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I. GENEL OLARAK 

18. yy.'nln ikinci yarlslnda yaganan 
Sanayi Devrimi sonrasrndaki liberal 
anlay~g iqinde devletin qal~gma hayatma 
bir sure mijdahalesi soz konusu 
olmam~gt~r. Ancak, yaganan geligmeler, 
toplumsal baskllar sonucunda devlet 
qallgma hayatrna miidahale etmeye 
ba3lamrgtlr. Devletin qalrgma hayatlnda 
oynad~g~ rolle birlikte, ulkeler qal~gma 
hayatlnl duzenleyecek ve denetleyecek 
orgutler olu~turmuglard~r. Turkiye'de 
qallgma hayatlnln ilk resmi orgutu iktisat 
Vekaleti'ne bag11 "ig ve igqiler 
Burosu"dur. Bu buronun gorevi, ulkenin 
sanayile~mesi konusundaki esaslarl 
belirlemek ve bir ig Kanunu tasarlsr 
hazlrlamaktl. g ve igqiler Biirosu 
dagltlldlktan sonra yerine 1936 tarih ve 
3008 say111 ig Kanunu ile ig Dairesi 
kurulmugtur. 22.6.1945 tarih ve 4763 
say111 Callgma Bakanlrgrnrn Kurulug ve 
Gorevleri Hakkrnda Kanununl 
q~karllmasl ile Cal~gma Bakanllg~ 

kurulmu3tur. Daha sonra 28.1.1 946 tarih 
ve 4841 say111 Callgma Bakanl~grnln 
Kurulug ve Gorevleri Hakk~nda Kanun2, 
4763 say111 Kanuna gore daha genig bir 
gorev tanrmr yapmrgtrr. Ayrrca, bu Kanun 
ile merkez ve tagra tegkilat~ ile ilgili 
duzenlemeler getirilmig ve Callgma 
Bakanllgr'na orgutlenme imkanr 
tanrnmlgtlr. 1983 ylllnda 184 say111 Kanun 
Hijkmunde Kararname (KHK.)3 ile 
Callgma Bakanlrgr ile Sosyal Guvenlik 
Bakanl~gr birlegtirilmig ve Calrgma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanlrgr haline 
getirilmig, aynr zamanda bu KHK. ile 
4841 say111 Kanun da yururlukten 
kaldlrrlmlgtlr. 184 say111 KHK. 213 say111 
KHK.4 ile degigtirilmig ve bu 
Kararnamenin de yerini 9.1.1 985 tarih ve 
31 46 say111 Kanuns almlgtlr6. 

Calrgma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanllgr'nrn gorevleri, 31 46 say111 
Kanun m.2'de slralanmlgtrr. 3146 say111 
Kanun m.3'de, Callgma Sosyal Guvenlik 
Bakanllgl'nln merkez tegkilatl, tagra ve 

1 R.G.,T.27.6.1945,S.6042. 
2 R.G.,T.30.1.1946,S.6219. 
3 R.G.,T.14.12.1983,~.18251. 
4 R.G.,T.18.6.1984,S.18435 (Mukerrer). 
5 R.G..T.IB.1.1985,S.18639. 
6 Ferit H. SAYMEN, Tiirk I.$ Hukuku, istanbul, 1954, s.120-123; Nuri CEUK, I.$ Hukuku Dersleri, 6.15, Istanbul, 2000, 

s.27; Kenan TUNGOMAG, Ig Hukukunun Esaslar~, Istanbul, 1989, s.31; ijnal NARMANLIo~Lu, I~ Hukuku Ferdi 15 
ili~kileri I,6.2,Ankara.l994,s.41 ;http://www.calisma.gov.tr. 
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BCM.'ne kanunlarda qallgma 
hayatlna ~ligkin gorevler verilmigtir. 
BCM.'nun bulundugu il merkezlerinden 
gerekli goriilenlerde I? Mufettigleri Grup 
Bagkanlrklarr olugturulmugtur. Bugun, Ig 
Teftig Kurulu'na baglr olarak Ankara, 
Adana, istanbul, izmir, Bursa, Malatya, 
Samsun, Erzurum, Zonguldak ve 
Antalya olmak uzere on ilde grup 
bagkanllg~ bulunmaktadlrlo. Bu 
mufettigler, qallgma hayatrna iliQkin 
denetim faaliyetinin yerine getirilmesi 
gorevini ustlenmiglerdir. 

BCM.'leri tarafrndan tutulan kayltlar, 
qallgma hayatlnln duzenli bir gekilde 
iglemesi ve i hukuku kurallarlnln 
gerektigi gibi uygulanabilmesinin 
saglanmasr aqlslndan buyuk onem 
tagrmaktad~r. Uyugmazllklarln 
qozumunde, igyerlerinin ilgili kanun, 
tuzuk, yonetmeliklere uygun davranrp 
davranmadrgrnrn izlenmesinde, 
denetlenmesinde, igyerlerinde qalrgan 
ig~ilerin haklarinrn korunmaslnda, yargl 
organlarln~n qegitli konularda bilgi 
alabilmelerinde, toplu i3 sozlegmenin 
yaprlmasl siireci, grev ve lokavt 
yapllmasr srrasrnda da bu kay~tlar 
kullanllmaktadlr. Bu kayltlar sayesinde 
qallgma hayatlnln duzeninin saglandrgr 
soylenebilirll. 

Calrgma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanllgl ve Bakanllgln tagra tegkilatl 
olan BCM.'leri hakkinda genel bilgiler 
verdik. Yukarlda da ifade ettigimiz gibi, 

qallgma hayatlna iligkin qegitli konularda 
BCM.'nun kayltlarlna baQvurulmakta ve 
bu kayrtlar buyuk onem tagrmaktadrr. Bu 
qalrgmada, qalr~ma hayatlna iligkin 
bireysel ig kanunlarr olan 1475 say111 ig 
Kanunu, 854 sayrlr Deniz ig Kanunu ve 
5953 say111 Basln Mesleginde 
Callganlarla Calrgtlnlanlar Araslndaki 
Munasebetlerin Tanzimi Hakk~nda 
Kanun ve toplu iq hukuku alanrnda da 
2821 sayrlr Sendikalar Kanunu ve 2822 '. 
say111 Toplu Sozle~mesi Grev ve 
Lokavt Kanunu'nda BCM.'ne verilen 
gorevler toplu bir gekilde incelenip 
ortaya konacaktrr. Calrgmanln amacr, Ig 
Kanunlarr'nda BCM.'ne iligkin olarak 
yaprlmrg olan duzenlemelerin toplu bir 
gekilde incelenip ortaya konmasldlr. 

II. B~REYSEL IS HUKUKU 
ALANINDA BOLGE GALISMA 
MUDURLUGU~NUN FONKSIYONLARI 

Bireysel ig hukuku alanrnda 1475 
sayrli ig Kanunu ( i .~.),  854 Sayrlr Deniz ig 
Kanunu (D~K.) ve 5953 say111 Basrn 
Mesleginde Cjallganlarla Cjalrgtrrllanlar 
Araslndaki Munasebetlerin Tanzimi 
Hakklnda Kanun'da (B~K.) yapllan 
duzenlemelerle BCM.'nun qallgma 
hayatlna iligkin olan faaliyetlerde 
bildirimlerin yaprlmasl, izinlerin alrnmasr 
gibi qe3itli fonksiyonlar ustlendigi 
gorulmektedir. A~agrda bunlarr srrasryla 
inceleyecegiz. 

10 Bu grup ba$kanl~klarlnln gorev alanlna giren iller hakk~nda daha fazla bilgi i ~ i n  bkz. Cal~gma ..., s.197 
11 Yarg. 8. CD.,T.i6.1.1975,E.1974112699,K.1975/245 Enis CO$KUN,IHU,lg K. 97 (No.1). 
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edilmig ve bizzat ya da taahhijtlij 
rnektupla olacagl duzenlenrnigtir. Bizzat 
yaprlmasr halinde l . ~ . ' d a  oldugu gibi 
BCM. taraflndan bu rnijracaatl 
gosterecek bir belge verilecektir. i .~ . 'na  
gore yapilacak ba~vurularda da bu 
bagvurunun yazrll yapllrnasl gerektigini 
ifade edilrnektedirls. 

14.6.1989 tarih ve 3572 sayrlr igyeri 
Aqrna ve Calrgrna Ruhsatlarrna Dair 
Kanunl7 m.2la-b'de duzenlerirnig olan 
birinci srnlf gayri slhhi mijesseseler, 
yak~cl, parlaylcl, patlayrcl ve tehlikeli 
rnaddelerle qallgllan iglerde oksijen LPG 
dolum ve depolar~, bunlara ait dagltlm 
merkezleri, perakende sat15 yerleri, tag 
ocaklarr ve benzeri yerler bu Kanunun 
kapsarn alanr d~grnda brrakrlrn~gt~r. Bu 
yerlerde, I.K. rn.74111'de duzenlenmig 
olan Callgrna ve Sosyal Guvenlik 
Bakanllgl'na bag11 orgijt taraflndan yani 
BCM. tarafrndan verilecek kurma izni ve 
igletme belgesinin al~nmasl zorunludur. 
Kurma veya aqma izni vermeye yetkili 
makarnlar, kurma izni ve igletme belgesi 
verilmemig igyerlerine kurrna veya aFma 
izni vermeyeceklerdir ( K .  m.9211). 
Ancak, i2yerinin kurulup aqllrnasina izin 
verrneye yetkili olan belediyelerle diger 
ilgili rnakamlar her ay izin verdikleri 
igveren ve igyerinin ad ve adresini ve 
yaprlan igi gosteren listeleri bir sonraki 

ayln on begine kadar o yerin bag11 
bulundugu BCM.'ne gonderrneleri 
gerekli bulunmaktadlr (1.~. rn.921111). 

Igverenlerin BCM.'ne yaprnalarr 
gereken bildirirni yapmamalarr ve kaqak 
igqi qallgtlrma yoluna bagvurmalarl, 
bildirimin geq yapilrnasl, igyerinin, igyeri 
sahibi igverenin, igveren vekilinin ve 
igqinin baglangrqtan itibaren is 

- 
Kanunu'nun uygularna alanl iqine 

\- 
girmelerine engel degildir. Cunku i . ~ .  
rn.4'e gore, bildirirn gunijne 
bakllrnaksrzrn Kanunun uygulama alani 
iqine girdikleri gijnden baglayarak 
I.K.'nun hukijmlerine tabi olacaklardlr 
( K  rn.4). Bu bildirirnlerin amacr, 
igyerinin devletin denetim alanrna 
girmesi ya da qlkmasryla ilgili 
bulunmaktadrr. lgyerinin aqlldlgln~n 
bildirilrnesiyle bu yerler devletin denetirn 
alanr iqine girerken, kapandig~nrn ya da 
faaliyetinin sona erdiginin bildirilrnesiyle 
de devletin denetirn alanl iqinden 
q~kmaktadrr. Dolayrsryla, BCM.'ne 
yaprlan bu bildirimlerin igyerinin 
hukuken varllk kazanrnaslyla bir ilgisi 
buIunmamaktad1rl8. lgyeri aqlldlgl 
zarnan bunun BCM.'ne bildirilmesi ile 
rnaddenin gerekqesinde de belirtildigi 
gibi, " ... Devlete igyerlerine iligkin 
denetim odevini yerine getirebilrne 
olanagrnr saglarnaktrr"l9. Ayrlca 

16 Sabih SELCUK1,llmi-Kazai l~tihatlarla lg Kanunu,B.3,istanbul,1973,s.141-142. 
17 R.G.,T.17.6.1989,S.20198. 
18 EKONOMl,s.63; Tankut CENTEL, I$ Hukuku Bireysel Ig Hukuku,C.l,.lstanbul, 1994, s.74; Ercan GUVEN-~fuk AYDIN, L 

I$ Hukuku, B.2, Eski~ehir, 2000,s.31; Sarper SOZEK, I$ Hukukunun Gene1 Esaslar~,Ankara, 1998,s.228-229. 
19 CENBERCl,s.l73. 
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istatistiki bilgi saglama duguncesinin de suresi en qok 45 saattir (I.K. m.61/a, I). 
rol oynadigl soylenebilir20. Igqilerin hafta iqinde kaq gun qallgtlglna 

- 

I.K. m.l/V'de, as11 igverenin alt 
igverenin igqilerine kargl sorumlulugu 
konusu duzenlenmigtir. Alt igveren 
igqilerir~in as11 igverenin kendi igqileri iqin 
yaptlgl toplu ig sozlegmesinden 
yararlanlp yararlanamayacaklar~ ile ilgili 
olarak alt igverenin igini yaptlgl yerin as11 
igyerinden saylllp sayllmamasl 
konusunda, diger bazl hususlarla birlikte 
as11 igverenden ig alan alt igverenlerin 
igyerlerini BGM.'ne kaylt ettirmeleri 
belirleyici bir husus olarak karglmlza 
q~kmaktadlr. BGM.'ne kaylt ettirilen alt 
i ye ren  igyerleri bagimslz bir igyeri 
olarak gorulup, as11 igverenin igyerinde 
qal~gan igqiler iqin yapllan toplu ig 
sozlegmesinden alt igveren igqilerinin 
yararlanmamalarl konusunda sonuca 
ulag~lmas~ni saglayan hususlardan biri 
olmaktadlr21. 

B. ~ i K . ' n a  gore, bir hizmet akdi 
yap~ldiglnda bunun igveren taraflndan, 
hizmet akdi sona erdirildiginde de kim 
taraflndan sona erdiriliyorsa onun 
taraflndan BGM.'ne, mulkiye amirligine 
ve gazeteci sendikaya uye ise 
sendikaslna, uye degilse en fazla iiyesi 
bulunan meslek kuruluguna on beg gun 
iqinde beyanname ile bildirilmesi 
gereklidir (B~K. m.9). 

C. i.K.'na gore, haftalik qallgma 

bag11 olarak gunluk qallgma sureleri 
bulunacaktir. Haftanin 6 gunu qallgllan 
igyerlerinde gunluk qallgma suresi 7,5 
saat olurken, haftada beg gun qallgllan 
igyerlerinde gunluk qallgma suresi 9 saat 
olacaktlr. Cumartesi gunu klsmen 
qalrgma yaprlmasl halinde de Cumartesi 
gunu qallgllan sure 45 saatten 
qrkarilacak sonra geri kalan sure 
haftanin 5 gunune bolunmek suretiyle 
igyerinde gunluk qaligma suresi 
bulunacaktlr ve gunluk qallgma suresi 
bu sureleri ge~emeyecektir ( i . ~ .  m.61/a, 
II; Ig Sureleri Tuzugu22 m.4). Sonuq 
olarak, gunluk qal~gma suresi 7 5 9  saat 
araslnda degi$en bir silre olacaktlr. 
Gunlilk qallgma sureleriyle ilgili getirilen 
slnlrlama igqiler iqindir. Yoksa, 
igyerlerinin 24 saat aqlk kalabilmesi 
mumkundijr. Fakat, boyle bir durumda 
igyerinde postalar halinde qaligma 
yapllmasi soz konusu olacaktir23. 
Igyerinde postalar halinde qalrgma 
yapllmasi halinde igveren veya igveren 
vekilleri postalar halinde qallgmayl 
gerqeklegtirecek igqilerin ige girig ve 
q~klg saatlerini, ara dinlenmelerini ve 
hafta tatillerini duzenleyerek igyerinde 
igqilerin kolay bir gekilde gorup 
okuyabilecekleri levhalarda gostermek 
zorundadirlar. Ayrlca, igveren ya da 
igveren vekilleri posta saylsl ile postanln 
ige baglama ve bitirme saatlerirli yazlll 

20 CENBERCl,s.l73,dn.5'den CSTD.,D:1.C:42,T:6,B:85(12.7.1967),sh.411/412. 
21 Bu konuda daha fazla bilgi i ~ i n  bkz. Dilek BAYBORA,Turk Ig Hukukunda Alt l~veren Kavrarn~ ve Turkiye'de Alt 

l~veren Uygularnas~nln Yarattlg~ Sorunlar, Bas~ lmarn~~ Yuksek Lisans Tezi, Eski~ehir, 1995,s.58. 
22 R.G.,T.11.5.1984,S.18398. 
23 EKONOMl,s.277. 
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I.K. m.36'da duzenlenmig olan 
gerek bir arlza s~raslnda, gerek bir 
arlzanln mumkun gorulmesi halinde ya 
da makineler alet ve edevat iqin hemen 
yapllmas~ gerekli olan acil iglerde veya 
zorlaylc~ nedenlerin ortaya qlkmaslnda, 
ancak igyerinin normal qallgmaslnr 
agmamak uzere igqilerin hepsine ya da 
bir krsmlna gunluk qalrgma surelerinin 
uzerinde fazla qsl~gma yaptlrllabilecektir 
(I.K. m.3611). Genel sebeplerle 
yaptlr~lacak fazla qal~gmada, fazla 
qal~gma baglamadan once BCM.'den 
izin allnmas~ gereklidir. Buna karg~l~k, 
zorunlu sebeplerle yap~lan fazla 
qal~gmada bir arrzanrn onceden 
bilinmesi mumkun o lmad~g~  iqin 
onceden izin a l~nmas~ da mumkun 
degildir. Dolay~s~yla, zorunlu sebeplerle 
bir fazla qal~gma yapllmas~ soz konusu 
oldugunda igveren, igin niteligini ve 

qal~gma yap~lmas~ gerekli gorijlurse, 
iglerin cinsine ve ihtiyaca gore gunluk ig 
sureleri Bakanlar Kurulu'nun karar~ ile 
igqinin en qok qalrgma kabiliyetine 
q~kar~labilir. i.K.'da duzenlenmig olan 
olaganustu sebeplerle yapllan fazla 
qal~gman~n yanl slra 3780 say111 Milli 
Korunma Kanunuso m.19'da ve 2935 
say111 Olaganijstu Hal Kanunu1na31 gore, 
Bakanlar Kurulu taraf~ndan gunluk 
qallgma sureleri bu Kanunlarda 
duzenlenen hallerde arttirilabilecektir. 
Gerek i.K.'da gerekse diger kanunlarda 
duzenlenen sebeplerle olaganustu fazla 
qal~gma yapllmas~ halinde BCM.'den izin 
allnmaslna gerek yoktur (FCT. m.6/V). 
Zaten ~ I J  sebeplerle yapllan fazla 
qal~gma Bakanlar Kurulu'nun karar~yla 
yapllmaktadlr. Bu nedenle de BCM.'den 
ayrlca izin allnmaslna ya da bildirimde 
bulunulmaslna gerek yoktur. 

baglad~g~ gun ve saati igin bitmesinden Fazla qal~gma yapllabilmesi iqin 
bagla~arak 48 saat i ~ inde  BCM.'ne BCMO1den izin allndlglnda, allnan 
bildirmek zorundadlr ( i . ~ .  m.36111). I.K. izinlerin dayandlklarl nedenler 
m.361111 igverene zorunlu nedenlerle kullan~lmamas~ zorunludur (FCT. m.6lIV). 
yapllan BCM.'ne Fazla qal~gma izni allndlg~nda, izinde 
bildirilmesi yijkumunu getirmigtir, yoksa belirtilen Sartlara uyulmamasl ha,inde 
I.K. m.35'de Oldugu gibi ilgili BCM.'den farla qallgma BCM.'ce durd~rulacaktlr 
izin alrnrnas~ gerekli degildir29. (FCT.m.13). BCM.'den bu izinlerin 

I.K. m.37/11de duzenlenmig olan allnmas~yla, igyerlerindeki qal~gma 
seferberlik s~ras~nda ve bu sureyi surelerinin kontrol alt~nda tutulmak 
agmamak ijzere ulke savunmaslnln istendigini soyleyebiliriz. 
ihtiyaqlarln~ kargrlayan igyerlerinde fazla 
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belirli oranda sakat ve eski hukumlu 
qall$tlrma yukumlulugune uymayan ve 
bu tuzuklerde duzenlenmi$ olan diger 
yukumlulukleri yerine getirmeyen 
iyerenler hakklnda kanuni i$lem 
yapllmak ijzere durumun Callgma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanllgl'nca ilgili 
BCM.'ne bildirilecegi duzenlenmi2tir 
(S~HT m.21; EH~HT m.13). Dolayrsryla, 
yukumliilijklerine uymayan iyerenler 
hakklnda kanuni i$lemin BCM.'ce 
yapllacaktlr. 

I. i3yerlerinde i$in Durdurulmasl 
veya i2yerlerinin Kapatllmaslna Dair 
Tuzuk'e40 (~DT.) gore, i9yerlerinde i$in 
durdurulmasrna ve i2yerinin 
kapatllmaslna karar vermek uzere bir 
komisyon kurulacaktlr. Tuzuge gore, bu 
komisyonun ba$kanIig~ Bolge 
Muduru'ne verilmi2tir (~DT. m.311). Bu 
komisyonda gorev alacak ki2iler seqimle 
goreve gelirler. Seqimler yaplldlktan 
sonra seqilenlerin seqirni takip eden 6 i$ 
gunu iqinde BCM.'ne bildirilmesi 
gereklidir (IDT m.511). Yapllan denetimler 
sonucunda mufetti$Ier, i$in 
durdurulmas~na ve i$yerinin 
kapat~lmaslna yonelik bir durumun 
varllglnl raporla bildirmeleri halinde 
Bolge Muduru komisyonu yazlll olarak 
toplantlya qagrracakt~r (~DT. m.611). 
Yaprlacak toplantllara Bolge Muduru'nun 
katllmasl zorunludur (~DT. m.711). Yapllan 
incelenieler sonucunda komisyon, i$in 
durdurulmas~na veya i9yerinin 
kapatllmaslna karar verebilir. Kapatma, 

i durdurma kararlnl gerektiren 
gerekqeler ortadan kalktlglnda, her 
seferinde bir tutanak duzenlenmeli ve 
ilgili belgeler BCM.'de saklanmall ve 
buraya gonderilmelidir (IDT. m.101111, 
m. l l / I l ,  m.14/1ll, m.16lII). I3yerinin 
kapatllmasl konusunda komisyon 
kapatma kararlnl verdikten sonra Bolge 
Muduru, kapatma kararlnl bir yazlyla 
mulki amire bildirmekte ve mulki amirin 
emriyle guvenlik kuwetleri taraflndan 
allnacak onlemlerle i$yeri kapatllarak 
muhurlenmektedir (~DT. m.14lII). 
Dolaylslyla, bu konuyla ilgili bildirimler 
BCM.'ne yapllmakta, kay~tlar burada 
saklanmakta ve BCM.'nun haberdar 
olmasl saglanmaktad~r. 

Ill. TOPLU I!$ HUKUKU ALANINDA 
BOLGE GALISMA MUDURLUGU~NUN 
FONKS~YONLARI 

Toplu i$ hukuku alaninda, 2821 say111 
Sendikalar Kanunu (S.K.) ve 2822 say111 
Toplu 12 Sozle$mesi Grev ve Lokavt 
Kanunu'nda (TSGLK.) BCM.'ne ce$itli 
bildirimlerin yapllacag~na ili$kin 
duzenlemeler yer almaktad~r. A$aglda 
bunlarl inceleyecegiz. 

1. 2821 SAYlLl SEND~KALAR 
KANUNU'NA GORE BOLGE GALISMA 
MUDURLUGU~NUN FONKS~YONLAR~ 

Toplu i$ hukuku alan~nda 2821 say111 
S.K.'da, sendikalar~n ilk kurulu? 
a9amaslndan itibaren sendika uyeligine 
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kabul, uyelikten qikarma gibi konularda 
BCM.'ne bildirimlerin yapilmasl 
konusunda duzenlemeler 
bulunmaktadlr. Bu gekilde sendikalarla, 
sendika uyelikleri ile ilgili butun bilgilerin 
BCM.'nde toplanrnas~r~~n amaqlandiglnl 
soyleyebiliriz. Agaglda S.K.'nda yapilan 
bu duzenlemeler uzerinde duracag~z. 

A. Turkiye'de sendikalar, serbest 
kurulug sistemine gore kurulmakta (S.K. 
m.611) ve herhangi bir makamdan izin 
almalarina ya da tescil yaptlrmalarlna 
gerek bulunmamaktadlr. S.K. m.6lll'de 
sayllan belgeleri sendika merkezinin 
bulunacagi ilin valiligine teslim 
etmeleriyle birlikte sendika tuzel kigilik 
kazanmakta (S.K. m.6lIV) yani hak 
ehliyetine sahip olmaktadlr. S.K. 
m.6/l11de valilige teslim edilen tuzukle 
birliMe belgelerin bir orneginin valilik 
taraflndan Calrgma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanllgi, iqigleri Bakanllg~ ve Maliye 
Bakanllgl ile birlikte BCM.'ne 
gonderilecegi ifade edilmektedir (S.K. 
m.6/V). Valilige ilgili belgeler teslim 
edilip, sendika ve konfederasyon tuzel 
kigilik kazand~ktan sonra kuruculm~n 
tuzugu ve ilk genel kurul toplantlslna 
kadar sendika veya konfederasyonu 
sevk ve idare ile gorevli kigilerin ad ve 
soyadlarrnl, meslek ve sanatlarlnr ve 
ikametgahlarini Ankara, Istanbul ve 
Izmir'de yaylnlanan ve ulke qaprnda 
dagitllan gunluk birer gazetede on beg 
gun iqinde ilan etmeleri gereklidir. 
Kurucularln gazete ilanlnda sadece 

sendika veya konfederasyonun adlna ve 
merkezine yer verip, diger belgeleri aynl 
sure iqinde o ilin valiliginin ve BCM.'nun 
ilan tabelasinda bir ay sure ile asllmasl 
da yeterlidir (S.K. m.811). 

Kanuna gore, BCM.'nun sendika ve 
konfederasyonlar iqin Calrgma ve Sosyal 
Guvenlik Bakanllgl taraflndan 
belirlenecek esaslar qerqevesinde bir 
sicil tutmasl gereklidir. Bu tuttuklarl 
sicillerin birer ornegi Caligma ve Sosyal 
Guvenlik Bakanligl'na gonderilecektir 
(S.K. m 8 / )  BCM.'ne boyle bir 
yukumlulugijn ongorulmug olmaslndaki 
amaq, sendika ve konfederasyonlarin 
kuruluglarlndan itibaren geqirdikleri tum 
agamalarln, gube ve bolge gubelerinin 
saylsi, tuzuk ve degigiklikleri, faaliyette 
olup olmad~klarl gibi bilgilerin 
toplanmas1 ve degigikliklerin izlenmesi 
ve denetlemede kolayllgln saglanmasl 
oldugu soylenebilir41. 

B. Sendika ve konfederasyonlar, 
tuzuklerini ve Kanunda duzenlenmig 
belgeleri valilige teslim etmeleri ile tuzel 
kigilik kazanlp hak ehliyetine sahip 
olmaktadlrlar. Ancak, hukuki iglemde 
bulunabilmeleri iqin hak ehliyetine sahip 
olmanln yanl slra fiil ehliyetine de sahip 
olmalarl gereklidir. Tuzel kigiler fiil 
ehliyetine ilgili kanuna gore sahip 
olmalari gerekli olan organlarl kurmalarl 
ile elde ederler. S.K.'na gore sendika, 
sendika gubesi ve konfederasyonlarin 
zorunlu orgarllarl; genel kurul, yonetim 
kurulu, denetleme kurulu ve disiplin 

41 Abdullah BERKSUN-lbrahim E S M E L ~ O ~ L U , A ~ I ~ I ~ ~ ~ I I  Gerek~eli-l~tihatl~ Sendikalar Kanunu,Ankara, 1989,s.203. 

44 
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kuruludur (S.K. m.911). Genel kurul 
dlglndaki organlarda, uyelerin genel 
kurulda yapllan seqimle gorev almalarl 
soz konusudur. Genel kurul taraflndan 
organlara seqilen uyelerin ad ve 
soyadlarl, meslek ve sanatlarl, 
ikametgahlarl ile tuzuk degigiklikleri ve 
tuziige gore gubelerin aqllmasl 
sendikanln ve gubesinin bulundugu ilin 
valilikleri ile BCM.'ne on beg gun iqinde 
gonderilmesi ve S.K. m.8'e gore ilan 
edilmesi gereklidir (S.K. m.91IV). Bu 
gekilde sendikalarln kurulmasl, 
organlarln~n seqimi gibi sendika ve 
konfederasyonlarla ilgili yapllan butun 
iglemlerin BCM.'ne bildirilerek sendika 
ve konfederasyonlarln turn iglemlerinin 
kayltlarlnln BCM. taraflndan tutulmaslnln 
hedeflendigini soyleyebiliriz. Ayrlca, bu 
bildirimlerle sendika, sendika gubesi ve 
konfederasyonlarda meydana gelen 
degigikliklerin ilgili makamlarca takip 
edilebilmesine imkan saglanmaktadlr42. 

C. Sendika ve konfederasyonlarln 
kurulmasl, organlar iqin yapllan 
seqimlerin BCM.'ne bildirilmesinin yanl 
slra S.K.'nda uyelikle ilgili bildirimlerin 
de BCM.'ne yapllmasrna yonelik 
duzenlemelere yer verilmigtir. Bireysel 
sendika ozgurlugu qerqevesinde 
sendikaya uye olmak ya da olmamak 
serbesttir. [Jyeligi kesinlegen igqinin uye 
kaylt figinin birer nushaslnln sendika 
taraflndan on beg gun iqinde Callgma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanllgl'na ve igqinin 
qallgtlg~ igyerinin bag11 bulundugu 

BCM.'ne gonderilmesi gerekmektedir. 
lgveren sendikaslna uyelik aqlslndan da, 
Kanunda igqi sendikaslna uyelikte 
oldugu gibi paralel bir duzenleme 
bulunmaktadlr. igqi sendikaslndaki 
uyeligin kesinlegmesinde oldugu gibi, 
igveren sendikasl uyeliginin 
kesinlegmesinden sonra da igveren 
sendikaslnln, uye kaylt 'figinin bir 
nushaslnl on beg g i n  iqinde Callgma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanlrgl ve igverenin 
igyerinin bag11 oldugu BCM.'ne 
gondermesi zorunludur (S.K. m.22N). 

Sendikaya uye olma halinde 
uyeligin nasll BCM.'ne bildirilmesi 
gerekiyorsa, Kanun uyeligin sona 
ermesi halinde de .yine BCM.'ne bildirim 
yapllmasrnl duzenlemigtir. Kigiler nasll 
serbest iradesiyle sendikaya uye 
olabiliyorlarsa, yine serbest iradesiyle 
uyelikten ayrllmasl yani istifa etmesi de 
mumkundur. Her uye noter huzurunda 
munferiden kimligin tespiti ve istifa 
edecek kiginin imzaslnln onaylyla 
uyeliken ayr~labilecektir. Ancak, qekilme 
bildiriminin noterlik taraflndan en geq uq 
ig gunu iqinde ilgili igverene, sendikaya, 
igyerinin bag11 bulundugu BCM. ve 
Callgma ve Sosyal Guvenlik Bakanllgl'na 
gonderilmesi gerekmektedir (S.K. 
m.25111). TUIVCOMAG, noterlik 
taraflndan uq ig gunu iqinde ilgili 
igverene, BCM.'ne veya Callgma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanllgr'na yapllmasl 
gerekli olan bildirimin gonderilmemig ya 
da geq gonderilmig olrnas~nln uyeliken 
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qekilmeyi etkilemeyecegini ifade araslnda iligkiye BCM.'nun veya devletin 
etmektedir43. Cunku uyelikten qekilme karlgtlr~lmaslna gerek olmadlg~ gorugu 
iglemlerinde bir eksiklik soz konusu yer alrnaktad~r-44. Buna karg~llk, uyelikten 
degildir. Sadece noterlik taraflndan qlkar~lma kararrna karg~ BCM.'ne de itiraz 
yapllmasl gereken bildirim yapllmamlgtlr. hakkrnln tanrnmlg olmasr doktrinde bazl 

Sendika uyeleri kendi iradeleri ile 
ijyeliklerine son verebilecekleri gibi 
sendika yetkili organ1 olan genel kurul 
kararl ile de uyeliklerine son verilmesi 
mumkundur. Gene1 kurul taraf~ndan 
q~kar~lma karar~ verildikten sonra bu 
qrkarllma kararr uyelikten Grkar~lanlara, 
igverene, igyerinin bag11 oldugu BCM.'ne 
ve Cal~gma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanl~gl'na teblig edilmesi gereklidir. 
Sendikanln uyelikten qrkarma kararlna 
kary uyenin ve igyerinin bag11 oldugu 
BCM.'nun kararln tebliginden itibaren 
otuz gun iqinde ig davalarlna bakmakla 
gorevli mahkemeye itiraz etme hakk~ 
Kanunda duzenlenmigtir (S.K. m.25/111). 
Kanun, bu gekilde uyelikten qrkarrlma 
kararlna kargl hem uyeye hem de 
BCM.'ne itiraz hakk~ tanlrlmlg 
bulunmaktadlr. 274 say111 S.K.'nda da bu 
yonde duzenleme bulunmaktaydl. 274 
say111 S.K.'nu qlkarllmadan once kanun 
tasar~sl uzerinde yapllan gorugmeler 
srrasrnda sendika uyeliginden qlkarllma 
halinde BCM.'ne de bu karara kargr 
mahkemede itiraz hakk~n~n tanlnmlg 
olmas~ elegtirilmigtir. Elegtirinin 
gerekqesinde de, igqi ve igqi sendikas~ 

yazarlar taraflndan hukuken dogru 
bulunmaktachr45. Bu gekilde, uyenin 
herhangi bir nedenle mahkemeye 
bagvuramamas~ olaslllglna karg~ idare 
q~karmay~ gerektiren nedenlerin 
olmad~gl ya da bu hakk~n kotuye 
kullanlld~g~ sonucuna ulagmas~ halinde 
demokratik aq~dan onemli olan uyelikten 
qlkarllma kararlna kargl itiraz hakk~n~n 
devlet taraflndan korunmasl saglanmlg 
olmaktadlr46.  ye ve BCM. birbirinden 
habersiz her ikisinin de mahkemeye 
basvurmasr halinde bu dosyalar 
mahkeme taraflndan birlegtirilebilecektir. 
Ayr~ca, uyelikten q~kar~lma karar~ igqiye 
teblig edildigi halde ilgili BCM.'ne teblig 
edilmemesi halinde Kanunda resmi 
makama da tebligat~n yap~lmaslnln ve 
bu makama itiraz hakklnln tanlnm~g 
bulunmas~ nedeniyle, igqiye yapllan 
tebligattan sonra otuz gun geqmig olsa 
bile qlkarma kararlnln kesinlegmesinin 
murnkun olmayacagl ifade edilmektedir. 
Ancak, tebligat~n S.K. m.25/11'de 
gosterilen diger yerlere yaprlmamasr 
aynl sonucu dogurmayacaktrr47. 
Kanunun ilgili maddesinde diger yerlere 
itiraz hakk~ t a n ~ n m a m ~ ~  olmas~ nedeniyle 
bu sonuca u lag~ ld~g~n~ soyleyebiliriz. 

43 TUN COMA^,^.^^^. 
4 4  Sendikalar ve Grev, Lokavt Haklar1,Turk-18 Ya.35,Ankara,l964,s.930 vd.. 
45 TUNGOMAG, s.322; BERKSUN-ESMELIOGLU, s.450; Fevzi SAHLANAN, Sendikalar Hukuku, Istanbul, 1995,s.206. 
46 BERKSUN-ESMELIOGLU,~.~~~; $AHLANAN,s.206; A. Can TUNCAY, Toplu Ig Hukuku, Istanbul, 1999, s.79'dan 

TUNCAY,Ciyeligin Kazan1lrnas1,~.308. 
47 lhsan ERKUL, Uygularnal~ Sosyal Politika Dersleri, Tiirk I $  Hukuku 2821 Say111 Sendikalar Kanunu ve 

Uygularnas1,C.lI,B.2,Eskigehir,l991 ,s.109. 
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D. Sendikalar~n konfederasyona uye 
olmalar~ sendika genel kurulunun 
karar~na baglldlr (S.K. m.2611). 
Sendikan~n konfederasyon uyeligine 
kabul edilmesi halinde sendikanln uye 
kaylt fi3inin birer nushas~ konfederasyon 
taraflndan on be? gun iqinde Calqma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanl~gl'na ve 
konfederasyonun kurulu oldugu ilin 
bag11 bulundugu BCM.'ne gonderilmesi 
zorunlu bulunmaktadlr (kjverenlerin 
Call?tlrd~klan i?qileri Cal19ma ve Sosyal 
Guvenlik Bakanl~gl'na ve Bolge Cal19ma 
Mudurlugu'ne Bildirmeleri ile Sendika ve 
Konfederasyonlarca Duzenlenecek ijye 
Kaylt Fi3let-i ve Defterlerinin Sekli ve 
Icjerigi Hakk~nda Yonetmelik48 m.8111). 

BCM., toplu i sozle?mesi 
yapllmaslndaki butun sureqten haberdar 
olacakt~r. Ayrrca, bu sureqle ilgili tum 
bilgi ve itirazlar tek elde toplanm~? 
olmaktad~r. Taraflar araslnda uyu~mazl~k 
soz konusu oldugunda da BCM. ya da 
Call?ma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanl~gl'n~n kay~tlar~ esas al~nacaktrr. 
A?ag~da BCM.'ne ili9kin TSGLK.'da yer 
alan duzenlemeler uzerinde duracag~z. 

A. TSGLKS1na gore toplu i? 
sozle~mesi yapmak isteyen i?qi 
sendikasl ya da iyeren sendikas~ veya 
sendika uyesi olmayan iyeren,  
i~yerinde yetkili i?qi sendikas~n~n tespit 
edilmesi iqin Cal13ma ve Sosyal Giivenlik 
Bakanllgl'na ba2vurur. Cal r~ma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanl~gl, Kanunda 

2. 2822 SAYlLl TOPLU IS belirtilen sure iqinde yetkili i?qi 

SOZLESMESI GREV VE LOKAVT sendikas~n~ ya da hiqbir yetkili i ~ q i  

KANUNU'NA GORE BOLGE GALISMA sendikas~n~n bulunmamasl halinde de 

MUDURLUGU~NUN FONKS~YONLARI yetkili i?qi sendikasln~n o l m a d ~ g ~ n ~  
TSGLK. m.13 ve m.14'de duzenlenmi? 

Toplu IS S o ~ l e ? ~ e s i  Grev ve Lokavt elan yerlere49 bildirir (TSGLK. m.13-14). 
k f ~ ~ n u ' n d a  (TSGLK')l t o ~ l u  s ~ z l e ? ~ e  Bakanl~aln tespit yazlslnl alan i ~ q i  
yapllmasl surecinde yap~lacak i?l€?tTllerin sendikasl, igveren sendikasl ya da 
BCM. veya Call?ma ve Sos~a l  Guvenlik sendika Oyesi olmayan isveren, TSGLK. 
Bakanl~gl'na kaydettirilmesine yonelik m.15/l'de50 duzenlenmig gerekqelerle 
duzenlemeler yer almaktad~r. Bu sekilde 

48 R.G.,T.26.6.1995,S.22325. 
49 Yetki tespiti i ~ i n  i g ~ i  sendikaslnln bagvurrnasl halinde, "Calrgrna ve Sosyal Guvenlik Bakanlltjl, kayltlarlna gore 

sendikanln ~otjunluga haiz olrnasr halinde, toplu ig sozlegrnesi yaprna bagvurusunu igyerindeki i g ~ i  ve ijye saylslnl, 
o igkolunda kurulu i g ~ i  sendikalarlyla taraf olacak igveren sendikasr veya sendika uyesi olrnayan i~verene 
bagvurunun allndlgl tarihten itibaren all1 ig gunu i~ inde  bagvuru tarihindeki kayltlara gore bildirir. Cogunlutja haiz 
olrnadlgrnln tespiti halinde bu bilgiler sadece bagvuran sendikaya aynl sure i~ inde bildirilir." (I.K. m.13111). lgveren 
sendikasl veya igverenin yetkili i g ~ i  sendikaslnln tespiti i ~ i n  bagvurmasl halinde, "Callgrna ve Sosyal Guvenlik 
Bakanlrgr, tespit edilen yetkili i g ~ i  sendikaslnln isim ve adresini, igkolundaki ve o igyerindeki i g ~ i  sayrsr ile, bu 
sendikanln igkolunda ve o igyerindeki uye saylslnl, igkolunda kurulu i g ~ i  sendikalarlna ve talepte bulunan igveren 
sendikaslna veya sendika uyesi olrnayan ilgili igvei ?ne bagvurunun allndrtjl tarihten itibaren altr ig gunu i~ inde  bildirir. 
Yetkili sendika bulunrnarnas~ halinde dururn altr ig gunu i~ inde  sadece bagvuruda bulunan igveren sendikaslna veya 
sendika uyesi olrnayan igverene bildirilir." (I.K. rn.14111). 

50 "... tespit yazlsrnr alan i g ~ i  veya igveren sendikalarl veya sendika ijyesi olmayan igveren, taraflardan birinin veya her 
ikisinin gerekli yetkiye haiz olrnadlklarr veya kendisinin ~otjunlugu bulundugu yolundaki itirazlnl sebeplerini de 
gostererek ... gorevli rnahkerneye yapabilir" (TSGLK. rn.1511). 



ilgili ig Mahkemesi'ne itirazda taraf olacak igveren sendikaslna veya 
bulunabilir. Ancak, yetkili ig sendika uyesi olmayan igverene bildirir 
Mahkemesi'ne itiraz etmeden once itiraz (TSGLK. m.1311, m.1411). 
dilekqesinin Callgma ve Sosyal Guvenlik 
Bakanl~gl'na veya ilgili BCM.'ne kay~t 
ettirilmesi gereklidir (TSGLK. m. 1511). 
itiraz dilekqesi Bakanlrk veya BCM.'ne 
kay~t ettirilmeden mahkemeye verilmigse 
bu durumda itirazrn reddedilmesi 
gereklidir51. Cunku itirazln BCM.'ne 
kaydettirilmesi Kanunda m.15ll'in 
geregidir. 

Tespit yazlslnl alan igveren sendikas~ 
veya sendika ijyesi olmayan igveren ya 
da yetki belgesini alan igqi sendikas~, 
tespit yazlslnln veya yetki belgesinin 
a l ~ n d ~ g ~  tarihten itibaren on beg gun 
iqinde karg~ tarafr toplu gorugmeye 
qaglr~r. Cagr~ tarihi de derhal gorevli 
makama52 bildirilir (TSGLK. m.1711). 

B. Bir igqi sendikasln~n orgutlendigi Cagn kargr tarafa teblig edildikten 

igyeri, igyerleri ya da igletme iqin veya bir sonra alt~ ig gunu iqinde taraflar toplu 

igverenin igyeri ya da igletmesi iqin veya gorugmenin yer, gun ve saatini 

igveren sendikaslnln kendi uyelerinin aralarlnda kararlagtlrlr ve gorevli 

igyerleri iqin toplu ig sozlegmesi makama da yazr ile bildirirler (TSGLK. 

yapabilmesinde igqi sendikaslnln yetki m.1911). 

belgesi almas~ gerekli iken, igveren ya Toplant1 yer, gun ve saati konusunda 
da igveren sendikas~ aq~s~ndan da yetkili taraflar anlagamazlarsa, taraflardan 
i i  sendikas~n~n tespit edilmesi birinin uq ig gunu iqinde bagvurmas~yla, 
gereklidir. Kendisine yapllan bagvuru gorevli makam toplant1 yer, gun ve 
sonucunda yetkili igqi sendikasln~ tespit saatini bagvurma tarihinden baglayarak 
eden Calrgma ve Sosyal Guvenlik alt~ ig gunu iqinde belirleyerek taraflara 
Bakanl~g~, tespit edilen yetkili igqi bildirir (TSGLK. m.19111). 
sendikaslnln ad ve adresini, igkolundaki Toplu gorugme sonucunda 
ve 0 ig~eri"deki 'SF' SaYlsl '1' b' anlagmaya varlllrsa, toplu ig sozlegmesi 
sendikanrn igkolunda ve o igyerindeki beg nusha olarak duzenlenerek 
u ~ e  say1s1n1, istekte bulunan taraflarca imzalanlr. Birer nijsha 
sendikaslnas i~kolunda kurulu ispi taraflarda kallr ve kalan nijsha qa9rlyl 
sendikalarlna ve toplu ig sozlegmesine yapan tarafqa imza gununden 
- - - 

51 Yarg. 9.HD.,T.22.10.1984,E.9922,K.8987 h e r  EYRENCI,IHU,TSGLK. 15 (No.3). Yargltay'ln bu konuda daha yeni 
bir kararlna gdre, yetki tespitine yap~lacak itiraz dilek~esinin Callgma ve Sosyal Guvenlik Bakanl~gl'na veya Bdlge 
Callgma Mudurlugu'ne kaydettirilmesi 2822 say111 Kanun m.15'in geregidir. Yarg. 9.HD.,T.11.2.1999,E.1474,K.1965 
(Ig ve Sosyal Guvenlik Hukukuna lligkin Yargltay Kararlari,~stanbul Barosu Ya.,lstanbu1,2000,s.193-194). Yargltay'ln 
verdigi bir bagka karara gdre de, ~ogunluk tespitine iligkin itiraz davaslnin Callgma ve Sosyal Guvenlik Bakanl~gr 
Bdlge Cal~gma Mudurlugu'ne kaydettirilmesi yeterli olup, ayrica dava dilek~esine gerh dii~ulmesine gerek 
bulunmamaktad~r. Yarg. 9.HD., T.20.1.2000, E.116, K.220 [ISVEREN DER., C.XXXIV,S.6 (Mart 2000),s.16]. 

52 Kanuna gore gorevli makam, igyeri toplu ig sdzlegmesi i ~ i n  igyerinin bag11 oldugu, igletme toplu ig sozlegmesi i ~ i n  
igletme merkezinin bulundugu BCM., birden fazla BCM.'nun yetki alanlna giren i~yerlerini kapsayacak toplu ig 
sozle$mesi i ~ i n  ise Callgma ve Sosyal Guvenlik Bakanllgl'dlr (TSGLK. m.18). 
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baglayarak altl ig gunu iqinde ilgili 
BCM.'ne tevdi edilir. BCM. bu uq 
nushanln iki nushaslnl Callgma ve 
Sosyal Gijvenlik Bakanllgl'na gonderir. 
Bir nusha da kendisinde kallr (TSGLK. 
m.20). 

Toplu gorugme iqin kararlagt~r~lan 
yer, gun ve saatte taraflardan biri 
toplantlya gelmezse veya toplantlya 
geldigi halde gorugmeye baglamazsa ya 
da toplu gorugmeye bagladlktan sonra 
taraflardan biri toplantlya devam 
etmezse, toplantlya gelen taraf durumu 
ilgili BCM.'ne altl ig gunu iqinde yazl ile 
bildirir (TSGLK. m.2111). Taraflar, toplu 
gorugmeye gelmig, baglamlg olmalarlna 
ragmen toplu gorugme sijreci iqinde 
anlagamayabilirler. Kanuna gore, toplu 
gorugmenin baglamaslndan itibaren 
altmlg gun iqinde taraflar 
anlagamadlklarlnl bir tutanak ile tespit 
ederlerse veya toplu gorugmenin 
baglamaslndan itibaren altmlglncl gunun 
sonunda anlagmaya varamamlglarsa, 
taraflardan biri durumu gorevli makama 
yazl ile bildirecektir (TSGLK. m.21111). 

BCM., bu yazllarl aldlktan sonra otuz 
veya altmlg gunijn geqmesini 
beklemeksizin arabuluculuk iglemlerini 
baglatacaktlr (TSGLK. m.2211). Ayrtca, 
taraflar toplu gorugmeye bagladlktan 
sonra otuz gun geqmesine ragmen 
anlagma saglanamamlgsa, taraflar ilgili 
BCM.'den resmi listeden bir 
arabulucunun gorugmelere katllmaslnl 
isteyebilirler. Boyle bir bagvuru yapllmasl 
halinde BCM. taraflarl arabulucunun 

belirlenmesi iqin altr ig gunu iqinde 
toplantlya qaglrlr. Taraflardan birinin bu 
toplantlya katllmamasr ya da arabulucu 
konusunda taraflarln an lag am am as^ 
halinde, BCM. resmi listeden bir 
arabulucuyu taraflardan en az birinin 
huzurunda ad qekerek belirleyecektir 
(TSGLK. m.22111). 

Arabulucu atanmamlg, toplu 
gorugmenin baglamaslndan itibaren 
altm~g gun geqmesine ragmen anlagma 
saglanamamlgsa, BCM. kendiliginden 
veya bagvuru uzerine altr ig gunu iqinde 
gorevli mahkemeye bagvurarak resmi 
listeden bir arabulucunun atanmaslnl 
isteyecektir (TSGLK. m.22/111). 

Arabulucu goreve bagladlktan sonra 
Kanunda belirtilen sureler iqinde 
anlagma saglanlrsa, toplu ig sozlegmesi 

beg nusha olarak duzenlenecek ve uq 
nijshasl BCM.'ne gonderilecektir. Fakat 

anlagmanln saglanamamasl halinde 
arabulucu uyugmazllgl belirleyen bir 
tutanak duzenleyecek, bu tutanaga 

l~yugmazllgln sona ermesi i ~ i n  gerekli 
gordugu tavsiyeleri de ekleyerek 

BCM.'ne gonderecektir. BCM.'de bu 
tutanagl en geq altl ig gunu iqinde 
taraflara teblig edecektir (TSGLK. 
m.23lIV). Kanuna gore, BCM.'ne 

gonderilen tutanak ve yazllar allndlgl 
tarihten baglayarak uq ig gunu iqinde 
Callgma ve Sosyal Guvenlik Bakanllgr'na 
gonderilir, bir nijshasl da BCM.'nun 

dosyaslnda saklanlr (TSGLK. m.2411). 
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C. Toplu gorugmelerin sonunda 
taraflar~n anlagamamas1 halinde 
Kanunda duzenlenmig sureqlerden 

geqildikten sonra grev ve lokavt ilan 
edilebilir. (Jretim veya satlga yonelik 
olmamak uzere igin niteligi aqlslndan 
surekli olmaslnda teknik zorunluluk 
bulunan iglerde faaliyetin devamlll~g~n~, 
igyeri guvenliginin, makine ve demirbag 
egyasl, gereqleri, hammadde, yarl 
mamul ve mamul maddelerin 
bozulmamasrn~, hayvan ve bitkilerin 
korunmas~n~ saglayacak say~da igqi 
kanuni grev ve lokavt s~ras~nda 
qallgmaya, igveren ~ d e  bunlar~ 
qal~gt~rmaya mecburdur (TSGLK. 
m.3911). Grev ve lokavt s~ras~nda 
qallgacak igqilerin yedekler de dahil 
olmak uzere igveren veya igveren vekili 
taraf~ndan toplu gorugmenin 
baglamaslndan sonra alt~ ig gunu iqinde 
belirlenmesi gereklidir (TSGLK. m.39111). 
Grev ve lokavt s~ras~nda qallgacak 
igqilerin kanuni sure iqinde 

belirlenmemesi halinde, bu sure 
geqtikten sorlra da igveren veya igqi 
sendikas~ BCM.'den grev ve lokavt 
s~ras~nda qalrgacak igqilerin sayrslnrn 
belirlenmesir~i isteyebilir ve BCM. bu 
belirlemeyi en k~sa  zamanda yaparak 
taraflara teblig eder. BCM. gerekli 
gordugu hallerde bu belirlemeyi resen 
de yapabilir (TSGLK. m.39/111). 

D. Toplu ig sozlegmesi gorugmeleri 
slrasrnda bir ya da birden qok igyerinde 

veya bir igletmede uyugmazl~grn 
qozulemedigine dair arabulucu 
tarafrndan duzenlenen tutanagln gorevli 
makam taraflndan tara'l'lara tebliginden 
itibaren alt~ iggunu geqmeden Kanuna 
gore grev kararln~n allnmas~ mumkun 
degildir. Bu surenin geqmesinden sonra 
alt~ iggunij iqinde uyugmazl~grn taraf~ 
olan igqi sendikas~ taraflndan grev karar~ 
al~nabilir. Bu sure iqinde grev kararln~n 
allnmamas~ veya grev yasag~ olmas~ 
halinde Yuksek Hakem Kurulu'na 
bagvurulmazsa, yetki belgesi hukmunu 
kaybedecektir. Uyugmazl~g~ tarafr ol an 
igveren sendikas~ veya sendika uyesi 
olmayan igveren, igqi sendikasrn~n alm~g 
oldugu grev kararrn~n kendisine 
tebliginden itibaren alt~ iggunu iqinde 
lokavt kararr alabilir (TSGLK. m.2711, 11, 
Ill). Bu gekilde alrnan grev ve lokavt 
kararlarr, karar tarihinden itibaren alt~ 
iggunu iqinde kargt tarafa teblig edilmek 
uzere notere ve kararrn birer ornegi 
gorevli makama tevdi edilir (TSGLK. 
m.28). Karg~ tarafa teblig edilmek uzere 
suresi iqinde notere ve gorevli makama 
tevdi edilmeyen grev ve lokavt kararlar~ 
uygulanmayacakt~r (TSGLK. m.3711). 
Grev kararrn~n ilan edildigi tarihte 
igyerinde qal~gan igqilerin en az dortte 
birinin igyerinde grev karar~nrn ilan 
edilmesinden baglayarak a l t~  iggunu 
iqinde mahallin en buyuk mulki amirine 
yazllr olarak talepte bulunmalar~ halinde, 
o igyerinde grev oylamas~ yapllacaktlr 
(TSGLK. m.3511). TSGLK. m.35'e uygun 
olarak grev oylamasr yapllrr. Yap~lan grev 
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oylamasrnrn sonucu dort nusha olarak 
duzenlenecek bir tutanakla belirtilir. Bu 
tutanagrn bir nushas~ iqverene, bir 
nushas~ greve karar vermiq olan iqcji 
sendikas~na, bir nushasr da BCM.'ne 
gonderilir, dorduncu nusha mahallin 
mulki amirliginde saklan~r (TSGLK. 
m.3611). 

E. Kanuni bir grev veya lokavt~ sona 
erdirmek icjin grev ve lokavta karar 
vermiq olanlar taraf~ndan allnan kararlar 
en gecj ertesi iqgunu sonuna kadar yazl 
ile kary tarafa ve BCM.'ne bildirilir ve 
mahallinde cj~kan en az bir gazetede, 
gazete yoksa mutat vas~talarla ilan edilir 
(TSGLK. m.5111). Grevi uygulayan iqcji 
sendikas~n~n herhangi bir sebeple 
kapatllmas~, feshedilmesi veya infisah 
etmesi veya faaliyetinin durdurulmasl 
soz konusu olursa, grev veya lokavt 
kendiliginden ortadan kalkacaktlr. Ayn~ 
qekilde lokavtr uygulayan iqveren 
sendikas~n~n herhangi bir sebeple 
kapat~lmas~, feshedilmesi veya infisah 
etmesi veya faali yet inin d urdurulmas~ 
soz konusu olursa, bu seferde lokavt 
kendiliginden ortadan kalkacakt~r. 
Grevin veya lokavtln sona erdigi gorevli 
makam taraflndan ilan edilir (TSGLK. 
m.51lII). 

IV. SONUG 

Tijrkiye'de, cjal~qma hayat~nr 
duzenleme, denetleme ve duzenli bir 
qekilde iqlemesini saglama gorevi 
Cal~qma ve Sosyal Guvenlik Bakanllgl'na 
aittir. Bakanl~ga verilen bu gorevin 

sadece merkez teqkilat~ ile yerine 
getirilmesi mumkun degildir. Bu 
nedenle, Bakanl~g~n cjal~qma hayatlna 
iliqkin olarak ustlendigi gorevleri yerine 
getirmesini saglamak icjin Bakanl~k 
teqkilat yaplsr oluqturulmuqtur. Bu 
te2kilat yaplsl icjinde yer alan 
orgutlerden biri de, BCM.'dir. BCM. 
kurulu bulunduklar~ illerde, cjevresindeki 
iller gorev alan~na dahil edilerek 
faaliyette bulunmaktadrrlar. Bu qekilde, 
Bakanllk baz~ konularda yetki devrinde 
bulur~makta ve iqler merkez teqkilatrnln 
yanl slra taqra teqkilatrnca da 
yurutijlmektedir. 

BCM.'ne bireysel iq hukuku ve toplu 
iq hukuku alanlnda cjeqitli gorevler 
verilmiqtir. BCM.'nin iq hukuku alanlnda 
en temel gorevinin kay~tlarr tutmak 
oldugunu soyleyebiliriz. Bu qekilde, 
kay~tlar~n tek elde toplanmasr 
saglanmakta, gerekli oldugunda 
BCM.'ne baqvurulmaktad~r. BCM. 
taraflndan tutulan bu kay~tlarla cjal~qma 
hayatrndaki degiqikliklerin takip 
edilebilmesi mumkun olmaktadrr. 
Cal12ma hayat~nda kay~t d ~ q ~ l ~ g r n  
bulunmas~ nedeniyle, BCM. ve Calrgma 
ve Sosyal Guvenlik Bakanl~g~ tara'hndan 
tutulan kayrtlar~n her zaman tam 
anlam~yla gercjegi yans~ t t~g~n~ soylemek 
mumkun olmayabilir. Ancak, denetimi 
gercjekleqtirecek i mijfettiqlerinin 
saylslnln arttlrll~p, etkin bir denetim ile 
kay~t dlynda bulunan iqyerlerinin 
kapsam icjine a l~nmas~ saglanabilir. 
BCM. de kanunlarda kendilerine verilen 
gorevleri bu qekilde daha etkin olarak 
gercjeklegtirilebilir. 
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Kamu kuruluglarlnda tasarruf igyeri saylslnln da mutlaka dikkate 
qerqevesinde 2004 y ~ l ~ n a  kadar yedi tane al~nrnasl yerinde olacakt~r. Sonuq olarak, 
BCM. kapatllacak ve BCM.'nin saylsl on qal~grna hayatlna iligkin kay~tlar~n bir 
bege indirilecektir. BCM. kapatlllrken kurum taraf~ndan tutularak, taraflar 
birbirine yakln illerde bulunan BCM. ve araslnda q~kabilecek uyugrnazllklarda 
bunlarln denetirn alanlnda bulunan resrni kay~tlar~n esas allnrnaslnln yerinde 
illerin birbirine yakrnllgln~n yanl slra bir uygulama oldugunu soyleyebiliriz. 
BCM.'nin gorev alanlna girecek illerdeki 


