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Özet: 

2822 say11! Toplu 1$ Sözle$mesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun m.51/son f1kras1 uyannca, grevi uygulayan 
sendikan1n i$yerindeki üyesi i$<;;ilerin dörtte ü9ünün sendika üyeliginden aynld1g1n1n tespiti halinde, uygulanmakta 
olan grev mahkeme karanyla sona erdirilir. i§yerindeki üye i99i say1s1 yetki belgesinde yer alan üye say1s1dir. Bu 
say1n1n grev karannin uyguland1g1 tarihte dörtte ü9 oraninda azalm19 bulunmas1 gerekir. 

Kararda incelenen Konu ve Kavramlar 

i!}c;;:i sendikasmm üye kaybmm greve etkisi, Üye tamsaynsn ve aynlmalarm gerc;;:ekle~tigi tarihin 
be lirle nmesi 

ilgili Kanun Maddeleri 

TSGLK m. 51/son, 15, 16, SenK.m. 

h~ Mahkemesi Karan 

HUMK m.113 

Edirne i$ Mahkemesi, 16.6.2006, E.2006/157, K.2006/171. 

Davac1 vekili taraf1ndan davall aleyhine a91lan davanin yap1lan a91k yarg1lamas1 sonunda. 

Davac1 if;)veren vekili; mahkememize verdigi dava dilekc;esi ile, davall Sendikan1n 2.2.2005 tarihi itiban ile toplu 
il} sözle$mesi yapmak üzere <;allf;)ma ve Sosyal Güvenlik Bakanllg1ndan yetki belgesi ald1g1n1, Edirne i9 
Mahkemesi'nin 2005/98 esas 2005/162 karar say11! dava dosyas1nda i$yerinde 560 ki9inin c;all9makta oldugu 
bunlardan 293 i99inin sendika üyesi oldugunun karara bagland1g1n1, davall sendikanin 11.5.2006 tarihinden 
itibaren i9yerinde GREV KARARI ALDIGINI, oysa Saray h;; Mahkemesinin 2006/9 D.i9 say11i tespit dosyas1nda greve 
kat1lan i$c;i say1s1n1n 8 olarak belirlendigini, 2822 say11! Yasan1n 51. maddesinde yaz1l1 ko9ullarm olu9turdugunu, bu 
durum kar91s1nda grevin sona erdirilmesine karar verilmesini istemi9tir. 

Davac1 i9veren vekili; ilk duru:;;ma gününden önce 23.5.2006 tarihli dilek9e ile ihtiyati tedbir yoluyla grevin 
durdurulmas1na karar verilmesini istemi§tir. 

Dosya üzerinden 24.5.2006 tarihinde yap1lan inceleme sonucunda i9yeri ve c;:ah9ma ban91n1n saglanabilmesi 
i9in uygulanmakta olan grev ihtiyati tedbir yolu ile DURDURULMU$TUR. 

Sendika taraf1ndan itiraz edilmi:;;, 26.5.2006 tarihinde itiraz red edilmi9tir. 

Davali Sendika vekili 4 sayfadan ibaret verdigi cevap dilekc;esi ile a$arnalardan ge9erek toplu i9 sözle9mesi 
pazarhg1na ge9ildigini, sonw;: vermeyince grev uygulamas1na ba9lanild1g1n1, i9verenin kötüniyetli oldugunu, 9e9itli 
ugra:;;larla elde edilen grev hakk1nin yarg1 karan ile ellerinden allnd1g1n1, az say1da i99inin greve kat1lm19 olmas1n1n 
grev uygulamasma engel olmayacag1n1, i§yerinde c;:all§an i§t;ilerin %'ünün sendika üyeliginden aynlmad1g1n1, 



9ekilmelerinin hukuka uygun bulunmad1g1n1, istifa dilek9esi vermelerinin yeterli olmad1g1n1, bir ayllk sürenin 
gec;mesinin zorunlu oldugunu, bu nedenle a91lan davanin reddine karar verilmesini istemi9tir. 

Ba9vuru tarihi itibari ile davall Sendikanin i9yerinde toplu i9 sözle9mesi yapma yetkisinin kesinle9tigi, dava 
tarihi itibari ile i9yerinde grev uygulamas1 yap1ld1g1, 8 i99inin eylemli olarak greve katlld1g1 konulannda taraflar 
aras1nda bir uyu9mazhk yoktur. Uyu9mazl1g1n özü 2822 say11! Yasanin 51. maddesinde yaz11! ko9ullann ger9ekle9ij:> 
ger9ekle9medigi noktas1nda toplanm19t1r. 

Dosyaya sunulan istifa belgelerine göre sendikadan c;ogunluk i99iler iSTiFA ETMi$LERDiR. Mahkeme karan 
ile 8 i99inin greve kat1ld1g1 belgelenmi9tir. Bu durum kar91s1nda toplu i9 sözle:;;mesi yapma yetkisinin 
kesinle:;;mesinden sonra daval1 Sendikadan istifalar oldugundan sendika 9ogunlugunu yitirmi9tir. Üye i99ilerden 
%'ü istifa ettiginden 2822 say1h Yasan1n 51/son maddesinde yaz1l1 ko9ullar olu9mu9tur. Bu durum kar91s1nda 
c;ogunlugu kaybeden bir sendikanin i:;;yerinde grev uygulamas1 i9yerinde 9ah9ma ban91n1 ve 9al19ma güvenligini 
sars1c1 niteliktedir. 

Ülkemizde i9sizlik oranm1n yüksek oranlara ula9t1g1 ülkemiz gerc;eklerindendir. 

Asgari ücretle i9 arayanlann c;ogunlukta oldugu dogrudur. Buna kar91hk Ülkemizde 9ah9anlann da geli9mi9 
ülkelere göre daha dü:;;ük ücret ald1klan bilinen gerc;eklerdendir. 

Böyle bir ortamda sendikaya kay1tll i99iler grev yoluyla elde edecekleri fazla ücret yerine daha az ücretle 
i9yerinde i9lerini kaybetmeden 9al19may1 daha üstün tutarak davall sendikadan aynlarak grev uygulamas1na 
kat1lmam19lard1r. Sadece 8 i99i greve kat1lm19t1r. Böyle bir ortamda davah sendikanin grev uygulamas1 
hakimligimizce hukuka ve yasalara ayk1n bulunmw~tur. 

Böylece toplanan delillerle davah sendika i9yerinde % oran1nda c;ogunlugu kaybettiginden davac1 i9veren 
tarafmdan a91lan davanin kabulüne karar vermek gerekmi9tir. 

HÜKÜM : Yukanda a91klanan gerekc;e ve nedenle ile 

1.Davac1 i9veren taraf1ndan a91lan davanin KABULÜNE, 

2.i9yerinde davah sendika taraf1ndan sürdürülen GREViN SONA ERDiRiLMESiNE, 

3.HUMK 113 mad. geregince grevin kald1nlmas1 yönündeki TEDBiRiN KARARIN KESiNLE$MESiNE KADAR 
SÜRDÜRÜLMESiNE, 

4.2822 say11i Yasarnn 51/son maddesi geregince karar özetinin iLANINA, 

5.Maktu 400.00 YTL Avukatllk ücreti ve 280.00 YTL yarg1lama giderinin davall sendikadan ahnarak davac1ya 
verilmesine, 

6.Yarg1tay inceleme yolu a91k olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine kar~H a91k9a okutup anlat1ld1. 
16.06.2006 

9. Hulmk Dairesi Kamm 

19.7.2006 tarih, E 2006/21 K. 2006/21295 

„ .... „ .... „ ... „Tekstil Ür. San. Tic. A$ ad1na Avukat „.„„„„„. ile „„„„„ i99ileri Sendikas1 ad1na Avukat 
„„„„„„„„„„„. aralanndaki dava hakk1nda Edirne i9 Mahkemesinden verilen 16.6.2006 günlü ve 157 - 171 say1h 
hüküm davall avukat1nca temyiz olmakla dosya incelendi, geregi konu9ulup dü9ünüldü: 

YARGITAY KARARI 

Dosyadaki yaz1lara, karann dayand1g1 delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle grev uygulanmas1 
tarihinde i9yerinde davah sendikarnn 54 üyesinin bulundugu, 2822 say1h Toplu i9 Sözle9mesi Grev Lokavt 
Kanununun 51/son maddesi geregince sendika üyesi i99ilerin %'ünün sendika üyeliginden aynld1klar1 tespit 
edildiginden ve 1/4 say1s1n1n 74 oldugu belirlendiginden sonucu itibariyle dogru olan mahkeme karann1n bu 
gerek9e ile ONANMASINA 19.7.2006 gününde oybirligi ile karar verildi. 

KARARIN 

l.Girili 

2821 ve 2822 say1l1 kanunlar yürürlüge girdiginden bu yana gec;;en sürec; incelendiginde, toplu i9 hukukuna 
ili9kin Yargrt:ay kararlanrnn say1s1nda bir dü~me egilimi görülmektedir. Bunun nedenleri bir yana b1rak1larak, i~ 



Hukukunun esasen önemli, fakat giderek unutulan bölümünü olu:;;turan toplu i:;; hukukuna ili:;;kin bir 9. Hukuk 
Dairesi karan bu say1da inceleme konusu olarak se9ilmi9tir. 

2822 say11i Toplu i:;; Sözle:;;mesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nda yasal bir grevin yarg1 karanyla durdurulmas1 veya 
sona erdirilmesine ili:;;kin belirli baz1 haller öngörülmü9tür. Bunlardan biri de grevi uygulayan sendikan1n i:;;yerindeki 
üye kayb1 nedeniyle grevin mahkeme karanyla sona erdirilmesidir. 

Yargrtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme karan ile ayrn sonuca varmakla birlikte, mahkemenin gerek9esine 
kat1lmam1:;; ve hükmü HUMK m.113 uyannca gerek9esini düzelterek onam1:;;t1r. Karar isabetli tespitlerle dolu bir 
karar niteligindedir. 

11.i~i;.:i Sendikasmm Üye Kaybmm Greve Etkisi 

1)2822 say11i Toplu i:;; Sözle:;;mesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 51. maddesinin V. f1kras1na göre; "Grevi 
uygulayan sendikan1n, bu grevin uyguland1g1 i§yerindeki üyesi i:;;9ilerin dörtte ü9ünün sendika üyeliginden 
aynld1klarrrnn tespiti halinde, ilgililerden biri grevin sona erdirilmesi i9in 15 inci maddeye göre yetkili mahkemeye 
ba:;;vurabilir. Mahkemece belirlenecek tarihte grevin sona erecegi birinci f1kradaki usul uyannca ilan edilir." 

Bu hükmü, dönemin egilimleriyle Kanuna girmi:;;, esasen son derece önemli ve fakat :;;imdiye degin fazla 
uygulamas1 da görülmeyen bir düzenleme olarak nitelendirmek herhalde hatall olmaz. 

Maddenin Gerek9esinde; bu düzenleme ile grevin etkisiz kald1g1 varsay1lan durumlarda hakimin müdahalesiyle 
grevin sona erdirilmesinin saglanmas1rnn ama9land1g1 ifade edilmi:;;tir [1]. 

Karnmca bu gerek9eyi yeterli ve isabetli bulmak mümkün degildir. Ger9ekten; i:;;<;:inin, sendikas1ndan istifa 
etmesiyle grevin etkisiz kalmas1 aras1nda dogrudan bir baglantr kurmak isabetli degildir. Zira; grevi uygulayan 
sendikanrn üyesi olmayan i:;;9ilerin de greve kat1lmalarrna bir engel bulunmamaktad1r. Eger TSGLK m.51/son 
f1kras1nda üyelikten ayrrlan degil de, greve kat1lan i:;;9i sayrsryla ilgili bir düzenleme yapllmt§ olsaydr, ancak o 
takdirde hükme uygun bir gerek9eden söz edilebilirdi. Kaldr ki; grevin etkisi bazan kat1lan i99i say1s1yla da dogrudan 
ilgili olmayabilir. Bu bakrmdan, grevin etkisiz kaltp kalmamas1rn ba:;;ltba:;;rna sendika üyeliginden istifa olgusuna 
dayandrrmak gü9tür. Kanimca kanunkoyucu burada, üye i:;;9ilerin ayrrlmas1ndan söz ettigine göre, üye destegini 
önemli öl9üde yitiren, deyim yerindeyse i:;;yerindeki tabanrrn kaybetmi:;; bir sendikanin grevi uygulamaya devam 
etmesini engellemek istemi:;;tir. Bu nedenle, sendikanin üye kayb1rnn grevin etkisi bakrmrndan yaratacag1 sonu9 
yarnnda, istifalar nedeniyle destegini yitirmi§ bir sendikanin i:;; mücadelesine devam etmesinin yaratacag1 
sakrncalan engelleme gerek9esi hükmün amacrni a91klamaya kanimca daha uygundur. 

2)Karara konu olayda; i:;;9i sendikas1, 2.2.2005 tarihinde toplu i:;; sözle:;;mesi yapmak üzere <;alt:;;ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanltg1ndan yetki belgesi alm1:;;t1r. Yetki belgesine göre, i:;;yerinde 560 ki:;;inin 9alt:;;maktad1r ve 
bunlardan 293'ü taraf sendikanin üyesidir. 

Toplu sözle:;;me görü:;;melerinin uyu:;;mazllkla sonu9lanmas1 üzerine, i99i sendikas1 11.5.2006 tarihinde grev 
karan alm1:;; ve grev uygulamaya ba:;;lam1:;;tir. Ne var ki, uygulanan greve sadece 8 i:;;9i kat1lm1:;;, i:;;veren greve 
katllan i99i say1s1n1 tespit ettirdikten sonra 16.5.2006 tarihinde dava a9arak grevin sona erdirilmesini talep etmi:;;tir. 
Yerel Mahkeme ilk duru§ma gününden önce yap1lan talebe uygun olarak grevin ihtiyati tedbirle durdurulmas1na 
karar vermi:;;tir. Daha sonra da ilk duru:;;mada, " ... Dosyaya sunulan istifa belgelerine göre sendikadan 9ogunluk 
i99iler istifa etmi:;;lerdir. Mahkeme karan ile 8 i99inin greve kat1ld1g1 belgelenmi:;;tir. Bu durum kar:;;1s1nda toplu i:;; 
sözle:;;mesi yapma yetkisinin kesinle:;;mesinden sonra davall Sendikadan istifalar oldugundan sendika c;ogunlugunu 
yitirmi:;;tir. Üye i:;;c;ilerden %'ü istifa ettiginden 2822 say1h Yasanin 51/son maddesinde yaz1h ko:;;ullar olu:;;mu:;;tur ... " 
gerek9esiyle grevin sona erdirilmesine ve grevin durdurulmas1na ili:;;kin ihtiyati tedbirin karann kesinle:;;mesine 
kadar devam etmesine karar vermi:;;tir. 

Karann temyizi üzerine Yarg1tay 9. Hukuk Dairesi 19.7.2006 tarihli karanyla, grev uygulanmas1 tarihinde 
i:;;yerinde daval! sendikanin 54 üyesinin bulundugu, 2822 sayll1 Toplu i:;; Sözle9mesi Grev Lokavt Kanununun 
51/son maddesi geregince sendil<a üyesi i99ilerin %'ünün sendika üyeliginden ayrrld1klan tespit edildiginden ve 1/4 
say1s1nin 74 oldugu belirlendiginden sonucu itibariyle dogru olan mahkeme karann1n gerek9esinin düzeltilerek 
onanmas1 gerektigi yolunda karar vermi:;;tir. 

3)Öncelikle belirtmek gerekir ki; grevin TSGLK m.51/son f1kras1 uyarinca üye kayb1na baglt olarak mahkeme 
karanyla kald1nlabilmesi i9in, grev karannin allnm1:;; olmas1 veya i:;;yerinde ilan edilmi:;; bulunmas1 yeterli olmay1p, 
i:;;yerinde grevin uygulanmaya ba:;;lanilm19 olmas1 gerekir. Zira f1krada, "grevi uygulayan sendikanin, bu grevin 
uyguland1g1 i:;;yerindeki üyesi i:;;<;:ilerin ... " ifadesine yer verilmi:;;tir [2]. Bu nedenle, davanin a91ld1g1 tarihte i:;;yerinde 
grev uygulanmaya henüz ba:;;lanilmam1:;;sa, a91lan davanin reddedilmesi gerekir. Nitekim Yarg1tay 9. HD. de konuya 
ili:;;kin bir karannda ayni sonuca varm1:;;tir [3]. 



4)Öte yandan, maddede, grevi uygulayan sendikarnn, bu grevin uyguland1g1 i§yerindeki üyesi i§<;ilerin sendika 
üyeliginden "aynlmas1"ndan söz edilmi§tir. Bilindigi gibi i§<;i sendikas1 üyeliginin sona ermesi pek 9ok nedene 
dayanabilir [4]. Ögretide, bu hükümde sözü edilen "sendika üyeliginden aynlma" kavram1rnn üyeligi sona 
erdiren tüm halleri kapsad1g1 ileri sürüldügü gibi [5], sadece i§9inin istifas1 halini kapsad1g1 da ileri sürülmü§tür [6]. 

Kan1mca ikinci görü§ daha uygundur. Gergekten, öncelikle, üyelikten aynlma i§ginin bir i§lemidir ve 
uygulamada da üyelikten aynlma ile üyelikten istifa e§ anlaml1 olarak kullarnlmaktad1r. Aynca "aynlma" kavram1 
i§ginin dogrudan yapt1g1 bir i§lemi ifade etmektedir ve üyeligin i§ginin dogrudan yapt1g1 bir i§lemle sona erdigi tek 
hal, üyelikten istifad1r. Kald1 ki bu görü§ hükmün gerekgesi ile de daha uyumludur. <;ünkü, üyelikten istifa, i§ginin 
kendi iradesiyle sendikadan destegini 9ektigini gösteren bir sona erme halidir. 

5)Maddenin uygulamas1 bak1m1ndan tereddüt yaratan bir husus, sendika üyesi i§<;i say1s1rnn ve istifa eden i§<;i 
say1s1rnn hangi tarihe göre belirlenecegidir. Maddenin lafz1nda buna ili§kin bir ag1khk yoktur. 

Bu konuda, sendikarnn Bakanhga ba§vuru tarihi, grevin ilan edildigi tarih, grevin uygulanmaya ba§larnld1g1 
tarih veya ba§kaca tarihler dü§ünülebilir. Nitekim ögretide bu tarihlerden hangisinin esas ahrnp ahnamayacag1 
aynnti11 olarak incelenmi§tir [7]. Ancak bu konuda tart1§llamayacak tek husus, sendika üyesi i§<;i say1s1rnn 
belirlenmesinde esas ahnacak tarih ile sendikadan aynlan i§gi say1s1n1n belirlenmesinde esas ahnacak tarihin ayrn 
tarih olup olamayacag1d1r [8]. Böyle bir tart1§ma her§eyden önce mant1k kurallanna ayk1nd1r. Gergekten; bir tarihin 
hem sendika üye say1s1rnn hem de aynlan üye say1s1rnn belirlenmesinde esas al1nmas1, i§ginin ayn1 tarihte hem 
sendika üyesi olmas1 hem de aynlmas1rnn aranmas1 gibi sonug dogurur ki böyle bir olas1hg1n ger9ekle§emeyecegi 
izahtan varestedir. Bu bak1mdan, üye tamsay1s1rnn tespitinde esas allnacak tarih zorunlu olarak üyelikten istifarnn 
tespitinde esas ahnacak tarihten daha öncedir. 

Burada belirlenmesi gereken iki ayn tarih söz konusudur. Sendikan1n i§yerindeki üye tamsay1s1 hangi tarihe 
göre belirlenecektir? Sendikarnn üye say1s1ndaki kay1plar hangi tarihe göre belirlenecektir? 

Yargrtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2.5.2005 tarih ve 13188/15420 say1h karanyla onanan Kocaeli 1. i:;; 
Mahkemesi'nin 11.4.2005 - 337 /149 say1h karanna konu olayda, i§yerinde 2.2.2005 günü grev ilarn yap1lm1;; ve 
1.4.2005 günü grev uygulanmaya ba;;larnlm1;;tir. Sendikarnn yetki belgesi i9in ba§vurdugu tarihte i§yerinde gah;;an 
214 i§9iden 136's1 sendikahd1r. Yetki ba§vurusu tarihinden grevin ilan edildigi tarihe kadar 102 i;;gi sendikadan 
istifa etmi§tir. Yerel Mahkeme, grevin ilan edildigi 2.2.2005 tarihinde ve grevin uygulanmaya ba;;lan1ld1g1 1.4.2005 
tarihindeki sendika üyesi say1s1n1n 34 oldugu, bu arada 9 i;;gi istifa etmi;> ise de, istifalann 28.4.2005 tarihinde 
gegerlilik kazanacag1, kald1 ki bu durumda da sendikah i;>c;i say1s1rnn % orarnn1n alt1na dü§meyecegi gerekgesiyle 
grevin kald1nlmas1 talebini reddetmi§tir [9]. 

Gerek inceleme konusu yapt1g1m1z kararda gerekse Kocaeli 1. i§ Mahkemesi'nin karannda, sendikarnn üye 
tamsay1s1n1n Bakanhga ba§vuru tarihine göre belirlenmesi gerektigi ifade edilmi§tir ki, kan1mca da dogru olan 
budur. Yetki prosedürü i9erisinde sendikarnn i§yerindeki üye say1s1 ba§vuru arn esas ahnarak belirlendigine göre, 
bunun dogal sonucu olarak sendikarnn üye tamsay1s1 da yetki belgesinde yer alan say1 olmak gerekir [1 O]. 

Sendika üyeliginden aynlmalann hangi tarihe göre belirlenmesi gerektigine gelince; Kocaeli i§ Mahkemesi 
karannda hem grevin ilan edildigi ve hem de grevin uygulanmaya ba9larnld1g1 tarih zikredildigi ve her iki tarihteki 
sendikah i99i say1s1 da ayn1 oldugu i9in, yerel Mahkemenin sendikal1 i§gi say1s1rnn belirlenmesinde hangi tarihi esas 
ald1g1 tarn olarak anla§1lamamaktadir. Ancak Yarg1tay 9. Hukuk Dairesi inceleme konusu yapt1g1m1z 19.7.2006 tarihli 
kararda ilan tarihindeki sendikall i§<;i say1s1rn degil, grev karannm uyguland1g1 tarihteki say1y1 esas alm1§tir. 
Maddede "grevi uygulayan sendika" dan söz edildigine göre, grev uygulanmaya ba9larnlmadan önceki bir tarihin 
üye kayb1n1n belirlenmesinde esas ahnmas1 mümkün degildir. Bu nedenle karnmca da 9. Hukuk Dairesi'nin grev 
kararirnn uyguland1g1 tarihteki aynlma say1sm1 dikkate almas1 isabetlidir. $u §artla ki; üye kaybmdaki dörtte ü9 orarn, 
grevin uygulanmaya ba§larnld1g1 tarihten sonra olmak üzere, bu konudaki davarnn a91ld1g1 tarihe göre belirlenmek 
gerekir. 

Belirtelim ki; sendika üyeliginden aynlm1§ olmanin dava tarihi itibariyle ger9ekle§mi§ bulunmas1 gerekir. Bu 
nedenle, i§<;inin istifa etmek üzere notere ba§vurmas1 yeterli olmay1p, bir ayllk sürenin de dolmu§ bulunmas1, yani 
istifan1n hukuken ger9ekle§mi§ olmas1 gerekir [11]. Bu bak1mdan Kocaeli 1. i§ Mahkemesi karannda isabetli bir 
husus, sendika üyeliginden aynlma tarihi olarak, i§ginin istifa etmek üzere notere ba§vurdugu tarihin degil, ba§vuru 
tarihinden bir ay sonras1 esas ahnm1§ olmas1dir. Zira SenK.m. 25 uyannca istifarnn hukuken ger9ekle§tigi tarih 
i§ginin notere ba§vurdugu tarihin bir ay sonras1d1r. 

i§letme toplu i§ sözle§mesinin söz konusu oldugu hallerde de gerek üye tamsay1s1 gerekse dörtte ü9 oran1rnn 
belirlenmesi konusunda i§letme toplu i9 sözle§mesi kapsam1na giren i§yerleri birlikte göz önünde bulundurulur. Bu 
konuda i§letme kapsam1na giren i9yerlerinin baz1lannda grev yasag1 bulunmas1n1n bir önemi yoktur [12). 



Grup toplu i$ sözle$rnesinde ise böyle bir bütünlük söz konusu olrnad1g1 i9in, sendikan1n üye tarnsay1s1 ve 
dörtte üc;:lük istifa orani grup toplu i$ sözle$rnesi kapsarn1na giren her bir i$veren i9in ayri ayn belirlenrnek gerekir 
[13]. 

6}Bu arada yerel rnahkerne karannda gegen ve yan11$ anlamalara neden olabilecek baz1 ifadelere de 
katilrnad1g1rn1z1 belirtmek isteriz. Ger9ekten kararda; " ....... Ülkemizde i$sizlik oran1nin yüksek oranlara ula$t1g1 
ülkemiz gerc:;:eklerindendir. Asgari ücretle i$ arayanlann c:;:ogunlukta oldugu dogrudur. Buna kar$1llk Ülkemizde 
c:;:a11$anlann da geli$mi$ ülkelere göre daha dÜ$Ük ücret ald1klan bilinen ger9eklerdendir. Böyle bir ortarnda 
sendikaya kay1tl1 i$<;:iler grev yoluyla elde edecekleri fazla ücret yerine daha az ücretle i$yerinde i$1erini 
kaybetrneden 9ali$may1 daha üstün tutarak davall sendikadan aynlarak grev uygulamas1na kat1lmam1$lard1r .... " 
ifadesi ile sendika üyeliginden istifan1n ve greve kat1lmaman1n i$ini kaybetmemenin bir yolu ofarak gösterilmesi 
isabetli olrnam1$tir. Söz konusu ifadelerin bu kastla kullan1lmad1g1 görÜ$Ündeyiz. Kald1 ki greve kat1lmamanin tek 
yolu sendika üyeliginden istifa degildir. Nitekirn sendika üyesi i$9inin de üyelikten istifa etmeksizin greve 
kat1lrnamas1 veya kat1lmaktan vazge9mesi hukuken rnümkündür. 

7)Maddede, bu konuda yetkili mahkeme konusunda, yetki itiraz1nda yetkili mahkemeyi düzenleyen 15. 
maddeye at1f yap1lm1;;t1r. Buna göre; yetkili mahkerne, i$yerinin bagll bulundugu böige rnüdürlügünün bulundugu 
yerdeki i$ mahkernesi, toplu i$ sözle$mesi birden fazla böige müdürlügünün yetki alanina giren i$yerlerini kapsad1g1 
takdirde Ankara i$ mahkemesi, i;;letrne toplu i$ sözle$mesi yetkisi söz konusu oldugu hallerde de i;;letrne 
merkezinin bulundugu yerdeki i$ mahkemesidir. 

111.Grevin Kaldmlmasmm Yetki Belgesine Etkisi 

1)2822 say11i Kanunu'nun rn.51/son f1krasinda, üye kayb1nin greve etkisi düzenlenmi$ bulunmakla birlikte, bu 
dururnda yetki belgesinin ge9erliligini devarn ettirip ettirmeyecegi konusunda bir hüküm getirilrnemi§tir. Bu sorunun 
yanrt1 i9in öncelikle 2822 say11i Kanunda benimsenen sisternin incelenmesi gerekrnektedir. $öyle ki; 

2)Bilindigi gibi, bir i§verene ait i§yerinde toplu i§ sözle§mesi yapmak isteyen i$<;i sendikas1nin, kurulu 
bulundugu i§kolunda c;all§an i$<;ilerin en az % 1 O'unu ve toplu i§ sözle§rnesi yapmak istedigi i§yerinde 9al1$an 
i$<;ilerin yaridan fazlas1n1 üye yapmas1 ve <;al1$ma ve Sosyal Güvenlik Bakanllg1ndan yetki belgesi almas1 
gerekmektedir (TSGLK m.13). 

i$<;i sendikas1 ancak ald1g1 bu yetki belgesiyle i§vereni toplu görü§meye c;agirabilmekte, görü§rnelerde bir 
anla§rna olmamas1 halinde arabulucuya ba§vurabilrnekte ve uyu$mazl1k hala c:;:özümlenemedigi takdirde grev 
uygulayabilmektedir. 

$u halde gec;erli bir yetki belgesi olmayan i$<;:i sendikas1nin bu prosedürün hic;bir a§amas1nda yer alabilmesi 
mürnkün degildir. 

Öte yandan; 2822 say1l1 Kanunda toplu i$ uyu$mazl1g1n1n c;özümü ic;in üc; yol öngörülmü$tür. Bunlar; 
uyu9mazl1g1n taraflarin anla9mas1yla giderilmesi, uyu§mazl1g1n c;özümü ic;in baz1 hallerde Yüksek Hakem Kuruluna 
ba9vurulmas1 ve uyu$mazl1g1n grev yoluyla 9özümlenmesidir. Bu süre9te Kanun, toplu i:;; sözle9mesine bir an önce 
ula91labilmesi ic;in, yap1lmas1 gereken i:;;lemler konusunda hep k1sa süreler öngörmü;; ve bu sürelere uyulmamas1n1 
~e§itli yaptmmlara baglam19tir. Ba:;;ka bir anlat1mla; sistemin tüm 9at1s1 yetkili i99i sendikas1nin toplu i9 sözle9mesi 
imzalamas1 konusunda uymas1 gerekli yasal süreler üzerine kuruludur. Örnegin; toplu görü9meye c;agn süresi, 
toplu görü9me süresi, arabuluculuk süresi, grev karan alma süresi, grevi uygulama süresi gibi. Zira i9yerinde toplu 
i§ sözle:;;mesi yap1lmas1 dogrudan i:;;9ilerin haklanyla ilgilidir ve 2822 say11i Kanuna göre, i:;;yerinde yetki belgesine 
sahip bir sendika varken bir ba:;;ka sendikan1n yetki belgesi alarak toplu i§ sözle:;;mesi imzalamas1 mümkün degildir. 
Bu nedenle Kanun, i99ilerin haklanna bir an önce ula:;;abilmelerini saglamak üzere, yetki belgesi alan sendikanin 
toplu i:;; sözle9mesi yapmak üzere gerekli i;;lemleri bir an önce yapmas1 zorunlulugu getirmi9, aksi takdirde yetki 
belgesinin ge9ersiz sayllmasin1 öngörmÜ$tür. 

Durumun daha iyi ortaya konulmas1 bak1m1ndan, 2822 sayll1 Kanunda, sendikan1n gerekli i;;lemleri süresinde 
yapmamas1 halinde yetki belgesinin ge9erliligini yitirmesi öngörülen hallere deginmekte yarar vard1r: 

a - TSGLK m.17/1 - II. f1kralanna göre, Bakanllktan yetki belgesi alan i99i sendikas1, yetki belgesi ald1g1 
tarihten itibaren onbe9 gün ic;inde kar:;;1 taraf1 toplu görü9meye 9ag1rmazsa yetki belgesinin hükmü kalmaz. 

b - TSGLK m.19/111. f1kras1na göre; toplu görü9meye c;agn tarihinden itibaren otuz gün i<;inde 9agny1 yapan i99i 
sendikas1 toplant1ya gelmez ve toplu görü9meye ba$1anamazsa 9agny1 yapan i99i sendikas1n1n yetkisi dü:;;er. 

c - TSGLK rn.36/111 uyannca, grev oylamas1 sonucunda i§<;:iler grevin uygulanmamas1na karar verirse, i99i 
sendikas1 oylama sonucunun kesinle9mesinden itibaren onbe$ gün ic;inde kar§1 tarafla anla§mak veya ayni süre 



i9erisinde Yüksek Hakem Kuruluna ba9vurmak zorundad1r. Aksi takdirde yetki belgesi ge9erliligini yitirir. 

d m TSGLK m.27/11 uyannca, i99i sendikas1 uyu9mazl1k tutanag1n1n tebliginden itibaren alt1 i9 günlük bekleme 
süresini izleyen alt1 i§ günlük süre i<;erisinde grev karan almazsa yetki belgesinin hükmü kalmaz. 

e - TSGLK m.37/11. f1kras1 uyannca, grev karan süresi i9erisinde uygulamaya konulmam19sa yetki belgesinin 
hükmü kalmaz. 

i9yerinde yetki belgesine sahip bir sendika varken Bakanhk bir ba9ka i99i sendikas1n1n yetki ba9vurusunu 
i9leme koyamayacag1 i9in, yukanda yer verilen örneklerden anla91lacag1 gibi; 2822 say11i Kanun sisteminde, toplu i§ 
sözle9mesine bir an önce ula91lmas1n1 saglamak i9in, yetki belgesi alan sendikan1n gerekli i9lemleri bir an önce 
yapmas1, aksi takdirde ko9ullan ger9ekle~tiren bir ba9ka sendikanm toplu sözle9me yapmak üzere prosedüre dahil 
olmas1 öngörülmü9tür. 

Yetki belgesinin hükümden dü9mesinin sonucu nedir? 

Yetki belgesi ge9erliligini yitirdigi takdirde, sendikanin art1k toplu i9 sözle9mesine ula91lmas1 i9in öngörülen 
prosedürü devam ettirmesi, bu baglamda toplu i9 sözle9mesi imzalamas1 veya i9 uyu9mazl1g1 91karabilmesi hukuken 
mümkün degildir. Bunun i9in i99i sendikas1n1n Bakanl1ga tekrar ba9vurmas1 ve yetki belgesi ahnmas1na ili9kin tüm 
i9lemleri yeniden ba9latmas1 gerekmektedir. 

3)Grevi uygulayan sendikan1n dörttte ü9 oranmda üye kayb1 nedeniyle grevin mahkeme karanyla ortadan 
kald1nlmas1n1n yetki belgesinin ge9erliligine etkisi nedir? '= 

Bu konuda 2822 say1h Kanunda bir hüküm yoktur ve ve bu konuda tüm sistemin dayand1g1 esaslar göz 
önünde bulundurularak bir sonuca vanlmas1 gerekir. Ger9ekten, üyelige bagh ve sendikanin temsil gücü esas1na 
dayah bir sistem benimseyen 2822 say1h Kanunun hi9bir yerinde, sendikan1n üye kayb1n1n yetki belgesinin 
ge9erliligi üzerinde ve toplu sözle9me prosedürünün yürütülmesi konusunda olumsuz bir etkisi olacag1 
düzenlenmemi9ken, 51. maddede dörtte ü9 gibi yüksek bir oranda üye kayb1n1n grevin sürdürülmesine enge! 
oldugu hükme baglanm19t1r. <;ünkü bu olas1hkta üye kayb1 o denli fazladir ki, Kanun bu durumda i9yerinde tabani 
kalmayan ve art1k i9yerindeki i99iler ad1na hareket etme gücünü yitiren bir sendikan1n grev gibi önemli bir hakk1 
sürdürmesine izin vermemi9tir. Buradan hareketle, i99ileri temsil yetenegini yitirdigi i9in grevi sürdürmesi mahkeme 
karanyla engellenen bir i99i sendikas1nin hala i99iler i9in toplu i9 sözle9mesi imzalayabilmesini ve onlar i9in kural 
koyabilmesini kabul etmek evleviyetle mümkün degildir. 

Bu yorum esasen Yüksek Mahkemenin bir karannda da yerini bulmu9tur. Nitekim, Yarg1tay 9. Hukuk Dairesi 
2.11.1998 - 15964/15467 say1h karannda; "i9yerinde grev uygulama karan alan sendikan1n i9yerindeki üyelerini 
kaybettigi a91ktir. Burada önemli olan sendikanin art1k i9yerinde i99iler adma hareket gücünün ortadan kalkm19 
olmas1d1r. Davah sendikan1n i9yerinde grevi uygulama olanag1 kalmam19 olmakla, grevin kald1nlmas1na karar 
verilmesi gerekir" [14]sonucuna vararak, dörtte ü9 gibi yüksek bir oranda üye kayb1na ugrayan sendikanin art1k 
i9yerinde i99iler ad1na hareket gücünün ortadan kalkt1g1n1 vurgulam19tir. i99iler ad1na hareket gücü ortadan kalkan 
bir sendikanin onlar ad1na toplu i§ sözle9mesi imzalayabilmesi zaten dü9ünülemez. 

Bu yorum Kanunun sisteminde de yerini bulmaktad1r. Ger9ekten; yukanda belirtildigi üzere, Kanunda, yetki 
belgesinin ge9erliligini yitirmesi iki temel halde kabul edilmi9tir. 

Bunlardan ilkinde; üzerine dü9en yükümlülükleri yerine getirmeyerek; süresinde 9agnda bulunmayan, 
süresinde toplu görü9meye gelmeyen, i99ilerin "greve hayir" karanna ragmen süresinde Yüksek Hakem Kuruluna 
ba9vurmayan i99i sendikas1n1n yetkisini yitirecegi düzenlenmi9tir. 

ikincisinde, süresinde grev karan almad1g1 i9in grevi uygulamayan, grev karanni süresinde uygulamaya 
koymad1g1 i9in art1k greve gitmesi mümkün olmayan i99i sendikas1n1n yetki belgesinin de ge9erliligini yitirecegi 
düzenlenmi9tir. Ba9ka bir anlat1mla; Kanunda, yetki belgesinin hükümden dü9mesine, grevin uygulanamaz hale 
gelmesinin zorunlu bir sonucu olarak yer verilmi:;;tir. Bunun gibi; Kanunun 51. maddesinin III. f1kras1 uyannca, toplu 
i9 uyu9mazl1g1n1n taraf1 i99i sendikas1n1n herhangi bir sebeple kapat1lmas1, feshedilmesi veya infisah etmesi yahut 
faaliyetinin durdurulmas1 halinde grevin kendiliginden ortadan kalacag1 ve böyle bir durumda toplu i9 sözle9mesi 
yetkisinin de dü9ecegi kabul edilmektedir. 

Bu düzenlemesiyle Kanun, toplu i§ sözle9mesi imzalayabilmek i9in en büyük silah1 olan grevi uygulama 9ans1n1 
ve olanag1n1 yitiren bir i99i sendikaninin yetki belgesinin ge9erliligini hala sürdürmesinde bir yarar görmemi9tir. Üye 
kayb1 olmaks1z1n, salt sürelere uymad1g1 i9in grevi uygulama olanag1n1 yitiren bir i99i sendikas1n1n yetki belgesinin 
ge9erliligini devam ettirmesine izin verilmeyen bir yasal sistem i9erisinde, yüksek oranda üye kayb1 ve i99iler ad1na 
hareket etme gücünü yitirmesi nedeniyle greve sürdürme olanag1n1 - hem de bir mahkeme karanyla - yitiren i99i 
sendikas1n1n yetki belgesinin ge9erliligini devam ettirmesine izin verilmesi kan1mca dü9ünülemez. 



Kald1 ki aksine yorum toplu sözle9me sisteminin t1kanmas1na yol agacak sonuglar da dogurabilecektir. 
Gergekten; yukanda deginildigi gibi, i9yerinde yetki belgesine sahip bir sendika varken Bakanhg1n bir ba9ka i99i 
sendikas1nin yetki ba9vurusunu i9leme koymas1 ve bir ba9ka sendikaya yetki vermesi mümkün degildir. i9yerinde 
9ah9anlann büyük 9ogunlugunun üye olarak kalmak istemedikleri ve böyle bir sendikanin uygulad1g1 greve de 
kat1lmad1klan bir durumda, hala sendikanin yetkisinin devam ettigini ileri sürmek, i9yerinde yeni ve belki de daha 
etkili olabilecek ba9ka bir sendikal örgütlenmenin önünün t1kanmas1 ve i9yerinin etkili bir sendikal düzenin d191nda 
tutulmas1 sonucunu dogurur ki, Anayasa'nin sendikal örgütlenmeyi bir hak olarak tanid1g1 bir sistem igerisinde 
böyle bir sonucun kabul edilmesi herhalde dü9ünülemez. Aynca böyle bir iddia, toplu i9 sözle9mesi yetkisinin daha 
ne kadar süre gegerliligini devam ettirecegi sorusunu da yanitlayamaz. 

Bu nedenle; 51 inci maddede, i9yerinde grev uygulayan bir sendikanin dörtte ü9 oran1nda üye kayb1na 
ugramas1 ve i99iler ad1na hareket etme gücünü yitirmesi nedeniyle grevin mahkeme karanyla ortadan kald1nlm19 
olmas1, kanimca o sendikan1n toplu sözle9me yetkisinin de sona erdiginin yarg1 karanyla tespiti anlam1na gelir. 
Taraflann bundan sonra imzalayacag1 bir toplu i9 sözle9mesi, yetki belgesi ahnmadan yap1lan toplu i9 sözle9mesi 
hükümlerine tabidir. 

* Bu makale Legal Yarg1 Kararlan ve incelemeleri Dergisi 2006 y1l1 2. say1smm 233 ila 244. sayfalannda yaymlanm1§t1r. 

-Makalenin tüm yaym haklan Legal Yaymc1l1k'a aittir. Bas1l1 veya elektronik ortamda yay1lmas1, r;ogalt1lmas1, yaymlanmas1, 

sat1lmas1 veya kiraya verilmesi gibi her türlü haks1z ve izinsiz kullanim1 yasakflr. Bu ve benzeri fiilleri i§leyenler hakkmda Fikir ve 
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