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2495 Say111 "Bazl Kurum ve Kuruluglar~n 
Korunmasl ve Guvenliklerinin Saglanmasl 
Hakkrnda KanunUun 21. maddesinde ozel 
guvenlik tegkilat~ personelinin sendika, 
dernek ve siyasi partilere uye 
olamayacaklarl, bu yasaga uymayanlarln 
gorevlerine ilgili kuruluglarca son verilecegi 
ifade edilmektedirl. 

1983 y~ l~nda yururliige giren 2821 say111 
Sendikalar Kanununun 21. maddesinde de 
bilindigi gibi, hizmet akdiyle qalrgan baz~ 
kigilerin sendika uyeligi yasaklanmlgtlr. 
Baglang~~ta, askeri gahlslar, degigik kamu 
kuruluglarrndaki bazl ust kademe yoneticileri, 
ogrenciler, din ve ibadet iglerinde ~al~ganlar 
ve ozel okul ogretmenleri olarak beg grupta 
duzenlenen uyelik yasagr daha sonra 
epeyce daraltrlmrgtlr. 1988 yllrnda 3449 
say111 Kanunla ve 1995 y~llnda da 4101 say111 
Kanunla yap~lan degigikliklerle bugun i ~ i n ,  
Sendikalar Kanununun 21. maddesinde uye 
olmasl yasak olanlar sadece "askeri 
gahrslar" olarak kalmlgtrr. 

Sendika uyesi olamayacak askeri 
gahrslann askerligi meslek edinmemig askeri 
kigiler oldugu a~rktrr. Bu durumdaki kigiler 
muvazzaf askerlik gorevlerini yaptrklarl 
surece sendikaya uye olamazlar. Ancak 
bunlar bir sendikaya uyeyken askere 
al~nmlglarsa, sendika uyelikleri sona ermez 
ve uyelik iligkileri askrda kal~r. Sendika 
ijyeliginin askerlik suresince asklda olmasr 
nedeniyle de sendika uyeligi ile ilgili herhangi 
bir hak ve yukumluluk dogmayacaktlr. 

Bugun i ~ i n  sendika uyeligi yasaklanan 
iki grup kalmrgtrr. Yukarrda klsaca 

aqklanmaya qallqlldlgr gibi askeri qahrslar 
zaten sendika uyelikleri ask~da kaldlgl 
donemde muvazzaf askerlik gorevlerini 
yaptrklarrndan ve "igyerinde qallgan igqi" 
statusunde olmadlklarrndan sendikalarln 
yetki tespiti esnasrnda dikkate 
allnmayacaklardlr. 

Bu konuda tereddut yoktur. Sendika 
uyesi olmalarr yasaklanan diger grup ise ozel 
guvenlik gorevlileridir. 

Sendika uyelikleri 2495 say111 Kanunla 
yasaklanan ozel guvenlik gorevlilerinin 
durumu uygulamada i g ~ i  sendikalarlnln yetki 
tespitinde ihtilaflara ve tereddutlere yo1 
a ~ m a  ktadlr. 

Oncelikle ozel guvenlik gorevlilerinin, 
galrgtrklarl igyerlerinde "hizmet akdi ile 
qallgan igqi" statusunde saylllp 
say~lmayaca klarrnr degerlendirmek 
gerekmektedir. Bu kigilerin statusu ve 
gorecekleri hizmet, ozel bir kanunla 
duzenlenmig olmasrndan anlagllacagl gibi, 
ozelligi olan bir hizmettir. Buna ragmen ozel 
guvenlik gorevlilerinin "hizmet akdiyle 
~alrgan i g ~ i "  statusunde olduklarlndan kugku 
duyulmamal~dlr. Callgan igyerinin ozel bir 
igyeri veya kamuya ait bir igyeri olmasl da ne 
bu kigilerin statuleri aqrsrndan ne de sendika 
uyeliklerinin yasaklanmasr ve yasag~n 
uygulanmasr aqslndan herhangi bir farklrlrk 
yaratmamaktadlr. 

ijzerinde durulmas~ gereken bir diger 
husus ozel guvenlik gorevlilerinin toplu ig 
sozlegmelerinden yararlan~p 
yararlanamayacaklarrdlr. 

(l) Bkz.: 2495 say111 Kanun R.G. 24.7.1981 T., no:17410 
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Toplu ig sozlegmesinden 
yararlanabilecek ig~iler oncelikle o igyerinde 
toplu ig sozlegmesine taraf olan igsi 
sendikaslnln uyesi ig~ilerdir. Bununla 
beraber sendika ilyesi olmayan ig~iler de 
istedikleri takdirde dayanlgrna aidatl odemek 
suretiyle talep tarihinden itibaren toplu ig 
sozlegmesinden yararlanabilirler. Yargrtay 
bazl kararlarrnda ozel guvenlik gorevlilerinin 
toplu i? sozlegmesinden 
yararlanamayacaklarlnr ileri surmugtur2. ilgili 
yargltay kararlarlndaki ortakllk ozellik, 
ge rek~e  olarak sendika uyesi olmalarl 
yasaklananlarln toplu ig sozlegmesinden 
yararlanamayacaklarlnln ileri surulmesidir. 

2822 say111 Toplu ig Sozlegmesi Grev ve 
Lokavt Kanununun, "Taraf sendika 
uyeliginden ayrllma, qlkarllma veya uye 
olmamanln sonuqlarl" bagllkll 9. maddesi, 
dayanlgrna aidatl odeyerek toplu ig 
sozlegmesinden yararlanllacaglnr ifade 
etmektedir. Madde metninde, ozel guvenlik 
gorevlilerine deginilerek bunlarln dayanlgrna 
aidatl odemek suretiyle toplu ig 
sozlegmesinden yararlanabilecekleri 

belirtilmemigtir(2)- Ancak sendika uyesi 
olmasr yasaklananlarln, dayanlgrna aidatl 
odeyerek bile olsa toplu ig sozlegmesinden 
yararlanamayacaklarlna dair bir hukum de 
bulunmamaktadlr. 2822 say111 Kanunun 9. 
maddesi, esasen sendika uyesi 
olmayanlarrn, sendikanln taraf oldugu bir 
toplu i 7 sozlegmesinden 
yararlanabilmelerine olanak saglamay1 
ama~lamlg bir diizenlemedir. Maddede  hi^ 
sendika uyesi olmamlg ig~ilerin, veya uye 
iken kendi istegi ile sendika uyeliginden 
ayrllan ig~ilerin ya da sendika uyeliginden 
istekleri dlglnda ihras edilmig olan igqilerin 
dayanlgrna aidatr muessesesinden 

yararlanabilecekleri ifade edilmektedir. Bu 
konuda herhangi bir ayrrlm yaprlmamrgtrr. 

Hiq sendika uyesi olmamak, toplu 
sozlegmeye taraf igqi sendikasl uyeliginden 
ayrllmak ig~inin kendi iradesiyle verdigi bir 
karardrr. Sendika uyeliginden i h r a ~  ise 
sendika uyesi ig~inin kendi istek ve iradesi 
dlgrndaki bir geligmedir. Ancak "sendika 
uyesi olmamak igqinin kendi iradesi ile de 
olsa, kendi iradesi drglnda da olsa sonuG 
degigmemekte ve dayanrgma aidatl 
odenmesi halinde toplu ig sozlegmesinden 
yararlanabilmektedir. Sendika uyesi olmalarr 
ozel bir kanunla yasaklanan ozel guvenlik 
gorevlileri de kendi istek ve iradeleri dlglnda 
sendika iiyesi olamamaktadlrlar. Sadece uye 
olmalarrnln yasaklanmlg olmaslndan oturu 
toplu i 9 sozlegmelerinden 
yararlandlrrlmamalar~, ig hukukunun temel 
ilkeleriyle bagdagmamaktadrr. Nitekim 
doktirinde pek ~ o k  yazar tarafndan ozel, 
guvenlik gorevlilerinin dayanlgrna aidatl 
odeyerek toplu ig sozlegmesinden 
yararlanabilecekleri gorugu sa~unulmugtur.~ 
Bugun i ~ i n  ozel guvenlik gorevlilerinin toplu 
ig sozlegmelerinden yararlanabilmeleri 
konusu son derece aqlktlr. Uygulamalar da 
bu yonde geligmigtir. 

Bugun uygulamada ozel guvenlik 
gorevlileriyle ilgili olarak kargrmlza qkan 
sorun, bu kigilerin yetki tespitinde, "igyerinde 
qallgan igqi" saylsrna dahil edilip 
edilmeyeceklerdir. i g ~ i  sayrsl fazla olan ve 
sendikalagma oranl fazla olan igyerlerinde 
ozel guvenlik gorevlilerinin dikkate allnlp 
allnmamasl sonucu belki fazla 
etkilememektedir. Ancak i g ~ i  sayrsl fazla 
olmayan, sendikalr ve sendikaslz ig~ilerin 
oranlarinrn yakln oldugu igyerlerinde, ozel 
gijvenlik gorevlilerinin toplam igqi sayrsl 

(2) Bkz.: Yarg. 9. H.D., 198917280 E. 1989110563 K, 4.12.1989 T; Yarg. 9. H.D., 1990114523 E, 199117791, 29.4.1991 
T; Yarg. 9. H.D., 1994111308 E, 1994111197 K, 14.7.1994 T. 

(3) Bkz.: Polat SOYER, "2495 Say111 Yasaya Tabi dzel Guvenlik Gdrevlilerinin Toplu i$ Sdzle$mesinden Yararlanma 
Sorunu", Cimento l$verenler Dergisi, May~s 1990. s. 15; Munir EKONOMI, Yarg~tayln 1988 Kararlar~n~n 
Degerlendirilmesi, s. 134; Fevzi $iAHLANAN, Yarg~tayin 1989 Kararlarlntn Degerlendirilmesi, s. 1511152; Can 
TUNCAY, Yarg~tayln 1990 Kararlar~n~n Degerlendirilmesi, s. 102. 



i~erisinde dikkate allnrp alrnmamasl sonucu 
dogrudan etkileyebilmektedir. Konuyla ilgili 
olarak Yargltayln da farkll kararlar~ 
bulunmaktadlr. 

Yarg~tayln 1987 y ~ l ~ n d a  verdigi bir 
kararda, "igyerinde Gallgan igqi saylslnln 
tespitinde igveren vekili dlgrnda, hizmet akdi 
ile qallgan herkesin (bu arada kugkusuz 
hizmet akdi ile qal~gan ozel guvenlik 
gorevlilerinin) hesaba kat~lmasr gerekir" 
geklinde bir gorug ifade edilmigtir. 

Yarg~tayln 1994 yllrnda verdigi bir bagka 
kararlnda da aynr gorijgij sijrdijrdijgij 
anlagrlmaktadlr. Bu karar, "yetki tespitinde 
~ogunluk i ~ i n  Bakanllga bildirilmemigler 
dahil, bagvuru tarihinde igyerinde Gallgan 
ig~ilerin tamaml dikkate al lnlr" geklindedir. 

Diger taraftan Calrgma ve Sosyal 
Gijvenlik Bakanllglnln 1996 yllrndaki bir 
genelgesinde 2495 say111 Kanuna tabi ozel 
gijvenlik gorevlilerinin, sendikaya uye 
olamayacaklarr iqin igqi saylslnrn tespitinde 
dikkate allnmayacaklarl ongorijlmugtur. Aynl 
genelgede 625 say111 Ozel ~ g r e t i m  kurumlarr 
Kanununa gore ozel ogretim kurumlar~nda 
qallgan ogretmenlerin de sendikaya ilye 
olmalarl yasaklandlglndan, bunlarln da 
igyerindeki Gallgan igqi saylsl toplamlnda 
dikkate allnmayacaklar~ ifade edilmigtir. 

Bilindigi gibi 625' say111 Kanun 
kapsamrnda, ozel okullarda Sgretmenlik 
yapanlarln sendika uyesi olma yasagl daha 
sonra kaldlrllmlg oldugundan bugun i ~ i n  bu 
gruptakilerin sendikalara uye olabilmelerine 
engel yoktur. Dolay~sryla toplam iqgi saylsr 
i~ersine dahil edilecekleri de aq~ktlr. 

Ancak onemli olan husus, genelgede, 
hem ozel gijvenlik gorevlileri, hem de ozel 

egitim kurumlarl ogretmenleri i ~ i n  toplam igCi 
say~slnda dikkate allnmamalar~nln gerekqesi 
olarak, "sendikaya uye olmamalarrn~n" 
gosterilmesidir. 

Konu ile ilgili olarak "T.C. istanbul 7. ig 
Mahkemesinde, EAS Akijmulator Plastik ve 
Isr Sanayi A.9. igyerindeki bir dava 
sonur$andrrrlm~g ve yerel mahkeme, ozel 
guvenlik gorevlilerinin igyerindeki toplam i g ~ i  
saylslna dahil edilmemesi gerektigi yonijnde 
karar vermigtir =. Yerel mahkemenin kararlna 
karg~ temyize gidilmig ve Yargltay 9. Hukuk 
Dairesi, yerel mahkemenin kararrnln 
onanmaslna karar vererek, ozel gijvenlik 
gorevlilerinin, igyerinde Gallgan toplam i g ~ i  
sayrsrna dahil edilmemesi peklindeki gorugii 
dogru bulunmugtur '. 

Mevzuat hijkumlerinin ve yuksek 
mahkeme kararlarlnrn, amaca donuk olarak 
dikkatle degerlendirilmesi yaplldlg~nda, 
yukarrda deginilen Bakanllk genelgesindeki 
gorugijn ve buna paralel hijkum veren 
sonraki Yarg~tay kararlnln isabetli oldugu 
sonucuna varllabilir. 

i g ~ i  sendikalarlnln yetki tespitinde 
sonucu belirleyecek unsur, Turkiye Gaplnda 
% 10 barajr agmlg bir sendikanln igyerinde 
salt qogunluga sahip olup olmamasldlr. ilgili 
sendikanln bu ~ogunluga sahip olup 
olmamasl ise, ipyerinde i g ~ i  statijsunde 
Gallganlar~n ozgijr iradeleriyle bu sendikaya 
ijye olmalarlna veya olmamalar~na baglrdlr. 
0nemli olan husus, pozitif veya negatif 
sendi ka ozgijrlugu qer~evesinde, ozgijr 
iradelerin kul lan~lmas~d~r~. Sendika ijyeliginin 
gijvencesi.de ijye olup olmama konusundaki 
tercihin rahat~a kullanrlabilmesini ama~lar ve 
diizenler. - Dolaylslyla sendikalarrn yetki 
tespiti yapllrrken, igyerinde i g ~ i  statijsijnde 
~ a l ~ g a n  herkes degil, "sendika ijyesi olup 

(4) Yarg. 9. H.D., 198713006 E, 198713382 K, 30.3.1987 T. 
6) Cal15ma ve Sosyal Giivenlik Bakanl~g~ Genelgesi, 2.5.1996 T., No: 199619. 

Bkz.: T.C. Istanbul 7. IS Mahkemesi, 19951644 E, 19961790 K. 
(7) Bkz.: Yarg. 9. H.D., 1997111 38 E., 199711970 K. 

Bkz.: Kenan TUNCOMAGIT~~~U~ CENTEL, 15 Hukukunun Esaslar~, Beta Ya., Istanbul 1999, s. 227-235; Ercan 
GUVENlUfuk AYDIN, I$ Hukuku, 2.B., Anadolu Uni. Ya.No: 1043. llBF Ya.No: 145, Eski~ehir, 2000, s. 158-162. 



olrmemak konusunda yeisal ap-n 
imdesini k u l l a n ~ b i l ~ k  durw~rncfa alanktr" 
dild(aSe ahnnvaf~dtr, 

Sendika Uyesi olup olmama konusunda 
teroih yopma alansklar~ kmunlla 
pget'kIanrnrg ollan k'iilerin, toplam ~ a l t p n  
i g ~ i  sayrslrq dahil edilmeleri dogru-degildir. 
6~ gwenlik gtirevlilerin Foplam iggi 
sayrlsrna dahil exliliilebrse, buntarrn 
hrnammn, pqinen ilgi~li sendikaya yani 
yetlci iabpr i  sendlkya kargr oMuklarl 
sonucu qtkr. Qysa b6yle bjr son- ne bu 
Mgil~rjn tamarnmm gerpk iradesini yamltlr 
ne ne s d i k a  OyeJi(ji we tapfu pararl~k 

sisbminin arnaqkrtyla lita#daqrr. b e 1  
gOvg3lIik gWeulilerinln, -gUr I r ade l~ i~ l~e  
temih yapma 8lanaiJrna mhip dan diQer 
iqgilerle bit tutularak, igyerinda wllgan 
toplam igqi sayislna dahil edilmelwi daha 
baglangr-n yefki iglemterinin zortqjtrrdmas~ 
zunlamtna gelir. 

Sandikiahrm yetki tespitini 6zgQr 
iradelw belirlemelidir. OzgOr iradele~in tarn 
olarak kullanilamarnas~n~n uygulemada 
qeeitli nedederi dd@u bilinmektedir. A n a k  
dilegimiz yargf kararlarrnln bu nedenler 
arasrnda alrnamasrdrr. 

YONET~M KURULU BA~KANLIGI~NA 
KEMALETT~N YILMAZ BASKAN VEK~LLIGI'NE /SE 

ORHAN YAGLI SEC~LD~. 

Sendikamlz Yonetim Rurulu 12 Arallk 2000 tarihinde Ana Tuz~~umuz uyarlnca topla- 
narak yeniden gorev bdlurnu yapm~gttr. Yapllan gorev bolumu sonucunda Yonetim Kurulu 
Bagkanlrgl'na Tarlm ve Koyiqleri Bakanllgl Personel Genel Mudirrii Kemalettin YILMAZ, 
&a kan Vekilligi'ne ise Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu Genel Mudur Yardlmc!sr Orhan 
YA 8 LI oybirligi ile se~ilmigir. 
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Kemalettin Y I L W  Orhan Y A ~ L I  
Yonctim Kurulu Bqkant Yone tim Kurulu Bqkan V. 

TL~H~S iq Hukuku ve iktisat Dergisi olarak ydneticilerimizi yeni gorevlerinde 
tebrik eder, baqarllarrnln devamrnl dileriz. 


