (üye olup ol-
mama/üye kalıp kalmama) bakımından 
işçiler arasında haksız ayırım yapamaz.
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üzerine hemen işlem yapmışsa, yine de bağ-
lantının gerçekleştiği kanısındayız. Feshin 
sendikal nedenle yapılıp yapılmadığına dair 
çeşitli yargı kararları da vardır.

 Sendikal tazminata hak kazanabilmede iş-
çinin sözleşmesinin feshedilmesi gerekmez. 
Sendika üyeliği yüzünden adayı işe alma-
mak veya sözleşme devam ettiği halde ça-
lışma ko-şullarında sendikal nedenle (üye-
lik nedenli) yapılmış haksız bir ayırım dahi 
yeterlidir.

c.	 Sendikal	tazminatın	en	az	miktarı	işçinin	
ücretinin	bir	yıllık	tutarıdır. Tazminata baz 
alınacak ücret, işçiye haksız-ayırımcı işlemin 
gerçekleştiği tarihte ödenmesi gereken üc-
rettir. Yani ayırımcı işlem işverence iş sözleş-
mesinin feshi ise; feshin gerçekleştiği andaki 
ücrettir. Fesih dışı bir ayırımcı işlem ise, bu 
işçinin bu işlemle karşılaştığı tarihteki ücret-
tir. Kısacası, sendikal tazminat son ücretten 
hesaplanır. Son ücret giydirilmiş ücret de-
ğil, “çıplak ücret” (iş karşılığı ücret)tir. Yine 
çıplak ücretin “net”i değil “brüt”ü esas alınır. 
Fakat işe girişte yapılan sendikal nedenli hak-
sız ayırım adayın bu yüzden işe alınmaması 
tarzında olduğunda, onun henüz burada işe 
girmediğinden, bir ücreti yoktur ki, son üc-
retten söz olunsun. Bu ihtimalde adayın ya-
şına uyan kanuni asgari ücretten (veya varsa 
işyerindeki toplu iş sözleşmesine göre ödene-
cek sözleşmesel asgari ücretten) hesaplama ve 
ödeme yoluna gitmek gerekir.

d.	 Sendikal	 tazminatın	 işçinin	 bir	 yıllık	
ücretinden	 az	 olması	mümkün	değildir. 
Bunu azaltan sözleşmeler geçerli değildir 
fakat artırımı mümkündür. Kaldı ki bizzat 
yargıç dahi somut olayın özellikleri gerek-
tiriyorsa bir yıllık ücreti aşabilir ama hiçbir 
gerekçeyle azaltamaz.

e.	 Sendikal	 tazminat	 ücret	 olmadığından,	
bundan	Sosyal	Güvenlik	Kurumu	primi	
ve	gelir	vergisi	kesilmez. Ayrıca bu tazmi-
nat on yıllık zamanaşımına tabidir (TBK 
m.146). Sendikal tazminat alacağı mirasçı-

ya geçeceği gibi, işçi sağlığında bunu başka-
sına devredebilir (TBK m.183 vd.).

 Uygulamada sendikal tazminat karşımıza 
çeşitli şekillerde çıkabilir. Örneğin, sendi-
ka üyeliği (yahut diğer bir sendikal neden) 
bağlamında iş görüşmelerinde haksız bi-
çimde elenen işçi adayının işverenden (ara-
da henüz iş sözleşmesi kurulmadığından) 
sadece sendikal tazminat talebi mümkün-
dür. Buna karşın zaten işe alınmış çalışan 
işçinin (işçi iş güvencesi kapsamında olsun 
veya olmasın) iş sözleşmesi feshedilmeksi-
zin, işveren tarafından sendika üyesi olan 
işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya 
ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında ay-
rım yapılması bağlamında “farklı bir mua-
meleye tabi tutulması” durumunda, işçinin 
imkanları artar. Zira böylesi durumlarda 
işçi, dilerse iş sözleşmesini feshetmeksizin 
sendikal tazminat isteyebilir (m.25/1-4)). 
Bunun yanında işçinin sendikal nedenlerle 
bir “ayırıma” veya “farklı muameleye” tabi 
tutulduğu hallerde, isterse, “haklı nedenle” 
iş sözleşmesini fesih hakkı olduğunu (İK 
m.24/II), bu gibi hallerde (iş ilişkisinin ait 
olduğu kanunda veya sözleşmede varsa) 
“kıdem tazminatı” ve yanında “sendikal taz-
minat” da talep edebileceğini unutmamak 
gerekir. Ancak sendikal tazminatın istene-
bilmesinin, bu olasılıkta iş sözleşmesinin bu 
haksız ayırım nedeniyle feshine gidilmesine 
bağlı bulunmadığını vurgulamalıyız. Ancak 
iş sözleşmesinin işverence sendika üyeliği 
veya diğer bir sendikal nedenle feshi halinde 
de, ilgili işçinin doğrudan doğruya sendikal 
tazminat talebinde bulunması mümkündür 
(m.25/5). Bu arada belirtilsin ki, sözleşmesi 
sendikal nedenle feshedilen işçinin şartları 
varsa ihbar ve kıdem tazminatı talep etme-
si mümkün ve doğaldır. Hatta 6356 sayılı 
Kanunun 25/9. maddesindeki “işçinin iş 
kanunları ve diğer kanunlara göre sahip ol-
duğu hakları saklıdır.” hükmünü bu şekilde 
anlamak gerekir. Daha önce de değinildiği 
gibi işçinin 4857 sayılı Kanunun iş güven-
cesi hükümlerine dayanarak işe iade dava-
sı açması ayrıca sendikal tazminat talebini 
engellemez. Yani işçi isterse işe iade davası 
açmadan yalnızca sendikal tazminat davası 
açabilir (m.25/5).

Sendikal tazminatın en az miktarı, işçinin 
ücretinin bir yıllık tutarıdır.
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Başka Bir Tazminat da İstenebilip 
İstenemeyeceği

Bilindiği ve ilgili yerlerde de dile getirildiği 
üzere, iş sözleşmesi sendika üyeliği veya başka bir 
sendikal nedenle feshedilen işçinin (iş güvencesin-
den yararlansın yararlanamasın) bağımsız biçimde 
sendikal tazminat talep etme hakkı vardır.Bu konu 
ile ilgili akla gelebilecek bir diğer sorun ise (konu-
muz bakımından üyelik nedenli bir) sendikal ayrı-
ma tabi tutulan işçinin sendikal tazminat yanında 
“ayrım yasağı (veya bir başka ifadeyle haksız ayırım-
cılık) tazminatına” (İK m.5, m17; DİK m.16/D-2) 
da hak kazanıp kazanamayacağıdır. Durum tartış-
malı olsa da, işçinin bu iki tazminatı bir arada talep 
edip edemeyeceğinin saptanabilmesi için, öncelikle 
İş Kanununun 5. maddesine bakmak gerekir. İşve-
renin eşit işlem yapma borcunun esasları ile haksız 
ayırım yasağını düzenleyen İş Kanununda “2821 
sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31.maddesi hüküm-
leri” saklı tutulmuştur (İK m.5/V). Bunun artık 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. 
maddesi olarak anlaşılması gerekir (m.81/2). Bu 
düzenlemeye göre, işçi, sendika üyeliği (veya başka 
bir sendikal) nedenli haksız ayırıma maruz kaldı-
ğında İş Kanununun 5. maddesine değil, Sendika-
lar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. mad-
desine dayalı olarak hakkını aramalıdır. Bu kanuni 
düzenleme karşısında işçi aynı olay nedeniyle hem 
sendikal tazminat hem de haksız ayrımcılık tazmi-
natı talep edemez. Bu konu ile ilgili kararlarında 
Yargıtay’da, sendikal tazminatın kabulüne ve eşit 
davranma borcuna aykırılıktan doğan tazminatın 
(haksız ayırımcılık tazminatının) reddine dair yerel 
mahkeme kararını onamıştır.

Cezai Yaptırım
İşverenin işçilere (ve kamu görevlilerine) karşı, 

onların sendika üyeliğiyle (veya başka bir sendikal 
nedenle) bağlantılı olarak sergilediği (fesih veya 
başka) haksız ayırımcı tutum; yalnızca tazminat 
ve sözleşmenin haklı nedenle feshine gidebilmek, 
iş güvencesini işletmek gibi özel hukuk yaptırımla-
rıyla bırakılmayıp, cezai yaptırıma da bağlanmıştır. 
Cezai yaptırımın birisi idari para cezası ve diğeri 
gerçek anlamda ceza olarak ikiye ayrıldığı görülür.

İdari Para Cezası
Gerçekten cezai yaptırımın birisi idari para cezası 

olup, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
19. maddesine aykırı olarak üye kalmaya veya üye-
likten ayrılmaya zorlayanlar, her bir üye için idari 
para cezası ile cezalandırılırlar (m.78/1-c). 

Anılan idari para cezasının işyerinin bağlı oldu-
ğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilmesi 
gerekir (m.78/3).

Hapis Cezası
Diğeri ise, Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş 

bir cezadır (m.118/I). Gerek işçi sendikalarına ge-
rekse de kamu görevlileri sendikalarına üyelik bağ-
lamındaki eylemlerde uygulama alanı bulacaktır. 
İlgili kanuni düzenleme aynen şöyledir; “Bir kim-
seye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, 
sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmama-
ya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevin-
den ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit 
kullanan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır”.

Bu yargılamanın ilgili ceza mahkemesinde yapı-
lacağı ve ceza yargısına tabi olduğu açıktır.

Cezai yaptırım, idari para cezası ve gerçek 
anlamda ceza olarak ikiye ayrılır.

Sendikal ayrımla karşılaşan işçi, sendikal 
tazminat dışında ayrımcılık tazminatı da 
talep edebilir mi?

sıra sizde
3
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BİRDEN	 ÇOK	 SENDİKAYA	 ÜYELİK	
SERBEST...

Anayasa’da en son yapılan değişiklikle re-
ferandumda kabul edilen duruma göre, aynı 
işkolunda olmamak kaydıyla işçi veya işveren-
ler farklı işkolunda ve aynı zamanda birden çok 
sendikaya üye olabilecekler. Ancak, aynı işko-
lunda ve aynı zamanda farklı işverenlerin işyer-
lerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye 
olabilirler.

Kaynak: http://ekonomi.haberturk.com/
makro-ekonomi/haber/686103-birden-cok-
sendikaya-uyelik-serbest adresinden alınmıştır.

Yaşamla İlişkilendir

“... Aidatların tahsili yönünden check-off, 
sendikalar için büyük bir kolaylıktır. Buna karşı-
lık aidatların kaynaktan kesilmesi işçi ile sendika 
arasında somut ilişkiyi ve üyelik bilincini zayıf-
latabileceği için, bazı sakıncalar da gösterir. Sen-
dikanın mali gücünün aidatları kesen işveren 
tarafından yakından izlenebilmesinin toplu pa-
zarlığı da etkileyebileceği öne sürülmektedir...”.

Kaynak: Melda Sur, İş	 Hukuku	 Toplu	
İlişkiler (2. basım), Ankara: Turhan Kitabevi, 
2008, s.134’den alınmıştır.

Araştırmalarla 
İlişkilendir



Sendika Üyeliği ve Güvencesi

70

 b
öl

üm
 ö

ze
ti

Sendika veya konfederasyon ile belli koşullarla ona bağlı kişiler (üyeler) arasındaki ilişkiye “üyelik ilişkisi” 
denilir. Bir işçinin işçi sendikasına üyeliğinin gerçekleşme şartları Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
anlamında bir işçi bulunmak, bu işçi çalıştığı işyerinin girdiği işkolundaki bir sendikaya üye olabilmesi, başka 
bir sendikaya üyeliğinin bulunmamalı ve belli bir yaşa ulaşmak, sendika tüzüğünde aranan diğer koşullar sağ-
lanmak ve üyeliğin kazanımı yollarından birisinin gerçekleşmesidir. İşveren sendikası üyeliğinin gerçekleşme 
şartları ise Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu anlamında işveren olmak, ehliyet koşulunu sağlamak, 
işyerinin girdiği işkolunda bir sendikaya üye olabimek ve üyeliğin kazanımı yollarından biri gerçekleşmesi-
dir. Konfederasyon üyeliğinin gerçekleşme şartları Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu anlamında bir 
sendikanın bulunması, bu sendikanın usulünce üyelik kararı alması ve konfederasyon üyeliğinin kazanımı 
yollarından birisinin gerçekleşmesidir.

Sendika/konfederasyon üyeliğini 
açıklamak.1

Bir üyenin, ilgili örgüte (sendikaya /konfederasyona) üyeliği nedeniyle sahip olduğu haklar kuruluşun/örgü-
tün faaliyet ve yönetimine katılma hakkı, örgütün tesis ve faaliyetlerinden yararlanma hakkı ve üyenin ko-
runma hakkıdır. Sendika/konfederasyon üyeliğinin üyeye yüklediği yükümler ise aidat ödeme borcu ve örgüt/
kuruluşun düzenine uyma borcudur.

Üyelikten doğan haklar ve 
borçları açıklamak.2

Sendika üyeliği üyeliğin kendiliğinden son bulması, üyeliğin iradi biçimde son bulması ve üyeliğin başka sen-
dikada devamı yoluyla üyeliğin son bulması şeklinde gerçekleşebilir. Kanun koyucu, herhangi bir askeri ödev 
nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisinin bu süre içinde askıda kalacağını belirtmektedir. Sendika-
lar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanuna göre geçici işsizlik, kuruluşun genel kurul dışındaki zorunlu organlarında 
görev almak ve emekli olduğu halde çalışmak durumlarında üyelik aynen devam edecektir.

Sendika üyeliğinin sona ermesi-
askı-devam hallerini açıklamak.3

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, bir işverenin henüz “işe alırken” veya işe aldığı bir işçinin “iş 
ilişkisi devam ederken” yahut da “iş ilişkisini sona erdirirken” sendika üyeliğine dayanan ayırımcı bir tutuma 
girmesi yasaklanmıştır.

Sendika üyeliğinin güvencesini 
açıklamak.4
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neler öğrendik?

1  İşçi, kaç yaşını doldurduğu zaman işçi sendi-
kasına üye olabilir?

A. 14
B. 15
C. 16
D. 17
E. 18

2  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununa göre sendikaya üyelik başvurusu nere-
den yapılacaktır?

A. E-Devlet kapısı üzerinden
B. İş Mahkemesinden
C. Belediyeden
D. Valilikten
E. Noterden

3  2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre işçiler 
sendikaya üye olmak için kaç adet matbu üye kayıt 
fişi dolduracaklardır?

A. 2 B. 3
C. 5 D. 7
E. 8

4  Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının 
Türkiye’de temsilcilik açabilmesi için aşağıdakiler-
den hangisinden izin alınması gereklidir?

A. Valilik
B. Başbakanlık
C. İçişleri Bakanlığı
D. Dışişleri Bakanlığı
E. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

5 	 Üyelikten	 çıkarma	kararının	 aşağıdakilerden	
hangisi tarafından verilmesi gereklidir?

A. Genel başkan
B. Genel kurul
C. Disiplin kurulu
D. Yönetim kurulu
E. Denetleme kurulu

6  Aşağıdaki durumlardan hangisinde sendika 
üyeliği askıda kalmaktadır?

A. Askere alınma
B. Geçici işsizlik 
C. Başka bir sendikaya üyelik
D. Sendika zorunlu organlarında görev almak
E. Mevzuatça öngörülen kurum ve kurullarda 

temsilcilik

7  Sendikal tazminatın en az miktarı ne kadardır?

A. İşçinin ücretinin 3 aylık tutarı
B. İşçinin ücretinin 6 aylık tutarı
C. İşçinin ücretinin 9 aylık tutarı
D. İşçinin ücretinin 1 yıllık tutarı
E. İşçinin ücretinin 2 yıllık tutarı

8  Sendikal tazminatın zaman aşımı süresi ne 
kadardır?

A. 1 yıl B. 3 yıl
C. 5 yıl D. 10 yıl
E. 15 yıl

9  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 
göre işçi sendikası üyesi işçinin ne kadar süreyi aş-
mayan bir süre işsiz kalması halinde üyeliği aynen 
devam edecektir?

A. 2 yıl B. 1 yıl
C. 9 ay D. 6 ay
E. 3 ay

10  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununa göre üyelikten çekilme durumunda çe-
kilme bildiriminden itibaren ne kadar süre geçtik-
ten sonra üyelikten ayrılma gerçekleşmiş olur?

A. 1 hafta
B. 10 gün
C. 2 hafta
D. 3 hafta
E. 1 ay
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Yanıtınız yanlış ise “Başka Bir Sendikaya 
Üyelik	Bulunmamalı	ve	Belli	Bir	Yaşa	Ulaşıl-
malıdır” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. B Yanıtınız	yanlış	ise	“Üyeliğin	Askıda	Kaldığı	
Hal” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Olağan	Yol	 ile	Üyelik”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C Yanıtınız yanlış ise “Sendikal Tazminat” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız	yanlış	ise	“Üyeliğin	Kazanımı	Yol-
larından Birisi Gerçekleşmelidir” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “Sendikal Tazminat” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Kuruluşlara 
Üyelik”	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

4. C

Yanıtınız	yanlış	ise	“Üyelikten	Çıkarma	(İh-
raç)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız	yanlış	ise	“Üyeliği	Sona	Erdirmedi-
ği Gibi Askıya da Almayan Haller” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Üyelikten	 Çıkma	 (İs-
tifa, Çekilme)” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

10. E

Sıra Sizde 
Yanıt Anahtarı3

Sıra Sizde 1

Konfederasyonda saflık ilkesine göre, işçi sendikaları konfederasyonuna sa-
dece işçi sendikaları, işveren sendikaları konfederasyonuna ise sadece işveren 
sendikaları (kurucu veya normal) üye olacaktır. İşçi ve işveren sendikalarını 
üye kabul eden karma bir konfederasyon sistemimize yabancıdır.

Sıra Sizde 2

Bir üyenin, ilgili örgüte (sendikaya /konfederasyona) üyeliği nedeniyle sahip 
olduğu haklar örgütün faaliyet ve yönetimine katılma hakkı, örgütün tesis ve 
faaliyetlerinden yararlanma hakkı ve üyenin korunma hakkıdır. Sendika/kon-
federasyon üyeliğinin üyeye yüklediği borçlar ise aidat ödeme borcu ve örgüt 
düzenine uyma borcudur.
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Sıra Sizde
Yanıt Anahtarı3

Sıra Sizde 3

Bu durum tartışmalı olsa da, işçinin bu iki tazminatı bir arada talep edip 
edemeyeceğinin saptanabilmesi için, öncelikle İş Kanununun 5. maddesine 
bakmak gerekir. İşverenin eşit işlem yapma borcunun esasları ile haksız ayı-
rım yasağını düzenleyen İş Kanununda “2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 
31.maddesi hükümleri” saklı tutulmuştur (İK m.5/V). Bunun artık Sendika-
lar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. maddesi olarak anlaşılması gerekir 
(m.81/2). Bu düzenlemeye göre, işçi, sendika üyeliği (veya başka bir sendikal) 
nedenli haksız ayırıma maruz kaldığında İş Kanununun 5. maddesine değil, 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. maddesine dayalı olarak 
hakkını aramalıdır. Bu kanuni düzenleme karşısında işçi aynı olay nedeniyle 
hem sendikal tazminat hem de haksız ayrımcılık tazminatı talep edemez. Bu 
konu ile ilgili kararlarında Yargıtay’da, sendikal tazminatın kabulüne ve eşit 
davranma borcuna aykırılıktan doğan tazminatın (haksız ayırımcılık tazmina-
tının) reddine dair yerel mahkeme kararını onamıştır.
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Kuruluşların Faaliyetleri, Gelir ve Giderleri, 

Denetlenmeleri ve Sona Ermeleri
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Anahtar Sözcükler: • Serbest Faaliyetler • Yasak Faaliyetler • Gelir • Gider • Denetim • İç Denetim 
• Dış Denetim • Faaliyetlerin Durdurulması • Sona Erme

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
1 Kuruluşların faaliyetlerini açıklayabilecek,
2 Kuruluşların gelir ve giderlerini açıklayabilecek,
3 Kuruluşların denetimi ve şeffaflığı ifade edebilecek,
4 Kuruluşların sona ermesi ve faaliyetlerinin durdurulmasını açıklayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Toplu İş Hukuku

Kuruluşların Faaliyetleri, 
Gelir ve Giderleri, 
Denetlenmeleri ve 
Sona Ermeleri

•	 KURULUŞLARIN	FAALİYETLERİ
•	 KURULUŞLARIN	GELİR	VE	GİDERLERİ
•	 KURULUŞLARIN	DENETİMİ	VE	ŞEFFAFLIK
•	 SENDİKA	VE	KONFEDERASYONLARIN	SONA	ERMESİ	

VE	FAALİYETLERİNİN	DURDURULMASI
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KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

Serbest Faaliyetler
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanununda yer 
alan “sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetle-
ri” ve “sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetle-
ri” ayrımını kaldırmıştır. Kanunun 26. maddesinin 
birinci bendine göre, “Kuruluşlar, tüzüklerinde yer 
alan konularda serbestçe faaliyette bulunur”. Bu dü-
zenleme ile kuruluşların faaliyetlerini tüzükleri ile 
serbestçe belirleyebilecekleri öngörülmüştür. 

Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapmaları, top-
lu iş sözleşmesi yapılma sürecinde resmi arabulu-
cuya ve hakeme başvurmaları, grev ve lokavt kararı 
almaları ve uygulamaları çalışma hayatına ilişkin 
yapabilecekleri faaliyetlerin başında gelir. Ayrıca 
kuruluşlar üyelerine adli yardım, üyelerinin eğiti-
mi ve kanun ve uluslararası sözleşme hükümlerine 
göre çeşitli kuruluşlara temsilci gönderme gibi fa-
aliyetlerde bulunabilirler. Belirtmek gerekir ki, ku-
ruluşların faaliyetlerini tüzükleriyle belirleyebilme 
serbestileri sınırsız değildir. Kanunun 26. madde-
sinin beşinci bendine göre, kuruluşlar, tüzükleriyle 
belirlenen amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Kuruluşların yargılama hukukuna ilişkin yapa-
bilecekleri faaliyetler de Kanunun 26. maddesinin 
ikinci bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; 

•	 Kuruluşlar,	 çalışma	 hayatından,	 mevzuat-
tan, örf ve adetten doğan uyuşmazlıklarda 
işçi ve işverenleri temsilen; 

•	 Sendikalar, yazılı başvuruları üzerine iş söz-
leşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan 
hakları ile sosyal güvenlik haklarında üye-
lerini ve mirasçılarını temsilen dava açmak 
ve bu nedenle açılmış davada davayı takip 
yetkisine sahiptir. Yargılama sürecinde üye-
liğin sona ermesi üyenin yazılı onay vermesi 
kaydıyla bu yetkiyi etkilemez.

•	 İşveren	 sendikaları,	 tüzüklerinde	 hüküm	
bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla 
belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta prim-
lerinin işveren payının ödemelerinde kul-
lanılmak ve nakit mevcudunun yüzde yir-
mibeşini aşmamak üzere karşılıksız yardıma 
dayalı dayanışma ve yardım fonu oluştura-
bilir. ( m. 26 Ek fıkra 10). 

•	 Kuruluşlar,	 yönetim	 kurulu	 kararıyla	 ve	
nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak 
kaydıyla; 

a) Yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet böl-
gelerine doğrudan veya yetkili makamlar 
aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri 
kurulması amacıyla kamu kurum ve kuru-
luşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunali-
bilrler. (Md. 28/7-a)

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ko-
ordunasyon halinde 8.6.1949 tarihli ve 
5434  sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun mülga 64. maddesi 
ve 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nunun 47. maddesinin sekizinci fıkrasında 
sayılanlar ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu, 3.11.1980 tarihli 
ve 2330 sayılı Maddi Tazminat ve Aylık Bağ-
lanması Hakkında Kanun, 17.7.2004 tarihli 
ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden 
Doğan Zararların Karşılanması Hakkında 
Kanunun ek 1. maddesi hükümlerine göre 
nakdi tazminat ödenmesi veya aylık bağlan-
ması hakkı bulunanlara, ayni ve nakdi yar-
dımda bulunabilirler. ( Md. 28/7-b).

c) Bakanlıkça yapılacak işbirliği protokolü 
çerçevesinde, kadın istihdamını destekleyici 
faaliyetler kapsamında kullanılmak şartıyla 
Bakanlığa, ayni ve nakdi yardımda buluna-
bilirler. (Md.28/7-c).

Kuruluşlar, faaliyetlerinden yararlanmada üye-
leri arasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasaklarına 
uymakla yükümlüdür. Kuruluşlar, faaliyetlerinde 
toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir (m.26/3).

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu metni için http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2012/11/20121107-1.htm ve 2821 sa-
yılı Sendikalar Kanunu metni için http://www.
csgb.gov.tr adreslerine bakabilirsiniz.

internet

Kuruluşlar, tüzüklerinde yer alan konular-
da serbestçe faaliyette bulunurlar.

Kuruluşlar, tüzükleriyle belirlenen amaç-
ları dışında faaliyette bulunamazlar.
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Kuruluşların kendi faaliyetleri ile üyelerine sağ-
ladıkları hak ve çıkarların üyesi olmayanlara uy-
gulanması, Kanunun toplu iş sözleşmesi ve toplu 
iş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, yazılı onaylarına bağlıdır 
(m.26/4).

Yasak Faaliyetler
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kuruluşlar tü-

züklerinde belirtilen amaçları dışında faaliyette bu-
lunamazlar (m.26/5). Bunun dışında kuruluşların 
yasak faaliyetleri hükümde şu şekilde sayılmıştır: 

•	 İşçiler	ve	işçi	kuruluşları	işveren	kuruluşları-
na, işveren kuruluşları da işçi kuruluşlarına 
üye olamaz; gerek doğrudan doğruya, ge-
rek temsilcileri veya mensupları veya araya 
koyacakları diğer kimseler aracılığıyla biri 
diğerinin kurulmasına, yönetim ve faaliye-
tine müdahalede bulunamaz (m.26/6). Bu 
düzenleme ile sendikaların karşılıklı bağım-
sızlığının sağlanması amaçlanmıştır. Karşıt 
çıkarları temsil eden işçi ve işveren kuruluş-
larının karşılıklı olarak birbirlerine üye ola-
mamaları, kuruluşlarına müdahalede bulu-
namamaları ve birbirlerine mali yardımda 
bulunamamaları sendikal saflık ilkesinin 
gereğidir. Uygulamada işverenin kontrolü 
altında kurulan veya faaliyette bulunan sen-
dikaya sarı sendika adı verilmektedir. 

•	 Kuruluşlar	siyasi	partilerin	ad,	amblem,	ru-
muz veya işaretlerini kullanamaz (m.26/7). 

•	 Kuruluşlar	ticaretle	uğraşamaz.	Ancak,	ku-
ruluşlar genel kurul kararıyla nakit mev-
cudunun yüzde kırkından fazla olmamak 

kaydıyla sanayi ve ticaret kuruluşlarına ya-
tırımda bulunabilir (m.26/8). Ancak kuru-
luşlar elde ettikleri gelirleri üyeleri ve men-
supları arasında dağıtamaz. Bununla birlikte 
sendikaların grev ve lokavt süresince tüzük-
lerine göre üyelerine yapacakları yardımlar 
ile kuruluşların eğitim amaçlı yardımları bu 
hükmün dışındadır (m.26/9).

KURULUŞLARIN GELİR VE 
GİDERLERİ

Kuruluşlar, tüzüklerinde öngörülen faaliyetleri 
yerine getirebilmeleri ancak belirli gelire sahip ol-
ması ile mümkündür. Kuşkusuz herhangi bir geliri 
olmayan kuruluşun çalışma hayatına ilişkin faali-
yette bulunması ya da sosyal amaçlı faaliyetleri ye-
rine getirmesi beklenemez. 

Kuruluşların gelirleri 6356 sayılı Kanunun 28. 
maddesinin birinci bendinde şu şekilde düzenlenmiştir:

Kuruluşlar siyasi partilerin ad, amblem, 
rumuz veya işaretlerini kullanamazlar.

Kuruluşlar, ticaretle uğraşamazlar.

Kuruluşlar, elde ettikleri gelirleri üyeleri 
ve mensupları arasında dağıtamazlar.

Kuruluşlar ne zaman üyelerine yardım 
yapabilirler?

sıra sizde
1

Kuruluşların gelirleri 6356 sayılı Kanuna 
göre şunlardır:
•	 Üyelik	ve	dayanışma	aidatları,
•	 Tüzüklerine	 göre	 yapabilecekleri	 faali-

yetlerden sağlanacak gelirler,
•	 Bağışlar,
•	 Malvarlığı	gelirleri,	malvarlığı	değerleri-

nin devir, temlik ve satışlarından doğan 
kazançlar.

Sendikar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 
göre, üyelik aidatı için bir üst sınır yoktur.

Kuruluşlar, faaliyetlerinden yararlanmada 
üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık 
yasaklarına uymakla yükümlüdür.

Kuruluşlar, tüzüklerinde belirtilen amaç-
ları dışında faaliyette bulunamazlar.

İşverenin kontrolü altında kurulan veya 
faaliyette bulunan sendikaya sarı sendika 
adı verilmektedir.



77

Toplu İş Hukuku

•	 Üyelik ve Dayanışma Aidatları: Sendika 
üyelerinin aidat ödeme borcu sendika üye-
liğinden	kaynaklanan	temel	borçtur.	Üyelik	
aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde 
belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul 
tarafından	 belirlenir	 (m.18/1).	 Üyelik	 ve	
dayanışma aidatları, yetkili işçi sendika-
sının işverene yazılı başvurusu üzerine, iş-
çinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili 
sendikaya ödenir (m.18/2). Başka bir ifade 
ile yetkili işçi sendikasının üyeleri açısından 
check off (kaynakta kesme) sistemi öngörül-
müştür. Diğer sendikalar da ise üyelik aidatı 
üye tarafından sendikaya ödenir. Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda üyelik 
aidatı için bir üst sınır ön görülmemiştir. 

Dayanışma aidatı ise, toplu iş sözleşmesinin 
imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayan-
lar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya 
imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da 
ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesin-
den yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tara-
fı olan işçi sendikasına ödemeleri gereken aidattır. 
Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Daya-
nışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesin-
den yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza 
tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla 
hüküm doğurur (m.39/4). Dayanışma aidatının 
miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla 
sendika tüzüğünde belirlenir (m.39/5).

•	 Tüzüklerine Göre Yapabilecekleri Faaliyet-
lerden Sağlanacak Gelirler: Kuruluşlar tü-
züklerinde öngördükleri faaliyetlerden de gelir 
elde edebilirler. Örneğin kuruluşlar genel ku-
rul kararıyla nakit mevcudunun yüzde kırkın-
dan fazla olmamak kaydıyla sanayi ve ticaret 
kuruluşlarına yatırımda bulunabilirler. Bu ya-
tırımlardan elde ettikleri gelirler de kuruşların 
önemli gelir kaynakları arasında yer alır.

•	 Bağışlar: Bağışlar da kuruluşların gelir kay-
naklarından birisidir. Ancak kuruluşların 
bağış kabul etmeleri Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu ile bazı sınırlara bağlan-
mıştır. Buna göre; 

•	 Kuruluşlar;	kamu kurum ve kuruluşları, 
siyasi partiler, esnaf ve küçük sanatkâr 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarından yardım ve 
bağış alamaz (m.28/2). 

•	 İşçi	 kuruluşları,	 işverenler	 ve	 Sendika-
lar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 
diğer kanunlara göre kurulan işveren 
kuruluşlarından; işveren kuruluşları 
da işçilerden ve Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu ve diğer kanunlara 
göre kurulu işçi kuruluşlarından yardım 
ve bağış alamaz (m.28/3). 

•	 Kuruluşlar,	 yurt	 dışındaki	 kişi,	 kurum	
ve kuruluşlardan Bakanlığa önceden 
bildirimde bulunmak suretiyle yardım 
ve bağış alabilir. Ancak, işçi kuruluşla-
rı yurtdışında kurulu işveren ve işveren 
kuruluşlarından; işveren kuruluşları ise 
işçi ve işçi kuruluşlarından yardım ve 
bağış alamaz (m.28/3). 

•	 Nakdi	yardım	ve	bağışların	bankalar	ara-
cılığıyla alınması zorunludur (m.28/3).

Yukarıdaki sınırlamalara aykırı olarak yardım ve 
bağış alınması hâlinde üyelerden birinin veya Ba-
kanlığın başvurması üzerine, mahkeme kararıyla, 
alınan yardım Hazineye aktarılır (m.28/4). 

•	 Malvarlığı Gelirleri, Malvarlığı Değerleri-
nin Devir, Temlik ve Satışlarından Doğan 
Kazançlar: Kuruluşlar amaçları doğrultusun-
da çeşitli malvarlığı edinebilirler. Örneğin ge-
nel merkez ve şubeleri için bina satın alabilir-
ler, kullanmadıkları binaları kiraya verebilirler 
veya gereklilik ortadan kaldığında satabilirler. 
İşte bu malvarlıklarının devrinden veya satı-
şından elde edilen gelirler de kuruluşun gelir 
kaynakları arasında yer alır. Kuruluş genel ku-
rulunca, taşınmaz satın alınması veya mevcut 
taşınmazların satılması hususunda yönetim 
kuruluna yetki verilebilir. Aksi takdirde taşın-
maz mal satışına karar verme yetkisi kurulu-
şun genel kuruluna aittir (m.11/g). 

Kuruluşların gelirlerini nasıl harcayacakları, bir 
diğer deyişle kuruluşların giderleri Kanunda gös-
terilmemiştir. Kuruluşlar gelirlerini amaçları doğ-
rultusunda harcama serbestisine sahiptir. Bununla 
birlikte Kanunda öngörülen bazı sınırlandırmalar 
da vardır. Buna göre, kuruluşlar, gelirlerini bu Ka-
nunda ve tüzüklerinde gösterilen faaliyetleri dışında 

Dayanışma aidatının miktarı, üyelik ai-
datından fazla olmamak kaydıyla sendika 
tüzüğünde belirlenir.
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kullanamaz veya bağışlayamaz (m.28/6). Kuruluş-
lar, tüm nakdi gelirlerini bankaya yatırmak zorun-
dadır. Zorunlu giderleri için kasalarında tutacakları 
nakit miktarı genel kurullarınca belirlenir (m.28/5).

(Değişik:14.04.2016-6704/26md.) Kuruluş-
lar; yönetim kurulu kararıyla ve nakit mevcudunun 
yüzde onunu aşmamak kaydıyla, yurtiçi ve yurtdı-
şındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili 
makamlar aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri 
kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına 
ayni ve nakdi yardımda bulunabilir (m.28/7-a).

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinas-
yon halinde ,08.06 1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununun mülga 64. Maddesi ve 
31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. Madde-
sinin sekizinci fıkrasında sayılanlar ile12.04.1991 
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
,03.11.1980	2330	sayılı	Nakdi	Tazminat	ve	Aylık	
Bağlanması Hakkında Kanun, 17.07.2004 tarihli 
ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Do-
ğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 
ek 1. Maddesi hükümlerine göre nakdi tazminat 
ödenmesi veya aylık bağlanması hakkı bulunanlara 
ayni ve nakdi yardımda bulunabilir (m.28/7-b).

(Ek:23.02.2017-6824/23md) Bakanlıkça ya-
pılacak işbirliği protokolü çerçevesinde, kadın is-
tihdamını destekleyici faaliyetler kapsamında kulla-
nılması şartıyla Bakanlığa, ayni ve nakdi yardımda 
bulunabilir (m.28/7-c). 

KURULUŞLARIN DENETİMİ VE 
ŞEFFAFLIK

Kuruluşların denetimini iç ve dış denetim ol-
mak üzere iki başlık altında ele alınabilir. İç de-
netim kuruluşun kendi organları tarafından yü-
rütülen denetimdir. Dış denetim ise kuruluşun 
organları dışında kalan kurum ya da kişiler tarafın-
dan yapılan denetim faaliyetidir. 

•	 İç Denetim: Kuruluşu en üst düzeyde de-
netleme yetkisi kuruluşun genel kuruluna 
aittir. Genel kurulda, yönetim kurulu ve 
denetleme kurulu raporları ile yeminli mali 
müşavir raporları görüşülür ve yönetim ku-
rulu ve denetleme kurulunun ibrası genel 
kurulda karar bağlanır (m.11/ç, d). Ayrıca, 
kuruluşların denetimi, kanun ve kuruluşun 
tüzük hükümlerine göre denetleme kurulları 
tarafından yapılır. Denetimde, yönetim ve iş-
leyişin, gelir, gider ve bilançoların ve bunlarla 
ilgili işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul 
kararlarına uygunluğu incelenir (m.29/1).

• Dış Denetim: Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu, kuruluşların bağımsız 
kuruluşlarca mali denetim zorunluluğu 
öngörmüştür. Buna göre, kuruluşların ge-
lir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, 
en geç iki yılda bir 3568 sayılı Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanununa göre denetim yetki-
sine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır. 
Bu denetimin yapılmış olması, denetleme 
kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldır-
maz (m.29/2). Ayrıca Cumhurbaşkanlığına 
bağlı Devlet Denetleme Kurulu ve Yüksek 
Denetleme Kurulunun kuruluşlar üzerinde 
genel denetim yetkisinin bulunduğunu be-
lirtmek gerekir. 

Kuruluşların denetimini iki başlık altında 
ele alınabilir:
•	 İç	denetim,	kuruluşun	kendi	organları	

tarafından yürütülen denetimdir. 
•	 Dış	denetim,	kuruluşun	organları	dışın-

da kalan kurum ya da kişiler tarafından 
yapılan denetim faaliyetidir.

Kuruluşu en üst düzeyde denetleme yetki-
si kuruluşun genel kuruluna aittir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu, kuruluşların bağımsız kuruluşlarca 
mali denetim zorunluluğu öngörmüştür.

Kuruluşlar gelirlerini amaçları doğrultu-
sunda harcama serbestisine sahiptir. An-
cak kuruluşlar, gelirlerini bu Kanunda ve 
tüzüklerinde gösterilen faaliyetleri dışında 
kullanamaz veya bağışlayamazlar.
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Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ku-
ruluşlar açısından şeffaflık sağlamaya yönelik dü-
zenlemeler de getirmiştir. Bunlar: 

•	 Kuruluşlar;	faaliyet,	dış	denetim	ve	denetle-
me kurulu raporları ile genel kurul kararları-
nı uygun vasıtalarla derhal yayınlar (m.29/3).

•	 Kuruluşların	ve	şubelerin	kurucu	ve	yöneti-
cileri, 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 zorun-
dadır (m.29/4).

SENDİKA VE 
KONFEDERASYONLARIN SONA 
ERMESİ VE FAALİYETLERİNİN 

DURDURULMASI

Kuruluşların Faaliyetlerinin 
Durdurulması 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 
çeşitli nedenlere bağlı olarak kuruluşların faali-
yetlerinin durdurulması öngörülmüştür. Kanun-
da öngörülen nedenler sınırlı olarak sayılmıştır. 
Bunlar dışında kalan başka nedenlere dayanılarak, 
kuruluşların faaliyetleri durdurulamaz. Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda kuruluşların 
faaliyetlerinin durdurulma nedenleri 2821 sayılı 
Sendikalar Kanuna göre azaltılmıştır. Bu nedenler:

•	 Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık: 
Serbest kuruluş esası gereğince kuruluşlar, 
tüzük ve belgelerini merkezlerinin buluna-
cağı ilin valiliğine vermeleri ile birlikte tü-
zel kişilik kazanırlar (m.7/1). Bu nedenle, 
idari makamların kuruluşların tüzel kişilik 
kazanmasından önce, tüzük ve belgeler üze-
rinde inceleme yapma yetkileri yoktur.

 Tüzel kişiliğin kazanılmasından sonra, tü-
züğün veya ekli belgelerin içerdikleri bilgi-
lerin kanuna aykırılığının saptanması ya da 
Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının 
sağlanmadığının anlaşılması halinde ilgili 
valilik kanuna aykırılık veya eksikliklerin 
bir ay içinde giderilmesini ister. Bu süre 
içinde kanuna aykırılığın veya eksikliğin 
giderilmemesi halinde, Bakanlığın veya il-
gili valiliğin başvurusu üzerine mahkeme, 
gerekli gördüğü takdirde kurucuları da 
dinleyerek üç işgünü içinde kuruluşun fa-
aliyetinin durdurulmasına karar verebilir. 
Mahkeme kanuna aykırılığın veya eksikli-
ğin giderilmesi için altmış günü aşmayan bir 
süre verir (m.7/3). Tüzük ve belgelerin ka-
nuna uygun hale getirilmesi üzerine mah-
keme durdurma kararını kaldırır (m.7/4). 

•	 Kapatma Davalarında Tedbir Niteliğin-
de Faaliyetin Durdurulması: Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri 
uyarınca açılan kuruluşların kapatılmasına 
ilişkin davalarda, mahkeme yargılamanın 
her safhasında istek üzerine veya kendili-
ğinden kuruluşların faaliyetlerinin durdu-
rulmasına ve yöneticilerin görevlerine son 
verilmesine karar verebilir (m.31/2). 

 Kuruluşların faaliyetinin durdurulması ha-
linde, kuruluşların tüzel kişiliği devam eder. 
Ancak bu süre içerisinde faaliyetlerini sür-
düremez. Faaliyeti durdurulan sendikanın 
taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden daya-
nışma aidatı ödeyerek yararlanan işçilerin 
bu süre içerisinde aidat ödeme yükümlü-
lükleri ortadan kalkar (m.39/6). 

 Kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması 
hallerinde, kuruluşların mallarının yöneti-
mi ve çıkarlarının korunması ve durdurma 
süresi sonunda yeniden faaliyete geçebilmesi 
için genel kurul yapılması, Medeni Kanun 
hükümleri gereğince tayin olunacak bir veya 
üç kayyım tarafından sağlanır (m.31/3).

 Sendikanın faaliyetinin durdurulmuş ol-
ması, sendikanın toplu iş sözleşmesi yapma 
yetkisini ortadan kaldırmaz. Ancak bu süre 
içerisinde sendikanın toplu iş sözleşmesi ya-
pabilmesi mümkün değildir.

Kuruluşların denetimi nasıl olmaktadır?
sıra sizde

2



80

Kuruluşların Faaliyetleri, Gelir ve Giderleri, Denetlenmeleri ve Sona Ermeleri

Kuruluşların Sona Ermesi 

Sona Erme Halleri
 

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 
Medeni Kanunun derneklere ilişkin 87. maddesi 
kuruluşlar hakkında da uygulama alanı bulur. 

Medeni Kanunun 87. maddesine göre, 

•	 Kuruluşun	 borçlarını	 ödeyemez	 duruma	
(acze) düşmüş olması,

•	 Tüzük	gereğince	yönetim	kurulunun	oluş-
turulmasının olanaksız hale gelmesi, 

•	 Olağan	 genel	 kurul	 toplantısının	 iki	 defa	
üst üste yapılamaması,

hallerinde kuruluşun tüzel kişiliği kendiliğinden 
sona erer.

Fesih
Sendika ve konfederasyonlar kendi tüzel kişilik-

lerine her zaman son verebilirler (MK m.88). Bu 
yetki, sendika genel kuruluna aittir (m.11/j).

Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı belirlenme-
mişse fesih için karar yeter sayısı genel kurul üye veya 
delege tamsayısının salt çoğunluğudur (m.13/3).

Kapatılma
Sendika ve konfederasyonlar ancak Sendikalar 

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda düzenlenen ne-
denlerle ve mahkeme kararı ile kapatılabilir. Bunun 
dışında başka nedenlerle veya idari makamlar tara-
fından kuruluşların tüzel kişiliğine son verilemez.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda dü-
zenlenen kuruluşların kapatılma nedenleri şunlardır:

•	 Tüzük ve Belgelerdeki Kanuna Aykırılığın Süre-
si İçinde Giderilmemiş Olması: Tüzük ve belge-
lerde kanuna aykırılığın giderilmesi için 6356 
sayılı Kanunun 7. maddesi üçüncü bendi 
uyarınca verilen süre sonunda kuruluş, tüzük 
ve belgeleri kanuna uygun hale getirmemişse, 
süre veren mahkeme tarafından kuruluşun 
kapatılmasına karar verilir (m.7/4). Tüzük de-
ğişikliğinde kanuna aykırılık halinde de aynı 
düzenleme uygulama alanı bulur (m.7/5).

•	 Kuruluşların Cumhuriyetin Niteliklerine ve 
Demokratik Esaslara Aykırı Faaliyette Bu-
lunmaları: Anayasa’da belirtilen Cumhu-
riyetin niteliklerine ve demokratik esaslara 
aykırı faaliyetlerde bulunan kuruluş, mer-
kezlerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Baş-
savcısının talebi üzerine mahkeme kararı ile 
kapatılır. Aykırı davranış bireysel olarak yö-
neticiler tarafından gerçekleştirildiği takdir-
de, mahkemece sadece o yöneticilerin göre-
vine son verilmesine karar verilir (m.31/1).

Sona Ermenin Sonuçları 
Kuruluşların sona ermesi ile birlikte tüzel kişili-

ği ortadan kalkar. Bundan sonra artık tüzel kişiliğin 
tasfiyesi ve ardından tahsis işlemine geçilir. 

Tasfiye
Kuruluşların sona ermesi halinde öncelikle mal-

varlığının tasfiyesi yapılır. Başka bir deyişle, kuru-
luşların aktif ve pasif malvarlığı belirlenir ve hukuki 
ilişkileri kesilir. Bu tasfiye sendikanın tüzüğündeki 
hükümlere göre yapılır (m.8/j).

Tahsis
Tasfiye işleminden sonra tahsis yapılır. Bir diğer 

ifade ile tasfiye sonucunda geriye kalan malvarlığının 
nereye devredileceği belirlenir. Kuruluşların sona er-

Sendika ve konfederasyonlar, kendi tüzel 
kişiliklerine her zaman son verebilirler. Bu 
yetki, sendika genel kuruluna aittir.

Faaliyeti durdurulan sendikanın taraf ol-
duğu toplu iş sözleşmesinden dayanışma 
aidatı ödeyerek yararlanan işçilerin bu 
süre içerisinde aidat ödeme yükümlülük-
leri ortadan kalkar.

Sendikanın faaliyetinin durdurulmuş ol-
ması, sendikanın toplu iş sözleşmesi yap-
ma yetkisini ortadan kaldırmaz. Ancak bu 
süre içerisinde sendikanın toplu iş sözleş-
mesi yapabilmesi mümkün değildir.

Sendika ve konfederasyonların tüzel kişiliği çe-
şitli şekillerde sona erebilir. Sona erme neden-
lerini üç başlık altında ele almak mümkündür:
•	 Kendiliğinden	sona	erme,
•	 Fesih,
•	 Kapatılma.
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mesi halinde, tahsisin nasıl yapılacağı 6356 sayılı Ka-
nunun 32. maddesinde emredici olarak düzenlenmiş-
tir. Para ve mallar, bu maddede belirtilen kuruluşlar 
dışında gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.

Kanunda öngörülen tahsis sistemi şöyledir:
•	 Sendikalar için: Tüzüğünde hüküm bu-

lunması kaydıyla tüzel kişiliği sona eren 
sendikanın malvarlığı bu Kanuna göre 
kurulmuş aynı nitelikteki bir kuruluşa ya 
da üyesi bulunduğu üst kuruluşa; üst ku-
ruluş üyesi değilse aynı nitelikteki bir üst 
kuruluşa bırakılabilir (m.31/1). 

•	 Konfederasyonlar için:	 Üst	 kuruluşun	 sona	
ermesi halinde, malvarlığı üyesi bulunan ku-
ruluşlara bırakılabilir. Tüzükte hüküm bu-

lunmaması halinde feshe karar veren genel 
kurul, malvarlığını bu Kanuna göre kurul-
muş aynı nitelikteki bir kuruluşa devredebilir 
(m.31/1). 

 Tüzükte hüküm olmaması ya da fesih halinde 
genel kurul kararının bulunmaması veya dev-
rin ilgili kuruluş tarafından kabul edilmemesi 
halinde, tasfiye sonucunda kalacak paralar İş-
sizlik Sigortası Fonuna aktarılır ve mallar Tür-
kiye İş Kurumuna devredilir (m.32/2).

 

Konfederayonların sona ermesi halinde 
malvarlığı ne olacaktır?

sıra sizde
3

YÖK’TEN SENDİKA DENETİMİ
Alınan bilgiye göre, YÖK Denetleme Kurulu 

Başkanı	Bilgi	Üniversitesine	yönelik	olarak	gelen	
şikâyetlere ilişkin konunun taraflarıyla görüşme-
lerde bulunulacak. Sendika yetkilileri ile biraraya 
gelip şikâyete konu olayları değerlendirecek ve 
üniversite yönetimiyle de görüşecek. Sendika, 
sendikalı çalışanların karşı karşıya kaldıkları “ay-
rımcı uygulamalar” ve “işten çıkarmalarla” ilgili 
bir dosya sunacak.

Sosyal-İş Genel Başkanı yaptığı açıklamada, 
yaklaşık 1,5 yıldır süren sendikal örgütlenme 
çalışmaları kapsamında karşılaştıkları zorluk-
lar ve engellemeler nedeniyle geçen yıl mayıs 
ayında TBMM İnsan Hakları Komisyonuna ve 
TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere birer 
dosya sunduklarını söyledi. Ayrıca konunun bu 

yıl ki Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansın-
da da uluslararası düzeyde gündeme getirildiğini, 
yapılan başvurular ve girişimlerin YÖK’ü hareke-
te geçirdiğini ifade etti.

Yaptıkları başvurularda, örgütlenme konu-
sunda üniversitede yaşadıkları sıkıntılara yer ver-
diklerini belirten başkan, dosyalarda ayrıca üni-
versite yöneticilerinin bu konudaki yazışmaların, 
Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurula-
rının, örgütlenmenin engellenmesi için ne gibi 
yollara başvurulduğunun örneklerinin bulundu-
ğunu bildirdi.

Kaynak: http://www.aksam.com.tr/yokten-sendika 
-denetimi—51063h.html adresinden kısaltılarak 
alınmış ve düzenlenmiştir.

Yaşamla İlişkilendir

“... Sendikalara getirilen yasaklamaların sen-
dikaların faaliyet alanlarını daraltma amaçlı ola-
rak değil, içinde bulundukları toplumun huzur 
ve güveninin sağlanması için düşünüldüğü an-
laşılmalıdır. Kolektif sendika özgürlüğü olarak 
ifade edilen ve sendikalar için olmazsa olmaz 
niteliğindeki haklarının kullanılma imkânlarının 
daraltılması ancak kamu düzeni ve toplumun hu-
zuru için söz konusu olabilir. Eğer bu daraltmalar 
hakkı kullanılamaz hale getiriyorsa hakkın özüne 

dokunulmuş olur ki bu kabul edilemez. Aslolan 
hukuki düzenlemelerle bu hakkı kullanılır sevi-
yede tutmak olmalıdır. Yasakların hakkı kullanı-
labilir olmaktan çıkarması demokratik bir anlayış 
olmaktan uzaktır...”.

Kaynak:	Nizamettin	Aktay,	“Sendika ve Kon-
federasyonlara Yasak Faaliyetler”, Sicil Dergisi, 
Y.3, S.10 (Haziran 2008), s.120’den alınmıştır.

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 26. maddesinin birinci bendine göre, “Kuruluşlar, 
tüzüklerinde yer alan konularda serbestçe faaliyette bulunur”. Bu düzenleme ile kuruluşların faaliyetlerini 
tüzükleri ile serbestçe belirleyebilecekleri öngörülmüştür. Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapmaları, toplu 
iş sözleşmesi yapılma sürecinde resmi arabulucuya ve hakeme başvurmaları, grev ve lokavt kararı almaları ve 
uygulamaları çalışma hayatına ilişkin yapabilecekleri faaliyetlerin başında gelir. Ayrıca kuruluşlar üyelerine 
adli yardım, üyelerinin eğitimi ve kanun ve uluslararası sözleşme hükümlerine göre çeşitli kuruluşlara temsilci 
gönderme gibi faaliyetlerde bulunabilirler. Belirtmek gerekir ki, kuruluşlar faaliyetlerini tüzükleriyle belirle-
yebilme serbestileri sınırsız değildir. Kanunun 26. maddesinin beşinci bendine göre, kuruluşlar, tüzükleriyle 
belirlenen amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kuruluşlar tüzüklerinde belirtilen amaçları dışında faaliyette 
bulunamazlar. Bunun dışında kuruluşların yasak faaliyetleri şu şekilde sayılmıştır. Buna göre, işçiler ve işçi ku-
ruluşları 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. Ayrıca kuruluşlar siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya 
işaretlerini kullanamaz ve kuruluşlar ticaretle uğraşamazlar.

Kuruluşların faaliyetlerini 
açıklamak.1

Kuruluşların gelirleri; üyelik ve dayanışma aidatları, tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden sağlanacak 
gelirler, bağışlar ve malvarlığı gelirleri, malvarlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardır. 
Kuruluşların gelirlerini nasıl harcayacakları, bir diğer deyişle kuruluşların giderleri Kanunda gösterilmemiştir. 
Kuruluşlar gelirlerini amaçları doğrultusunda harcama serbestisine sahiptir. Bununla birlikte Kanunda öngö-
rülen bazı sınırlandırmalar da vardır. Buna göre kuruluşlar, gelirlerini bu Kanunda ve tüzüklerinde gösterilen 
faaliyetleri dışında kullanamaz veya bağışlayamazlar.

Kuruluşların gelir ve giderlerini 
açıklamak.2

Kuruluşların denetimini iç ve dış denetim olmak üzere iki başlık altında ele alınabilir. İç denetim kuruluşun 
kendi organları tarafından yürütülen denetimdir. Dış denetim ise kuruluşun organları dışında kalan kurum 
ya da kişiler tarafından yapılan denetim faaliyetidir.

Kuruluşların denetimi ve şeffaflığı 
ifade etmek.3

Kuruluşların faaliyetlerinin durdurulma nedenleri; tüzük ve belgelerde kanuna aykırılık ve kapatma davaların-
da tedbir niteliğinde faaliyetin durdurulmasıdır. Kuruluşların sona erme halleri ise kendiliğinden sona erme, 
fesih ve kapatılmadır.

Kuruluşların sona ermesi ve 
faaliyetlerinin durdurulmasını 
açıklamak.

4
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neler öğrendik?

1  Kuruluşlar sanayi ve ticaret kuruluşlarına ne 
kadar yatırım yapabilirler?

A.	 Nakit	mevcutlarının	en	çok	yüzde	20’si
B.	 Nakit	mevcutlarının	en	çok	yüzde	30’u
C.	Nakit	mevcutlarının	en	çok	yüzde	40’ı
D.	Nakit	mevcutlarının	en	çok	yüzde	50’i
E. Yatırım yapamazlar.

2  İşçi ve işveren kuruluşlarının karşılıklı olarak 
birbirlerine üye olamamaları, kuruluşlarına müda-
halede bulunamamaları ve birbirlerine mali yardım 
yapamamalarına ne ad verilir?

A.  Sarı sendikacılık
B. Sendikal saflık ilkesi
C. Koruyucu sendikacılık
D. Sendikal tarafsızlık ilkesi
E. Çerçeve sendikacılığı ilkesi

3  Aşağıdakilerden hangisi sendikaların gelirleri 
arasında yer almaz?

A.	 Üyelik	aidatı
B. Dayanışma aidatı
C. Mal varlığı gelirleri 
D. Siyasi partilerden bağış
E. Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden 

sağlanan gelir

4  İç denetimde kuruluşu en üst düzeyde denet-
leme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Kuruluş başkanı
B. Disiplin kurulu
C. Denetleme kurulu
D. Yönetim kurulıu
E. Genel kurul

5  Aşağıdakilerden hangisinin kuruluşlar üze-
rinde dış denetim yetkisi bulunmaktadır?

A. Yargıtayın 
B. İş müfettişlerinin 
C. Anayasa Mahkemesinin
D. Yüksek Hakem Kurulunun
E. Devlet Denetleme Kurulunun

6  Kuruluşlar aşağıdakilerden hangisine önce-
den bildirimde bulunarak dış kaynaklardan yar-
dım alabilirler?

A. Valilik
B. Başbakanlık
C. Cumhurbaşkanı
D. Bölge Müdürlükleri
E. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

7  Kuruluşların kendiliğinden sona ermesinde 
aşağıdakilerden hangisinin hükümlerine başvurulur?

A. İş Kanunu
B. Medeni Kanun
C. Dernekler Kanunu
D. Türk Borçlar Kanunu
E. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

8 	 Olağan	genel	kurul	toplantısının	üst	üste	kaç	
kez yapılamaması halinde kuruluş kendiliğinden 
sona erer?

A. 2 B. 3
C. 4 D. 5
E. 7

9  Aşağıdaki organların hangisinin kararı ile 
sendika ve konfederasyon kendi tüzel kişiliğine son 
verebilir?

A. Divan
B. Genel kurul
C. Yönetim kurulu
D. Disiplin kurulu
E. Denetleme kurulu

10  Konfederasyonun sona ermesinde tüzükte hü-
küm bulunmaması ve feshe karar veren genel kuru-
lun kararının olmaması halinde tasfiye sonucunda 
kalacak mallar aşağıdakilerden hangisine devredilir?

A. Valilik
B. Hazine
C. Bölge Müdürlüğü
D. Türkiye İş Kurumu
E. İşsizlik Sigortası Fonu
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Yanıtınız yanlış ise “Yasak Faaliyetler” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Kuruluşların Gelir ve Gi-
derleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Kuruluşların Gelir ve Gi-
derleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D Yanıtınız yanlış ise “Kendiliğinden Sona 
Erme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Yasak Faaliyetler” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Kendiliğinden Sona 
Erme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Kuruluşların Denetimi ve 
Şeffaflık” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Kuruluşların Denetimi ve 
Şeffaflık” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Fesih” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Sona Ermenin Sonuçla-
rı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Sıra Sizde 
Yanıt Anahtarı4

Sıra Sizde 1
Kuruluşlar, elde ettikleri gelirleri üyeleri ve mensupları arasında dağıtamazlar. 
Bununla birlikte sendikalar, grev ve lokavt süresince tüzüklerine göre üyeleri-
ne yardım yapabilirler.

Sıra Sizde 2
Kuruluşların denetimini iç ve dış denetim olmak üzere iki başlık altında ele 
alınabilir. İç denetim, kuruluşun kendi organları tarafından yürütülen dene-
timdir. Dış denetim ise kuruluşun organları dışında kalan kurum ya da kişiler 
tarafından yapılan denetim faaliyetidir.

Sıra Sizde 3

Konfederasyonların sona ermesi halinde malvarlığı, üyesi bulunan kuruluşla-
ra bırakılabilir. Bu konuda tüzükte hüküm bulunmaması halinde feshe karar 
veren genel kurul, malvarlığını 6356 sayılı Kanuna göre kurulmuş aynı nite-
likteki bir kuruluşa devredebilir. Tüzükte hüküm olmaması ya da fesih halinde 
genel kurul kararının bulunmaması veya devrin ilgili kuruluş tarafından kabul 
edilmemesi halinde tasfiye sonucunda kalacak paralar İşsizlik Sigortası Fonu-
na aktarılacak ve mallar Türkiye İş Kurumuna devredilecektir.
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Anahtar Sözcükler: • Toplu İş Sözleşmesi • Normatif Hüküm • Borç Doğurucu Hüküm • Tarihsel Gelişim
• İşyeri Toplu İş Sözleşmesi • Grup Toplu İş Sözleşmesi • İşletme Toplu İş Sözleşmesi

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
1 Toplu iş sözleşmelerinin önemi ve etkisini açıklayabilecek,
2 Toplu iş sözleşmelerinin işlevlerini açıklayabilecek,
3 Toplu iş sözleşmelerinin içeriğini açıklayabilecek,
4 Toplu iş sözleşmelerinin tarihsel gelişimini açıklayabilecek,
5 Toplu iş sözleşmelerinin düzeyi ve türlerini açıklayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Toplu İş Hukuku

Toplu İş Sözleşmelerinin 
Önemi, İşlevleri, İçeriği, 
Tarihsel Gelişimi ve Toplu 
İş Sözleşmesi Türleri

•	 TOPLU	İŞ	SÖZLEŞMELERİNİN	ÖNEMİ	VE	ETKİSİ
•	 TOPLU	İŞ	SÖZLEŞMELERİNİN	İŞLEVLERİ	
•	 TOPLU	İŞ	SÖZLEŞMELERİNİN	İÇERİĞİ	
•	 TOPLU	İŞ	SÖZLEŞMELERİNİN	TARİHSEL	GELİŞİMİ	
•	 TOPLU	İŞ	SÖZLEŞMELERİNİN	DÜZEYİ	VE	TÜRLERİ	
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN 
ÖNEMİ VE ETKİSİ

Anayasa’nın 53. maddesinde işçi ve işverenlere 
çalışma koşullarını serbestçe belirleme hak ve yetki-
si tanınmıştır. Toplu iş sözleşmesi özerkliği ya da sos-
yal özerklik olarak da adlandırılan bu yetkiye dayalı 
olarak, işçi sendikaları ile işveren sendikaları ya da 
sendika üyesi olmayan işverenler bağıtlayacakları 
toplu iş sözleşmeleri ile bu şekilde bir hak tanın-
masının amacına ve kanunların emredici hüküm-
lerine aykırı olmamak kaydıyla çalışma koşullarını 
serbestçe belirleyebilmektedir. Bu bağlamda toplu 
iş sözleşmeleri işçilerin ve işverenlerin karşılıklı ola-
rak çalışma koşullarını serbestçe belirleyebilmele-
rinin aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplu iş 
sözleşmelerinin, içeriğini aşağıda açıklayacağımız 
normatif kısmı, toplu sözleşmenin uygulama ala-
nındaki bireysel iş sözleşmelerini emredici biçimde 
etkileyen objektif kurallar niteliği taşır. Böylece sos-
yal taraflar devlet tarafından konan hukuk normla-
rına göre daha esnek bir biçimde, serbest iradeleri 
ve serbest pazarlık yoluyla gerektiğinde kendilerine 
tanınmış olan kanuni iş mücadelesi araçlarını da 
kullanarak çalışma koşullarını ayrıntılı bir şekilde 
düzenleme olanağına sahip olmaktadır.

Taraflar bu şekilde inşa ettikleri hukuk kayna-
ğının süresini de kanuni sınırlar içinde serbestçe 
belirleyebilmektedir. Toplu iş sözleşmelerinin taraf-
larınca belirlenen yürürlük süresi içinde, sözleşme-
nin uygulama alanında kalan işyerlerindeki bireysel 
iş sözleşmeleri toplu sözleşmede aksi belirtilmedik-
çe toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olamaz. 
Aksi halde iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine 

aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesinde-
ki hükümler alır. İş sözleşmesinde düzenlenmeyen 
hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uy-
gulanır (m.36/1). Toplu iş sözleşmeleri bu şekilde 
iş sözleşmelerinin üzerinde genel ve objektif bir 
hukuk normu gibi doğrudan, emredici ve zorlayı-
cı bir etki göstermektedir. Anılan etkisi nedeniyle 
toplu iş sözleşmelerinin kolektif norm sözleşmesi 
niteliği taşıdığı, ancak aşağıda toplu sözleşmenin 
içeriği başlığı altında inceleneceği üzere borç do-
ğurucu hükümler de içerebilmeleri nedeniyle borç-
lar hukuku sözleşmesi niteliği de taşıdıkları, sonuç 
olarak karma nitelikte sözleşmeler oldukları kabul 
edilmektedir.

Toplu iş sözleşmelerinin normatif etkisinin 
doğrudan sonuç doğurma niteliği sözleşmede boş-
luk varsa otomatik olarak boşluğu doldurmasın-
dan (tamamlayıcı etki), çelişen bir hüküm varsa 
yine otomatik olarak o hükmün yerini almasından 
kaynaklanmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinin emre-
dici ve zorlayıcı etkisi ise, iş sözleşmelerinin toplu 
iş sözleşmelerine aykırı olamamasını, iş sözleşmele-
rinin toplu iş sözleşmelerine aykırı hükümlerinin 
geçersiz sayılmasını ifade eder. Ancak bu geçersizlik 
işçinin ve çalışma düzeninin korunması düşünce-
siyle sadece toplu sözleşmeye aykırı hükümlerle 
sınırlı tutulmuştur. Öte yandan uygulamada rast-
lanmamakla birlikte, kanunda yer verilen aksine 
düzenleme yapılabilmesi yetkisi nedeniyle toplu 
sözleşmenin zorlayıcı etkisinin bertaraf edilebilme-
si de yine sosyal tarafların elindedir.

Toplu iş sözleşmelerinin iş sözleşmeleri üzerinde 
genel ve objektif bir hukuk normu gibi doğrudan 
ve emredici etki göstermesi kural olmakla birlikte 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 36. 
maddesinin birinci fıkrasına göre, toplu iş sözleşme-

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu metni için http://www.resmigazete. 
gov.tr/eskiler/2012/11/20121107-1.htm adre-
sine bakabilirsiniz.

internet

Toplu iş sözleşmeleri, işçilerin ve işveren-
lerin karşılıklı olarak çalışma koşullarını 
serbestçe belirleyebilme aracıdır.

Toplu iş sözleşmelerinin taraflarınca belir-
lenen yürürlük süresi içinde, sözleşmenin 
uygulama alanında kalan işyerlerindeki 
bireysel iş sözleşmeleri toplu sözleşmede 
aksi belirtilmedikçe toplu iş sözleşmesi 
hükümlerine aykırı olamaz. Aksi halde iş 
sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykı-
rı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşme-
sindeki hükümler alır.
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sinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması 
halinde iş sözleşmelerinin işçi lehindeki hükümleri 
geçerlidir. Bu toplu iş sözleşmelerinin asgari koşullar 
içerdiğini ve emrediciliğinin sadece işçi yararına nis-
pi bir nitelik taşıdığını göstermektedir. İş sözleşmesi 
hükümlerinin toplu sözleşmeye aykırı olmakla bir-
likte, işçi yararına oldukları için geçerli kalmalarını 
öngören bu yaklaşıma öğretide işçiye yararlılık il-
kesi adı verilmektedir. Toplu iş sözleşmelerinin em-
redici etkisi bu ilkeyle sınırlanmakta, topu sözleşme 
özerkliği ile yine kaynağını anayasada bulan işçinin 
sözleşme özgürlüğü arasında bir denge kurulmaya 
çalışılmakta ve böylece işçiye daha lehine çalışma 
koşulları elde edebilmesi için bir olanak tanınmış 
olmaktadır. Bu itibarla ilkenin uygulanması nokta-
sında iş sözleşmesinin toplu iş sözleşmesinden önce 
ya da sonra yapılmasının bir önemi de bulunma-
maktadır. Belirtelim ki işçilere anılan şekilde bireysel 
düzeyde toplu sözleşmenin üzerinde haklar sağlan-
masının sınırını parasal haklar dışında toplu sözleş-
melerde düzen ilkesi ile eşitlik ilkesi oluşturur.

Toplu iş sözleşmelerinin emredici etkisini sınır-
layan işçiye yararlılık ilkesi konusunda yanıtlanma-
sı gereken temel soru neyin işçinin daha yararına 
olduğudur. Bu konuda kabul gören prensip yarar-
lılık değerlendirmesi yapılırken, işçinin bireysel 
düzeydeki menfaatine göre, ancak objektif bir de-

ğerlendirmeye gidilmesidir. Yeni eğilim bu karşılaş-
tırma yapılırken iş sözleşmesinde yer alan konuyla 
ilgili hükümlerin eskiden olduğu gibi tek tek değil 
grup olarak ele alınıp değerlendirilmesi yönünde-
dir. Ayrıca belirtmek gerekir ki işçiye yararlılık il-
kesi kanunda emredici olarak düzenlenmiştir. Top-
lu iş sözleşmelerine bu ilkeyi bertaraf etmek üzere 
konacak hükümler geçersizdir.

Toplu iş sözleşmeleri, yazılı olarak yapılır 
(m.35/1) ve normatif etkisini toplu iş sözleşmesinin 
süresi sona erene kadar korur. Toplu iş sözleşmeleri 
bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli olamaz. Söz-
leşmenin imzalanmasından sonra taraflar sözleşme 
süresini uzatıp, kısaltamaz ve sözleşme süresinden 
önce sona erdirilemez (m.35/2). Ancak faaliyetleri 
bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere, toplu 
iş sözleşmelerinin süresi bir yıldan az olabilir. Şu 
kadar ki işin bitmemesi halinde bu sözleşmeler bir 
yılın sonuna kadar uygulanır. Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanununun 37. maddesinin birinci 
fıkrasına göre toplu iş sözleşmesine taraf olan sen-
dikanın feshi veya infisahı yahut faaliyetten me-
nedilmiş olması veyahut yetkiyi kaybetmiş olması 
veya toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerin-
de işverenin veya işyerinin girdiği işkolunun değiş-
mesi toplu iş sözleşmesini sona erdirmez. Anılan 
durumlarda da toplu iş sözleşmeleri kolektif norm 
olma niteliklerini yitirmezler.

Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, toplu iş söz-
leşmeleri yürürlük süresi sona erdiğinde bu sözleş-
meden doğan haklar da sona ereceğinden, yeni bir 
toplu iş sözleşmesi bağıtlanmamışsa ortaya çıkacak 
boşluğu doldurmak üzere, Sendikalar ve Toplu İş 

İşçiye Yararlılık İlkesi
İş sözleşmesi hükümlerinin toplu sözleş-
meye aykırı olmakla birlikte işçi yararına 
oldukları için geçerli kalmalarıdır.

İşçi sendikası ile işveren arasında imza-
lanan toplu iş sözleşmesinde haftalık ça-
lışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. 
İşçinin iş sözleşmesinde ise haftalık çalış-
ma süresi 40 saat olarak belirlenmiştir. 
Bu durumda işçiye hangi hüküm uygu-
lanacaktır?

sıra sizde
1

Toplu iş sözleşmeleri, yazılı olarak yapılır 
ve normatif etkisini toplu iş sözleşmesinin 
süresi sona erene kadar korur.

Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi 
Her ne sebeple olursa olsun sona eren top-
lu iş sözleşmesinin bireysel iş sözleşmesine 
ilişkin (normatif ) hükümlerinin yenisi 
yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi 
hükmü olarak devam etmesidir.
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Sözleşmesi Kanununun 36. maddesinin ikinci fık-
rasında, her ne sebeple olursa olsun sona eren top-
lu iş sözleşmesinin bireysel iş sözleşmesine ilişkin 
(normatif ) hükümlerinin yenisi yürürlüğe girinceye 
kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam edeceği ön-
görülmüştür. Buna toplu iş sözleşmesinin ard etki-
si adı verilmektedir. Toplu sözleşmenin sona erme-
sinden sonra ard etki yaratacak hükümler kuşkusuz 
ki işin niteliği gereği iş sözleşmesinin muhtevası ve 
sona ermesine ilişkin toplu sözleşme hükümleridir. 
Ancak toplu iş sözleşmesinden bu şekilde etkilene-
cek iş sözleşmesinin toplu sözleşme devam ederken 
bağıtlanmış bir iş sözleşmesi olması gerekir. Toplu iş 
sözleşmesinin ard etkisi yeni bir toplu iş sözleşmesi 
bağıtlanana kadar devam eder. Yeni bir toplu sözleş-
me bağıtlandığında işçinin yararına olsalar bile bu 
noktada işçiye yararlılık ilkesi işlemez. Zira toplu 
sözleşme hükümlerinin iş sözleşmeleri üzerindeki 
ard etkisi iş sözleşmesi hükmüne dönüşmesi anla-
mına gelmemektedir. Bu noktada belirtelim ki sü-
resi sona eren toplu iş sözleşmesi yerine bağıtlanacak 
yeni toplu iş sözleşmesi eskisini hükümsüz kılar. Yeni 
sözleşmede işçilerin hakları geriye götürülmüş olsa 
dahi burada da işçiye yararlılık ilkesi işlemez. Nite-
kim toplu iş sözleşmeleri arasında işçiye yararlılık il-
kesinin işleyeceğine ilişkin bir düzenlemeye kanun-
da yer verilmemiştir. Buna toplu iş sözleşmesinde 
düzen ilkesi adı verilmektedir. Aynı sonuca eşit ve 
aynı sıradaki hukuk kaynaklarından sonraki kuralın 
öncekine üstünlüğü ilkesi ile de aynı sonuca varıla-
bilir. Son olarak belirtelim ki toplu iş sözleşmelerine, 
süresinin sona ermesinden sonra hak yaratmak üzere 
hüküm konması da olanaklı değildir. 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN 
İŞLEVLERİ 

Toplu iş sözleşmesinin temel işlevi, işçinin sa-
katlanması olasılığı yüksek bireysel iradesinin ye-

rine kolektif iradenin geçtiği bir pazarlık sonucun-
da elde edilen ekonomik ve sosyal menfaatlerinin 
hakka dönüştürülerek hukuk düzeninin koruması 
altına alınmasıdır. Bu itibarla toplu iş sözleşmele-
rinin asıl işlevi işçinin korunması olmakla birlikte, 
işçilerin çalışma koşullarında yeknesaklık sağlamak 
suretiyle ayrıca düzen sağlama işlevi gördüğü, be-
nimsediğimiz hukuk sistemine göre, toplu sözleş-
me süresi boyunca yeniden menfaat uyuşmazlı-
ğı yaratılamadığından barış sağlama işlevinin de 
bulunduğu, anılanların yanında gelir dağılımının 
daha adil olmasına katkı sağlayıcı, devletin düzen-
leme alanını sınırlandırıcı işlevlere de sahip olduğu 
genellikle kabul edilmektedir. Tartışmalı olmakla 
birlikte toplu iş sözleşmelerinin ekonomiyi de etki-
ledikleri ileri sürülmektedir.

Koruma İşlevi
Toplu iş hukukunun iş hukuku içindeki yerini 

belirtirken açıkladığımız üzere, toplu iş sözleşmesi, 
klasik liberalizm döneminde işçiyle işveren arasındaki 
eşitsizliğin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle işçilerin 
birleşmesi ve takiben toplu pazarlık hakkını elde et-
melerinin sonucunda ortaya çıkmış bir hukuk kay-
nağıdır. Görüldüğü gibi bu hukuk kaynağının ortaya 
çıkması işçinin daha fazla korunması ihtiyacından 
kaynaklanmıştır. Yine anılan başlık altında açıkladığı-
mız üzere, sosyal devletler bir yandan bu ihtiyacı işçiy-
le işveren arasındaki sözleşme özgürlüğüne müdahale 
edip asgari çalışma koşullarını belirlemek suretiyle 

Toplu İş Sözleşmesinde Düzen İlkesi
Yeni toplu iş sözleşmesinde işçilerin hakla-
rı geriye götürülmüş olsa dahi burada işçi-
ye yararlılık ilkesi işlememesi, süresi sona 
eren toplu iş sözleşmesi yerine bağıtlana-
cak yeni toplu iş sözleşmesinin eskisini 
hükümsüz kılmasıdır.

Toplu iş sözleşmelerinin işlevleri şunlardır:
•	 Koruma	işlevi,
•	 Düzen	işlevi,
•	 Barış	işlevi,
•	 Adil	gelir	dağılımı	işlevi,
•	 Devletin	 düzenleme	 alanının	 sınır-

lanması işlevi,
•	 Ekonomiyi	etkileme	işlevi.

Toplu iş sözleşmelerinin işlevlerini sıra-
layınız.

sıra sizde
2
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gidermeye amaçlamış, diğer yandan sendika ve toplu 
sözleşme özgürlüklerini tanıyıp asgari iş koşullarının 
toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmesine olanak sağla-
mak suretiyle de yine işçiyi korumaya çalışmıştır.

1982 Anayasası’nın 53. maddesine göre, “İşçiler ve 
işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durum-
larını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu 
iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler”. Bu düzenle-
meyle taraflara çalışma koşullarını emredici kanun 
hükümlerine aykırı olmamak üzere serbestçe belir-
leme hakkı tanınmıştır. Anayasa’nın 2. maddesinde 
yer alan sosyal devlet ilkesi ve 51. maddede düzen-
lenen sendika hakkı, 54. maddede düzenlenen grev 
hakkı, 55. maddede düzenlenen ücrette adalet ilkesi 
bir bütün olarak dikkate alındığında, işçiye sağlanan 
söz konusu hak ve güvencelerle taraflar arasında iş 
koşullarının düzenlemesi konusunda maddi anlam-
da bir denge kurulmaya çalışıldığı ve işçinin toplu 
pazarlık gücüyle donatılmak suretiyle korunmasının 
amaçlandığı sonucuna varmak mümkündür.

Bu nedenle, 1961 Anayasası’nın 47. maddesin-
de toplu iş sözleşmesinin amacı, işçilerin işverenler-
le olan ilişkilerinde ekonomik ve sosyal durumla-
rını korumak ve geliştirmek şeklinde açıklanırken, 
1982 Anayasası’nda çalışma koşullarının karşılıklı 
düzenlenmesi amacına yer verilmesi, toplu iş söz-

leşmelerinin koruyucu işlevini yitirdiği biçiminde 
yorumlanmamalıdır. Belirtelim ki toplu iş sözleş-
melerinin koruyucu işlevinin, toplu iş sözleşmesi 
hükümlerinin işçinin daha yararına olmasıyla ka-
rıştırılmaması gerekir. Bu bağlamda koruma işlevi-
nin pazarlık gücü daha zayıf işçinin toplu iş söz-
leşmeleriyle çalışma koşulları düzenlenirken yeterli 
pazarlık gücüyle donatılması şeklinde anlaşılması 
doğru olur. Toplu iş sözleşmelerinin iş sözleşmeleri 
üzerinde zorlayıcı etkiye sahip olması, diğer deyişle 
işçinin daha lehine olanlar dışında iş sözleşmeleri-
nin toplu iş sözleşmelerine aykırı hükümlerinin ye-
rini toplu sözleşme hükümlerinin alması da, toplu 
iş sözleşmelerinin koruyucu işlevinin kanuni boyu-
tunu ortaya koymaktadır.

Düzen İşlevi
Toplu iş sözleşmelerinin yürürlükte bulunduk-

ları işyeri ya da işyerlerinde sözleşme süresince ça-
lışma koşullarına belirli bir standart getirmesi, ça-
lışma koşullarında birlik ve uyum sağlaması, toplu 
iş sözleşmesinin düzen işlevi olarak adlandırılır. Yer 
ve zaman yönünden çalışma koşullarının standart-
laştırılmasını ifade eden bu düzen işçinin yaşamını 
planlamasını kolaylaştırdığı gibi, işveren açısından 
da işyeri maliyetlerini öngörebilme ücret politika-
sını ve yatırımlarını planlayabilme olanağı sağlar. 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 35. 
maddesine göre toplu iş sözleşmelerinin en az bir 
yıl en çok da üç yıl için yapılabilmesi toplu iş söz-
leşmelerinin dönemsel olarak düzen sağlaması iş-
levinin bir gereğidir. Hemen belirtelim ki her yeni 
toplu iş sözleşmesi toplu sözleşme biriminde önce-
kinden bağımsız olarak yeni bir düzen kurar. Bu 
itibarla sonraki toplu iş sözleşmesinin işçinin daha 
lehine	olma	zorunluluğu	yoktur.	Diğer	deyişle	top-
lu iş sözleşmeleri işçilere kazanılmış hak sağlamaz. 
Önceki ve sonraki toplu iş sözleşmeleri arasında, 
işçinin lehine kuralın uygulanmasını ifade eden iş-
çiye yararlılık ilkesi de işlemez.

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlükte bu-
lundukları işyeri ya da işyerlerinde sözleş-
me süresince çalışma koşullarına belirli bir 
standart getirmesi, çalışma koşullarında 
birlik ve uyum sağlaması, toplu iş sözleş-
mesinin düzen işlevidir.

Toplu iş sözleşmelerinin iş sözleşmele-
ri üzerinde zorlayıcı etkiye sahip olması, 
diğer deyişle işçinin daha lehine olanlar 
dışında iş sözleşmelerinin toplu iş sözleş-
melerine aykırı hükümlerinin yerini toplu 
sözleşme hükümlerinin alması da, toplu iş 
sözleşmelerinin koruyucu işlevinin kanuni 
boyutunu ortaya koymaktadır.

Toplu iş hukukunun iş hukuku için-
deki yeri hakkında daha fazla bilgi için 
bu kitabın 1. ünitesine bakabilirsiniz.

kitap
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Barış İşlevi
İşçi ve işveren tarafları arasındaki menfaat uyuş-

mazlığı toplu pazarlık aşamasında görüşmeler yo-
luyla çözümlenmeye çalışılır. Bu görüşmelerde an-
laşma sağlanamayıp uyuşmazlık çıkarsa, temelini 
dürüstlük kuralında bulan “ultima ratio” (son çare) 
ilkesi gereği grev ve lokavt gibi mücadeleci çözüm 
yollarına gidilmeden önce uzlaştırma, arabulucu-
luk, tahkim gibi alternatif (barışçı) çözüm yolları 
denenir. Bu yolla da uyuşmazlık çözümlenemezse, 
taraflar grev ve lokavt gibi mücadeleci çözüm yolla-
rına başvurarak birbirlerini anlaşmaya zorlayabilir. 
Anılan süreç sonunda toplu iş sözleşmesi bağıtlan-
masıyla işveren tarafından işçiye tanınan menfaat-
ler hak niteliği kazanır. 

Türkiye’de olduğu gibi hak ve menfaat uyuş-
mazlığı ayrımının benimsendiği ve toplu iş sözleş-
melerinin kanuni bağlayıcılık taşıdığı ülkelerde, iş 
mücadelesi araçlarına sadece toplu iş sözleşmesinin 
yapılması sırasında ortaya çıkan menfaat uyuşmaz-
lıklarında başvurulabilir. Toplu iş sözleşmelerinin 
devamı süresince çalışma koşulları tekrar tartışma-
ya açılamadığı gibi, toplu iş sözleşmesinin bağıt-
lanmasıyla hak niteliği kazanan çalışma koşullarına 
ilişkin sözleşme hükümlerinin yorumlanmasından 
doğan uyuşmazlıklarda iş mücadelesi araçlarına 
başvurulamaz. Söz konusu uyuşmazlıklar yargı or-
ganlarınca çözülür. 

Anılan sistemlerde işçi ve işveren taraflarının 
toplu iş sözleşmesi süresince tekrar menfaat uyuş-
mazlığı çıkarmamak üzere sulh olmalarına barış 
borcu adı verilir. Bu nedenle toplu iş sözleşmeleri 
bir	barış	sözleşmesi	olarak	da	nitelendirilebilir.	Di-
ğer deyişle söz konusu sistemin benimsendiği ülke-
lerde işverenin ücret ve sair iş koşullarında yaptığı 
iyileştirmeler ve verdiği ödünler karşılığında söz-
leşme süresince iş huzurunu elde etmesi ile ortaya 
çıkan bir bedel ilişkisi söz konusudur.

İş koşullarının tekrar tartışmaya açılamaması, 
toplu sözleşmede yer alan bir barış hükmü gereği 
sadece toplu sözleşmede kararlaştırılan iş koşulla-
rıyla sınırlıysa nispi barış borcu söz konusu olur. 
Bu durumda toplu sözleşmede kararlaştırılmayan iş 
koşullarının her zaman tartışmaya açılması ve gerek-
tiğinde iş mücadelesine konu olması mümkündür. 
Buna karşılık toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen 
konularda dahi toplu iş sözleşmesi süresince yeniden 
menfaat uyuşmazlığı yaratılması yasaklandığı takdir-
de bu sefer mutlak barış borcu vardır. Türkiye’de 

de Anayasa’nın 54. maddesi, Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanununun 58 ve 59. maddelerinin 
ikinci fıkraları uyarınca kanuni iş mücadelesi araçları 
olarak kabul edilen grev ve lokavta başvurulmasına 
sadece toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında ortaya 
çıkan menfaat uyuşmazlıklarında izin verilmiştir. Bu 
düzenlemeler dikkate alındığında Türkiye’de barış 
borcunun mutlak nitelikte olduğu sonucuna varılır. 
Bazen toplu iş sözleşmelerine ikinci yıl ücret zammı 
gibi konuların ileride görüşmeye açılacağı yönünde 
revizyon koşulu adı verilen hükümler konabilmek-
tedir. Toplu sözleşme sürecinde toplu sözleşmede 
yer alan revizyon koşulu nedeniyle tartışmaya açılan 
konularda anlaşma sağlanamadığı takdirde tarafların 
iş mücadelesi araçlarına başvurup başvuramayacağı 
tartışmalıdır. Ancak öğretideki baskın görüş ve Yar-
gıtay bu gibi durumlarda barış borcunun mutlak an-
lamda olmasından hareketle iş mücadelesi araçlarına 
başvurulamayacağı yapılacak grev ve lokavtın kanun 
dışı olacağı görüşündedir.

Bu bağlamda son olarak belirtelim ki bazı ül-
kelerde toplu pazarlığın sınıf çatışmasının bir gö-
rünümü olduğu, işçilerin haklarının geliştirilmesi 

Barış Borcu
İşçi ve işveren taraflarının toplu iş sözleş-
mesi süresince tekrar menfaat uyuşmazlığı 
çıkarmamak üzere sulh olmalarıdır.

Nispi Barış Borcu
İş koşullarının tekrar tartışmaya açılamama-
sı, toplu sözleşmede yer alan bir barış hük-
mü gereği sadece toplu sözleşmede kararlaş-
tırılan iş koşullarıyla sınırlı olmasıdır.

Mutlak Barış Borcu
Toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen 
konularda dahi toplu iş sözleşmesi süre-
since yeniden menfaat uyuşmazlığı yara-
tılmasının yasaklanmasıdır.
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bağlamında çalışma koşullarını her zaman tartış-
maya açabileceği kabul edilmektedir. Bu yaklaşıma 
göre, iki ya da üç yıl toplu sözleşme dönemlerinde 
değişen koşullara rağmen barış borcu gereği iş ko-
şulları tartışmaya açılamadığı takdirde sorunlar bi-
rikip	derinleşecektir.	Dolayısıyla	toplu	sözleşmeyle	
gelen barış dönemlerinin sonunda meydan savaş-
ları yaşanması kaçınılmazdır. Bu görüşün hâkim 
olduğu ülkelerde iş koşullarının her zaman tartış-
maya açılıp uyuşmazlık yaratılmasının olanaklı ol-
duğu dinamik sistemler benimsenmiştir.

Adil Gelir Dağılımı İşlevi 
Toplu pazarlıkta işçinin bireysel iradesinin yeri-

ni alan kolektif iradenin ücretlerin daha adil belir-
lenmesinde önemli işlev üstlenmesi nedeniyle top-
lu iş sözleşmesi dendiğinde öncelikle ücretler akla 
gelir. Bu itibarla toplu sözleşme düzeni içinde yer 
alan işçi sayısının yüksek olduğu ülkelerde toplu 
sözleşmeler işçilerin ulusal ekonomiden daha fazla 
pay almasını sağladıklarından gelirlerin adil dağı-
lımının araçları arasında yer alır. Bu itibarla toplu 
iş sözleşmeleri sosyal adaletin sağlanmasının da bir 
aracıdır. Çalışanların ücretlerinin kanunlar yanın-
da serbest toplu pazarlık yöntemiyle belirlenmesi 
esası Avrupa Sosyal Şartının 4. maddesinde de be-
lirtilmiştir.

Devletin Düzenleme Alanının 
Sınırlanması İşlevi

Sosyal devletler çalışanların korunması iş ko-
şullarının adil bir şekilde belirlenmesi için gerekli 
önlemleri almakta ve asgari normları belirlemekte-
dir. Sosyal tarafların çalışma yaşamında uygulana-
cak kuralları belirleme yetkisi, kanunların emredici 
hükümleriyle sınırlıdır. Toplu iş sözleşmeleriyle ge-
nellikle nispi emredici nitelikte olup asgari çalışma 
koşulları öngören mevzuat hükümleri iyileştirilmeye 
çalışılır.	Daha	önce	de	ifade	ettiğimiz	gibi	neo-liberal	
akımların etkisiyle yaygınlaşan iş koşullarında esnek-
leşme eğilimi çerçevesinde sosyal taraflara tanınan 
özerk düzenleme yetkisi ile devletin iş koşullarını 
belirleme konusunda yükünün hafifletileceği, sürek-
li değişen, işletmelere ve işkollarına göre farklılaşan 
koşullara uygun düzenlemeleri daha hızlı bir şekilde 
yapılabileceği ileri sürülmektedir. Bu tür bir yapı işçi 
ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesinde sosyal taraf-
lar bakımından daha yararlı görülmektedir. Ancak 
toplu iş sözleşmelerine devletin düzenleme alanını 

sınırlayıcı işlev yükleyen bu yapıda sosyal adaletin 
sağlanabilmesi, diğer deyişle sosyal tarafların yararı-
na olmak üzere esnekleşmeye gidilirken sosyal olanla 
ekonomik olan arasında gerçek anlamda bir denge-
nin kurulabilmesi için, örgütlenmenin önündeki en-
gellerin kaldırılması, sendikalaşmanın yaygınlaşması 
gerekir. Ancak bu noktada bir paradoks söz konusu-
dur. Zira iş hukukunda esnekleşmenin örgütlenmeyi 
güçleştirdiği de bilinen bir gerçektir. O nedenle top-
lu iş sözleşmesinin devletin düzenleme alanını sınırla-
yıcı işlevi ihtiyatla karşılanmalıdır.

Ekonomiyi Etkileme İşlevi
Örgütlü işçi topluluğunun büyüklüğüne göre 

her ülkede toplu iş sözleşmesi düzeninin ekonomi 
üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisi bulundu-
ğu kabul edilir. Tartışmalı olmakla birlikte, toplu 
iş sözleşmeleri ile ücret düzeyinin yükselmesinin 
ekonomiyi canlandırıcı, dolayısıyla da istihdamı 
artırıcı etkiye sahip olduğu ileri sürülmüştür. Bu 
görüş, ücretlerin yükselmesinin üretim maliyetleri-
ni ve ürün fiyatlarını artıracağı, dolayısıyla ücretle-
rin yükselmesinin ileri sürüldüğü gibi bir etkisinin 
olmayacağı ileri sürülerek eleştirilmiştir. Aksine 
anılan gerekçeyle ürün fiyatlarının artmasının enf-
lasyonu artırıp istihdamı daraltacağı ileri sürülmüş-
tür. Ancak enflasyonun pek çok nedeninin bulun-
duğu da bir gerçektir. Öte yandan tüketicinin alış 
gücüne odaklı söz konusu eleştiriye, uluslararası 
ticaretin artması ve küresel rekabet ortamında pi-
yasaya düşük fiyatlı çok sayıda yabancı ürün gir-
mesi nedeniyle girişimcinin malına istediği fiyatı 
koyamayacağı belirtilerek de itiraz edilmiştir. Bu 
durumda girişimcinin ya piyasadan çekileceği ya da 
yatırımını yurt dışına kaydıracağı savunulmaktadır.

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin özellikle işkolu 
düzeyinde yapıldığı ülkelerde ekonominin daral-
dığı ya da durgunlaştığı dönemlerde işçi sendika-
larının yüksek ücret talebinde bulunmasının, fir-
maların rekabet etmeme konusunda anlaşmalarına 
neden olabileceği, bu suretle kartel oluşturan bir 
etki yaratabileceği de ileri sürülmüştür.

Toplu iş hukukunun iş hukuku için-
deki yeri hakkında daha fazla bilgi için 
bu kitabın 1. ünitesine bakabilirsiniz.

kitap
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Son olarak belirtelim ki toplu iş sözleşmeleri yo-
luyla yüksek ücret taleplerinin küresel piyasalarda fir-
maların rekabet gücünü azalttığı da genellikle kabul 
edilmektedir. Bu bağlamda sendikaların daha bilinçli 
davranarak, işgücü verimliliği ile ücretler arasında adil 
bir denge kurulmasını gözetmeleri önerilmektedir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN 
İÇERİĞİ 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
2. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde top-
lu iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği 
ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere 
işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üye-
si olmayan işveren arasında yapılan sözleşme olarak 
tanımlanmıştır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun “Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin 
içeriği” kenar başlıklı 33. maddesinin birinci fıkrasın-
da da toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapılma-
sı, içeriği ve sona ermesine ilişkin hükümleri içerir 
hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin ikinci fık-
rasında ise toplu iş sözleşmelerinin tarafların karşılık-
lı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanmasını ve 
denetimini, uyuşmazlıkların çözümü için başvuru-
lacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebileceği 
öngörülmüştür. Buna göre, toplu iş sözleşmelerinin 
iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda (normatif kı-
sım) iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona erme-
si ile ilgili hususları düzenleyen normatif hükümler, 
ikinci kısımda (borç doğurucu kısım) ise tarafların 
karşılıklı hak ve borçlarını, toplu iş sözleşmesinin uy-
gulanması, denetimi ve uyuşmazlıkların çözümüne 
ilişkin borç doğurucu hükümler yer alır. Belirtelim 
ki çoğu zaman bir hükmün hangi kısımda yer aldı-
ğı kolayca anlaşılabilir olmakla birlikte bazı durum-
larda bu ayrımın yapılmasında tereddüt yaşanabilir. 
Bazen de sözleşme hükümlerinin çift karakterli olup 
her iki kısımda da değerlendirilmesi olanaklı bulun-
maktadır. Bir hükmün hangi nitelikte olduğu konu-
sunda uyuşmazlık çıktığında Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununun 53. maddesine uygun ola-
rak, uyuşmazlık bir yorum davasıyla çözümlenebilir.

Normatif Hükümler
Toplu iş sözleşmelerinin normatif hükümleri iş 

sözleşmelerini emredici biçimde etkileyen objektif 
kural niteliği taşıyan hükümlerdir. Toplu iş sözleş-
mesinin uygulama alanına giren işçileri otomatik 
olarak etkiler. Toplu iş sözleşmesi işyeri düzeyinde 
yapılmışsa işyerinde, işletme düzeyinde yapılmış-
sa işletmeye dahil herhangi bir işyerinde çalışmaya 
başlayan işçiler, toplu sözleşmeyle sağlanan parasal 
haklar dışındaki tüm haklardan sendikaya üye olsun 
olmasın ayrım gözetilmeksizin yararlanırlar. Sadece 
parasal haklardan yararlanma kural olarak sendikaya 
üyelik koşuluna tabidir. Ancak kanunda bu kuralın 
da istisnaları öngörülmüştür. Toplu sözleşmeye ta-
raf sendikaya üye olmayan işçiler, dayanışma aida-
tı ödeyerek, sendikanın izin vermesiyle ya da toplu 
sözleşmenin işyerlerine teşmili suretiyle toplu söz-
leşmeden yararlanabilirler. Toplu sözleşme hüküm-
lerinin anılan normatif nitelikleri nedeniyle kanun 
hükümleri gibi yorumlanmaları gerektiği dahi ileri 
sürülmüştür. Ancak günümüzde ağırlık kazanan 
görüşe göre, toplu iş sözleşmeleri de tarafların ortak 
sözleşme iradelerinin ürünü oldukları için özel hu-
kuk sözleşmeleri gibi yorumlanmaları gerekir. 

Kanundaki düzenleniş şeklinden, toplu iş söz-
leşmesinden söz edilebilmesi için normatif kısmın 
zorunlu bir unsur olduğu anlaşılmaktadır. Buna 

Toplu iş sözleşmeleri iki kısımdan oluş-
maktadır:
•	 Normatif	hükümler,
•	 Borç	doğrucu	hükümler.

Normatif Hükümler
İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona 
ermesi ile ilgili hususları düzenleyen hü-
kümlerdir.

Borç Doğurucu Hükümler 
Tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, top-
lu iş sözleşmesinin uygulanması, denetimi 
ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hü-
kümlerdir.

Toplu iş sözleşmelerinin normatif hü-
kümleri, iş sözleşmelerini emredici biçim-
de etkileyen objektif kural niteliği taşıyan 
hükümlerdir.
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karşılık borç doğurucu hüküm içermeyen bir top-
lu iş sözleşmesinin bağıtlanması olanaklıdır. Toplu 
iş sözleşmelerinin normatif hükümleri kendi için-
de, iş sözleşmesinin yapılmasına, içeriğine ve sona 
ermesine ilişkin hükümler olmak üzere üç gruba 
ayrılmaktadır. Anılan üç grup düzenlemeden en az 
birinin bulunması toplu iş sözleşmesinin normatif 
kısmının varlığı için yeterli görülmektedir.

İş sözleşmesinin yapılmasına ilişkin hükümler 
de kendi arasında iş sözleşmelerinin şekline ilişkin 
hükümler, iş sözleşmelerinin yapılmasının yasaklan-
masını öngören hükümler ve nihayet iş sözleşmeleri-
nin yapılmasını emreden hükümler olmak üzere üç 
gruba ayrılmaktadır. Şekle ilişkin hükümler, toplu 
iş sözleşmesinde iş sözleşmelerinin geçerli olabil-
mesi için şekil şartı öngörülmesi biçiminde karşı-
mıza çıkmaktadır. Bu bağlamda iş sözleşmelerinin 
yazılı	yapılması	kararlaştırılabilir.	Dolayısıyla	yazılı	
şekil şartına uyulmadan bağıtlanan sözleşmeler 
geçersiz olur. Ancak şekil şartının ispat şatı olarak 
düzenlenmesi de olanaklıdır. Bu konuda açıklık 
yoksa şekle ilişkin şartın ispat şartı olduğunun ka-
bulü uygun olur. İş sözleşmesinin yapılmasına iliş-
kin hükümler sözleşme yapma yasağı da getirebilir. 
Örneğin anayasal ilkelere ve bu kapsamda meslek 
seçmede serbestlik ve eşitlik ilkelerine aykırı düş-
mediği ölçüde, işyerinde çalışan işçi sayısının belirli 
bir oranından fazla küçük, kadın ya da vasıfsız iş-
çiyle iş sözleşmesi bağıtlanamayacağı öngörülebilir. 
Bunun gibi, toplu iş sözleşmesiyle sözleşme yapma 
zorunluluğu da getirilebilir. Örneğin kanunda ön-
görülen oranın üzerinde engelli istihdamı, yeniden 
işçi alınırken daha önce işyerinde çalışanlara önce-
lik verilmesi gibi hükümlere toplu iş sözleşmelerin-
de yer verilmesi olanaklıdır. Bu tür düzenlemelere 
aykırılığın yaptırımı da toplu iş sözleşmesinde ka-
rarlaştırılabilir. Bu bağlamda cezai şart öngörülmesi 
de olanaklıdır.

Toplu iş sözleşmelerinin normatif hükümleri 
içinde en önemli yeri iş sözleşmelerinin içeriğine iliş-

kin hükümler oluşturur. Bu hükümler çalışma ko-
şullarına ilişkin olarak asgari bir standart getirmeyi 
amaçlar. İş sözleşmelerinin içeriğine ilişkin normatif 
hükümler, doğrudan doğruya iş sözleşmesiyle ilgili 
hükümler ve işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen hü-
kümler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

İş sözleşmelerinin içeriğine ilişkin düzenlemeler-
den doğrudan doğruya iş sözleşmesiyle ilgili hükümler, 
iş sözleşmelerine de konabilecek nitelikteki hüküm-
leridir. İş sözleşmesiyle düzenlenen her türlü ücret, 
çalışma süreleri, yılık ücretli izinler ve benzeri iş 
koşullarına ilişkin toplu iş sözleşmesi hükümleri bu 
niteliktedir. Söz konusu hükümler işçilere doğrudan 
doğruya talep hakkı verirler. Toplu iş sözleşmeleriyle 
iş sözleşmesinin içeriğine ilişkin hükümler öngörü-
lürken eşitlik ilkesine ayrıca özen gösterilmesi gere-
kir.	Eşitler	arasında	faklılık	yaratan	iş	sözleşmesinin	
içeriğine ilişkin toplu sözleşme hükümleri geçersiz 
sayılır.	Diğer	deyişle	eşitliğe	aykırı	durumun	toplu	iş	
sözleşmesinden kaynaklanması geçersiz sayılmasına 
engel değildir. Buna karşılık bazı Yargıtay kararların-
da eşitlik ilkesi karşısında toplu sözleşme özerkliğine 
üstünlük tanınıp, bazı sözleşme hükümleri eşitliğe 
aykırı olsa da tarafların serbest iradesine dayandığın-
dan geçerli kabul edilebilmektedir. 

Bu bağlamda belirtmek gerekir ki bazı top-
lu sözleşme hükümleri mevzuattaki emredici bir 
hükmün tekrarı niteliğinde olabilmektedir. Bu tür 
hükümlere nötr hüküm adı verilir. Nötr hüküm-
ler genellikle işçinin mevzuattan doğan haklarını 
belirginleştirmek üzere düzenlenmektedir. Bunun 
gibi, mevzuatta işçi lehine getirilen asgari standart-
larda değişiklik yapılan bazı durumlarda daha önce 
nötr nitelikte öngörülen hükümler işçinin daha ya-
rarına olabilmekte ve söz konusu hükümler toplu 
iş sözleşmesinde muhafaza edildiği müddetçe işçiye 
yararlılık ilkesi gereği uygulama alanı bulmaktadır.

Toplu iş sözleşmelerinin normatif hüküm-
leri, kendi içinde iş sözleşmesinin yapıl-
masına, içeriğine ve sona ermesine ilişkin 
hükümler olmak üzere üç gruba ayrılır.

Toplu iş sözleşmesinde, işçilere her yıl bir 
kere giyecek yardımı yapılmasına ilişkin 
hüküm toplu iş sözleşmesinin hangi tür 
hükmüdür?

sıra sizde
3
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Toplu iş sözleşmelerinin içeriğine ilişkin hü-
kümlerin ikinci grubunu oluşturan işçi-işveren 
ilişkilerini düzenleyen hükümler 275 sayılı eski Ka-
nun döneminde iş sözleşmeleriyle doğrudan ilişkili 
olmadıkları gerekçesiyle açıkça toplu sözleşmenin 
borç doğurucu kısmında belirtilen hükümlerdir. 
Bu hükümlere 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununda olduğu gibi, 6356 sa-
yılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 
da toplu iş sözleşmesinin borç doğurucu kısımda 
yer verilmediği ve iş sözleşmeleri ile çalışma koşul-
larını yakından ilgilendirdikleri düşüncesiyle isa-
betli olarak toplu sözleşmenin normatif kısmında 
yer aldıklarının kabul edildiği görülmektedir. İşçi 
ve işveren ilişkileriyle ilgili hükümlere örnek olarak 
sendika üyelerinin yönetime katılmalarına ve disip-
lin kurullarında görev almalarına ilişkin hükümler 
gösterilebilir. Belirtelim ki öğretide disiplin kurul-
larının oluşturulmasına ilişkin hükümlerin borç 
doğurucu, kurulun işleyişine ilişkin hükümlerin 
ise normatif nitelikte olduğu kabul edilmektedir. 
Anılan tasnif pratik bakımdan önemini sona eren 
toplu iş sözleşmesi hükümlerinin ard etkisinde gös-
termektedir. Zira iş sözleşmesine ilişkin (normatif ) 
hükümler toplu sözleşme sona erdikten sonra da 
yeni toplu iş sözleşmesi yapılana kadar iş sözleşme-
si hükmü olarak uygulanmaya devam etmektedir 
(m.36/2). Ancak hukuk sistemimizde sadece toplu 
iş sözleşmesi yapma yetkisi kesinleşen sendikanın 
işyeri sendika temsilcisi atayabileceği (m.27/1) 
dikkate alındığında, toplu sözleşme sona erdikten 
sonra da disiplin kurullarının işletilmesi gerektiği 
kabul edilse de disiplin kurulunun oluşturulmasın-
da güçlük yaşanacağını belirtmek gerekir.

Son olarak ekleyelim ki, işyeri düzeniyle ilgili 
hükümler de işçi-işveren ilişkilerine ilişkin hüküm-
ler kapsamında değerlendirilmektedir. Bunlara ör-
nek olarak kapı kontrolü, yemek ve yıkanma yerleri 
ile çocuk bakım evleri hakkındaki düzenlemeleri 
göstermek mümkündür.

Toplu iş sözleşmelerinin normatif kısmına iliş-
kin hükümlerin son grubunu iş sözleşmelerinin sona 
ermesine ilişkin hükümler oluşturmaktadır. Bu bağ-
lamda özellikle işverenin fesih hakkının sınırlan-
masına ilişkin hükümler dikkat çekicidir. Toplu iş 
sözleşmeleriyle belirsiz süreli iş sözleşmelerinin fes-
hinde ihbar süreleri uzatılabileceği ya da iş güvence-
si hükümleri kapsamı dışında bulunan işçiler kap-
sama alınabileceği gibi, işverenin haklı nedenle fesih 
hakkının sınırlandırılması da olanaklıdır. Örneğin, 
İş Kanununun 25. maddesinin ikinci bendinde işçi-
nin mazeretsiz olarak ardı ardına iki iş günü işe gel-
memesi işveren açısından haklı fesih sebebi olarak 
düzenlenmiştir. Anılan düzenlemede yer alan haklı 
feshe dayanak oluşturacak sürenin toplu iş sözleş-
mesiyle artırılması olanaklıdır. Bunun gibi toplu iş 
sözleşmeleriyle haklı nedenler dışında emekliliğine 
az bir süre kalan işçilerin iş sözleşmelerinin feshedi-
lemeyeceği yönünde bir hüküm de konabilir. Tam 
tersi işçiler açısından da yine haklı nedenler dışın-
da yılın işin çok yoğun olduğu belirli dönemlerine 
toplu iş sözleşmeleriyle fesih yasağı öngörülebilir. 
Ancak tarafların fesih hakkına toplu iş sözleşme-
leriyle getirilecek bu sınırlamaların fesih hakkının 
özüne dokunmaması, fesih hakkının kullanılmasını 
neredeyse imkânsızlaştıracak derecede kısıtlamama-
sı gerekir. Bunu da bir örnekle açıklamak gerekirse, 
disiplin yaptırımı olarak iş sözleşmesinin feshinde 
işçinin davranışının fesih nedeni oluşturup oluştur-
madığının toplu iş sözleşmesiyle bir disiplin kurulu 
kararına bağlanması olanaklıdır. Söz konusu disip-
lin kurulları genellikle işçi ve işveren temsilcilerin-
den oluşur. Anılan şekilde oluşturulacak kurulların 
oybirliğiyle karar alacağına ilişkin bir hüküm söz-
leşme özgürlüğüne aykırı olacağı ve işverenin fesih 
hakkının özüne dokunacağı için geçersizdir.

Bu bağlamda belirtelim ki, toplu iş sözleşmele-
rinde disiplin yaptırımı olarak iş sözleşmesinin haklı 
nedenle feshine sözleşmeye göre oluşturulacak disip-
lin kurulunun karar vermesinin öngörüldüğü du-
rumlarda, disiplin kurulu kararı olmaksızın yapılacak 
fesihlerin geçerliliği tartışmaya açıktır. Yargıtay böyle 
durumlarda, sırf disiplin kurulundan geçirilmediği 
için feshin haksız olduğuna, bu nedenle işçinin ihbar 
tazminatına ve diğer koşulları da varsa kıdem tazmi-
natına hak kazanabileceğine, ancak haklı nedenle ya-
pılmışsa feshin geçerli olacağına ve bu nedenle açılan 
işe iade davalarının reddine karar vermektedir.

Nötr Hüküm 
Bazı toplu sözleşmelerinde mevzuattaki 
emredici bir hükmün tekrarı niteliğinde 
olan hükümlerdir.
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Borç Doğurucu Hükümler 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

33. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca toplu iş söz-
leşmeleri, normatif hükümler yanında tarafların 
karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin denetlen-
mesini ve uyuşmazlıkların çözümünü düzenleyen 
hükümler de içerebilir. Tarafların karşılıklı hak ve 
borçlarına ilişkin hükümler kapsamında nelerin 
yer alacağı kanunda belirtilmemiştir. Ancak genel-
likle tarafların üzerlerine düşen görevleri iyiniyet 
çerçevesinde yerine getireceğine ilişkin hükümler 
bu kapsamda değerlendirilmektedir. İşyeri sendi-
ka temsilcilerinin faaliyetlerine, işyerinde sendika 
toplantısı yapılmasına, temsilcilik odası tahsisine, 
yöneticilerin işyeri ziyaretlerinde, ilan tahtası asıl-
masına ilişkin hükümler bu tür hükümlere örnek 
gösterilebilir.

Tarafların karşılıklı hak ve borçları kapsamında 
üzerinde durulması gereken önemli bir konu top-
lu iş sözleşmesi süresince tarafların karşılıklı barış 
borcu içinde bulunmasıdır. Dirlik borcu olarak da 
anılan bu borç toplu iş sözleşmesinin bir barış söz-
leşmesi olmasına bağlanmaktadır. Yukarıda toplu 
iş sözleşmesinin işlevleri başlığı altında incelediği-
miz üzere bazı ülkelerde barış borcu toplu iş söz-
leşmelerine konan hükümlerle tesis edilmektedir. 
Türkiye’de ise kanundan kaynaklanan mutlak barış 
borcu söz konusudur

Toplu iş sözleşmesinin borç doğurucu hüküm-
leri kapsamında son grubu toplu sözleşmenin 
uygulanması, denetimi ve uyuşmazlıkların çözü-
müne ilişkin hükümler oluşturur. Toplu iş söz-
leşmelerinin uygulanması bağlamında işverenleri 
toplu iş sözleşmesini uygulama yükümlülüğü bu-
lunduğu gibi, sendikaların da toplu iş sözleşmesini 
uygulatma yükümlülüğü söz konusudur. Sendika-
ların anılan yükümlülükleri çerçevesinde, üyele-
rini eğitip bilgilendirmeleri, uyarmaları ve gerek-
tiğinde tüzüklerinde öngörülen usul ve çerçevede 
yaptırım uygulamaları gerekir. Tarafların karşılaş-
tıkları uyuşmazlıkların çözümü bağlamında toplu 
iş sözleşmesine konan çeşitli düzeylerde işbirliği 
kurulları ya da uyuşmazlıkları çözüm kurulları, 
adları altında kurullar oluşturulması ve disiplin 
kurulları kurulmasıyla ilgili hükümler de anılan 
kapsamda toplu iş sözleşmelerinin borç doğurucu 
kısmında yer alır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN 
TARİHSEL GELİŞİMİ 

Yabancı Ülkelerde
İşçi sınıfı 18. yüzyılın sonlarından itibaren Sa-

nayi	Devrimi	 ile	birlikte	batı	Avrupa’da	doğmuştur.	
Liberalizmin sözleşme özgürlüğü ve bütünüyle ser-
best piyasa koşullarının hâkim olduğu ilk evresinde 
ortaya çıkan kötü çalışma koşulları işçileri birleşip 
sendikalarını kurmaya ve işverenlerle toplu pazarlığa 
zorlamıştır. Bu bağlamda bilinen en eski tarihli toplu 
iş sözleşmesi 1789 yılında Belçika’da Verwiers’te tekstil 
işçileriyle bağıtlanmıştır. Yine bu dönemde İngiltere’de 
bazı toplu iş sözleşmelerinin yapıldığı bilinmektedir. 
Tekstil işkolunda çalışan işçilerle Fransa’da, Lyon’da 
1831 tarihinde bir toplu iş sözleşmesi bağıtlanmıştır. 
1848 yılında İtalya’da da bazı toplu iş sözleşmeleri ya-
pılmıştır. Sanayileşme süreci İngiltere’ye göre daha geç 
başlayan Almanya’da sanayi alanında ilk toplu iş söz-
leşmesi 1873 yılında matbaa işçileriyle bağıtlanmıştır. 
Bu şekilde başlayan toplu pazarlıklar ilk evrede ücret 
ve diğer bazı çalışma koşullarının düzenlenmesinin 
aracı olarak işlev görmüştür. 

Anılan süreçte oluşan işçi grupları ve sol siya-
sal gruplar toplu pazarlığı, işçilerin bireysel dü-
zeyde zayıf olan pazarlık güçlerini artıracak ve iş-
verenin iş koşullarını tek taraflı olarak belirleme 
hâkimiyetinin yerini alacak bir mekanizma olarak 
görmüşlerdir. Toplu pazarlıklar başlangıçta genel-
likle işyeri ya da meslek düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Ancak toplu pazarlıkların imalat sanayinin sosyo-
lojik yapısına uygun olarak aynı işi yapan büyük 
işçi gruplarının yoğun çalıştığı görece büyük işyer-
lerinin yer aldığı sektörlerde işkolu düzeyinde ya-
pıldığına da rastlanmıştır. İngiliz pamuk ve tekstil 
sanayi buna örnek gösterilmektedir. Bu dönemde 
toplu pazarlıklar işçilerin dayanışma duygusunun 
olgunlaşmasına önemli katkı sağlamıştır. İşçi sendi-
kaları, rastgele tavırlar ortaya koyan bu dayanışma 

Toplu iş hukukunun iş hukuku için-
deki yeri hakkında daha fazla bilgi için 
bu kitabın 1. ünitesine bakabilirsiniz.

kitap
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ruhunu daha sistematik bir biçimde belirli meslek, 
bölge, işyeri ya da işkolu düzeyinde iş uyuşmazlığı 
yaratan bir mecraya taşımıştır.

19. yüzyılın ortalarına kadar çoğu ülkede sen-
dikaların henüz hukuken tanınmadığı toplu pazar-
lığın belirli zanaat grupları dışında henüz etkin bir 
rol oynamadığı görülmektedir. Anılan dönemde 
toplu görüşmelerin çoğu zaman krize dönüştüğü, 
grev ve lokavt gibi iş mücadelesi araçlarının baskı-
sı altında yürütüldüğü toplu sözleşmelerin hukuki 
olmayan bir zeminde fiili bir geçerlilik kazandığı 
bilinmektedir. Bu sözleşmeler büyük ölçüde ge-
çici olarak işbirliğine giden işverenler tarafından 
tanzim edilmiştir. Toplu iş ilişkilerinin gelişimin-
de öncü ülkelerden İngiltere’de toplu pazarlık ilk 
kez 1824’te sendikalaşma yasağı getiren kanunun 
kaldırılmasıyla kanuni kimlik kazanmıştır. Gerçek 
anlamda güçlü sendikaların 19. yüzyılın ortaların-
dan itibaren kurulduğu, toplu pazarlık sisteminin 
gelişmesinin de Avrupa’da sendikaların hukuken 
tanınıp güç kazanması ile birlikte 19. yüzyılın son-
larından itibaren başladığı görülmektedir. Anılan 
dönemden sonra toplu pazarlık toplu iş ilişkisi sis-
temlerinin temel unsuru haline gelmiştir.

Toplu pazarlık sistemleri ülkelerin gelenek-
sel yapısına göre farklı şekillenmiştir. Örneğin 
İngiltere’de tam bir ihtiyarilik esastır. Taraflar toplu 
pazarlıkta büyük ölçüde özerktir. Toplu pazarlık 
sistemine kanuni müdahale çok sınırlı olup, süreç 
katı bir şekli prosedüre tabi değildir. Buna karşılık 
İngiliz geleneğinden gelmekle birlikte Avustralya ve 
Yeni Zelanda gibi ülkelerde 19. yüzyılın sonların-
da yaşanan endüstriyel mücadeleler, tam anlamıyla 
toplu pazarlık süreci içinde değerlendirilmese de 
bu sürecin sonucunda ortaya çıkan iş uyuşmazlık-
larının önlenmesi ve etkin bir şekilde çözümlenme-
sinde zorunlu ve hukuken bağlayıcı tahkim sistemi 
benimsenmiştir. Kıta Avrupası’nda ise, toplu pazar-
lık bütünüyle tarafların özerklik alanına terk edil-
meyip kanunlarla düzenlenip desteklenmiş ve top-
lu iş ilişkilerinde önemli bir hukuk kaynağı olarak 
yerini almıştır. Bu bağlamda toplu pazarlığa ilişkin 
ilk düzenlemelerin yer aldığı kanunlara örnek ola-
rak, 1907 tarihli Hollanda Medeni Kanunu, 1911 
tarihli İsviçre Borçlar Kanunu ile 1915’te Norveç-
te, 1918’de Almanya’da, 1919’da Fransa’da, 1924’te 
Finlandiya’da, 1927’da yine Hollanda krallığında 
yürürlüğe konan kanunlar gösterilmektedir. Ame-
rika	 Birleşik	 Devletleri’nde	 de	 toplu	 iş	 ilişkileri	
alanındaki	ilk	kanuni	düzenleme	1926	tarihli	De-

miryolları İş Kanunu ile 1926 yılında yapılmıştır. 
1935	yılında	Amerika	Birleşik	Devletlerinde	Ulu-
sal İş İlişkileri (Wagner) Kanunu ile toplu pazarlı-
ğa ilişkin temel ilkelerin düzenlenip hukuka aykırı 
uygulamaların yasaklandığı görülmektedir.

Fransa’da 1936 yılında toplu pazarlıkla ilgili 
ikinci kanun yürürlüğe girmiş ve bu düzenlemenin 
uygulamada kaldığı dört yıl boyunca toplu iş sözleş-
melerinin	çok	yoğunlaştığı	görülmüştür.	2.	Dünya	
Savaşından sonra 1946 yılında kabul edilen yeni dü-
zenleme her işkolunda sadece bir toplu iş sözleşmesi 
yapılmasını öngördüğünden tepki çekmiş ve başarılı 
olamamıştır. Bu nedenle 1950 yılında yapılan yeni 
bir düzenlemeyle daha esnek bir sisteme geçilmiş ve 
toplu iş sözleşmesinin uygulama alanını belirleme 
konusunda taraflar serbest bırakılmıştır. Bir işko-
lunda yer alan meslekler bazında ayrı toplu iş sözleş-
meleri yapılmasına da izin verilmiştir.

Almanya’da	 ise	 2.	 Dünya	 Savaşından	 sonra	
1949 yılında coğrafi bakımdan uygulama alanı sı-
nırlı bir Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yapılmış, bu 
kanun 1959 yılında gözden geçirilerek uygulama 
alanı genişletilmiş ve nihayet 1968 yılında halen 
yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kabul 
edilmiştir. Almanya’da bugün toplu iş sözleşmesi 
özerkliğinin hukuki dayanağı Anayasa’nın 9. mad-
desinin sendika özgürlüğünü düzenleyen üçüncü 
fıkrası olarak kabul edilmektedir.

Anılan	gelişmelere	paralel	olarak	1.	Dünya	Sa-
vaşından sonra toplu iş sözleşmeleri giderek önem 
kazanmıştır. Bu dönemde ulusal işkolu düzeyinde 
toplu sözleşmelerin bağıtlandığı görülmektedir. 
Yine bu dönemde işçi sendikalarının giderek güç 
kazanması işverenlerin de birleşip kendi örgütlerini 
kurmaları	ihtiyacını	doğurmuştur.	2.	Dünya	Sava-
şından sonra ise, toplu iş sözleşmeleri ademi mer-
kezileşme eğilimine girmiştir. Özellikle İngiltere’de 
Donovan	Komisyonu	Raporunun	 da	 bu	 yöndeki	
önerisiyle toplu pazarlıkların ulusal işkolu düzeyin-
den daha küçük ölçekte, işyeri düzeyine taşınma-
ya başladığı görülmüştür. Ancak ulusal ve bölgesel 
toplu iş sözleşmeleri de yapılmaya devam edilmiştir.

2.	Dünya	Savaşından	 sonra	 toplu	 iş	 söz-
leşmeleri ademi merkezileşme eğilimine 
girmiştir.
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Belirtmek gerekir ki, Avrupa’da ulusal düzeyde 
çeşitli	 şekillerde	yaşanan	kanunlaşma	süreci	Ulus-
lararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) tavsiye karar-
larına ve sözleşmelerine de yansımıştır. Bu konuda 
ilk olarak 1951 tarihli bir tavsiye kararı yayımlan-
mıştır. Bununla birlikte 1949 yılında kabul edilen 
98 sayılı Teşkilatlanma ve Kolektif Müzakere Hakkı 
Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme-
nin benimsediği ihtiyari toplu görüşme modelinde 
İngiliz sisteminin etkisi görülmektedir. Bu sözleş-
me Türkiye tarafından 1951 yılında onaylanmıştır. 
Sözleşmenin 4. maddesine göre “Çalışma şartlarını 
kolektif mukavelelerle tanzim etmek üzere işverenler 
veya işveren teşekkülleriyle işçi teşekkülleri arasında 
ihtiyari müzakere usulünden faydalanılmasını ve bu 
usulün tam bir surette geliştirilmesini teşvik etmek ve 
gerçekleştirmek için lüzumu halinde milli şartlara uy-
gun tedbirler alınacaktır”.	İşletmelerde	Hak	Uyuş-
mazlıklarının Tetkiki hakkında 130 sayılı Tavsiye 
kararı ile Toplu Pazarlığın Teşviki Hakkında 154 
sayılı Tavsiye Kararı ve 163 sayılı Sözleşmenin top-
lu pazarlık usulünün düzenlenmesi konusunda 
Amerikan hukukundan esinlendiği görülmektedir. 
Bu bağlamda değinilmesi gereken diğer önemli 
bir belge de Avrupa Sosyal Şartıdır. Türkiye Sosyal 
Şartı 1989 yılında 6. maddesine çekince koymak 
suretiyle onaylamıştır.

Bugün toplu iş ilişkileri alanında uluslararası 
belgelerin özellikle de ILO sözleşmelerinin önemli 
bir etkinliği bulunmakla birlikte, ülke uygulama-
larında önemli farklılıklar olduğunu belirtmek 
gerekir. Bu bağlamda Avrupa ülkelerinden bazıla-
rında toplu sözleşmelerin sadece sözleşmeye taraf 
sendika üyeleri için bağlayıcı olduğu görülmekte-
dir. İngiltere ve bazı İngilizce konuşan ülkelerde 
ise toplu sözleşmeler, taraflarınca özel olarak ön-
görülmedikçe ki çoğunlukla böyle düzenlemeler 
yapılmamaktadır, bağlayıcı özelliğe sahip değildir. 

Toplu sözleşmede anılan şekilde bağlayıcılık öngö-
ren bir hüküm yoksa isteğe bağlılık esasına dayalı 
olarak bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulan-
ması tarafların iyi niyetine ve aralarındaki diyalo-
ga bağlıdır. Bu ülkelerde toplu pazarlık sürecinin 
kanuni olarak düzenlenmemesi, toplu iş sözleşmesi 
özerkliğinin olabildiğince korunması, devletin bu 
ilişkiye müdahale etmemesi yönünde bir eğilim 
söz konusudur. Ancak isteğe bağlılık esasına dayalı 
sözleşme bağıtlanması giderek azalmakta, toplu iş 
sözleşmelerinin bütün işçiler için genel bağlayıcılığı 
esası yaygınlaşmaktadır. Sadece sendika üyelerinin 
sözleşmeyle bağlılığının kabul edildiği ülkelerde de 
bu eğilim söz konusudur. Toplu pazarlık usulünün 
kanunla düzenlenmediği ülkelerde ortaya çıkan 
boşluk ihtisas mahkemelerinin içtihatları, gelenek-
ler ve tarafların açıkça kararlaştırdıkları ilkelerle 
doldurulmaktadır.

Türkiye’de
Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı Avrupa’dakine 

paralel bir sanayileşme süreci yaşanmadığından ger-
çek anlamda işçi sınıfının doğumu da ancak Cum-
huriyetin ilanından sonra söz konusu olmuştur. Bu 
nedenle Osmanlı İmparatorluğu’nda toplu pazar-
lıkla ilgili herhangi bir kanuni düzenleme de bu-
lunmamaktadır. Çalışma koşullarının Mecelle’nin 
düzenlemeleri çerçevesinde ve büyük ölçüde işve-
renler tarafından belirlendiği görülmektedir.

Toplu pazarlığın ön koşulunun sendikal ör-
gütlenme olduğu kuşkusuzdur. İkinci Meşrutiyet 
döneminde	 çıkartılan	 1909	 tarihli	 Tatili-i	 Eşgal	
Kanunu kapsamına giren kamu hizmeti gören 
kuruluşlarda sendikal örgütlenmeyi yasaklamıştır. 
Özel sektörde de işçi sınıfı henüz oluşmadığından 
bu dönemde kamu hizmetlerinde çalışan işçilerin 
de toplu pazarlık hakkından yararlanmaları müm-
kün olmamıştır. Ancak bu dönemde sendikal ör-
gütlenmenin ve toplu pazarlığın kurumsallaşma-
sından sonra akla gelen grevler konusunda bazı 
düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Bu bağ-
lamda 1845 tarihli Polis Nizamı işçi hareketlerini 

Türkiye’de gerçek anlamda işçi sınıfının 
doğumu ancak Cumhuriyetin ilanından 
sonra söz konusu olmuştur.

ILO’nun 98 sayılı Teşkilatlanma ve Kolektif 
Müzakere	Hakkı	Prensiplerinin	Uygulanması-
na Müteallik Sözleşme metni için http://www.
ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/
about/sozlesmeler.htm adresine bakabilirsiniz.

internet
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açıkça	 yasaklamıştır.	Tatil-i	Eşgal	Kanununda	 ise,	
hukuksal açıdan grev özgürlüğünün bulunduğu bir 
sistem benimsenmiş, ancak sendikaların da olma-
dığı dikkate alınarak greve gidilmesi güç bir uzlaş-
tırma sürecinden geçilmesi koşuluna bağlanmıştır.

1924 Anayasası’nda da sendika hakkı ve toplu 
iş sözleşmesi hakkına ilişkin düzenlemeye yer veril-
memiştir. 1926 yılında yürürlüğe giren 818 sayılı 
Borçlar Kanununun 316. ve 317. maddelerinde 
“Umumi mukavele” öngörülmüştür. Bu şekilde 
Türkiye’de ilk toplu sözleşme modelinin düzenlen-
diği görülmektedir. Anılan kanunun 316. madde-
sinde iş sahibi kimselerin veya örgütlerinin işçilerle 
veya örgütleriyle yaptıkları sözleşmede hizmete iliş-
kin hükümler öngörebilecekleri, bu sözleşmelerin 
yazılı yapılmasının geçerlilik koşulu olduğu belir-
tilmiştir. Ayrıca maddede umumi mukavelenin sü-
resinin taraflarca belirleneceği, süre belirlenmediği 
takdirde, bir yıl için yapıldığının kabul edileceği ve 
bu sürenin sonunda altı ay önceden ihbarda bu-
lunularak feshedilebileceği öngörülmüştür. 818 sa-
yılı Borçlar Kanununun 317. maddesine göre ise, 
umumi bir mukavele ile bağlı bulunan iş sahiple-
riyle işçiler arasında yapılacak özel iş sözleşmeleri-
nin, umumi mukaveleye aykırı hükümleri geçersiz 
olacak ve geçersiz hükümlerini umumi mukavele 
hükümleri alacaktır.

Hemen belirtelim ki bu düzenleme dönemin 
koşullarında sendikal örgütlenme ve iş mücadelesi 
araçları grev ve lokavt kurumları hukuken tanınma-
dığı için işlerlik kazanamamıştır. Bu nedenle toplu 
pazarlık rejiminin kurumsallaşması da mümkün 
olmamıştır. Toplu pazarlık kurumunun gelişmesi 
daha sonra, 1938 tarihli Cemiyetler Kanunun-
da yer alan sınıf esasına dayanan cemiyet kurma 
yasağının 1946 yılında kalkması ve 1947 tarihli 
5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika 
Birlikleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle 
başlamıştır. 5018 sayılı Sendikalar Kanunu sendi-
kaların faaliyetleri kapsamında üyeleri adına genel 
sözleşmeler bağıtlamaya yer vermiştir (m.4/a). An-
cak	1909	 tarihli	Tatil-i	Eşgal	Kanunu	 ile	bu	yasa	
kapsamındaki işçilere getirilen grev özgürlüğü re-
jimi 1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu ile son 
bulduğu ve bu kanunla grev yasağı öngörüldüğü 
için 5018 sayılı Sendikalar Kanununa rağmen çok 
fazla toplu iş sözleşmesi yapılamamış ve toplu pa-
zarlığın kurumsallaşma süreci tamamlanamamıştır.

Toplu pazarlığın tam anlamıyla kurumsallaş-
ması 1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi ile ger-

çekleşmiştir. Bu Anayasa’nın 47. maddesinde toplu 
iş sözleşmesi hakkı güvence altına alınmıştır. 1961 
Anayasası’na uygun olarak yürürlüğe konan 1963 
tarihli ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanununun 1. maddesinde toplu iş söz-
leşmesi bugünküne benzer bir biçimde “hizmet 
akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili 
hususları düzenlemek üzere,7 nci maddede gösterilen 
işçi teşekkülleri ile işveren teşekkülleri veya işverenler 
arasında yapılan sözleşme” olarak tanımlanmıştır. 
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka-
nununda hem işyeri hem de işkolu düzeyinde toplu 
iş sözleşmesi yapılmasına izin verilmiştir.

Bugün toplu iş sözleşmesi hakkının hukuki da-
yanağı 1982 Anayasası’nın 53. maddesidir. Anılan 
Anayasa rejimine paralel olarak yürürlüğe giren 1983 
tarihli Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 
275 sayılı Kanundan farklı olarak aynı anda işyeri ve 
işkolu toplu iş sözleşmesi yapılması olanağını ortadan 
kaldırmış ve aşağıda açıklanacağı üzere işyeri düze-
yinde toplu iş sözleşmesi yapılması esasını benimse-
miştir. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lolavt Kanunu-
nu yürürlükten kaldıran 18.10.2012 tarihli ve 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 
gelince, bu Kanunda “çerçeve sözleşme” adı altında, 
Ekonomik	ve	Sosyal	Konseyde	temsil	edilen	işçi	ve	
işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sen-
dikaları arasında işkolu düzeyinde yapılacak yeni bir 
sözleşme türüne yer verilmiştir. Ancak çerçeve sözleş-
menin içeriğine bakıldığında bu sözleşmenin toplu 
sözleşme olarak nitelendirilmesi olanaklı bulunmadı-
ğından, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununda da işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi 
yapılması esasını benimsendiği sonucuna varılmakta-
dır. Zira Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-
nun 33. maddesinin üçüncü fıkrasında çerçeve söz-
leşmenin içeriği toplu iş sözleşmesinden farklı olarak 
ayrıca düzenlenmiştir. Anılan hükme göre çerçeve 
sözleşme sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren sendi-
kasının üyeleri hakkında uygulanır ve meslekî eğitim, 
iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam 
politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilir. Şu hal-
de bu sözleşmelerin, iş sözleşmesinin yapılması, içeri-
ği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenleyen toplu 
iş sözleşmeleri kapsamında değerlendirilmesi olanaklı 
değildir. Buna göre 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununda da toplu iş sözleşmesi düzeyi 
olarak işyeri düzeyinin benimsendiği sonucuna varıl-
maktadır. Nitekim “Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve 
düzeyi” kenar başlıklı 34. maddenin madde gerekçe-
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sinde Kanunda toplu iş sözleşmesi düzeyi konusun-
da kural olarak işyeri esasının benimsendiği belirtil-
miştir. Anılan 34. maddede işletme düzeyinden söz 
edilmekteyse de, madde incelendiğinde söz konusu 
işletmenin teknik anlamda bir işletme olmadığı, aynı 
işverne ait aynı işkolundaki işyerlerinin bir araya gel-
mesinden oluşan bir işyeri kümesinin bu kanun ba-
kımından işletme kabul edildiği görülmektedir. Keza 
grup toplu iş sözleşmesinde de farklı işverenlere ait iş-
yerleri ve aynı işverne ait aynı işkolundaki işyerlerin-
den oluşan işletmelerin bir araya gelmesinden oluşan 
bir işyerleri kümesi toplu sözleşmenin kapsamında 
yer almaktadır.

Anayasa’da 1995 yılında yapılan değişiklikle 
memurlara da toplu görüşme hakkı tanınmıştır. 
Buna paralel olarak 2001 yılında yürürlüğe konan 
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanu-
nunda toplu görüşmelerin yapılmasına ilişkin usul 
ve esaslar öngörülmüştür. Anılan kanunun 34. 
maddesi ile taraflarca benimsenen mutabakat met-
ninin gerekli idari, icrai ve kanuni düzenlemelerin 
yapılabilmesi için Cumhurbaşkanlığına sunulması 
esası benimsenmiştir. Görüldüğü gibi anılan de-
ğişiklik çerçevesinde memurlar sadece toplu gö-
rüşme hakkına sahip olmuştur. Bununla birlikte 
2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun ile Anayasa’nın 
53. maddesine eklenen üçüncü fıkra ile memurlar 
ve diğer kamu görevlilerine, toplu sözleşme yap-
ma hakkı da tanınmıştır. Bu Anayasa değişikliğine 
uygun olarak 2012 yılında 6289 sayılı Kanunla 
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda da deği-
şikliğe gidilmiş ve memurlar ile diğer kamu görev-
lilerinin toplu iş sözleşmesi bağıtlamasının usul ve 
esasları düzenlenmiştir. Ancak kamu görevlilerine 
grev hakkı henüz tanınmamıştır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN 
DÜZEYİ VE TÜRLERİ 

Toplu iş sözleşmelerinin düzeyi ve türleri kav-
ramsal olarak birbirlerine benzemekle birlikte her 
zaman aynı anlama gelmemektedir. Toplu sözleş-
menin düzeyi daha çok dikey bir yapılanmayı ifade 
etmekte ve genel olarak işyeri ve işkolu olmak üzere 
ikili bir tasnife tabi tutulmaktadır. İşkolu toplu iş 
sözleşmeleri kendi içinde yerel, bölgesel ya da ulu-
sal işkolu toplu iş sözleşmeleri olmak üzere türlere 
ayrılmıştır. İşkolu toplu iş sözleşmelerinden o işko-
lunda kurulu sendikaların bütün üyeleri çalıştıkları 
işyerine bakılmaksızın yararlanır. 

İşyeri düzeyindeki toplu iş sözleşmeleri ise tek 
bir işyeri ile sınırlı olabileceği gibi, birden çok iş-
verenin aynı işkolundaki işyerlerini içine alan grup 
toplu iş sözleşmeleri ya da aynı işverenin aynı iş-
kolundaki işyerlerinin teknik bir bütünlük içinde 
ya da alelade biraraya gelmesinden oluşan işletme 
toplu iş sözleşmeleri şeklinde türlere ayrılabilir.

Toplu iş sözleşmelerinin işyeri ve/veya işkolu 
toplu iş sözleşmeleri olmak üzere hangi düzeyde ya-
pılacağı ülkelerin ekonomik ve sosyal durumlarına 
göre kanun koyucular tarafından belirlenmektedir. 
Türkiye’de 275 sayılı Toplu İş Sözlemesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu döneminde toplu iş sözleşmeleri-
nin işyeri ve işkolu olmak üzere iki düzeyde yapıla-
bileceği kabul edilmiştir. Buna karşılık, 2822 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda 
275 sayılı Kanun döneminde uygulamada yaşa-
nan aksaklıklar gözönünde bulundurularak sade-
ce işyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapılması 
esası benimsenmiştir (m.3). Bu noktada belirtelim 
ki Anayasa’nın 53. maddesinin son fıkrasında yer 
almaktayken 07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı Ka-
nunun 6. maddesi ile yürürlükten kaldırılan “aynı 
işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleş-
mesi yapılamaz ve uygulanamaz” şeklindeki hüküm 
de toplu iş sözleşmelerinin düzeyine sınır getiren 
bir düzenleme olarak görülmemiştir. Zira anılan 
hüküm incelendiğinde düzenleniş amacının, işye-
rinde yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi bu-
lunduğu sürece, aynı işyerinde aynı ya da farklı bir 
düzeyde başka bir toplu iş sözleşmesi yapılmasının 
yasaklanması olduğu anlaşılmaktadır. 2822 sayılı 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda 
da bir işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu 
iş sözleşmesi yapılıp uygulanamayacağı (m.3/IV) 
ve yapılacak toplu iş sözleşmesinin, önceki sözleş-
me sona ermedikçe yürürlüğe giremeyeceği öngö-
rülmekteydi (m.7/III). Bu itibarla anılan Anayasa 
hükmüne rağmen yapılacak bir kanuni düzenle-
meyle farklı düzeylerde toplu iş sözleşmesi yapıl-
masına izin verilmesinin olanaklı olduğu şeklinde 
değerlendirilmekteydi.	Diğer	deyişle	toplu	iş	söz-

Toplu sözleşmenin düzeyi, daha çok dikey 
bir yapılanmayı ifade etmekte ve genel 
olarak işyeri ve işkolu olmak üzere ikili bir 
tasnife tabi tutulmaktadır.
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leşmesinin hangi düzeyde yapılabileceğinin kanun 
koyucunun takdirinde olduğu kabul edilmektey-
di. Bu noktada belirtmek gerekir ki Anayasa’nın 
anılan hükmü ILO’nun 98 sayılı Sözleşmesinin 
4. maddesinde öngörülen “serbest ve gönüllü toplu 
pazarlık” ilkesiyle bağdaşmadığı için yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

6356 sayı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununda ise, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 3. maddesinin dör-
düncü fıkrasında da yer alan bir işyerinde aynı 
dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapı-
lıp uygulanamayacağı yönündeki düzenlemeye yer 
verilmemiştir. Bu şekilde Anayasa ve ILO’nun 98 
sayılı Sözleşmesiyle uyum sağlanmasının amaçlan-
dığı söylenebilir. Bununla birlikte, 2822 sayılı Top-
lu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunundakine 
paralel olarak Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununda da benimsenen toplu iş sözleşmesinin 
düzen işlevi ile yeni bir toplu iş sözleşmesi yapma 
yetkisinin ancak toplu iş sözleşmesi süresinin bit-
mesinden önceki yüzyirmi gün içinde istenebilece-
ği ve yapılacak yeni toplu iş sözleşmesinin önceki 
sözleşme sona ermedikçe yürürlüğe giremeyeceği 
yönündeki düzenleme (m.35) yeni Kanun döne-
minde de eskisinden farklı bir sonuca varılamaya-
cağını	 göstermektedir.	Diğer	 deyişle	 bir	 işyerinde	
aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi 
yapılması şimdi de olanaklı değildir. 

Yukarıda değindiğimiz gibi, işkolu düzeyinde 
yapılabileceği öngörülen çerçeve sözleşmeler toplu 
iş sözleşmesi niteliğini taşımamaktadır. Bu itibarla 
bağıtlandıkları işkollarında yer alan işyerlerini kap-
samına alan toplu iş sözleşmeleri olarak değerlendi-
rilmeleri olanaklı değildir.

İşyeri Toplu İş Sözleşmesi-Grup 
Toplu İş Sözleşmesi

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo-
kavt Kanununun 34. maddesinin birinci fıkrasına 
göre, bir toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda bir veya 
birden çok işyerini kapsayabilir. Görüldüğü gibi 
toplu iş sözleşmesi sadece bir işyerinde bağıtlanabi-
leceği gibi, birden fazla işverenin işyerini içine ala-
cak şekilde de bağıtlanabilir. Kanuni olarak buna 
bir engel yoktur. Bir adım daha ileriye gidilirse, 
aynı işkolundaki bütün işyerlerinin işverenlerinin 

biraraya getirilebilirse, işkolu toplu iş sözleşmesine 
benzer bir ünitenin oluşturulması da olanaklıdır. 
Bu, pratik olarak güç olmakla birlikte teorik olarak 
mümkündür. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanunu döneminde birden fazla işvere-
nin aynı işkolundaki işyerlerinin bir araya getiril-
mesi ile bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri öğretide de 
grup toplu iş sözleşmesi olarak adlandırılmaktaydı. 
Yine Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu-
nun 3. maddesinde ifade olunmasa da bu madde 
ile 27. maddenin gerekçesinde açıkça grup toplu 
iş sözleşmesinden söz edilmekteydi. Belirtelim ki 
grup toplu iş sözleşmeleri çok yaygın olmamakla 
birlikte “metal”, “çimento, toprak ve cam” işkolların-
da görülmektedir.

Görüldüğü gibi grup toplu iş sözleşmeleri bir 
işçi sendikasının aynı anda birden fazla işvereni 
temsilen işveren sendikasıyla bağıtladığı sözleşme-
lerdir. Niteliği itibariyle birden fazla işverenin işyeri 
ya da işyerlerinin bir araya getirilip grup oluşturul-
ması isteğe bağlıdır. Yabancı hukukta grup toplu iş 
sözleşmeleri, aynı işkolunda birçok toplu görüşme 
yapılarak iş koşulları birbirinden farklı toplu söz-
leşmelerin bağıtlanması yerine, işverenlerin birlikte 
yaptıkları toplu pazarlık sonucunda ortak bir toplu 
sözleşme bağıtlanmasının iş koşullarında yeknesak-
lık sağlayacağı ve bu sayede rekabetin azaltılıp, pi-
yasanın daha kolay kontrol edilebileceği düşünce-
siyle tercih edilmektedir. Yine zaman ve masraftan 
tasarruf sağlaması da grup toplu iş sözleşmelerinin 
yararları arasında sayılabilir.

Toplu iş sözleşmesi sadece bir işyerinde 
bağıtlanabileceği gibi birden fazla işvere-
nin işyerini içine alacak şekilde de bağıt-
lanabilir.

Grup Toplu İş Sözleşmeleri
Bir işçi sendikasının aynı anda birden faz-
la işvereni temsilen işveren sendikasıyla 
bağıtladığı sözleşmelerdir.
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Grup toplu iş sözleşmeleri farklı işverenlerin 
aynı işkolundaki tek tek işyerlerinin bir araya ge-
tirilmesi suretiyle yapılabileceği gibi, gruba aynı 
işverenin aynı işkolunda işletme oluşturan işyer-
lerinin	 dahil	 edilmesiyle	 de	 bağıtlanabilir.	Diğer	
deyişle grup toplu iş sözleşmelerinin kapsamında 
işletmeler de yer alabilir. Bu bağlamda belirtelim 
ki işverenlerin tek tek işyerleri söz konusu oldu-
ğunda toplu iş sözleşmesi yetkisi belirlenirken her 
bir işyeri ayrı bir birim olarak değerlendirilip ayrı 
ayrı yetki tespit edilirken, bir işverenin Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 34. maddesi-
nin ikinci fıkrası anlamında işletme oluşturan iş-
yerleri gruba dahil olduğunda, toplu iş sözleşmesi 
yetkisi işletmede çalışan işçilerin toplam sayısına 
göre belirlenir. Zira Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanununun 41. maddesinin birinci fık-
rasına göre, işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin 
kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde 
çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise 
yüzde kırkının kendi üyesi bulunması hâlinde bu 
işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapma-
ya yetkilidir. Görüldüğü gibi işçi sendikası toplu 
iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde veya 
grup toplu iş sözleşmesi söz konusu ise grupta yer 
alan işyerlerinin her birinde çalışan işçilerin yarı-
dan fazlasının kendi üyesi bulunması halinde bu 
işyeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapma-
ya yetkilidir. Grup toplu iş sözleşmesi kapsamın-
da yer alan işletmelerde de işletme kapsamındaki 
işyerleri bir bütün olarak nazara alınır ve yarıdan 
fazla çoğunluk buna göre hesaplanır. Keza grev 
oylaması söz konusu olduğunda da grup toplu iş 
sözleşmesi kapsamındaki bağımsız işyerleri ayrı 
ayrı, işletmeye dahil işyerleri tek bir birim olarak 
değerlendirilir (m.61/4).

Grup toplu iş sözleşmeleriyle ilgili olarak 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu-
nu döneminde üzerinde durulan bir konu da grup 
toplu iş sözleşmesi yapılması esas itibariyle isteğe 
bağlı olmakla birlikte, tarafların birbirlerini grup 
toplu iş sözleşmesi yapmaya zorlayıp zorlayama-
yacağıdır. Yargıtayın eski tarihli bir kararında ta-

rafların anlaştıkları takdirde grup toplu iş sözleş-
mesi bağıtlayabilecekleri kabul edilmekle birlikte, 
uyuşmazlık halinde birbirlerin bu tür bir toplu 
sözleşme yapmaya zorlayamayacağı sonucuna va-
rılmıştır. Buna karşılık öğretide haklı olarak işçi 
sendikasının farklı işverenlere ait bir grup işyerin-
de ayrı ayrı yetki aldıktan sonra, işveren sendikası-
nı grup toplu iş sözleşmesine davet ettiği takdirde 
işveren sendikası toplu görüşmeye gelmez, görüş-
meye devam etmezse, işçi sendikasının kanuni 
prosedürü işletip, atanacak arabulucunun anlaşma 
sağlayamaması üzerine grev kararı almak suretiyle 
işverenleri grup toplu iş sözleşmesi yapmaya zorla-
yabileceği sonucuna varılmıştı. Ancak bunun tam 
tersi olanaklı görülmemekteydi. İşveren sendikası 
grubu oluşturan işyerlerinde yetkili işçi sendikası-
na grup toplu iş sözleşmesi talebinde bulunduğu 
halde işçi sendikası toplu görüşmeye gelmezse, 
işveren sendikası bir grev kararı olmadan lokavta 
gidemeyeceği için, elinde işçi tarafını grup toplu iş 
sözleşmesi bağıtlamaya zorlayacak bir araç bulun-
madığı kabul eilmekteydi.

Kanımızca benzer bir değerlendirmenin Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu döneminde 
de yapılması olanaklıdır. Zira eski uygulamayla 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
öngördüğü sistem arasında önemli bir farklılık bu-
lunmamaktadır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununda eski dönemden farklı olarak sadece 
grup toplu iş sözleşmesinin işçi sendikasıyla çağrı-
da bulunduğu işverenler ya da sendikaları arasında 
değil işveren sendikasıyla bağıtlanacak bir sözleş-
me olduğu öngörülmüştür. Şu halde bugün de işçi 
sendikasının işveren sendikasıyla grup toplu iş söz-
leşmesi yapmak üzere her zaman anlaşma yapabi-
leceği gibi, örgütlü bulunduğu işyerleri için yetki 
belgesi aldıktan sonra, bu işyerlerinin işverenleri-
nin üyesi olduğu işveren sendikasını toplu görüş-
meye davet edebileceği, bu şekilde toplu iş sözleş-
mesi sürecini başlatmak ve grev silahını kullanmak 
suretiyle işveren sendikasını ve üyesi işverenleri 
grup toplu iş sözleşmesi yapmaya zorlayabileceği 
sonucuna varılabilir. 
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Bu kuramsal tartışma bir yana bırakılırsa, grup 
toplu iş sözleşmesinin esasen işçi ve işveren sen-
dikalarının anlaşmasına bağlı olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanununun 34. maddesinin madde gerekçe-
sine göre, bu anlaşma her zaman yapılabilecektir. 
Eğer	söz	konusu	anlaşma	yetki	tespiti	başvurusun-
dan önce yapılmışsa, Bakanlıkça işçi sendikasına 
çoğunluğa sahip olduğu işyerleri için grup toplu 
iş sözleşmesi yapma yetkisi verilecektir. Ancak işçi 
sendikasının işyerleri için ayrı ayrı yetki aldıktan 
sonra da grup toplu iş sözleşmesi yapmak üzere 
işveren sendikasıyla anlaşması mümkündür. Ta-
raflar, grup toplu iş sözleşmesi yapma konusunda 
anlaştıktan sonra tek toplu iş sözleşmesi yapılması-
na ilişkin süreç başlatılır. Kanımızca grup toplu iş 
sözleşmesi pazarlığı yapılırken, yine işçi ve işveren 
sendikalarının anlaşmasıyla grubu oluşturan her 
bir işyeri için ya da belirli bir grup işyeri için ayrı 
ayrı toplu iş sözleşmesi bağıtlanması da olanaklıdır.

İşletme Toplu İş Sözleşmesi
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

34. maddesinin ikinci fıkrasına göre “Bir gerçek ve 
tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait 
aynı işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu işyer-
lerinde, toplu iş sözleşmesi ancak işletme düzeyinde 
yapılabilir”.

İş hukukunda işyeri işletme ayrımına bakıldı-
ğında işyerinin mal ya da hizmet üretim amacına 
yönelik teknik bir birim olarak tanımlandığı, iş-
letmenin ise ekonomik bir kavram olduğu, sadece 
kâr elde etmeyi amaçladığı, bir ya da birden fazla 
işyerinden oluşabileceği kabul edilmektedir. An-
cak hem işyerinin hem de işletmenin varlığı için 

yönetsel ya da organizasyonel bir birlik gereklidir. 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 34. 
maddesinin ikinci fıkrsındaki düzenleme incelen-
diğinde ise, bu Kanundaki işletme kavramının 
gerek genel olarak iş hukuku gerek ticaret hukuku 
anlamında işletmeden farklı bir anlam ifade ettiği 
görülmektedir. Anılan düzenlemeye göre işletme 
toplu iş sözleşmesinden söz edilebilmesinin ilk 
koşulu aynı işkolunda aynı işverene ait birden çok 
işyerinin bulunmasıdır. Söz konusu işyerleri teknik 
anlamda işletme oluşturmasa da Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu anlamında bir toplu pazar-
lık ünitesi olarak işletme kabul edilmiştir. Şu halde 
bir işverenin işyerlerinin işletme toplu iş sözleşmesi 
ünitesi oluşturabilmesi için aynı işkolunda faaliyet 
gösteriyor olmaları gerekir. Aynı işverene ait olsa ve 
hatta teknik anlamda aynı işletme içinde yer alsa da 
farklı işkolunda faaliyet gösteren işyerleri, girdik-
leri işkoluna göre farklı toplu iş sözleşmesi ünitesi 
oluşturur.

Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 
yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başla-
mış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem 
için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin 
açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit da-
valarında bekletici neden sayılmaz. 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-
nun 34. maddesinin dördüncü fıkrasına göre 
“İşletme toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin 
aranılan niteliğe sahip olup olmadıkları hakkında 
çıkan uyuşmazlıklar işletme merkezinin bulundu-
ğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahke-
mede on beş gün içinde karara bağlanır (Değişik 
cümle:25.10.2017-7036/32md.) Karar hakkın-
da istinaf yoluna başvurulması halinde bölge adli-
ye mahkemesi on beş gün içinde kesin olarak karar 
verir. gün Bu hükme göre açılacak dava bir tespit 
davasıdır. Belirtelim ki anılan dava ile ulaşılması 
hedeflenen sonuca Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanununun 45. maddesinde düzenlenen bir 
işyerinin girdiği işkolunun tespitine ilişkin davanın 
çözümlenmesiyle de ulaşılabilir. 

İşletme toplu iş sözleşmeleri bağlamında sıkça 
tartışılan bir konu da, bir işverenin aynı işkoluna 
girmesi itibariyle işletme oluşturan işyerlerinden 

İşletme Toplu İş Sözleşmesi 
Bir gerçek ve tüzelkişiye veya bir kamu 
kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda 
birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerin-
de yapılan toplu iş sözleşmesidir.
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birini başka bir işverene devretmesi durumda bu işyerindeki sözleşmenin akıbetinin ne olacağı ve işyerini 
devralan diğer işletmede yeni bir toplu iş sözleşmesinin nasıl bağıtlanabileceğidir. Bu konu Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “İşyerinin veya bir bölümünün devri” kenar başlıklı 38. maddesinde dü-
zenlenmiştir. Hükme göre, işletme 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 işyer-
lerinde yürürlükte bir toplu iş sözleşmesi varsa devralınan işyeri veya işyerlerinde uygulanan toplu iş söz-
leşmesinden doğan hak ve borçlar, iş sözleşmesi hükmü olarak 
devam	eder.	Devralan	işverenin	işyeri	ya	da	işyerlerinde	uygu-
lanan bir toplu iş sözleşmesi yoksa devralınan işyerinde yürür-
lükteki toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlar, yeni bir 
toplu iş sözleşmesi yapılıncaya kadar toplu iş sözleşmesi hükmü 
olarak devam eder (m.38/1). Toplu iş sözleşmesi bulunmayan 
bir işyerinin işletme toplu iş sözleşmesi tarafı olan bir işverence 
devralınması durumunda ise işyeri, işletme toplu iş sözleşmesi 
kapsamına girer (m.38/2).

Bir bankanın tüm şubelerinde çalışanları 
kapsayacak şekilde yapılan toplu iş söz-
leşmesi türü hangisidir?

sıra sizde
4

AMETAL	 SEKTÖRÜNDE	 GRUP	 TOP-
LU	 İŞ	 SÖZLEŞMESİ	 HAZIRLIKLARI	
BURSA’DAN	BAŞLIYOR...

Metal sektöründe grup toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri başlıyor. Birleşik Metal-İş sendikası 
2012-2014 grup toplu iş sözleşmesi hazırlıklarını 
Bursa bölgesinde 9 Haziran tarihinde yapılacak 
toplantılar ile başlatıyor. Birleşik Metal-İş sendi-
kası	toplantıya	örgütlü	olduğu	MESS’e	üye	işyer-
lerinin işçileri ile yeni örgütlendiği Bosch işyerle-
rinin işçilerinin katılacağını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada toplantının 
tüm metal işçilerine açık olduğu ve bir önceki söz-
leşme döneminin kazanımlarının bu döneme etki-
lerinin nasıl yansıyacağı konusunu işçilerle birlikte 
değerlendireceğini açıkladı. Toplantı 9 Haziran 
2012 tarihinde Bursa Osmangazi’de bulunan Ata-
türk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Kaynak: http://yenidunya.biz/haber/502/metal-
sektorunde-grup-toplu-sozlesmesi-hazirliklari-
bursadan-basliyor adresinden alınmıştır.

Yaşamla	İlişkilendir
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“... akla gelen bir husus toplu iş sözleşme-
lerinde hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve 
sona ermesine ilişkin bulunması zorunlu hüküm-
lerin hepsinin her toplu iş sözleşmesinde mutlaka 
birlikte bulunup bulunmayacağı meselesidir... ta-
rafların hizmet akitlerinin yapılması, muhtevası 
ve sona ermesi konularından herhangi birisinde 
bir talep veya mutabakatları yoksa yani bu ko-
nulardan herhangi biri için toplu iş sözleşmesi-
ne tarafların yapacakları bir şey yoksa, o hususu 

tarafların toplu iş sözleşmelerine almamaları en 
tabii haklarıdır. Bu bakımdan bu konudaki zo-
runluluğu bu konulardan en az biri şeklinde an-
lamak lazım gelir...”

Kaynak:	İhsan	Erkul,	Uygulamalı	Sosyal	Politi-
ka	Dersleri	Türk	İş	Hukuku	2822	Sayılı	Toplu	İş	
Sözleşmesi	Grev	 ve	Lokavt	Kanunu	 ve	Uygula-
ması	(2.	basım),	C.III,	Eskişehir:	Anadolu	Üni-
versitesi Basımevi, 1991, s.49-50’den alınmıştır.

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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Anayasa’da işçi ve işverenlere çalışma koşullarını serbestçe belirleme hak ve yetkisi tanınmıştır. Toplu iş sözleş-
mesi özerkliği ya da sosyal özerklik olarak da adlandırılan bu yetkiye dayalı olarak, işçi sendikaları ile işveren 
sendikaları ya da sendika üyesi olmayan işverenler bağıtlayacakları toplu iş sözleşmeleri ile bu şekilde bir hak 
tanınmasının amacına ve kanunların emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla çalışma koşullarını ser-
bestçe belirleyebilirler.

Toplu iş sözleşmelerinin önemi ve 
etkisini açıklamak.1

Toplu iş sözleşmelerinin iki kısımdan oluştuğu görülmektedir. İlk kısımda (normatif kısım) iş sözleşmesi-
nin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenleyen normatif hükümler, ikinci kısımda (borç 
doğurucu kısım) ise tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, toplu iş sözleşmesinin uygulanması, denetimi ve 
uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin borç doğurucu hükümler yer alır.

Toplu iş sözleşmelerinin içeriğini 
açıklamak.3

Toplu iş sözleşmesinin temel işlevi, işçinin sakatlanması olasılığı yüksek bireysel iradesinin yerine kolektif 
iradenin geçtiği bir pazarlık sonucunda elde edilen ekonomik ve sosyal menfaatlerinin hakka dönüştürülerek 
hukuk düzeninin koruması altına alınmasıdır. Toplu iş sözlemelerinin işlevlerini koruma işlevi, düzen işlevi, 
barış işlevi, adil gelir dağılımı işlevi, devletin düzenleme alanının sınırlanması işlevi ve ekonomiyi etkileme 
işlevi olarak sıralayabiliriz.

Toplu iş sözleşmelerinin işlevlerini 
açıklamak.2
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bölüm
 özeti

İşçi	sınıfı	18.	yüzyılın	sonlarından	itibaren	Sanayi	Devrimi	ile	birlikte	batı	Avrupa’da	doğmuştur.	Liberaliz-
min sözleşme özgürlüğü ve bütünüyle serbest piyasa koşullarının hâkim olduğu ilk evresinde ortaya çıkan 
kötü çalışma koşulları işçileri birleşip sendikalarını kurmaya ve işverenlerle toplu pazarlığa zorlamıştır. Gerçek 
anlamda güçlü sendikaların 19. yüzyılın ortalarından itibaren kurulduğu, toplu pazarlık sisteminin gelişme-
sinin de Avrupa’da sendikaların hukuken tanınıp güç kazanması ile birlikte 19. yüzyılın sonlarından itibaren 
başladığı görülmektedir. Anılan dönemden sonra toplu pazarlık toplu iş ilişkisi sistemlerinin temel unsuru 
haline gelmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı Avrupa’dakine paralel bir sanayileşme süreci yaşanmadığından gerçek an-
lamda işçi sınıfının doğumu da ancak Cumhuriyetin ilanından sonra söz konusu olmuştur. Toplu pazarlığın 
ön koşulunun sendikal örgütlenme olduğu kuşkusuzdur. 1924 Anayasası’nda da sendika hakkı ve toplu iş 
sözleşmesi hakkına ilişkin düzenlemeye yer verilmemiştir. Toplu pazarlığın tam anlamıyla kurumsallaşması 
1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi ile gerçekleşmiştir. Bugün toplu iş sözleşmesi hakkının hukuki dayanağı 
1982 Anayasası’nın 53. maddesidir. Anayasa’da 1995 yılında yapılan değişiklikle memurlara da toplu görüşme 
hakkı tanınmıştır. 2010 tarih ve 5982 sayılı Kanun ile Anayasa’nın 53. maddesine eklenen üçüncü fıkra ile 
memurlar ve diğer kamu görevlilerine, toplu sözleşme yapma hakkı da tanınmıştır. Ancak, kamu görevlilerine 
grev hakkı henüz tanınmamıştır.

Toplu iş sözleşmelerinin tarihsel 
gelişimini açıklamak.4

Toplu iş sözleşmelerinin düzeyi ve türleri kavramsal olarak birbirlerine benzemekle birlikte her zaman aynı 
anlama gelmemektedir. Toplu sözleşmenin düzeyi daha çok dikey bir yapılanmayı ifade etmekte ve genel 
olarak işyeri ve işkolu olmak üzere ikili bir tasnife tabi tutulmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinin işyeri ve/veya 
işkolu toplu iş sözleşmeleri olmak üzere hangi düzeyde yapılacağı ülkelerin ekonomik ve sosyal durumlarına 
göre kanun koyucular tarafından belirlenmektedir.

Toplu iş sözleşmelerinin düzeyi ve 
türlerini açıklamak.5



Toplu İş Sözleşmelerinin Önemi, İşlevleri, İçeriği,

Tarihsel Gelişimi ve Toplu İş Sözleşmesi Türleri

108

ne
le

r 
öğ

re
nd

ik
?

1  İş sözleşmesi hükümlerinin toplu iş sözleşme-
sine aykırı olmakla birlikte işçi yararına oldukları 
için geçerli kalmasına öğretide ne ad verilmektedir?

A. Barış borcu ilkesi 
B.	 Ultima	ratio	ilkesi	
C. İşçiye yararlılık ilkesi
D.	Bireysel	norm	sözleşmesi
E.	 Kolektif	norm	sözleşmesi

2  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 
göre toplu iş sözleşmelerinin en az ve en uzun süre-
leri aşağıdakilerden hangisidir?

A  1-2
B. 1-3
C. 2-4
D.	2-5
E.	 3-5

3  Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmeleri-
nin işlevlerinden biri değildir?

A.	 Düzen	işlevi
B. Barış işlevi
C.	Uyum	işlevi
D.	Koruma	işlevi
E.	 Ekonomiyi	etkileme	işlevi

4  Toplu iş sözleşmelerinde iş sözleşmesinin ya-
pılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususları 
düzenleyen hükümlere ne ad verilmektedir?

A. Katı hükümler
B. Akdi hükümler
C.	Esnek	hükümler
D.	Normatif	hükümler
E.	 Borç	doğurucu	hükümler

5  Toplu iş sözleşmelerinde tarafların karşılıklı 
hak ve borçlarını, toplu iş sözleşmesinin uygulan-
ması, denetimi ve uyuşmazlıkların çözümüne iliş-
kin hükümlere ne ad verilmektedir?

A. Genel hükümler
B.		Uygulama	hükümleri
C. Yükümlülük hükümleri 
D.	İsteğe	bağlı	hükümler
E.	 Borç doğuran hükümler

6  Bilinen en eski tarihli toplu iş sözleşmesi aşa-
ğıdaki ülkelerden hangisinde bağıtlanmıştır?

A. Fransa
B. Belçika
C. İngiltere
D.	Almanya
E.	 Amerika	Birleşik	Devletleri

7  Türkiye’de toplu pazarlığı tam anlamıyla ku-
rumsallaşması hangi Anayasa ile olmuştur?

A. 1920
B. 1924
C. 1930
D.	1961
E.	 1982

8  Türkiye’de Anayasa’da hangi yıl yapılan değişik-
lik ile memurlara toplu görüşme hakkı tanınmıştır?

A. 1985
B. 1988
C. 1995
D.	2001
E.	 2005

9  Aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kap-
sayabilen toplu iş sözleşmesine ne ad verilmektedir?

A. Grup toplu iş sözleşmesi
B. İşyeri toplu iş sözleşmesi
C. İşletme toplu iş sözleşmesi
D.	Çoğunluk	toplu	iş	sözlemesi
E.	 Gönüllülük	esasına	dayalı	toplu	iş	sözleşmesi

10  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununa göre Türkiye’de hangi düzeyde toplu iş 
sözleşmesi yapılabilirdi?

A. İşyeri
B. Meslek
C. İşkolu
D.	İşyeri-işkolu
E.	 Meslek-işkolu
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Toplu İş Sözleşmelerinin 
Önemi	ve	Etkisi”	konusunu	yeniden	gözden	
geçiriniz.

1. C Yanıtınız	yanlış	 ise	“Yabancı	Ülkelerde”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Toplu İş Sözleşmelerinin 
İşlevleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Toplu İş Sözleşmelerinin 
Önemi	ve	Etkisi”	konusunu	yeniden	gözden	
geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Toplu İş Sözleşmelerinin 
İçeriği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Toplu İş Sözleşmelerinin 
İçeriği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “İşyeri Toplu İş 
Sözleşmesi-Grup Toplu İş Sözleşmesi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Toplu İş Sözleşmelerinin 
Düzeyi	 ve	Türleri”	 konusunu	 yeniden	 göz-
den geçiriniz.

10. A

Sıra Sizde
Yanıt	Anahtarı5

Sıra Sizde 1

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 36. maddesinin birinci fıkrası-
na göre, toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması 
halinde iş sözleşmelerinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir. Bu nedenle, iş-
çiye iş sözleşmesinde düzenlenmiş olan 40 saatlik haftalık çalışma süresi uy-
gulanacaktır.

Sıra Sizde 2
Toplu iş sözleşmelerinin işlevlerini koruma işlevi, düzen işlevi, barış işlevi, adil 
gelir dağılımı işlevi, devletin düzenleme alanının sınırlanması işlevi ve ekono-
miyi etkileme işlevi olarak sıralayabiliriz. 

Sıra Sizde 3
Toplu iş sözleşmesinin normatif hükümlerindendir. Ayrıca, iş sözleşmelerinin 
içeriğine ilişkin düzenlemelerden doğrudan doğruya iş sözleşmesiyle ilgili hü-
kümler, iş sözleşmelerine de konabilecek nitelikteki hükümlerindendir.

Sıra Sizde 4

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, bir gerçek ve tüzel kişiye veya 
bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerinin bu-
lunduğu işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi ancak işletme düzeyinde yapılabile-
ceğinin düzenlenmiş olması nedeniyle bankanın tüm şubelerinde çalışanları 
kapsayacak şekilde yapılan toplu iş sözleşmesi işletme toplu iş sözleşmesidir.
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Bölüm 6
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması ve Toplu İş

Sözleşmesinden Yararlanma
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Anahtar Sözcükler: • Ehliyet • Yetki • Yetki Belgesi • Toplu Görüşme • Toplu İş Sözleşmesi • Dayanışma Aidatı
• Teşmil • Kapsam Dışı Personel

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
1 Toplu iş sözleşmesi ehliyeti ve yetkisini açıklayabilecek,
2 Toplu iş sözleşmesinin yapılmasındaki safhaları açıklayabilecek,
3 Toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecek olanları ifade edebilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Toplu İş Hukuku

Toplu İş Sözleşmesinin 
Yapılması ve Toplu 
İş Sözleşmesinden 
Yararlanma

•	 TOPLU	İŞ	SÖZLEŞMESİ	EHLİYETİ	VE	YETKİSİ
•	 TOPLU	İŞ	SÖZLEŞMESİNİN	YAPILMASINDA	

SAFHALAR
•	 TOPLU	İŞ	SÖZLEŞMESİNDEN	YARARLANMA
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETİ 
VE YETKİSİ

Toplu iş sözleşmesi tarafı olma hakkı “ehliyet” 
kavramı ile açıklanır. Toplu iş sözleşmelerinin işçi 
tarafı, işçi sendikalarıdır. İşveren tarafı ise işveren 
veya işveren sendikası olabilmektedir. Yürürlükte-
ki mevzuatımıza göre konfederasyonların toplu iş 
sözleşmesi yapma ehliyetleri yoktur. İşçi sendika-
larının toplu iş sözleşmesi ehliyetleri kurulu bu-
lundukları işkolu ile sınırlıdır. Aynı durum işveren 
sendikaları için de söz konusudur. Ancak, kamu 
işveren sendikalarının durumu bir istisna teşkil et-
mektedir. Çünkü kamu işverenlerinin bütün işkol-
larında yeterli sayıda üyeleri olmadığı için sendika 
kurabilmesi imkânsız hale gelmektedir.

Eğer işveren, toplu iş sözleşmesi yapılacak işyeri 
veya işletmenin sahibi iken bir işveren sendikası-
na üye değilse, toplu iş sözleşmesinin tarafı kendisi 
olacaktır. İşveren, bir işveren sendikasının üyesi ise 
üyesi bulunduğu işveren sendikasından bağımsız 
olarak toplu iş sözleşmesi yapamaz. Ancak, işvere-
nin işveren niteliği devam eder ve işveren sendikası 
üyeliği sona ererse yine bizzat kendisi toplu iş söz-
leşmesinin tarafı olabilecektir. 6356 sayılı Sendika-
lar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 2. maddesi 
üçüncü fıkrasında işçi, işveren ve işyeri kavramla-
rının 4857 sayılı İş Kanununda tanımlandığı gibi 
olduğunu belirtmiştir. Buna göre işveren, “işçi ça-
lıştıran gerçek veya tüzel kişi veya tüzel kişiliği olma-
yan kurum ve kuruluşlar” olmaktadır. 

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi ise daha farklı 
bir kavramdır. Yetki, ehliyetten daha dar ve ehliyet-
ten daha sonra aranacak bir niteliktir. Yani ancak 
ehliyet sahibi olanların yetkili olup olmadıklarına 
bakılabilecektir. Kısacası, ehliyet sahibi olmayanla-
rın yetkisinden söz edilemez. Yetki, toplu iş sözleş-
mesi ehliyetine sahip olan bir işçi sendikasının veya 
işverenin Kanunun aradığı niteliklere sahip olup 
olmadıklarının tespitinde kullanılan bir kavramdır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme-
si Kanunu işçi sendikaları için toplu iş sözleşmesi 
yapma yetkisini iki temel koşula bağlamıştır. İlk 
koşul, kurulu bulunduğu işkolunda Türkiye çapın-
da yüzde bir barajı aşma koşuludur.

Toplu iş sözleşmelerinin işçi tarafı, işçi 
sendikalarıdır. İşveren tarafı ise işveren 
veya işveren sendikası olabilir.

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu 
iş sözleşmesi ehliyetine sahip olan bir işçi 
sendikasının veya işverenin Kanunun ara-
dığı niteliklere sahip olup olmadıklarının 
tespitinde kullanılan bir kavramdır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanununa göre işçi sendikaları için 
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin ko-
şulları şunlardır: 
• Kurulu	bulunduğu	işkolunda	Türki-

ye çapında yüzde  bir barajını aşmış 
olmak,

• Toplu	iş	sözleşmesi	yapılmak	istenen 
işyeri ve işyerlerinde yarıdan bir fazla  
çoğunluğa, işletmelerde ise işletme 
kapsamındaki işyerlerinde çalışan 
toplam işçi sayısının yüzde kırkına 
sahip olmaktır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu metni için http://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2012/11/20121107-1.htm ve 
4857 sayılı İş Kanunu metni için http://www.
csgb.gov.tr adreslerine bakabilirsiniz.

internet

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinde işçi 
sendikasının kurulu bulunduğu işkolun-
da Türkiye çapında yüzde bir barajını 
aşma koşulunun getirilmesinin altında 
yatan neden ne olabilir?

sıra sizde
1
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İkinci koşul ise toplu iş sözleşmesi yapılmak 
istenen işyeri veya işyerlerinde çalışan işçilerin ya-
rıdan bir fazla çoğunluğuna sahip olunmasıdır. İş-
letme toplu iş sözleşmesinde ise işletme kapsamın-
daki işyerlerinde çalışan işçilerin toplamının yüzde 
kırkına sahip olmak gerekmektedir.

İşkolunda yüzde bir barajın aşılıp aşılmadığının 
tespitinde, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yayınla-
dığı istatistikler esas alınır. Yayınlanan istatistiklere 
göre yüzde bir barajını geçen sendikalar sonradan 
barajın altına düşecek kadar üye kaybı yaşasalar bile 
yeni istatistikler yayınlanıncaya kadar barajı aştıkları 
kabul edilecektir. Buna karşı istatistikler yayınlan-
dığında barajın altında kalan sendikalar daha sonra 
yeni üyeler kaydederek barajı aşacak sayılara ulaşsalar 
bile yeni istatistikler yayınlanıncaya kadar barajı aş-
tıklarını iddia edemeyeceklerdir. Hatta birleşen sen-
dikaların her ikisinin üyelerinin toplamı, yayınlanan 
istatistiklere göre yüzde bir barajı geçmeye yetse bile 
ancak yeni yayınlanacak istatistiklerden sonra bara-
jı aşmış oldukları kabul edilebilecektir. Yayınlanan 
istatistiklere işkolunda bulunan diğer sendikalar iti-
raz edebilirler. İstatistiklere itirazlar, Ankara İş Mah-
kemesine yapılır.  Mahkeme bu itirazı on beş gün 
içinde sonuçlandırır. (Değişik cümleler:20.10.2017-
7036/33md.) Mahkemece verilen karar hakkında , 
ilgililerce veya Bakanlıkça istinaf yoluna başvurul-
ması halinde  bölge adliye mahkemesi bir ay içinde 
kararını verir. Bu karara karşı temyiz yoluna başvu-
rulması halinde Yargıtay, temyiz talebini bir ay için-
de kesin olarak karara bağlar. 

İşçi sendikaları açısından toplu iş sözleşmesi 
yapma yetkisinin ikinci koşulu, toplu iş sözleşmesi 
kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinin her birin-
de çalışan işçilerin yarıdan en az bir fazlasının kendi 
üyesi olmalarıdır. İşletme toplu iş sözleşmelerinde, 
işyerleri bir bütün olarak değerlendirilecek ve yüz-
de kırk çoğunluk buna göre tespit edilecektir. İşye-
rinde çalışan işçi sayısı kapsamında, işyerinin ana 
faaliyet konusu olan işte çalışan işçiler, yardımcı iş-

lerde çalışan işçiler dahil olmak üzere bütün çalışan 
işçiler dikkate alınmalıdır. Tam süreli ve kısmi iş 
sözleşmesi ile çalışan bütün işçiler dikkate alınma-
lıdır. Ancak, işyerinde alt işveren veya alt işverenler 
varsa, alt işverene bağlı olarak çalışan işçiler, çoğun-
luk tespitinde dikkate alınmayacaklardır.

İşveren tarafı açısından meseleye bakılırsa, sen-
dika üyesi olmayan bir işveren, kendi işyeri veya 
işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 
İşveren, sendika üyesi ise daha önce de değinildi-
ği gibi işveren, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine 
sahip değildir. Yetki, üyesi olduğu işveren sendika-
sınındır.

İşverenin yetkisinde, yetki ve ehliyet kavramla-
rının iç içe geçtiği söylenebilir. Çünkü Kanunun 
işveren için aradığı yetki aynı zamanda ehliyet 
koşullarıdır. Elbette işverenin bu yetkisini kulla-
nabilmesi için karşısında yetkili bir işçi sendikası 
bulunmalıdır. İşyerinde veya işletmede bazı işler alt 
işverenlere verilmiş olabilir. Bu durumda asıl işve-
renin, alt işveren işçileri ile toplu iş sözleşmesi yap-
ma yetkisi bulunmamaktadır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN 
YAPILMASINDA SAFHALAR

Toplu iş sözleşmesi yapılmasında öncelikle yu-
karıda değinilen şekilde yetkili tarafların bulunması 
gereklidir. Kanunun öngördüğü şekilde yetki tespi-
ti yapıldıktan sonra çağrı safhası, daha sonra toplu 
görüşme safhası gelir. Toplu görüşme safhasında 
taraflar anlaşmaya varabilirlerse toplu iş sözleşmesi 
yapılmış olur. Toplu görüşme safhası sonunda ta-
raflar anlaşmaya varamazlarsa toplu görüşme safha-
sı uyuşmazlıkla sonuçlanmış olur ve bunu izleyen 
safha olan arabuluculuk safhasına geçilir. Arabulu-
culuk safhasında, seçilen bir arabulucu yardımıy-
la tarafların anlaşmaya varmaları amaçlanmıştır. 
Arabulucu, tarafların anlaşmasını sağlayabilirse 
toplu iş sözleşmesi yapılır. Arabuluculuk safhası 
da anlaşmazlıkla sonuçlanırsa, arabulucu bir tuta-
nakla durumu belirtir ve tutanağı görevli makam 
olan Bölge Müdürlüğüne (Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğüne) gönderir. Görevli makam da bu 
tutanağı taraflara tebliğ eder. Bundan sonra grev ve 
lokavtın serbest olduğu hallerde taraflar grev ve lo-
kavt uygulamalarına gidebilirler. Grev ve lokavtın 
kanunen yasak olduğu hallerde ise uyuşmazlığın 
çözümü kanuni hakem (Yüksek Hakem Kurulu) 
kararı ile olabilecektir.

İşkolunda yüzde bir barajının aşılıp aşıl-
madığının tespitinde, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığının her yıl 
Ocak ve Temmuz aylarında yayınladığı 
istatistikler esas alınır.
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Yetki Tespiti İçin Başvuru ve Yetki 
Tespitinin Yapılması

Yetki tespiti için hem işçi sendikasının hem de 
karşı tarafta tek başına bir işveren varsa bu işvere-
nin, işveren sendikası varsa işveren sendikasının 
başvuru hakkı vardır. Genellikle yetki tespiti için 
işçi sendikaları başvuruda bulunmaktadır.

Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendi-
kası, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğına başvurarak yetkili olduğunun tespitini ister 
(m.42/I). Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı, işçi sendikası gereken şartları ve çoğunlu-
ğu sağlamış ise toplu iş sözleşmesi yapma talebini, 
işyerindeki veya işletmedeki işçi ve üye sayısını o 
işkolundaki diğer işçi sendikalarına, taraf olacak 
işveren sendikasına veya işveren sendikası üyesi ol-
mayan işverene başvurunun alındığı tarihten itiba-
ren altı işgünü içinde başvuru tarihindeki kayıtları 
esas almak üzere bildirecektir. İşçi sendikası yetki 
için gerekli şartları sağlayamamışsa, bu durum aynı 
süre içinde sadece başvuruda bulunan işçi sendika-
sına bildirilir (m.42/III).

Yetki tespiti için sendika üyesi olmayan işve-
renin kendisi, işveren sendika üyesi ise üyesi bu-
lunduğu işveren sendikası da, yetkili işçi sendika-
sının tespitini isteyebilir. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, bu başvuru üzerine yetkili 
işçi sendikası varsa bu sendikanın isim ve adresini, 
işkolundaki ve ilgili işyeri ve işyerleri veya işletme-
deki işçi sayısını, sendikanın işkolundaki ve ilgili 
işyeri, işyerleri veya işletmedeki üye sayısını talepte 
bulunan işverene veya işveren sendikasına o işko-
lundaki diğer işçi sendikalarına başvuru tarihinden 
itibaren altı işgünü içinde bildirir. Yetkili bir işçi 
sendikasının bulunmadığı tespit edilirse, durum 
sadece başvuruyu yapan işverene veya işveren sen-
dikasına bildirilir (m.42/III).

Bir işletme toplu iş sözleşmesi yapılması söz ko-
nusu ise ve eğer işletmede birden fazla sendikanın 
yüzde kırk veya daha fazla oranda üyesi varsa, bu 

takdirde, başvuru tarihinde en çok üyeye sahip sen-
dika toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olacaktır 
(m.41/III). 

Sigortalılığın başlangıcı ile sona ermesine ilişkin 
bildirimlerden kanuni süresi içinde Sosyal Güven-
lik Kurumuna yapılmayanlar, yetkili işçi sendika-
sının tespitinde dikkate alınmayacaktır (m.42/IV). 

Yetki İtirazında Bulunulması
Kendilerine 42. madde hükmü uyarınca gönde-

rilen tespit yazısını alan işçi veya işveren sendikaları 
veya sendika üyesi olmayan işveren; taraflardan bi-
rinin veya her ikisinin yetki şartlarına sahip olma-
dığı veya kendisinin bu şartları taşıdığı yolundaki 
itirazını, nedenlerini de göstererek yazının kendi-
lerine tabliğ edildiği tarihten itibaren altı işgünü 
içinde mahkemeye yapabilir (m.43/I).

Burada itiraz eden tarafın iki gerekçesi olabilir. 
İlk itiraz gerekçesi yetkili oldukları bildirilen taraf-
ların aslında yetkili olmadıklarıdır. İkinci itiraz ge-
rekçesi de gerçek yetkili tarafın kendisi olduğudur. 

İtiraz gerekçesi görevli makama kayıt ettirildik-
ten sonra mahkemeye verilir. Ancak kurulu bu-
lunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde birinden 
daha az üyesi bulunan işçi sendikası yetki itirazın-
da bulunamayacaktır (m.43/II). Bunun da nedeni 
kendisinin hiçbir şekilde taraf olma şansı bulunma-
yan bir sendikanın itirazı ile gereksiz yere zaman 
kaybedilmesinin önüne geçmektir. 

İtiraz dilekçesinde ve ekinde somut delillerin 
yer almaması halinde, itiraz incelenmeksizin redde-
dilir. İşçi ve üye sayısının tespitinde maddi hataya 
ve süreye ilişkin olan itirazları mahkeme altı işgünü 
içinde duruşma yapmaksızın kesin olarak karara 
bağlar. (Değişik cümle:25.10.2017-7036/34md.) 
Bunların dışındaki itirazlar için mahkeme, du-
ruşma yaparak karar verir ve bu karar hakkında 
istinaf yoluna başvurulması halinde  bölge ad-
liye mahkemesi bir ay içinde kararını verir. (Ek 
cümle:25.10.2017-7036/34md.) Bu karara karşı 
temyiz yoluna başvurulması halinde  Yargıtay bir 
ay içinde kesin olarak karar verir. Kanunun 42. 
maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, yetki 
için başvurmuş olan, ancak kendisine yetki şartları-
na sahip olmadığı bildirilen işçi sendikası, altı işgü-
nü içinde yetkili olup olmadığının tespiti için dava 
açabilir. Mahkeme açılan davayı işkolunda çalışan 
işçilerin en az yüzde birini üye kaydetmiş olan işçi 
sendikalarına, ayrıca işveren sendikasına veya sen-

Toplu iş sözleşmesinin yapılmasındaki saf-
halar şunlardır:
•	 Yetki	tespiti,	
•	 Toplu	görüşmeye	çağrı,
•	 Toplu	görüşme,
•	 Toplu	iş	sözleşmesinin	imzalanmasıdır.
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dika üyesi olmayan işverene de bildirir. Mahkeme 
davayı iki ay içinde sonuçlandırır. (m.43/IV).

İtiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini 
durdurur (m.43/V). Yani mahkeme kararı sonuçla-
nana kadar toplu iş sözleşmesi prosedürü durur. 

Yetki Belgesi Verilmesi
Tespit yazısına süresi içinde itiraz edilmemişse, 

sürenin bitimini takip eden altı işgünü içinde; ya-
pılan itiraz reddedilmişse ya da kendisine yetki şart-
larına sahip olmadığı bildirilen sendikanın itirazı 
sonucunda yetki şartlarına sahip olduğunu tespit 
eden kesinlenmiş mahkeme kararının tebliğ edildiği 
tarihten itibaren altı işgünü içinde; ilgili sendikaya 
Bakanlık tarafından bir yetki belgesi verilir (m.44).

Yetki Belgesi Bulunmaksızın Yapılan 
Toplu İş Sözleşmesi

Yetki belgesi alınmadan bir toplu iş sözleşmesi 
yapılmışsa, taraflardan birinin veya her ikisinin yet-
kili olmadığı ve bu nedenle toplu iş sözleşmesinin 
hükümsüzlüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından durumun tespitinden itibaren 
kırkbeş gün içinde ilgililer tarafından veya Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 
dava yolu ile ileri sürülebilir (m.45/I). Talep halin-
de mahkeme, toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını 
dava sonuna kadar durdurabilir (m.45/II).

Toplu Görüşmeye Çağrı
Konuyu düzenleyen 46. madde “Taraflardan 

biri, yetki belgesinin alındığı tarihten itibaren onbeş 
gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırır. Çağrı 
tarihi çağrıyı yapan tarafça derhal görevli makama 
bildirilir. Bu süre içinde çağrı yapılmazsa, yetki belge-
sinin hükmü kalmaz” şeklindedir (m.46/I, II). 

Madde metninde bir süre konmuş olması ve 
bunun onbeş günle sınırlandırılması kanun koyu-
cunun, toplu iş sözleşmesinin fazla zaman kaybet-
meden yapılması arzusunu ortaya koymaktadır. Bu 
sürede çağrı yapılmazsa, yetki belgesinin hüküm-
süz kalması gibi ağır bir sonuç ortaya çıkacaktır.

Kanunda 46. maddenin üçüncü fıkrası hükmü 
uyarınca çağrıyı yapan taraf, toplu görüşme çağrı-
sına, toplu görüşmeler sırasında ileri süreceği bü-
tün teklifleri eklemek zorundadır. Ancak taraflar, 
görüşmeler esnasında ileri sürecekleri tekliflerde 
değişiklik yapabileceklerdir (m.46/III).

Bu düzenlemedeki amaç, tekliflerin kısım kısım 
verilmesinin önlenmesidir. Böylece karşı taraf tek-
liflerin bütününden haberdar olarak gerekli hazır-
lıklarını yapacak ve karşı tekliflerde bulunabilecek-
tir. Böylece zamandan kazanılabilecektir.

Toplu Görüşme
Toplu görüşme çağrısının karşı tarafa tebliğ ta-

rihinden itibaren tarafların altı işgünü içerisinde 
toplu görüşmenin yer, gün ve saatini aralarında an-
laşarak tespit etmeleri ve bunu yazılı olarak görevli 
makama bildirmeleri gerekmektedir. Toplantı yer, 
gün ve saati bakımından taraflar kendi aralarında 
anlaşamazlarsa, taraflardan birinin başvurması üze-
rine görevli makam toplantı yapılacak yeri, toplan-
tı gününü ve saatini derhal tespit eder ve taraflara 
bildirir (m.47/I).

Çağrı tarihinden itibaren otuz gün içinde yapı-
lacak ilk toplantıya işçi sendikası gelmez ve toplu 
görüşmeye başlanamazsa, işçi sendikasının yetkisi 
düşer (m.47/II). Bu durumda bütün yetki işlemle-
rine en baştan tekrar başlanması gerekir.

Yetki belgesi alınmadan bir toplu iş sözleş-
mesi yapılmışsa, taraflardan birinin veya 
her ikisinin yetkili olmadığı ve bu nedenle 
toplu iş sözleşmesinin hükümsüzlüğü Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından durumun tespitinden itibaren 
kırkbeş gün içinde ilgililer tarafından veya 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğı tarafından dava yoluyla ileri sürülebilir.

Taraflardan biri, yetki belgesinin alındığı 
tarihten itibaren onbeş gün içinde karşı 
tarafı toplu görüşmeye çağırır. Çağrı ta-
rihi çağrıyı yapan tarafça derhal görevli 
makama bildirilir. Bu süre içinde çağrı ya-
pılmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz.

Çağrıyı yapan taraf, toplu görüşme çağrı-
sına, toplu görüşmeler sırasında ileri süre-
ceği bütün teklifleri eklemek zorundadır.
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Toplu görüşmeye çağrı tarihinde bir işveren 
sendikasına üye bulunan işveren, çağrı tarihinden 
sonra, işveren sendikası üyeliğinden herhangi bir 
şekilde ayrılsa bile işveren o çağrı ile bağlı kalacaktır 
(m.37/II). Çağrıdan itibaren hangi safhaya gelin-
mişse, işveren artık sendika üyesi olmayan münferit 
bir işveren olarak görüşmelere katılmak zorunda-
dır. Çağrıdan sonra işveren sendikasının feshi veya 
infisahı söz konusu olursa işverenin gene de çağrı 
ile bağlı kalması gerektiği kabul edilmelidir.

Toplu görüşmelerde taraflar bir araya gelerek 
karşılıklı olarak görüşmeleri sürdürmeye yetkili kı-
lındıklarına dair yetki belgelerini birbirlerine ibraz 
ederler. Toplantılarda maddeler üzerinde görüş-
melere geçilir. Her toplantı sonunda üzerinde uz-
laşmaya varılan ve varılamayan konular tutanakla 
tespit edilir. Tutanaklar taraf temsilcileri tarafından 
imzalanır. Sonraki toplantılarda uzlaşılamayan ko-
nular üzerinde tekrar görüşmeler yapılır.

Toplu görüşmelerin süresi altmış günle sınırlı-
dır. Toplu görüşme süresi içerisinde taraflar anlaşma 
sağlayabilirse toplu iş sözleşmesi imzalanır. Anlaşma 
sağlanamazsa arabuluculuk safhasına geçilecektir. 
Bazen toplu görüşme süresi dolmadan da arabu-
luculuk safhasına geçilebilir. Görüşmelere başlan-
dıktan sonra taraflardan birisi toplantılara gelmez, 
görüşmelere katılmaz veya görüşmeleri terk ederse 
görüşmelerin sonuç vermeyeceği anlaşılır. Bu takdir-
de, toplantıya gelen taraf durumu tutanakla görevli 
makama altı işgünü içerisinde bildirir. Bu durumda, 
zorunlu olarak bir arabulucu devreye girer. 

Toplu görüşme süresi içerisinde taraflar anlaşma 
sağlayabilirse toplu iş sözleşmesi imzalanır. Anlaş-
ma sağlanamazsa arabuluculuk safhasına geçilir.

Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması
Toplu görüşmeler sonunda taraflar anlaşma 

sağlayabilirse, görüşmelere katılan taraf temsilci-
leri üzerinde anlaşılan metni imzalarlar ve böylece 
toplu iş sözleşmesi meydana gelmiş olur. Toplu iş 
sözleşmesi, dört nüsha olarak hazırlanır. Doğal ola-
rak sözleşmenin birer nüshası taraflarda kalacaktır. 
İki nüsha ise çağrıyı yapan tarafça imza gününden 
başlayarak altı işgünü içersinde görevli makama ile-
tilir (m.48/I). Görevli makam olan Çalışma ve İş 

Kurumu İl Müdürlükleri bir nüshayı kendileri için 
saklarlar. Kalan bir nüshayı Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığına gönderirler. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu nüshayı saklar 
ve toplu iş sözleşmeleri için tuttuğu sicile ekler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ta-
rafından tutulan sicil önemlidir. Çünkü, toplu iş 
sözleşmesi metni üzerinde anlaşmazlık çıkarsa Ba-
kanlık tarafından tutulan sicil esas alınır.

Toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az ve üç yıldan 
uzun süreli olamaz (m.35/II). Toplu iş sözleşmele-
rinin mutlaka yazılı olarak yapılması gerekir. Yazılı 
yapılma şartı, geçerlilik şartıdır. Toplu iş sözleşme-
sinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra 
taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve toplu iş söz-
leşmesi süresinden önce sona erdirilemez. 

Toplu iş sözleşmelerinin mutlaka yazılı olarak 
yapılması gerekir.

Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulan-
mak üzere yapılan toplu iş sözleşmelerinin süresi 
bir yıldan az olabilir. İşin bitmemesi halinde bu 
sözleşmeler bir yılın sonuna kadar uygulanır.

Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden ön-
ceki yüz yirmi gün içinde, yeni sözleşme için yetki 
başvurusunda bulunulabilir. Ancak, yapılacak yeni 
toplu iş sözleşmesi önceki sözleşme sona ermedikçe 
yürürlüğe giremez (m.35/IV). 

İşveren, bir toplu iş sözleşmesi veya toplu iş söz-
leşmesi hükmündeki özel hakem veya Yüksek Ha-
kem Kurulu kararı ile toplu hak uyuşmazlıklarında 
verilmiş mahkeme veya özel hakem kararlarını, iş-
yeri veya işyerlerinde işçiler tarafından görülebile-
cek yerlere asmakla yükümlüdür (m.48/II).

Toplu görüşmelerin süresi altmış günle 
sınırlıdır.

Toplu iş sözleşmesi, dört nüsha olarak ha-
zırlanır.

Toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az ve üç 
yıldan uzun süreli olamaz.

Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra 
toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapıla-
bilir mi?

sıra sizde
2
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Bir toplu iş sözleşmesinin tamamlanarak huku-
ken geçerli hale gelmesi, toplu görüşme süresi içinde 
tarafların anlaşıp uzlaşmalarıyla meydana gelebilir. 
Bu durum, toplu iş sözleşmesinin ortaya çıkabile-
ceği en erken örnektir. Toplu iş sözleşmesinin bu 
aşamada tamamlanamaması halinde arabulucu dev-
reye girer. Arabulucu tarafları uzlaştırabilirse toplu iş 
sözleşmesi imzalanır. Bazen bu aşamada da anlaşma 
sağlanamaz. Anlaşmazlık, zorunlu tahkim (Yüksek 
Hakem Kurulu) yoluyla veya gönüllü tahkim (özel 
hakem) yoluyla çözülebilir. Bazen de toplu hak 
uyuşmazlıklarında verilen mahkeme kararları uygu-
lanacak toplu iş sözleşmesini belirler.

İşte yukarıdaki al-
ternatiflerden hangisi-
nin sonucunda ortaya 
çıkarsa çıksın, toplu iş 
sözleşmesi hukuken 
geçerlilik kazanır ve 
uygulanmaya hazır 
hale gelirse, yapıla-
cak işlem hep aynıdır. 
Yani, sözleşme dört nüsha hazırlanacak, iki nüsha, 
çağrıyı yapan tarafça görevli makama gönderecek, 
görevli makam da bir nüshayı Bakanlığa göndere-
cektir. Ayrıca toplu iş sözleşmesi işyeri veya işyerle-
rinde ilan edilecektir.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile ilgili 
olarak son derece önemli bir husus da toplu iş söz-
leşmesine imza atan tarafların durumlarında sonra-
dan ortaya çıkabilecek değişikliklerdir. 

Toplu sözleşme tarafı olan sendika, tüzel kişili-
ğini kaybeder, faaliyeti durdurulur, yetkisini kay-
bederse veya toplu iş sözleşmesinin uygulandığı 
işyerlerinde işveren değişirse veya işyerinin girdiği 

işkolu değişirse, bu değişiklikler toplu iş sözleşme-
sini sona erdirmez (m.37/I).

Aynı şekilde, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı 
tarihte taraf işveren sendikasının üyesi olan işveren, 
sendikası ile ilişkisinin kesilmesi halinde, yapılmış 
olan toplu iş sözleşmesi ile bağlı kalır (m.37/III). 

Görüldüğü gibi, bu düzenlemeler işçilerin ko-
runması ve hak kaybına uğramamaları için, toplu iş 
sözleşmelerinin istikrar yaratan özelliğinin korun-
ması amacıyla yapılmış olan düzenlemelerdir. 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN 
YARARLANMA

Toplu iş sözleşmesi, bilindiği gibi iki taraflı bir 
sözleşmedir. Dolayısıyla, taraf işçi sendikasının o 
işyeri veya işletmedeki üyeleri olan işçiler ve karşı 
tarafta da işveren veya işveren sendikası ilke olarak 
bu toplu iş sözleşmesinden yararlanacaklardır. An-
cak toplu iş sözleşmesinden yararlanmanın işçiler 
açısından önemi hiç kuşkusuz çok daha büyüktür.

Diğer taraftan “kapsam dışı personel (işçiler)”, iş-
veren vekilleri, greve katılmayan işçiler ve toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen katılan-
lar toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacaklardır. 

Aşağıdaki şekilde taraf işçi sendikasına üye olan-
ların ve olmayanların toplu iş sözleşmesinden nasıl 
yararlanabilecekleri gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendika-
sının o işyeri veya işletmedeki üyeleri olan 
işçiler ve karşı tarafta da işveren veya işve-
ren sendikası ilke olarak yararlanacaklardır.

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Toplu İş Sözleşmesi Tarafı
İşçi Sendikasına Üye

Olanlar

- Sözleşmenin imza tarihinde üye
olanlar(yürürlük tarihinden
itibaren yararlanırlar)

- Sözleşmenin imza tarihinden
sonra üye olanlar(üyelikleri taraf
işçi sendikasınca işverene
bildirildiği tarihten itibaren
yararlanırlar)

Toplu İş Sözleşmesi Tarafı
İşçi Sendikasına Üye

Olmayanlar

- Dayanışma aidatı ödeyerek

- Cumhurbaşkanının teşmil
kararnamesiyle

- Toplu iş sözleşmesi tarafı
işçi sendikasının yazılı izniyle

Şekil 6.1 Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanan Kişiler

Zorunlu tahkim ve gönül-
lü tahkim hakkında daha 
fazla bilgi için bu kitabın 
7. ünitesine bakabilirsiniz.

kitap
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6356 sayılı Kanununun 25. maddesi ikinci 
fıkrası hükmüne göre, işverenler çalışan işçilerin 
sendikaya üye olup olmamalarına göre bir ayırım 
yapamazlar. Ancak, aynı fıkrada “Ücret, ikramiye, 
prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında 
toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır” ifadesi bu-
lunmaktadır. Bu ifadeden anlaşılması gereken, iş-
verenlerin ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin 
sosyal yardım konuları dışında, bir diğer deyişle 
parasal hükümler dışında işçiler arasında ayırım 
yapamayacak olmalarıdır. Parasal hükümler dı-
şında kalan idari hükümler açısından işçilere eşit 
davranılması gerekir. Çalışma düzenine ilişkin olan 
işin sevk ve dağıtımı, işçilerin mesleki ilerlemesi, 
disiplin hükümleri, işyeri ve iş güvenliği ile ilgili 
kurallar, işe giriş-çıkış saatleri, ara dinlenmeleri, 
servis araçlarından yararlanma konuları bu konuda 
örnek olarak gösterilebilir. Ancak kolaylıkla anlaşı-
labileceği gibi üret, prim, ikramiye ve parasal sosyal 
yardım konularındaki maddelerde, kısacası parasal 
maddelerde, elbette sendika üyesi olanların lehine 
hükümler olacaktır. Zaten parasal avantajları için 
işçiler sendikalara üye olmaktadırlar. Aksi halde 
parasal hükümlerden sendika üyesi olmayanlar da 
otomatikman yararlansalar, sendika üyesi olmanın 
pek bir yararı ve anlamı da olmazdı. 

Taraf İşçi Sendikası Üyesi 
Olanların Toplu İş Sözleşmesinden 
Yararlanmaları

6356 sayılı Kanunun “toplu iş sözleşmesinden 
yararlanma” başlıklı 39. maddesi birinci fıkrasında, 
toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikalarının ya-
rarlanacağı ifade edilmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrasında da üye işçilerin 
üyelik tarihleri itibarıyla ne zaman toplu iş sözleş-
mesinden yararlanmaya başlayabilecekleri açıklan-
maktadır. Buna göre toplu iş sözleşmesinin imza-
landığı tarihte taraf sendikaya üye olanlar yürürlük 
tarihinden itibaren toplu iş sözleşmesinden yarar-
lanacaklardır.

Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte üye 
olmayıp da daha sonraki tarihlerde üye olanlar da 

üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bil-
dirildiği tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinden 
yararlanmaya başlayacaklardır. Bu grupta yer alan 
işçiler ya imza tarihinde işyerinde çalışıyor olsalar 
bile taraf işçi sendikasına üye olmayıp imza tarihin-
den sonra üye olan işçilerdir; ya da imza tarihinde 
henüz orada işe girmemiş olup, imza tarihinden 
sonra işe girip de taraf işçi sendikasına üye olan iş-
çilerdir.

Kanunda 39. maddenin üçüncü fıkrasında ise 
toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük ta-
rihi arasında iş sözleşmesi sona eren üyelerin, iş 
sözleşmeleri sona erinceye kadar yani iş sözleşmele-
rinin bitimi tarihine kadar toplu iş sözleşmesinden 
yararlanacakları ifade edilmektedir (m.39/III).

Kanundaki bu düzenlemeler çalışma hayatı-
nın dinamik yapısından kaynaklanmaktadır. Her 
zaman için işe yeni girenler, işten ayrılanlar, yeni 
sendika üyesi olanlar, üyelikten ayrılan veya çıka-
rılanlar olabilir. Ayrıca, toplu iş sözleşmeleri imza 
tarihinde yürürlüğe girebileceği gibi geçmişe etkili 
olacak şekilde de yürürlüğe konabilir. Yani imza ta-
rihi ile yürürlük tarihi farklı olabilir. Bu nedenle, 
Kanunda imza tarihinde üye olmak esas alınmıştır. 
Ayrıca, hiç kuşkusuz imza tarihinde işçi sendika-
sına üye olanlar aynı zamanda bu tarihte, toplu iş 
sözleşmesi imzalanan işyerinde veya işletmede ça-
lışıyor olmalıdırlar. Toplu iş sözleşmesi süresi sona 
erdiği zaman yeni toplu iş sözleşmesinin imzala-
nabilmesi için çoğu kez uzunca bir süre geçmekte 
ancak bundan sonra anlaşma sağlanabilmekte ve 
toplu iş sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu durum-
da yeni toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesi, 
eski toplu iş sözleşmesinin sona erdiği tarihi izle-
yen günden başlatılarak imza tarihinden önceki 
bir tarihte olmaktadır. Amaç, işçilerin olabilecek 
en erken tarihte yeni toplu iş sözleşmesinden ya-
rarlanabilmeleridir. İşte bu tür bir uygulamada, işçi 
toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tari-
hi arasında bir zamanda taraf işçi sendikasına üye 
olmuşsa, toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmesi 
yürürlük tarihinden itibaren değil, işçi sendikasına 
üye olduğu tarihten itibaren başlayacaktır. 

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından sonra 
işyerine girip taraf işçi sendikasına üye olanlar veya 
imza tarihinde işyerinde çalışıyor olmakla beraber 
sendika üyesi olmayan ve imzadan sonra taraf işçi 
sendikasına üye olanlar, toplu iş sözleşmesinden 
ancak üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene 
bildirildiği tarihten itibaren yararlanabileceklerdir. 

İşverenler, çalışan işçilerin sendikaya üye 
olup olmamalarına göre bir ayırım yapa-
mazlar.
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Bu nedenle işçi sendikaları, bu bildirimi mümkün 
olan en kısa zamanda yapmalıdırlar.

Toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza 
tarihi farklı ise ve imza tarihinden önce işçi işten 
ayrılmışsa, 39. maddenin üçüncü fıkrası uyarınca 
iş sözleşmesi sona erinceye kadar toplu iş sözleşme-
sinden yararlanacaktır. 

Bazı işyeri ve işletmelerde, asıl işin bir bölü-
münde veya yardımcı işlerde alt işverenlerin işçileri 
de çalışmaktadır. Bu alt işveren işçileri de asıl iş-
verenin yaptığı toplu iş sözleşmesinden faydalan-
mak istemektedirler. Ancak, hem doktrinde hem 
de yargı kararlarında alt işverenlerin işçilerinin asıl 
işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden ya-
rarlanamayacakları hususunda görüş birliği vardır. 
Elbette alt işverenlerin işçileri sendika üyesi olur-
larsa ve üye oldukları işçi sendikası alt işveren ile 
bir toplu iş sözleşmesi imzalarsa bu toplu iş sözleş-
mesinden yararlanabilirler. Ancak bu, asıl işverenin 
taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden ayrı bir toplu 
iş sözleşmesi olacaktır.

Taraf İşçi Sendikası Üyesi Olmayan 
İşçilerin Toplu İş Sözleşmesinden 
Yararlanmaları

İş hukuku sistemimizde asıl olan sendika üyesi 
işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanmalarıdır. 
Ancak, taraf işçi sendikasının izni ile ve negatif sen-
dika özgürlüğü de düşünülerek “dayanışma aidatı” 
ve “teşmil” müesseseleri ile taraf işçi sendikasına 
üye olmayanların da toplu iş sözleşmesinden yarar-
lanabilmeleri imkânı sağlanmıştır.

Taraf İşçi Sendikasının İzni ile 
Yararlanma

6356 sayılı Kanununun 26. maddesinin dör-
düncü fıkrası “Kuruluşların kendi faaliyetleri ile 
üyelerine sağladıkları hak ve çıkarların üyesi olma-
yanlara uygulanması, bu Kanunun yedinci ila on 
ikinci bölümlerinde yer alan hükümler saklı kalmak 
kaydıyla yazılı onaylarına bağlıdır” şeklindedir.

Düşünülecek olursa, esasen sendika üyesi olma-
dan toplu iş sözleşmesinden yararlanmak sendika 
üyeliğinin cazibesini azaltabilecektir. Bunu bir öl-
çüde önleyebilmek için işçi sendikalarının yazılı 
muvafakatı şartı aranmaktadır. Aksi halde işveren-
ler, taraf işçi sendikası üyesi olmayanları toplu iş 
sözleşmesinden aynen yararlandırdıkları takdirde 
sorumlu duruma düşeceklerdir. İşçi sendikalarının 
yazılı muvafakat vererek kendi üyesi olmayanlara 
toplu iş sözleşmesinden yararlanma imkânı sağ-
lamalarının bir sempati yaratarak yeni üyeler ka-
zanmalarına yol açabileceği ileri sürülebilir. Ancak 
uygulamada, işçi sendikalarının bu muvafakatı ver-
diklerine pek rastlanmamıştır.

Dayanışma Aidatı Ödeyerek Toplu İş 
Sözleşmesinden Yararlanma

Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş söz-
leşmesinden faydalanma, bu toplu iş sözleşmesinin 
uygulandığı işyeri veya işletmede çalışan ve toplu 
iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına üye olmayan 
işçiler için söz konusu olabilir. Bu durumdaki iş-
çiler, hiçbir sendikanın üyesi olmayabilirler veya 
taraf işçi sendikası dışında başka bir işçi sendika-
sının üyesi olabilirler. Önemli olan imza tarihinde 
taraf işçi sendikasının üyesi bulunmamaktır. Taraf 
işçi sendikası üyesi iken üyelikten ayrılan veya çıka-
rılan işçiler de dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş 
sözleşmesinden yararlanabilirler.Toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi 

sendikasına üye olmayan işçiler taraf işçi 
sendikasının izni, dayanışma ödeyerek ve 
teşmil yoluyla toplu iş sözlemesinden fay-
dalanabilirler.

Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşme-
sinden faydalanabilecekler üç grupta toplana-
bilir:
•	 Toplu	iş	sözleşmesi	imzalandığında	işye-

rinde çalışan ancak taraf işçi sendikasına 
üye olmayanlar,

•	 Toplu	iş	sözleşmesi	imzalandıktan	sonra	
işyerinde işe girip çalışmaya başlayan an-
cak taraf işçi sendikasına üye olmayanlar,

•	 İmza	tarihinde	işyerinde	çalışan	ve	taraf	
işçi sendikasına üye olan ancak daha son-
ra üyelikten ayrılan veya çıkarılanlardır.

Alt işveren işçilerinin, dayanışma aidatı 
ödeyerek asıl işveren işçileri için yapılan 
toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları 
mümkün değildir.
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Alt işveren işçilerinin, dayanışma aidatı ödeye-
rek asıl işveren işçileri için yapılan toplu iş sözleş-
mesinden yararlanmaları mümkün değildir. Çün-
kü alt işverenlerin işçilerinin çalıştığı işyerleri asıl 
işverenin işyerinden farklı işyerleri olarak kabul 
edilmektedir.

Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşme-
sinden faydalanabilecekler üç grupta toplanabi-
lir. Birincisi, toplu iş sözleşmesi imzalandığında 
işyerinde çalışan ancak taraf işçi sendikasına üye 
olmayanlardır. İkincisi, toplu iş sözleşmesi imza-
landıktan sonra işyerinde işe girip çalışmaya baş-
layan ancak taraf işçi sendikasına üye olmayanlar-
dır. Üçüncüsü de imza tarihinde işyerinde çalışan 
ve taraf işçi sendikasına üye olan ancak daha sonra 
üyelikten ayrılan veya çıkarılanlardır.

Bu durumdakilerin dayanışma aidatı ödeyerek 
toplu iş sözleşmesinden yararlanma taleplerini iş-
verene iletmeleri gerekmektedir. Bu taleple ilgili 
olarak işçi sendikasının izin verip vermemesi söz 
konusu değildir. Benzer şekilde, işverenin de talebi 
yerine getirmekten kaçınması mümkün değildir. 
Talep işverene ulaştığı anda, işveren talepte bulu-
nanları toplu iş sözleşmesinden yararlandırmak zo-
rundadır. İmza tarihinden önce talepte bulunuldu-
ğu takdirde, talepler imza tarihi itibarıyla hüküm 
doğuracaktır (m.39/IV). Dayanışma aidatını işçi-
nin ücretinden kesip işçi sendikasına göndermek 
işverenin sorumluluğundadır. İşçi talepte bulun-
madıkça işveren dayanışma aidatı kesemez. Fayda-
lanma, talep tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 
Toplu iş sözleşmesi süresi boyunca dayanışma ai-
datı ödendikçe toplu iş sözleşmesinden faydalanma 
devam edecektir. Ancak işçi, dayanışma aidatı öde-
mekten vazgeçer ve bu yöndeki talebini işverene 
iletirse, artık işverenin dayanışma aidatı kesmemesi 
gerekir. Bu durumda toplu iş sözleşmesi sona erme-
se bile dayanışma aidatı kesilmeyen işçinin toplu iş 
sözleşmesinden yararlanması sona erecektir.

Toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasının tüzel 
kişiliği sona erer veya faaliyeti durdurulursa artık 
dayanışma aidatı ödenmeyecektir. Ancak dayanış-
ma aidatı ödemeyen işçi, toplu iş sözleşmesinden 
yararlanmaya devam edecektir.

Dayanışma aidatı miktarı, üyelik aidatından 
fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde be-
lirlenir.

Teşmil Yoluyla Toplu İş 
Sözleşmesinden Yararlanma

Kelime anlamı olarak “teşmil”, “yayma, içine 
aldırma” demektir. İş hukuku mevzuatımız açı-
sından da toplu iş sözleşmesinden faydalanamayan 
işçilerin, toplu iş sözleşmesinden faydalanabilmele-
ri için toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmalarını 
ifade eder.

Teşmil uygulamaları, bazı farklılıklarla pek çok 
ülkede görülmektedir. Teşmil uygulamalarının 
hem işçiler hem de işverenler açısından yararları 
bulunmaktadır. Aynı işkolunda faaliyet gösteren 
çeşitli işyeri veya işletmelerin bazılarında sendikal 
hakların kullanılabilmesi çeşitli zorluklarla karşı 
karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, toplu iş sözleşme-
si bulunan işyerlerinde daha yüksek ücret ve sosyal 
haklar verilirken, toplu iş sözleşmesi bulunmayan 
işyerlerindeki işçiler daha düşük ücretlerle ve daha 
zor koşullarda çalışmak zorunda kalmaktadırlar. 
Böylece benzer işyerlerinde aynı işi yapmakta olan-
lar arasında ciddi farklar doğmaktadır. Diğer taraf-
tan işverenler arasında da haksız rekabet yaratan bir 
durum görülebilmektedir. Çünkü toplu iş sözleş-
mesi bulunan işyerlerinde işverenlerin katlanmak 
zorunda kaldıkları yüksek işgücü maliyetleri vardır. 
Toplu iş sözleşmesi bulunmayan işyerlerinde, işçi-
lerin çoğunluğu asgari ücretle çalışmaktadır. Böy-
lece bu işyerlerinde işgücü maliyeti oldukça dü-
şüktür. Bu durum, toplu iş sözleşmesi uygulanan 
işyerlerinin işverenlerini diğerleriyle rekabette çok 
zorlamaktadır. Daha doğrusu bir haksız rekabet 
yaşanmaktadır. Teşmil uygulamaları, bir bakımdan 
hem haksız rekabeti önleyici hem de işçiler arasın-
daki farklı ücret ve farklı çalışma koşullarının yarat-
tığı sıkıntı ve olumsuzlukları önleyici bir fonksiyon 
görmektedir.

Dayanışma aidatı, üyelik aidatından fazla 
olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde be-
lirlenir.

İşveren, toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi 
sendikasına üye olmayan veya dayanışma 
aidatı ödemeyen ya da işçi sendikasının 
izni olmadan diğer işçileri toplu iş sözleş-
mesinden yararlandırabilir mi?

sıra sizde
3
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Türk iş hukuku açısından teşmil idari bir tasar-
ruf niteliğindedir. Çünkü Cumhurbaşkanı kararı 
ile mümkün olmaktadır. Ancak, diğer taraftan uy-
gulamaya konulan toplu iş sözleşmesinin sözleşme 
niteliği devam etmektedir. Teşmil kararı, idari bir 
tasarruf olduğu için geriye yürütülmesi mümkün 
değildir. Teşmil kararlarının ileriye yönelik olarak 
yürürlüğe konması gerekir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrası “Cum-
hurbaşkanı; teşmili yapılacak işyerinin kurulu bu-
lunduğu işkolunda en çok üyeye sahip sendikanın 
yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesini, o işkolundaki 
işçi veya işveren sendikalarının veya ilgili işverenler-
den birinin ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanının talebi üzerine, Yüksek Hakem Kurulunun 
görüşünü aldıktan sonra tamamen veya kısmen ya da 
zorunlu değişiklikleri yaparak, o işkolunda toplu iş 
sözleşmesi bulunmayan işyeri veya işyerlerine teşmil 
edebilir. Yüksek Hakem Kurulu görüşünü on beş işgü-
nü içinde bildirir” şeklindedir.

Teşmil kararında teşmilin gerekçesi açıklanır. 
Yürürlüğe gireceği tarih de belirtilmek suretiyle 
teşmil kararı Resmi Gazete’de yayımlanır, ancak 
yürürlük tarihi Resmi Gazete’de yayım tarihinden 
önceki bir tarih olarak belirlenemez (m.40/II).

Teşmil uygulaması yapılabilmesi için öncelikle 
yürürlükte bulunan bir toplu iş sözleşmesinin varlı-
ğı aranacaktır. Bu toplu iş sözleşmesi, tarafların an-
laşarak yaptıkları bir toplu iş sözleşmesi olabileceği 
gibi Yüksek Hakem Kurulu tarafından kararlaştı-
rılarak yürürlüğe konmuş bir toplu iş sözleşmesi 
de olabilir. Bu toplu iş sözleşmesinin işyeri veya 
işletme toplu iş sözleşmesi olması herhangi bir fark 
yaratmaz. 

Bilindiği gibi bir toplu iş sözleşmesinde norma-
tif (zorunlu) hükümler mutlaka bulunacaktır. Bun-
lar iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona erme-
si ile ilgili hükümlerdir. Bunun yanında tarafların 
karşılıklı hak ve borçları, sözleşmenin uygulanması 
ve denetimi, uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hü-
kümler de toplu iş sözleşmelerinde yer alır. İhtiyari 
(isteğe bağlı) hükümler olarak bilinen bu hüküm-
ler ve özel hakeme başvurma hakkındaki hükümler 
teşmil edilemez. Ancak, normatif hükümler teşmi-
le konu olabilir (m.40/V). 

•	 Yürürlükteki	her	toplu	iş	sözleşmesi	teşmil	
edilemez. İşkolunda yüzde bir barajını ge-
çen sendikalardan en çok üyeye sahip olan 
sendikanın imzalamış olduğu herhangi bir 
toplu iş sözleşmesi teşmil edilebilir. Bu 
sendikanın taraf olduğu ve uygulanmakta 
olan birden fazla toplu iş sözleşmesi olabi-
lir. Bunlardan hangisinin teşmil edileceğine 
Cumhurbaşkanı takdir yetkisini kullanarak 
karar verecektir. 

•	 Cumhurbaşkanı,	teşmil	kararını,	ancak	bir	
talep gelirse verebilir. Talepte bulunabilecek 
olanlar işçi ve işveren sendikaları, işveren-
lerden birisi veya Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanıdır.

Teşmil kararı vermeden önce Cumhurbaşkanı, 
Yüksek Hakem Kurulunun görüşünü almak zo-
rundadır. Yüksek Hakem Kurulu on beş gün içinde 
görüşünü bildirecektir. Cumhurbaşkanı, Yüksek 
Hakem Kurulunun görüş ve değerlendirmeleri 
paralelinde karar vermek zorunda değildir. Takdir 
hakkı ve karar yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. An-
cak Cumhurbaşkanı, Yüksek Hakem Kurulunun 
görüşünü mutlaka almak zorundadır. Bu görüş 
alınmadan teşmil kararnamesi yayınlanamaz.

Teşmil kararnamesi, gerekçeli olmak zorunda-
dır. Teşmil kapsamına alınacak işyerleri veya işlet-
meler toplu iş sözleşmesi bulunmayan işyerleri veya 
işletmeler olmalıdır. Buralarda uygulanan bir toplu 
iş sözleşmesi varsa teşmil kararı alınamaz.

Teşmil, Cumhurbaşkanının kararı ile 
mümkün olur.

Toplu iş sözleşmelerinin ihtiyari hüküm-
leri ve özel hakeme başvurma hakkındaki 
hükümleri teşmil edilemez. Sadece nor-
matif hükümler teşmile konu olabilir.

Cumhurbaşkanı, teşmil kararı vermeden 
önce Yüksek Hakem Kurulunun görüşü-
nü almak zorundadır.
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Toplu iş sözleşmesi henüz bulunmamakla bera-
ber yetki belgesi alınan işyeri veya işletmelerde yet-
kili devam ettiği sürece bunlar da teşmil kapsamına 
alınamaz. Henüz yetki belgesi alınmamış bile olsa 
yetki için başvuru yapılmışsa, yetki sorunu çözüm-
leninceye kadar gene ilgili işyeri veya işletmeler teş-
mil kapsamına alınamaz.

Teşmil, idari bir tasarruf, idari bir işlem oldu-
ğu için teşmil kararnamesine karşı dava açılacaksa, 
idare mahkemelerinde açılmalıdır.

Teşmil kararnamesi hangi işyerleri veya işletme-
leri kapsıyorsa ancak buralarda çalışan işçiler toplu iş 
sözleşmesinden yararlanabilirler. Cumhurbaşkanının 
takdirine ve kararına bağlı olarak toplu iş sözleşme-
si bulunmasa bile bazı işyerleri veya işletmeler teşmil 
kararnamesi kapsamı dışında bırakılmış olabilirler. 
Teşmil kapsamına alınmayan işyerleri veya işletme-
lerin işçileri toplu iş sözleşmesinden yararlanamazlar. 
Kendileri için bir talep hakkından söz edilemez.

Teşmil kararnamesi kapsamına alınan işyeri 
veya işletmelerin işçileri, teşmil edilen toplu iş söz-
leşmesinden yararlanacaklar, ancak bunun karşılı-
ğında dayanışma aidatı ödemeyeceklerdir.

Teşmil uygulaması ya teşmil edilen toplu iş sözleş-
mesinin süresinin bitimi ile sona erer ya da Cumhur-
başkanı gerekçesini açıklamak suretiyle teşmil karar-
namesini yürürlükten kaldırabilir (m.40/III, IV).

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin süresi bit-
tiğinde, hükümleri, iş sözleşmesi hükümleri niteli-
ğinde devam eder. Ancak, Cumhurbaşkanı kararı 
ile teşmil kararnamesi yürürlükten kaldırılırsa, 
teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin hükümleri, iş 
sözleşmesi hükmü olarak devam etmez. Teşmil, 
bir idari işlem olduğu için etki tümüyle son bu-
lur. Toplu iş sözleşmesinin teşmil edildiği işletme 
veya işyerinde her zaman yetki için başvurulabilir 
ve yeni toplu iş sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte 
teşmil uygulaması sona erer (m.40/VII).

Toplu İş Sözleşmesinden 
Yararlanmayacak Olanlar

İş sözleşmesiyle çalışmakla beraber bazı işçiler 
toplu iş sözleşmelerinden faydalanamayacaklardır. 
Bunlar kapsam dışı bırakılan işçiler, işveren vekille-
ri ve greve katılmayan işçilerdir. Toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine işvereni temsilen katılanlar da toplu iş 
sözleşmesinden yararlanamayacaklardır (m.39/VII). 
Toplu iş sözleşmesinden faydalanamayacak olanların 
bir kısmı kanunla belirlenmiştir. Bir kısmı ise toplu iş 
sözleşmesinden yararlanmaları için kanuni bir engel 
olmadığı halde toplu iş sözleşmesi taraflarının karar-
ları ile toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz hale gel-
mişlerdir. Kapsam dışı bırakılan işçilerin (kapsam dışı 
personel), toplu iş sözleşmesinden yararlanamamaları 
toplu iş sözleşmesi taraflarının bu yöndeki kararına 
dayanmaktadır. İşveren vekillerinin toplu iş sözleş-
mesi görüşmelerine işvereni temsilen katılanların ve 
greve katılmayan işçilerin toplu iş sözleşmesinden ya-
rarlanamayacakları hususu ise Kanunda belirtilmiştir.

Kapsam Dışı Bırakılan İşçiler 
(Kapsam Dışı Personel)

Toplu iş sözleşmelerinin bir kısmında bazı üst 
düzey yöneticilerin ve teknik elemanların, hukuk-
çuların, mühendislerin, şef ve müdürlerin hatta 
büro personelinin yaptıkları işin niteliğine bağlı 
olarak toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında tutul-
dukları görülmektedir. Bunlar yaptıkları iş icabı iş-
verenle yakın ilişki içinde olan işçilerdir. Bu işçilere 
genellikle toplu iş sözleşmesiyle sağlanan hakların 
daha üzerinde imkânlar sağlanmakta ve bu nedenle 
kendileri bu uygulamadan şikâyetçi olmamaktadır-
lar. Kapsam dışı bırakılan işçilerin dayanışma aida-
tı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları 
mümkün değildir. Esasen genellikle kendilerine 
toplu iş sözleşmesinin sağladığı hakların üzerinde 
imkânlar verildiği için buna ihtiyaç da yoktur.

Ancak kapsam dışı bırakılacak işçilerin tespitin-
de, genel ve objektif kriterler uygulanmalıdır. Gerek-
çeler haklı olmalı ve eşitlik kuralına uyulmalıdır. İş-

Teşmil kararnamesine karşı idare mahke-
melerinde dava açılabilir.

Teşmil kararnamesi, gerekçeli olmak zo-
rundadır.

Toplu iş sözleşmesinden faydalanamaya-
cak olanlar şunlardır:
•	 Kapsam	dışı	bırakılan	işçiler,
•	 İşveren	vekilleri,
•	 Greve	katılmayan	işçiler,
•	 Toplu	iş	sözleşmesi	görüşmelerine	iş-

vereni temsilen katılan işçilerdir.
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çinin yaptığı iş, görevinin niteliği ve işverenle yakın 
çalışmasının gerekliliği dikkate alınmalıdır. İşçi sen-
dikaları kapsam dışı personelin sendikaya ihtiyaçları 
kalmadığı için sendika üyesi olmaya kayıtsız kaldık-
ları ve sayıları arttıkça sendikaların zarar gördüğü ge-
rekçesiyle konuya pek sıcak bakmamaktadırlar.

İşveren Vekilleri ile Toplu İş 
Sözleşmesi Görüşmelerinde İşveren 
Temsilcisi Olanlar

İşveren vekilleri, işverenlere iş sözleşmesiyle bağ-
lı olarak çalışmalarına rağmen diğer işçilere emir ve 
talimat vererek işveren adına hareket etme hak ve 
yetkisine sahiptirler. İşveren yetkileriyle donatıl-
mışlardır. 6356 sayılı Kanununun 2. maddesinin 
e fıkrasında işveren vekili, “işveren adına işletmenin 
bütününü yönetenler” şeklinde ifade edilmiş ve aynı 
maddenin ikinci fıkrası açısından işveren vekilleri-
nin işveren sayılacağı ifade edilmiştir. Bu durum-
da, 6356 sayılı Kanunun işveren vekili kabul ettiği 
kimseler işçi sendikasına üye olamayacaklarından 
toplu iş sözleşmesinden de yararlanamazlar.

Bu durumda, 6356 sayılı Kanuna göre işveren 
vekili olanlar ile işveren tarafının temsilcisi sıfatıyla 
toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri sırasında veya top-
lu iş sözleşmesinin imzasında görev almış ve hareket 
etmiş olanlara toplu iş sözleşmesi uygulanamaz.

Kanuni Grev ve Lokavta 
Katılamayacak İşçiler

Toplu iş sözleşmeleri bazen ancak grevden sonra 
imzalanabilmektedir. İşte grev sonucu imzalanmış 
bir toplu iş sözleşmesi varsa, grev esnasında işyerinde 
çalışmış olan işçiler toplu iş sözleşmesinden yararla-
namayacaklardır. 6356 sayılı Kanunun 39. madde-
sinin sekizinci fıkrası, “Grev sonunda yapılan toplu 
iş sözleşmesinden, 65. maddeye göre zorunlu olarak 
çalışanlar dışında işyerinde çalışmış olanlar aksine bir 
hüküm bulunmadıkça yararlanamazlar” şeklindedir.

Değinilen hüküm, toplu iş sözleşmesine taraf 
sendikanın üyesi olan işçileri kapsadığı gibi işyerin-
de çalışan ve taraf işçi sendikası üyesi olmayan işçi-
leri de kapsamaktadır. Grev esnasında çalışan veya 
greve önce katılıp sonra vazgeçerek çalışan bütün 
işçiler toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacaktır. 
Bu durumda olanların dayanışma aidatı ödeyerek 
toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları da müm-
kün değildir.

Grev esnasında başlangıçtan itibaren çalıştık-
ları veya sonradan greve katılmaktan vazgeçerek 
çalıştıkları için toplu iş sözleşmesinden yararlana-
mayacak olan işçiler, greve katılmalarına bir engel 
bulunmayan, kendi istek ve tercihleri ile greve ka-
tılmamış veya katılmaktan vazgeçmiş kimselerdir. 
Elbette greve katılmama iradesinden farklı neden-
lerle işyerinde çalışamayan işçiler olabilir. Hasta 
oldukları için, izin kullanmakta oldukları için veya 
işveren tarafından işten uzaklaştırıldıkları için grev 
esnasında işyerinde çalışmayan işçiler olabilir. Bu 
gibi durumları olanlar yapılacak toplu iş sözleşme-
sinden yararlanabileceklerdir. Çünkü bu işçilerin 
greve katılmamaları kendi istek ve iradeleri dışında 
gerçekleşmiştir. Ayrıca, 65. madde uyarınca işye-
rinde kendi istekleri dışında zorunlu olarak çalış-
mak zorunda kalanlar da yapılacak toplu iş sözleş-
mesinden yararlanacaklardır.

65. madde uyarınca grev ve lokavt esnasında ça-
lışmık zorunda olan işçiler, üretim ve satışa yönelik 
olmadan, koruma-gözetme-bakım gibi işlerde kanu-
nen çalışmak zorunda olan işçilerdir. Bunlar nöbetçi 
işçiler gibi düşünülebilir. 65. madde uyarınca kanu-
nen çalışmak zorunda olan bu işçilerle ilgili ayrıntılı 
bilgi kitabınızın 8. bölümünde verilecektir. 

Ancak, 39. maddenin sekizinci fıkra hükmü 
mutlak emredici nitelikte değildir. Dolayısıyla, 
toplu iş sözleşmelerinde bir hüküm konulmuşsa ve 
bu hükümle grev esnasında işyerinde çalışmış olan-
ların da toplu iş sözleşmesinden yararlanabileceği 
öngörülmüşse, bunlar da toplu iş sözleşmesinden 
yararlanabileceklerdir. 

Süresi Biten Toplu İş Sözleşmesinden 
Yararlanma

Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine 
ilişkin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar 
“iş sözleşmesi hükmü olarak” devam eder (m.36/II).

Bu hüküm uyarınca işçilerin mağdur olmaları 
önlenir. Ücret başta olmak üzere yeni toplu iş söz-
leşmesi yapılıncaya kadar işçiler normatif hüküm-
lerden yararlanırlar. Normatif hükümlerin nitelik 
değiştirerek iş sözleşmesi hükmü haline gelmesi ise 
her an yeni bir toplu iş sözleşmesi ile bunların de-
ğiştirilebilmesine ve işçilere daha iyi çalışma koşul-
ları ve ücretler sağlanmasına olanak sağlamak için-
dir. Çünkü toplu iş sözleşmesi hükmü yürürlükte 
olduğu sürece başka bir toplu iş sözleşmesi hükmü 
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ile değiştirilemez. Ancak, iş sözleşmeleri her an ya-
pılabilecek bir toplu iş sözleşmesi ile değiştirilebilir.

Tarafların Durumlarındaki 
Değişikliklerin Toplu İş Sözleşmesine 
Etkisi

•	 Toplu	 iş	 sözleşmesine	 taraf	 olan	 sendika-
nın tüzel kişiliğinin sona ermesi, faaliyeti-
nin durdurulması, işçi sendikasının yetkiyi 
kaybetmesi ve toplu iş sözleşmesinin uygu-
landığı işyerlerinde işverenin veya işyerinin 
girdiği işkolunun değişmesi toplu iş sözleş-
mesini sona erdirmez (m.37/I). Böyle bir 
durum ortaya çıkarsa toplu iş sözleşmesi 
süresi sonuna kadar uygulanacaktır. 

•	 Toplu	 iş	 sözleşmesinin	 imzalandığı	 tarih-
te taraf işveren sendikasının üyesi olan 
işveren, sendikası ile ilişkisinin kesilme-
si halinde yapılmış olan sözleşme ile bağlı 
kalır (m.37/III). Bu sayede, beğenmediği 
bir toplu iş sözleşmesiyle bağlı kalmak is-
temeyen işverenlerin üye oldukları işveren 
sendikasından ayrılarak toplu iş sözleşme-
sinin kendilerine yüklediği sorumluluktan 
kurtulmaları ve dolayısıyla işçilerin mağdur 
olmaları önlenmiş olmaktadır.

İşyerinin veya İşyerinin Bir 
Bölümünün Devredilmesinin Toplu İş 
Sözleşmesine Etkisi

•	 İşletme	toplu	iş	sözleşmesi	kapsamında	olan	
bir işyerinin devredilmesi halinde, toplu iş 
sözleşmesi bulunan bir işyerinin veya işye-
rinin bir bölümünün devredilmesi halinde, 
eğer devralan işverenin aynı işkoluna giren 
işyeri veya işyerlerinde yürürlükte olan bir 
toplu iş sözleşmesi var ise; devralınan işyeri 
veya işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleş-
mesinden doğan hak ve borçlar, iş sözleşme-
si hükmü olarak devam eder.

•	 Eğer	 devralan	 işverenin	 işyeri	 ya	 da	 işyer-
lerinde uygulanan bir toplu iş sözleşmesi 
yok ise, devralınan işyerinde yürürlükte 
bulunan toplu iş sözleşmesinden doğan hak 
ve borçlar, yeni bir toplu iş sözleşmesi ya-
pılıncaya kadar toplu iş sözleşmesi hükmü 
olarak devam eder (m.38/I).

•	 Toplu	iş	sözleşmesi	bulunmayan	bir	işyeri-
nin işletme toplu iş sözleşmesi tarafı olan 
bir işverence devralınması durumunda iş-
yeri, işletme toplu iş sözleşmesi kapsamına 
girer (m.38/II).

ANLAŞMA SAĞLANDI...
Görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca grev kararı alan Lastik-İş Sendikası işverenin talebi üzerine 

dün bir kez daha masaya oturdu. 10 Ocak tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde Lastik-İş 
Sendikası ile işveren arasında anlaşmazlık sonrasında grev bekleniyordu. Pirelli, Good Year ve Brisa’da 
çalışan 4 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri grev kararının asılmasına saatler kala 
masada bitti.

Masaya Oturdu
Lastik-İş Sendikası ile Goodyear, Brisa, Pirelli işverenleri arasında süren toplu iş sözleşmesi görüş-

melerinde anlaşma sağlanamış ve grev kararı alınmıştı. Taraflar dün son kez masaya oturdu. İki tarafında 
tekliflerini sunduğu toplantıda anlaşma sağlandı. 

Yüzde 11,5 Zam 
İşveren daha önce teklif ettiği %4,5’luk artışı %5’e çıkardı. Lastik-İş Sendikası ise %12’lik artış ta-

lebini %10’a çekti. Uzun süren pazarlıklar sonucunda anlaşma sağlandı. 4 bin lastik işçisini ilgilendiren 
toplantıdan %11,5’lik zam kararı çıktı. Emeklilik payı ise %3 olarak belirlendi.

Yaşamla İlişkilendir
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Önce Gerildiler 
Geçen haftaki görüşmede de uzlaşma sağlanamayınca sendika yöneticileri bugün fabrikalara grev 

yazısı asma kararı almıştı. İşveren grev öncesinde son bir adım daha attı ve sendikayla sıkı bir pazarlığa 
oturdu. Saatler süren görüşmede zaman zaman sinirler gerildi ancak görüşmeler sonuçlandı.

Toplamda Yüzde 14,5 Zam 
Sendika, “eşit işe, eşit ücret, ilk 6 ayda ücretlere yüzde 14, sonraki 6 aylarda enflasyon oranında” 

zam istemişti. İşveren ise önce yüzde 3,4, sonra da yüzde 4,5 zam vermişti. Sendika ise yüzde 12’ye 
düşmüştü. Taraflar, yıllık yüzde 11,5 ve bireysel emeklilikte yüzde 3 olmak üzere toplamda yüzde 14,5 
zamda anlaştı.

Kaynak: Kocaeli Gazetesi, T.17.04.2012’den kısaltılarak alınmış ve düzenlenmiştir.

“... Birçok ülke mevzuatında yer alan teşmi-
lin amacı ve yararı nedir? Bu soruya teşmili 275 
sayılı Yasaya sokan geçici komisyon; raporunda 
aşağıdaki şekilde yanıt vermiştir. ‘Teşmil... iş pi-
yasasındaki yeknesak şartlara kavuşturulmasında-
ki ve lüzumsuz grev ve lokavtların önlenmesinde 
kamu yarına binaen... tanınmıştır’.

Bu kurumun yararlarını kalın çizgilerle şu 
başlıklarda toplayabiliriz;

1. Örgütlü, Örgütsüz İşçiler Arasında Ça-
lışma Bakımından Uyum Sağlama

İşverenler kimi koşullar altında, özellikle 
ekonomik kriz dönemlerinde toplu iş sözleşmesi 
ile bağlı olmayan işçileri çalıştırmak ve böylece 
sözleşmenin getirdiği parasal yükümlülüklerden 
kaçınmaktadırlar. Zira, toplu iş sözleşmesine ta-
raf olan işçiler için iyi çalışma koşulları belirlen-
mektedir. Oysa salt iş sözleşmelerine bağlı olan 
işçiler düşük ücret ve iyi olmayan koşullara gör 
çalıştırılmaktadırlar. Doğaldır ki işverence özel-
likle bu tür işçiler tercih edilmektedir. Bu du-
rumda ise örgütlenmiş işçilerin işsiz kalmaları 
tehlikesi ortaya çıkmaktadır. İşte bu gelişime en-
gel olmak için ve belirli bir işkolunda çalışan işçi 
ve işverenlerin çalışma koşullarını uyumlu hale 
getirmek için teşmilin uygulanması gerektiği söy-
lenmektedir.

2. İşverenler Arası Haksız Yarışmayı Önleme
Öte yandan serbest rekabetin olduğu bir 

piyasa ekonomisinde toplu sözleşme ile bağlı 
olmayan işverenlerin istedikleri koşullarda -özel-
likle işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde- düşük 

ücretle işçi çalıştırmaları sonucu maliyetlerini 
düşük tutarak, toplu sözleşmeye taraf işverenlere 
karşı düşük fiyatlarla yarış yapma olanağı vardır. 
Toplu sözleşme tarafı olan işvereni, sözleşmenin 
uygulama alanı dışında kalan işverenin, Alman 
hukukunda ‘kirli rekabet’ (Schmutzkonkurru-
nez) denilen rekabetine karşı korumanın tek yolu 
toplu iş sözleşmelerinin devletin müdahalesi yo-
luyla uygulama alanını genişletmektir. Böylece iş-
verenler işçi hakları üzerinde oynarak maliyet dü-
şürme yöntemlerine başvurmayacaklardır. Daha 
çok verimliliği arttıran öteki önlemleri almaya 
zorunlu kalacaklardır.

3. Sosyal Alandaki Gelişmeleri Ülke Düze-
yinde Yaygınlaştırma

Öte yandan çağdaş devlette devlet etkin 
görevler yüklenmeli, ekonomik bakımdan güç-
süz olanlara elini uzatmalı, ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi toplumun tüm katmanlarına dengeli 
bir biçimde yaymalıdır. Gerçekten de belirli iş-
kollarındaki veya işyerlerindeki işçilere toplu iş 
sözleşmeleri ile ek çıkar sağlamak yeterli bir sos-
yal politka olmasa gerek. Toplu iş sözleşmeleri ile 
sağlanan bu çıkarlar gereğinde devletin müdaha-
lesi ile yani ‘teşmil’ ile adil bir biçimde örgütlü 
olma olanağından yoksun olan işçilere de yay-
gınlaştırılırsa o ölçüde dengeli bir çalışma düzeni 
sağlanmış olur...”.

Kaynak: A. Murat Demircioğlu, “Ulusal ve 
Uluslararası Hukukta Teşmilin Hukuki Boyutla-
rı ve Uygulaması”, Sicil Dergisi, Y.4, S.15 (Eylül 
2009), s.120-121’den alınmıştır.

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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bölüm
 özeti

Toplu iş sözleşmelerinin işçi tarafı, işçi sendikalarıdır. İşveren tarafı ise işveren veya işveren sendikası olabilir. 
Yürürlükteki mevzuatımıza göre konfederasyonların toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetleri yoktur. İşçi sendika-
larının toplu iş sözleşmesi ehliyetleri kurulu bulundukları işkolu ile sınırlıdır. Aynı durum işveren sendikaları 
için de söz konusudur. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu işçi sendikaları için toplu iş söz-
leşmesi yapma yetkisini iki temel koşula bağlamıştır. İlk koşul, kurulu bulunduğu işkolunda Türkiye çapında 
yüzde bir barajı aşma koşuludur. İkinci koşul ise toplu iş sözleşmesi yapılmak istenen işyeri, işyerleri veya 
işletmede çalışan işçilerin yarıdan bir fazla çoğunluğuna sahip olunmasıdır. İşletme toplu iş sözleşmelerinde 
işyerlerindeki toplam işçi sayısının yüzde kırkı oranına ulaşılmalıdır.

Toplu iş sözleşmesi ehliyeti ve 
yetkisini açıklamak.1

6356 sayılı Kanunun öngördüğü şekilde yetki tespiti yapıldıktan sonra çağrı safhası, daha sonra toplu görüş-
me safhası gelir. Toplu görüşme safhasında taraflar anlaşmaya varabilirlerse toplu iş sözleşmesi yapılmış olur. 
Toplu görüşme safhası sonunda taraflar anlaşmaya varamazlarsa toplu görüşme safhası uyuşmazlıkla sonuç-
lanmış olur ve bunu izleyen safha olan arabuluculuk safhasına geçilir. Arabuluculuk safhasında, seçilen bir 
arabulucu yardımıyla tarafların anlaşmaya varmaları amaçlanmıştır. Arabulucu, tarafların anlaşmasını sağlaya-
bilirse toplu iş sözleşmesi yapılır. Arabuluculuk safhası da anlaşmazlıkla sonuçlanırsa, arabulucu bir tutanakla 
durumu belirtir ve tutanağı görevli makam olan Bölge Müdürlüğüne (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü-
ne) gönderir. Bundan sonra grev ve lokavtın serbest olduğu hallerde taraflar grev ve lokavt uygulamalarına 
gidebilirler. Grev ve lokavtın kanunen yasak olduğu hallerde ise uyuşmazlığın çözümü Yüksek Hakem Kurulu 
kararı ile olabilecektir.

Toplu iş sözleşmesinin 
yapılmasındaki safhaları 
açıklamak.

2

Toplu iş sözleşmesi, iki taraflı bir sözleşmedir. Dolayısıyla, taraf işçi sendikasının o işyeri veya işletmedeki 
üyeleri olan işçiler ve karşı tarafta da işveren veya işveren sendikası ilke olarak bu toplu iş sözleşmesinden 
yararlanacaklardır. Ayrıca, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına üye olmayan işçiler taraf işçi 
sendikasının izni ile toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecekleri gibi dayanışma aidatı ödeyerek veya teşmil 
yoluyla da toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmek mümkündür. İş sözleşmesiyle çalışmakla beraber bazı işçi-
ler ise toplu iş sözleşmelerinden faydalanamayacaklardır. Toplu iş sözleşmesinden faydalanamayacak olanların 
bir kısmı kanunla belirlenmiştir. Bir kısmı ise toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları için kanuni bir engel 
olmadığı halde toplu iş sözleşmesi taraflarının kararları ile toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz hale gelmiş-
lerdir. Toplu iş sözleşmesinden faydalanamayacak olanlar kapsam dışı bırakılan işçiler, işveren vekilleri ve greve 
katılmayan işçilerdir. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren temsilcisi olarak görev yapanlar da toplu iş 
sözleşmesinden yararlanamazlar.

Toplu iş sözleşmesinden 
yararlanabilecek olanları ifade 
etmek.

3
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1  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Konfederasyonların toplu iş sözleşmesi yapma ehli-
yetleri vardır.

B. İşveren sendikasına üye olan bir işveren sendikadan 
bağımsız toplu iş sözleşmesi yapabilir.

C. İşçi sendikalarının işkolunda yüzde üç barajını aşıp 
aşmadıklarının tespiti için yayınlanan istatistiklere 
itirazlar Yargıtaya yapılır.

D. İşçi sendikalarının işkolunda yüzde üç barajını aşıp 
aşmadıklarının tespitinde Bölge Müdürlükleri ta-
rafından yayınlanan istatistikler esas alınır. 

E. İşçi sendikalarının işkolunda yüzde üç barajını aşıp 
aşmadıklarının tespitinde her yıl Ocak ve Temmuz 
ayında yayınlanan istatistikler esas alınır.

2  Toplu iş sözleşmesinin yapılmasında yetki tespiti 
için aşağıdakilerden hangisine başvuruda bulunulur?

A. Yargıtaya
B. Bölge Müdürlüğüne 
C. Ankara İş Mahkemesine
D. Yüksek Hakem Kuruluna
E. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına

3  Toplu iş sözleşmesi yapabilmek için yetki belgesi 
alan işçi sendikası ne kadar süre içinde karşı tarafı top-
lu görüşmeye çağırması gereklidir?

A. 10 gün
B. 15 gün
C. 20 gün
D. 30 gün
E. 45 gün

4  Toplu görüşmelerin süresi kaç günle sınırlıdır?

A. 30 gün
B. 45 gün
C. 60 gün
D. 90 gün
E. 120 gün

5  Toplu görüşmeler sonucunda taraflar arasında 
anlaşma sağlandığında toplu iş sözleşmesi kaç nüsha 
olarak hazırlanır?

A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
E. 7

6  Toplu iş sözleşmelerinin süresi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Toplu iş sözleşmeleri 6 aydan az ve 1 yıldan uzun 
süreli olamaz.

B. Toplu iş sözleşmeleri 6 aydan az ve 3 yıldan uzun 
süreli olamaz.

C. Toplu iş sözleşmeleri 1 yıldan az ve 3 yıldan uzun 
süreli olamaz.

D. Toplu iş sözleşmeleri 1 yıldan az ve 5 yıldan uzun 
süreli olamaz.

E. Toplu iş sözleşmeleri 3 yıldan az ve 5 yıldan uzun 
süreli olamaz.

7  Dayanışma aidatının miktarı ne kadardır?

A. Üyelik aidatının 1/2’si
B. Üyelik aidatının 1/3’i
C. Üyelik aidatının 1/4’i
D. Üyelik aidatının 2/3’si
E. Dayanışma aidatı sendika tüzüğünde üyelik aidatı-

nı geçmeyecek şekilde belirlenir.

8  Teşmil aşağıdakilerden hangisi kararı ile müm-
kündür?

A. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
B. Yüksek Hakem Kurulu
C. Ankara İş Mahkemesi
D. Bölge Müdürlüğü
E. Cumhurbaşkanı

9  Teşmil kararnamesine karşı aşağıdakilerden han-
gisinde dava açılabilir?

A. Yargıtay B. İş Mahkemesi
C. Yüksek Mahkeme D. İdare Mahkemesi
E. Anayasa Mahkemesi

10  Teşmil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğru değildir?

A. Teşmil kararları geçmişe yönelik yürürlüğe konu-
labilir.

B. Teşmil kararnamesinin mutlaka gerekçeli olması 
gerekir. 

C. Teşmil kararı, bu konuda talepte bulunma hakkı 
olanlardan birinden talep geldiğinde verilebilir.

D. Teşmil kararnamesinin yayınlanmasından önce 
Yüksek Hakem Kurulunun görüşü mutlaka alın-
mak zorundadır.

E. Toplu iş sözleşmesi için yetki belgesi alınan işye-
ri veya işletmeler yetki devam ettiği sürece teşmil 
kapsamına alınamaz.
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Toplu İş Sözleşmesi Eh-
liyeti ve Yetkisi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

1. E Yanıtınız yanlış ise “Toplu İş Sözleşmesinin 
İmzalanması” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Toplu Görüşmeye” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B Yanıtınız yanlış ise “Teşmil Yoluyla Toplu İş 
Sözleşmesinden Yararlanma” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Yetki Tespiti İçin Başvu-
ru ve Yetki Tespitinin Yapılması” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Dayanışma Aidatı Öde-
yerek Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Toplu Görüşme” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Toplu İş Sözleşmesinin 
İmzalanması” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Teşmil Yoluyla Toplu İş 
Sözleşmesinden Yararlanma” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Teşmil Yoluyla Toplu İş 
Sözleşmesinden Yararlanma” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

10. A

Sıra Sizde
Yanıt Anahtarı6

Sıra Sizde 1
Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinde işçi sendikasının kurulu bulunduğu iş-
kolunda Türkiye çapında yüzde üç barajını aşma koşulunun altında geçmişte 
uygulamada görülen güçsüz ve çok sayıda sendikanın yerine güçlü sendikacı-
lık anlayışının yerleştirilebilmesi amacının olduğu söylenebilir.

Sıra Sizde 2
Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra süreye ilişkin hükmü dışında tarafla-
rın anlaşması halinde yazılı olarak değiştirilebilir.

Sıra Sizde 3

İşveren, toplu iş sözleşmesine tarafı işçi sendikasına üye olmayan veya dayanışma 
aidatı ödemeyen ya da sendikanın izni olmadan diğer işçileri toplu iş sözleşmesinden 
yararlandıramaz. İşverenin aksi davranışı halinde toplu iş sözleşmesinin tarafı olan 
işçi sendikası, işverenden yoksun kaldığı dayanışma aidatının ödenmesini isteyebilir 
ve işverene karşı tazminat davası açabilir. Ancak, bu sonucun kabulü için sözleşme-
den yararlandırma durumunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi gerekir.
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Bölüm 7
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Anahtar Sözcükler: • İş Uyuşmazlığı • Hak Uyuşmazlığı • Menfaat Uyuşmazlığı • Bireysel İş Uyuşmazlığı 
• Toplu İş Uyuşmazlığı • Yorum Davası • Eda Davası • Tahkim • Uzlaştırma • Arabuluculuk 

• Yüksek Hakem Kurulu

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
1 İş uyuşmazlığı kavramını açıklayabilecek,
2 İş uyuşmazlığının türlerini ifade edebilecek,
3 Toplu iş uyuşmazlığının çözüm yollarını açıklayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Toplu İş Hukuku
Toplu İş Uyuşmazlıkları 
ve Çözüm Yolları

•	 İŞ	UYUŞMAZLIĞI	KAVRAMININ	TANIMI	VE	TÜRLERİ
•	 TOPLU	İŞ	UYUŞMAZLIKLARININ	ÇÖZÜM	YOLLARI
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İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMININ 
TANIMI VE TÜRLERİ

 
Tanımı

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununda iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesin-
de başvurulabilecek yöntemler ayrıntılarıyla düzen-
lenmiş olmakla birlikte, iş uyuşmazlığı kavramın-
dan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir tanıma yer 
verilmemiştir. Bu nedenle, iş hukuku öğretisinde, iş 
uyuşmazlıklarının türlü özellikleri gözönünde bu-
lundurularak değişik tanımlamalar yapılmaktadır. 
Uyuşmazlığın tarafları ile içeriği dikkate alınarak iş 
uyuşmazlığı kavramı; işçiler veya işçi sendikaları ile 
işverenler veya işveren sendikaları arasında işçilerin 
ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal 
durumlarının, çalışma şartlarının tespit edilmesi, 
uygulanması, yorumlanması, değiştirilmesi ya da 
daha iyi hale getirilmesine yönelik olarak ortaya çı-
kan uyuşmazlıklar şeklinde tanımlanabilir.

İş uyuşmazlıkları, işçi veya işverenin mevcut bir 
hakkının yerine getirilmemesi halinde ortaya çıka-
bileceği gibi yeni ekonomik ve sosyal koşullar ile 
çalışma şartlarının belirlenmesi sırasında da ortaya 
çıkabilir. 

Türleri
İş uyuşmazlıkları, değişik biçimlerde ayrıma 

tabi tutulmaktadır. Ancak, en fazla karşılaşılan ay-
rımlar; hak uyuşmazlığı-çıkar uyuşmazlığı ayrımı 
ile bireysel iş uyuşmazlığı-toplu iş uyuşmazlığı ay-
rımıdır.

Hak Uyuşmazlığı-Çıkar Uyuşmazlığı
Hak uyuşmazlığı-menfaat uyuşmazlığı ayrımın-

da, iş uyuşmazlığının niteliği ve konusu gözönünde 
bulundurulmaktadır.

Hak uyuşmazlıklarında, işçi ya da işverenin iş 
ilişkisinin temelini oluşturan mevzuat, toplu iş söz-
leşmesi ve iş sözleşmesinde öngörülen hakların hiç 
ya da gereği gibi yerine getirilmemesinden ortaya 
çıkan bir uyuşmazlık söz konusudur. Sözgelimi; iş 
sözleşmesinde işverenin her ay ödemeyi üstlendiği 
bir aylık ücret tutarındaki ikramiyeyi veya toplu iş 
sözleşmesiyle öngörülen yakacak yardımını öde-
memesi yahut toplu iş sözleşmesinde, fazla çalışma 
yapılması halinde her bir saatlik fazla çalışmanın 
karşılığı olarak İş Kanununda belirtilen %50 zamlı 
ücret yerine %75 zamlı ücretin ödeneceği hüküm 
altına alınmasına rağmen, işverenin fazla çalışma 
ücretini %50 zamlı ödemesi hallerinde ortaya çı-
kan uyuşmazlık, hak uyuşmazlığıdır. Bunun gibi, 
işçinin iş sözleşmesi gereğince yükümlü olduğu iş 
görme edimini yerine getirmemesi üzerine ortaya 
çıkan uyuşmazlık da hak uyuşmazlığıdır.

Hak uyuşmazlıklarından farklı olarak, menfaat 
uyuşmazlıklarında, taraflar arasında mevcut bir 
hakkın hiç ya da gereği gibi yerine getirilmeme-
sinden değil, daha önce mevcut olmayan yeni bir 
hakkın tanınması, yeni bir hakka ilişkin yeni bir 
düzenleme yapılması amacıyla ortaya çıkan bir iş 
uyuşmazlığı söz konusu olmaktadır. Söz gelimi; 
işçi ücretlerinde yapılacak artışlar, o güne kadar 
ödenmekte olan ikramiye sayısının toplu iş sözleş-
mesiyle ikiden üçe çıkarılması, yıllık izin süreleri-
nin arttırılması veya çalışma sürelerinin azaltılması 
gibi hallerde ortaya çıkan uyuşmazlıklar, menfaat 
uyuşmazlığıdır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu metni için http://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2012/11/20121107-1.htm adre-
sine bakabilirsiniz.

internet

İş uyuşmazlıklarının türleri şunlardır:
•	 Hak	uyuşmazlığı-çıkar uyuşmazlığı,
•	 Bireysel	 iş	 uyuşmazlığı-toplu	 iş	 uyuş-

mazlığı.

Hak uyuşmazlığı
İşçi ya da işverenin iş ilişkisinin temelini 
oluşturan mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve 
iş sözleşmesinde öngörülen hakların hiç 
ya da gereği gibi yerine getirilmemesinden 
ortaya çıkan bir uyuşmazlıktır.
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Bireysel İş Uyuşmazlığı-Toplu İş 
Uyuşmazlığı

Bireysel ve toplu iş uyuşmazlığı ayrımında, 
uyuşmazlığın niteliği ve konusu değil, uyuşmazlı-
ğın tarafları dikkate alınmaktadır. Bireysel iş uyuş-
mazlıkları, işçi ile işveren arasındaki bireysel iş 
ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklardır. Söz-
gelimi; işverenin işçiye ücretini hiç ya da zamanın-
da ödememesi, İş Kanunu’nda belirtilen sınırlayıcı 
düzenlemelere riayet etmeden ücret kesme cezası 
uygulaması, iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş 
sözleşmesini herhangi bir neden yahut geçerli bir 
neden göstermeksizin feshetmesi, işçinin hırsızlık 
yaptığı iddiasıyla iş sözleşmesini derhal feshetmesi 
gibi hallerde ortaya çıkan uyuşmazlıklar, bireysel iş 
uyuşmazlıklarıdır.

Toplu iş uyuşmazlığı, işçi sendikası ile işveren 
sendikası veya işveren arasında ekonomik ve sosyal 
durumlar ile çalışma koşullarının ne şekilde olaca-
ğının toplu iş sözleşmesiyle belirlenmesi sırasında 
toplu menfaat uyuşmazlığı şeklinde ortaya çıkabi-
leceği gibi, mevcut koşulların yerine getirilmeme-
si ya da yorumu nedeniyle toplu hak uyuşmazlığı 

şeklinde de ortaya çıkabilir. Buna göre, bu tür iş 
uyuşmazlıkları, işçileri ilgilendiren ortak bir konu 
nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi toplu iş sözleş-
mesi yapıldıktan sonra işçi ile işveren arasında orta-
ya çıkan bir bireysel iş uyuşmazlığının işçi sendika-
sınca benimsenmesi ve bu sendikanın uyuşmazlığa 
taraf olmasıyla da ortaya çıkabilir. Bu şekilde ortaya 
çıkan toplu hak uyuşmazlığının çözümlenmesinde 
arabuluculuk ve tahkim gibi barışçı çözüm yol-
larına veya grev ve lokavt gibi mücadeleci çözüm 
yollarına başvurulamaz. Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununda toplu hak uyuşmazlıkları-
nın çözümlenmesinde yorum davası ve eda davası 
(m.53) açılabileceği öngörülmüştür. 

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gereğince, 
İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren 
veya işveren vekilleri arasında iş sözleşmesinden 
veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddiaların-
dan doğan bireysel hak uyuşmazlıklarının çözüm-
lenmesi, iş mahkemelerinin; iş mahkemelerinin 
bulunmadığı yerlerde ise genel mahkemelerin görev 
alanına girmektedir. Bundan başka, iş mahkemele-
ri, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Sendikalar 
Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunundan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkları da 
çözümlemekle görevlendirilmiştir. 

Çıkar uyuşmazlığı
Taraflar arasında daha önce mevcut olma-
yan yeni bir hakkın tanınması, yeni bir 
hakka ilişkin yeni bir düzenleme yapılması 
amacıyla ortaya çıkan bir iş uyuşmazlığıdır.

Toplu iş sözleşmesinin yapılması aşa-
masında ortaya çıkan uyuşmazlık hak 
uyuşmazlığı mı yoksa çıkar uyuşmazlığı 
mıdır?

sıra sizde
1

Bireysel iş uyuşmazlığı
İşçi ile işveren arasındaki bireysel iş ilişki-
lerinden kaynaklanan uyuşmazlıklardır.

Toplu iş uyuşmazlığı
İşçi sendikası ile işveren sendikası veya 
işveren arasında ekonomik ve sosyal du-
rumlar ile çalışma koşullarının ne şekilde 
olacağının toplu iş sözleşmesiyle belirlen-
mesi sırasında ya da mevcut koşulların 
yerine getirilmemesi veya yorumu nede-
niyle ortaya çıkan uyuşmazlıklardır.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu metni için 
www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/940.html ad-
resine bakabilirsiniz.

internet
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TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ 
ÇÖZÜM YOLLARI 

Toplu Hak Uyuşmazlıklarının Çözümü
Toplu hak uyuşmazlıkları, bireysel iş uyuşmaz-

lıklarında olduğu gibi yargı yoluyla çözüme kavuş-
turulacak uyuşmazlıklardır. Bu uyuşmazlıkların 
çözümünde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nununda düzenlenen arabuluculuk, zorunlu tah-
kim, grev ve lokavt gibi çözüm yollarına başvurula-
maz. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 
toplu hak uyuşmazlıklarının çözümünü sağlamak 
bakımından yorum ve eda davaları öngörülmüştür. 
Bunların haricinde, toplu hak uyuşmazlıklarının 
tahkim yoluyla çözümlenebilmesi de mümkündür.

Yorum Davası
Toplu iş sözleşmesinin yorumundan kaynaklanan 

iş uyuşmazlıklarının çözümü konusu, Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 53. maddesinde dü-
zenlenmiştir. Buna göre, uygulanmakta olan bir toplu 
iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıklarda 
sözleşmenin taraflarınca dava açılabilir. Düzenleme 
gereğince, yürürlük süresi sona ermiş bir toplu iş söz-
leşmesinin yorumuna ilişkin yorum davası açılamaz. 
Yorum davası, ancak uygulanmakta olan bir toplu iş 
sözleşmesi için açılabilir. Yine maddedeki açık düzen-
lemeye göre, yorum davası toplu iş sözleşmesi tarafla-
rınca açılabilir. Sözgelimi, işçi sendikası ile işveren sen-
dikası arasında bağıtlanmış bir toplu iş sözleşmesinin 
yorumuna ilişkin davayı, işçilerin ve işveren sendikası 
üyesi olmayan işverenin açabilmesi mümkün değildir. 
Toplu iş sözleşmesinin normatif kısmında yer alan 
hükümlerin yorumu için yorum davası açılabileceği 
gibi borç doğurucu kısmında yer alan hükümlerin yo-
rumu için de yorum davası açılabilir. 

Mahkeme, en geç iki ay içinde kararını verir.
(Değişik cümle: 25.10.2017-7036/35md.) Karar 
hakkında istinaf mahkemesine başvurulması ha-
linde bölge adliye mahkemesi, uyuşmazlığı iki ay 
içinde kesin olarak karara bağlar.

 Eda Davası
Toplu iş sözleşmesi taraflarından birinin toplu 

iş sözleşmesinden doğan borçlarını yerine getirme-
mesi halinde, diğer taraf eda davası açabilir. İşçi-
lerin de işveren aleyhine eda davası açabilmeleri 
mümkündür. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 53. maddesi gereğince, toplu iş söz-
leşmesine dayanan eda davalarında, temerrüt tari-
hinden itibaren işletme kredilerine uygulanan en 
yüksek faiz uygulanır.

Tahkim
Toplu hak uyuşmazlıklarının çözümünde tah-

kim yoluna da gidilebilir. Toplu hak uyuşmazlıkla-
rının çözümlenmesinde başvurulacak tahkim yolu, 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda ön-
görülen tahkim kurumu değil, Hukuk Muhake-
meleri Kanununda düzenlenen tarafların isteğine 
bağlı olarak yaptıkları tahkim anlaşmasına dayalı 
olarak başvurulabilecek bir yoldur.

Toplu hak uyuşmazlıklarının çözümünde, 
yorum davası ve eda davası açılabilir.

Yorum davasında, İş Mahkemesi iki ay 
içinde karar verir. Karar hakkında istinaf 
yoluna başvurulması halinde bölge adliye 
mahkemesi uyuşmazlığı iki ay içinde kesin 
olarak karara bağlar.

Eda davasını toplu iş sözleşmesi tarafların-
dan birinin toplu iş sözleşmesinden doğan 
borçlarını yerine getirmemesi halinde di-
ğer taraf açabilir.

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlen-
mesindeki yollardan biri; zorunlu tahkim, 
uzlaştırma, özel tahkim ve arabuluculuk 
gibi barışçı çözüm yollarıdır. Diğer çözüm 
yolu ise grev ve lokavt gibi mücadeleci çö-
züm yollarıdır.
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Toplu Çıkar Uyuşmazlıklarının 
Çözümü

Toplu Çıkar Uyuşmazlıklarının 
Çözümünde Uygulanan Sistemler

Toplu menfaat uyuşmazlıklarının çözümlenme-
sindeki yollardan biri; zorunlu tahkim, uzlaştırma, 
özel tahkim ve arabuluculuk gibi barışçı çözüm 
yollarıdır. Diğer çözüm yolu ise grev ve lokavt gibi 
mücadeleci çözüm yollarıdır. 

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının giderilmesinde 
taraflarca başvurulabilecek çözüm yolları konusun-
da birbirinden farklı sistemler kabul edilmiştir. 

Grev ve lokavt yoluna başvurularak toplu çı-
kar uyuşmazlığının çözümlenebilmesi olanağının 
tamamen yasaklandığı sistemlerde, taraflar sadece 
Kanunda belirlenmiş olan zorunlu tahkim yoluyla 

toplu çıkar uyuşmazlığını çözebilirler. Buna “zo-
runluluk” ya da “mecburilik sistemi” denilmekte-
dir. Zorunlu tahkim neticesinde, görevli hakem 
kurullarının verdiği kararlar kesin niteliktedir ve 
tarafları bağlar. 

Geniş bir grev ve lokavt serbestisi tanınan bazı 
sistemlerde, toplu çıkar uyuşmazlığının çözümlen-
mesinde tarafların grev ve lokavta başvurmaları ta-
mamıyla serbest bırakılmış ve taraflara toplu çıkar 
uyuşmazlığını grev ve lokavt dışında barışçı yollara 
başvurarak çözebilme imkânı da tanınmıştır. Bu sis-
teme, “serbestlik sistemi” adı verilmektedir. 

Toplu menfaat uyuşmazlıklarının çözümlen-
mesinde kabul edilen bir diğer sistem ise “karma 
sistem”dir. Bu sistemde, uyuşmazlığın taraflarının 
öncelikle barışçı yolları deneyerek bir çözüme var-
maları, barışçı yolların kullanılmasıyla herhangi bir 
sonuç alınamayan hallerde ise Kanundaki sınırla-
malara uymak şartıyla uyuşmazlık taraflarının grev 
ve lokavta gidebilecekleri kabul edilmektedir. 

Türkiye’de Kabul Edilen Sistem
Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenme-

sinde 1982 Anayasası’nın 54. maddesinde işçilerin 
grev hakkının işverenlerin de lokavta başvurabilme 
imkânlarının bulunduğu belirtilmiş, grev ve lo-
kavtın usul ve şartları ile kapsam ve istisnalarının 
Kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 1982 
Anayasası’nın 54. maddesinde sözü edilen Kanun, 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunudur. Bu Kanunla grev ve lokavt düzenlenir-
ken önemli sınırlamalara yer verilmiştir. Bir defa, 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda ara-
buluculuk, zorunlu tahkim, grev ve lokavt gibi top-
lu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesine hizmet 
eden kurumlara sadece toplu iş sözleşmesinin ya-
pılması sırasında çıkan toplu çıkar uyuşmazlıkları 
için başvurulabileceği öngörülmüş, bazı hallerde 
grev ve lokavta başvurularak toplu çıkar uyuşmaz-
lığının çözümlenmesi yasaklanmıştır. Böyle bir 
durumda, toplu çıkar uyuşmazlığı tahkim yoluyla 
çözülür. Bundan başka, toplu çıkar uyuşmazlığının 
çözümünde grev ve lokavta gidilebilmesine olanak 
tanınan hallerde, öncelikle arabuluculuk aşama-
sından geçme zorunluluğu getirilmiştir. Bu aşa-
madan geçildikten sonra dahi, taraflar toplu çıkar 
uyuşmazlığının çözümlenmesinde ancak Kanunda 
belirtilen sıkı usuli kurallara uymak şartıyla grev 
ve lokavt yoluna başvurabilirler. Bu düzenlemeler 

Grev ve lokavt yoluna başvurularak toplu 
Çıkar uyuşmazlığının çözümlenebilmesi 
olanağının tamamen yasaklandığı sistem-
lerde, taraflar sadece Kanunda belirlenmiş 
olan zorunlu tahkim yoluyla toplu çıkar 
uyuşmazlığını çözebilirler. Buna zorunlu-
luk ya da mecburilik sistemi denir.

Geniş bir grev ve lokavt serbestisi tanınan 
bazı sistemlerde, toplu çıkar uyuşmazlı-
ğının çözümlenmesinde tarafların grev 
ve lokavta başvurmaları tamamıyla ser-
best bırakılmış ve taraflara toplu menfaat 
uyuşmazlığını grev ve lokavt dışında barış-
çı yollara başvurarak çözebilme imkânı da 
tanınmıştır. Bu sisteme, serbestlik sistemi 
adı verilir.

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlen-
mesinde kabul edilen bir diğer sistem ise 
karma sistemdir. Bu sistemde, uyuşmaz-
lığın taraflarının öncelikle barışçı yolları 
deneyerek bir çözüme varmaları, barışçı 
yolların kullanılmasıyla herhangi bir so-
nuç alınamayan hallerde ise Kanundaki 
sınırlamalara uymak şartıyla uyuşmazlık 
taraflarının grev ve lokavta gidebilecekleri 
kabul edilir.
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çerçevesinde, Türkiye’de toplu çıkar uyuşmazlıkla-
rının çözümlenmesinde “karma sistem” benimsen-
miş olmaktadır.

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesin-
de Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 
öngörülen çözüm yolları; barışçı çözüm yolları (ara-
buluculuk ve tahkim) ile mücadeleci çözüm yolları 
(grev ve lokavt) olmak üzere iki ana başlık altında 
ele alınabilir. Burada toplu çıkar uyuşmazlıklarının 
çözümlenmesinde tarafların başvurabileceği barışçı 
çözüm yolları üzerinde durulacaktır.

Toplu Çıkar Uyuşmazlıklarının Barışçı 
Çözüm Yolları

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesin-
de, uyuşmazlığın grev ve lokavt yoluyla ortadan kal-
dırılmaya çalışılması asıldır. Ancak, grev ve lokavt, 
sadece grev ve lokavt uygulanan işyerinde değil, aynı 
zamanda ülkenin ekonomik yapısı ile kamu düze-
ninde de olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, 
karma sistemin benimsendiği ülkelerde, toplu çıkar 
uyuşmazlığı taraflarının grev ve lokavta başvurma-
dan önce barışçı çözüm yollarını kullanarak sonuç 
almaya çalışmaları öngörülmektedir. 

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesin-
de başvurulan barışçı yolların ilki, uzlaştırmadır. 
Uzlaştırmada, uyuşmazlığı kendi aralarında çöze-
meyen uyuşmazlık taraflarına üçüncü bir kişi ya da 
bir kurul katılır. Uyuşmazlık, bu kişi ya da kurulun 
yardımıyla çözümlenmeye çalışılır. Tarafların uyuş-
mazlığı bizzat veya uzlaştırıcının getirdiği tavsiye 
ve önerilere rağmen çözememelerinin üzerine, uz-
laştırıcı görevine devam ederek bir uzlaşma metni 
hazırlar ve bunu taraflara tavsiye eder. 

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenme-
sinde başvurulan bir diğer yol, arabuluculuktur. 
Arabuluculukta uzlaştırmadan farklı olarak, arabu-
lucu sadece tarafların anlaşmasına yardımcı olmak 
ve uyuşmazlığı gidermeye çalışmakla görevlidir. Bu 
faaliyetinin neticesinde bir anlaşma sağlanamazsa, 
arabulucunun görevi sona erer. Uzlaştırmada oldu-
ğu gibi arabulucu bir uzlaşma metni hazırlayamaz 
ve bunu taraflara tavsiye edemez. 

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının bir hakem veya 
hakem kurulu aracılığıyla çözümlenmesi anlamına 
gelen tahkim de, toplu çıkar uyuşmazlıklarının or-
tadan kaldırılmasında başvurulan barışçı yollardan 
biri olmakla birlikte, bu yol mücadeleci yollardan 
(grev ve lokavt) önce gidilmesi gereken bir yol ni-
teliğinde değildir. Tahkim, grev ve lokavt yerine 
başvurulan barışçı bir çözüm yoludur. Hakemin 
veya hakem kurulunun verdiği kararın uyuşmazlık 
taraflarını bağlaması ve uyuşmazlığı kesin olarak 
ortadan kaldırması sebebiyle tahkim diğer barışçı 
yollardan ayrılır. Tahkimin biri özel biri de zorunlu 
olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Özel tahkim, 
toplu çıkar uyuşmazlığının her aşamasında uyuş-
mazlığı ortadan kaldırmak amacıyla uyuşmazlık 

Türkiye’de toplu çıkar uyuşmazlıklarının 
çözümlenmesinde karma sistem benim-
senmiştir.

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlen-
mesinde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununda öngörülen çözüm yolları; ba-
rışçı çözüm yolları (arabuluculuk ve tah-
kim) ile mücadeleci çözüm yolları (grev ve 
lokavt) olmak üzere iki ana başlık altında 
ele alınabilir.

Uzlaştırma
Uyuşmazlığı kendi aralarında çözemeyen 
uyuşmazlık taraflarına üçüncü bir kişi ya 
da bir kurul katılması suretiyle uyuşmaz-
lığın bu kişi ya da kurulun yardımıyla çö-
zümlenmeye çalışılmasıdır.

Arabuluculuk
Arabulucu tarafından tarafların anlaşma-
sına yardımcı olunması ve uyuşmazlığın 
giderilmeye çalışılmasıdır.

Mücadeleci çözüm yolları (grev ve lokavt) 
hakkında daha fazla bilgi için bu kitabın 8. 
ünitesine bakabilirsiniz.

kitap
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taraflarının aralarında anlaşarak başvurdukları 
veya toplu iş sözleşmesinde yer alan düzenlemele-
re dayanarak gittikleri barışçı bir çözüm yoludur. 
Zorunlu tahkim ise Kanunda öngörülen hallerde 
uyuşmazlığı kesin olarak çözümleyen barışçı bir çö-
züm yoludur.

Geçmişte bir dönem, uzlaştırma, barışçı bir 
çözüm yolu olarak hukukumuzda uygulanmıştır. 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununda ise uzlaştırma yerine arabuluculuğa yer 
verilmiş, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunununda da bu kurum devam ettiril-
miştir. Şu anda yürürlükte olan mevzuatımızda, 
toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümünde kabul 
edilen barışçı çözüm yolları; arabuluculuk ve tah-
kimden ibarettir. 

Arabuluculuk
Toplu çıkar uyuşmazlıklarının ortadan kaldırıl-

masında kabul edilen barışçı çözüm yollarından biri 
olan arabuluculuğun iki türü vardır. Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanununda toplu görüşmeye 
taraflardan birinin katılmaması veya toplu görüş-
mede anlaşmaya varılamaması halinde mücadeleci 

çözüm yollarına (grev ve lokavt) veya mücadeleci 
çözüm yollarının (grev ve lokavt) yasaklandığı hal-
lerde zorunlu tahkim yoluna başvurulmadan önce 
her uyuşmazlıkta arabuluculuğa gidilebileceği ön-
görülmüştür. Buna “olağan arabuluculuk” denir. 
Bundan başka, Kanunda; kanuni grev kararı alınan 
bir uyuşmazlıkta yahut kanuni bir grev veya lokav-
tın Cumhurbaşkanlığınca ertelenmesinin üzerine, 
erteleme süresi içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanınca veya Bakanın seçeceği bir kişi 
aracılığıyla yürütülecek arabuluculuk faaliyetine 
ilişkin hükümler de bulunmaktadır. Buna da, “ola-
ğanüstü arabuluculuk” adı verilmektedir.

•	 Olağan Arabuluculuk
Olağan arabuluculuk, toplu çıkar uyuşmaz-

lıklarında toplu görüşme için kararlaştırılan ilk 
toplantıya taraflardan birinin gelmemesi, geldiği 
halde görüşmeye başlamaması, toplu görüşmeye 
başladıktan sonra toplantıya devam etmemesi veya 
toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantı tari-
hinden itibaren altmış günlük toplu görüşme süresi 
içerisinde tarafların anlaşamadıklarını bir tutanakla 
tespit etmeleri yahut toplu görüşme süresinin an-
laşma olmaksızın sona ermesi hallerinde, tarafların 
grev ve lokavta ya da zorunlu tahkim yoluna git-
melerinden önce uyuşmazlığın çözümlenmesi için 
başvurmak zorunda oldukları barışçı bir yoldur. 

Arabuluculuk faaliyetiyle, mücadeleci çözüm 
yollarına veya zorunlu tahkime başvurulmaksızın, 
mevcut uyuşmazlığın anlaşarak çözümlenmesinde, 
uyuşmazlık taraflarına yardımcı olmak amaçlan-
maktadır. Bu nedenle, arabulucunun uyuşmazlığı 
kesin olarak çözmek gibi bir görevi bulunmamak-
tadır. Arabulucu, uyuşmazlığın çözümü bakımın-
dan öneri ve tavsiyelerini sunar. Taraflar, arabulucu 
tarafından belirtilen öneri ve tavsiyeleri benimse-
mek zorunda değillerdir. Yapılan değerlendirme 

Tahkim
Toplu çıkar uyuşmazlıklarının bir hakem 
veya hakem kurulu aracılığıyla çözümlen-
mesidir.

Tahkimin iki türü şunlardır: 
•	 Özel	 tahkim,	 toplu	 çıkar uyuşmazlı-

ğının her aşamasında uyuşmazlığı or-
tadan kaldırmak amacıyla uyuşmazlık 
taraflarının aralarında anlaşarak baş-
vurdukları veya toplu iş sözleşmesinde 
yer alan düzenlemelere dayanarak git-
tikleri barışçı bir çözüm yoludur. 

•	 Zorunlu	tahkim	ise	Kanunda	öngörü-
len hallerde uyuşmazlığı kesin olarak 
çözümleyen barışçı bir çözüm yoludur.

Yürürlükte olan mevzuatımızda, toplu çı-
kar uyuşmazlıklarının çözümünde kabul 
edilen barışçı çözüm yolları; arabuluculuk 
ve tahkimdir.

Arabuluculuğun olağan arabuluculuk ve 
olağanüstü arabuluculuk olmak üzere iki 
türü vardır.

Arabuluculuğun kaç türü vardır?
sıra sizde

2
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sonucunda, uygun bulunursa bu öneri ve tavsiyeler 
taraflarca kabul edilir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 
toplu görüşme süresinin ilk toplantı tarihinden iti-
baren altmış gün olduğu kabul edilmiş (m.47/3) 
ve değişik olasılıklar gözönünde bulundurularak 
toplu iş uyuşmazlığının tespiti öngörülmüştür. 
Düzenlemeye göre, toplu görüşme için kararlaştı-
rılan ilk toplantıya taraflardan biri gelmez veya gel-
diği halde görüşmeye başlamazsa, toplu görüşmeye 
başladıktan sonra toplantıya devam etmezse veya 
taraflar toplu görüşme süresi içerisinde anlaşama-
dıklarını bir tutanakla tespit ederlerse ya da toplı 
görüşme süresi anlaşma olmaksızın sona ererse, ta-
raflardan biri uyuşmazlığı altı işgünü içinde görevli 
makama bildirir. Aksi takdirde işçi sendikasının 
yetkisi düşer (m.49).

Uyuşmazlık yazısını alan görevli makam altı iş-
günü içinde taraflardan en az birinin katılımı ile 
veya katılımı olmazsa resen, resmi listeden bir ara-
bulucu görevlendirir. Tarafların resmi arabulucu 
listesindeki bir arabulucu ismi üzerinde anlaşma 
sağlamaları halinde, belirlenen kişi görevli makam 
tarafından o uyuşmaşlıkta arabulucu olarak görev-
lendirilir (m.50/1). Arabulucu, tarafların anlaşma-
ya varması için her türlü çabayı harcar ve ilgililere 
önerilerde bulunur (m.50/2). Taraflar ve diğer bü-
tün ilgililer, arabulucunun anlaşmazlık konusu ile 
ilgili istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yü-
kümlüdür (m.50/6). Arabulucunun görevi kendisi-

ne yapılacak bildirimden itibaren onbeş gün sürer. 
Bu süre tarafların anlaşması ile en çok altı işgünü 
uzatılabilir ve görevli makama bildirilir (m.50/3).

Arabulucu, tarafların anlaşmasını sağlarsa, top-
lu iş sözleşmesi imzalanır ve ilgili makamlara tevdi 
edilir (m.50/4). Arabuluculuk süresinin sonun-
da anlaşma sağlanamamışsa, arabulucu üç işgünü 
içinde uyuşmazlığı belirleyen bir tutanak düzenler 
ve uyuşmazlığın sona ermesi için gerekli gördüğü 
önerileri de ekleyerek görevli makama tevdi eder. 
Görevli makam, tutanağı en geç üç işgünü içinde 
taraflara tebliğ eder (m.50/5). Bu tebliğ üzerine 
Kanunda öngörülen usuli koşullara uyularak mü-
cadeleci yollara başvurulur.

Arabulucuya ödenmesi gereken ücret, uyuş-
mazlığın kapsamını ve niteliğini de gözönünde 
bulundurarak ilgili yönetmelikte belirtilen alt ve 
üst sınırlar içerisinde görevli makamca belirlenir 
(m.50/7).

Kanunda böyle bir düzenlemeye yer verilme-
sinin nedeni, toplu görüşme sürecinin uzamasını 
engellemektir. Hüküm gereğince, toplu görüşme 
için kararlaştırılan ilk toplantı tarihinden almış 
günlük toplu görüşme süresi içerisinde, anlaşma 
sağlanamayan hallerde taraflardan sadece birinin 
görevli makamdan arabulucu talebinde bulunabil-
mesi mümkün olmaz. Bu süre içerisinde anlaşma-
nın sağlanamadığının karşılıklı olarak bir tutanakla 
tespit edilmesi halinde görevli makamdan arabulu-
cu talebinde bulunulabilir. Toplu görüşme için ka-
rarlaştırılan ilk toplantı tarihinden itibaren işleyen 
altmış günlük sürenin sonunda anlaşmanın sağla-
namadığı hallerde, taraflardan birinin uyuşmazlığı 
altı işgünü içinde görevli makama bildirmesi ge-
rekmektedir. Bildirim yapılmazsa, görevli makam 
resen arabulucu tayini yoluna gidemez, böyle bir 
durumda işçi sendikasını yetkisi düşer.

•	 Olağanüstü Arabuluculuk
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 

toplu görüşmelerin devam ettiği dönem içerisinde 
ve toplu görüşme süresi sonundaki uyuşmazlıkların 

Olağan arabuluculuk
Toplu çıkar uyuşmazlıklarında toplu gö-
rüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya ta-
raflardan birinin gelmemesi, geldiği halde 
görüşmeye başlamaması, toplu görüşmeye 
başladıktan sonra toplantıya devam etme-
mesi veya toplu görüşme için kararlaştırılan 
ilk toplantı tarihinden itibaren altmış gün-
lük toplu görüşme süresi içerisinde tarafla-
rın anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit 
etmeleri yahut toplu görüşme süresinin 
anlaşma olmaksızın sona ermesi hallerinde, 
tarafların grev ve lokavta ya da zorunlu tah-
kim yoluna gitmelerinden önce uyuşmazlı-
ğın çözümlenmesi için başvurmak zorunda 
oldukları barışçı bir yoldur.

Arabulucunun görevi kendisine yapılacak 
bildirimden itibaren onbeş gün sürer. Bu 
süre tarafların anlaşması ile en çok altı işgü-
nü uzatılabilir ve görevli makama bildirilir.
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çözümünde başvurulacak olağan arabuluculuk faa-
liyetinden başka, olağanüstü arabuluculuğa da yer 
verilmiştir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nununun 60. maddesinin yedinci bendi gereğince, 
kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı uyuşmazlığın çö-
zümü için bizzat arabuluculuk yapabileceği gibi bir 
kişiyi de arabulucu olarak görevlendirebilir. Yine, 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63. 
maddesi gereğince, karar verilmiş veya başlanmış 
olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya 
milli güvenliği bozucu nitelikte ise Cumhurbaşka-
nı bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre 
ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı 
tarihinde başlar. Erteleme kararının yürülüğe gir-
mesi üzerine, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 60. maddesinin yedinci bendine göre 
belirlenen arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için 
erteleme süresince her türlü çabayı gösterir. Erte-
leme süresi içerisinde taraflar aralarında anlaşarak 
uyuşmazlığı özel hakeme de götürebilir. Erteleme 
süresinin sonunda anlaşma sağlanmazsa, altı işgü-
nü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine 
uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. 
Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer. Yük-
sek Hakem Kurulunun verdiği karar kesindir. İşte, 
gerek kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta, 
gerekse de kanuni bir grev veya lokavtın Cumhur-
başkanınca ertelenmesinin üzerinde, bu erteleme 
dönemi içerisinde yürütülen arabuluculuk faaliye-
tine olağanüstü arabuluculuk denir.

Tahkim
Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümünde ka-

bul edilen bir diğer barışçı çözüm yolu da tahkim-
dir. Tahkim, mücadeleci çözüm yolları öncesinde 
gidilmesi zorunlu olan barışçı bir yol değil, grev ve 
lokavt yerine başvurulan barışçı bir çözüm yoludur. 
Arabuluculuk faaliyetinde olduğu gibi tahkimde de 
taraflar arasındaki toplu menfaat uyuşmazlığının 
çözümünü sağlamak amacıyla üçüncü kişinin katı-
lımı söz konusu olmaktadır. Ancak, tahkim huku-

ki niteliği bakımından arabuluculuk faaliyetinden 
ayrılmaktadır. Arabulucu, toplu çıkar uyuşmazlığı-
nın çözümü hususunda taraflara öneri ve tavsiyede 
bulunur, bu öneri ve tavsiyeler tarafları bağlamaz. 
Tahkimde ise uyuşmazlık kesin olarak çözüme ka-
vuşturulur. Tahkimin biri özel (gönüllü) biri de zo-
runlu (resmi) olmak üzere iki türü bulunmaktadır.

•	 Tahkim Türleri
Özel (Gönüllü) Tahkim: Taraflar, anlaşarak top-

lu hak veya çıkar uyuşmazlıklarının her safhasında 
özel hakeme başvurabilir. Toplu iş sözleşmesine, 
taraflardan birinin başvurması üzerine özel hake-
me gidileceğine dair hükümler konulabilir. Toplu 
iş sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, 12.01.2011 
tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nunun özel hakeme ilişkin hükümleri uygulanır. 
Toplu hak uyuşmazlıklarında özel hakem kararları 
genel hükümlere tabidir. Toplu çıkar uyuşmazlık-
larında taraflar özel hakeme başvurma hususunda 
yazılı olarak anlaşma yaparlarsa, bundan sonra 
arabuluculuk, grev ve lokavt, kanuni hakemlik 
hükümleri uygulanmaz. Toplu çıkar uyuşmazlık-
larında özel hakem kararları toplu iş sözleşmesi 
hükmündedir. Uyuşmazlığın her safhasında taraf-
lar aralarında anlaşarak özel hakem olarak Yüksek 
Hakem Kurulunu da seçebilirler (m.52).

Zorunlu (Resmi) Tahkim: Tahkim esas itibariyle 
tarafların yapacakları bir anlaşmayla toplu iş uyuş-
mazlığını hakem aracılığıyla çözmeleri anlamına gel-

Olağanüstü arabuluculuk
Gerek kanuni grev kararı alınan bir uyuş-
mazlıkta, gerekse de kanuni bir grev veya 
lokavtın Cumhurbaşkanınca ertelenmesi-
nin üzerinde, bu erteleme dönemi içeri-
sinde yürütülen arabuluculuk faaliyetidir.

Tahkim
Toplu çıkar uyuşmazlığının çözümünde 
mücadeleci çözüm yolları öncesinde gi-
dilmesi zorunlu olan barışçı bir yol değil, 
grev ve lokavt yerine başvurulan barışçı bir 
çözüm yoludur.

Tahkimin özel (gönüllü) tahkim ve zorunlu 
(resmi) tahkim olmak üzere iki türü vardır.

Taraflar anlaşarak toplu hak veya çıkar 
uyuşmazlıklarının her safhasında özel ha-
keme başvurabilirler.
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mektedir. Ancak, zorunlu tahkim, tarafların anlaş-
masıyla değil, kanuni bir zorunluluğun mevcudiyeti 
nedeniyle toplu iş uyuşmazlığının hakem aracılığıyla 
çözümlenmesini öngörür. Toplu iş uyuşmazlığının 
zorunlu tahkime götürülebilmesi için öncelikle barış-
çı çözüm yollarının tüketilmesi gerekir. Bu nedenle, 
zorunlu tahkime gidilebilmesi için toplu görüşme-
lerde anlaşma sağlanamaması üzerine arabuluculuk 
aşamasının işletilmesi, buradan da bir anlaşma elde 
edilememesi gerekir. Bundan başka, zorunlu tahkim 
sürecinin işletilebilmesi için tarafların özel (gönüllü) 
tahkim yoluna da gitmemiş olmaları gerekir.

Bu esaslara bağlı kalınarak;
•	 Grev	 ve	 lokavtın	 yasak	 olduğu	 uyuşmaz-

lıklarda, arabulucu tarafından düzenlenen 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nunun 50. maddesinin beşinci fıkrasında 
belirtilen tutanağın tebliğinden itibaren 
taraflardan biri altı işgünü içinde Yüksek 
Hakem Kuruluna başvurabilir (m.51), 

•	 Grev	 ve	 lokavtın	 erteleme	 süresinin	 uyuş-
mazlıkla sonuçlanması halinde sürenin biti-
minden itibaren taraflardan biri altı işgünü 
içinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurabi-
lir (m.51, m.63/3), 

•	 Grev	oylaması	sonucunda	grev	yapılmaması	
yönündeki kararın kesinleşmesinden itibaren 
altı işgünü içinde işçi sendikası Yüksek Ha-
kem Kuruluna başvurabilir (m.51, m.61/3).

•	 Tahkim Sürecini Yürütecek Makam: Yüksek 
Hakem Kurulu

Oluşumu: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu gereğince zorunlu tahkim süreci, Yüksek Ha-
kem Kurulunca yürütülür. Yüksek Hakem Kurulu-
nun kuruluşu da Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 54. maddesinde düzenlenmiştir. Buna 
göre, Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtayın başkanlığın-
da, Cumhurbaşkanınca, bakanlıklar bünyesi dışında, 
işçi veya işveren kuruluşları ile hiçbir şekilde bağlan-
tısı 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 ara-
sından	Yüksek	Öğretim	Kurulunca	seçilecek	bir	üye,	
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma 
Genel Müdürü, işçi sendikaları konfederasyonla-
rından kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan 
konfederasyonca seçilecek iki üye, işverenler adına en 
çok işveren mensubu olan işveren sendikaları konfe-
derasyonunca biri kamu işverenlerinden olmak üzere 
seçilecek iki üyeden oluşur. Ancak uyuşmazlık konu-
sunun tarafı olan sendikanın bağlı bulunduğu işçi 
konfederasyonunun seçceği bir üye, uyuşmazlık ko-
nusunun tarafı olan sendikanın bağlı bulunduğu bir 
başka işveren sendikaları konfederayonu bulunması 
halinde de sendikanın bağlı bulunduğu konfederas-
yonun seçeceği bir üye, ikinci üyenin yerine Kurul 
üyesi olarak toplantıya katılır (m.54/1).

Seçimle gelen üyeler, iki yıl için seçilir ve yeni-
den seçilmeleri mümkündür. İşçi ve işverenler adına 
seçilecek üyelerde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 6. maddesinde kurucular için öngö-
rülen şartlar aranır (m.54/2). Seçimle gelen her bir 
üye için aynı şekilde ikişer yedek üye seçilir. Kurul 
başkanlığı için birinci ve ikinci yedekler, Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulunca hukuk daireleri başkanları 
arasından seçilir. Yüksek Hakem Kuruluna katıla-
cak üyelerin seçilmesi, her seçim döneminden üç ay 
önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıca 
ilgili makam ve kuruluşlardan istenir (m.54/3).

Uyuşmazlıkların İncelenmesi ve Sonuçlandırıl-
ması: Yüksek Hakem Kurulu başvuru dilekçesinin 
alındığı günden başlayarak altı işgünü içinde baş-
kan ve en az beş üyenin katılımı ile toplanır. Maze-
retli veya izinli olan asıl başkan veya üyenin yerini 
aynı gruptan yedek başkan veya yedek üyelerden 
biri alır. Yüksek Hakem Kurulu, uyuşmazlığı dos-
ya 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 Ku-
rulu, görüşlerini öğrenmek istediği kişileri çağırıp 
dinler veya bunların görüşlerini yazı ile bildirme-
lerini ister. Bunlar hakkında 6100 sayılı Kanunun 
tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygula-
nır. Taraflar da, bilgilendirmek amacıyla Kurulda 
dinlenmelerini isteyebilir, bilgi ve belge sunabilir. 
Yüksek Hakem Kurulu, toplantıya katılanların ço-
ğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde baş-
kanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar (m.56).

Grev ve lokavtın yasak olduğu işler ve yer-
lerde uyuşmazlık nasıl çözümlenecektir?

sıra sizde
3
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YÜKSEK HAKEM KURULU KARARINI 
AÇIKLADI...

Safranbolu Belediyesi ile Belediye İş Sendi-
kası Karabük Şubesi arasında 1 Ocak 2012 ta-
rihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 
ücret maddelerinde anlaşma sağlanamamış ve 
Yüksek Hakem Kuruluna gidilmişti. Belediye 
İş Sendikası Karabük Şube Başkanı, Safranbo-
lu Belediyesinin toplu sözleşme görüşmelerinin 
Yüksek Hakem Kurulundan geldiğini belirterek, 
işçilere toplamda 3 yıl süre ile yüzde 30’a varan 
zam yapıldığını söyledi.

Belediye İş Sendikası Karabük Şubesi ile Saf-
ranbolu Belediyesi arasında 01.01.2012 tarihin-

den geçerli olmak üzere 3 yıl süre ile bağıtlanan 
toplu iş sözleşme görüşmelerinde sendika ile işve-
ren arasında bitirilememiş sözleşmenin çözümü 
için taraflar Yüksek Hakem Kuruluna müracaat 
etmişti. Yüksek Hakem Kurulunun 14.04.2012 
tarihinde bitirilen toplu sözleşme görüşmelerine 
göre birinci yıl ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay 
yüzde 4, ikinci yıl ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay 
yüzde 4, üçüncü yıl ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı 
ay yüzde 4 olarak zam oranı belirlenmiştir.

Kaynak: http://www.karabukhaber.com.tr/ha-
ber.asp?id= 6689 adresinden kısaltılarak alınmış 
ve düzenlenmiştir.

Yaşamla İlişkilendir

“... 2822 sayılı Yasa’da 30. günün sonun-
da anlaşma sağlanamaması halinde taraflardan 
birinin arabuluculuk talebinde bulunması im-
kanı 6356 sayılı Yasa’da kaldırılmıştır. Altmışın-
cı günden önce arabulucu talebinde bulunma 
ancak tarafların karşılıklı iradeleri varlığı, yani 
anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit etmeleri 
durumunda	 mümkündür.	 Öte	 yandan	 altmı-
şıncı günün sonunda anlaşma sağlanamaması 
durumunda taraflardan birinin uyuşmazlığı altı 
işgünü içinde görevli malama bildirmesi öngörül-
müştür. Bu bildirimin yapılmaması durumunda 
görevli makamın res’en arabulucu atama yetkisi 
bulunmamaktadır. Zira, bildirim yapılmıazsa işçi 
sendikasının yetkisi düşecektir. Dolayısıyla, 2822 
sK md.21/son’da durumu görevli makam bildi-
rilmesi öngörülmekle birlikte, yetkinin düşmesi 

sonucu bağlanmadığından, görevli makamın 
22/3 uyarınca resen arabulucu tayin prosedürü-
nü işletmesi ve mahkemeye başvurması imkanı 
mevcutken, 6356 sK’da görevli makama yapılmış 
bildirim bulunmadığı takdirde yetkinin düşeceği 
ve re’sen işlemde bulunulamayacağı öngörülmüş-
tür. Bu durum esasen sürecin uzamasının önlen-
mesi noktasında isabetli olarak değerlendirilme-
lidir...”.

Kaynak: Gülsevil Alpagut, “6356 Sayılı 
Yasa’nın Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuş-
mazlıklarına İlişkin Hükümlerinin Değerlen-
dirilmesi”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvelik 
Hukuku Dergisi, C.9, S.35, Y.2012, s.40-41’den 
alınmıştır.

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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İş uyuşmazlığı, işçiler veya işçi sendikaları ile işverenler veya işveren sendikaları arasında işçilerin ve işveren-
lerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarının, çalışma şartlarının tespit edilmesi, uygulanması, yo-
rumlanması, değiştirilmesi ya da daha iyi hale getirilmesine yönelik olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar olarak 
tanımlanabilir.

İş uyuşmazlığı kavramını 
açıklamak.1

İş uyuşmazlıkları, değişik biçimlerde ayrıma tabi tutulmaktadır. Ancak en fazla karşılaşılan ayrımlar, hak uyuş-
mazlığı-çıkar uyuşmazlığı ayrımı ile bireysel iş uyuşmazlığı-toplu iş uyuşmazlığı ayrımıdır.

İş uyuşmazlığının türlerini ifade 
etmek.2

Toplu hak uyuşmazlıkları, bireysel iş uyuşmazlıklarında olduğu gibi yargı yoluyla çözüme kavuşturulacak 
uyuşmazlıklardır. Bu uyuşmazlıkların çözümünde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda düzenlenen 
arabuluculuk, zorunlu tahkim, grev ve lokavt gibi çözüm yollarına başvurulamaz. Kanunda toplu hak uyuş-
mazlıklarının çözümünü sağlamak bakımından yorum ve eda davaları öngörülmüştür. Bunların haricinde, 
toplu hak uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümlenebilmesi de mümkündür.
Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesindeki yollardan biri; zorunlu tahkim, uzlaştırma, özel tahkim 
ve arabuluculuk gibi barışçı çözüm yollarıdır. Diğer çözüm yolu ise grev ve lokavt gibi mücadeleci çözüm 
yollarıdır.

Toplu iş uyuşmazlığının çözüm 
yollarını açıklamak.3

bölüm
 özeti
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1  Aşağıdakilerden hangisi mevzuat, toplu iş 
sözleşmesi ve iş sözleşmesinde öngörülen hakların 
hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesi ile ortaya 
çıkan uyuşmazlıktır?

A. Hak uyuşmazlığı
B. Eda uyuşmazlığı
C. Yorum uyuşmazlığı
D. Çıkar uyuşmazlığı
E. Toplu iş uyuşmazlığı

2  Toplu iş sözleşmesi taraflarından birinin top-
lu iş sözleşmesinden doğan borçlarını yerine getir-
memesi halinde diğer taraf aşağıdaki davalardan 
hangisini açabilir?

A. Bozma davası
B. Tahkim davası
C. Çıkar davası
D. Yorum davası
E. Eda davası

3  Aşağıdakilerden hangisi toplu çıkar uyuşmaz-
lıklarının çözümlenmesindeki barışçı çözüm yolla-
rından biri değildir?

A. Uzlaştırma
B.	 Özel	tahkim
C. Arabuluculuk
D. Zorunlu tahkim
E. Grev ve lokavt

4  Grev ve lokavt yerine başvurulan barışçı çö-
züm yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tahkim
B. Olağan arabulculuk
C. Gönüllü uzlaştırma
D. Zorunlu uzlaştırma
E. Olağanüstü arabuluculuk

5  Cumhurbaşkanı tarafından grev veya lokav-
tın ertelendiği durumda yürütülen arabuluculuk 
faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A. Olağan arabuluculuk
B. Gönüllü arabuluculuk
C. Zorunlu arabuluculuk
D. Olağanüstü arabuluculuk
E. İhtiyari serbest arabuluculuk

6  Grev ve lokavtı erteleme süresinin sonunda 
anlaşma sağlanamaması halinde taraflardan biri-
nin başvurusu üzerine uyuşmazlık aşağıdakilerden 
hangisi tarafından çözülür?

A. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
B. Yüksek Hakem Kurulu
C. Cumhurbaşkanı
D. Başbakanlık
E. Valilik

7  Arabuluculuk görevi kaç gün sürer?

A. 6 gün
B. 6 işgünü
C. 15 gün
D. 15 işgünü
E. 30 gün

8  Cumhurbaşkanı grev ve lokavtı kaç gün süre 
ile erteleyebilir?

A. 30 gün
B. 60 gün
C. 90 gün
D. 100 gün
E. 120 gün

9  Grev ve lokavtın yasak olduğu uyuşmazlı-
larda arabulucu tarafından düzenlenen tutanağın 
tebliğinden itibaren taraflardan biri ne kadar süre 
içinde Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir?

A. 3 gün
B. 3 işgünü
C. 6 gün
D. 6 işgünü
E. 15 işgünü

10  Yüksek Hakem Kuruluna seçimle gelen üye-
ler ne kadar süre için seçilirler?

A. 3 ay
B. 6 ay
C. 1 yıl
D. 2 yıl
E. 5 yıl
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Hak Uyuşmazlığı-Men-
faat Uyuşmazlığı” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Tahkim” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Toplu Menfaat Uyuş-
mazlıklarının Çözümünde Uygulanan Sis-
temler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Olağanüstü Arabulucu-
luk” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Eda Davası” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Olağan Arabuluculuk” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Toplu Menfaat Uyuş-
mazlıklarının Barışçı Çözüm Yolları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Olağanüstü Arabulucu-
luk” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Zorunlu (Resmi) Tah-
kim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Tahkim Sürecini Yürüte-
cek Makam: Yüksek Hakem Kurulu’nun Olu-
şumu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Sıra Sizde 
Yanıt Anahtarı7

Sıra Sizde 1

Çıkar uyuşmazlıklarında, taraflar arasında mevcut bir hakkın hiç ya da ge-
reği gibi yerine getirilmemesinden değil, daha önce mevcut olmayan yeni 
bir hakkın tanınması, yeni bir hakka ilişkin yeni bir düzenleme yapılması 
amacıyla ortaya çıkan bir iş uyuşmazlığı söz konusu olmaktadır. Bu nedenle 
toplu iş sözleşmesinin yapılması aşamasında ortaya çıkan uyuşmazlık çıkar 
uyuşmazlığıdır.

Sıra Sizde 2

Toplu çıkar uyuşmazlıklarının ortadan kaldırılmasında kabul edilen barışçı 
çözüm yollarından biri olan arabuluculuğun iki türü vardır. Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanununda toplu görüşmeye taraflardan birinin katıl-
maması veya toplu görüşmede anlaşmaya varılamaması halinde mücadeleci 
çözüm yollarına (grev ve lokavt) veya mücadeleci çözüm yollarının (grev ve 
lokavt) yasaklandığı hallerde zorunlu tahkim yoluna başvurulmadan önce 
her uyuşmazlıkta arabuluculuğa gidilebileceği öngörülmüştür. Buna ola-
ğan arabuluculuk denir. Bundan başka, Kanunda kanuni grev kararı alınan 
bir uyuşmazlıkta yahut kanuni bir grev veya lokavtın Cumhurbaşkanınca 
ertelenmesinin üzerine, erteleme süresi içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanınca veya Bakanın seçeceği bir kişi aracılığıyla yürütülecek 
arabuluculuk faaliyetine ilişkin hükümler de bulunmaktadır. Buna da olağa-
nüstü arabuluculuk adı verilmektedir.

Sıra Sizde 3

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre grev ve lokavtın yasak oldu-
ğu uyuşmazlıklarda, arabulucu tarafından düzenlenen Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununun 50. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen tutanağın 
tebliğinden itibaren taraflardan biri altı işgünü içinde Yüksek Hakem Kurulu-
na başvurabilir ve uyuşmazlık bu şekilde çözümlenebilir.
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Bölüm 8

Grev ve Lokavt
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Anahtar Sözcükler: • Grev • Kanuni Grev • Kanun Dışı Grev • Grevin Ertelenmesi • Grev Oylaması • Lokavt 
• Kanuni Lokavt • Kanun Dışı Lokavt

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
1 Grevi açıklayabilecek,
2 Lokavtı açıklayabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

Toplu İş Hukuku Grev ve Lokavt
• GREV
• LOKAVT
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GREV 

Grev Kavramı 
Barışçı çözüm yollarından sonuç alamayan toplu 

iş uyuşmazlığının tarafları, mücadeleci çözüm yol-
larını kullanarak uyuşmazlığı gidermeye çalışırlar. 
Uyuşmazlığın işçi tarafının sahip olduğu mücadele 
aracı grevdir. İşçiler, kendilerini temsil eden sendika-
ları aracılığıyla grev hakkını kullanarak işveren üze-
rinde ekonomik bir baskı oluşturmaya ve bu suretle, 
toplu iş uyuşmazlığını kendi lehlerine sonuçlandır-
maya çalışırlar. Bu yönüyle, grev hakkı hukukumuz-
da sadece bir işverene iş sözleşmesiyle bağlı olarak 
çalışan işçilere tanınmıştır. Kamu görevlilerinin grev 
yapmaları yasaklanmıştır. Nitekim Türk Ceza Ka-
nununda kamu görevlilerinin grev yasağına rağmen 
böyle bir eylemde bulunmaları suç olarak nitelendi-
rilerek cezai yaptırıma bağlanmıştır. 

08.06.1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunu’nun 
72. maddesinde grev yasaklanmış ve grev yapan işçi-
ler hakkında cezai yaptırımlar öngörülmüştür. İşçile-
rin grev hakkı, ilk defa 1961 Anayasası ve bu anaya-
sal düzenleme esas alınarak çıkarılan 275 sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda düzenlen-
miştir. 1982 Anayasası da grev hakkını temel bir 
sosyal hak olarak düzenlemiştir. 1982 Anayasası’nın 
54. maddesinde, “Toplu iş sözleşmesinin yapılması sı-
rasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkı-
na sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının (...) usul ve 
şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir” 
hükmüne yer verilmiştir. Düzenlemede altı çizil-
mesi gereken husus, işçilerin toplu iş sözleşmesinin 
yapılması sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların 
giderilmesinde grev hakkına sahip olduklarıdır. Bu 
çerçevede, toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmasından 
sonra ortaya çıkan toplu hak uyuşmazlıklarının gi-

derilmesinde işçilerin grev hakkı bulunmamaktadır. 
Bir başka deyimle, hukuk sistemimizde hak grevi 
bulunmamaktadır. Salt toplu olarak kullanılabildiği 
için grev hakkı aynı zamanda kollektif bir hak nite-
liğindedir. Anayasa’da yer alan düzenlemede işçilerin 
grev hakkına sahip olduğu belirtilmekle birlikte, iş-
çilerin bu haklarını bireysel olarak kullanabilmele-
ri mümkün olmaz. Bu nedenle, grevin varlığından 
bahsedebilmek için birden çok işçinin işini bırakma-
sı gerekir. Grev yapmak amacıyla hareket eden tek 
bir işçinin iş bırakması grev olarak nitelendirilemez. 
Öte yandan, grevden söz edilebilmesi için işyerinde 
çalışan bütün işçilerin de işi bırakmaları gerekmez. 
1982 Anayasası’nda temel bir sosyal hak olarak dü-
zenlenen grev hakkından vazgeçilmesine veya bu 
hakkın kısıtlanmasına dair toplu iş sözleşmelerine 
ve iş sözleşmelerine konulacak hükümlerin geçersiz 
oldukları 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanununda kabul edilerek, grev hakkı güvence 
altına alınmıştır (m.66/1). 

Grevin Tanımı ve Unsurları

Tanımı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

58. maddesinin birinci fıkrası gereğince grev, işçi-
lerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faali-
yeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli öl-
çüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veya 
bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları 
için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına denilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu metni için 
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.
html adresine bakabilirsiniz.

internet

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu metni için http://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2012/11/20121107-1.htm adre-
sine bakabilirsiniz.

internet

Grev
İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işye-
rinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliği-
ne göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla 
aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun 
aynı amaçla topluca çalışmamaları için ver-
diği karara uyarak işi bırakmalarıdır.

Grev hakkı hukukumuzda sadece bir iş-
verene iş sözleşmesiyle bağlı olarak çalışan 
işçilere tanınmıştır.
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Unsurları
Grevin tanımına ilişkin düzenleme gözönünde 

tutulduğunda, grevin biri maddi diğeri de manevi 
olmak üzere iki unsuru bulunduğu belirlenebilir. 
Grevin maddi unsuru, işçilerin işi bırakmaları; gre-
vin manevi unsuru ise işçilerin aralarında anlaşma-
ları veya bir kuruluşun kararına uymalarıdır.

Maddi Unsur: İşçilerin İşi Bırakmaları
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

58. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen tanım 
çerçevesinde, grevden bahsedilebilmesi için gerçek-
leşmesi gereken ilk unsur işin bırakılmasıdır. Hiç 
kuşkusuz, işi bırakacak olanların işçi niteliğine sa-
hip olmaları gerekmektedir. Bu bakımdan, işyerinde 
çalışmakta olan ama işçi niteliğine sahip olmayan; 
serbest meslek erbabı, çırak, stajyer, memur gibi ki-
şilerin iş bırakmaları grev olarak nitelendirilemez. 
Kamu görevlilerinin grev yapmaları Devlet Memur-
ları Kanunuyla yasaklanmış, Türk Ceza Kanununda 
da kamu görevlilerinin bu davranışta bulunmaları 
suç olarak nitelendirilerek bu eylem için cezai yap-
tırım öngörülmüştür. Grev hakkına sahip olduğu 
belirtilen işçiler, bir işverene iş sözleşmesiyle bağımlı 
olarak ücret karşılığı çalışan işçilerdir. Bu nedenle, 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 2. 
maddesi gereğince bir işverene iş sözleşmesiyle ba-
ğımlı olarak ücret karşılığı çalışanların dışında Sen-
dikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun ikinci ila 
altıncı bölümlerinin uygulaması bakımından işçi ni-
teliğinde oldukları kabul edilen; iş sözleşmesi dışında 
ücret karşılığı iş görmeyi taşıma, eser, vekalet, yayın, 
komisyon ve adi şirket sözleşmesine göre bağımsız 
olarak mesleki faaliyet olarak yürüten gerçek kişile-
rin iş bırakmaları, söz konusu kişiler iş sözleşmesiyle 
çalışmadıkları için grev olarak nitelendirilemez. 

Öte yandan, grevden söz edilebilmesi için işçi-
lerin topluca çalışmamak suretiyle işi bırakmaları 
da şarttır. İşin bırakılmasından anlaşılması gereken 
işin tamamıyla durdurularak işçilerin işyerinden 
ayrılmalarıdır. İşçilerin işyerinden ayrılmayarak ve-
rimi düşürerek çalışmaya devam ettikleri hallerde, 
grevden bahsedilemez. 

İşçilerin işi bırakmalarının topluca olması da 
gerekmektedir. Aksi takdirde, grev söz konusu 
olmaz. Kanunda belirtilen iş bırakmanın topluca 
olmasından kastedilenin birden çok işçinin işini 
bırakması olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, 
grevin varlığından bahsedebilmek için birden çok 
işçinin işini bırakması gerekir. Grev yapmak ama-
cıyla hareket eden tek bir işçinin iş bırakması grev 
olarak nitelendirilemez. Öte yandan, grevden söz 
edilebilmesi için işyerinde çalışan bütün işçilerin de 
işi bırakmaları gerekmez. 

Grevden bahsedilebilmesi için işçilerin, toplu-
ca çalışmamak suretiyle aralarında anlaşarak veya 
bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları 
için verdiği karara uyarak işi, salt işyerindeki faa-
liyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli 
ölçüde aksatmak amacını güderek bırakmaları da 
gerekmektedir. Topluca iş bırakmanın grev olarak 
nitelendirilebilmesi için işin bırakılma süresinin 
herhangi bir önemi bulunmadığı gibi topluca iş 
bırakmanın işyerinde yürütülen faaliyeti tama-
men durdurmuş veya önemli ölçüde aksatmış 
olmasının da herhangi bir önemi bulunmamak-
tadır. İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle iş-
yerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine 
göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında 
anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca 
çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırak-
maları yeterlidir. 

Manevi Unsur: İşçilerin Aralarında 
Anlaşmaları veya Bir Kuruluşun Kararına 
Uymaları

İşçilerin iş bırakmalarının grev olarak nitelen-
dirilebilmesi için işçilerin işi topluca bırakmaları 
yetmez. İşçilerin işi ayrıca aralarında yaptıkları bir 
anlaşmaya veya bir kuruluşun kararına uyarak bı-
rakmaları da gerekir. Greve ilişkin tanımda, işin 
bırakılması hususunda karar verecek kuruluş hak-
kında herhangi bir nitelendirmede bulunulma-
mıştır. Bu nedenle, grev kavramı bakımından iş 
bırakma kararını verecek kuruluşun herhangi bir 

Grevin maddi ve manevi iki unsuru vardır. 
Grevin maddi unsuru, işçilerin işi bırak-
maları; grevin manevi unsuru ise işçilerin 
aralarında anlaşmaları veya bir kuruluşun 
kararına uymalarıdır.

Grevden söz edilebilmesi için işçilerin 
topluca çalışmamak suretiyle işi bırakma-
ları şarttır.
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önemi bulunmamaktadır. İşçi sendikası dışında, 
bir konfederasyonca alınan karara uyularak işçi-
ler iş bırakmışlarsa, bu iş bırakma da grev olarak 
nitelendirilecektir. Ancak, grevin kanuni bir grev 
niteliğini taşıması için mutlaka işçi sendikasınca 
Kanunda belirlenmiş usule uygun olarak alınmış 
bir iş bırakma kararının mevcut olması gerekir. 
Bu nedenle, işçi sendikası dışındaki bir kurulu-
şun, sözgelimi konfederasyonun kararına uyu-
larak işçilerin topluca iş bırakmaları grev olarak 
nitelendirilmekle birlikte, bu grev kanun dışı bir 
grev sayılır. İşçilerin kanundan doğan haklarını 
kullanmak amacıyla iş bırakmaları grev olarak ni-
telendirilemez. Bu hususa örnek oluşturabilecek 
bir düzenleme, İş Kanununun 34. maddesinde 
yer almaktadır. Buna göre, ücreti ödeme günün-
den itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden 
dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine 
getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle işçilerin kişi-
sel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine 
getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik ka-
zansa dahi grev olarak nitelendirilemez.

Kanuni Grev

Tanımı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-

nun 58. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 
kanuni grev, toplu iş sözleşmesinin yapılması 
sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin 
ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şart-
larını korumak veya geliştirmek amacıyla Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri-
ne uygun olarak yapılan grevdir. Şu halde, grev 
niteliğini taşıyan her iş bırakma kanuni bir grev 
değildir. Kanuni bir grevden bahsedilebilmesi 
için bu grevin Kanunda 58. maddenin ikinci fık-
rasında yer alan unsurları da bünyesinde taşıması 
gerekmektedir. 

 

Unsurları
Kanuni grevin tanımına ilişkin düzenlemeden 

grevin kanuni bir grev niteliğinde olabilmesi için 
mesleki amaç ve Kanunda belirlenmiş usule uygun 
olma unsurlarının bulunması gerektiği sonucuna 
ulaşılmaktadır. Ancak, greve ilişkin yasal düzenle-
meler bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu iki 
unsura grevin yasaklanmamış veya engellenmemiş 
olması unsurları da ilave edilmelidir.

Mesleki Amaç
Kanuni grev, bir defa toplu iş sözleşmesinin ya-

pılması sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek 
amacıyla yapılmalıdır. Bu nedenle, toplu hak uyuş-
mazlıklarında veya toplu iş sözleşmesi süresi içerisinde 
ortaya çıkan toplu çıkar uyuşmazlıklarında grev ya-
pılamaz. Bundan başka, grev işçilerin ekonomik ve 
sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak veya 
geliştirmek amacı güdülerek yapılmalıdır. Sözgelimi, 
işçilerin çalışma şartlarını iyileştirmek ya da uygulan-
makta olan çalışma koşullarının kötüleştirilmesine 
engel olmak için yaptıkları grev, amaç unsurunu içe-
rir. Bu amacı içermeyen grev, kanun dışı grev niteli-
ğini taşır. 

Grevin kanuni bir grev niteliğini taşıma-
sı için mutlaka işçi sendikası tarafından 
Kanunda belirlenmiş usule uygun olarak 
alınmış bir iş bırakma kararının mevcut 
olması gerekir.

Kanuni Grev
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında 
uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin eko-
nomik ve sosyal durumları ile çalışma şart-
larını korumak veya geliştirmek amacıyla 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
hükümlerine uygun olarak yapılan grevdir.

Kanuni grevin unsurları şunlardır:
•	 Mesleki	amaç,
•	 Sendikalar	ve	Toplu	İş	Sözleşmesi	Kanu-

nunda belirlenmiş usule uygun olması,
•	 Grevin	yasaklanmamış	olması,
•	 Grevin	engellenmemiş	olmasıdır.

Toplu hak uyuşmazlıklarında veya toplu iş 
sözleşmesi süresi içerisinde ortaya çıkan toplu 
çıkar uyuşmazlıklarında grev yapılamaz.
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Kanunda Belirlenmiş Usule Uygun Olma
Kanuni bir grevden söz edilebilmesi için amaç 

unsurunun haricinde, Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanununda öngörülmüş olan sıkı usuli ko-
şullara da uygun davranılması gerekir. Bu kapsam-
da, grevin kanuni bir grev niteliğinde olabilmesi 
için öncelikle barışçı çözüm yollarından tarafların 
sonuç alamamış olmaları, daha sonra da grev kara-
rının alınması, ilan edilmesi, uygulanması husus-
larında Kanunda öngörülmüş ayrıntılı prosedürü 
aksatmadan uygulamak gerekmektedir.

•	 Barışçı	Çözüm	Yollarından	Sonuç	Alınamaması
Toplu iş sözleşmesi bağıtlama yetkisine sahip 

olan işçi sendikası, bu yetkiye sahip olduğunun 
tespit edilmesinin hemen ardından grev kararı ala-
rak uygulamaya koyamaz. Yetkili sendikanın bunu 
yapabilmesi için öncelikle Kanunda belirtilen esas-
lara uygun olarak işveren sendikası veya işveren 
sendikası üyesi olmayan işveren ile toplu görüş-
me sürecini işletmesi ve toplu çıkar uyuşmazlığı-
nın arabuluculuk aşamasından geçirilmesi gerekir. 
Sendika, arabuluculuk aşaması tamamlandıktan ve 
arabulucu tarafından düzenlenen tutanağın görevli 
makamca ilgililere tebliğ edilmesinden sonra yine 
Kanundaki esaslara uymak şartıyla bir grev kararı 
alarak uygulamaya koyabilir.

•	 Grev	Kararı
Grev kararı alabilecek olan sendika, toplu gö-

rüşme sürecini işletmiş ve arabuluculuk aşamasın-
da uyuşmazlığın tarafı olan toplu iş sözleşmesi ba-
ğıtlama yetkisine sahip işçi sendikasıdır. Anayasa’da 
işçilerin grev hakkına sahip olduğu belirtilmiş olsa 
da, işçiler bu haklarını, yetkili sendikaları aracı-
lığıyla kullanabilirler. Bu nedenle, işçilerin grev 
kararı alma yetkileri bulunmadığı gibi işçi konfe-
derasyonlarının da grev kararı alma yetkileri bulun-
mamaktadır. Daha önceki aşamalarda, alınan toplu 
iş sözleşmesi yapma yetkisi kaybedilmişse, yetkisi 
düşen işçi sendikasının alacağı grev kararı üzerine 
uygulanan grev kanun dışı olacaktır. Arabulucu-
luk süresinin sonunda anlaşma sağlanamamışsa, 
arabulucu, üç işgünü içinde uyuşmazlığı belirleyen 
bir tutanak düzenler ve bu tutanağa uyuşmazlığın 
sona erdirilmesi için gerekli gördüğü önerileri de 
ekleyerek görevli makama tevdi eder (m.50/5). 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 50. 

maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ve arabu-
lucu tarafından düzenlenen uyuşmazlık tutanağı-
nın görevli makam tarafından tebliği tarihinden 
itibaren altmış gün içerisinde grev kararı alınabi-
lir. Bu süre içerisinde, grev kararının alınmaması 
veya grev yasaklarında Yüksek Hakem Kuruluna 
başvurulmaması halinde toplu iş sözleşmesi yap-
ma yetkisi düşer (m.60/1, m.51/1). Süre geçtikten 
sonra grev kararı alınarak uygulamaya konulmuşsa, 
bu grev kanun dışı bir grev niteliğini taşıyacaktır. 
İşyeri toplu iş sözleşmelerinde, grev kararı işyerini 
kapsamına alır. İşletme toplu iş sözleşmelerinde, 
grev kararı işletme kapsamındaki bütün işyerlerine 
yönelik olmalıdır. Bir işçi sendikasının bir işveren 
sendikasıyla yürüttüğü grup toplu iş sözleşmelerin-
de ise bazı işyerlerinin grev kapsamı dışında bırakı-
labilmesi mümkündür.

•	 Grev	Kararının	Uygulamaya	Konulması
Toplu iş sözleşmesi bağıtlamaya yetkili olan işçi 

sendikasınca, arabulucu tarafından düzenlenen 
uyuşmazlık tutanağının görevli makam tarafından 
tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde alı-
nan grev kararı, uyuşmazlığın tarafı olan işveren 
sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene teb-
liğ edilir (m.60/2). Grev kararı, işçi sendikasınca, 
işyeri veya işyerlerinde derhal ilan edilir (m.60/3). 
Bundan başka, toplu iş sözleşmesi bağıtlamaya 
yetkili olan işçi sendikasınca, arabulucu tarafın-
dan düzenlenen uyuşmazlık tutanağının görevli 
makam tarafından tebliği tarihinden itibaren alt-
mış gün içerisinde altı işgünü önceden karşı tarafa 

Arabulucu tarafından düzenlenen uyuş-
mazlık tutanağının görevli makam tara-
fından tebliğ tarihinden itibaren altmış 
gün içerisinde grev kararı alınabilir.

İşçi konfederasyonlarının aldığı grev ka-
rarı kanuni grev midir?

sıra sizde
1



151

Toplu İş Hukuku

bildirilecek tarihte grev uygulamaya konulabilir. 
Grevin uygulanacağı tarihin, bu süre içerisinde 
karşı tarafa bildirilmemesi halinde toplu iş sözleş-
mesi yapma yetkisi düşer (m.60/1). Grev kararının 
uygulanacağı tarih, işçi sendikasınca, karşı tarafa 
tebliğ edilmek üzere notere ve bir örneği de görevli 
makama tevdi edilir. Uygulama tarihi, işçi sendika-
sınca ayrıca işyeri veya işyerlerinde derhal ilan edilir 
(m.60/5). Grevin kanuni bir grev niteliği taşıması 
için işçi sendikasının, aldığı grev kararının uygula-
maya konulacağı tarihi, karşı tarafa tebliğ edilmek 
üzere notere tevdi etmesi yeterlidir, bunun aynı 
süre içerisinde muhataba ulaşmasına gerek yoktur. 
Noter tarafından tebligatın, uyuşmazlığa taraf olan 
işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işve-
rene yapılması gerekir. 

Grev kararının altmış gün içinde alınarak, uy-
gulanmasına ilişkin kural grev kararının fazla ge-
ciktirilmeden uygulamaya konulmasına, işverene 
altı işgünü önceden bildirilerek grev kararının uy-
gulamaya konulmasına ilişkin kural da işverenin 
karşı karşıya kalacağı sürpriz grevlerin meydana ge-
tireceği zararların önlenmesine hizmet etmektedir. 
Grevin geçici olarak yasaklandığı hallerdeki uyuş-
mazlıklarda yasağın kalkmasından itibaren altmış 
gün içinde altı işgünü önce karşı tarafa bildirilmek 
kaydıyla greve devam edilir (m.62/2). Bildirilen 
tarihte başlamayan grev hakkı düşer. Süresi içinde 
grev kararı uygulamaya konulmamışsa ve alınmış 
bir lokavt kararı da yoksa veya lokavt da süresi için-
de uygulanmaya konulmamışsa yetki belgesinin 
hükmü kalmaz (m.60/4).

Grevin Yasaklanmamış Olması
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 

güvenlik, genel sağlık veya kamu yararının korun-
ması amacıyla bazı hallerde grev yapılmasını yasak-
lamıştır. Kanunda grev yasakları; sürekli ve geçici 
grev yasakları olarak düzenlenmiştir. Yasağın bu-
lunduğu işler ve yerlerde sadece grev değil lokavt 
yoluna başvurmak da mümkün değildir. Grev ya-
pılmasının yasaklanmış olduğu hallerde, toplu iş 
sözleşmesi bağıtlama yetkisi olan işçi sendikasınca 
grev kararı alınarak uygulamaya konulamaz. Buna 
uygun davranılmazsa, yapılan grev kanun dışı grev 
nitelinde olur.

•	 Sürekli	Grev	Yasakları
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

62. maddesinde grev yasağının bulunduğu işler ve 
yerler belirtilmiştir. Bu işler ve yerlerde grev kararı 
alınması ve uygulanması mümkün değildir. Bu ne-
denle, grev yasağının söz konusu olduğu hallerde, 
grev yasağının söz konusu olmadığı hallerde oldu-
ğu gibi toplu görüşme süreci işletilir, arabuluculuk 
aşaması tamamlanır. Bu aşamadan sonra, grev aşa-
masına geçilmez, uyuşmazlık zorunlu tahkim yo-
luyla çözüme kavuşturulur. 

Kanunun 62. maddesinde aşağıda belirtilen iş-
ler ve yerlerde grev yapılamayacağı öngörülmüştür;

1. Can ve mal kurtarma işlerinde,
2. Cenaze işlerinde ve mezarlıklarda,
3. Şehir şebeke suyu, elektrik, doğal gaz, pet-

rol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta 
veya doğal gazdan başlayan petrokimya iş-
lerinde,

4. Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Ge-
nel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde,

5. Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye hiz-
metlerinde,

6. Hastanelerde.
•	 Geçici	Grev	Yasakları
Sürekli grev yasaklarından farklı olarak, geçici 

grev yasaklarında grev hakkının kullanımı geçici 
bir süre için mümkün olmamaktadır. Grevin geçi-
ci olarak yasaklanmasına neden olan olayın devam 
ettiği süre içerisinde grev kararı alabilmek, grev ka-
rarı alınmışsa kararı uygulamaya koyabilmek, grev 
kararı uygulamaya konulmuşsa greve devam ede-
bilmek mümkün değildir. 

Grev kararı, işyerinde veya işyerlerinde işçi 
sendikasınca derhal ilan edilir.

Grev kararı, arabulucu tarafından düzen-
lenen uyuşmazlık tutanağının görevli ma-
kam tarafından tebliği tarihinden itibaren 
altmış gün içerisinde altı işgünü önceden 
karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulama-
ya konulabilir.
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Aşağıda belirtilen hallerde geçici grev yasağı bu-
lunmaktadır;

Cumhurbaşkanı, genel hayatı önemli ölçüde 
etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği yerlerde 
bu durumun devamı süresince yürülükte kalmak 
kaydıyla gerekli gördüğü işyerlerinde grevi yasak-
layabilir. Yasağın kalkmasından itibaren altmış 
gün içinde altı işgünü önce karşı tarafa bildirilmek 
kaydıyla grev uygulamasına devam edilir (m.62/2). 
Sıkıyönetim Kanununun 3-f maddesi gereğince, sı-
kıyönetim halinde sıkıyönetim komutanı, grev yet-
kilerinin kullanılmasını sürekli olarak durdurabilir 
veya izne bağlayabilir. Başladığı yolculuğu yurt 
içindeki varış yerlerinde bitirmemiş deniz, hava, 
demir ve kara ulaştırma araçlarında grev yapılamaz 
(m.62/3).

Grev Engelleri
Grev Cumhurbaşkanınca ertelendiğinde veya 

grevin işçiler tarafından grev oylaması yoluyla 
uygulanmaması sağlandığında yahut mahkeme 
kararıyla grev durdurulduğunda grev engeli orta-
ya çıkmış olmaktadır. Böyle durumlarda, toplu iş 
sözleşmesi bağıtlama yetkisi olan işçi sendikasınca 
alınmış olan grev kararı uygulamaya konulamaz 
veya uygulanmaya başlanmış olan bir greve devam 
edilemez. 

•	 Grevin	Ertelenmesi	
(Değişik: 31.10.2016-KHK-678/35md.) Ka-

rar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya 
lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği, büyükşehir 
belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, 
bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal 
istikrarı bozucu nitelikte ise Cumhurbaşkanı bu 
uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile er-
teleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde 
başlar. genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nite-
likte ise Cumhurbaşkanı bu uyuşmazlıkta grevi alt-
mış gün süre ile erteyebilir. Erteleme süresi, kararın 
yayımı tarihinde başlar (m. 63/1).

Erteleme kararının yürülüğe girmesi üzerine 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 60. 
maddesinin yedinci fıkrası gereğince, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı veya Bakan tarafından 
görevlendirilen arabulucu, uyuşmazlığın çözümü 
için erteleme süresince her türlü çabayı gösterir. Er-
teleme süresi içerisinde taraflar aralarında anlaşarak 
uyuşmazlığı özel hakeme de götürebilir (m.63/2). 

Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlana-
mazsa, altı işgünü içinde taraflardan birinin baş-
vurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Ku-
ruluca çözülür. Aksi takdirde işçi sendikasının 
yetkisi düşer (m.63/3). Bu durumda, toplu çıkar 
uyuşmazlığı, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 
kesin olarak karara bağlanır. Erteleme süresi içe-
risinde, olağanüstü arabuluculuk yoluyla veya 
özel hakem yoluyla giderilmemiş olan toplu çı-
kar uyuşmazlığı, Yüksek Hakem Kurulunca kesin 
olarak çözümleneceği için grevin erteleme süresi 
sonunda uygulamaya konulabilmesi mümkün 
olmaz. Bu nedenle, grevin Cumhurbaşkanınca 
alınacak bir kararla ertelenmesi sonucunda grev 
yasaklanmış gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. 
Ancak, Cumhurbaşkanı, altmış günlük erteleme 
süresi dolmadan erteleme kararnamesini yürür-
lükten kaldırırsa veya mahkeme tarafından erte-
leme kararı hakkında yürütmeyi durdurma veya 
iptal kararı verilirse grev kararı bu tarihten itiba-
ren, karşı tarafa tebliğinden itibaren altmış gün 
içinde ve karşı tarafa noter aracılığı ile altı işgünü 
önce bildirilecek tarihte uygulamaya konabilir. 

Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni 
bir grev, genel sağlığı veya milli güvenliği bo-
zucu nitelikte ise Cumhurbaşkanı bu uyuş-
mazlıkta grevi altmış gün süre ile erteyebilir.

Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağ-
lanamazsa, altı işgünü içinde taraflardan 
birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık 
Yüksek Hakem Kurulunca çözülür.

Bakanlar Kurulunun grevi ertelemesi ka-
rarı gerçekten grevin ertelenmesi midir?

sıra sizde
2
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•	 Grev	Oylaması
Grev oylaması, alınan grev kararının uygulana-

cağı işyerinde veya işyerlerinde çalışmakta olan iş-
çilerin iradeleriyle grevi engelleyebildikleri demok-
ratik bir süreçtir. Her ne kadar, grev kararı alma 
yetkisi işçi sendikasında olsa da, sendikaca temsil 
edilen işçiler, alınan grev kararına rağmen çalıştık-
ları işyerinde grevin uygulanmamasını isteyebilir-
ler. Bu nedenle, hukuk sistemimizde grev oylaması 
kurumu kabul edilerek, işçilere çoğunluğun irade-
siyle grevin uygulanmasına engel olma hakkı tanın-
mıştır. Bu çerçevede, grev kararının işyerinde ilan 
edildiği tarihte o işyerinde çalışan işçilerin en az 
dörtte birinin ilan tarihinden altı işgünü içinde iş-
yerinn bağlı bulunduğu görevli makama yazılı baş-
vurusu üzerine görevli makamca talebin yapılma-
sından başlayarak altı işgünü içinde grev oylaması 
yapılır (m. 61/1). Her işçinin ayrı bir grev oylaması 
talebinde bulunması zorunluluğu bulunmamakta-
dır. İşçiler, grev oylaması talebini içeren bir metni 
topluca imzalayarak da talepte bulunabilirler. Bun-
dan başka, grev oylaması o işyerinde çalışan işçiler 
tarafından talep edilecektir. Grev oylaması talep 
etme hakkı olan işçiler bakımından herhangi bir 
ayrım yapılmamıştır. Bu nedenle, grev kararı alan 
işçi sendikasının üyesi olsun ya da olmasın tüm 
işçiler grev oylaması talebinde bulunabilir. İşletme 
toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlık-
ta grev oylaması talebi, işletmenin her bir işyerinin 
bağlı bulunduğu görevli makama yapılır. Grev oy-
laması isteyen işçilerin sayısının yeterli orana ulaşıp 
ulaşmadığının tespiti ile grev oylamasının sonuç-
ları işletme merkezinin bağlı bulunduğu görevli 
makamda toplanır ve toplu sonuç orada belirlenir 
(m.61/4). Grup toplu iş sözleşmesi yapılmasına 
ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması talebi, grubun 
herbir işyerinin bağlı bulunduğu görevli makama 
yapılır. Grev oylaması isteye işçilerin sayısının ye-
terli orana ulaşıp ulaşmadığının tespiti ile grev oy-
lamasının sonuçları her işyeri için ayrıca belirlenir 
(m.61/5).

Grev oylamasını nasıl yapılavağına ilişkin usul 
ve esaslar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlene-
cektir (m.61/6).

Grev oylamasına ilişkin itirazlar, oylama gü-
nünden başlayarak üç işgünü içinde mahkemeye 
yapılır. İtiraz, mahkemece üç işgünü içinde kesin 
olarak karara bağlanır (61/2).

Oylamada grev ilanının yapıldığı tarihte işye-
rinde çalışan işçilerden oylamaya katılanların salt 
çoğunluğu grevin yapılmaması yönünde karar 
verirse, bu uyuşmazlıkta alınan grev kararı uy-
gulanamaz. Bu durumda Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununun 60. maddesinin birinci fık-
rasında belirtilen altmış günlük sürenin sonuna ka-
dar anlaşma sağlanamazsa veya Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanununun 51. maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen grev oylaması sonucunda grev 
yapılmaması yönündeki kararın kesinleşmesinden 
itibaren işlemeye başlayacak altı işgünlük süre içe-
risinde işçi sendikasınca Yüksek Hakem Kuruluna 
başvurulmazsa yetki belgesinin hükmü kalmaz (m. 
61/3, m. 51/1).

•	 Mahkeme	Kararıyla	Grevin	Durdurulması
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, 

grev hakkının iyiniyet kurallarına aykırı tarzda top-
lum zararına ve milli servete zarar verecek şekilde kul-
lanıldığının tespit edilmesi halinde taraflardan birinin 
veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının 
başvurusu üzerine mahkemece, uygulanmakta olan 
grevin durdurulmasına karar verileceği hükme bağ-
lanmıştır (72/1). Grevin durdurulmasına ilişkin veri-

Grev Oylaması
Alınan grev kararının uygulanacağı işye-
rinde veya işyerlerinde çalışmakta olan iş-
çilerin iradeleriyle grevi engelleyebildikleri 
demokratik bir süreçtir.

Grev oylamasında, grev ilanının yapıldığı 
tarihte işyerinde çalışan işçilerden oyla-
maya katılanların salt çoğunluğu grevin 
yapılmaması yönünde karar verirse o işye-
rinde grev uygulanamaz.

Grev oylaması sonucunda işçiler gre-
vin uygulanmamasına karar verirlerse ve 
uyuşmazlıkta taraf olan işçi sendikası, oy-
lama sonucunun kesinleşmesinden itiba-
ren altı işgünü içerisinde Yüksek Hakem 
Kuruluna başvurmazsa, yetki belgesinin 
hükmü kalmaz.



154

Grev ve Lokavt

len mahkeme kararı üzerine, greve devam edilirse, bu 
grev kanun dışı grev olur. Kanunda grevin mahkeme 
kararıyla durdurulabileceğinin öngörüldüğü bir diğer 
hal, kanun dışı grevin tespiti davalarıdır. Karar verilen 
veya uygulanmakta olan bir grevin kanun dışı olup 
olmadığının tespitine ilişkin davalarda, hakim ted-
bir olarak dava konusu grevin durdurulmasına karar 
verebilir (m. 71/2). Grevin tedbiren durdurulmasına 
ilişkin verilen mahkeme kararı üzerine uygulanan 
grev, kanun dışı grev niteliğindedir.

Tespit Davası (Md. 71)
Taraflardan her biri karar verilen veya uygulan-

makta olan bir grev veya lokavtın kanun dışı olup 
olmadığının tespitini mahkemeden her zaman 
talep edebilir. Mahkeme bir ay içinde karar verir 
(Değişik cümle: 25.10.2017-7036/36.md) Ka-
rar hakkında istinaf yoluna başvurulması halinde 
bölge adliye mahkemesi bir ay içinde kesin olarak 
karar verir. Verilecek karar tarafları, işçi ve işveren 
sendikalarının üyelerini bağlar ve ceza davaları için 
kesin delil teşkil eder.

Kanuni Grevin Sonuçları

Grevin İş Sözleşmeleri Üzerindeki 
Etkisi

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
67. maddesinin birinci fıkrasında, kanuni bir gre-
vin iş sözleşmeleri üzerinde doğurduğu sonuç dü-
zenlenmiştir. Buna göre, kanuni greve katılan, gre-
ve katılmayan veya katılmaktan vazgeçip de grev 
nedeniyle çalıştırılmayan işçilerin iş sözleşmeleri 
grev süresince askıda kalır. Bunun anlamı, iş sözleş-
mesinin her iki tarafı da, sözleşmeden doğan temel 
borçlarını kanuni grev sona erinceye kadar yerine 
getirme yükümlülüğünden kurtulur. Kanuni bir 
grev sebebiyle iş sözleşmesi askıda kalacak olanlar; 
greve katılan, greve katılmayan veya katılmaktan 
vazgeçip de grev nedeniyle çalıştırılmayan işçiler-
dir. Kanuni olmayan bir greve katılan işçiler ile ka-
nuni bir greve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 65. maddesi gereğince zorunlu olarak 
katılamayacak olan işçilerin iş sözleşmeleri kanu-
ni bir grev sebebiyle askıya alınmış olmaz. Kanuni 
grev süresince, iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin 
iş sözleşmesinden doğan işgörme borcu ile işvere-
nin emir ve talimatlarına uyma borcu, işverenin de 
ücret ödeme borcu ortadan kalkar. Bu borçların dı-

şında kalan borçlar, sözgelimi işçinin sadakat borcu 
kanuni grev süresince de devam eder. Bu neden-
le, kanuni grev süresi içerisinde işverenin güveni-
ni kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin 
meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağ-
lılığa uymayan davranışlarda bulunmak suretiyle 
sadakat borcunu ihlal eden işçinin iş sözleşmesi, 
İş Kanununun 25/II-e maddesi gereğince işveren 
tarafından derhâl feshedilebilir. Ancak, askı nede-
niyle yerine getirilme zorunluluğu ortadan kalkan 
işgörme borcunu ifa etmeyen işçinin iş sözleşme-
sinin işveren tarafından feshedilebilmesi mümkün 
değildir. Kanuni grev sona erdikten sonra, kanuni 
grev sebebiyle askıya alınmış olan borçlar yeniden 
ifa edilmeye başlanır. İşçi işgörme borcunu yerine 
getirmek üzere işe başlamak, işveren de işçileri işe 
başlatmak ve askı halinin sona ermesi nedeniyle 
ücret ödeme borcunu yerine getirmek zorundadır. 

Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, 
teşvik etme, greve katılma veya greve katılmaya 
teşvik etme bir işçinin iş sözleşmesi feshedilemez 
(m.66/2). Düzenlemede, işverenin iş sözleşmesini 
salt belirtilen bu olgulardan birine dayanarak bildi-
rimsiz olarak feshedemeyeceği benimsenmiştir. Hiç 
kuşkusuz, kanuni grevin devam ettiği süre içerisin-
de meydana gelen veya kanuni grevin başlangıcın-
dan önce ortaya çıkmış haklı bir sebebe dayanılarak 
iş sözleşmesinin işverence bildirimsiz olarak feshe-
dilebilmesi mümkündür. Sözgelimi, işçinin grev 
esnasında işverenin şeref ve haysiyetine dokunacak 
sözler söylemesi halinde veya işçinin grev esnasında 
işyerinde zarara sebebiyet vermesi yahut hırsızlık 
yapması gibi hallerde İş Kanununun 25/II madde-
si gereğince iş sözleşmesinin işverence haklı sebebe 
dayanılarak feshedilebilmesi mümkündür. 

İş sözleşmesinin süreli feshinin söz konusu ol-
duğu hallerde, bildirim süreleri kanuni grevin de-
vam ettiği süre boyunca işlemez. Kanuni bir grev 
süresince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin iş 
sözleşmesinin, grevin başlamasından önce yapılan 
süreli feshinde, bildirim sürelerinin işlemesi; grevle 
birlikte durur, grevin sona ermesiyle birlikte kaldığı 
yerden yeniden işlemeye başlar. Kanuni bir grevin 

4857 sayılı İş Kanunu metni için http://www.
csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.
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devam ettiği süre içerisinde, iş sözleşmeleri askıda 
kalan işçilerin iş sözleşmesinin süreli feshinde ise, 
bildirim sürelerinin işlemesi, kanuni grev sona er-
dikten sonra başlar. Kanuni grev süresi içerisinde 
işverenin iş sözleşmesini peşin ödeme suretiyle sona 
erdirebilmesi de mümkün olmaz. 

Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, teş-
vik etme, greve katılma veya greve katılmaya teşvik 
etme sebebiyle bir işçinin iş sözleşmesi işverence fes-
hedilmişse veya kanuni grevin devam ettiği süre içeri-
sinde iş sözleşmesi süreli olarak feshedilmişse, işveren 
işçiye iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak orta-
ya çıkan tazminatları ödemekle yükümlüdür.

Kanuni grev sebebiyle iş sözleşmesinin askıya 
alınmasının sonucu olarak, grev süresince iş sözleş-
meleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence 
ücret ve sosyal yardımlar ödenemez. Toplu iş söz-
leşmelerine veya iş sözleşmelerine bunların aksine 
hüküm konulamaz. Ancak işveren, grev sebebiyle 
akdi ilişkileri askıda kalan işçilerin grevin başlama-
sından önce işleyen ücretlerini ve eklerini olağan 
ödeme gününde ödemek zorundadır. (m.67/2, 3). 

Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gereken 
bekleme süresi bakımından çalışılmış gibi sayılan 
halleri belirleyen İş Kanununun 55. maddesinde, 
grevde geçen sürelerden söz edilmemiştir. Bu ne-
denle, kanuni grev süresince iş sözleşmeleri askıda 
kalan işçilerin, yıllık ücretli izne hak kazanması için 
geçmesi gereken bir yıllık sürenin hesabında grev-
de geçen süre gözönünde bulundurulmaz. Bundan 
başka, bir yıllık çalışma süresini tamamlayan işçi-
nin iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazan-
dıran bir sebeple sona erdiği hallerde, kanuni grev 
süreleri kıdem tazminatı miktarının hesabına esas 
kıdem süresine dahil edilmez (m.67/3). 

Grevin devam ettiği süre boyunca, Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortasının ilgili hüküm-
lerinden yararlanmaya devam edilir (m.66/son). 
Grev süresince iş sözleşmeleri askıda olduğundan 
kanuni grev sebebiyle iş sözleşmeleri askıda ka-
lan işçilerin ücretleri ödenmez. Ücret ödenmediği 
için sosyal sigorta primleri de ödenmez. Primlerin 
ödenmediği bu dönemde, iş sözleşmeleri askıda ka-
lan işçiler; prim ödeme koşulu aranmayan sosyal 
sigorta kolları kapsamında yapılan yardımlardan 
yararlanmaya devam ederler, prim ödeme koşulu 
aranan sosyal sigorta kolları kapsamında yapılan 
yardımlar bakımından da, grev öncesinde aranan 
prim koşulunu yerine getirmiş olmak şartıyla grev 
süresince yararlanmaya devam ederler. Grevde ge-

çen sürelerin hizmet borçlanması yoluyla uzun va-
deli sigorta kolları bakımından değerlendirilmesi 
de, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunuyla mümkün kılınmıştır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, 
işveren tarafından kendilerine konut hakkı sağlan-
mış ve greve katılmaları sebebiyle iş sözleşmeleri as-
kıya alınmış olan işçilerin, konut haklarının akıbeti 
ayrıca düzenlenmiştir. Buna göre, işveren, kanuni bir 
grev süresince greve katılan işçilerin oturdukları ve 
kendisi tarafından sağlanmış olan konutlardan çık-
malarını isteyemez (m.69/1). İşveren, bu konutlarda 
oturan işçilerden, grev süresi içinde konutların ona-
rımı, su, gaz, aydınlatma ve ısıtma giderleri ile rayiç 
kirayı talep edebilir (69/2). İşveren, konutların su, 
gazi aydınlatma ve ısıtma hizmetlerini, kanuni grev 
süresince kısıntıya uğratamaz. Ancak bu hizmetlerin 
kanuni grev yüzünden kısıntıya uğramış olanlarının 
devamı, işçiler tarafından istenemez (m.69/3).

İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, greve 

katılan işçilerin işyerinden ayrılmak zorunda oldukla-
rını hükme bağlamıştır (m.64/1). Bu düzenlemeyle, 
greve katılan işçilerin işyerinde kalarak olumsuz du-
rumlara yol açmalarının önüne geçilmek istenmiştir. 
Bundan başka, greve katılan işçilerin, işyerine giriş 
çıkışı engellemeleri de yasaklanmıştır (m.64/2). Ka-
nun, greve katılan işçiler bakımından işyerinden ay-
rılma zorunluluğu getirmekle birlikte greve katılmak 
istemeyen işçilerin çalışma serbestilerini saklı tutmuş-
tur. Gerçekten, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununda greve katılmayan veya katılmaktan vaz-
geçenlerin işyerinde çalışmalarının hiçbir şekilde en-
gellenemeyeceği, greve katılmayan veya katılmaktan 
vazgeçen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta işverenin 
serbest olduğu hükümlerine yer verilmiştir (m.64/1). 
Greve katılan işçilerin işyerinden ayrılma zorunlulu-
ğuna riayet etmemeleri, işyerine giriş çıkışı engelle-
meleri halinde mahallin en büyük mülki amiri, grev 
uygulanan işyerinde gerekli tedbirleri alır (m.74/1). 
Ancak, grevin uygulanması sırasında mahallin en 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu metni için http://www.sgk.
gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_
mevzuat/kanunlar adresine bakabilirsiniz.
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büyük mülki amirinin kamu düzenine ilişkin alacağı 
tedbirler, kanuni bir grevin uygulanmasını engelleyici 
nitelik taşıyamaz (m.74/2). Ayrıca bu kişiler hakkın-
da idari para cezası uygulanır (m.78/h). Öte yandan, 
kanuni bir grevin devam ettiği süre boyunca işçilerin 
işyerinden ayrılma zorunluluğunu yerine getirmemiş 
olmaları, grevi kanun dışı grev haline getirmez.

İşverenin Greve Katılan İşçilerin 
Yerine Başka İşçi Çalıştıramaması 
ve Greve Katılan İşçilerin Başka 
İşverenin Yanında Çalışamaması

Kanuni bir grev dolayısıyla iş sözleşmeleri askı-
da kalan işçiler, grev süresince başka bir işverenin 
yanında çalışamaz. Aksi halde işçinin iş sözleşme-
si işverence haklı nedenle feshedilebilir (m.68/3). 
Düzenleme gereğince, işçinin başka bir işverenin 
yanında çalışması engellenmiş, bağımsız çalışması 
mümkün hale getirilmiştir. Bu nedene dayanılarak 
iş sözleşmesi sona erdirilen işçilerin yerine işveren 
başka işçi çalıştırabilir. Kısmi süreli iş sözleşmesi 
ile çalışan işçilerin, kanuni haftalık çalışma süresi-
ni tamamlayacak süreyi aşmamak üzere başka bir 
işverenin işyerinde çalışabilmeleri mümkündür 
(m.68/3). İşveren de, kanuni bir grev süresince iş 
sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine sürekli ya 
da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını 
çalıştıramaz. Ancak, greve katılamayacak işçiler-
den; ölen, kendi isteği ile ayrılan veya iş sözleşmesi 
işveren tarafından haklı nedenle feshedilenlerin ye-
rine yeni işçi alınabilir. İşverenin bu yasağa aykırı 
hareketi, taraf sendikanın yazılı başvurusu halinde 
görevli makamca denetlenir (m.68/1). Greve ka-
tılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçiler, ancak 
kendi işlerinde çalıştırılabilir. Bu işçilere, greve ka-
tılan işçilerin işleri yaptırılamaz (m.68/2). İşveren, 
bu yükümlülüğüne aykırı davranarak, iş sözleşmesi 
askıda kalmış olan işçilerin yerine başka işçi alırsa, 
bu durum işe alınan yeni işçilerle yapılan iş sözleş-
melerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu dav-
ranışı nedeniyle işveren hakkında idari para cezası 
uygulanır (78/i). 

Çalışma Serbestisi
İşçi sendikasının karar alarak uygulamaya koy-

duğu greve, işyerinde çalışan bütün işçilerin katıl-
ma zorunlulukları bulunmamaktadır. Uygulamaya 
konulan greve katılıp katılmamakta işçi serbesttir. 
Greve katılmayan veya greve başlangıçta katılıp da 
sonradan greve katılmaktan vazgeçen işçiler, iş-
yerinde çalışmaya devam edebilirler. Nitekim bu 
husus, “Greve	 katılmayan	 veya	 katılmaktan	 vazge-
çenlerin işyerinde çalışmaları, hiç bir şekilde engelle-
nemez” ve “İşveren greve katılmayan veya katılmak-
tan vazgeçen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta işveren 
serbesttir” yönündeki düzenlemelerle Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu m.64’de açıkça hü-
küm altına alınmıştır. İşyerinde uygulamaya konu-
lan greve sadece grev kararını alan işçi sendikasının 
üyeleri değil, o işyerinde çalışan ve işçi sendikasına 
üye olmayan işçiler de katılabilir. Grev kararı alarak 
işyerinde uygulamaya koyan işçi sendikasının üyesi 
olmakla birlikte greve katılmayan işçiler hakkında 
sendika disiplin yaptırımı uygulayabilir. Grev uy-
gulanan işyerinde çalışan bir işçinin başlangıçtan 
itibaren greve katılabilmesi mümkün olduğu gibi 
işçinin başlangıçta greve katılıp daha sonra greve 
katılmaktan vazgeçebilmesi de mümkündür. An-
cak, grev kararının uygulanmaya başlandığı tarihte 
greve katılmayan işçinin sonradan greve katılabil-
mesi mümkün olmaz. Her ne kadar, işverenin gre-
ve katılmayan veya katılmaktan sonradan vazgeçen 
işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta serbest olduğu 
kabul edilse de, işveren greve katılmayan işçilerin 
bir kısmını çalıştırma diğer kısmını çalıştırmama 
hakkına sahip değildir. Böyle bir durumda, eşit 
davranma borcu ihlal edilmiş olur. Kanuni bir gre-
vin devam ettiği süre içerisinde greve katılmayarak 
işyerinde çalışmak istemelerine rağmen işverence 
çalıştırılmayan işçilerin de iş sözleşmelerinden do-
ğan hak ve borçları, grevin sona ermesine kadar 
askıda kalır (m.67/1). Greve katılmayan veya katıl-
maktan vazgeçen işçileri işveren çalıştıracaksa, bu 
işçileri ancak kendi işlerinde çalıştırabilir, bunlara, 

Kanuni bir grev dolayısıyla iş sözleşmeleri 
askıda kalan işçiler, grev süresince başka bir 
işte çalışamazlar. Aksi halde işçinin iş sözleş-
mesi, işverence haklı nedenle feshedilebilir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nuna göre, greve katılan işçiler işyerinden 
ayrılmak zorundadır.
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greve katılan işçilerin işlerini yaptıramaz (m.68/2). 
Greve başlamadan önce üretilen ürünlerin satılma-
sına ve işyeri dışına çıkarılmasına engel olunamaz 
(m.64/3). Greve katılmayıp çalışan işçilerin üretti-
ği ürünlerin satılmasına ve işyeri dışına çıkarılması-
na, işyeri için gerekli maddelerin, araç ve gereçlerin 
işyerine sokulmasına engel olunamaz (m.64/4). 

Kanuni Greve ve Lokavta 
Katılamayacak İşçiler

Uygulanmakta olan bir greve katılıp katılmama 
hususu tamamıyla işçinin iradesine bırakılmış ol-
makla birlikte, Kanun zorunlu olarak greve katıla-
mayacak bir işçi kadrosundan bahsetmektedir. Bu 
nitelikte olan işçiler, isteseler de greve katılamazlar. 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 65. 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince, hiçbir surette 
üretim veya satışa yönelik olmamak kaydıyla nitelli-
ği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk 
bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını veya işyeri 
güvenliğini, makine ve demirbaş eşyasının, gereçleri-
nin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin 
bozulmamasını ya da hayvan ve bitkilerin korun-
masını sağlayacak sayıda işçi, kanuni grev sırasında 
çalışmak, işveren de bunları çalıştırmak zorundadır. 
Bunun gibi, işverenin grev sebebiyle iş sözleşmeleri 
askıda kalan işçilerin grevin başlamasından önce iş-
leyen ücretlerini ve ücret eklerini olağan ödeme gü-
nünde ödeme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 
için ödemeyi yapacak personelin de çalışmak zorun-
da olduğu kabul edilmiştir (m.67/2). Grev dışında 
kalacak işçilerin niteliği, sayısı ve yedekleri işveren 
veya işveren vekili tarafından toplu görüşmenin baş-
lamasından itibaren altı işgünü içinde işyerinde yazı 
ile ilan edilir ve bu ilanın bir örneği taraf işçi sendi-
kasına tebliğ edilir. Bu tebliğden itibaren altı işgünü 
içinde işçi sendikası mahkemeye itirazda bulunmaz-
sa ilan hükümleri kesinleşir. İtiraz halinde mahkeme 
altı işgünü içinde kesin olarak karar verir (m.65/2).

Greve katılamayacak işçiler her ne nedenle 
olursa olsun kanuni süre içinde tespit edilmemiş 
ise işveren veya işçi sendikası çalışacak işçi sayısı-

nın tespitini süre geçtikten sonra da görevli ma-
kamdan isteyebilir. Görevli makam, bu tespiti en 
kısa zamanda yaparak taraflara tebliğ eder. Gerekli 
hallerde görevli makam resen tespitte bulunabilir. 
Görevli makamın tespitine karşı taraflardan her 
biri mahkemeye altı işgünü içinde itiraz edebilir. 
Mahkeme altı işgünü içinde kesin olarak karar verir 
(m.65/3). Grevin uygulanacağı dönemde hangi iş-
çilerin işyerinde çalışmaya devam edecekleri görevli 
makamca grev kararının bildirilmesinden itibaren 
üç işgünü içinde resen tespit edilerek ilgili işverene 
ve işçilere yazı ile bildirilir. O işyerinde çalışan ve 
toplu görüşmede taraf olan işçi sendikası ve şubesi-
nin yöneticileri bu hükme tabi tutulamaz (m.65/4). 
İşveren greve katılamayacak işçilerden herhangi bir 
nedenle çalışmalayanların yerine görevli makamın 
yazılı izni ile yeni işçi alabilir (m.65/5). 

Greve katılmayarak işyerinde çalışmak zorunda 
olduğu kabul edilen işçi kadrosu içerisinde yer alan 
işçiler, Kanunda yer alan düzenlemeye rağmen iş 
görme borçlarını yerine getirmezlerse, bu işçilerin 
iş sözleşmeleri işverence haklı sebeple feshedilebilir. 
İşveren iş sözleşmesini sona erdirdiği işçilerin yerle-
rine yeni işçi alabilir. İşveren de bu işçileri çalıştır-
mak zorundadır. Bu zorunluluğa rağmen, işveren 
çalıştırmazsa; işçiler ücrete hak kazanırlar ve diler-
lerse iş sözleşmelerini haklı sebeple feshedebilirler. 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun-
da greve katılamayacakları belirtilenlerden başka, 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Ka-
nunun 17. maddesiyle özel güvenlik görevlilerinin 
de greve katılamayacakları kabul edilmiştir.

Greve katılmayarak işyerinde çalışmak zorunda 
olduğu belirtilen işçiler, grev sonunda imzalanarak 
yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmesinin tara-
fı olan işçi sendikasına üye iseler bu sözleşmeden 
yararlanırlar. Toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi 
sendikasına üye olmayanlar ise dayanışma aidatı 
ödemek suretiyle bu sözleşmeden yararlanabilirler.

İşçi sendikasınca karar alınarak uygula-
maya konulan greve katılıp katılmamakta 
işçiler serbesttir.

Greve katılmayarak işyerinde çalışmak zo-
runda olduğu belirtilen işçiler, grev sonun-
da imzalanarak yürürlüğe konulan toplu iş 
sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına 
üye iseler bu sözleşmeden yararlanırlar.



158

Grev ve Lokavt

Grev Gözcüleri
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-

nun 73. maddesinin birinci fıkrasında, işyerin-
de grev ilan etmiş olan işçi sendikasının, kanuni 
bir grev kararına uyulmasını sağlamak için güç 
kullanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın ken-
di üyelerinin grev kararına uyup uymadıklarını 
denetlemek amacıyla işyerinin giriş ve çıkış yer-
lerine, kendi üyeleri arasından en çok dörder 
grev gözcüsü koyabileceği düzenlenmiştir. İşçi 
sendikası, grev gözcülerini kendi üyelerinden 
belirlemek zorundadır, sendika üyesi olmadığı 
halde greve katılan işçiler arasından grev gözcü-
sü belirleyemez. Grev gözcüleri, işyerine giriş ve 
çıkışlara engel olamaz, giren ve çıkanları kont-
rol etmek amacıyla dahi durduramaz (m.73/2). 
İşçi sendikasının üyesi olmayan grev gözcüleri ile 
Kanundaki yükümlülüklerine aykırı davranan 
grev gözcüleri idari para cezasıyla cezalandırılır 
(m.78/j).

Zararlardan Sorumluluk
Grev esnasında greve karar veren sendikanın 

kusurlu hareketi sonucu grev uygulanan işyerinde 
neden olunan maddi zarardan sendika sorumludur 
(m.64/5). Hiç kuşkusuz, bu düzenleme kapsamın-
da sendikanın sorumluluğunu gerektiren zararlar, 
kanuni grev nedeniyle ortaya çıkan ve işyerinin 
çalışmamasından doğan ekonomik zararlar değil, 
bunların dışında kalan ve kusurlu davranışlar ne-
ticesinde oluşan maddi zararlardır. Bu çerçevede, 
işçi sendikası öncelikle grev uygulanan işyerinde 
kendisinin kusurlu davranışları sonucunda ortaya 
çıkan maddi zarardan sorumludur. Bundan başka, 
yetkili işçi sendikasının kararı olmadan işçi ya da 
yöneticilerin bireysel eylemlerinden kaynaklanan 
zararlardan, sendika değil, kusuru olan yönetici ya 
da işçi sorumludur (m.64/5).

Kanuni Grevin Sona Ermesi
Kanuni bir grev, işçi sendikasının aldığı bir ka-

rarla sona erdirilebilir. İşçi sendikası, grev kararı 
almaya yetkili olduğu gibi aldığı grev kararını or-
tadan kaldırmaya da yetkilidir. Kanuni bir grevi 
sona erdirme kararı, kararı alan tarafça ertesi iş-
günü sonuna kadar yazı ile karşı tarafa ve görevli 
makama bildirilir (m.75/1). Grevin sona erdiği, 
görevli makam tarafından işyerinde ilan edilir. Ka-
nuni grev, ilanın yapılması ile sona erer (m.75/2). 
Grevin uygulanmasına son verilmesi lokavtın, lo-
kavtın uygulanmasına son verilmesi grevin kaldırıl-
masını gerektirmez (m.75/3). Grevi uygulayan işçi 
sendikasının herhangi bir nedenle kapatılması, fes-
hedilmesi veya infisah etmesi hallerinde grev ken-
diliğinden sona erer ve yetki belgesi hükümsüz olur 
(m.75/4). Grevi uygulayan sendikanın, yetki tespi-
ti için başvurduğu tarihte işyerindeki üyesi işçilerin 
dörtte üçünün sendika üyeliğinden ayrıldıklarının 
tespiti halinde ilgililerden biri grevin sona erdiril-
mesi için mahkemeye başvurabilir. Mahkemece be-
lirlenecek tarihte grevin sona ereceği işyerinde ilan 
edilir (m.75/6). Kanunda belirtilen bu sona erme 
hallerinden başka, uygulanmakta olan kanuni bir 
grev, tarafların grevin devam ettiği süre içerisinde 
toplu iş sözleşmesi bağıtlamaları veya isteğe bağlı 
tahkim anlaşması yapmaları, grevin grev hakkının 
kötüye kullanıldığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla 
durdurulması veya uygulanmakta olan grevin sıkı-
yönetim komutanının kararıyla durdurulması hal-
lerinde de sona erer. Kanuni bir grev hangi sebeple 
sona ererse ersin iş sözleşmelerinin askı hali sona 
erer ve iş sözleşmelerinin askıda olması nedeniyle 
ortaya çıkmış olan sonuçlar da ortadan kalkar. 

İşyerinde grev ilan etmiş olan işçi sendi-
kası, kanuni bir grev kararına uyulmasını 
sağlamak için güç kullanmaksızın ve teh-
ditte bulunmaksızın kendi üyelerinin grev 
kararına uyup uymadıklarını denetlemek 
amacıyla, işyerinin giriş ve çıkış yerlerine, 
kendi üyeleri arasından en çok dörder grev 
gözcüsü koymaya yetkilidir.

Grev esnasında greve karar veren sendi-
kanın kusurlu hareketleri sonucu, grev 
uygulanan işyerinde neden olunan maddi 
zarardan sendika sorumludur.

Kanuni bir grev, işçi sendikasının aldığı 
bir kararla sona erdirilebilir.
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Kanun Dışı Grev

Kavram
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

58. maddesinde, kanuni grev için aranan şartlar 
gerçekleşmeden yapılan grevin kanun dışı grev ol-
duğu hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gözönünde 
bulundurularak kanun dışı grev, mesleki amaç un-
surunu bünyesinde barındırmayan veya Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirtilmiş usu-
le uyulmadan ya da grev yasağı yahut grev engeli 
söz konusu olduğu hallerde yapılan grevdir şeklin-
de tanımlanabilir. Bu çerçevede, kanuni bir grevde 
bulunması gereken toplu iş sözleşmesinin yapılma-
sı sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin 
ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını 
korumak veya geliştirmek amacı mevcut olmadan 
yapılan grevler, kanun dışı grev niteliğindedir. Ka-
nunda belirtilen usuli koşullara uyulmaksızın yapı-
lan grevler de kanun dışı grev niteliğindedir. Toplu 
görüşme süreci işletilmeden, arabuluculuk aşaması 
geçilmeden, yetkili işçi sendikasınca alınmış usulü-
ne uygun bir grev kararı olmadan, uyuşmazlık tuta-
nağının görevli makamca tebliğinden itibaren işle-
yen altmış günlük süre geçtikten sonra alınan grev 
kararlarına dayanılarak, usulüne uygun alınan grev 
kararının süresi içerisinde uygulanmaması veya ilan 
edilmemesi gibi kurallara uyulmadan yapılan grev, 
kanun dışı bir grev olarak nitelendirilir. Kanunda 
grev yasaklarının bulunduğu belirtilen ya da grev 
engellerinin söz konusu olduğu hallerde, örneğin 
grevin ertelenmesine veya grev oylamasının grev 
yapılmaması şeklinde sonuçlanmasına rağmen ya-
pılan grevler de, kanun dışı grev sayılacaktır.

Kanun Dışı Grevin Tespiti
Taraflardan her biri, karar verilen veya uygulan-

makta olan bir grevin kanun dışı olup olmadığının 
tespitini mahkemeden her zaman talep edebilir. 
Mahkeme bir ay içinde karar verir. (Değişikcüm-

le:25.10.2017-7036/36 md.) Karar hakkında istinaf 
yoluna başvurulması halinde bölge adliye mahke-
mesi bir ay içinde kesin olarak karar verir.. Verilecek 
karar, tarafları, işçi ve işveren sendikasının üyeleri-
ni bağlar ve ceza davaları için kesin delil teşkil eder 
(m.71/1). Hakim tedbir olarak dava konusu grevin 
durdurulmasına karar verebilir (m.71/2).

Kanun Dışı Grevin Sonuçları
Kanun dışı grevin sonuçlarını, hukuki ve cezai 

sonuçlar olmak üzere iki ana başlık altından incele-
mek mümkündür.

Hukuki Sonuçlar 
Kanun dışı grev yapılması halinde işveren, gre-

vin yapılması kararına katılan, grevin yapılmasını 
teşvik eden, greve katılan veya greve katılmaya ya 
da devama teşvik eden işçilerin iş sözleşmelerini 
haklı nedenle feshedebilir (m.70/1). 

İşverenin işçilerin iş sözleşmelerini belirtilen bu 
sebeplerden birine dayanarak derhal fesihle sona 
erdirebilmesi için grevin kanun dışı olduğunun 
bilinmesi veya bilinebilecek durumda olunması 
da gerekir. Aksi halde, iş sözleşmelerini işverenin 
feshedebilmesi mümkün olmaz. Grevin kanun dışı 
olduğunu bilmediğini veya bilebilecek durumda 
olmadığını ispatlamakla işçi yükümlüdür. 

Kanun dışı bir greve katılanlar bakımından bu 
durum işe devamsızlık; kanun dışı bir grevin ya-
pılması kararına katılan veya bu kararın alınmasını 
teşvik edenler bakımından ise bu durum sadakat 
borcuna aykırılık oluşturur. Her iki durum da, iş 
sözleşmesinin derhal feshinde İş Kanununun 25/
II maddesinde sayılmış olan ahlak ve iyi niyet ku-
rallarına aykırı davranış niteliğindedir. Bu nedenle, 
işveren iş sözleşmesini kanun dışı grev sebebiyle fes-
hederken, İş Kanununun 26. maddesinde belirtilen 
sürelere riayet etmek zorundadır. Buna göre, işveren 
kanun dışı grev sebebiyle işçinin iş sözleşmesini, fii-
lin öğrenilmesinden itibaren altı işgünü ve her halde 
fiilin meydana gelmesinden itibaren bir yıl içerisin-
de feshetmelidir. Bu sürelerin geçmesinden sonra, 
iş sözleşmesinin işverence derhal feshi mümkün 

Kanuni Dışı Grev
Mesleki amaç unsurunu bünyesinde barın-
dırmayan veya Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanununda belirtilmiş usule uyul-
madan ya da grev yasağı yahut grev engeli 
söz konusu olduğu hallerde yapılan grevdir.

Kanun dışı grevin sonuçları şunlardır:
•	 Hukuki	sonuçlar,
•	 Cezai	sonuçlar.
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olmaz. Belirtmek gerekir ki, kanun dışı grev devam 
ettiği müddetçe, işverene iş sözleşmesini derhal fes-
hetme hakkı veren durum süreklilik arz ettiğinden, 
altı işgünlük hak düşürücü süre, her gün yeniden 
işlemeye başlayacaktır. Bunun sonucu olarak, işve-
ren derhal fesih hakkını en geç kanun dışı grevin 
sona erdiği günden itibaren işlemeye başlayacak altı 
işgünlük süre içerisinde kullanmak zorundadır. Uy-
gulanmakta olan grevin kanun dışı grev niteliğinde 
olduğu, işverence grev sona erdikten sonra öğrenil-
mişse, bu durumda işveren kanun dışı grev sebebiyle 
iş sözleşmelerini grevin sona erdiği tarihten itibaren 
işleyecek bir yıllık sürenin içerisinde öğrenmiş ol-
mak şartıyla, öğrenme tarihinden itibaren altı işgü-
nü içerisinde derhal feshedebilir. 

İşverene iş sözleşmesini derhal fesihle sona erdi-
rebilme hakkı veren bir sebebin oluşması üzerine, 
işverenin iş sözleşmesini bu sebebe dayanarak sona 
erdirme zorunluluğu bulunmamaktadır. İşveren, 
dilerse iş sözleşmesini sona erdirir. Bu nedenle, iş-
veren kanun dışı grev sebebiyle işçilerin iş sözleş-
melerini sona erdirip erdirmemekte serbesttir. İş-
veren, kanun dışı bir grevin mevcudiyetine rağmen 
iş sözleşmelerini sona erdirmemişse, iş görülmeyen 
süreye ilişkin ücretin talep edilebilmesi mümkün 
olmaz. Aynı şekilde, işverenin kanun dışı greve ka-
tılan işçileri, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nununun 69. maddesinde belirtilen şartlar çerçeve-
sinde konut hakkından yararlandırma zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. Her ne kadar, Kanunda iş-
çilerin işyerini terk etme zorunluluğu kanuni grev 
için öngörülmüş olsa da, kanun dışı grevde de işçi-
lerin işyerinden ayrılmak zorunda oldukları kabul 
edilmelidir. Aksi durum, işyeri işgali sayılır. İşveren, 
herhangi bir tazminat ödemek zorunda olmaksızın 
kanun dışı grev sebebiyle iş sözleşmelerini derhal 
fesihle sona erdirdiğinde, işten çıkarılan işçilerin 
yerine başka işçi çalıştırma hakkına sahiptir.

Kanun dışı bir grev yapılması halinde, bu grev 
nedeniyle işverenin uğradığı zararlar, greve karar ve-
ren işçi kuruluşu veya kanun dışı grev herhangi bir 
işçi kuruluşunca kararlaştırılmaksızın yapılmışsa, bu 
greve katılan işçiler tarafından karşılanır (m.70/2). 

Kanun dışı bir grev, bu greve katılmayan işçilerin 
iş sözleşmeleri üzerinde herhangi bir sonuç doğur-
maz. İş ilişkisi devam eder ve iş ilişkisinin devam et-
tiği süre boyunca, işçi iş görme borcunu yerine getir-
mek işveren de ücret ödemekle yükümlüdür. Ancak, 
kanun dışı bir grev nedeniyle işyerindeki faaliyet bir 
haftadan daha uzun bir süreyle tamamen durmuşsa, 

bu durum İş Kanununun 24/III maddesi gereğince 
zorlayıcı bir neden oluşturur. Bu nedene dayanarak, 
greve katılmamış olan işçiler, iş sözleşmelerini derhal 
fesihle sona erdirebilirler. Greve katılmamış olan ve 
işyerinde faaliyetin tamamen durması nedeniyle ça-
lışamayan işçilere ilk bir haftalık süre için işveren İş 
Kanununun 40. maddesi gereğince yarım ücret öde-
mekle yükümlüdür. Bu süre geçtikten sonra işçilerin 
ücret talep etme hakları olmaz.

Cezai Sonuçlar
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 

kanun dışı greve ilişkin bir takım cezai yaptırımlar 
öngörülmüştür. Buna göre, Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununda kanuni grev için belirlenen 
şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir grev kararının 
uygulanması halinde grev karar verenler, böyle bir 
greve karar verilmesine veya uygulanmasına veya 
bunlara katılmaya veya devama zorlayan veya teş-
vik edenler, kanun dışı greve katılanlar veya devam 
edenler, kanuni bir grev kararının Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yazılı usul ve esas-
lar dışında uygulanması halinde bu kararı uygula-
yanlar, uygulanmasına veya devamına zorlayanlar 
veya teşvik edenler, grevin mahkeme kararıyla sü-
rekli veya geçici, tamamen veya kısmen yasaklan-
masına rağmen kararı kaldırmayanlar, uygulamaya 
devam edenler, devamına teşvik edenler, zorlayan-
lar, katılan veya katılmaya devam edenler idari para 
cezası ile cezalandırılır (m.78/1). Bu idari para ce-
zaları, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürünce verilir (m.78/3).

LOKAVT

Lokavt Kavramı
Lokavt da grev gibi, toplu iş uyuşmazlıklarının 

çözümlenmesinde kullanılan mücadeleci bir yoldur. 
İşçiler, uyuşmazlıkları gidermek için grev yoluna, 
işverenler de lokavt yoluna başvururlar. Grevde iz-
lenen amaç, işyerinde yürütülen faaliyetin topluca 
çalışmamak suretiyle durdurulmasıdır. Oysa lo-
kavtta işçilerin toplu halde işten uzaklaştırılması söz 
konusudur. Bu esaslar çerçevesinde lokavtı, barışçı 
yolların kullanılmasıyla çözümlenemeyen toplu iş 
uyuşmazlığının işçi tarafının sahip olduğu grev hak-
kını kanuni esaslara uygun olarak kullanması üzeri-
ne, işveren tarafının işçiler üzerinde ekonomik baskı 
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oluşturmak amacıyla başvurduğu mücadeleci bir çö-
züm yolu olarak tanımlamak mümkündür.

Lokavt, grevi bir hak olarak düzenleyen 1961 
Anayasası’nın yürürlükte olduğu dönemde çıkarıl-
mış olan 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunuyla, işverenlerin haklarının yasayla 
düzenleneceğini belirten anayasa hükmü doğrul-
tusunda ilk defa uygulamaya konulmuştur. 1961 
Anayasası’ndan farklı olarak 1982 Anayasası lokav-
tın esaslarına da yer vermiştir. 1982 Anayasası’nda 
grev bir hak olarak ele alınmasına karşın, lo-
kavta hak niteliği bahşedilmemiştir. Gerçekten 
Anayasa’nın 54. maddesinin kenar başlığında grev 
hakkından söz edilmiş, ancak kenar başlıkta lokav-
ta lokavt hakkı olarak değil sadece lokavt olarak 
yer verilmiştir. Düzenlemenin bu şekilde yapılmış 
olması, lokavtın bir hak olarak görülmemesinden 
değil, grev ile lokavtın birbirine eşit haklar olarak 
görülmemesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim bu 
husus gerekçede, lokavtın ancak greve karşı uygu-
lanabileceği belirtilerek vurgulanmış; 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda da 
kanuni lokavta işçi sendikası tarafından alınan 
grev kararı üzerine başvurulacağı belirtilmiştir. Bu 
nedenle, her ne kadar lokavtı düzenleyen madde-
de lokavt hakkından açıkça bahsedilmemişse de, 
lokavtın grev gibi bir hak olduğunun kabul edil-
mesi gerekir. Grev hakkının doğrudan kullanılabi-
liyor olması, lokavtın ise dolaylı olarak ancak grev 
hakkının kullanılması üzerine başvurulabilecek 
bir yol olması, lokavtın bir hak olduğu gerçeğini 
değiştirmez. Anayasa’nın 54. maddesinde yer alan 
anlatımdan, anayasa koyucunun lokavtı, bir sa-
vunma aracı olarak gördüğü anlaşılmaktadır. 1982 
Anayasası’nda düzenlenen lokavttan vazgeçilme-
sine veya bu hakkın kısıtlanmasına dair toplu iş 
sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine konulacak hü-
kümlerin geçersiz oldukları kabul edilerek, lokavt 
güvence altına alınmıştır (m.66/1).

Lokavtın Tanımı ve Unsurları 

Tanımı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

59. maddesinin birinci fıkrası gereğince lokavt, iş-
yerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak 
tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi 
kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak iş-
çilerin topluca işten uzaklaştırılmasına denilir.

Unsurları
Tanım çerçevesinde lokavtın; işçilerin topluca 

işten uzaklaştırılmaları, işten uzaklaştırmanın işye-
rinde yürütülen faaliyetin tamamen durmasına yol 
açacak nitelikte olması ve işten uzaklaştırmanın işve-
renin veya bir kuruluşun verdiği karara uyularak ger-
çekleştirilmesi şeklinde üç unsuru bulunmaktadır.

İşçilerin Topluca İşten Uzaklaştırılmaları
Lokavttan söz edilebilmesi için gerçekleşmesi 

gereken ilk unsur, işyerinde çalışmakta olan işçi-
lerin topluca işten uzaklaştırılmalıdır. İşten uzak-
laştırmadan, işçilerin iş sözleşmelerinin sona erdi-
rilmesi değil, sözleşme sona erdirilmeden işçilerin 
işyerinden uzaklaştırılmaları, işyerine alınmamaları 
ya da işçilere iş verilmemesi anlaşılmalıdır. Bundan 
başka, işten uzaklaştırmanın topluca olması da ge-
rekir. İşçilerin topluca uzaklaştırılması, işyerinde 
sürdürülen faaliyetin tamamen durmasına yol aça-
cak sayıdaki işçinin işten uzaklaştırılması demektir. 
Topluca işten uzaklaştırma, geçici veya sürekli ola-
bilir. İşçilerin topluca ve sürekli olarak işten uzak-
laştırılmaları ya da başka bir hakkın kullanılması 
niteliğinde olmamak şartıyla işçilerin iş sözleşme-
lerinin feshi yoluyla uzaklaştırılmaları da lokavttır. 
Ancak bu lokavt, kanun dışı bir lokavttır. Lokavtın 
kanuni bir lokavt niteliğinde olabilmesi için işten 
uzaklaştırmanın geçici olması gerekir.  

Lokavt
İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına 
neden olacak tarzda, işveren veya işveren 
vekili tarafından kendi kararıyla veya bir 
kuruluşun verdiği karara uyarak işçilerin 
topluca işten uzaklaştırılmasıdır.

Lokavtın unsurları şunlardır:
•	 İşçilerin	topluca	işten	uzaklaştırılmaları,
•	 İşten	uzaklaştırmanın	işyerinde	yürütü-

len faaliyetin tamamen durmasına yol 
açacak nitelikte olması, 

•	 İşten	uzaklaştırmanın	işverenin	veya	bir	
kuruluşun verdiği karara uyularak ger-
çekleştirilmesidir.
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İşten Uzaklaştırmanın İşyerinde 
Yürütülen Faaliyetin Tamamen 
Durmasına Yol Açacak Nitelikte Olması

Lokavt için işçilerin topluca işten uzaklaştırıl-
ması neticesinde işyerinde yürütülen faaliyetin ta-
mamen durması da gerekir. İşçiler işten uzaklaştı-
rılmalarına karşın faaliyet kısmen devam ediyorsa, 
lokavt gerçekleşmez. Lokavt bakımından işçilerin 
işten uzaklaştırılmalarının işyerinde yürütülen faa-
liyetin tamamen durmasına yol açması yeterli olup, 
ayrıca bunun belirli bir amaçla yapılmasına gerek 
yoktur. Ancak, kanuni lokavt bakımından işçilerin 
işten uzaklaştırılarak işyerinde yürütülen faaliyetin 
tamamen durdurulması, toplu iş sözleşmesi yapıl-
ması sırasında ortaya çıkan toplu menfaat uyuş-
mazlığını giderme amacını taşımalıdır. 

İşten Uzaklaştırmanın İşverenin 
veya Bir Kuruluşun Verdiği Karara 
Uyularak Gerçekleştirilmesi

İşçilerin işten idari veya yargısal bir karara ya-
hut zorlayıcı bir sebep gibi bir sebebe dayanılarak 
değil, işveren veya işveren vekili tarafından kendi 
kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyula-
rak uzaklaştırılmış olması gerekir. Kararı verecek 
makam olarak bir kuruluştan bahsedildiğine göre, 
işveren sendikası dışında, işveren birlikleri veya 
dernekleri de bu yönde karar verebilir. Ancak, 
kanuni bir lokavt için lokavt kararının mutlaka 
işveren sendikasınca verilmesi gerekmektedir. İş-
veren birlikleri veya dernekler tarafından verilen 
kararlar üzerine işçilerin topluca işten uzaklaştı-
rılması lokavt niteliğinde olmakla birlikte kanuni 
bir lokavt sayılmaz.

Kanuni Lokavt

Tanımı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

59. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, toplu iş 
sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çık-
ması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alın-
ması halinde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu hükümlerine uygun olarak yapılan lokavta 
kanuni lokavt denir.

Unsurları
Kanuni lokavtın tanımına ilişkin düzenleme-

den, lokavtın kanuni bir lokavt niteliğinde olabil-
mesi için mesleki amaç ve Kanunda belirlenmiş 
usule uygun olma unsurlarının bulunması gerekti-
ği sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak, lokavta ilişkin 
yasal düzenlemeler bir bütün olarak değerlendiril-
diğinde bu iki unsura lokavtın yasaklanmamış veya 
engellenmemiş olması unsuru da ilave edilmelidir.

Mesleki Amaç
Kanuni lokavtın tanımına ilişkin düzenlemede, 

kanuni grevin tanımına ilişkin düzenlemede olduğu 
gibi amaç unsurundan açıkça söz edilmemektedir. 
Madde metninde, kanuni lokavtın toplu iş sözleşme-
sinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde 
ve işçi sendikasınca grev kararı alınmasının üzerine 
yapılabileceği öngörüldüğüne göre, amaç unsurunun 
kanuni lokavt bakımından da mevcut olduğu kabul 
edilmelidir. Buna göre, lokavt alınan grev kararı üzeri-
ne işverenlerin ekonomik ve sosyal durumlarını koru-
mak amacı güdülerek yapılmalıdır. Bu amacı içerme-
yen lokavt, kanun dışı lokavt niteliğini taşır. 

Kanunda Belirlenmiş Usule Uygun 
Olma

Kanuni bir lokavttan söz edilebilmesi için mesle-
ki amaç unsurunun haricinde, Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununda öngörülmüş olan sıkı usuli 

Kanuni Lokavt
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında 
uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası ta-
rafından grev kararı alınması halinde bu 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
hükümlerine uygun olarak yapılan lokavtır.

Kanuni lokavtın unsurları şunlardır:
•	 Mesleki	amaç,
•	 Sendikalar	 ve	Toplu	 İş	 Sözleşmesi	 Ka-

nununda belirlenmiş usule uygun ol-
ması,

•	 Lokavtın	yasaklanmamış	olması,
•	 Lokavtın	engellenmemiş	olmasıdır.
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koşullara da uygun davranılması gerekir. Bu kapsam-
da, lokavt kararının alınması, ilan edilmesi, uygu-
lanması hususlarında Kanunda öngörülmüş ayrıntılı 
prosedürü aksatmadan uygulamak gerekmektedir.

•	 Lokavt	Kararı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

60. maddesinin ikinci fıkrasına göre, lokavt kararı 
uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya iş-
veren sendikası üyesi olmayan işveren tarafından 
alınabilir. Bu durum karşısında, toplu çıkar uyuş-
mazlığının tarafı işveren sendikasıysa lokavt kararı 
işveren sendikasınca alınacaktır. İşveren sendikasına 
üye olan işverenin lokavt kararı alabilmesi mümkün 
olmaz. Toplu çıkar uyuşmazlığının tarafı işveren sen-
dikası üyesi olmayan işverense, bu durumda lokavt 
kararının işverence alınması gerekir. 

Uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya 
sendika üyesi olmayan işveren, işçi sendikasının 
almış olduğu grev kararının kendisine tebliğinden 
itibaren altmış gün içinde lokavt kararını almak 
zorundadır. Bu sürenin geçmesi üzerine bir lokavt 
kararı alınmışsa, bu lokavt kanun dışı lokavt nite-
liğindedir. 

Alınacak lokavt kararı kapsamına esas olarak 
grev kararı kapsamında olan işyerleri girer. İşletme 
toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında ortaya çı-
kan uyuşmazlıklarda lokavt kararı, işletmenin bü-
tününü kapsar.

•	 Lokavt	Kararının	Uygulamaya	Konulması
Toplu iş uyuşmazlığının tarafı olan işveren sen-

dikası veya sendika üyesi olmayan işveren, grev ka-
rarının kendisine tebliğinden itibaren altmış gün 
içinde lokavt kararı alabilir ve bu süre içerisinde 
altı işgünü önceden karşı tarafa bildirilecek tarih-
te uygulamaya koyabilir (m.60/2). Lokavt kararı, 
kararı alan tarafça işyeri veya işyerlerinde derhal 
ilan edilir (m.60/3). Lokavt kararının 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 derhal ilan edilir (m.60/5). 
Bildirilen tarihte başlamayan lokavt düşer. Süresi 
içinde alınmış bir lokavt kararı yoksa veya lokavt 

süresi içerisinde uygulamaya konulmamışsa yetki 
belgesinin hükmü kalmaz (m.60/4).

Lokavt kararının alınabilmesi, alınan grev ka-
rarının uygulamaya konulmasına değil, grev kara-
rının alınmış olmasına bağlıdır. Bu nedenle, Ka-
nunda belirtilen usule uygun olarak alınan lokavt 
kararının grev kararının uygulanmasından önce 
uygulamaya konulabilmesi mümkündür.

•	 Kanunda	Belirlenmiş	Usule	Uygun	Olma
Lokavt yapılmasının yasaklanmış olduğu veya 

lokavt engelinin ortaya çıktığı hallerde, lokavt ka-
rarı alınarak uygulamaya konulamaz. Buna uygun 
davranılmazsa, yapılan lokavt, kanun dışı lokavt 
nitelinde olur. Lokavt yasakları ve engelleri, grev 
yasakları ve engellerine paralel olarak, Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda düzenlenmiştir. 
Bu konular daha önce ayrıntılı olarak açıklandığı 
için burada üzerinde durulmayacaktır. 

Kanuni Lokavtın Sonuçları

Lokavtın İş Sözleşmeleri Üzerindeki 
Etkisi

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
67. maddesi birinci fıkrasında kanuni bir lokavtın 
iş sözleşmesi üzerinde doğurduğu sonuç düzen-
lenmiştir. Buna göre, kanuni lokavta maruz kalan 
işçilerin iş sözleşmeleri lokavt süresince askıda ka-
lır. Bunun anlamı, iş sözleşmesinin her iki tarafı, 
sözleşmeden doğan temel borçlarını kanuni lokavt 
sona erinceye kadar yerine getirmezler. Kanuni lo-
kavt süresince, lokavta maruz kalan işçinin iş söz-
leşmesinden doğan iş görme borcu ile işverenin 
emir ve talimatlarına uyma borcu, işverenin de 
ücret ödeme borcu ortadan kalkar. Bu borçların dı-
şında kalan borçlar, sözgelimi işçinin sadakat borcu 
kanuni lokavt süresince de devam eder. Kanuni bir 
grevin iş sözleşmeleri üzerinde doğurduğu ve yuka-
rıda ayrıntılarıyla açıklanan diğer hukuki sonuçlar, 

Lokavt kararı, uyuşmazlığın tarafı olan iş-
veren sendikası veya işveren sendikası üye-
si olmayan işveren tarafından alınabilir.

Lokavt kararı, işyerinde veya işyerlerinde 
kararı alan tarafça derhal ilan edilir.

Lokavt kararı, grev kararının tebliğinden 
itibaren altmış günlük süre içerisinde altı 
işgünü önceden karşı tarafa bildirilecek ta-
rihte uygulamaya konabilir.
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kanuni bir lokavt neticesinde de ortaya çıkmakta-
dır. Bu hukuki sonuçlar daha önce ayrıntılı olarak 
açıklandığı için burada üzerinde durulmayacaktır.

İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, ka-

nuni bir grevde olduğu gibi lokavta maruz kalan 
işçilerin işyerinden ayrılmak zorunda olduklarını 
hükme bağlamıştır (m.64/1). Lokavta maruz kalan 
işçilerin işyerinden ayrılma zorunluluğuna riayet 
etmemeleri, işyerine giriş çıkışı engellemeleri ha-
linde mahallin en büyük amiri, lokavt uygulanan 
işyerinde gerekli tedbirleri alır (m.74/1). Ancak 
lokavtın uygulanması sırasında mahallin en büyük 
mülki amirinin kamu düzenine ilişkin alacağı ted-
birler, kanuni bir lokavtın uygulanmasını engelle-
yici nitelik taşıyamaz (m.74/2). Ayrıca bu kişiler 
hakkında idari para cezası uygulanır (m.78/h).

İşverenin Lokavta Maruz Kalan İşçilerin 
Yerine Başka İşçi Çalıştıramaması 
ve İşçilerin Başka İşverenin Yanında 
Çalışamaması

Kanuni bir grevde olduğu gibi kanuni bir lo-
kavt dolayısıyla iş sözleşmeleri askıda kalan işçiler, 
lokavt süresince başka bir işverenin yanında çalışa-
maz. Aksi halde işçinin iş sözleşmesi işverence haklı 
nedenle feshedilebilir (m.68/3). Düzenleme gere-
ğince, işçinin başka bir işverenin yanında çalışması 
engellenmiş, bağımsız çalışması mümkün hale geti-
rilmiştir. Bu nedene dayanılarak iş sözleşmesi sona 
erdirilen işçilerin yerine işveren başka işçi çalıştıra-
bilir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin, 
kanuni haftalık çalışma süresini tamlayacak süreyi 
aşmamak üzere başka bir işverenin işyerinde çalı-
şabilmeleri ise mümkündür (m.68/3). İşveren de 
kanuni bir lokavt süresince iş sözleşmeleri askıda 
kalan işçilerin yerine sürekli ya da geçici olarak baş-
ka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. Ancak, 
lokavta maruz bırakılamayacak işçilerden, ölen, 
kendi isteği ile ayrılan veya iş sözleşmesi işveren ta-
rafından haklı nedenle feshedilenlerin yerine yeni 
işçi alınabilir. İşverenin bu yasağa aykırı hareketi, 
taraf sendikanın başvurusu halinde görevli ma-

kamca denetlenir (m.68/1). Buna aykırı davranışı 
nedeniyle işveren hakkında idari para cezası uygu-
lanır (m.78/i). sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 65. maddesinde belirtilen işçileri ça-
lıştıran işveren kanuni lokavt sırasında başkalarını 
çalıştırma yasağını ihlal etmiş olmaz. Hiçbir surette 
üretim ve satışa yönelik olmamak kaydıyla niteli-
ği bakımından sürekli olmasında teknik zorunlu-
luk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını veya 
işyeri güvenliğini, makine ve demirbaş eşyasının, 
gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve mamul 
maddelerin bozulmasını ya da hayvan ve bitkilerin 
korunmasını sağlayacak sayıda işçi, kanuni lokavt 
sırasında çalışmak, işveren de bunları çalıştırmak 
zorundadır. Kanuni lokavta katılamayacak işçilerin 
belirlenmesinde, kanuni grev bakımından öngörü-
len esaslar uygulanır. Bu konu daha önce ayrıntılı 
olarak açıklandığı için burada üzerinde durulma-
yacaktır.

Lokavt Gözcüleri
İşyerinde lokavt ilan etmiş olan işveren sendika-

sı kanuni bir lokavt kararına uyulmasını sağlamak 
için güç kullanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın 
kendi üyelerinin lokavt kararına uyup uymadıkla-
rını denetlemek amacıyla lokavtın kapsamına giren 
işyerlerine gözcüler gönderebilir (m.73/3).

Kanuni Lokavtın Sona Ermesi
Kanuni bir lokavt, lokavt kararı alan işveren 

sendikası veya işveren sendikası üyesi olmayan iş-
verenin aldığı bir kararla sona erdirilebilir. İşveren 
sendikası veya işveren sendikası üyesi olmayan işve-
ren, lokavt kararı almaya yetkili olduğu gibi aldığı 
lokavt kararını ortadan kaldırmaya da yetkilidir. 
Kanuni bir lokavtı sona erdirme kararı, kararı alan 
tarafça ertesi işgünü sonuna kadar yazı ile karşı ta-
rafa ve görevli makama bildirilir (m.75/1). Lokav-
tın sona erdiği, görevli makam tarafından işyerinde 
ilan edilir. Kanuni lokavt, ilanın yapılması ile sona 
erer (m.75/2). Kanuni bir lokavt, lokavt kararını 
alan işveren sendikası kararıyla sona erdirilmişse, iş-
veren sendikası üyesi olan işveren bu karara uymak 
zorundadır. Uymazsa, lokavt kanun dışı lokavt ha-
line gelir. İşveren sendikasınca alınmış bir kanuni 
lokavt kararının sendika üyesi olan işverence alınan 
bir kararla da sona erdirilebileceği öğretide kabul 
edilmektedir. Grevi uygulayan işçi sendikasının 
herhangi bir nedenle kapatılması, feshedilmesi 

İşyerinde lokavta maruz kalan işçiler işye-
rinden ayrılmak zorundadır.
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veya infisah etmesi hallerinde alınmış bir karar var-
sa lokavt kendiliğinden sona erer ve yetki belgesi 
hükümsüz olur (m.75/4). Lokavtı uygulayan işve-
ren sendikasının herhangi bir nedenle kapatılması, 
feshedilmesi veya infisah etmesi hallerinde lokavt 
kendiliğinden sona erer (m.75/5). Kanunda belirti-
len bu sona erme hallerinden başka, uygulanmakta 
olan kanuni bir lokavt, tarafların lokavtın devam 
ettiği süre içerisinde toplu iş sözleşmesi bağıtlama-
ları veya isteğe bağlı tahkim anlaşması yapmaları, 
lokavtın lokavt hakkının kötüye kullanıldığı ge-
rekçesiyle mahkeme kararıyla durdurulması veya 
uygulanmakta olan lokavtın sıkıyönetim komuta-
nının kararıyla durdurulması hallerinde de sona 
erer. Kanuni bir lokavt hangi sebeple sona ererse 
ersin iş sözleşmelerinin askı hali sona erer ve iş söz-
leşmelerinin askıda olması nedeniyle ortaya çıkmış 
olan sonuçlar da ortadan kalkar. Buna karşın, gre-
vin uygulanmasına son verilmesi lokavtın, lokavtın 
uygulanmasına son verilmesi grevin kaldırılmasını 
gerektirmez (m.75/3). Bu sebeple, lokavt sona er-
miş olsa da grev uygulanmaya devam ediliyorsa, iş 
sözleşmesinden doğan hak ve borçlar kanuni grev 
sebebiyle askıda kalmaya devam eder.

Kanun Dışı Lokavt

Kavram
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 

59. maddesinde, kanuni lokavt için aranan şartlar 
gerçekleşmeden yapılan lokavtın kanun dışı lokavt 
olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gözönün-
de bulundurularak, kanun dışı lokavt, mesleki amaç 
unsurunu bünyesinde barındırmayan veya Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirtilmiş 
usule uyulmadan ya da lokavt yasağı yahut lokavt 
engeli söz konusu olduğu hallerde yapılan lokavttır 
şeklinde tanımlanabilir. Bu çerçevede, kanuni bir 
lokavtta bulunması gereken toplu iş sözleşmesinin 
yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde bu 
uyuşmazlığın çözümlenmesi amacı mevcut olma-
dan veya kanuni bir grev kararı alınmasından önce 
yapılan lokavtlar, kanun dışı lokavt niteliğindedir. 
Kanunda belirtilen usuli koşullara uyulmaksızın ya-
pılan lokavtlar da kanun dışı lokavt niteliğindedir. 
Yetkili işveren sendikasınca veya işveren sendikası 
üyesi olmayan işverence alınmış usulüne uygun bir 
lokavt kararı olmadan, kanuni grev kararının teb-
liğinden itibaren altmış gün içerisinde alınmayan, 

usulüne uygun alınan lokavt kararının kanuni süresi 
içerisinde uygulanmaması veya ilan edilmemesi veya 
işveren sendikasının sona erdirme kararına rağmen 
lokavta devam edilmesi hallerinde lokavt kanun dışı 
bir lokavt olarak nitelendirilir. Kanunda lokavt ya-
saklarının bulunduğu belirtilen ya da lokavt engel-
lerinin söz konusu olduğu hallerde yapılan lokavtlar 
da, kanun dışı lokavt sayılacaktır.

Kanun Dışı Lokavtın Tespiti
Taraflardan herbiri, karar verilen veya uygu-

lanmakta olan bir lokavtın kanun dışı olup olma-
dığının tespitini mahkemeden her zaman talep 
edebilir. Mahkeme, bir ay içinde karar verir. Ka-
rar hakkında istinaf yoluna başvurulması halinde 
bölge adliye mahkemesi bir ay içinde kesin olarak 
karar verir. Verilecek karar, tarafları, işçi ve işveren 
sendikasının üyelerini bağlar ve ceza davaları için 
kesin delil teşkil eder (m.71/1). Hakim, tedbir ola-
rak dava konusu grev veya lokavtın durdurulması-
na karar verebilir (m.71/2).

Kanun Dışı Lokavtın Sonuçları

Hukuki Sonuçlar
Kanun dışı bir lokavtın uygulanması halinde, 

işverence işçilere iş verilmemesi, alacaklı temerrüdü 
oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak, Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 70 maddesinin 
üçüncü fıkrasında, işverenin kanun dışı bir lokavt 
uygulaması sebebiyle işçilerin lokavt süresine iliş-
kin iş sözleşmesinden doğan bütün haklarını bir iş 
karşılığı olmaksızın ödemek ve uğradıkları zararları 
tazmin etmekle yükümlü oldukları hükme bağlan-
mıştır. Bundan başka, kanun dışı lokavt yapılması 
halinde işçilerin, böyle bir lokavtı yapan işverenle 
olan iş sözleşmelerini, haklı nedenle feshedebilme-
leri ve buna bağlı olarak her türlü haklarını talep 
edebilmeleri de mümkündür. İş sözleşmesini ka-
nun dışı lokavt sebebiyle feshederken işçi, İş Ka-
nununun 26. maddesinde belirtilen sürelere riayet 
etmek zorundadır. Buna göre, işçi kanun dışı lo-
kavt sebebiyle iş sözleşmesini, lokavtın kanun dışı 

Kanun Dışı Lokavt
Kanuni lokavt için aranan şartlar gerçek-
leşmeden yapılan lokavttır.
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olduğunun öğrenilmesinden itibaren altı işgünü ve her halde fiilin meydana gelmesinden itibaren bir yıl 
içerisinde feshetmelidir. Bu sürelerin geçmesinden sonra, iş sözleşmesinin derhal feshi mümkün olmaz. 
Belirtmek gerekir ki, kanun dışı lokavt devam ettiği müd-
detçe, işçiye iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı veren 
durum süreklilik arz ettiğinden, altı işgünlük hak düşü-
rücü süre, her gün yeniden işlemeye başlayacaktır. Bunun 
sonucu olarak, işçi derhal fesih hakkını en geç kanun dışı 
grevin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlayacak altı 
iş günlük süre içerisinde kullanmak zorundadır.

Cezai Sonuçlar
Kanun dışı lokavtın cezai sonuçları kanun dışı greve paralel olarak düzenlenmiştir.

Kanun dışı lokavtın sonuçları şunlardır:
•	 Hukuki	sonuçlar,
•	 Cezai	sonuçlar.

15 BİN METAL İŞÇİSİ GREVE ÇIKIYOR...
2010-2012 dönemi grup toplu iş sözleşme-

sinde Birleşik Metal-İş’in grev kararı aldığı 28 
işyerinde grev oylaması talep edilen yerlerde oyla-
malar tamamlandı. Toplam 14 işyerinde yapılan 
oylamalar sonucunda 8’inde “greve evet” sonucu 
çıkarken, kalan 6 işyerinde “greve hayır” sonucu 
çıktı. Bu sonuçlarla 22 fabrikada grev kararı ge-
çerliliğini sürdürüyor.

Grev oylaması sonuçlarına üç işgünü içinde 
itiraz edilebiliyor. Grev uygulamaları için bu iş-
yerlerinde 60 günlük süre işliyor. İşçiler bu süre 
içinde, 6 işgünü önceden duyurmak kaydıyla iste-
dikleri gün grev uygulamalarını başlatabilecekler.

Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 22 Şubat 
tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında Bir-
leşik Metal-İş’in grev kararı ilan ettiği 28 işyeri için 
lokavt kararı almış ve işyerlerinde de ilan etmişti. 

Grev oylaması yapılan işyerlerinde lokavt 
kararı grev oylaması sonuçlarının kesinleşmesine 
kadar askıdadır.

Grev oylamasında “hayır” sonucu çıkan iş-
yerlerindeki sözleşmeleri ise Yüksek Hakem Ku-
rulu belirleyecek.

Kaynak: http://www.birgun.net/workers_index.
php?news_code=1299189996&year=2011&mo
nth=03&day=04 adresinden kısaltılarak alınmış 
ve düzenlenmiştir.

Yaşamla İlişkilendir
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“... ülkemizde kabul edilen sistemde grev 
oylamasında sendika üyesi olmayan işçilerin et-
kin olabilmesi grev oylamasına ayrı bir görünüm 
kazandırmakta, oylamaya hazırlık ve oylamanın 
yönlendirilmesi aşamalarında bu işçilerin önem-
li etkileri olabilmektedir. Gerçi, sendikalı olsun 
veya olmasın, greve katılıp katılmamanın serbest 
olduğu muhakkaktır...

Grev oylamasının bir diğer özelliği, onun 
demokratik niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bu-
nunla birlikte, adı üstünde ‘oylama’ kavramı ister 
istemez işverenlerin, sendikanın ve hatta işçilerin 
bazı spekülasyonlarına yol açmakta, spekülasyon-
lar oylama ve grevi etkilemeye yönelmektedir. 
Bu durum, işçilerin gerek çalışma yaşamına ge-
rekse özel hayatlarına da olumsuz etkide bulun-
makta, işyerindeki işçilerde tümüyle oylamadan 
kaynaklanan ayrı ve değişik bir psikolojik ortam 

yaratmaktadır. İşçilerin çalışmalarını ve özel ha-
yatlarını etkileyen bu ortam, toplu görüşmelerin 
seyrine, işverenin ve sendikanın tutumuna göre 
değişik sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin, 
kimi işyerlerindeki işçilerde çekingenlik ve işin-
den olma kaygısı meydana gelmekte, kimi işyer-
lerinde işverence zaten istenmeyen sendikanın 
saf dışı edilmesi veya edileceği düşüncesi hâkim 
olmakta, kimi işyerlerinde ise işverene karşı bir 
zafer kazanıldığı veya kazanılacağı duygusu geliş-
mektedir. Böylece grev oylaması, oylamanın ya-
pıldığı sırada veya bazı zamanlar uzunca bir süre 
işçilerin yaşantıları ile iç içe geçmekte, onların 
yaşantısının bir parçası haline gelebilmektedir...”.

Kaynak: Fevzi Demir, “Grev Oylamasının Öne-
mi ve Uygulaması”, Sicil Dergisi, Y.6, S.22 (Ha-
ziran 2011), s.124-125’den alınmıştır.

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 58. maddesinin birinci fıkrası gereğince 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 bırak-
malarına denilir.
Grevin tanımına ilişkin düzenleme gözönünde tutulduğunda, grevin biri maddi diğeri de manevi olmak üzere 
iki unsuru bulunduğu belirlenebilir. Grevin maddi unsuru, işçilerin işi bırakmaları; grevin manevi unsuru ise 
işçilerin aralarında anlaşmaları veya bir kuruluşun kararına uymalarıdır.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 58. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, kanuni grev, toplu 
iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin ekonomik ve sosyal durumları ile 
çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine 
uygun olarak yapılan grevdir.
Kanuni grevin tanımına ilişkin düzenlemeden grevin kanuni bir grev niteliğinde olabilmesi için mesleki amaç 
ve Kanunda belirlenmiş usule uygun olma unsurlarının bulunması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak, 
greve ilişkin yasal düzenlemeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu iki unsura grevin yasaklanmamış 
veya engellenmemiş olması unsurları da ilave edilmelidir.

Grevi açıklamak.1

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 59. maddesinin birinci fıkrası gereğince lokavt, işyerinde faali-
yetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi kararıyla veya bir 
kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına denilir.
Tanım çerçevesinde lokavtın; işçilerin topluca işten uzaklaştırılmaları, işten uzaklaştırmanın işyerinde yürü-
tülen faaliyetin tamamen durmasına yol açacak nitelikte olması ve işten uzaklaştırmanın işverenib veya bir 
kuruluşun verdiği karara uyularak gerçekleştirilmesi şeklinde üç unsuru bulunmaktadır.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 59. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, toplu iş sözleşmesinin 
yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması halinde Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılan lokavta kanuni lokavt denir.
Kanuni lokavtın tanımına ilişkin düzenlemeden, lokavtın kanuni bir lokavt niteliğinde olabilmesi için mesleki 
amaç ve Kanunda belirlenmiş usule uygun olma unsurlarının bulunması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 
Ancak, lokavta ilişkin yasal düzenlemeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu iki unsura lokavtın yasak-
lanmamış veya engellenmemiş olması unsuru da ilave edilmelidir.

Lokavtı açıklamak.2
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neler öğrendik?

1  Aşağıdakilerden hangisi kanuni bir grevin 
unsurlarından değildir?

A. Mesleki amaç
B. Grevin engellenmemiş olması
C. Grevin yasaklanmamış olması
D. Kanunda belirlenmiş usule uygun olma
E. İşçilerin kendi aralarında anlaşarak işi bırakmaları

2  Grev kararı arabulucu tarafından düzenlenen 
uyuşmazlık tutanağının görevli makam tarafından 
tebliğinden itibaren kaç gün içinde uygulamaya 
konulabilir?

A. 10 gün
B. 30 gün
C. 60 gün
D. 90 gün
E. 120 gün

3  Aşağıdaki işlerden hangisi grev yapılamaya-
cak işler arasında değildir?

A. Cenaze işleri
B. Can ve mal kurtarma işleri
C. Bankacılık hizmetleri
D. Şehirlerarası karayolu yolcu taşıma işleri
E. Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye hizmetleri

4  Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir 
grev genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nite-
likte ise ne kadar süre için ertelenebilir?

A. 20
B. 30
C. 40
D. 60
E. 90

5  Aşağıdakilerden hangisi karar verilmiş veya 
başlanmış olan kanuni bir grevi erteleyebilir?

A. Cumhurbaşkanı
B. Bölge Müdürü
C. Cumhurbaşkanı
D. Anayasa Mahkemesi Başkanı
E. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

6  Grev oylaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğru değildir?

A. Grev oylaması talebi işyerinin bağlı bulunduğu 
görevli makama yapılır.

B. Grev oylamasına ilişkin itirazlar, oylama gü-
nünden başlayarak üç işgünü içinde İş Mahke-
mesine yapılır.

C. Grev oylaması bu konudaki talebin yapılma-
sından başlayarak altı işgünü içinde yapılır.

D. Grev oylaması talebinde sadece grev kararı alan 
işçi sendikası üyesi işçiler bulunabilir.

E. Grev oylaması yapılabilmesi için grev kararının 
ilan edildiği tarihte o işyerinde çalışan işçilerin 
en az 1/4’inin talepte bulunması gereklidir.

7  Grev ilan etmiş olan işçi sendikası, üyeleri-
nin grev kararına uyup uymadıklarını denetlemek 
amacıyla işyerinin giriş ve çıkış yerlerine kendi 
üyeleri arasından en çok kaçar grev gözcüsü koy-
maya yetkilidir?

A. Üçer   B.  Dörder
C. Beşer   D.  Sekizer
E. Onar

8  Karar verilen veya uygulanmakta olan bir 
grevin kanun dışı olup olmadığının tespiti aşağı-
dakilerin hangisinden talep edilebilir?

A. İş Mahkemesinden
B. İdare Mahkemesinden
C. Bölge Müdürlüğünden
D. Yüksek Hakem Kurulundan
E. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından

9  İşçi sendikasının aldığı grev kararının uyuşmaz-
lığın tarafı olan işveren sendikası veya sendika üyesi 
olmayan işverene tebliğinden itibaren ne kadar za-
man içinde lokavt kararının alınması gereklidir?

A. 10 gün  B.  10 işgünü
C. 30 gün  D.  30 işgünü
E. 60 gün

10  Karar verilen veya uygulanmakta olan lokav-
tın kanun dışı olup olmadığının tespiti talebinde 
mahkeme ne kadar süre içinde karar verir?
A. 1 ay   B.  2 ay
C. 3 ay   D.  5 ay
E. 6 ay
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Yanıtınız yanlış ise “Kanuni Grev” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

1. E Yanıtınız yanlış ise “Grev Oylaması” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Sürekli Grev Yasakları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D Yanıtınız yanlış ise “Kanun Dışı Grevin Tes-
piti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Grev Kararının Uygula-
maya Konulması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Grev Gözcüleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Grevin Ertelenmesi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Grevin Ertelenmesi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Lokavt Kararı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Kanun Dışı Lokavtın 
Tespiti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Sıra Sizde
Yanıt Anahtarı8

Sıra Sizde 1

Anayasa’da işçilerin grev hakkına sahip olduğu belirtilmiş olsa da, işçiler bu haklarını, 
yetkili sendikaları aracılığıyla kullanabilirler. Bu nedenle, işçilerin grev kararı alma 
yetkileri bulunmadığı gibi işçi konfederasyonlarının da grev kararı alma yetkileri bu-
lunmamaktadır. Grev kararı alabilecek olan sendika, toplu görüşme sürecini işletmiş 
ve arabuluculuk aşamasında uyuşmazlığın tarafı olan toplu iş sözleşmesi bağıtlama 
yetkisine sahip işçi sendikasıdır. Yetkili işçi sendikasının dışında işçi konfedarasyo-
nun alacağı grev kararı üzerine uygulanan grev kanun dışı olacaktır.

Sıra Sizde 2

Cumhurbaşkanının grev erteleme kararı ile grevin ertelendiğini söyleyebil-
mek mümkün değildir. Çünkü erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine 
Aile, Politika ve Sosyal Hizmetler Bakanı veya Bakan tarafından görevlendi-
rilen arabulucu uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü çabayı 
gösterecektir. Erteleme süresinin sona erdiği tarihte taraflar anlaşamamış veya 
uyuşmazlığı özel hakeme de intikal ettirmemişlerse, taraflardan biri uyuşmaz-
lığın çözümü için Yüksek Hakem Kuruluna başvuracaktır. Bu durumda top-
lu menfaat uyuşmazlığı, Yüksek Hakem Kurulu tarafından kesin olarak karara 
bağlanır. Erteleme süresi içerisinde olağanüstü arabuluculuk yoluyla veya özel 
hakem yoluyla giderilmemiş olan toplu menfaat uyuşmazlığı, Yüksek Hakem 
Kurulunca kesin olarak çözümleneceği için grevin erteleme süresi sonunda uy-
gulamaya konulabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de grevin Bakanlar Ku-
rulunca alınacak bir kararla ertelenmesi sonucunda grevin yasaklanası şeklinde 
bir durum ortaya çıkar.



Toplu İş Hukuku

171

Çelik, N. (2012). İş Hukuku Dersleri, İstanbul.

Demircioğlu, A. M. Centel, T. (2012). İş Hukuku, İstanbul.

Sümer, H. H. (2011). İş Hukuku, İstanbul.

Tuncay, A. C. (2010). Toplu İş Hukuku, İstanbul.

Tunçomağ, K.-Centel, T. (2008). İş Hukukunun Esasları, İstanbul.

Narmanlıoğlu, Ü. İş Hukuku II, Toplu İş İlşkileri, İstanbul, 2016. 

Tuncay, A. C./Kutsal Savaş B. Toplu İş Hukuku, İstanbul, 2016.

Kaynakça



Grev ve Lokavt

172



Toplu İş Hukuku

173

İ
İşçi: Sendikalar Kanununa göre, hizmet akdine (iş 

sözleşmesi) dayanarak çalışanlardır.
İşçiye Yararlılık İlkesi: İş sözleşmesi hükümlerinin 

toplu sözleşmeye aykırı olmakla birlikte işçi yara-
rına oldukları için geçerli kalmalarıdır.

İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma: Benzer ya da 
birbirine yakın faaliyet gruplarında menfaatleri ve 
çalışma yaşamında karşılaştıkları riskleri ve sorun-
ları ortak olan işçilerin çalışma koşullarının iyileş-
tirilmesi amacıyla örgütlenmeleri sonucu ortaya 
çıkan dikey örgütlenme modelidir.

İşletme Toplu İş Sözleşmesi: Bir gerçek ve tüzelki-
şiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı 
işkolunda birden çok işyerine sahip bir işletmede 
yapılan toplu iş sözleşmesidir.

İşveren Vekili: İşveren sayılan gerçek ve tüzel kişiler 
ve tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşları adına 
işletmenin bütününü sevk ve idareye yetkili olan-
lardır.

İşveren: İşçi sayılan kimseleri çalıştıran gerçek veya tü-
zel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşla-
rıdır. Ayrıca, adi şirkette fiziki veya fikri emek arzı 
suretiyle ortak olanların dışındaki ortaklar da Sen-
dikalar Kanunu bakımından işveren sayılacaklardır.

K
Kanun Dışı Lokavt: Kanuni lokavt için aranan şart-

lar gerçekleşmeden yapılan lokavttır.
Kanuni Dışı Grev: Mesleki amaç unsurunu bün-

yesinde barındırmayan veya Toplu İş Sözleşme-
si, Grev ve Lokavt Kanununda belirtilmiş usule 
uyulmadan ya da grev yasağı yahut grev engeli söz 
konusu olduğu hallerde yapılan grevdir.

Kanuni Grev: Toplu iş sözleşmesinin yapılması sıra-
sında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadi 
ve sosyal durumlarıyla çalışma şartlarını korumak 
veya düzeltmek amacıyla Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine uygun ola-
rak yapılan grevdir.

Kanuni Lokavt: Toplu iş sözleşmesinin yapılma-
sı sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası 
tarafından grev kararı alınması halinde Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine 
uygun olarak yapılan lokavttır.

Konfederasyon: Değişik işkollarında en az beş sendi-
kanın biraraya gelerek meydana getirdikleri tüzel 
kişiliğe sahip üst kuruluşlardır.

A
Arabuluculuk: Arabulucu tarafından tarafların an-

laşmasına yardımcı olunması ve uyuşmazlığın gi-
derilmeye çalışılmasıdır.

B
Barış Borcu: İşçi ve işveren taraflarının toplu iş söz-

leşmesi süresince tekrar menfaat uyuşmazlığı çı-
karmamak üzere sulh olmalarıdır.

Bireysel İş Uyuşmazlığı: İşçi ile işveren arasındaki 
bireysel iş ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlık-
lardır.

Borç Doğurucu Hükümler: Tarafların karşılıklı hak 
ve borçlarını, toplu iş sözleşmesinin uygulanma-
sı, denetimi ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin 
hükümlerdir.

G
Geçici İşsizlik: İş bulma ve çalışma arzusunda olan 

bir işçinin nispeten kısa bir süre işsiz kalmasıdır.
Gönüllü Arabuluculuk: Toplu görüşmelerin devam 

ettiği bir dönemde, bir arabulucu atanması husu-
sunda herhangi bir zorunluluk olmadan gerçekle-
şen arabuluculuk faaliyetidir.

Grev: İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerin-
de faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre 
önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anla-
şarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca 
çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırak-
malarıdır.

Grup Toplu İş Sözleşmeleri: Bir işçi sendikasının 
aynı anda birden fazla işverenle toplu görüşme 
yapması ile bağıtlanan toplu iş sözleşmeleridir.

H
Hak Uyuşmazlığı: İşçi ya da işverenin iş ilişkisinin 

temelini oluşturan mevzuat, toplu iş sözleşmesi 
ve iş sözleşmesinde öngörülen hakların hiç ya da 
gereği gibi yerine getirilmemesinden ortaya çıkan 
bir uyuşmazlıktır.

Sözlük
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L
Lokavt: İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına se-

bep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili ta-
rafından kendi teşebbüsü ile veya bir işveren ku-
ruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca 
işten uzaklaştırılmasıdır.

M
Menfaat Uyuşmazlığı: Taraflar arasında daha önce 

mevcut olmayan yeni bir hakkın tanınması, yeni 
bir hakka ilişkin yeni bir düzenleme yapılması 
amacıyla ortaya çıkan bir iş uyuşmazlığıdır.

Meslek ve İşyeri Esasına Göre Sendikalaşma: Aynı 
meslekten olanların ya da aynı işyerinde çalışan-
ların çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 
örgütlenmeleri sonucu ortaya çıkan yatay örgüt-
lenme türlerini oluşturmaktadır.

Mutlak Barış Borcu: Toplu iş sözleşmesinde düzen-
lenmeyen konularda dahi toplu iş sözleşmesi süre-
since yeniden menfaat uyuşmazlığı yaratılmasının 
yasaklanmasıdır.

N
Nispi Barış Borcu: İş koşullarının tekrar tartışmaya 

açılamaması, toplu sözleşmede yer alan bir barış 
hükmü gereği sadece toplu sözleşmede kararlaştı-
rılan iş koşullarıyla sınırlı olmasıdır.

Normatif Hükümler: İş sözleşmesinin yapılması, 
içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenle-
yen hükümlerdir.

Nötr Hüküm: Bazı toplu sözleşmelerinde mevzuat-
taki emredici bir hükmün tekrarı niteliğinde olan 
hükümlerdir. 

O-Ö
Olağan Arabuluculuk: Toplu menfaat uyuşmaz-

lıklarında taraflardan birinin toplu görüşmeye 
katılmaması veya devam etmemesi yahut toplu 
görüşmenin başladığı tarihten itibaren belirli bir 
süre geçmesine rağmen anlaşmaya varılamaması 
hallerinde, tarafların grev ve lokavta ya da zorunlu 
tahkim yoluna gitmelerinden önce uyuşmazlığın 
çözümlenmesi için başvurmak zorunlu oldukları 
barışçı bir yoldur.

Olağanüstü Arabuluculuk: Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununun 33. maddesi gereğin-
ce, karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir 
grev veya lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği 
bozucu nitelikte ise Cumhurbaşkanı bu uyuşmaz-

lıkta grev ve lokavtı bir kararname ile altmış gün 
süre ile erteleyebilir. Bu erteleme dönemi içerisin-
de yürütülen arabuluculuk faaliyetidir.

Özel Tahkim: Toplu menfaat uyuşmazlığının her 
aşamasında uyuşmazlığı ortadan kaldırmak ama-
cıyla uyuşmazlık taraflarının aralarında anlaşarak 
başvurdukları veya toplu iş sözleşmesinde yer alan 
düzenlemelere dayanarak gittikleri barışçı bir çö-
züm yoludur.

S 
Sarı Sendika: Güçlü işverenler karşısında sendika öz-

gürlüğünün korunamadığı, işveren güdümündeki 
sendikalardır.

Sendika Üyeliğinde Teklik: İşçilerin ve işverenlerin 
aynı anda aynı işkolunda bir tek sendikaya üye 
olabilmesidir.

Sendika: İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerin-
de, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini 
korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri 
tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Sendikal Tazminat: İşverenin, fesih dışında sendikal 
kökenli haksız-ayırımcı işlemiyle karşılaşan işçiye, 
işverenin işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az 
olmamak üzere ödeyeceği tazminattır.

Sendikanın Saflığı İlkesi: İşçiler ile işçi sendika ve 
konfederasyonlarının Sendikalar Kanununa veya 
diğer kanunlara göre kurulu işveren kuruluşlarına, 
işverenler ve işveren kuruluşlarının da işçi sendika 
ve konfederasyonlarına üye olamamalarıdır.

T
Tahkim: Toplu menfaat uyuşmazlığının çözümün-

de mücadeleci çözüm yolları öncesinde gidilmesi 
zorunlu olan barışçı bir yol değil, grev ve lokavt 
yerine başvurulan barışçı bir çözüm yoludur.

Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği: İşçi ve işverenlere ta-
nınan çalışma koşullarını serbestçe belirleme hak 
ve yetkisidir.

Toplu İş Sözleşmesi: Hizmet akdinin yapılması, 
muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları dü-
zenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası 
veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapı-
lan sözleşmedir.

Toplu İş Sözleşmesinde Düzen İlkesi: Yeni toplu iş 
sözleşmesinde işçilerin hakları geriye götürülmüş 
olsa dahi burada işçiye yararlılık ilkesi işlememesi, 
süresi sona eren toplu iş sözleşmesi yerine bağıtla-
nacak yeni toplu iş sözleşmesinin eskisini hüküm-
süz kılmasıdır.
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Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi: Her ne sebeple 
olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin bi-
reysel iş sözleşmesine ilişkin (normatif ) hükümle-
rinin yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşme-
si hükmü olarak devam etmesidir.

Toplu İş Uyuşmazlığı: İşçi sendikası ile işveren sen-
dikası veya işveren arasında ekonomik ve sosyal 
durumlar ile çalışma koşullarının ne şekilde olaca-
ğının toplu iş sözleşmesiyle belirlenmesi sırasında 
ya da mevcut koşulların yerine getirilmemesi veya 
yorumu nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklardır.

U-Ü
Uzlaştırma: Uyuşmazlığı kendi aralarında çözeme-

yen uyuşmazlık taraflarına üçüncü bir kişi ya da 
bir kurul katılması suretiyle uyuşmazlığın bu kişi 
ya da kurulun yardımıyla çözümlenmeye çalışıl-
masıdır. 

Üyelik İlişkisi: Sendika veya konfederasyon ile belli 
koşullarla ona bağlı kişiler (üyeler) arasındaki iliş-
kidir.

Z
Zorunlu Tahkim: Kanunda öngörülen hallerde 

uyuşmazlığı kesin olarak çözümleyen barışçı bir 
çözüm yoludur.
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