BAŞLIK
ÖNERGE:
Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısının adının “Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz .
GEREKÇE:
Kanunun ikinci ve yedinci bölümleri arası hükümler sendikal kuruluşlar ile ilgili hükümler olduğundan
kanunun isminin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu olarak değiştirilmesi amaçlanmıştır .
MADDE 6ÖNERGE:
Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişkileri Kanun u Tasarısının 6'ıncı maddesine "fiil ehliyetine
sahip" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve fiilen çalışan" ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederiz .
GEREKÇE:
Kuruculukta fiilen çalışma şartı getirilmiştir.
MADDE 24
ÖNERGE:
Görüşülmekte olan 197 sıra sayılı Toplu İş İlişkileri K anunu tasarısının 24'üncü maddesinin beşinci
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"(5) Bu madde hükümleri işyerinde çalışmaya devam eden yöneticiler hakkında da uygulanır."

GEREKÇE:
İş ilişkisi kural olarak hem profesyonel hem de amat ör sendika yöneticileri için devam ediyor. Bu nedenle
ifadenin iş ilişkisi devam eden değil, işyerinde çalışmaya devam eden yöneticiler olması gerekir. Teknik
hatanın düzeltilmesi amaçlanmıştır.
MADDE 25
ÖNERGE:
Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişkileri Kanunu tasarısının 25'inci maddesinin dördüncü
fıkrasındaki "İşverenin" ifadesinden sonra gelmek üzere "fesih dışında" ifadesinin eklenmesini, beşinci
fıkrasının ilk cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan
"ispat ettiği" ifadesinin "ileri sürdüğü" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

“Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, 4857 sayılı Kanunun 18, 20 ve 21'inci madde
hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir."

GEREKÇE:

Maddenin beşinci maddesinin ilk cümlesinde yapılan değişiklikle iş güvencesi kapsamında olan işçilerin
sendikal tazminat alması düzenlenmiştir. Altıncı fıkrada yapılan değişiklik, işveren dayandığı haklı neden
ya da geçerli nedeni ispatladığı takdirde artık sendikal nedenin işç i tarafından ispatlanamayacağı başka
bir ifade ile ispat yükünün yer değiştirmeyeceğine ilişkin yaklaşıma uyum sağlamayı amaçlamaktadır .
MADDE 28
ÖNERGE:
Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişkileri Kanunu tasarısının 28'inci maddesinin üçüncü
fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"Ancak, işçi kuruluşları yurtdışında kurulu işveren ve işveren kuruluşlarından; işver en kuruluşları ise işçi
ve işçi kuruluşlarından yardım ve bağış alamaz."

GEREKÇE:
Kuruluşların özgürlüğü ve sendikada saflık ilkesi gereğince işçi kuruluşlarının yurt dışında kurulu işveren
kuruluşlarından; işveren kuruluşlarının ise işçi ve işçi kuruluşlarından ba ğış ve yardım almasının
engellenmesi amaçlanmıştır
MADDE 41
ÖNERGE:
Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişkileri Kanunu tasarısının 41'inci maddesinin birinci
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, aynı maddenin beşinci fıkrasında geçen “yüzde birinin"
ibaresinin "yüzde üçünün" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"(1) Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün üyesi bulunması şartıyla işçi
sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin yarıdan
fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi bulunması hâlinde bu işyeri v eya işletme için toplu iş
sözleşmesi yapmaya yetkilidir."

GEREKÇE:
Maddede belirtilen 2 bin üyelik şartı kaldırılarak sendikaların kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin
en az yüzde 3’ünün üyesi bulunması ve toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek iş yerind e başvuru
tarihinde çalışan işçilerin yarından fazlasının, işletmede ise yüzde 40’ının kendi üyesi bulunması halinde
iş yeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olacakları belirtilmiştir .
MADDE 43
ÖNERGE:
Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişki leri Kanunu tasarısının 43'üncü maddesinin ikinci
fıkrasında geçen "yüzde birinden" ibaresinin "yüzde üçünden", dördüncü fıkrasında geçen "yüzde birini"
ibaresinin "yüzde üçünü" olarak değiştirilmesini ve üçüncü fıkrasının başına aşağıdaki cümlenin
eklenmesini arz ve teklif ederiz.

“İtiraz dilekçesinde veya ekinde somut delillerin yer almaması halinde itiraz incelenmeksizin reddedilir.

GEREKÇE:
41'inci maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde
üçünden fazla üyesi bulunan işçi sendikasının yetki itirazında bulunması ve mahkemenin açılan davayı, o
işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünü üye kaydeden işçi sendikasına bildirmesi amaçlanmıştır .
MADDE 48
ÖNERGE:
Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı nın 48'inci maddesinin birinci
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

“(1) Toplu görüşmenin sonunda bir anlaşmaya varılırsa dört nüsha olarak düzenlenecek olan toplu iş
sözleşmesi, taraf temsilcilerince imzalanır ve iki nüshası altı işgünü içinde çağrıyı yapan tarafça görevli
makama tevdi edilir. Görevli makam sözleşmenin bi r nüshasını Bakanlığa gönderir."
GEREKÇE:
Türkiye İstatistik Kurumu, İşgücü Maliyeti ve Kazanç Yapısı Araştırmaları ile işyerlerinin toplu iş
sözleşmesinde olma durumuna göre istatistik üretmekte ve yayımlamaktadır. Toplu iş sözleşmesi
istatistikleri 2012-2017 Resmî İstatistik Programı çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
sorumluluğunda bulunmakta ve “Çalışma Hayatı İstatistikleri” adlı yayınla söz konusu istatistiklere yer
verilmektedir. Bu nedenle, toplu iş sözleşmesinin tekrar Türkiye İstatistik Kuru muna gönderilmesine
ihtiyaç bulunmamaktadır. Değişiklik, bürokrasinin azaltılmasını amaçlamaktadır .
MADDE 54
ÖNERGE:
Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişkileri Kanunu tasarısının 54’üncü maddesinin birinci
fıkrasındaki “bakan dairesi başkanının” ifadesinin “bak makla görevli dairelerin başkanlarından en kıdemli
olanının” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz .
GEREKÇE:
09/02/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı ile “İş Mahkemelerince verilen
hüküm ve kararların temyiz incelemesi Yargıtay’ın 9. ve 22. Hukuk Daireleri arasında eşit olarak
paylaşılmak suretiyle yapılır.” düzenlemesi yapılmıştır. Alınan karar gereğince, bu Kanundan doğan
uyuşmazlıklara iki daire eşit olarak bakacaktır. Bugün itibarıyla iki olan bu sayı dosya yoğunl uğuna göre
daha da artabileceğinden Yüksek Hakem Kuruluna, bu Kanundan doğan uyuşmazlıklara bakan daire
başkanları arasından kıdemli olanının başkanlık etmesi amaçlanmıştır. Görevli Yargıtay Dairesi sayısı
bire düştüğü takdirde, doğrudan ilgili dairenin başkanı Yüksek Hakem Kurulunun başkanlığını
üstlenecektir.
MADDE 74
ÖNERGE:
Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişkileri Kanunu tasarısının 74’üncü maddesinin birinci
fıkrasına “karşılayacak” ibaresinden sonra gelmek üzere, “işyerinde faaliyetin devamlılığını sağlayacak”
ifadesinin eklenmesini arz ve teklif ederim.
GEREKÇE:
Maddeye eklenen ifade ile grev ve lokavt halinde işverenlerin yasal grevi engelleme amacı taşımayan
yasal faaliyetlerini yürütmelerini engelleyici önleml erin alınması amaçlanmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1
ÖNERGE:
Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısının Geçici 1’inci maddesinin birinci
fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz.

“Ancak, sendikalar faaliyet göstereceği iş kolunu, bu Kanunun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
belirtilen yönetmeliğin yayımı tarihinde itibaren bir ay içerisinde yönetim kurulu kara rıyla belirler.”
GEREKÇE:
Sendikaların bu kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen “Sendikanın faaliyet
göstereceği iş kolu” hükmü gereğince tüzüklerinde yapacakları değişiklikler için yönetim kurulları
yetkilendirilmiştir. Sendika yönetim kurullarının tüzük değişikliklerini belirtilen süre içerisinde yapmaması
hâlinde bu Kanuna göre yayımlanacak ilk istatistiklerde Bakanlıkça yönetmelikte belirtilen işkoluna göre
ilan edilmesi amaçlanmıştır.
GEÇİCİ MADDE 6
ÖNERGE:
Görüşülmekte olan 197 Sıra Sayılı Toplu İş İlişkileri Kanunu tasarısının Geçici 6'ncı maddesinin
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif
ederiz.
“GEÇİCİ MADDE 6- (1) 41'inci maddenin birinci ve beşinci fıkraları ile 43'üncü maddenin ikinci ve
dördüncü fıkralarında yer alan kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde üç üye şartı, Ekonomik ve Sosyal
Konseye üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için Ocak 2013 istatistiğinin yayımı tarihinden
1/7/2016 tarihine kadar yüzde bir, 1/7/2018 tarihine kadar ise y üzde iki olarak uygulanır.

(2) En son yayımlanan 2009 istatistiği sonrasında, 15/9/2012 tarihine kadar kurulmuş ve Ekonomik ve
Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye olmuş işçi sendikalarının bu Kanunun yürürlük tarihinden
Ocak 2013 istatistiklerinin yayımlandığı tarihe kadar yapa cakları yetki tespit talepleri, 41'inci maddenin
birinci fıkrasında yer alan işyeri veya işletme çoğunluğu şartlarına göre Bakanlıkça sonuçlandırılır.

(3) Ocak 2013 istatistiklerinin yayımlandığı tarihe kadar, Bakanlığa yapılmış olan yetki tespit başvuruları
ile taraf oldukları bu Kanunun yürürlüğünden önce imzalanmış toplu iş sözleşmesi Ocak 2013
istatistiklerinin yayımı tarihinden sonra sona erecek olan sendikaların, bir sonraki toplu iş sözleşmesiyle
sınırlı olmak üzere yapacakları yetki tespit başvuruları mülga 2822 sayılı Kanunun 12’nci maddesine göre
Bakanlıkça yayımlanmış Temmuz 2009 istatistiklerine ve mülga 2822 sayılı Kanunda belirtilen hükümler e
göre sonuçlandırılır.

(4) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce başlamış toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve toplu iş
uyuşmazlıkları mülga 2822 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı tüzük ve yönetmeliklere göre
sonuçlandırılır."
GEREKÇE:
Bakanlar Kurulunun işkolu barajını değiştirme yetkisi kaldırılarak, işçi sendikalarının toplu iş sözleşmesi
yetki başvurusunda bulunabilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün
üyesi bulunması şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara bağlı i şçi sendikaları için
Ocak 2013 istatistiğinin yayımından itibaren 2016 yılı Temmuz istatistiğine kadar yüzde bir, 2018
Temmuz istatistiğine kadar ise yüzde iki olarak uygulanacaktır. Yüzde üç işkolu barajının 2018 yılında
yayımlanacak olan Temmuz istatistik döneminden itibaren tüm sendikalara uygulanması amaçlanmıştır.
İkinci fıkradaki düzenleme, 15/9/2012 tarihine kadar Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara

üye olmuş işçi sendikalarının yetki tespit taleplerinin karşılanmasını amaçlamaktadır. Üç üncü fıkradaki
düzenleme ile yayımlanmış Temmuz 2009 resmi istatistiklerinde yetki başvurusuna sahip olan ve toplu iş
sözleşmesi için Bakanlığa yetki tespit başvurusunda bulunan sendikaların haklarının korunmasını
amaçlamıştır. Dördüncü fıkrada ise bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yetki belgesi alarak toplu iş
sözleşmesi ve toplu iş uyuşmazlığı safhasında bulunan sendikalara ve/veya sendika üyesi olmayan
işverenlere, uygulamada tereddüde mahal vermemek amacıyla toplu iş sözleşmesi ve toplu iş
uyuşmazlığı sürecini mülga 2822 sayılı Kanuna ve bu Kanuna dayalı Tüzük ve Yönetmeliklere göre
sonlandırma imkanı verilmektedir.

