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2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830)
Kanıtın No.
3449

Kabul Tarihi
25 . 5 . 1988

M A D D E 1. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 5 incî maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Kurucularda aranacak nitelikler
Madde 5. — Sendika kıurucuslu olabilmek içlin; Türk valtandaşı, mede|nî hakları
kullanmaya ehil ve sendikaların kurtulaciağı işkolunda fiilen çalışır olmak; kamu hiz
metlerinden mahrum edilmemiş bulunmak; Türkçe okur - yazar olmak; zimmet, ihti
las, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, 'inancı kötüye kullanma, dolanlı
iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçak
çılık suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suç
lar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulunmak;
Türk Ceza Kanununun ikinci kitabımın birinci babında yazılı suçlardan veya bu suç
ların işlenmesini alenî olarak tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun
312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı; sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge
farklılığı gözeterek kin veya düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından veya Türk
Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikincil ve üçüncü fıkralarında yazılı ey
lemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve be
şinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm ol
mamak; ayrıda Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 7>»,71,72,73,74,75,76,77
ve 79 uncu maddelerine göre toplam altı ay veyta daha fazla veya 68 inci maddesine
göre hüküm giymemiş olmak şarttır.
işveren sendikasının kurucusunun tüzelkişi olması halinde tüzelkişiyi temsil eden
gerçek kişide de işkolunda fiilen çalışma şarttı hariç yukarıdaki bütün şartlar aranır.
MADDE 2. — 2821 ısSayılı Sejndikalar Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fık
rası eşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
SendFka kurucuları, sendika merkezinin bulunacağı ilim, valiliğine makbuz karşı
lığında, dilekçelerime ekli olarak sendika tüzüğünü, kurucularım nüfus cüzdanlarının
suretlerini, ikametgâh belgelerini, meslek ve sanat özgeçmişleirnl, sendikanın kurtula
cağı işkolunda fiilen çalışır olduklarını kanıtlayan belgeler île sabıka kayıtlarım, ilk
genel kurulla kadar kuruluşu sevk ve idare edecekler ile bunların eşler] ve velayetleri
altında çocuklarına ait nolterden tasdikli mal bildirimlerini vermek zorundadırlar.
MADDE 3. — 2821 sayılı Sendikalar Kanunumun 9 uncu maddesinin alnacı fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir.
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Sendika, sendika şubesi veya konfederasyonların yöneticileri, kamu kurum veya
kuruluşlarıyla bunların katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim veya denetim
kurullarında görev aldıkları takdirde sendika veya konfederasyonlardaki görevleri sona
erer. Ancak, diğer kanunlarda hüküm bulunması halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
İşveren sendikalarında üyelerin genel kuralda ve diğer zorunlu organlarda kaç
kişi ile temsil edilebilecekleri tüzüklerinde belirtilir.
M A D D E 4. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkra
sının 8 inci ©İt bendi aşağıdaki şekilde değlşiiMlraiştİr.
8. Şube açma veya bu konuda yönettim kuruluna yeliki verme, şubeleri birleştirme
veya kapatma.
MADDE 5. — 2821 sayılı Sendikalar Kanunumun 14 üncü maddesinin onbirînci
fıkrasıyla ondördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmlfiir.
Seçimin devamı sıınaısMda yapılan işlemler ite tutanakların düzenlenmesinden iti
baren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün
incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara
bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçlanılan
eder ve ilgi! sendika, sendika şubesi veya kouıjfedeıasyosna bildirir. Ancak, iigiileıin
bu Kanumzin 52 nci maddesine göre başvuru hakkı saklıdır.
İşçi sendikası veya konfederasyonların genel kurul dışındaki zorunlu organlarına
seçilebilmek için 5 inci maddede arianıab şartlara ilaveten en az on yıl bilfiil çalışmış
- olmak, şube zorunlu organlarına seçilebilmek için ise 5 inci maddede aıraban şarjları
haiz olmak gerekir. Çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumlanbdaiki
kayıliüara göre prim ödenen günlerin; toplamı esas alınır. On yıl blSf'ü çalışmış olmanın
hesabında yurt d ıştında işçi olaırak çalışılan sürenin en çok beş yılı nazara ahnır.
MADDE 6. — 2821 sayılı Sendikalar Kanunumun 22 nci maddesinin birinci ve
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Send'kaya üye olmak serbestîir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya
zorialnamaz. işçi veya işverelnjer ayını zamanda ve aynı işkolundı birden çok sendi
kaya üye olamazlar. Birden çok sendikayla üye olunmasa halinde, sonraki üyelikler
geçersizdir.
Üyeliği kesinleşen işçinin üye kayıt fişinin birer nüshasının sendikaca onbeş gün
içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve işçinin çalıştığı işyerfetün bağlı bu
lunduğu Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur. Üye kayıt fişinin bir nüshası
da işçinin kendisine verilir.
MADDE 7. — 2821 sayılı Sendikalar Kamumunun 25 inci maddesinlin ikinci ve
beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştir limoşlfir.
Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çeki'ebilir. Çekilme bil
dirim! noter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin imzassnın
tasdiki ile olur. Çekilme bildiriminin birer örneği noterlikçe en geç üç işgünü içinde il-
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gili işverene, sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Çekilme notere başvurma tarihinden itibaren
üç ay sonra geçerlidir. Çekilenin bu üç aylık süre içerisinde başka bir sendikaya üye
olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.
Bağlı bulundukları, kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik
veya malullük aylığı veya toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerle işkolunu değiş
tiren işçilerin sendika üyeliği ile varsa sendika, sendika şubesi veya konfederasyon or
ganlarındaki üyelikleri ve görevleri sona erer. Ancak, çalışmaya devam edenler hak
kında bu hüküm uygulanmaz.
MADDE 8. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesinin beşinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin
rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendika veya konfederasyonlarının faaliyetlerine katıl
malarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi
tutulamazlar.
MADDE 9. — 2821 sayıh Sendikalar Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
•
İşyeri sendika temsilcisinin görevleri
Madde 35. — İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcisi, işyerine münhasır kalk
mak kaydı ile işçilerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren
arasmdaki işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek, işçilerin hak
ve menfaatlerini gözetmek, iş kanunları ve toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalış
ma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir. Temsilcilerin görevi, sen
dikanın yetkisi süresince devam eder. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini, işye
rindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartı ile yerine getirirler.
MADDE 10. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sendika ve konfederasyonlar siyasî amaç güdemezler, siyasî faaliyette bulunamaz
lar, siyasî partilerle ilişki kuramaz ve işbirliği yapamazlar ve bunlarla hiçbir konuda
hiçbir şekilde müşterek hareket edemezler, siyasî partilerden destek göremezler ve on
lara destek olamazlar, bunlardan yardım ve bağış alamazlar, bunlara yardım ve ba
ğışta bulunamazlar. Sendika ve konfederasyonlar derneklerle, kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları ve vakıflarla siyasî amaçla ortak hareket edemezler, bir si
yasî partinin adım, amblem veya işaretlerini kullanamazlar. Sendika ve konfederas*
yomların üyelerinin münhasıran ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerinin korunması
ve geliştirilmesi amacıyla yapacakları faaliyetler ve açıklamalar siyasî faaliyet sayıl
maz.
MADDE 11. — 2821 sayıh Sendikalar Kanununun 44 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
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Sendika ve konfederasyonların giderleri
Madde 44. — Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerini amaçları ve bu Kanunda
gösterilen faaliyetleri dışında kullanamazlar veya bağışlayamazlar. Ancak, İş ve îşçi
Bulma Kurumuna devredilmek üzere meslekî eğitim tesisleri de yaptırabilir veya bu
amaçla bağışta bulunabilirler.
İşçi Sendika ve Konfederasyonları gelirlerinin en az yüzde beşini üyelerinin mes
lekî eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadırlar.
Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme
demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiç bir şekilde gider olarak işlem göremez.
Demirbaşların saüş ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar sendika ve konfederas
yon tüzüklerinde belirtilir.
Sendika ve konfederasyonlar, üyeleriyle çalıştırdıkları işçiler dahil hiç kimseye
borç veremezler. Ancak, nakit gelirlerinin yüzde beşini aşmamak kaydıyla sosyal amaç
lı harcamaya, genel kurul kararıyla yönetim kurullarım yetkilendirebilirler.
MA1>DE 12. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri
Madde 46. — Feshedilen veya infisah eden sendikaların mal varlığı tüzükle veya
feshe karar veren genel kurul kararı ile bu Kanuna göre kurulmuş aynı nitelikteki bir
kuruluşa bırakılmış olmadıkça varsa üyesi bulunduğu konfederasyona devredilir.
a) Devir, konfederasyonca kabul edilmediği takdirde,
b) Feshedilen veya infisah eden sendika konfederasyon üyesi değilse,
c) Feshedilen veya infisah eden konfederasyon ise ve birinci fıkrada zikredilen
tüzük hükmü veya genel kurul kararı yoksa,
d) Sendika ve konfederasyonlar mahkeme kararıyla kapatılmış ise,
Tasfiye neticesinde kalacak paralar, İş ve İşçi Bulma Kurumunca belirlenecek mil
lî bankalardan birine yatırılır ve mallar bu Kuruma maledilir. Bu para ve mallar, iş
çileri mesleğe yöneltmek, işçilerin meslekî eğitimli ve rehabilitasyonu hizmetleri dışında
kullanılamaz.
Para, mal ve bunların gelirlerinin kullanımı, en çok üyeye sahip işçi ve işveren
konfederasyonu temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır.
Para ve mallar, bu maddede belirtilen kuruluşlar dışında gerçek veya tüzel bir ki
şiye, kuruluşa, kuruma devredilemez. Feshedilen, infisah eden ve kapatılan sendika ve
konfederasyon üyeleri arasında paylaştmlamaz.
MADDE 13. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 47 nci maddesinin ikinci,
üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonları olağan genel kuru] dönemi içerisinde
en az bir defa Maliye ve Gümrük Bakanlığı üe Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığınca mahallinde olmak üzere birlikte veya ayrı ayrı denetlenir. Gerek görüldüğün
de birden fazla denetleme de yapılabilir.
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Denetlemede, yönetim ve işleyişin, gelir ve giderlerin, gelir ve giderler ile ilgili
olarak yetkili organlarca alınan kararların kanım, tüzük ve genel kurul kararlarına
uygun olup olmadığı ve harcamaların bu kararlara uygunluğu incelenir.
Denetleme sırasında denetim elemanlarınca istenecek her türlü defter, belge ve ya
zıların yöneticiler tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur. Ayrıca diğer ger
çek ve tüzelkişiler de bu Kanun kapsamındaki kuruluşlarla yaptıkları işlemlerle ilgili
olarak denetim elemanlarınca istenecek bilgi ve belgeleri göstermek veya vermek zo
rundadırlar.
MADDE 14. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 53 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Yönetim kuruluna işten el çektirme
Madde 53. — 12 nci madde hükmüne aykırı hareket eden konfederasyon, sendika
ve sendika şubesi yönetim kumluna; kuruluşun üyelerinden birinin veya durumu tes
pit eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başvurusu üzerine iş davalarına bak
makla görevli mahkeme kararı ile işten eî çektirilir. Bu takdirde görevli mahkeme ge
nel kurulu kanun ve tüzük hükümleri gereğince en kısa zamanda toplamak ve yeni yö
netim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere Medenî Ka
nun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder.
MADDE 15. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 59 uncu maddesinin üçüncü
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3. 31 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işverene, 44 üncü mad
denin bir ve dördüncü fıkraları hükümlerine, 51 inci maddenin birinci fıkrası hüküm
lerine aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonun sorumlu görevlilerine onbin
liradan eîiilbin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir.
MADDE 16. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 61 inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının, toplu iş
közleşmesi yapılmamışsa veya sona ermişse yeîki belgesi alan işçi sendikasının yazılı
talebi ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine, işveren sen
dika tüzüğü uyarınca üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri üyelik aidatını ve
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince sendikaya ödenmesi gerekli
dayanışma aidatını, işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatın ne
vini belirterek tutarını ilgili sendikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya gönder
meye mecburdur. Bu aidat dışında sendikaya ödenmek üzere bir kesintinin yapılması
toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılamaz.
M A D D E 17. — 2821 seyıh Sendikalar Kanununun 21 inci maddesinin 3 ve 4 üncü
bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
M A D D E 18. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun geçici 4 üncü maddesinin ikin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sendika, sendika şubesi veya konfederas
yonların genel kurulları dışındaki organlarına seçilmiş bulunanlardan, statülerine ba
kılmaksızın 9 uıscu maddenin beşinci fıkrası hükmüne göre dört veya daha fazla ola
ğan genel kunıl dönemini dolduranlar dört dönem daha, 7.5.1983 tarihinde dört dö
nemi doîduraznaypınlar ise, sekiz döneme kadar seçilebilirler.
MADDE 19. — 2821 sayılı Senıikalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
mişin „
1

GEÇİCİ MADDE 7. — Sendikalar, 2821 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi
ne göre yaptıkları üyelik bildirimlerini, aynı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen
usullere uygun olarak yenilemek ve bu mükellefiyetlerini Kanunun yayımı tarihinden
itibaren bir yıî içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. Bu zorunluğa uyulmaması
halinde, bildirilen üyelikler bu süre sonunda geçersiz sayılır. Üyeliklerin bu maddeye
göre yenilenmedi için yapılan noter masrafları 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 64
üncü maddesinde belirtilen miktarın yansı kadardır. Noter masrafları sadece bu işlem
lere mahsus olmak üzere sendikalar tarafından da karşılanabilir.
Bu maddeye göre bildirilecek üye sayılan bir yıllık bildirim süresini takip eden
İlk istatistikte nazara alınır.
MADDE 20. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Buyuk Millet Meclisi
Cilt
11

Birleşim
66
69
70

Sayfa
*
163
240.346

I - Gerekçeli 60 S Sayılı basmayazı Türkiye Buyuk Millet Meclisinin 70 inci
Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Buyuk Millet Meclisinin Sağlık ve Sosyal işler Komis
yonu görüşmüştür.
III - Esas N o . : 1/441.

