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Çalışma hayatının önemli yasalarından birisi de 274 sayılı
Sendikalar Karuımı'dur. Uygulama "ddrıenıf rde bu yasanın bazı boş
lukları ve amaca aykırı yönde gelişmelere yol açan hükümleri
olduğu anlaşıldı. Çeşitli açıdan bu yasayı ele alan milletve
ldlleri bazı değiştirme tekliflerini Meclis Başkanlığına sun
dular. Bu arada Çalışma Bakanlığı da bir tadil teklifi hazır
ladı ve tasarıyı Meclis Başkanlığına suniu. Meclis'in Çalışma
Koınisyornı "nda ele alınan tasarılar bir tek metin haline geti
rilirken öylesine hükümlere yer verildi ki tasarı kanunlaştığı
takdirde özgür sendikacıhktan söz etmek artık münkün değildi.
Sendikaya üye olabilme ÖZ€;ürlüğü yok ediliyor, Türkiye ölçü -
sünde örgütler kurulması önleniyor, bir kıs110 sendikalar yara
rına bir tekel yaratılıyordu. İşçilerin serbestçe sendika kur
ma hakkı özünden yoksunlaştırılıyor, uluslararası bir örgüte
katılma, mevcut bir öİ:g üte tanınan bir imtiyaz haline dönüştü
rülüyor, bütün bunların ötesinde, en önemlisi Türkiye'de sen
dikalaşma hakkı ve özgürlüğü tek işçi konf eder-asyonıı raıu teke
line bırakılmak isteniyordu. Bu ve bunlara benzer bir dizi hü
kümle hem Anayasa' ya aykırı bir yol izleniyor, hem Uluslarara
sı Çalışma Teşkilatı 'nın (B.İ. T!nin) Türkiye tarafından da o
naylanan sözleşmeleri ile bağdaşmayan görüşler, batı sendika
cılığında benzeri görülmeyen maddeJ.er kamınlaştırılmak isteni
yordu.

DİSK, /ınkara 'ya "uyarı heyetin göndererek, basın toplantı
sı düzenleyerek, yayınlarda bulunarak, bu Anayasa 'ya tam an -
lamıyla aykırı hükümler taşıyan tasarının kaııutıl.aştırılmaması
na çalıştı. Nitekim DİSK'in haklılığını anlayan CHP yönetici
leri, 'JİP yöneticileri,. Birlik Partisi yöneticileri,Milli Bir
lik Grubu yö:.1eticil_ri ve bazı kontenjan senatörleri, Cumhuri
yet Senatosu 'nda çok haklı tenkitler yaptılar ve Anayasa 'ya a
çıkça aykırı olan hükümlerin tasarıdan çıkarılmasına çalıştı
lar. Fakat AP Senatörleri 'nin çoğunluğu, Millet 1eclisiude ka
bul edilen tasarıyı özünde önemli hiç bir değişiklik yapmaksı
zın onayladı ve tasarı kamınlaşarak 1317 .. sayıyı aldı.

Tasarının kanunlaşması üzerine üç parti, Anayasa Mahkemesi
ne bu yasanın bazı maddelerinin iptali için dava açtılar. Ana
yasa Mahkemesi, işçiler.arasında, bilim. adamları arasında,par
lamenterler arasında çeşitli yonımlara yol açan ka'rarnarı önemli.
bazı maddelerini ve bazı hüfcümlerini Anayasa'ya aykırı bulmuş-

. tur. Böylece 19.70 Mayıs ve Haziran aylarıudan başlayarak geniş
s
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tartışmalara yolaçan 1317 sayılı karnımın Anayasa'ya aykırı hü
küınler":taşıdığ:ı: görüşünü savunanlar haklı çıkmıştır. Anayasa
Mahkemesi 'nin iptal ettiği hükümler ve bu hükümlere karşı mu
halefet şerhi veren Anayasa Mahkemesi sayın üyelerinin görüş -
leri 19 Ekim 197 2 gün ve 14341 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlan
mıştır. Biz bu iptal kararının olduğu gibi yayınlayarak pekçok
eleştiriye yolaçan 1317 sayılı yasanın iptal ediliş gerekçe
lerini ilgili hukukçuların, bilim adamlarının, uygulayıcıların
ve gerek yaşama gerekse çalışma şartları ile yakından ilgili
işçi kardeşlerimizin bilgilerine suruyoruz.

DİSK
Yürütme Kurulu
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Anayasa fy.Iahkemesi
Kararları

E. Sayısı : 1970/48
-K. Sayısı : 1972/3
!Karar günü : 8 ve ~ Şubat 1972
Davacı : Türkiye İşçi Partisi

A) Davanın Komısıı, :

J.5/7/1963 günlll, 274 sayılı Sendikalar -Kanununun 29/7/1970 günlü,
1317 sayılı «274 sayılı Sendikalar Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve 31 inci maddesine bir bend ile 11:ıu Kanuna 3 geçici madde eklen
mesi hakkında Kanun~ un 1 inci maddesiyle değiştirilmiş 1, 5, 6, 9, ll, 13,
14, 15, 23 29 ve 32 nci maddelerinin dilekçede gösteril~ kurallarının .A.na.
yasa'ya aykırılıkları nedeniyle Iptallert istenilmiştir.

B) lptaZ isteminin gerekçeleri <izeti :

Davacı Parti Genel Başkanınca düzenlenip mahkeme kalemince
13/8/1~70 te kaydedilmiş dava dilekçesinde ileri sürülen iptal nedenleri
şöylece özetlenebilir :

1 - Dava konusu Yasa'nın Cumhuriyet Senatosunda görüşillınesi sı
rasında Senato'nun Başkanlık Divanının kuruluş biçimi, Başkanın iki yıl
lık sürenin sonunda yeniden seçilmemiş olması nedeniyle Anayasa'ya aykırı
bulunduğundan, böyle bir Başkanlık Divanının yönetimi altında görüşülüp
kabul edilen Yasanın Anayasa'ya aykırı olduğu göriilmektedir ve bu ay
kırılık iptali gerektirmektedir. Gerçekten Başkan Şevki Atasagun'un A.na
yasa'nın 84 Uncil maddesinde öngörülen iki yıl için seçilmişbulunması dola-

' yısiyle iki yılın sonunda yeniden seçilecek başkanın görevi üzerine alması
zorunlu iken iki yılın sona ermiş olmasına karşın yeni başkan seçilememiş
ve eski başkan görevde kalmış, dava konusu Yasa eski başkanın Anaya
sa'ya aykırı biçimde görev yaptığı sırada Cumhuriyet Senato'sunca kabul .
edilmiş ve onun imzasiyle yasama işlemi tamamlanmıştır.
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2 - Yasanın tümünün esas yönlinden Ana.yasa'yıPaykın olduğu gö
rillmektedir. Gerek yazılı gerekçede, gerekse Meclislerdeki konuşmalarda,
Ya.sanın ereğinin sendika bolluğunu önlemek, güçlü sendikalar yaratmak,
sendikaların sömürmeye elverişli kuruluşlar olmasını engellemek olduğu
bildirilmiştir; oysa Anayasa güçıü veya güçsüz sendika gihi herhangi bir
ayırım gözetmeden çalışanlara. sendika kurma hakkını salt biçimde öngör
müştür, Bu gibi koşulların işçilere karşı işleyecek ve iktidarlara göre ayar
lanabilecek görüştere yol açacağı açık olduğu içindir ki Anayasa bu yol
da bir sımrlarıdırrnaya gitmemiştir. Nitekim bu Yasada ele alınan ölçii,
sendikanın üye sayısıdır ki hiç bir zaman geçerli ve yeterli değildir; çünkü
üye sayısının çokluğu, sendikanın gördüğü işler, elde ettiği yararlar ba
kımından işçilerce tutulmasının sonucu ise güçlülüğün kanıtı olabilir, yok
sa yarışmacı kuruluşlar yasa ile kapatılmış veya kurulmaları engellenmiş
ise ve bunun sonucunda bir sendikada üye sayısı çoğalmış ise bu çokluk,
sendika için güçlWiik kanıtı olamaz. Kaldı ki üye sayısını saptama yöntem
leri dahi, bu işe elverişli değildir; ç!lnktl üye sayısını saptamada dolanları,
kötü düzenleri önleyici tedbirler ôngörülmemtştir,

Değişikliğin amacı, tekelci sendikalara yasa ·gücü ile yol açmaktır ki
bu da eşit ve serbest sendikacılık ilkesine, başka deyimle Anayasa'mn 46
ncı maddesine aykırıdır. Bu nedenlerle Yasanın aşağıda anılacak kuralla
rının iptali gerekmektedir.

3 - 274 sayılı Yasanın ı inci maddesindeki, 13 üncU maddesinin 3, 4
ve 6 sayılı bentlerindeki ve 32 ncı maddesindeki-ibirlik) sözcükleri, 1317
sayılı Yasanın ·birinci maddesiyle yapılan değişiklik sonucunda metinler
den çıkarılmıştır. Bu değişikliğin gerekçesi olarak, {birlik) sözcüğünün
federasyon ve konfederasyonları anlattığı, bu iki sözcük metinde geçtiğin
den, {birlik) sözcüğünün yersiz kaldığı ileri sürülmüştür; oysa {birlik)
sözcüğü sendikalar arasındaki her türlü birleşmeyi içerdiği gibi dar anla-

' mıylıı. da aynı veya değişik iş kollarındaki sendikaların bölgesel birleşme
biçimlerini dahi anlatmaktadır. Anayasa'nın 46 ncı maddesinde geniş an
lamıyla sendikalar birliklerinden söz edilerek her 'biçimde birliğin kurula
bileceği ilkesi benimsenmiş , KurucuMeclis Komisyon sözcüsü dahi bunu
açıkça bildirmiştir. Değişiklik sonunda federasyon ve konfederasyondan
başka birliklerin kurulmaları yasaklanmaktadır ki bu düzenleme. ,ı\.naya~
sa'nın 46 neı maddesinin birinci fıkrasına açıkça, aykırıdır; buna göre anı
lan maddelerin değişik biçimlerinin iptali gerekir.

4 - 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasanın 1 inci maddesiyle değiş
tirilen 5 inci maddesinin 1 sayılı bendinde bir işçinin sendika üyesi olabil
mesi için sendikanın yetkili organ ının üyelik isteğini kabul etmesi koşulu
öngörülmüştür ki, bu koşul, Anaya.sa'ya aykırıdır; çünkü bu kuralla ~çi
nin sendikaya serbestçe girme yetkisi elinden alınmıştır, Sendikada üye ol
mayı engellemeyecek herhangi bir nedenle örneğin Uye olmak isteğlı!in.
yetkili organdaki Uyelerin hoşuna gitmemesl veya üye olınak Isteyenzı
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kendileriyle yarışmaya gireceğini ummal an nedeniyle inançlı ve bllgllI bir
iŞçiyi sendika üyeliğinden yokmın bırakmalan sağlanmış olacaktır. Ana
yasa. 46 ncı maddesinde serbestçe üye olma hakkını tammış, buna bir sı
nırlandırma koymamıştır. Bu nedenlerle metindeki (ve mesleki teşekkülün
yetkili oı,ganının kabulü) deyiminin iptali gerekir.

5 - 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasanın 1 inci maddesiyle değiş
tirilen. 6 n.cı maddesinin 1 sayılı bendinde, üyelikten çekilmenin ancak no
ter önünde olabileceği kuralı benimsenmiştir. Anayasa'nın 46 ncı maddesi
sendikaya serbestçe girme ve sendikadan serbestçe çıkma hakkını tanı
maktadır. Söz konusu kural, sendikadan çıkma özgürlüğünü kaldırmak
tadır; çünkü notere gidebilmek için işçi üyeler giindeliklerirıden olacaklar,
notere bir hayli para ödeyeceklerdir; bu engeller çekilme olanağını eylemli
olarak kaldırmaktadır. Hiç bir meslekten veya kuruluştan çekilmek için
böyle ağır bir koşul öngörülmüş değildir. Bu nedenlerle kuralın iptali ge
reklıdır,

6 - 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasanın 1 inci maddesiyle de
ğiştirilen 9 uncu maddesinin 2 sa:vıh bendinin { a) fıkrasında., bir i§çi
sendikasının Türkiye çapında çalışabilmesi için kurulu bulunduğu !§ko
lunda çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3 ünü temsil etmesi; (b) fıkra
sında ise işçi federasyonlarının kurulabilmesi için aynı işkolunda kurul
muş sendikalardan en az ikisinin bir araya gelmeleri ve o işkolunda ça
lışan sigortalı işçilerin en az 1/3 ünü temsil etmeleri gerektiği, (c) fık
rasında da işçi konfcderasyonlannın kurulabilmesi için (a) ve (b) fık
ralarına göre sendika ve federasyonlardan en az 1/3 ünün ve Türki
ye'deki sendikalı işçilerin en az 1/3 ünün üye olarak bir araya gelmele
rinin zorunlu olduğu kurala bağlanmıştır.

Bu değişiklik 1317 sayılı Yasa ile getirilen değişikliklerin öz ere
ğini belirtmektedir. Gerçekten bir sendikanın kurulduğu anda bir Işko
!ıındaki işçilerın üçte birini üye yazması olanağı. bulunmadığına göre
yapılan bu değişiklikle, işçi yararına çalışmaları sonucunda o işkolun
da zamanla işçilerin değil. üçte birini, belki üçte ikisini toplayabilecek
bir sendikanın yeniden kurulup bir çok yerlerde şubeler açması önlen
mekte ve böylece sendika kurma olanağı eylemli olarak yok edilmekte
dir. Konulan bu 1/3 sınırlandırmalan ile yeni federasyon ve konfede
rasyonlann kurulması da engellenmekte ve sendika birlikleri kurma
özgürlüğü dahi kaldırılmaktadır.

Bu kurala göre bugün Türkiye çapında çalışan sendikalann iş
kolunda 1/3 çoğunluğu temsil etmemesi durumunda ya çalışmalarına
son vermesi gerekecek, ya da sendika parçalanacak bir çok yerel ve güç
süz sendikalara bölünecektir ki bu durum dahi son Yasanın konuluş
ereği ile çelişkiler yaratacaktır; çünkü 1317 sayılı Yasanın çok sayıda
güçsüz sendikalar kurulmasını önlemek ve güçlü sendikalar kurulma-
sını sağlamak ereği ile konulduğu savunulmaktadır. ı ·
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Tartışma konusu kurallar Devrimci İşçi Sendikaları Konfederaa
yonunu (Disk) dağıtmak ereğini gütmektedir. Nitekim, Türkiye İ§çi
Sendikaları Konfedırrasyonunun (Türk-İş) -genel kurul toplantısında
Çalışma Bakanı bu Yasa. ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
nun ortadan kalkacağını açıkça söyleyerek Yasorun konulma.siyle gu
dlilen gerçek ereği belirtmiştir. Başka deyimle bu Yasa, Türkiye İşçi
Sendika.lan Konfederasyonunu ve onun yöneticilerini sonsuza değin ko
rumak üzere çık;nlmıştır.

Bu maddenin tartışma konusu kuralları gereğince bir işkolunda
her nasılsa 1/3 çoğunluğu sağtamış bir sendika, ona yakın çoğunluğa
sahip öteki sendikaları sıra dışı edebilecektir, öteki sendikalar 1/3 ço
ğunluğa sanıp olanın ileri sürdüğünden başka istekleri TUrkiye çapında
ileri stiremiyeceklerdir. Öbür sendikalardaki işçiler, 1/3 çoğunluğa sa
hip olanın imzaladığı toplu sözleşmeden ancak dayanışma ödentısı ve
rerek yararhınacaklardır.

Her Işkolunda tek ve zoruniu bir sendika bulunması düzeni, faşist
bir görüştür; Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

Bir işkolunda bir sendikanın veya federasyonun 1/3 çoğunluğu
sağladığının saptanması da, nesnel biçimde olamamaktadır. Uygulama
daki bir sürü davalar, aksaklıklar bunu göstermiştir. 1/3 çoğunluğuru
varlığının saptanması ancak, grevde uygulandığı üzere yargıç deneti
minde oylamaya gidilmesiyle sağlanabilir. Bu görUş önerilmiş, Yasama
Meclisir..de iktidar çoğunluğunca reddolunmuştur,

9 uncu maddenin 3 sayılı bendinde işveren kuruluşları için benzer
bir sınırlandırma öngörlilmüş değildir. l5çi kuruluşları için böyle bir
sınırlandırma <ingörfilmesini haklı gösterecek, akla uygun bir gerekçe
yoktur.

Bu nedenlerle anılan maddenin 2 sayılı bendinin (a}, (b), (c) flk
ralarınm iptali gerekir.

7 - 274 sayılı Yasa'nın 1317 sayılı Yasa ile d!i!ğişik 11 inci madde
sinin 1 sayılı bendinde işçi sendikası kıırabilecek işçinin, sendikanın ku
rulacağı Işkolunda en az üç yıldan beri eylemli olarak çalışmış bulun
ması koşulu öngörülmüştür. Ülkemizde köyden kente doğru yönelen
insan akını ile işçi sayısındaıd sürekli artış sonucunda yeni işçilerin sa
yıca çokluğu ve bir işkolunda urun süre çalışma durumunun zorluğu
gözönilne alinırsa bu koşul ile işçilerin önemli bir çoğunluğu sendika.
kurmak yetkisinden yoksun kalacak demektir.

Bu kural için gerekçe ~Iarak «Sendikaların • Anayaııa'dald nitelik
ve görevleri gözetilerek sendika kuruculuğu kurumuna güvenlik ve ye
terlik kazandıraollrneks ereği ileri sürülmektedir; oysa Anayasa'da
sendika kuruculuğu için herhangi bir sınırlandırma konulmuş değildir.
Böyle bir sınırlandırmaya gerek yoktur ve bu sınırlandırma sendika kur
ma hakkının özüne dokunmakta böylelikle Anavasa'nın 46 ncı madde-
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sine aykırı bulunmaktadır.
274 sayılı Yasa'r.m 13-17 sa.y;:ı Yasa ile değiştitilmiş 11 inci madde

sinin 3 sayılı bendinin hırtncl .f,;-~--sıı;,~~. Türkiye'de en çok I;ıçiyi tem
sil eden işçi konfederasyonunun v~y.• bı- ni~.<ıliktelti konfeder:ı.syona bağlı
sendikaların uluslararası. meslek kuruluşlarma r,irebileceği öngörülm.Uş-
_tur.

Bu sınırlandırma ffürkiye ~:ıçi Sendilrn.lı.n ;confederasyonunu
(Tü~k -.tş) destekleme ve öteki sendikalan uluslararası dayanışmadan
yok3tm bırakma ereğine yönelmiştir. Anayasa'nın 4.:S ncı maddesin-de
böylı; bir sınırlandırma l\ngörü!miiş clmadığından, bu kuraİ Anayasıı.'ya
aykırıdır ve iptali gerekir.

8 - 274 sayılı Yasa'nın l.317 sayılı Yasa'nın ;ı inci maddeslyle
değiştirilmiş olan 11 üncü maddesinin ı sayrlı 'benciinin (h) fıkranında
lokavta karar vermek ve bunu yönetmek kuralı yer almıştır. Anayasa'
mn 47 nci maddesinde işçiler için ,grev hakkı öngörülmesine karşın iş
verenler için lokavt hakkı öngörülmüş değildir. Bundan ötünl lokavta
ilişkin olan bu kural Anayasa'ya aykırıdır ve iptali gerekir.

9 - 274 sayılı Yasa'nın 1317 sayılı Ya.sa ile değişik 14 UncU mad
desinin 1 sayılı bendinin (j) fıkrasında işçi serıdikalarına kooperatifler.
kurmak ve en çok üyesi bulunan işçi konfederasyonunun onayını alarak
sınai ve iktisadi işletmelere yatırımlar yapmak yetkisi tanınmıştır, Bu
kuralın gerekçesi olarak «alın terinin değerlendirilmesi» gösterilmiştir.

ıİşçinin alın teri ancak işçinin emeğine karşılık olan iş parasını al
ması ile değerlendirilebilir. Bu bakımdan gösterilen gerekçe yersizdir.
Bu kuralın gerçek ereği, sendikalann üstü kapalı biçimde ticaı1 ortak
lıklar durumuna .girmesi ya da işverenlerin sermayesine ortak olması,
dar zamanlar için işçilerin verdikleri ödentilerin bir bölUmünlln sermaye
piyasasına aktarılması ve sonuçta i~fl sınıfının sınıfsal dayanışma.sının
ortadan kaldırılarak sermaye ile Nltünlt:ştirilmesinin sağlanmasıdır.
Kesin bir gerçektir ki sendikaların ticaretle uğraşması, onlan sendi
kalıktan çıkanr. Nitekim, 274 sayılı Yasa'nın 1317 sayılı Yasa ile de
ğişik 15 inci :rp.addesinin bilinci fıkrasında (Bu Kanuna göre kurulan
mesleki teşekküller ticaretle uğraşamaalar) denilerek gerek sendikala
rın, gerekse Işveren kuruluşlarının ticaretle uğraşmaları yasaklanmış
br. Ancak bu (j) fıkrası kuralı ile söz konusu yasak anlamsız duruma
sokulmuştur.

Anayasa'nın !9 ncı maddesinin gerekçesinde sendikaların, dernek
lerin özel bir biçiınl olduğu blldirtlmiştır, Hukuk açısından dernek ile
ticari ortaklık birbirinden 'blisbilıtilıı ayn varlıklardır, Bu nedenlerle
sendikaların ticaretle uğraşması ve yatınınlar yapması, onları sendika
lıktan çıkarır ve Anayasa'ya aykın duruma getirir. Bundan ötürü tar
tışma. konusu fıkranın kooperatifler kurmak ve yatınmlar yapmak yet
kisine ilişkin kuralının iptali e:ereldr.
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10- - 274 sayılı Yasa'nın 1317 sayılı Yasa'nm 1 inCi maddesiyle
değişik 14 Uncil maddesinin ı sayılı bendinin (k) fıkrasında sendikalara
meslekleri için gerekli her türlü nam veyst yarı işlenmiş maddelerle
araçları 'Ve gereçleri üyelerine kiralamak, ödünç vermek veya bağışla-

• mak yetkisi tanınmıştır. Yukarı ki bentte anılan gerekçelerden ötürü bu
kural dahi Anayasa'ya aykırıdır ve iptali gerekir.

l1 - 274 sayılı Yasa.'nın 1317 sayılı Yasa'nın l inci maddesiyle
değişik 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki 14 üncü maddesinin 1 sa
yılı bendinin (j) fıkrasın ı saklı tutan kuralı ile anılan 15 inci maddenin
üçüncü fıkrasının ikinci cümlesindeki 14 üncü maddenin l inci bendinin
(j) fıkrası gereğince dağıtılacak ristrunlan saklı tutarak kural; az yu
karda. 9 uncu bentte 14 üncü maddenin l sayılı bendinin (j l fıkrası tçln
ileri siirülen gerekçelerden ötürü Anayasa'ya aykın bulunnıatkadırlar ve
bundan ötilrli~iptalleri gerekir.

.12 - 274 sayılı Yasa'nın 1317 sayılı Yasa'nm 1 inci maddesiyle
değiştirilmiş olan 23 üncü maddesinin, 2 sayılı bendi ile işçiler, üyesi
ol.masa dahi, o işkolunda yetki ıilmış sendikalara ödenti vermeye zor
lanmakta, buna karşılık işçilerin üyesi oldukları sendikaya ödenti ver
meleri engellenmekte, işçi serbestçe girdiği sendikayı desteklemekten
alıkonulmakta, istemediği bir sendikaya ödenti vermeye zorlanmakta
dır. Böylece bu kural, Anaya.sa'nın 46 ncı madesine aykır,ı bulunmak
tadır. Bundan ötürü, metindeki (kurulu bulunduğu işkolunda yetki al
mış sendikanın veya yetki alınmamış ise) deyiminin iptali gerekir.

13 - 274 sayılı Yasa'run 1317 sayılı Yasa'nm l inci maddesi ile
değiştlrilmlş bulunan 29 uncu madesine eklenen 9 sayılı bent gereğince
konfederasyonlar, kendisine bağlı sendikalarla federasyonların gelirle
rini, giderlerini ve çalışmalannı denetlemeye yetkili kılınmı şlardır.
Bu kural Anayasa'ya aykırıdır ve iptali gerekir; çünkü asıl denetleme,
demokratik kurallar gereğince aşağıdan yukarıya, üyeler ve temsilciler
eliyle yapılmalıdır ve bununla . ilgili bir takım kurallar Yasa'larda yer
almıştır. Bunların dışındaki bir denetleme biçimi~ konfederasyonlarla
ona bağlı federasyon ve sendikaların aralarındaki anlaşmalara başka
deyimle federasyon ve konfederasyonların tüzilklerine bırakılmak ge
rekir. Bu kuralda kamu düzenini ilgilendiren _bir yön yoktur.

oı Metinler:

a. - İptali istenilen kuralları kap~yan veya bunların anlaşılmasına
yarayan Yasa metinleri:

274 sayılı Sendikalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ve 31 inci maddesine bir bend ile bu Kanuna 3 geçici madde eklenme
si hakkımla Kanun (29/7/19i0 günlü, 13-17 sayılı Düstur, Beşine; Tertip,
Cilt 9, İkinci kitap, sayfa 2853 • 2861).

(İptali istenilen kuralların altı çizilmiş tir.)
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'Madde 1 - 274 sayılı ·Sendikalar Kanununun ı, 2, 5, S, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 18, 20, 21, 23, 2ö, ı1, 28, 29. ve 32 nci maddeleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir ı
Madde 1 - 1. Sendika, federasyon ve konfederasyonlar, bu kanuna

göre işçi sayılanların ve işverenlerin müşterek iktisadi sosyal ve kültü
rel yararlarını korumak ve geliştirmek için kurulan mesleki teşekkül
lerdir.

Madde 5 - ı. Bu Kanuna göre kurulan mesleki teşekküllere üye
olmak ihtiyaridir. üyelik üye kayıt fişinin. veya kayıt defterinin imzalan
ması ve mesleki teşekkülün yetkili organının kabulü ile kazanı lır.

·Madde 6 - •1. Her üye, istediği zaman , üyesi bulunduğu mesleki
teşekkülden çekilebilir. Çekilme noter huzurunda münferiden kimliğin
tespiti ve istifa edecek kişinin imzas ının tasdikiyle olur.

Teşekülden ayrılan veya çıkarılan üyenin ayrıhş veya çıkarılış ta
rilıi üye kayıt fişlerine veya defterine kaydedilir.

Madde 9 - 1. İşçi sendikaları ayİıı işyerinde veya aynı işkolun
daki işyerlerinde çalışan işçiler veyahut birbirleriyle ilgili Işkollarında
çalışan işçileri içine alır.

İşveren sendikaları, aynı Işkolıında veyahut •birbirleriyle ilgili iş
kollarında çalışan işverenleri içine alır.

2. a) Bir işçi sendikasının. Türkiye çapında faaliyet. gösterebil
mesi için kurulu bulunduğu. işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az
1/ı3 ünü,

bJ İşçi federasyonlarının aynı işkolunda mevcut sendikalardan 'en
az 2 sinin bir araya gelmeleri ve o Işkolunda çalışan sigortalı işçilerlıı
en az 1/3 ünü temsil etmeleri gerekir.

c) İşçi konfederasyonları. (a) ve (b) fıkralarına göre sendika ve
federasyonlardan en az 1/3 ünü ve ~ürkiye'deki sendikalı işçilerin en
az 1/3 ünün üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulurlar.

Madde 11 - 1. Bu Kanuna göre işçi sendikası kurabilmek için
sendikanın kurulacağı Işkolunda en az Uç yıldan beri fiilen çalışır ol
mak şarttır.

3. Türkiye'de en çok işçiyi temsil eden işçi konfederasyonu veya
konfederasyona bağlı sendikalar uluslararası mesleki teşekkül kurabi
lirler.

ıMadde 13 - 3 Federasyon ve 1ı:onfederasyonlarm kurulmasında
da ikinci bent hükmü uygulanır.

4. Bir sendikanın üye olduğu federasyon • veya konfederasyondan
veya federasyonun da !iye.si olduğu konfederasyondan çekilmesi husu
sunda da ikinci bent hükmü uygulanır.

6. Sendikaların kendi aralarında, federasyonların kendi aralarında
ve konfederasyonların kendi aralarında birleşmesi hususunda da ikinci
bent hükmü. uygulanır.

,,

_....,_,,..

. 13



ıMadde H - ı. Bu Kanurıa. göre kurulan mesleki teşekküller tli
zel ki~i olarak genel hükümlere göre sahip oldukları yetkilerden başka
aşağıda zikredilea faaliyetlerde bulunabilirler.

h) Grev ve lokavta karar vermek ve idare etmek,
j) 'üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi

teşebbüslere yardım etmek, veyahut blzzat kocperatiüer kurmak, ve
yahul nakit mevcudunun % SO dan fazla olmamak ve ilgisine göre en
çok üyesi bulunan işçi veya işveren konfederasyonunun muvafakatini al
mak kaydiyle sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak,

ık) Mesleklerinin icrası için gerekli her tilrlü ham -veya yan ma
rııul madde, eşya, alet, edavat ,·e makinaları üyelerine kiralamak, ödlinç
vermek veya hibe etmek,

Madde 15 - Bu -~an'Jn:ı göre kurulan mesleki teşekkliller ticaretle
'uğraşamazlar, .

H üncü maddenin (jJ fıkrası hükmü saklıdır.
14 üncü maddenin 1 inci bendinin (i) ve (!) fıkraları gereğince

bu mesleki teşekküllerin kurdukları tesislerin lşletilmeslnde - üyelerinin
bu tesislerden istifadesi hali hariç - kar, bu teşekküllerin üyeleri ve men
supları arasında ristum şeklinde de olsa. dağıtılamaz. 14 üncü maddenin
ı inci bendinin (j) fıkrası gereğince dağttılacak rlsturn bu hükme tabi
değildir.

Madde 23 - ı. Meslekt teşekküllere üyelerince ödenecek aidatla
rın miktarı Cemiyetler Kanunundaki kayıtlara bağlı kalmaksızın kuru
luşun merkez genel kurulunca tespit edilir, azaltılır veya çoğaltılır.

2. Kurulu bulunduğu işkolunda yetki almış sendikanın veya yetki
alınmamıs ise üıverinde çalışan işçilerin 1/4, ünü temsil ettiğini ispat
eden sendikanın yazılı talebi ve aidatları kesilecek sendika. üyesi işçile
rin listesini vermesi üzerine işveren, ·sendika tüzüğü uyarınca üyelerin
sendikaya ödemeyi kabul et~kleri aidatları ve Toplu !ş Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanunu gereğince sendikaya veya sendikanın bağiı bulunduğu
federasyoaa ödenmesi gerbkli dayanışma aidatını, işçilere yapacağı üc
ret ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatlarrn nev'i ile tutarım ilgili
sendikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya göndermeye mecburdur.

SE.ndikanın üyesi bulunduğu federasyon veya konfederasyon tüzü
ğüne göre sendikaca üst •kurulu::;a verilmesi gerekll aidatı, üst kuruluşun
talebi üzerine işveren üst kuruluş aidatlarım sendika aidatlarından ke
serek federasyon veya konfederasyona ;gönderir.

.Bu bent gereğince sendika tüzüğüne uygun olarak keallmesl isteni
len aidatları kesmeyen ışveren, ilgili sendika, federasyon veya konfede
rasyona karşı kesmediği veya ·kesmesi.ue rağmen bir ay içerisinde ilgili
kuruluşa göndermediği miktar tutarınca sorumlu olmaktan başka aidat
ları sendikaya verinceye kadar aidat toplamı üzerinden kanuni faizi öde-
me zorundadır. •
14



Sendika, aidatların kesiminden doğacak masrafları işverenin talebi
üzerlne ödemek zorundadır.

!Madde 29 - 9. Ayrıca bu teı;ekklilleıin gelir ve giderlerini, gider
lerin sarf yerlerini ve her türlü faaliyetlerini bağlı bulundukları konfe
derasyon denetleyebilir.

Madde 32 - !~r,i ve işveren scndikalan, federasyonları ve konfe
derasyonları, Medeni ,Kanun ve Cemiyetler !Kanununun Işbu Kanuna ay
kırı olmayan hükümlerine tabidirler.

2 - Dayanılan Anayasa kuralları :
mıradde 4.6 - - (20/9/1971 günlü, H.88 sayılı Anayasa. DıığişiJdiğine

göre - !§çiler ve işverenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve sen
dika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma
hakkına sahiptirler. Bu hakların kullanılışında uygulanacak şekil ve
usuller kanunda gösterilir, Kanun, Devletin tllkesi ve milletiyle bütünlü
ğiinün, milll gtivenlifı"in, kamu düzeninin ve genel ahlakın .korunması
znaksadiyle sınırlar koyabilir.

,Sendikalar ve .sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve itıley'ı.Şleri
demokratik esaslara aykırı ola.ına.z..

ç) l!Tc ince'Zeme :
Anayasa :J\ıiahkemesi !çtüzüğünün 15 inci maddesi uyarınca.

2;1/11/1970 gününde Lütfi Omerbaş, Cı:lfilettin Kuralmen, Hakkı Ke-
tenoğlu, Fazıl Uluocak, Sait Koçak, Avni Givda, Nuri Ülgenalp, Şahap
Arıç, İhsan Ecemiş, Rceai Seçkin, .Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ka.ni

·vrana, Muhittin Gürün ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılmalan ile ya
pılan ilk inceleme toplantısında dosyanın eksiği bulunmadığı anlaşıldı
ğından ~in esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

D) Sözlii. açıklama, bi!gi sorma ve ek rapor almımıısı kararları:
,Esasa ilişkin raporun düzenlenmesi üzerine Avni Givda, Fazıl Ulu

ocak, , -Sait Koçak, Nuri Ülgenalp, Muhittin Taylan, Şahap Arıç, Recai
Seçkin, Alımet Akar, !Halit Zarhun, Ziya önel, K:lni Vrana. Muhittin
Gürün, Lütfi Omerbaş, Şevket Müftügil ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun
katılmaları ile yapılan 11/5/1971 günlü toplantıda :

1 - İşin niteliğine göre sözlü açıklamaları dinlemek üzere dava
cıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna, Devrimci İşçi Sendi
kaları Konfederasyonuna, Çalışma Bakanlığına çağrı gönderilmesine
ve sözlü açıklamaların 8/6/1971 Salı ,günü saat 10.00 da dinlenmesine,
Avni Givda, Nuri Ülgenalp, Muhittin Taylan, Şahap Arıç ve Recai Seç-
kin'in karşıoylariyle ve oyçokluğu ile; \'

2 - 1963'ten 1971 yılı başına değin Türkiye'de hangi işçi sendi
kalarının, birliklerinin, federasyon ve konfederasyonların var olduğu,
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her birinin her yıl başında Uye sayılan, bunlardan hangilerinin Türkiye
çapında çalışmış bulunduğu konularının ayn ayn açıklanması ve kar
şılığın en geç 3 Haziran 1971 de Mahkemenin elinde bulunacak biçimde
gönderilmesi için Çalışma Bakanlığına yazı yazılmasına, .Avni Givda,
Muhittin Taylan, ve Şahap .Arıç'm karşıoylariyle ve oyçokluğu ile;

Karar verilmiştir.
Çalışma Bakanlığına yazılan yazıya verilen 3/6/1971 günlü karşı

lıkta 1963-1969 yıllan için düzenlenmiş ve yayımlanmış işçi istatistik
leri bulunmadığı, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1317 sayılı Ya..sa ile
değişik 9 uncu maddesinin 6 sayılı bendi uyarınca Bakanlığın sendikalı
işçilerin istatistlltlerini 12/8/1970 gününden sonrası için tutmaya baş
lamış olduğu ve bu tarihten 1970 yılı sonuna değin olan süı·eye iliı,kin
istatistiklerin gönderilmiş olduğu bildirilmiş ve bu yazıya dört çizelge
eklenmiş tir.

~özlli açıklamalar için belirlenip iigili yerlere tebliğ edilen çağırı-
lar üzerine 8/6/1971 gününde davacı Türkiye İşçi Partisi adına gelen
yetkili temsilcisi Alpaslan I'§ıklı'nın, Türkiye İşçi .Sendikaları iKonfede
rasyonu adına gelen Genel Sekreter Halil Tımç'un ve Türkiye Devrimci
İşçi Sendikalari Konfederasyonu adına gelen Bekir Çüçi'nin. sözlü açık
lamaları dinlenmiştir.

Davacı Parti temsilcisi iptal nedenlerlnl açıklayarak istekleri üze
rine karar verilmesini, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tem
silcisi Yasanın gerekçeleri doğrultusunda açıklamalarda bulunarak da
vanın reddini istemişler, Türkiye .Devrimci İşçi .Sendikaları !Konfede-

• rasyonu temsilcisi ise davacının gerekçeleri doğrultusunda nedenler ileri
sürerek istem gibi karar verilmesi yolunda gör!lş bildirmiştir.

Türkiye İşçi SendikaJan Konfederasyonu temsilcisi konuşmasının
örneğin] ve dayandığı belgelerin örneğini kapsayan 128 sayfalık bir yazı
vermiş, bu yazı dosyaya konmuştur.

!Sazlll açıklama tutanağının ,çoğaltılıp dağıtılmasından sonra.
30/11/1971 gününde Muhittin .Taylan, Avni. Givda, Fazıl Uluocak, Sait
l!:oçak, Nuri tngenalp, Şahap .Anç, İhsan Ecemi§, Recai Seçkin, .Ahmet
Akar, Halit Zarbun, Ziya önel, KAni Vrana, Muhittin Gürün, Şevket
Müttügil ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılmaları ile yapılan toplan
tıda 20/9/1971 giinlU Ana.yasa değişikliğinin !§ığı altında konunun ye
niden incelenmesi için görüşmeıerın geri !bırakılmas ına Avni Givda. ve
Recai Seçkin'in işin hemen ele alınmas ına bir engel 'bulunmadığı yolun
daki karşroylarlyle ve oy çokluğu ile karar verilmiştir .

• Bu karar üzerine raportörce inceleme yapılarak ek rapor düzen
leruniş ve bu rapor üyelere dağıtılmıştır .

E) Esasın iıwelentııe8i:'

-~as_a ilişkin rapor ile ek rapor ve dosyadaki öbür belgeler, iptali
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istenilen yasa kuralları ile daya.nılıı.n Anayasa kuralları ve Yasaya ve
Anayasa'ya ilişkin yasama lbelgclcrl incelendi, gereği görüşU!Up d~ll
nnldü;

İptal nedenleri üzerinde incelemeye başlamazdan önce iki sorunu çöz
me zorunluğu vardır : a.) İlk inceleme çevrestrıden sonra davacı parti
nin Anayasa '.Mahkemesinin 20/7/1971 g11n1n, (Parti kapatılması
1971/3-3) sayılı kararı ile ('6/1/1972 günlü, 14064 sayılı Resmi Gazete)
temelli kapatılmasının daha önce açılmış bulunan bu dava üzerirıe bir
etkisi olup olmayacağı sorunu. b) Davanın açılmasından sonra 20/9/1971
günlü, 14.SS sayılı Yasa ile Anayasa'nın bu davada dayanılan 46 ncı mad
desinin değiştirilmiş olması sonucunda Anayıısa.'ya. aykırılık savlarının çô
zümünde Anayasa'nın ilk metninin mi, yoksa d~'1ştirilmiş metninin mi
ölçü olacağı sorunu.

a) Anayasa Mahkemesine iptal aavası açmak yetkisi, anayasal dü
zeni koruma ereğini g!iden ve Anayasa'ya dayanan {madde 149) bir yet
kidir. Gerçekten 'bu yetkinin kullanılmasiyledir ki Anayasa !Mahkemesi
bir yasa kuralının Anayasa'ya aykırı olup olmadığını inceleyip Anayasa'ya
aykın yasa kurallarım iptal etme ve hukuk düzenini Allayasa'ya aylan
kurallardan arıtma görevini yapabilir. Demek ki Anayasa. :Mah
kemesine getirilen Anayasa'ya aykırılık savları en başta, Anayasa'ya
aykırı kuralların iptaline yol açarak kamu düzenini korumak ereği ile
öne sürülmektedir. Davacının varlığının sona. ermesi ile ou erek değerini
yitirmez. Buna ,göre davacı partinin kapatılmış ıııuıımma.sı Anayasa
Mahkemesinin zamanında. geçerli olarak 'açılmış bir dav&yı lııceleyip ka
rara bağlama ödevini etkileyemez.

b) Anayasa değişiklikleri eski anayasal kurallar yerine yeni ku
ralların konulması ereği ve kamu dlizeni düşüncesi ile yapılmaktadır.
Buna göre bir Anayasa değişikliğinin yürilrlii!:,"'e girmesinden sonra çö
zülecek olan öze ilişkin anayasal sorunların ve 'bu açıdan !'a.rara. bağla
nacak olan davaların yürürlüğe giren değişik ilkelere göre çözülmesi
kuralıdır. Bu olayda kuralın, ayrık bir durumu olup olmadığını tartış
mayı gerektiren herhangi bir hukuksal neden yoktur. İn1di, bu davanın
-çözümünde Anayasa'nın değişik metinleri ö!ç\i olarak kullanılacaktır.

1 - cumhuriyet Senatosu Bnşlmnlılt Divanının kuruluşuna. ilişkin
Anayasa'ya aykırılık sorunu :

Dava konusu 1317 sayılı Yusa tasansımnCunılıurlyct Senatosunda. görll•
şülüp kabul edilmesi sırasında. Cumhuriyet Smntosu B:ışluuuİıın başkanlık
süresinin dolmuş bulunduğu 'V'O Cuınlıur~vct .Sı.mı:ıtosumın bir karan üze
rine yeni başkan seçtllnccye değin eski l.ıuşlmnın ,bttşknnlılt ı;-örevini
sürdürdüğü savı gerçeğe uygundur, Ancaıe sllt~sl dolıuı tıu.şlrn.nm bu ;yasa
tasarısının görUşUlmcs! aıruaındn Jıoı•htııı·gl lıir ctunmıe, bo.şlmnlık etme
miş bulunması karşısında to..rtışnuı konusu durum Yasıı·ı,ıi\ ipto.ltııi ge-
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rektirecek nitelikte bir Anayasa'ya aykırılık sayılamaz. Yasa'nın ka'b.u:.
Iünü bildiren ve Devlet Başkanlığına. yazılıruş olan yazıda bu başkanın
imzasının bulunması .Yönü üzerinde dunılmayada yer yoktur: çil:ıı.kü bu
Işlemin, esası etkilemeyen biçimsel bir i§lem olması dolayısiyle, bunda
dalıi iptali gerekli kılacak :bir nitelllt bulunmamaktadır.

A.vni Givda ileri sürülen durumun iptali gerek.tirdiği düşüncesi
ile bu görüşe katılmamış, Fazıl ınuocak, Nuri Ülgenalp, ".Ihsan Ecemiş
ve Recai Seçkin. ise değişik gerekçelerle ıAnayasa'ya aykırılık bulunma
dığı sonucunu benımsemlşlerdlr.

2 ....... Yasa'nın iptali istenilen kurallarının tümünün dayandığı ge
rekçelerin A.nayasa'ya aykırılığı sorunu : .

:Ya.sa'da türlü nitelikte kurallar yer almıştır, iBunlar ayn ııyrı
incelenmeksizin Anayasa'ya aykın olup olmadıkları, . ilke olarak, kesti
rilemez; çünkü bu kuralların hepsi için ortaklaşa gerekçeler bulunmakla
!birlikte her -biri için ayn ayn gerekçeler dahi söz konusu olabilmektedir.
Bundan dolayı kuralların tümünün A.nayasa'ya aykırı ortak gerekçelere
dayanması dolayısiyle iptali istemi haklı değildir; kurallar ayn ayrı in
celendikten sonra belirecek duruma göre her ,birisi için ayn ayn sonuca •
varılacaktır.

3 ....... 2:74 sayılı Yasa'nın 13ı17 sayılı Yasa dle deği§lk 1 inci madde
sinde, 13 üncü maddesinin 3, 4 ve 6 sayılı bentlerinde ve 32 ne! madde
simle yalnızca federasyon ve konfederasyon sözcüklerine yer verilip
(birlik) sözcüğüne yer verilmemiş olmasının Anayasa'ya aykınlığı so
runu a

274 sayılı Yasa'nın ilk metninde yukarıda anılan yerlerde federas
yon ve konfederasyon ile birlikıte (birlik) sözcüğü dahi yer almış iken
1317 sayılı Yasa ile yapılan deği§lklikte bu sözcük metinden çıkarılmıştır,
Yasama çalışmaları sırasında söylenen sözlerden anlaşıldığı üzere buglln
T.ıirkiye'de ıKonfederasyon ve federasyonlardan başka hiç bir sendika
biJ:liği yoktur. Demek ~i, 274 sayılı Yasa'da öngörülmÜ§ 'bulunan (birlik)
ôbiçimindeki toplulaşmalar için Türkiye İ§ hayatında bir gereksinme du
yulmuş değildir. Nitekim, ıMeclislerde birliklere ilişkin kuralların kal
dırılmasının -Arrayasa'ya aykırı bulunduğunu savunanlarca bu gün ktı
rulınuş ve yaşamakta olan herhangi bir birlikten söz edilmiş değildir.

A.nayasa·nın değişik 46 neı maddesindeki (birlik) sözcilğii kapsamı
A.nayasa'ca belirlenmış olmayan bir kavramdır. Yasa iKoyucu birliğin
kapsam ve anlaırunı fedc rasyon ve konıfederasyon olarak tanımlamıştır.
Fakat :ııu tanımlama, hiç bir zaman -birliklerin kesin ve sınırlı bir sayı
mını g,österme niteliğinde değildir. Sosyal ve iktisadi gereksinmeler
'başka tür birliklerin kurulması zorunlu kıldığında, Yasa Koyucunun bu
olanağı sağlayan Ya.sa kurallarını koymasına en•gel yoktur. Bu gi'bi mes
leld kuruluşlar için Anayasa'nın 46 ncı maddesiyle, çalışanlar yönünden,
züdülen amaç; çalışma biçim ve koşullarını çağdaş düzeyin gereklerine
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uydurmak, hakka ve adalete uygun bir ücret sağlamak , çalışanlarm her
türlü yarar ve çıkarlarını ,Yasa kuralları çerçevesinde savunmak ve
gerçekleştirmektlr, Birliklerin, gösterilen amaca, .gerçeğe en yakın bir
biçimde erişebilmeleri ve bunun için gerekli nicelik ve nitelikte olmalan
Anayasa. Koyucu tarafından öngörülen bir· koşuldur. Yasa Koyucuya

düşen görev bu ereğin: gerçekleşmesine yararlı ,bir hukuk düzenini getir
mektir. Federasyon ve konfederasyon olarak adlandınlan mesleki bir
liklerin, öngörülen amaç ve koşulu gerçekleştirem.iyecekleri ileri sürül
mediği ,gib~, gerçekleştirmeye yararlı başka ha.ng:i tür birliklere ihtiyaç
duyulduğu da davada açıklanmış değildir. Anayasa'nın 46 neı maddesin
de yer alan (birlik) deyiminin kapsamını, gelecekte sosyal ve ekonomik
zorunluklar-n etkisi ile daha genişletmek olanağı hiç bir zaman önlen
miş değildir; elverir ki /bu sosyal ve iktisadi zorunlukların varlığına ka
naat ·getirilmiş olsun. Yasa Koyucu tarafından bu .glin için duyulan ge
reksinmeyi karşılayacak hukuk kuralları getirilmiştir; bu düzenleme
.Anayasa'ya aykın değildir. 274 sayılı Yasa'nın çeşitli maddelerinde bu
nan (birlik) sözcüğünün 13.17 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikte yer
almamış olmasına yön-elen dptal istemi bu nedenlerle reddedilmelidir.

. Muhittin Taylan, A'Vni Givda, Recai .Seçkin, Ahmet Akar, Muhittin
Gürün, bu görüşe katılmamışlardır.

4 - 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile değişik ı5 inci madde
sinin 1 sayılı bendindeki bir kimsenin sendikaya üye olmasının sendika
nın yetkili organının kabulü koşuluna bağlanmas ını öngören kuralın
Anayasa'y.a aykırılığı sorunu:

\Herhangi bir işçini:ıı bir sendikaya girme yel:kisi bulunduğu gibi
sendikanın da kendi varlığını ve gelişmesini korumak için sendika çalış,
malarına zararlı olacağına inandığı kimseyi kendi içine almaktan ka
çınma hakkı vardır. Bu bakımdan üyeliğe engel durumu bulunanların,
üye olma istemlerinin reddi olağandır. Ancak kuralın yazıl ışına göre
kuruluşun yetkili organının kabulü veya reddi; yalmzca onun dileğine ve
ôeğerlendirmesine bırakılmıştır. Bu kural uyarınca yöneticilerin bir is
teklinin sendikada ıüye olmasını gerçekten nesnel ölçillere göre engel
leyemeyecek herhangi bir nedenle, (Örneğin yetkili organın üyelerinin
hoşuna gitmemesi veya sendikaya. girmek . Istevenln ileride kendilerini
sendika içindeki yöneticiliklerinden yoksun bırakabileceğini sanmaları
yüzünden) sendikaya girme iStemini reddetmeleri yetkileri içindedir;
böyle sınırsız bir yetki ise Anayasa'nın değişik 46 ncı maddestnin işçile
re· tanıdığı dilediği sendikaya üye olma 6zgürlüğünü özü bakımından
zedelemektedir. Yasada sendika.ya .girme isteminin reddedilmesi neden
lerine ilişkin herhangi bir kural bulunmadığı gibi haklı nedene dayan
maya.ıı reddetmelere karşı üye adayının dava açabileceğini 'Öngören bir
'kural dahi yoktur. Bu nedenlerle iptal istemi yerindedir. Anayasa'run
detişilc 4ô ncı maddesine aykırı bulunan (ve mesleki teşekkürün yetkill
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organımn Jtabulü) deyimin in iptali gerekmektedir.
!5 - 274 sayılı Yasanın 113!17 sayılı Yasa ile iirğişik S ncı madde

sinin birinci fıkrasında yer alan sendika UyeHğill!ka. çekilmenin noter
önünde olabileceği kınalının ıA.nayasa'ya aykırılığı sorunu :

ıSendikadan çekilmenin sağlam bir düzene bağkmııamış olması, uy
-gulamada büyük karışıklıklara neden olmakta, birçok dolanlı işlere
yol acmakta, sendikaların dlizenli olarak çalışma olanaklarını kaldır
JI1ııkta ve dolo.y,~iyle sendikadan çekilmemiş bulur ,m işçiler için sen
dika çahşmnları yoluyla elde edecekleri haklardan zamanında veya hiç

• yararlanamama sonucunu doğurmaktadır, Nitekim bu yoldaki salonca
ları görmüş bulunan bir çok sendikalılar, kendi tüzüklerinde ınceıeme
konusu yasa kurallarına ya.kl.i1ık biçimlerde bazı düzenlemelere yer
vermişlerdir. Görülüyor ki, Yasa ile sendikalardan çekilme konusunun,
gerek sendika çalışmaları ve gerekse sendikada kalan ve çekilen işçi
ler yönlerinden birtakım biçim koşullarına bağlanmasında kamu yararı
ve r}llıcni bakımlarmdan gerek vardır. Yasa ile bu konuda. önı;örülcn
biçim koşulları, işçiler ve sendikalar yönünden haklarının zamanında.
kullanılmasını sağlayıcı bir glivenccyi de oluşturması nedeniyle çekil
me hakkının kullanılmas ını engelleyeceği ve dolayısiyle bu hakkın özüne
eyletn1ı.~ olarak etki yapacağı düşünülemez.

Çekilme konusunu •füzenleyen bu •biçim koşullan ile işçilere, iş
ten ve gündelikten yoksun kalmalarını ve ayrıca masraf yapmalarını
gerektiren birtakım yükümler yiikletilmekte olması, bu koşullan ge
tireli yasa kuralının A.ııayasa'ya aykırıhğını ortaya. 'koyamaz Çünkü
bu yükümlerin başka y,. -alarda yapıldığı gibi yasalarla i§çiler yararına
hafifletilme olanağı her zaman için. vardır.

•Bu denenlerle dava konusu kural, Anayasa'nın değ'işik 46 ncı mad
deslııln blı lııci ;_,;u.ı..,;,,uıı i.k.illLi ctiıııfo.:,;.,_..;., aınlan •W(lkil ve uaullcr)
Jı:apsaımına girmektedir ve bu kurala .yönelen istemin reddi gerekir.

Avni Givda, Recai Seçkin, Ahmet Akar ve Muhittin. Gürün, bu
görllşe kaıtılmamışlardır

e - 274 sayılı Ya...ı.nm 1317 sayılı Yasa. ile değişik 9 uncu mad
desinin 2 sayılı bendinlnz a, b, c fıkralarında. öngörUlen en az 1/3 ço-
ğunluk koşullarının Anayasa'ya. aykırılığı sorunu :

Burada sorunun anlaşılabilmesi için önce dava konusu kuralların
kısaca açıklanması zorunludur. 274 sayılı Yasanın 9 uncu maddesi
~Sendika, federasyon ve ·lronfederasyonlann kuruluş şartları) başlığını
taşımaktadır. Bu maddenin 1· sayılı bendinde işçi sendikalarının ayru iş
yerinde ya da aynı işkolundaki Işyerlerüıde çalışan işçiler arasında
veya birbirleri ile ilgili işkollarında çalışan işçiler arasında kurulacağı bildi
ıilmektedlr. 2 sayılı bendinin (a) fıkrasında bir işçi, sendikasının Tlir
kiye çapmda çalışabilmesi için kurulu bulunduğu !şkolunda çalışan si
gortalI l,şçperin en az 1/3 ünll üye yazmış olması öı:ıogöı1ilmektedir.
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.Anılan 2 sayılı bcadln (o) fıkrasında işçi foderasyonlarının aynı iş:ko
hında kurulmuş sendrkalardan en az ikisinin bir araya gelmeleri ve o
Işkolundn çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3 ünü bir araya getırmest
koşulları ile, (c) fıkras ında ise işçi konfederasyonlarının a ve b fıkra
larına göre send:ka ve federasyonlardan en az l/13 ünü ve Türkiye'deld
sendıkalı işçilerin de yine en az 1/3 ünü üye olarak bir araya. getirmesi
koşullan altında kurulabileceği kurala bağlanmıştır.

-Davada anılan kurallarda öngörülen 1/3 sınırlandırmalarmın sen
dika ve sendika birUkler! kurma. özgürlüğünün ·özüne dokunduğu, onun
için de Anayasa'ya aykırı bulundukları ve bu bakımdan iptalleri gerek~
tiği Heri sürlllmektedir.

Yukarıda.ki açıklamalardan anlaşılacağı üzere 9 uncu maddenin
2 sayılı bendinin (a.) fıkrası kuralı ilk bakışta .sendikanm ,kurulmasına
ilişkin bir kural olmayıp ~çi sendikasının Türkiye çapında görev ya
pabilmesi için konulmuş bir kuraldır. iBu kurala göre belll Işkolunda
çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3- ünü ıiiye olarak kendisinde topla
mış bulunmayan bir işkolu işçi sendikasının Türkiye çapında çalışma
lar yapabilmesi yasaklanmaktadır, Demek ki, yazılışı bakımından yo
rumu yapılacak olursa, kuralın sendikaların kuruluşunu değil, yalruzca
çalışma alanlarım sınırlandırmakta olduğu görülmektedir. Ancak her
kuruluşun ereği, o kuruluşun gelişmesi ve çalışması olduğundan işçi
sendikasının çalışma alanı için konulan bu aınırlandırrna, ister istemez,
onun kuruluşunu da etkilemektedir; gerçekten çalışma. alam kurulu
şundan önce sınırlandırılmış bulunan bir işkolu işçi sendikası, daha
kurulurken gelişemez durumda ortaya çıkmış bir sendika niteliğindedir
ve çalışması belli alanla sınırlı bulunan bir işkolu sendikasıiıın geniş
lemesi olanağı yoktur; çünkii onun çalışmaları belli alan. içinde sıkışıp
kalacaktır ve daha başka. alanlarda sendika çalışmaları yaparak yeni
yeni üyeler kazanması ve gitgide büyüyerek Tilrkiye çapında çalışan
ve etkili bulunan bir sendika durumuna gelmesi düşünülemez, Demeık
,ki işkolu işçi sendikalarının çalışına. alanı i,ç:in konulan •bu sınırlandır
ma sonuçta onların kuruluşunu iyice etkilemekte ve onları ölü doğ~ •
muş duruma. sokmaktadır. Başka deyimle bir sendika kurulduğu anda.
o işkolundaki siıgortah işçilerin 1/3 ünü üye yazamıyacağından, ancak
•lmnılduktan sonraki çalışmaları ile kendisini beğendirip üye sayısıııı
artırabileceğinden, Türkiye çapında çalışma olanağı. sağlanmayan sen
dika, Yasanm aradığı 1/3 sigortalı işçi sayısını üye yazına koşulunu
gerçekl~tiremiyecektir ve böylece tartışma konusu koşul . yüzünden,
Türkiye. çapında çalışan sendikalar ·kurulması önlenmiş olacaktır.

!Bir temel hakkın kullanılması olanağını .kaldıran. veya bu hakkııı
kullanılmasını olağanüstü güçleştiren sınırlandırmalar, Aiıayasa'nın
değişik 11 inci· maddesi uyannca o hakkıı, özüne dokunuyor demektir;
bundan ötürü buradaki 'kural, sendikaların serbestçe ku.rulma.s ı özgür -
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· lllğllnil tanıyan Anayasa'nın 4:6 neı maddesine aykırıdır ve bu ba.kım-
dan iptali gerekir. • '

Türkiye çapında sendika. kurma. olanaıksızlığı, bugün kurulmuş
olan Türkiye çapmda:k.l sendikalar yararına bir ,tekel yaratma sonucunu
doğurur ki bu da. Anayasa'mızın temel kurallarından bulunan batı uy
garlığına. dayanan demokra.s iye bağlı devlet ilkesine, başka deyimle
.Ana.yasa.'nm başlangıç kuraJları ile 2 :nci ve 1·53 üncü maddeleri ku
ralına aykırıdır, Çünkü sendika kurma özgürlüğü, bir yandan demokrasiye
dayalı düzeni oluşturan kişiliğe bağlı hak ve ödevlerdendir, jjt,~,.yanda.ıı da
toplumsal yaşantıyı çağdaş uygarhk düzeyine eriştirme amacını güden
sosyal ve iktisadi hak ve ödevlerdendir. Bunların yerine .getirilmesinde göz
önünde tutulacak başlıca temel ilkeler Anayasa'rıın 10., 11 ve 12. rnad
delerinde gösterilmiştir. Eşit kullanılmayan, kişilere ve kamuya huzur
ve adaletli bir düzen sağlama.yan sendika özgürlüğünün çağdll,'J uygar
lık düzeyi ile ve hele batı uygarlığınca benimsenen demokrasi anlayışı
ile bağdaşması olanak dışıdır. Toplum yararına. olan özgür ıgirişim
lerde, bu arada sendika alanındaki kuruluşlarda, daha iyisini bulmak,
kişi haklarını savunmada ve gerçekleştirmede en uyıgun çalışma örgüt
lerini kurmak, yarışma duygusunun oluşmas ına. bağlıdır. Ya.rışıruı. duy.:
gueunun gelişmesi ve amaca ulaşabllmesl için, girişimlerin tekel b"içi
minde değil, çokluk halinde oluşması en önde .gelen koşuldur. Bu ba..
kımdan işçi haklarının korunması için kurulan sendikalar, daha baştan
yarışma duygusunu baltalayıcı ve engelleyici bir hukuk düzeni içinde
olmamalıdırlar. Oysa tartışma konusu olan Ya.sanın 9:/2 nci maddesi
yukarıda anılan ilkelere aykın bir düzen getirımktedir ve bu. neden
lerle Anayasa'ya uygunluğu savumı lamaa,

Türkiye çapında çalışacak sendikaların kurulmasının engellen
mesl, işyeri sendikalarının ya da belli kentlerde veya bölgelerde İşkoluı
sendikalarının kurulmasını ve böylelikle bu sınırlandırma ile önlenmek
istenen sendika sayısındaki şişkinliğin ve birçok güçsüz' sendikaların
ortaya ·çıkmasının gerçekleşmesi sonucunu doğuracaktır. Demek ki yasa
kuralı ile varılmak istenilen erek değil, onun tam tersi gerçekleşecek
tir; :bu da, •kuralın konuluşunda kamu yararını korumaya elverişlilik:
olmadığını göstermektedir.

'I'artşna. konusu •bendin (b) ye (c) :fıkralarında öngörillen 1/3 sı
nırlandınnalan dahi Anayasa'nın değişik 4.ô ncı maddesindeki birlik
kurmak halııkınm özüne dokunmaktadır; çünkü Anayasa, sendikalar
gibi birliklerin de serbestçe kurulmasını güvence altına. almıştır. Bir
birliğin ilk kuruluşunda belli sayıda üyeyi veya işçiyi birleştirmesi ola
nağı sağlanamaz. , Sendikalar gibi birlikler dahi ancak kurulduktan
sonra -çalışmaları ile kendilerini beğendirip yej'li yeni üyelerin birliğe ka-

• tılmasını gerçekleştirebilirler.
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Tartışma konusu sınırlandırmalarla işkollan işçi sendikaları ara..
smdaki çekişmeye son verilmesi ereğinin güdüldüğü, uygulamada bir
bölge sendikasının adının başına (Tilrkiye) sözcüğUnü ekliyerek Tür
·kiye çapında çalışan bir sendika niteliğinde olduğunu ortaya attığı, buı
durumun Sendikalar IKa.nunu ile Toplu 1ş .Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
!Kanununun uygutanması bakımından bir çok sorunlar doğurmakta ol
duğu, çok sayıda. işçilerin bir araya gelmesi yolu ile gilçlü sendikalar
•kurulmasının zorunlu bulunduğu görüşleri yasama beDgelerinde ileri sü
nülınüş ve bu görüşlere dayanılarak bu sınırlandırmalar· savunulmuştur.
1ııcilerin ancak güçlU sendikalar aracılığı ile yararlarını koruyabile
cekleri, güçsüz sendikalarm artışının işçilere hiç bir yaran dokunma
yacağı düşünceler; doğrudur ve bu sakıneaların önlenmesi yolunda bir
takım yasal tedbirler alınması Anayasa'nın 5 inci ve 64 üncü madde
leri gereğince Yasa Koyucuya tanınmış yetkilerdendir. Kaldı ki son
Anayasa değişikliğı' ile 46 ncı maddenin birinci fıkrasına (Bu hakların
kullanılışında uygulanacak şekil ve usuller kanunla gösterilir.) kura
lının eklenmesi ile Yasa Koyucunun daha önce de sahip bulunduğu dü
zenleme. yetkisi aynca belirtilmiş bulunmaktadır. Yalnız ereğe uygun
olmayan, sendikalarla federasyon ve konfederasyonların kuruluşlarını
daha başlangıçta olağanüstü zorlaştıran ve onların genlş ölçüde çalış
malan sonucunda kendilerini beğendirerek üye sayılarıııı artırmalarını
engelleyici nitelikte olan bir düzenleme, Anayasa'ya uygun • görülemez.

Özetlemek gerekirse; 27'4. sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 9 uncu maddesinin 2 sayılı bendi yuka.nda .açıklanan neden
lerle .Anayasa'ya aykırıdır ve iptal edilmelidir.

Fazıl Uluocak ve Şahap Ar~ -9 uncu maddenin dava konusu 2 sa
:yılı bendinin, İhsan Ecemiıı, Halit Zarbun, LO.tfi Ömerbaş ve AJımet H.
iBoyacıoğlu 2 sayılı bendin ,(a) fıkrasının Anayasa'ya a.ykın olduğu gö
rüşüne katılmamışlardır.

7 _. 274 sayılı Yasanın L317 sayılı Yasa ile değişik 11 inci mad
desinin 1 sayılı bendindeki. işçi sendikası kurabilecek i§çinin sendikanın
ooırulacağı Işkolunda en az üç yıldan beri eylemli olarak çalışmış bu
l'IIIIIIlası koşulunun Anayasa'ya aykınlığı sorunu :

Herhangi. bir işkolunda eylemli ola.rak çalışmayan bir işçinin cı
.i§kolunda sendika kurması, yarar yerine zarar doğurabilir: Bunun için
sendika kuracak işçinin o işkolunda eylemli olarak çalışan bir kimse
olmas ının aranması, sendikacılığın ereğine uygun bir sınırlandırmadır;
çünkü sendikanın uğraşacağı ,konulardan en önemlisi belli durumda
olan Işçilerln iktisadi ve toplumsal durumlarının düzeltilmesi olduğuna.
göre bu konularda yararlı olabilecek bir özıgütiln kurulmasında o- i§'ko
Iunda çalışanların durumlarını ve sorunlarını yakından bilmenin, aran
ması gerekll bir nitelik sayılacağı düsllnülebilir. Ancak üç yıllık sınır-
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landırma serbestçe sendika kurma hakkının özüne dokunmaktadır;
çUnkü, olağan anlayışta bir kimsenin belli bir işkolunda çalışan işçi
lerin sorunlarını kavrayabilmesi için az bir zaman yeterlidir ve bu
kimse sendika kurucusu olarak başka kimseleri ,bir araya toplayabilecek
ve sendikaya. üye devşlrebileeek bir durumda ise, o tşkolunda eylemli
olarak çalışan bir kimse olması karşısında, onun se.ı:ıdika kurucusu ola
rak görev yapmasını engellemek, sendüca .kurma özgürliiğünü yersiz bi
çimde ve kamu yararına dayanmaksızın sınırlandırmak niteliğine bü
rünür.

Yukarıdaki gerekçelere göre tartışma konusu kuraldaki eylemli
olarak çalışma koşuluna yönelmiş bulunan istemin reddi ve kural
daki (en az üç yıldan beri) deyiminin Anayasa'nın deği§Lk 46 ncı mad
desine aykırılığı nedeni ile iptali gereklidir.

Fazıl Uluocak, Nuri thgenalp, Şahap Arıç." :Ihsan Ecemiş, Halit
Zarbun ve Lütfi Ömerbaş, kuralın .A.ı::ayasa'ya aykırılığı görüşüne 'ka
tılmamışlardır.

· a ~ Z74 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile değişik 11 inci mad
desinin 3 sayılı bendinin birinci fıkrasındaki uluslararası meslek kuru
luşlarının kurulabilmesi için Tilrkiye'de en çok işçiyi temsil eden işçi
!konfederasyonu olma veya bu .konfederasyona bağlı bulunma koşulu
nun .A.nayasa'ya aykırılığı sorunu :

«Tartışma konusu kural, sendrkalann ve sendika topluluklarının
uluslararası meslek kuruluşlarının kurucusu olmasını sınırlandırmakta
dır; gerçekten Türkiye'de en çok işçiyi ke.ı:ıdisinde toplamış olmayan
i§çi konfederruıyonunun veya bu nitelikte bir =konfederasyona bağlı ol
ma.yan sendikaların uluslararası meslek kuruluşlarının kurucuları olma
ları yasaklanmaktadır, Uluslararası kuruluşlara üye olmada ve böyle
bir kuruluşu kurmada sendikanın belli sayıda işçiden oluşan bir sen
dika. niteliğini taşımasının öıi.emi yoktur, Bu kuruluş yaşama ve işleme
yeteneği bulabilirse kurulur, yaşar; o yeteneği bulamaz ise dağılıp gi
der. Uluslararası kuruluşlara katılmanın meslek açısından birtakım
yararlan vardır. Kamu düzeni veya yararları söz konusu olmadıkça bir
örgütü uluslararası işbirliğinin yararlarından yoksun bırakmak
doğru değildir, Tartışma kosuı:ıu sınırlandırma kamu düzenini ilgilen
diren birtakım çalışmaların önlenmesi ereği ile de savunulamaz. ÇünkU.
274 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinde işçi ve işveren kuruluşlarının
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 1 inci ve 2 nci maddeleri, 3 üncü
maddesinin birincı fıkrası, 4 üncü maddesi ve 19 uncu maddesinin son
fıkrasıyla 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ilkelere aykırı biçimde
çalışan uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına. üye olmaları yasak•
lanm.ı§tır ve bu tllr bir kuruluşa katılına kararlarının Bakanlar •Kurulu
karariyle iptal edileceği kuralı ltonulınu§tlll.". Demek ki sendlkalann
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uluslararası kuruluşlara katıtmalan konusunda ü:ıkedeki • kamu düzeni
nin korunması ereğiyle Bakanlar Kuruluna geniş bir yetki tanınmıştır.
Bütün bu gerekçelere göre tartışma konusu kural kamu düzeni düşün
cesine dayanan bir sınırlandırma olarak kabul edilemez ve bu açıdaDı
Anayaec'nın değişik 16 ncı maddestne aykırı bulunmaktadır, iptali ge
rekir.

Fazıl Uluocak, İhGan Ecemiş, Halit Z:ı.rbun ve Lütfi ömerbaş, bu
ıgörüşe katılmamışlardır,

9 -< 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile değişik 14 üncü mad
desinin 1 sayılı bendinin (h) fıkrasındaki lokavta karar vermek· ve
idare etmek kuralının .Aııayasa'ya aykırılığı sorunu :

Anayasa :M'ahkcmesin.in 63/336- 67/29 sayılı, 26, 27n/19ö7 günlü
karan ile S3/33'i'- 67/31 sayılı ve ı~. 20/10/1967 günlü kararında
(Anayasa Mahkemeai Karaı:-laı- Dergial, ISayı 6, Sahife 26 ve sonrası,
Sahife 59 ve sonrası; 10/10/1968 giiniil, 13001 sayılı ve 2/5/1969 gfüılüı
13188 sayılı Resmt Gazete'ler) belirtildiği gibi, işverenlere tanınan lo
kavt hakkı, Anayasa'ya aykın değildir. Yine o kararlarda dayanılan
zerekçelerde açıklandığı. üzere, lokavt anayasal bir hak olarak öngörUI
m.ımlş ise de işverealere bu haık'lı:ın tanınması yasak edilmiş olmayıp
Yasa Koyucunun isteğine bırakılmıştır. Anayasa'nın 47 ne! maddesinin
ikinci fıkrasında (Grev hakkmın kullanılması ve istisnalan ve Işve
renlerin haltları kanımla. düzenlenir.) kuralı bulunmaktadır. Bu kural ile
işçiler için anayasal bir hak olan grevin karşısında işverenlere de hak◄

lar tanınacağı ve böylece işçiler ve işverenler arasındaki toplumsal dan
genin sağlanacağı ilkesi benimsenmiş bulunmaktad ır, Gerçekten Ana
yasa, toplumsal güçler arasında dengeli bir dUzeni erek edinmiştir. Bu
y!in Anayasa'nın başlangıç Jı:ura.Tiariyle 2 nel maddesinde beürtümekte
dir. İşçilerin grev hakkı gibi yerine göre ağır sonuçlar doğurabilen bir
hak karşısında Işverenleri savunmasıa bırakmak, toplumsal dengeyi bo
zaca'k nitelikte sayılabilir ve bu dengenin sağlanması için yasa koyu
eular işverenlere ldkavt hakkını veya. bundan daha hafif sonuçlar do
ğurabilecek birtakım ,başka haklan tanımayı uygun görebilirler. :tş.
çilerin grev hakkına karşılık tşverenterı savunmasız bırakma'k, onların
IMilerce ileri sürülen her isteğe boyun eğmelerine yol açabilecek nıte
likte görülebilir ki bu da emeğin sermayeyi sömürmesi d~me!k olur;
oysa Anayasa Koyucu, emeğin sermayeyi veya sermayenin emeği sö
mürmesino yol açan dengesiz bir düzenin 'kurulmasını istemiş değildir.

Açıklanan nedenlerle laıkavt yetkisini .kapsayan 'kuralın iptali is
temi reddolunma!ıdır.

1-0! - ''':4 s:ı.yılt -:.:amı,n.m 13-17 sayılı Yasa ile değişik 14 üncü
maddesinin ı sayılı bendinin (j) fı'kı·aııındaki kooperatifler kurmak .ve
en çok üyesi bulunan işçi konfederasyonunun onayını alarak sınat ve
iktisadi işletmelere yatırımlar yapma:k kuralınm Anayasa'ya aykınlığı
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.ııorunu:
'Sendikalar kuruluş amaçlarma göre lktisadt işletmelere yatırımlar

yaparak ticari ve iktisadi çalışmalarda bulunamzalar, İlke budur; ger
çekten 274 sayılı Yasanm 1317 sayılı Yasa ile değişik 15 inci madde
sin.in ilk fı'krasında (Bu Kanuna göre kurulan meslekt teşekkilller ti•
caretle uğraşamazlar.) kuralı konulmuştur. Ancak birtakım sınırlama
lar altında sendika varlığının bir bölllmilniln sınai ve ticarl işletme
lere 1yatınlması, bu varlığın. arttırılması, başka deyimle, kazanç
aağlanarak çoğaltılması yönUnden yararlı olabilir. Böyle durumlarda.
sendikaları kendileri için yararlı olacak işletmelere paralarının bir bölü
münü yatırmak olanağından yokstın bırakmak, sendikacılık ereği ile
.çatışabilir. Sendikaların etkili olabilmeleri için gilçlil bir mal varlığını
elde bulundurmaları zorunludur. Yeterince varlıklı olmayan bir sen
dikanın üyelerinin geçimini, yerine göre aylarca, sağ layarak bir grevi
sürdürmesi beklenemez ve böyle bir sendika toplu sözleşmeler masa
sında üyeleri için olumlu sonuçlar elde edemiyeceği gibi düzenleyeceği
grevler yeterince uzun olamıyacaklanndan grev yoliyle de üyelerinin
yararlarını gereği gibi koruyamaz. •Kaldı ki kooperatifler, hukukça
ticaret ortaklıklarına benzemekle birliide, toplumsal açıdan yardım
laşma orta.klı'klarıdır. Sendikaların temel ereği yardımlaşma olduğuna
göre kooperatif kuruculuğu, ereklerine de uygun dilşebilir. Bu neden
Ierle kooperatifler kurmak veya para varlığının ytizde otuzundan çdk
olmamak üzere sınai ve • iktisadi işletmelere yatırımlar yapmaık yet.ki-

• !erinin sendikalara. tanınması, .A.na.yasa'ya ay'kın sayılamaz.
Sendika parasının gilçsilz Işletmelere yatınlması nedeniyle sendi

'kanın zarara uğramasım önlemek için yatırım yapılmasından önce ya◄

tının kararın ın bir denetimden geçirilmesi yararlı olabilir ve bu yolla.
senôlka varlığının güven vermlyen işletmelere yatınlması linlenmiş bu
lunur. Ancak bu denetim yetki.sinin .sendikanın bağlı bulunmadığı bir
konfederasyona -verilmesi, sendikaların .serbootçe çalış ıııalannı öngören

• l • .-
Anayasa'nın değişik 46 ncı maddesine aykırı bulunmaktadır. Yabancı
'bir konfederasyonun yasa gereğ"i bir sendika üzerine denetim yetkisi ol
ması, sendika . özgiirlüğü !le bağdaştırılamaz, Açıklanan nedenlerden
ötürü tartışma konusu fıkradaki (ve ilgisine göre en çok i1yesi bulunan
işçi ve işveren konfederasyonunun muvafakatini almak) deyiminin ip
taline, kooperatifler kurma veya parasının % 30 unu . aşmamak üzere.
sınai ve iktisadi işletmelere. yatırımlar yapmak yetkisine ylinelen is
temin ise reddine karar verilmelidir,

• Recai Seçkin bu gerekçeyi eksik bulmuştur.
11 - 274 sayılı Ya.sa'nın 1317 sayılı Yasa ile değişik 14 üncü mad

desinin 1 sayılı bendinin (k) fıkrasındaki işlerinin görülmesi için gerekli
her türlil ham veya yan işlenmiş nesnelerle gereçleri sendlkaların üyele
rine kiralama, ödllnç verme veya bağışlama yetkisinin Anayasa'ya aykı-
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nlığı sorunu :
.Sendikanın ereği, yararlarım sağlamakta üyelerine olabildiğince

yardımcı olmaktır. Bir sendikanın kendi üyelerinin işlerini görmeleri için
gerekli her tilrlU araç veya gereci sağlaması onlara yardım etmesi nlte
llğınde bir davranıştır; böylelikle ·üyelerinin ekonomik ve toplumsal ya
rarlan korunmuş bulunur. Bunda. Anayasa'ya aykınlık dll.şünülemez. :Bu·
nedenle tartışma. konusu kurala yönelen istemin reddi gerekir.

1'2 -· 274 sayılı Yasa'nın 1317 sayılı Yasa ile değişik 15 inci mad
desinirı. ikinci fıkrasındaki 14 üncü maddesinin 'birine! 'bendinin (j) fık
rasını saklı tutan kural lle yine sözü edilen 1.,5 inci maddenin üçüncü fık
rasının ikinci cümlesindeki 14 UncU maddenin 1 inci bendinin (j) fıkrası
gereğince dağıtılacak risturnları saklı tutan kuralın Anayasa'ya aykın-
lığı sorunu : , ~•

J:5 inci maddenin ilk fıkrasıntla meslek kuruluşlarının ticaretle
uğraşmaları yasaklanmakta; yukarıdaki 10 uncu bentte açıklandığı
üzere ve orada gösterilen koşullar altında sendikaların sınai ve il{ti

sadi işletmelere yatırım yapmalarına. ilişkin kural, burada saklı tutul
maktadır. Yukarıdaki 10 uncu benıtte açıklanan nedenlerden 6ttlıil
sendikaların varlıklarının bir ·bölüm!ln'il sınat ve ticari işletmelere ya
tırma yetkisi, Anayasa'ya uygun ,görUldüğümlen burada Anayasa'ya
uygun görülen kuralın saklı tutulması, bir Anayasa aylanlığını oluş
turamaz; oysa davacı, sözü edilen •(j) fıkrasına ilişkin nedenlerden
ötürü, buradaki saklı tutma kuralının. - da. Anayasa'ya aylan olduğunu .
ileri sürmüştür.

15 inci maddenin üçüncü fıkrasında 14 üncü maddenin 1 met ben
dinin i ve ı fıkraları gereğince kurulacak kurumların işletilmesinden - .
risturn •biçiıni1'de de olsa kazanç dağıtılmayacağı kurala bağlandıktan
sonra. 14 ilncll maddenin 1 inci bendinin (j) fıkrası gereğince dağıtı
lacak risturnlann yasak olmadığı hildirilmektedir.

14 üncü maddenıin 1 inci bendinin (j) fıkrası uyarınca risturn da
ğıtılabilmesi, ancak koperatifler konusunda düşllnülebilir, yoksa bir sen
dikanın yatırımlarda bulunduğu bir sınai ve iktisadi işletmen.in sendi
kaya sağlayacağı kazanç payların ın o sendikanın üyelerine herhangi bir
biçimde dağıtılması söz konusu olamaz; nitekim 274 sayılı Yasa'nın ilk met
ninde 14 üncü maddenin 1 sayılı bendinin j fıkrasında yalru.zca koope
ratif kurmaya üyelerini özendirmek ve bu türlü kooperatiflere yar
dımda bulunmak veya koperatifler kurmaktan söz edilmekte idi ve
yine ilk metııin J.5 inci _maddesin.in Ikinci fıkrasının risturn biçiminde
de olsa kazanç dağıtılmasını yasak eden kuralından- sonra bu gUnkll
metinde dahi bulunan (14 üncü maddenin 1 inci -bendinin1 j fıkrası ge
reğince dağıtılacak risturn bu hükme -tabi değildir.) kuraliyle koope
ratiflerin risturn dağıtmalarının yasak olmadığı /bildirilmekte idi. IBu.;
gUn yilrUrllikte bulunan kural <!ahi ancak ristunı dağıtımına izin ver-
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mektedir: bu ise sendikanın ticaretle uğraşması anl:;.mına gelmez. Wı
sendlkanın kurucularından bulunduğu kooperatifin üyelerine rlsturn da
ğrtılmasmda sakınca değil, ortalnrıruı koo:,eratiZ\! ilgi göstermelerine
yol açtığı için yarar vardır. !Başka deyimle kooperatifin ristum dağıt
ması, yardımlaşma çalışmalarına özendirici bir etkendir; bu nedenle
kural, kamu yararına dayanmaktadır. Kaldı ki, yukarıki 10 uncu bentte
görüldüğü üzere, sendlkaların k_ooperatif kurmaları ve belli koşullar
altında sınai ve iktisadi işletmelere yatırırr.lar yapmaları Anayasa'ya •
aykın bulunmadığından, bu kooperatiflerin ristcrn c:ııgıtmalan dahi
Anayasa'ya aykın olamaz. Oysa, davacı kooperatif kurmanın ve
Işletrnelere yatının yapmanın Anayasa'ya ·aykırılığı için ileri sürdüğü
nedenlere dayanarak buradaki kuralın da .Anayasa'ya aykırı olduğu
görüşünü savunmuştur.

Açıklanan nedenlerden ötürU davanın bıı kurala. yönelen bölümünün
dahi reddı gerektir.

13 - 2i4 sayılı Yasa'nın 13-17 . sayıtı Ya.ss ile değişik 23 üncll
maddeeln1n :Z sayılı bendlndeki i~çilertn tşkolunda yotld alım~ sendi
kaya verecekleri ödentilerin işverenden olan alacaklarından kesilerek
sendikaya ödenmesi kuralının Anayasa'ya aykın!ığı sorunu :

.İşçilerin üyesi bulundukları sendikaya karşı borçlan olan ödenti
lerin işverence işçilerin alacaklanndan keSilerek sendikaya gönderil
mesi sendtkaların alacaklarını kolayca almalarını sağlaması bakımın
dan sendikacılık ereklerine ve ilkelerine ııygun düşmektedir. Davacının
ileri sürdüğünün tersine, bu kuralda işçilerin üyesi bulunmadıkları serı-'
dikaya para ödemeye zorlamaları söz konusu değildir; çünkü metinden
anlaşıldığı gibi, bu kuralın işlemesi için sendikanın yazılı isteminden
başka, ödenti kesilecek sendika üyesi işçilerin çizelgesinin işverene ve
rilmesi zorunludur. 275 sayılı Yasa gereğince dayanışma ödentisi öden
mesi, bir !§çinin üyesi bulunmadığı bir sendikanın yapmış oldıığu toplu
sözleşmeden yararlanması durumunda söz konusu olabilir ki işçinin
üyesi olmadığı sendikanın sağladığı kazançlı durumdan o sendikaya.
hiç bir ~ey ödemeden yararlanması, hakkaniyete uygun olamıyacağın
dan dayanışma ıödentısine ilişkin kural Anayasa'ya aykırı sayılamaz;
kaldı ki :işçinin üyesi olmadığı sendikanın yaptığı toplu sözleşmeden
yararlanması ve dolayısiyle dayanışma ödentisini yükümlenmesl de
kendi isteğine bağlıdır (15/7/1963 gUrılü, 275 sayılı Toplu ;tş Sözleşme
si, Grev ve Lokavt Kanunu, Madde 7, bent 3; 274 sayılı Sendikalar Ka
nunu, J.317 sayılı Yasa ile değişik Madde 21). Davacının Jleri sürdüğü
iptal gerekçeleri, bu nedenlerden ötürü, yerinde değildir. ,Ancak Ana
yasa :Mahkemesi kuruluşuna ilişkin 44 sayılı Yasa'pm 28 inci maddesi
gereğince Anayasa Mahkemesi davacının istemlıı.in dayanağı olarak bil
dirilen ,gerekçelerle bağlı bulunmadığından, yapılan inceleme sonunda
bulunacak başka gerekçelerle de iptıı.1 kararı verebilir. Yapılaın ınce-
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reme sonunda şu gerekçt i!e kuraldu Anayasa'ya aykırılık bulunmuş
tur : Sendikacılığın g"lişrnesi için büyUk kolaylık sağlayan bu kural
dan yalnızca belli nitelikleri taşıyan sendikaların yararlandınlmasını
haklı gösteren bir ne-Icn yoktur. tstemde bulunan ve lşyerinde üyeleri
çalışan sendlkalar -n 1 ,'~Unün bu kolaylıktan yararlandınlmalan gere
kir. Anayasa'n.ıı l:l ı:ci maddesinde öngörüten Yasa önünde eşitlik il
ke.ıinirı gereği budur. Biiyle bir çözüm yolunun işveren için altından kal
. ımmıyacağı yülün- yu;,ıcyeceğl ve bundan dolayı yalnızca üyeleri iş-
yerinde belli bh· çoğunluk sağlıyan sendikalara bu hakkın tanınması
gerekeceği dfr;,ünr:csi yerinde görüıemez: çünkü tartışma konusu 2 sa
y•lı bendin son ııhrasınd:ı. (sendika, aidatların kesiminden doğacak mas
rafları işverenin talebi üzerine ödemek zorundadır) kuralı konulmuş
tur ve böylece i~1reren t'dentilerin kesilrnesini isteyen sendikadan gerekli
bütün giderleri isteyip alabilecektir.

Anayasa 'Mahlremesl az yukarıda anılan kuruluş yasası kuralı
gereğince gerek, Jı rlc tı.ı.ğlı u,ğilse de iptal istemine konu olarak da
vacının gösterdiği kuralla batlı bulunduğundan, davacı yalnızca (yetki
almış sendikanın ve ..·,'.. yctln alınmamış ise) kuralının iptalini istemiş
bulunduğundan a:; yukarıda arulan eşitlik ilkesine aykırılık nedeni ile
2 sayılı bendin birinci fıkrasındaki deyimlerden yalnızca istem konusu
deyimin iptaline karar verilmelidir.

Fazıl Uluocak. İhsan Ecemiş, Halit Zarbun, LQtfi ömerbaş ve
Ahmet H. Bayacıoğlu, Anayasa'ya aykınlık görüşüne katılmamışlardır.

14: - 274 sayılı ,sendikalar Yasa'sının 29 uncu maddesine 131.7
sayılı Yasa ile eklenen 9 sayılı bentteki bir konfederasyonun kendisine
bağlı sendikalar ile federasyonlann gelirlerini, giderlerini ve çalışma
larını denetleme yetkisinin Anayasa'ya aykırılığı sorunu :

Davacının ileri sürdüğü sendikalarda ve send,ika • birliklerinde de
mokratik kurala uygun denetimin aşağıdan yukarıya başka deyimle
üyelerin sendikayı, sendikanın federasyonu ve federasyonun da konfe
derasyonu denetlemesi biçiminde olması gerektiği görüşü doğrudur;
ancak burada tanınan yukarıdan aşağıya denetim yetkisinlnde demok
rasiye uygun olan ve aşağıdan yukarıya doğru yapılan denetime gölge
düşüren bir yanı yoktur; karşılıklı denetim, gerek hesaplardaki gerekse
yônetlmdeki aksaklıkların giderilmesine ve sendika ereklerinin tehli
keye düşmekten korunarak gerçekleşmesine daha elverişlidir. Bu ne
denlerle kuralda Anayasa'ya aykırılık yoktur; bu kurala yönelen iste
min reddi gerek,ir.

F) Jptal kararrnm yiırii.rliik tarihi :

Yukarıdan beri iptalleri öngörülen kuralların çoğunun niteliklerine
göre iptal kararının hemen yürürlüğe girmesi, halinde kamu dilzeninl
sıkısıkıya ilgilendiren ve ancak yasama yoliyle ç-iderilebllecek olan bir
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boşluk oluşacaktır. On-un için Anayasa'nın değişik 152 ne! maddesinin
ikinci fıkrası ve 44 sayılı Yasa'nm 50 inci maddesi olanaklarından ya
rarlanılarak lptal· karannın yilrilr!Uğe ı;ireceği tarih ayrıca kımırlaş
bnlmalıdır. İptal hUkmUnUn, kararın Resmi Oazete'de yay,mlan,hğı
tarihten ·baslayara.k bir Yıl sonra. Ylliilr lllıto .ınrmesı uyının olacalctı.r.

Avni Givda, Recai Seçkin·, !Ahmet Akar ve ıŞevket iMliftilgil, üç
ve Ahmet H. Boyacıoğlu sekiz ay .süre verilmesinin yeteceği görüşünü
ileri sürmüşlerdir.

O) Soııuç:

I - 12i8/1970 günlü, 13577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
«274 sayılı Sendikalar Kanununun 'bazı maddelerinin değiştirilmesi ve
31 inci madesine bir bent ile bu kanuna 3 geçici madde eklenmesb hak
kındaki 29/71-1970 günlU, 1317 sayılı lKanuna ilişkin tasarının Cumhu
r.iyet ısen-atosunda görüşülmesi ve kabul edilmesi sırasında Cumhuriyet
!Senatosu Başkanının başkanlık süresi dolduğu halde görevinin Senato
karan ile sürdürülmesinin kanunun biçim yönünden iptalini gerektir
mediğine Avni Givda'nın karşıoyu, Fazıl Uluocak, Nuri "Ülgenalp, llı
san .Ecemiş ve ıRecai •Seçkiıı.'in değişik gerekçeleri ile ve oyçokluğu ile;

JI - :z74 sayılı !Kanunun 1ı31'l sayılı .Kanımla değişik;
a) 1 inci maddesinin, 13 üncü maddesinin 3, 4 ve 6 sayılı bent

lerinin ve 32 nci maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına, davanın bu
kurallara yönelen bölümünün reddine, iMuhittin Taylan, Avni Givda,
Recai ıSeçkin:, Alımet Akar ıve ,Muhittin Gilrün'ün karşıoyları ve oyçok
luğu ile:

•b) 5 inci maddesinin J. sayılı bendindeki (ve mesleki teşekkülün
yetkili organının kabulü) deyiminin ıAnayasa'ya aykın olduğuna ve ip-
taline oybirliğiyle; •

c) 6 neı maddesinin birinci fıkrasında bulunan (çekilme noter
huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin imzası
nın tasdiki ile olur) kuralının Anayasa.'ya aykırı olmadığına ve dava
nın bu kurala yönelen bölilmünün reddine, Avni, Givda, Recai Seçkin,
Ahmet Akar ve iMuhittin Gürün'Un karşıoyle.n ile ve oyçokluğu ile;

ç) g uncu maddesinin 2 sayılı bendlnirı}.
aa) a. fıkrasının ıA.nayasa'ya aylon olduğuna ve iptaline, Fazıl

Uluocak, Şahap Arıç, 1ıısa.n iElcemiş, l!Ialit Zarbun, Lütfi Omerbaş ve
.Ahmet H. ıBoyacıoğlu'nun karşıoyları ile ve oyçokluğu ile;

bb) !b ve c fıkralarının Anayasa'ya. aykırı olduğuna ve iptaline,
Fazıl Uluocak ve Şa:hap .A.nç'ın karşıoyları ile ve oyçokluğu ile;

d) 11 inci maddesinin;
aa) ıl sayılı bendinde yer alan- ( en az üç yıldan beri) deyiminin

Anayasa'ya aylan olduğuna ve iptaline ve bendin öteki bölümüne yö-
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nelen davanın redine, ·Fazıl Uiuocak, Nuri tngenalp, Şahap ıAnç, ill:ısan
Ecemiş, Halit Zarbun ve Lütfi Omernaş'm karşıoyları ile ve oyçokluğu
lle;

bb) .3 sayılı bendınırr •birinci fıkras ının Anayasa'ya aykırı oldu
ğuna ve iptaline, Fazıl Uluocak, İhsan Ecemiş, Halit Zarbun ve Lütfi
Omerbaş'ın karşıoylariyle ve oyçokluğu ile;

e) 14 üncü maddesinin 1 sayılı bendinin;
aa) h fıkrasındaki lokavta ilişkin kuralın Anayasa'ya aykın ol•

madığırıa ve davanın bu kurala yönelen bölümünün reddine oy'birliğiyle;
bb) j fıkrasında (veyahut bizzat koperatfrler • kurmalı: veyahut

nakit mevcudunun % 30 undan fazla olmamak ve ilgilisine göre en
çok üyesi bulunan işçi veya işveren konfederasyonunun muvafakatini
almak kaydiyle sınat ve iktisadi teşebbüslere yatınmlar yapmak) biçi
minde yer alan kuraldaki (ve ilgisine göre en çok üyesı bulunan işçi
veya işveren konfederasyonunun muvafakatini almak) deyiminin Ana
yasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline ve kuralın öteki bölümüne yöne
len davanın reddine oybirllğiyle;

cc) k fıkrasının Anayasa'ya aykın olmadığına. ve davanın bu
kurala yönelen bölümünün reddine oybirliğiyle;

f) 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan (14 üncü madde
sinin j fıkrası hükmü saklıdır.) ve üçüncü fıkrasında yer alan (1~ üncü
maddenin 1 inci bendinin j fıkrası gereğince dağıtİlacak risturn bu hük
me tabi değildir.) kurallarının Anayasa'ya. aykın olmadığına. ve davanın
bu kurallara yönelen böİümUnUn reddine oybirliği ile;

g) 23 üncü maddenin 2 sayılı bendinde y,er alan (kurulu 'bulwı
duğu Işkolunda yetki almış sendikanın veya yetki alınmamış ise) de
yiminin Anayasa'ya aykırı olduğuna. ve iptaline Fa.zıl Uluocak, ıtıısan
Elemiş, Halit Zarbun, LO.tfi ömerbaş ve Ahmet H. Boya.cıoğlu'nun
karşıoyları ile ve oyçokluğu ile;

h) 29 uncu maddesinin 9 sayılı bendinin Anayasa'ya aykın olma
dığına ve davanın bu kurala 'yönelen bölümünün reddine oybirliği ile;

m ..... Karardaki iptal hükümlerinin Anayasa'nın deği~ik 152 nci
maddesi uyarınca kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden ~
la.yarak bir. yıl sonra yürürlilğe girmesine, Avni Givda, Recai Seçkin,
Mımet Akar ve Şevket Müfüi<gil'lıı üç ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun
sekiz ay süre verilmesinin yeteceği yolunda/ki karşıoylan ile ve oyçdk
luğu ile;

8 ve 9 .Şubat 1972 günlerinde karar verildi.

Başkan
Muhittm Tayları

Başkanvekili
Avni Givda.

Üye
Fazıl muocak

'Üye
Nuri Ürı,genalp
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Şa.ha.p Arıç 1hsaııı. Ecmnfş Rııcai Seçkin Ah,nıet Akar

Üye Üye Üye 1Jye
Halıt Zarbun Ziya ôneı Ktıni Vraııa. Mııhittiıı Gürüm

Üya
. Ut/ı ônıerba§

1Jye
Şevket Müftü{lü

ü'j•e
J.h,ıııet H. Boyacıoğlıı.



KAJRıŞIOY Y.A.ZllSI

Anayasa'nın 46 ncı maddesinin gerek eski metninde gerek değı
§i·klikten sonra'ki metninde sendikalar ve sendlka birlikleri kurma hakkı
açıkçn gösterilmiştir. Sendika birlikleri deyimi sendikaların hem fede
rasyon ve konfederasyon halinde birleşmelerini hem de sendika birlik
leri biçiminde birleşmelerini belirleyen bir deyimdir. Nitekim 15/7/1963
giinlil 274 sayılı Yasanın 1 inci maddesinin birinci bendinde <Sendika,
birlik, federasyon. ve konlfederasyonlar bu Kanuna göre iŞçi sayılanla
rın ve işverenlerin müşterek i!ktisadi, sosyal ve ktiltürel menfaatlerini .
korumak ve geliştirmek için kurdukları mesleki teşekküllerdlr.s. denil
mlş ve mesleki kuruluşların kuruluş biçimini düzenleyen 9 uncu mad
desinin 2 •a bendinde de sendika birliklerinin «belirli bir mahal veya
bölge sınırlan içinde birbirleriyle ilgili olmayan çeştli iş kollarında dahi
olsa mevcut sendikaların en az !•kisinin» üye sıfatiyle bir araya gelme
leri yoluyla 'kurulacağı belirtilmiş ve böylece birlik deyiminin federas
yon ve konfederasyonla sınırlı olmadığı Yasa Koyucu tarafından da be-_
nimsenmlştir. Kuşkusuz bu düzenleme Anayasa'nın 46 ncı maddesinin
hem sözline hem de özüne uygundur, Oysa. 274 sayılı Yasanın 29/7/1972
günlü ve 1'317 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde 13. maddesinin
3, 4 ve 6 ncı bentlerinde ve 32 net maddesinde birlik deyimine yer veril
memiştir, Sendika birliklerinin kurulmasını önleyen bu hükümler Ana
yasa'nın değişik 46 ncı maddesine aykın düştüğünden iptal edilmelidir.

Çoğunluğıın bu görüşe ters düşen kararma karşıyım.

Başkan
Muhittin Taylan

!K:AR,ŞIOY YAznSI

I. Hazırlık evresiıulcki kararlar:
1 --' '8özlü açıklamaların dinlenmesl ve Çalışma Bakanlığından

bilgi istenmesi konularında 11/5/1971 gününde verilen karar::
a) Gerek l!J7-0ı/46, gerekse bunun benzeri 1970/47 esas sayılı işlere

ilişkin dava dilekçeleri ve raportörlükçe düzenlenen ayrıntılı raporlar
. konuyu gereği gibi aydınlattığı için Hgililerln söz!U açıklamalarmın
dinlenmesine yer yoktur ve tersine bir tutumun davanın incelenmesini
gecikUnnekten başka bir sonuç vermeyeceği ortadadır.

ID1.nlenmelerine karar verilen üç örgütten Çalışma Bakanlığının
dinlenme günü temsilci göndermediğine burada işaret etmek yerinde
olacaktır.

b) <19613 ten 1971 yılı başına değin Türkiye'de hangi işçi sendi
,kalarının, birliklerinin, federasyon ve konfederasyonlarının var olduğu,
her birinin her yıl başındaki ilye sayıları, bunlardan hangilerinin TUr-
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kiye çapında çalışmış bulunduğu> konularında Çalışma Bakanlığından
yazıh açıklama istenmesine gelince; bu Bakanlığın elinde durumu ay
dınlatacak nitelikte güvenilir ve düzenli veri ve 'bllgtlerin bulunması
olasılığı zayıf olma:kla bir!Pkte istenmesi öngörülen bilgilerin tilmü ek
siksiz- olarak gelse dahi bunların 274 sayılı Sendikalar Kanununun 13-17
sayılı Kanunla değişik kimi maddelerinin Anayasa'ya uygunluk dene
timinde etkili olabilmeleri düşünülemez. Nitekim Çalışma Bakanlığının,
sonradan verdiği karşılıkta 1S•63 - l!M9 yılları için düzenlenmiş ve yayın
lanmış işçi Istatistlkleri bulunmadığının ve ancak 1"2/8/197-0 gününden
sonra sendikalı işçi istatistiği tutulmağa başlandığının belirlenraesl Ba
kanlıktan boşuna bilgi istenmiş olduğunu ortaya koymuştur.

c) ngililerin söz1ü açıklamalarının dinlenmesine ve Çalışma Ba
kanlığından bilgi istenmesine ilişkin olan ve davanın karara bağlanma
sının gecikmesine yol açan 11/5/1971 sayın ara kararına yukarıda be
lirtilen nedenlerle karsıvım.

2 - Anayasa. değişikliği dolayısiyle raportörlükçe yeniden ince
leme yapılması için görüşmelerin geri bırakılması yolunda verilen
30/11/1971 günlü karar :

Anayasa'nın dava konusunu ilgilendiren ~Sosyal ve İktlsadi Hak-
i !ar ve Ödevlen> başlıklı üçüncü bölümünde 20/9/1971 günlü, 1'188 sayılı
Yasa. ile değişen kamulaştırmaya ilişkin 38 inci madde ile sendika. kurma
hakkına ilişkin 46 ncı maddedir. 46 ncı madde iki yönden değişikliic
uğramıştır. Birincisi kamu hizmeti görevlilerinin sendika kurma hakkı
ıkapaammın dışında bırakılmalarıdır ki bunun dava konusu ile ilişiği
yoktur. İkincisi sendika ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe
üye olma. ve üyelikten ayrılma haklarının kullanılışında uygulanacak
biçim ve yöntemlerin kanunda gösterileceği; kanunun, Devletin ülkesi:
ve milletiyle biltünl!iğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve genel
ahlakın korunması ereğiyle sınırlar koyabileceği yolundaki kuralın yeni
madde metninde yer almasıdır. Bu, uzun incelemeleri gerektirmeyen,
kolay kavran ılır, kapsamı belli, niteliği apaçık bir değişikliktir; dava
nın hemen ele alınmasına engelllk edebilecek yanı yoktur.
Anayasa değişikliği dolayısiyle raporlörlü'kçe yeniden inceleme ya

pılması için görüşmelerin .geri bırakılması yolunda verilen 30/11/1971
günlü ara kararma yukanda belirlenen nedenlerle karşıyım.

il - .274 sayılı Ka-nu:ıuı, getirdiği kiımi deği.Jikl!i.lcr dava konusu
edüen 1311 sayılı Kanunun biçim yönünden Anayasa'ya aykırılığı so
runu:

Cumhuriyet .Senatosu Başkanı Atasagun'un başkanlık süresi
18/6/1970 de bitmiş, 30/ô/rn72 gününde «Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı görevinin yenisi seçilinceye kadar devam edeceği> ne Cumhuri
"'?t Senatosu Genel Kurulunca karar verilmiş ve Cumhuriyet Senatosu
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Başkanlığı. görevi yeni başkanın seçildiği 19/11/1970 gününe dek Ata
sagun'ca yürütülmüştür. 274 sayılı Kanıma. getirdiği kimi değişiklikler
dava konusu edilen 1317 sayılı Kanuna. ilişkin tasan yukarıdaki
1970/48-J9.72/3 sayılı 'kararın (E/1) işaretli bölümünde de belirtildiği
gibi işte bu dönemde Cumhuriyet ·senatosu Genel Kurulunca görüşülmüş
ve karara bağlanmıştır.

Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Anayasa'nın 84 üncü maddesinin
ikinci fıkrası kuralına. göre, iki yıl iç.in seçilir. Anayasa'nın kesin olara!k.
belirlediği bu hizmet süreslnin yeni başkan seçilinceye dek kendiliğin
den devam etmesi düşünülemeyeceği .gibi Cumhuriyet Senatosu kara
riyle uzatılmasına da· olanak yoktur. Cumhuriyet .Se.natosu Genel Kuru
lunun 30/6/1971 günlü kararı hem bu yönden Anayasa'nın 84 üncü.
maddesine, hem de kararın alındığı sırada toplantı yetersayısı bulunma
dığı için 86 ncı maddeye aykırıdır.

Çoğunluk, Atasagun'un tasarının görüşüldüğü birleşimlere başkan
lık etmediği ve birleşimleri başkanvekillerinin yönettiği olgusuna. da
yanarak durumun 1317 sayılı Kanunun biçim yönünden Anayasa'ya ay
kırılık nedeniyle iptalini gerektirmediği sonucuna varmaktadır.

Belli olan durum şudur : 18/6/1970 ve 19/11/1970 :günleri arasın
daki dönemde Cumhuriyet Senatosu Başkanbğmda Anayasa'ya aykırı
olarak Atasagun bulunmuştur. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı
bir bütündür. Başkandan, başkanvekillerlnden, Divan katiplerinden ve.
idare amirlerinden oluşur (Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü: Madde 3).
Divan içinde en önemli görev yerini işgal eden Başkanın durumundaki
A.nayasa'ya aykırılık elbette ki Divanın tüm kuruluşunu etkiler ve
Anayasa'ya aykın duruma sokar. Başkanın 1317 sayıh Kanuna ilişkin
tasarının .görüşüldüğü birleşimleri bizzat yönetmemiş olmasının sonucu
değiştirmesi düşünülemez, Kaldı iti başkanvekilleri de birleşimlerde gö
rüşmeleri başkana vekaleten, başka bir deyimle onun hukuki yetkile
rini kullanarak yönetirler. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 9 uncu
maddesinden çıkan anlam da budur. .

1317 sayılı Kanuna ilişkin tasarı üzerindeki görüşmeleri kuruluşu
.Anayasa'ya aykırı olan bir . Başkanlık Divanı'nın yönetmiş bulunması
bu kanun Iptal nedeni olacak bir şekil eksikliği ile malül sayılmasını
gerektirir. Şu duruma göre dava konusu kanun hükümleri şekil yönün
den Anayasa'ya aykırıdır; iptal edilmelidir.

1970/48 sayılı davada verilen 8 ve 9 Şubat 1972 günlü, 1972/3 sa
yılı kararın «tartışma konusu durumun biçim yönünden iptali gerektir
mediği» ne ilişkin bölümüne bu gerekçe ile karşıyım.

111 - 2111 sayılı Kaıııımın 1311 sayılı Kanunla değişFfc 1 iııı;i mad,
desinin, 13 iincii maddesinin 3, 4 ve 6 sayılı ben,tleriııi-ıı, 32 r.ci ım<ıdde
sinin ve 6 ncı maddesinin biriııci fıkra-snıın esas yö-ııfüule<ıı. A.nayasa/ya
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aykırılıkları .!orunu :

1 - 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla değişik 1, 13, 32 ncl
maddeleri:

15/7/197·2 günlü, 274 sayılı Sendikalar :Kanununun 1 inci madde.
sinde, 13 üncü maddesinin 3, 4 ve 6 sayılı bentlerinde ve 32 nci madde
s.nde federasyon ve konfederasyondan başka «birlik» lerden de söz
c.'Ilmekte iken bu hükümlere 1317 sayılı Kanunla getirilen değişiklikte
<'-birli!-» deyimine yer verilmemiş; .böylece federasyon ve konfederasyon
lar dışında herhangi bir sendika birliğ'i kurulabilmesi olanağı ortadan
kaldırılmıştır. Anayasa'nın sendika kurma hakkına ilişkin değişik 4'6
ncı maddesinde ilke işçilerin ve işverenlerin önceden izin almaksızın
sendikalar ve sendika birlikleıi, ·kur:ıbilmeleıidir. <(Sendika blrllklerts
deyiminin kapsarnma ferlerasyon ve konfederasyonlar ve bunlardan ayrı
biçim ve nite:lkte başka her türlü sendika birlikleri de girer. Dava ve
inceleme konusu hükümlerde ise sendika birlikleri federasyon ve konfe
derasyonlara. inhisar ettirilerek Anayasa ilkesi büyük bir daraltma. ve
sınırlamaya uğratılrmştır, Bu durum 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı
Kanunla değIşlk 1 inci maddesini, 13 üncü maddesinin 3, 4 ve & sayılı
bentlerini ve 32 nci maddesini Anayasa. ilkesi ile cellşklye düşürür v•
iptallerini gerektirir.

1910/48 1 1!)72/3 sayılı kararın söz konusu hükümlerin Anayasa'ya
aykın olmadığına ve davanın bunlara. yönelen bölümün reddine ilişkin
kesimine yukarıda açıklanan gerekçe ile karşıyım.

2 - 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla değişik 6 ncı madde
sinin birincı fıkrası :

Bu fıkra bir kimsenin üyesi bulunduğu mesleki teşekkülden çekile
bilmesini, çekilmenin noter huzurunda münferiden kimliğin saptanması
ve çekilecek kişinin imzasının onanması ile olması koşuluna bağlamak
tadır, Anayasa'nın değişik 46 ncı maddesindeki il'keye göre işçiler sen
dikalar ve sendika birlikleri üyeliklerinden serbestçe ayrılma hakkına
sahiptirler. Dava ıonusu kuralda öngörllldüğü gibi bir işçinin, üyesi ol
duğu sendikadan çekilebilmek için notere kadar gitmek, orada kimli~
ğini 'kanıtlayıp inızasını onaylatmak ve bu yüzden işinden uzak kalarak
birtakım .giderlerP. katlanmak zorunda bırakılması, Ulkenin bugün içinde
bulunduğu yaşam koşullan altında, değişl<k 46 ncı maddede sözü edilen,
üyelikten ayrılma hakkının •kullanılışında uygulanacak biçim ve yön
temleıin kanunda gösterilmesinin· çok ötesinde, ereği kat kaıt aşan, bir
çclk kimselerin istemedikleri sendikalarda zorla kalmalarına yol aça
cak bir düzenlemedir ve bu niteliğiyle «üyelikten serbestçe ayrılma»
hakkının özüne dokunmaktadır, Çoğunluk görüşünde belirlendiği gibi
bu koşulların bir yasa ile işçiler yararına. hafifletilmesi olanağının bu
lunusu hükmen bugünkü durumiyle Anayasa.'ya aykırılığını ortadan
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kaldırmaz. Çilnkü kanun kurallarındaki .Anayasa.'ya aykırılıkların gide
rilmesinde de yollardan biri ta.biatiyle yasama. yoludur; ancak böyle
bir kuralın yürürlükte kaldekça, Anayasa'ya aykırılığını koruyup sür
dilreceği de ortadadır.

Z:74 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla değiııik 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının, Anayasa'nın değişik 46 ncı ve değişik 11 inci madde
lerine aykırılığı dolayısiyle, iptali gerekir. 1-970/48- 1972/13 sayılı ka
rarın bu hükmün Anayasa'ya aykm olmadığına ilişkin bölümüne yuka
rıda yaZ1lı gerekçe ile •karşıyım.

iV - iptal kararınm yürü.rlük tarilııi :

274 sayılı Kanunun mı7 sayılı Kanunla değişik maddeleri arasında.
iptalleri öngörülen kuralların çoğunun niteliklerine göre iptal kararı
nın Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe girmesi halinde
kamu düzenini srkı sıkıya ilgilendiren ve ancak yasama yoliyle gideri
lebilecek bir boşluk oluşacağı için Anayasa'nın değişik 152 nci maddesinin
ikinci fıkrası ve 44, sayılı Yasanın 50 net maddesi olanaklarından ya
rarlanılarak iptal kararının yüriirlüğe gireceği tarihin ayrıca kararlaş
tırılmasına gidilmiştir. Çoğunluk iptal hükmilnUn, 'kararın Resmt Ga
zete'de yayımlandığı tarihten başlayarak bir yıl sonra yürlirlilğe gir
mesini uygun bulmuştur.

Anayasanın değişik 1:52 nci maddesinin ikinci frkrasında yazıh
yetki kullanılırken Anayasa Mahkemesine düşen en önemli ve ağır iŞ
iptal hükmünün kapsamını gözönünde bulundurarak boşluğun yasama.
yoliyle doldurulmasına elverecek fakat Anayasaya aykmlığı saptanmış
ve Resmi Gazete ile de ilan edilmiş kanun kurallarının gereksizce yü
rürlükta ·kalmasına yol açmayacak dengeli bir süreyi isabetle ortaya
kpyabilmektir. Böyle yapılamadımı ya yasama. ~lemi aksar ve sliresi
içinde bitirilemez; yahut Anayasa'ya. , a.y'kınlığı saptanmış 'Ve ilan
edilmiş kanun kurallarının bir yandan daha uzun lblr süre özel ha:klar
üzerindeki olumsuz etkilerini sürdürmesine, bir yandan da manevi nu-
fuz ve itibarlarını yitirmelerine yol açılmış olur. •

1970/48-1972/3 sayılı kararda iptali öngörülen kuralların sayısı
çok sınırlıdır ve yerlerine getirilecek hükümler uzun inceleme ve hazır
Iıkları gerektirmeyecek bir niteliktedir. İptal gerekçeleri de kararın
Resmi Gazete'de yayımı ile birlikte öğren:lmiş olacağından yilrürllik
için tanınan bir yıllık süresinin gerçekten uzun ve gereksiz olduğu ve
'ereğl aşmakta bulunduğu, boşluğun yasama yoliyle doldurulabilmesi
için Uç ayın yeteceği ortadadır.

1970/48 -1972/3 sayılı karardaki iptal hükümlerfn'n kararın
Resmi Gazete'de yayınlandığı gUnden başlayarak Uç ay değil de bir yıl
sonra yüriirlüğe girmesinin kararlaştırılmasına yukarıda belirlenen ge
rekçe !leı karşıyım.
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Avni Givda

Yukarıda:kl k~ıoy yazısının m ve 1:V sayılı bölümlerine katılı
yorum.

Ahmet Akcır

!KARŞIOY "f;AZ]SI

ı ~ Müddeti dolmuş olan Senato Başkanının, yenisi seçilinceye
kadar yetkisinin devam etmesi, Senato çalışmasının sekteye uğrama
ması ·bakımından zorunlu olduğu gibi uygulamada bu yolda olduğundan
Başkanlık Drvamnın kuruluşuna ilişkin itirazın bu sebeple reddi ge
rekir.

2 - ,1317 sayılı Kanunla değtştirllen 274 sayılı Kanunun 9 uncu
madesinin ikinci bendinin a fıkrasında sendikaların Türkiye çapında
faaliyette bulunmaları için -kurulu bulunduğu lşkolundaki sigortalı iş
çilerin en az üçte birini temsil etmeleri şartı kuruluşa ilişkin bir şart

- olmayıp memleket sathında faaliyette bulunabilmesl içindir. Bir sen
dikanın memleket çapında iş görebilmesi için elbette ki üyelerinin bu
faaliyete uygun seviyede bulunmaları lll.zımdır. Kaldı ki Anayasa'nın
46 ncı madesinde sendika ve sendika birlikleri kurma haklannın kulla
nılışında uygulanacak şekil ve usullerin kanunda gösterileceği ve kanu
nun milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması maksadiyle sınırlar
koyabileceği glisterllmiş ve kanun koyucu takdirini kullanarak sö:ı;li
geçen 9 uncu maddedeki esaslan kabul etmiştir.

İşçi federasyonu ve konfederasyonlarının kuruluşları için de aynı
esasların kabulünde Anayasa'ya aykırı bir yön yolotur,

3 - 274 sayılı Kanununun 11 inci maddesin.in birinci bendindeki
(En az üç yıldan 'beri) fillen çalışır olmak şartı çoğunluk tarafından
uygun bir süre olarak kabul olunmuş ve bu sebeple iptal edilmiştir. İş
çilerin sendika kurabilmeleri için çalıştıkları lşkolunun ihtiyaç ve icap
larını, ilerlemelerini ve haklarının korunmasını temin için gerekli bilgileri
hiç olmazsa ana hatlanyla bilmeleri lazımdır. Bunun içinde bir çalışma
süresinin geçmesi gerekir. iBu silreyi tayin ve takdir ise Kanun Koyu
cunun yetlôsine girer.

4 - Uluslararası mesleki bir teşekkül kurabilmek, milli itibar
ve işin ciddiyeti ve memleketin iktisadi, sosyal ve politik yönleriyle
ilgili önemli ve şumunu bir iştir. Bu itibarla bu hakkın Tilrkiye'de en
çok işçiyi temsil eden işçi konfederasyonu veya konfederasyonuna bağlı
sendikalara tanınm ış olmasında Anayasa'ya aykırı bir cihet yoktur.

5 - •Kurulu bulunduğu lşkolunda yetki almış sendika ile işyerin
de çalışan işçilerin dörtte birini temsil eden sendikanın -yazılı talebi
üzerine; sendika üyelerinin ödemeyi kabul ettikleri aidatların ve daya
nışma. aldabnın işveren tarafından Işqilerin ilcretlerinden kesilmesi,
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'1ıelll nitelikteki sendikalann gellrlnin gecikmesiz ve muntazam tahsilini
sağlayan bir kolaylıktan ibarettir.

Bu düşüncelerle çoğunluk karannın ,Senato Başkanlık Divanına.
Illşkln kısmının gerekçesine ve 1317 sayılı Kanunla değiştirilen 274 sa
yılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci bendi ile 11 inci maddenin birinci
ve üçüncü • bentleri ve 23 üncü maddesinin ikinci bendi hükümler.ine
ilişkin böllln:ılerine katılmıyorum,

üye
Fatııı muccak

KARŞIOY YAZISI

Sayın Recai 'Seçk.in'in karşıoy yazısının ı., ve Sayın Ihsan Ece
nıiş'in karşıoy yazısının 3 üncü paragrafına katılıyorum.

üye
Nuri Vlgenalp

KARŞLOY YAZISli

I - 1Zk incelemeye ait karşıoy :
Dosya tekemmlll etmiş ve gerekli bütün bilgiler toplanmış oldu

ğundan, dava konusunda sözlll açıklama işi geciktireceğinden dinlen
mes!ne lüzum olmadığı gibi Çalışma Bakanlığından istenilen bilgilere de
dosyaya göre ihtiyaç clmadığ, reylııdeylm.

11 - Esasa ilişkin karşıoymn :

l} 274 sayılı Yasa'nın J.317 sayılı Yasa ile değişik 9 uncu mad
desinin ikinci bendinin a, b, c, fıkralarında öngörülen, en az 1/3 ço
ğunluk, koşullarının Anayasa'ya aykırılığı sorunu :

Çoğunluk, iptal kararındakl Anayasa'nın 11 inci maddesine ilişkin
kısmına ait, gerekçede özetle : ısözll geçen fıkralarda öngörülen 1/3
çoğunluk koşulu şeklindeki sınırlamaların TUrkiye çapında çalışan
sendikalar ve birlikler kurmak hakkının özüne dokunmakta olduğunu
zira, bir sendika veya birliğin ilk kuruluşunda. belli sayıda üyeyi veya 1
işçiyi birleştirmesi olanağı sağlanamıyacağı, bunların ancak kurulduk-
tan sonra. çalışmaları ile kendilerini beğendirip yeni yeni üyelerin bir-
liğe katılmasını gerçekleştirebıleceğı bu sebeple, sendikaların federas-
yon ve ~tonfederasyonlann kuruluşlarını daha başlangıçta olağanüstü
zorlaştıran ve onların geni§ ölçüde çalışmalarr sonucu kendilerini be
ğendirerek üye sayılarını artırmalarını engelleyici nitelikte olan bu
.:lüzenlemenin Anayasa'ya aykırı bulunduğu görüşüne dayanmakta ise
de;

Türkiye çapında çalışan sendikalar veya birliklerin kurulmasına
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İhtiyaç duyulduğu zaman iptal konusu fıkralarda gösterilen 1/3 ço
ğunluğun sağlanmakta olduğu 'kurulmuş olanlardan anlaşılmaktadır. Ço~
ğunluk gürtlşündekabul edildiği üzere ilk kuruluşta bunun sağlanamıyaeağı,
veya sağlanamadığı hakkında bir dayanak mevcut değildir. Cumhu
riyet Senatosu geçici komisyon gerekçesinde açıklandığı. üzere, bu nis
petin batı demokrasiler.inde genellikle % 51 olarak tespit edilmekte bu
lunduğu da anlaşıjmaktadır. Esasen böyle topluluklarm, işçilerin işve
renlerle olan münasebetlerinde İktisadi ve .Sosyal durumlannı korumak
veya düzeltmek ,gibi önem taşıyan hususlara alt faaliyetlerinin, bu mües
seselerin amaçlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, o işim
önemi ile mütenasip, emniyet verici bir çoğunluk tarafından kurulma
sını gerekli kılar. Anayasa ile tanınmış olan bu gibi müesseseleri kurma
hakkı tanınırken, o kuruluşun şekil ve usultlnUn de, IDu kuruluşun ama
cını gerçekleştirmeye elverişli olması ilk planda düşünülmesi gereken
bir husustur. Hatta bu nispetin kaldırılması, o müessesenin amacını
gerçekleştirebileceği hakkında tereddütler yaratarak üyelerinin daha
başlangıçta çoğalmasına engel olacak sonuçlar doğurması da mümkün
olabileceğinden bu sınırlamanın hakkın özüne dokunan ve Anayasa'nın
11 inci maddesine aykırı düşen bir tarafı görünmemektedir.

öte yandan Türkiye çapında çalışan sendikalar veya birliklerin,
her aklına gelen kimse tarafından kurulması bunların sayılarını ihti
yaçtan fazla artıracak ve bunlar bir takım rekabet hisleriyle iş haya
tını huzursuz bir hale sokacaktır. 'Bu haller kamu düzeninde etkiler
yapacaktır. Anayasa'nın 46 ncı maddesinde sendikalar ve birlikleri kur
ma hakkının kullanılışında uygulanacak şekil. ve usullerin Kanunda
gösterileceği belirtilmiş ve kanunun, devletin illkesi ve bütünlüğünün,
Milli Gilvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması maksa
dıyla sınırlar koyabileceği ayrıca açıklanmıştır. Kanun Koyucu, bu
sebeplerle sınırlamalar yapmak yetkisine salı.ip kılınmıştır.
Yukanda açıklanan nedenlerle Kanun Koyucu, iptal konusu fıkralarda

işçilerin 1/3 çoğunlukla bir araya gelerek kuvvetli sendikalar veya bir-
likler halinde haklarını koruması gereğin! duymuş ve böyle bir düzen
lemenin memleketin bünyesine, aş hayatında uygun olduğunu takdir
ederek bu sınırlamaları getirmiştir. Bu sınırlayıcı düzenleme Anaya
sa'nın 46 ncı maddesine aykırı olmadığı gibi sair maddelerine de aykırı
değildir. iptal isteminin reddi .gerektig-inden bu hususa ait iptal kara
rına karşıyım.

2) 274 sayılı Yasa'nın 1317 sayılı Yasa ile değişik 11 inci madde-
• sinin . birinci bendinde İşçi Sendikası kurabilecek işçinin sendikanın ku
rulacağı iş kolunda en az üç yıldan beri eylemli olarak çalışmış bulun
ması koşulunun Anayasa'ya aykırılığı sorunu :

IBir iş kolunda en az ·üç yıldan beri eylemli olarak çalışmayan bir
işçinin, işçilerin işverenlerle olan münasebetlerinde bktisadt ve sosyal du
rumlarını korumak veya düzeltmek gibl önem taşıyan sendika konula-



rını kavrayıp bu mUessesenin amacına uygun bir şeklide faydalı ola
bileceğini kabul etmek zordur. Çoğunluk gerekçesinde kabul edilen «orta
anlayışta bir kimsenin belli bir ~ kolunda çalışan işçilerin sorunlarını
kavrayabilmesi için az bir zamanın yeterli olduğu» görüşü tecrllbelere
dayanması lazım gelir. Kanımca bu görUşU benimsemek sendikanın
kurulacağı iş kolundaki bir işçide bilgi aramadan sendika kurma hakkı
nın ona tanmması sonucunu doğuracaktır ki bu da evvela o müessesenin
kuruluşundaki amacı gerçekleştireceği hususunda tereddUt doğuracak
tır. İptal konusu, Uç yıllık çalışmış olmak, koşulu bu konuda aranması
gereken ehliyetin asgari bir şartı olarak görünmektedir.

iBu gibi işlerde çalışacak kimselerin yeteri kadar bilgiye sahlp
olmamaları kuracakları sendikalardan fayda değil, zarar meydana get1-
lrecekleri, işçiyi istismar, sendika enflUsyonu doğuracağı ve bunların da.
iş hayatında, memeleketin iktisadi durumunda huzursuzluk yaratacağı
ve kamu düzenini etkileyeceği meydanda olduğundan hu sınırlamanın,
kamu yararına dayanarak yapılmış olduğunun kabulü gerekir.

Bu sebeplerle· bu konuda çalışacak işçilerde gerekli niteliğin aran
ması zorunlu olup memleketin bünyesi ve iş hayatının ihtiyaçlarına
göre bunun da takdiri Kanım Koyucuya aittir. Kanun Koyucu bu tak
dir hakkını kullanarak· bu sınırlamaya Anayasa'nın 46. maddesinin kendi
sine tanıdığı yetkiye dayanarak yapmıştır. lptal konusu bu bend hakkın
daki iptal isteğinin reddine karar verilmesi gerektiğinden iptal kararma.
akrşıyım,

üye
-<ıaluıp Arıç

" !KA.RŞIOY Y.A.ZliSI

1 - Senato Başkanının- dava konusu Kanunun görüşülmesi sıra
sında herhangi bir oturuma başkanlık etmemiş olması karşısında or
tada Yasa'nın iptalini gerektirecek bir durum bulunmamakla beraber,
Cumhuriyet .Senatosu Çalışmalarının sürekliliğ! ve süresi dolmuş olan
başkanın yerine yeni başkan seçimi sonuçlanıncaya kadar eski başkaı
nın görev'!n1n devam ettiği .ilkesinin kabulü zorunlu olduğundan, Baş
kanlık Divanının kuruluşunda esasen bir sakatlık yoktur.

2 -, 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla değişik 9 uncu mad
desinin ikinci bendinin (Bir işçi sendikasının Türkiye çapında faaliyet
gösterebilmesi 1ç'in kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan sigortalı i!;!9·
ler.ln en ,az 1/3 ünü) şeklindeki a fıkrası bundan sonra gelen b ve c
;fıkraları gibi bir kuruluş hükmü getirmekte olmayıp, kurulmuş bir işçi
sendikasının Türkiye çapında ,faaliyet göstermesinin şartını koymakta
dır. Bu bakımdan, önemli olan bu şartın konulmasında bir kamu yararı
bulunup bulunmadığı ve bir sendikanın faaliyetini, • sendika kurma hak•
Gurun özllı'1e dokunacak ijlcüde sınırlayıp smırlanmadığ'ıdır, Hükn1U • bu_
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açıdan nakıunca nır ıosım sendlkaların kendilerini Tilrk iye çapında .
faliyette ,bulunabilecelc güçte göstermek suretiyle işçileri yanıltmalarını
pnıemek ve bu ölçUde faaliyette bulunabilme iddiasında olanların gere
ken gilce sahip olmalarını ve gilçlü sendikacılığı sağlamak gibi bir amaç
gUttUğü ve bunu yaparken de sendika kurma hakkının özüne dokunma
dığı, bir senclika.nın sendikacılıktan beklenen yararların sağlanması için
gerekenfaaliyettelbulunmas ını engellemediği görülür. Bu ·hüküm, sendika
ların gereğinden f&.bla çoğalmasını önlemesi ve sendikalarrn sorumluluk
tarını yerine getirecek gü9te bulunmalarını sağlaması bakımından da
yararlıdır.

Bu hüküm 'bir sendikanın ilk kuruluşunda-ki üye sayısının ileride
arttırmasına engel teşkil etmez. Sendikanın güçlenmesi her halde yurt
çapında faaliyet gösterdiğinden önceden kabulüne bağlı değildir. Ku
rulu bulunduğu Işkolunda yurdun çeşitli bölgelerindeki çalışmaları ve
başarısı ile üyelerini aranılan 1/3 oranına ulaştırması mümkündür.

,3 - '274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla değişik ıı inci mad
desinin birinci bendindeki ( en az 3 yıldan beri) sözü sendika kurma
hakkını sınırladığı ve bir kamu yararına dayanmadığı gerekçesiyle
iptal edilmiştir.

Çoğıınluk -gerekçesinde herhangi bir i~kolunda bir süre çalışma
mış işçinin o ışkolunda sendika kurabilmesinin sakıncalı olacağı kabul
edilmekle beraıber .3 yılın uzun olduğu, bir işçinin kısa bir sürede sen
dika kurmanın gerektirdiği sorumluluğun kavrayaıbileceği öne sürül
müştür, Böylelikle bir· bakıma Anayasa'nın Yasama iMeclisine tanıdığı
takıciir sahasına ,girilmiştir. Bu şart sendika kurma hakını ortadan kal
dırmadığı l!ibi getirıiiği kaydın kamu yararına dayandığı da ortada
dır. Bu hükmün konulmasında güdülen amaç sendika kurucularının
yalnız o jşkolunun sorunlnrım kısa zamanda elde: edebilecek kadar bil
meleri değil, bunun yanında sendika kuruculuğunda bir gilven ve intik
rar sağlamak böylece sendika enflasyonunu, gelgeç ve sarı sendikacı
lığı önlemektir 1ci. 'bu da kurucuların o işte sağlam ;t}ir işçi kişiliğine
sahip olmaları ile mümkündür ve bunun anlaşılması ise yeteri kadar
-iki kamın ıJroyu<:u bunu 3 yıl olarak takdir etmiştir- Bir zamana bağlıdır.
Bu bakımdan hükümde Anayasa'ya bir aykınlık görülmemektedir.

4 - .274 sayılı Kanunun 1317 sayılı -Kanunla değişik 11 inci mad
desinin. üçüncü bendınin birinci fıkrasındaki Tilrltiye'de en çok işçiyi
temsil eden işçi konfederasyonu ve konfederasyona bağlı sendikalar
ulu'sla·rarası mesleki teşekkül kurabilirler hükmü sendikaları uluslar
arası dayanışma ve iş'lıirliği imkanından tamamen mahrum eden bir
hüküm değildir. !Burada söz konusu olan uluslararası bir mesleki te
şekkül kura:bilme yani kuruculuk durumudur. Ululararası bir teşekkül
kurmanın önemi ve memleketin sosyal, ekonomik ve politik bünyesi
bakımındlan bu alandaki çalışmaları . bir düzen altına. almak, olumlu
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sonuçlar elde edilmesini sağlamak, ileride salonca doğurabilecek gelişi
güzel davranışları önlemek düşüncesine dayanmaktadır. Anayasa'ya
aykın bir yönü yoktur.

'5 - 274 sayılı Kanunun 1317 sayılı Kanunla deği§i'k 23 üncü mad
desinin ikin-el bendinde yazılı (yetki almış sendikanın veya yetki alma
mış ise) sözünün Anayasa'ya aykırılığı hususunda davacının ileri sür
düğü iddiaların yerinde olmadığı çoğunlukça kabul edilmiş ve se
bebi de gereği gibi açıklanmış bulunmaktadır. Ancak dava konusu hü
küm, sendikalar arasında haklı bir sebebe dayanmayan bir ayının yap
tığı ileri sürülerek, Anayasa'mrı 12 ncl madesine aykırı bulunmuş ve
iptal edilmiştir.

Halbırk] hüküm sendikalar arasında yaptığı ayırım 'hem işveren
hem de sendikacılık bakımından sakıncasından çok yarar sağlayan bir
niteliktedir. Sendikaların gereksiz yere çoğalmasının ve özellikle lkanu~
mırı işverene, onun hiç bir çıkan olmayan, •bir alanda ,yüklediği lbir yü
'kümürı daha da ağırlaşmasını önleyeceği açıktır. Ortada. kamında ·belir
tilen nitelikte olmayan sendikaların ha'klanna zarar veren lblr durum da
yoktur. Belli niteliği kazanan sendikalara tanınmış lbir kolaylıktan föa
rettir ve bu niteliği kazanan her sendika ;bundan yararlana!bilir. IBu lba- · '
:kımdan Anayasaya lbir aykırılık görülmemektedir.

Yukarıda yazılı nedenlerle kararın 'bu 'Yönlere ilişkin bölümlerine
karşıyım.

•tiye
Ihsan Ecemi~

Sayın İhsan Ecemiş'in karşıoy yazısına 1tatılıyorum.
• 'O'ye

Halit Zarlmıı

Karşt oy yazısının 1 sayılı bendi dışındaküere !katılıyorum.
tiye

Lütfi ômerba/}

KARŞIOY YAZISI

ı Cumhuriyet Senatosu çıtlışmalan, Anayasa"ya göre, sürekli ça
lışmalardır. Bu çalışmalar ancak tatile ginne veya ara verme karar
lan ile kesilebilir. Başkanın süresinin dolmuş olması nedeniyle yeni
başkan seçilinceye değin bu çalışmalar durdurulamaz. Buna göre süresi
dolmuş Başkanın yerine seçim yapılmakla birlikte, Başkanlık seçimi
sonuçlanıncaya değin, eski başkanın yetkisinin sürüp gittiği ilkesinin
benimsenmesi zorunludur. Bu nedenle Başkanlık Divanının kurulu
şunda Aııayasa'ya aykırılık yoktur. Buna yönelen istemin bu nedenle
reddl gerektir.
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2 - (Birlik) sözcüğünün maddelerden çıka.rılm9.Slyla federas
yon ve konfederasyondan başka birliklerin kurulması bu gün için ola
nak dışı bulunmaktadır. Çünkü maddelerin kesin yazılışı, başka bir yo
ruma elverişli değildir. Anayasa'nın değişik 46 ncı maddesinde sendi
ka birliklerinden de söz edildiğine, federasyon ve konfederasyonlar dı
şında sendika. birliklerinin kurulması da dilşUnUlebileceğine göre sen
dika birliklerinin federasyon ve konfederasyonlarla sınırlandırılması
yoluyla !başka biçimde birlik kurulma.sının yasaklanrrıası, Anayasa'nırı
açıkça tanıdığı bir hakkın yasa ile kaldırılması niteliğindedir. Bu ne
denlerle 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile değişik 1 inci maddesi
nin, 13 Aıncü maddesinin 3, 4 ve 6 ncı bentlerinin ve ·32 nci maddesinin
iptali gerekli iken bunlara yönelen istemin reddi Anayasa'ya aykırıdır.

3 - Hiçbir kuruluştan (Anayasa'nın Devletin varlığında zorunlu
öğeler olarak saydığı partilerden bile) çekilmek için aranmayan bir ko
şulun sendika üyelerinin sayısının düzenli. biçimde saptanmasını sağ
lama gerekçesiyle işçi sendikalarından çekilmek için öngörillmesl, Ana
yasa'nın değişik 46 ncı maddesindeki sendikadan serbestçe çekilme
hakkının özüne dokunmaktadır. İşçilerin .gündeliklerinden olmaları,
noter gideri ödemeleri ve noterin bulunduğu yere değin yolculuk etme
yüküne katlanmaları, ülkenin bu günkü yaşama ölçüleri içinde, henüz
onlardan beklenebilecek birer özveri sayılamaz.

Bu kural, bir çok işçiyi çıkmak istediği bir sendikada kalmaya
zorlama sonucunu doğuracaktır. Çekilmenin yazı ile bölge çalışma mü
dürlüğüne bildirilmesi yükümü gibi bir kural ile çekilmeler düzene so
kulabilirdi. Anayasa.'ııın 46 ncı maddesine aykırı olan kuralın iptali is
teminin reddi Anayasa'ya aykırıdır.

4 - Kararın ,gerekçesinin 10 uncu bendinin ( ... Anayasa'nın de
ği§ik 46 ncı maddesine aykırı bulunmaktadır.) sözü ile biten sondan
·8 üncü tümcesinden sonra, aşağıdakı tümcenin yazılarak konuya yete
rince açıklık verilmesi gerekli iken çoğunlukça bunun kabul edilmeye
rek gerekçenin eksik bırakılmasına karşıyım :

<Denetim yetkisinin resmt bir yere veya sendikanın bağlı olduğu
bir Konfederasyon varsa ona bırakılması, ereğe uygun ve özgürlügün
özüne dokunmayan bir önlem (tedbir) olabillr.»

ı:;onuç : Kararın yukarıda yazılı bö!Umlerine, yine yukarıda yazılı
nedenlerden ötilril katılmıyorum,

'üye
Recai Seçkin

KARŞIOY YAZISI

1 - 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1 inci maddesinde, 13
üncü maddesinin 3, 4 ve 6 sayılı bentlerinde ve 32 net maddesinde işçi
ve .işverenlerce kurulabilecek meslek! teşekkilller arasında, önceki ka-



'nunda mevcut olduğu halde, (.Sendika Birlikleri) ne yer verflmemiş ol
ması Anayasa'nın 46 ncı maddesinin pek açık olan metnine aykırıdır,

Bu konudaki gerekçem, Sayın Recai Seçkin'in karşıoy yazısının
2 nci bendinde yer alan gerekçenin tıpkısıdır.

2 - 274 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer
alan ve işçinin, sendikasından çekilebilmesi için noter huzuruna giderek tek
başına kimliğinin tespitini ve imzasının tasdikini zorunlu kılan hü
küm, ekonomik gücü ve işveren karşısındaki durumu açısından, işçinin
yP.rlne getirebilmesi çok zor bir koşul koymakta ve işçiden katlanması
hemen hemen imkansız sayılabilecek bir fedakarlık istemektedir.

Bu nitelikte bir yUkümU işçiye yükleyen söz konusu hükmün,
Ana.yasa'nın 46 ncı maddesinde yer alan ve çalışanlara üyesi bulunduk
ları meslek! teşekküllerden (serbestçe ayrılma) hakkı tanıyan kural ile ••
bağdaştırılması mUmk!in değildir. Zira bu kuralın amacı olan (serbest
lik), işçinin sendikasından ayrılmasını kolaylaştırıcı bir ortamın ha
zırlanması ile sağlanabilir. Yoksa söz konusu madde ile yapıldığı gibi
konulacak bir takım koşullarla ayrılmanın zorlaştırılması halinde
kuraldaki (serbestlik) amacına ters düşülmüş olacağı meydandadır.

Konunun ayrıntılarına ilişkin düşüncelerim Sayın Recai Seç
kin'in karşıoy yazısının 3 üncü bendinde belirtilenlerin tıpkısıdır.

Sonuç : Kararın yukarıda. gösterilen bölümlerine açıklanan ne
denlerle karşıyım.

"ô"ye
Muhittin Gürün

iKARŞIOY YAZISI

İptal kararının yürürlük tarihi yönünden, Sayın Avni Givda'nın
kıı.rşıoy yazısının rv sayılı bendinde açıklanan düşüncelere katılıyo
rum. Meydana gelen yasa. boşluğunun yasama. organınca doldurulması
için 3 aylık bir sürenin yeterli.ve ereğe uygun olduğu kanısındayım.

Üye
Şevket MUftUgil

KARŞIOY YAZDSI

1 - 29/7/1970 günlü, 1317 sayılı Kanunla· değiştirilen 274 sayılı
,Sendikalar Kanununun 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası şöyledir :

«2. a) Bir işçi sendikasının Türkiye çapında faaliyet gösterebil
mesi için kurulu bulunduğu Işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az

l/3. ~U, Işçi federasyonıarınm aynı ışxoıunca mevcut sendlkalardan en
az 2 sinin bir araya gelmeleri ve o işk-olunda. çalışan sigortalı işçilerin
en az 1/3 tinli temsil etmeleri gerekir.

c) İşçi konfederasyonları, (a) ve
ve federasyonlardan en az 1/3 ünü ve
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en az 1/3 ünün üye sıfatlyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.s
9 uncu maddesinin yukarıya aynen alınan 2 nci fıkrası hükmil in

celendiğinde, (b) ve (c) bentlerinin federasyon ve konfederasyonların
kurulabilmeleri için öngörülen koşulları düzenlediği, buna karşı (a) ben
dinin işçi sendikasının kuruluşu ile ilgilenmeyip bir işçi sendikasının
Türkiye çapında. faaliyet gösterebilmesi için gerçekleştirmesi gereken ko
şullan saptadığı açıkça görülür.

Şunu hemen belirtmek lazımdır ki, bir işçi örgütünün kurulabil
mesini yani var olabilmesini öngören koşullarla, o işçi sendikasınıı;ı belli
edilen faaliyetlerde bulunabilmesi ve belli yetklyl taşıyabilmesi iç·n ken
disinde bazı vasıflann aranması birbirinden tamamen farklı olan hu
suslardır. Gerçekten Anayasa, sendika ve sendika birliklerinin kuruluş
özgürlüğünü güvence altına almıştır. O halde sözü edilen (a) bendin
deki hükümle, bir işçi sendikasının çalışma alanı sınırlanırken çoğun
lukça belirtildiği gibi sendika kurma temel hakkının ortadan kaldırıl
mış olup olmadığı veya bu hakkın kullanılması olağanüstü güçleştlrtl
mek suretiyle hakkın özünün zedelenip zedelenmediği yani bunları ö11i
doğmuş bir duruma mı getirdiği hususu ciddi olarak araştırılmalıdır.

Bir işçi aendikasının kurulu bulunduğ u lş-kotunaa çalışan sigortalı
işçilerin 1/3 'ünü bünyesınde taşımadığı halde o sendikanın işçilerin sev
gisini ve güvencesıni kazanarak genişlemesi ve kanunda belirtilen se
viyeye ulaşmak için çaba göstermesi doğal bir olaydır. 7ani güçlü sen
dikalar, kanun gücüyle değil, başarılı çalışması neticesiıtde kazandığı ve
'bünyesinde topladığı işçilertn adedinin artrrıasiyle oluşur. O halde kan_µ
nun 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendindeki hüküm, sendrka
faaliyetinin Türkiye çapında yapılmasını teşvik edici •bir amaç taşıyor ve
kuvvetli örgütlerin bu yolla oluşmasını istiyor demektir. Diğer taraftan.
ne sözü edilen maddede ve ne de kanunun diğer. maddelerinde, kurulu·
•bulunduğu iş-kolunda çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3 ünü temsil
etmeyen yani Türkiye çapında faaliyette bulunmayan ,bir işçi sendikası
nın, o işkolunda kurulmuş işçi federasyonuna katılmasını engelleyen biJ,
~ilitüm de yer almış değildir.

Bu nedenledir ki 9 uncu maddenin ·2 ne! fıkrasının (a) bendi ile -ge
tirilen hükümün Anayasaya aykırı bir yönü yoktur.

Il - 274 sayılı Sendikalar Kanununun 23 üncü maddesinin 2 ncl
bendindendeki işçilerin içkoltında yetki almış sendikaya verecekleri
ödentilerin işverenden olan alacaklarından kesilerek sendikaya ödenme
sini öngören kuralının Anayasaya aykırı olup olmadığı hususuna gelince
'.bir hükmün yetersiz, noksan ve hatta iyi olmayan ıbir biçimde düzenlen
miş olması başkadır; o hükmün Anayasaya aykırı buıunması konusu
Ise ,başka ·bir şeydir. • '

<lşçilertn üyesi bulundukları sendikaya karşı borçlan olan öden
tilerin işverence işçilerin alacaklarından kesilerek sendikaya gönderil-
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mest sendikaların alacaklarını kolayca almalarını sağ laması bakımından
sendi:kacııık ereklerine ve ilkelerine uygun dUşmektedir.> temel göı-üııU
çoğunlukça belirtilmiş ve davacının bu maddeye yönelen gerekçesinin ye
rinde olmadığı açıklanmıştır.

.Maddi bakımdan güçlü olan sendikacılığın, işçilerin ıhaklarıru da
ha iyi savunabilmek yeteneğine de sahip olduğunda ·kuşku yoktur.

•Bu bakımdan amacı iş1,i sendikalar ını güçlendirmek ve işçi hakla
rını ·güvence altına almak olan ve Anayasa doğrultusunda bulununan
bu hükmün iyi düzenlenmemiş olması onu Anayasaya aykın hale ,getir
mez. Çünkü bu düzenleme, imtiyaz biçiminde bir durum yaratmayıp
belli 'bir orana ulaşan sendikalara bu ·kolaylığı ön ,görmekle sendtkala«
rın gelişmesini de bir bakıma teşvik etme 'niteliği taşımaktadır.

Bu nedenledir ki lbu hükmünde de Ana.yasaya aykın bir yön ydk
tıır.

Yu4<arıdan bert açrklanan sebeplerle 13,17 sayılı Kanunla değiştiri
len 274 sayılı Sendikalar ıK~ununun 9 uncu maddesinin 2 nci fı:Jcrası
nın (a) bendi hükmü ile aynı Kanunun 23 üncü maddesinin 2 sayılı ben
dinde yer alan (kurulu bulunduğu işkolunda yetki alm ış sendikanın ve
ya yetki alınmamış ise) yolundaki hükmünü Anayasaya aykın bularak
iptal eden çoğunluk kararına karşıyım.

Üye
Ahmet H. Boyacıoğlı.ı

Esas ,sayısı :
'Karar Sayısı :
:Karar günü
Davacı

1970/47
1972/4
9/2/1972
Cumhuriyet Halit Partisi

AJ Davanın kanıısn :

15/7/1963 günlü, Z74 sayılı Sendikalar Kanununun, 29f,7/1970 gün
lü, 1317 sayılı «274 sayılı ,sendi'kalar Kanununun lbazı·maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 31 inci maddesine bir bend ile bu kanuna 3 g81,ic! madde
eklenmesi hakkında Kanun» un 1. maddesi ile değiştirilmiş olan 5., 6., 9.,
11., 14. ve 23. maddelerinin dilekçede gösterilen kurallarının Anayasa'nın
Başlangıç kuralları ile 2,. 8., 10/1., n., 14.,' 29., 46/1. ve 3., 47., 156.
maddelerine, İnsan Haklarını ·Koruma -Sözleşmesi ve flti protokol ile
Uluslararası Çalışma örgütünce düzenlenen 87 ve ·89 sayılı Sözleşmelere
aykınlığı dolayısiyle iptalleri uıteni~tir.

B) lptaı isteminin gerekçeleri özeti:

Dava dilekçesindeki iptal nedenleri ııöylece özetl61,P.bilir :
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ılı - 274 sayılı Yasanın 13ı17 sayılı Yasa ile değişi'k 9, maddesinin

2 sayılı ·bendinin a, b, c, frkraları ile getirilen 1/3 çoğunluğun sağlanm ış
olması sınırlandırması, sendikaların serbestçe kurulması ve gelişmesi
ilkelerine ve 'böylelikle Anayasa'nın 46. maddesi kuralları ile uluslararas ı:
metinlerde benimsenen sendikaların serbestçe kurulması ilkelerine ay~
kındır.

2 - 274 sayılı Sendikalar Yasasının 1317 sayılı Yasanın 1. maddesi
ile değişik 5. maddesinin birinci fıkrasındaki Uyeliğin üye kayıt fişinin
veya kayıt defterinin imzalanması ve meslek teşekkülünün yetkili orga
nının kabulü ile kazanılacağı kuralı, Anayasa'nın 46. maddesindeki sen
dikalara serbestçe girme ilkesine aykırıdır.

3 _, 274 sayılı Sendikalar Yasasının 1317 sayılı Yasanın 1. mad
desi ile değişik G. maddesinin birinci fıkrasındaki sendikadan çekllrrıerı in
noter önünde her çekilenin kimliğinin ayrı ayı, saptanması ve çekilen
kişinin imzasının noterce onaylanması koşuluna bağlı olduğunu •belir
leyen 'kural, ·sendi'kadan serbestçe çekilme ve dernokraslye 'bağlı sendika,
ilkelerine aykırı olduğundan Anayasanın 46. maddesi ile çelişmektedir,

4 - 274 sayılı .Sendlkalar Yasasının 1317 sayılı Yasanın 1. mad
desi ile değişik 11. maddesinin l sayılı bendindeki sendika kurmak iste
yen kişinin işkolunda en az üç yıldan beri çatışmakta olması koşulu ve
3 sayılı bendindeki uluslararası meslek teşekkülleri kurabilmek i·çin
TUrkiye'de en ço'k işçiyi temsil eden işçi konfederasyonu veya konfede
rasyona bağlı bir sendika olma 'kuralı, serbestçe sendika kurma ile de
mokrasiye •bağlı sendikacılık ilkelerine ve böylece Anayasa'nın 46. mad
desi ile Başlangıç kurallarına ve insan haklarına dayanan sosyal hukuk
devletiı ilkesine aykırıdır.

·5 - 274 sayılı Sendikalar Yasası'nın 1317 sayılı Yasanın 1, mad
desi ile değişik 14. maddesinin 1 sayılı ·bendinin (b) fıkrasındaki eumurnt
mukavele> deyiminin çrkarılması. Anayasa'nın 47. maddesi uyarınca
işçilere tanınması gereken yetkiler arasında «umumi mukavele» yapma.
yetkisinin dahi bulunması dolayısiy1e Anayasa'va aykınhk gösterdiği
gibi anılan maddenin {j) fıkrasındaki sınat ve iktisadi işletmelere'yatınm
yapmaya yetki verme ve bu yetkinin kullanılmasını en çok üyesi bulu
nan işçi ve işveren konfederasyonunun onayına bağlama 'kuralının da:hl
batı örneği sendikacılığa uymayan ve sendikaları 1belli konfederasyonlara,
,girmeye zorlayan bir kural olması dolayısiyle Anayasa'nın 46. madde
sinin üçüncü fıkrasındaki demokrasiye ,bağlı sendikacılık ilkesine aykı
ndır.

6 ~ 274 sayılı Sendikalar Yasaın'nın ı:n7 sayılı Yasa"nın 1. mad
desi ııe değişik 23. maddesinin 2 sayılı ·bendindeki ekurulu bulunduğu
işkolunda yetki almış sendikanın veya yetki alınmamış ise> deyimi, tıı
yerinde çalışan işçilerin dörtte birinin üyesi •bulunduğu sendikanın hak
kını kaldırdığından ötilril Anayasa'nın 46. maddesinin birinci fı-krasın-
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da:ki serbestçe sendika ·kurma ve sendi.1calara seı,bestçe girlp çrkma ilke
lerine dolaylı olarak aykın bulunduğu gi-bi üçüncü fıkrasındaki demok
rasiye bağlı sendika Ukesine dahi aykırıdır, Yine bu maddenin eski 3
sayılı bendindeki cveya ·bir arada hareket eden _ muhtelif sendikalara
mensup olması halinde> deyimi anılan maddenin ikinci fıkrasına alın-:
ımamıştır ve 'böylece -bir arada hareket eden sendikala.nn ödenti alacak
ların ın iş paralarından kesilip kendilerine verilmesini işverenlerden is
teme hakkı da kaldınlmıştır ki •bu dallı! Anayasa'nın 46. maddesindeki
sendika. kurma, sendikalara serbestçe girip çıkma ilkelerine dolaylı ola
rak, demokrasiye bağlı sendikalar iJıkesiyle insan haklarına. dayanan
sosyal hukuk devleti ilkesine doğrudan doğruya aykındır.

O) Metinler :

1 - İptali istenilen Yasa 'Kura.llannın -metinleri :
274 sayılı Sendi•kalar Kanununun bazı ma1ldelerinin değiştirilmesi

ve 31 inci maddesine bir bend ile 'bu !Kanuna 3 geçici madde eklenmesi
hakkında Kanun (2917/1970 gi.in'ü, 1317 sayılı -Se§inci Tertip Düstur,
Cilt 9/Thlnci kitap sayfa 2853/2864),

• Madde 1 - 274 sayılı Sendikalar 'Kanlll!ıınun 1, 2, 5, 6; 9, 11, 12,
13, 14. 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29. ve 32 ncı maddeleri aşağıda!ki •
şekilde değiştirilmiştir :

Madde 5 - ı. Bu kanuna göre 'kurulan mesleki teşek1küllere üye
olmak ihtiyaridir. Üyelik tiye kayıt fişinin veya •kayıt defterinin imza
lanması ve mesleki teşekkülün ye~i{ili organının !Jı:a•bulü ile ·kazanılır.

Madde 8 - 1. Her tiye, istediği zaman. üyesi 'bulunduğu ırııesleld
teşekkülden çekilellıilir. Çekilme noter huzurunda münferiden lki.mliğin
tespiti ve istifa edecek kişinin imzasının tasdikiyle olur.

Teşekkülden ayrı veya çıkarılan tiyenin ayrılış veya çıkarılı§
tarihi üye ·kayıt fişlerine veya defterine kaydedilir.

Madde 9 ~ 2. a) Bir işçi sendikas ının Tür.kiye ça,pınde faaliyet
gösterebilmesi için kurulu bulunduğu işkolunda çalışan, sigortalı işçile
rin en az ('1/3 ı Unil,

•b) İşçi federasyonlarının aynı Işkolunda mevcut sendikalardan en
az 2 sinin bir araya gelmeleri ve o iş kolunda çalışan sigortalı işçilerin
en az 1/3 ünü temsil etmeleri ,gerekir.

c) İ§çi 'konfederasyonları (a) ve (bl fıkralarına. göre sendika ve
federasyonlardan en az 1/3 ünü ve Tlirklye'deki sendikalı i§çilerin en
az 1/3 ünün tiye sıfatiyle bir araya gelmeleri. suretiyle kurulurlar.

Madde 1t - 1. Bu 'kanuna ,göre işçi sendikası ıruraıbllme'k için
sendikanın kurulacağı işkolunda. en az üç yıldan beri fiilen ~ışır olmak
şarttır,

3. Türkiye'de en çoık işçiyi temsil eden iııçi konfederasyonu veya
konfederasyona bağlı sendi:kala:r uluslararası mesleki teşekkül ikura-
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tıillrler.
Madd8 14! - 1. Bu Kanıma gôre kurulan mesleki teıekktl] ler, tü

zel 'kişi olarak genel hükümlere göre salıip oldukları yel:'kileroen 'başka
aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler :

lb) Toplu iş sözleşmesi akdebnek,
j) üyeleri için kooperatifler •kurulmasına çalışmak veya ibu gi'bt

teşebbüslere yardım etmek; veyahut •bizzat kooperatifler kurmak, ve
yahut na/kit mevcudunun % 30 dan fazla olmamak ve ilgisine göre en
çok ilyesi 'bulunan işçi veya işveren konfederasyonunun muvafakatin!
almak kaydiyle sınai ve rktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak.

iMaddq 23 - 2. Kurulu bulunduğu işkolunda yebki almış sendi
kanın veya yetki alınmamış ise işyerinde çalışan işçilerin l/4 Unil tem
sil ettiğini ispat eden sendikan ın yazılı talebi ve aidatları kesilecek sen
dika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine işveren, sendika tüzüğü
uyarınca üyelerin. sendikaya ödemeyi kabul ettikleri aidatlan ve Toplu
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 'Kanunu gereğince sendikaya veya sendi..
kanın bağlı bulunduğu federasyona ödenmesi gerekli dayanışma aidatını,
işçilere yapacağı. ücret ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatların nevi
ile tutarını ilgili sendikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya gôn
dermeye mecburdur. . ..

2. '.Dayanılan Anayasa, Kuralları :
(Dava !konusunu ya.nlızca. doğrudan doğruya ilgilendiren .maddeler

alınm ıştır.)
Madde 2 ~ Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve !Başlangıçta.

'belirtilen temel ilkelere dayanan, milll, demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk devletidir.

Madde 46 - (20/9/1971 günlü, 1488 sayılı Anayasa Değişi,kl iğine
gôre) - İşçiler ve İşverenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve sen
dika 'birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyeli•kt~ ayrılma,
hakkına sahiptirler. Bu hakların •kullanılışında uygulanacak şekil ve
usuller :ıcanunda gösterilir. Kanun, Devletin illkesl ve milletiyle bütün
lüğilnün, milll güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlrutın korunması
maksadiyle sınırlar ·koyabilir.

.Sendikalar ve sendika lbirliklerinin tüzMtl erl, yönetim ve ~leyiş
lerl demokratik esaslara aykırı olamaz.

Ç) m: inceleme :
Anayasa Mankemesi İçtilzllğilnlln 15. maddesi uyarınca 24/11/1970

gününde, L0tfi Ömerbaş, Celalettin Kuralmen, HaJkkı Ketenoğlu, Fazıl
muocak, Sait Koçak, Avni Givda, Nuri Ülgenalp, Şahap Arıç, .1lısan
Ecemiş, Recai . Seçkin, Ahmet Akar, Halit Zarbıın, Kani Vrana, Muhit
tin Gürün ve Ahmet H. Boyac ıoğlu'nun katıımalan ile Y34> ılan ilk_Ince--
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ıeme toplantısında dosyanın eksiği bulunmadığmd an işin esasının ınce
lenınesine oy birliği ile karar verilmiştir.

D) Sözlü. açıklama, 11e ek rapor alınması kararları:

Esasa ilişkin raporun düzenlenmesi Uzerine, Avni Giıvda, Fazıl Ulu
ocak, Sait Koça:k , Nuri thgenalp, Muhlttin Taylan, Şahap Anç, Recat
Seçkin, Ahmet A'kar, Halit Zar'bun, Ziya önel, KA.nl Vrana, Muhittin
Gürün, LO.tfi ömerbaş , ŞeV'ket Müftügil ve Ahmet 1H. Boyaeıoğhı'nun
katıldıkları 11/6/1971 günlli toplantıda; işin niteliğine göre sözlü açık
Iamaları dinlenmek üzere davac ı temsilcisine çağrı -gönderilmesine ve •
sözlü açıklamaların 8/6/:1971 Salı günll saat 10.00 da dinlenilmesine,
Avni Givda, Nuri thgenalp, Muhittin Taylan, Şahap Anç ve Recai
Seçkin'in ·karşıoylan ve oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Verilen karar uyarınca davacı parti adına Ankara 1. Noterliğinin
10/8/1970 günlü, 18304 sayılı Vekaletname örneğine göre temsilci oldu
ğu anlaşılan Avukat Reşit thker'in sözlü açıklamaları ·8/6/1971 günün-
de dinlenmiştir. '

.Sözlü açıklama tutanağının çoğaltılıp 'llağıtılmasmdan sonra.
30/11/197•1 gününde Muhittin Taylan, Avni Givda, Fazıl tnuoca:k, Salt
Koçak, Nuri l)Jgenalp, Şahap Arıç, İhsan Eceroi!l, Recai Seçkin, Ahmet
Akar, Halit Zar'bun, Ziya önel, Kani Vrana, Muhittin Gürün, Şevket
IMilftügil, ve Aılnnet H. Boyacıoğlu'nun 'katılmalan ile yapılan toplan
tıda 20/9/1971 gllnlll Anayasa değişikliğinin ışığı altında konunun ye
niden incelenmesi için görüşmelerin geri bırakılmasına, Avni Giv'lla, ve
Recai Seçkin'in işin hemen ele alınmasına bir engel bulunmadığı yolun
da:ki karııoyları. ve oyçakluğu ile~ verilmi§ tır.
• Bu karar üzerine raport5rc.e inceleme yapılarak e'k rapor düzen-
Ienmiş ve :bu rapor üyelere dağıtılmıştır.

EJ ·Esasın incelenmesi:

Esasa ilişkin rapor ile ek rapor, öosyadırlı:i öbür ibelgeler, iptali is
tenilen Yasa !kurallan ile dayanılan Anayasa ~alları ve Yasa ile Ana
yasay~ ilişkin yasama belgeleri ve .Anayasa Maıhkemesi'.nlıı 8 ve 9 Şu
•bat 1972 gilııl il, 197'0/48-1972/3 sayılı ıkaratı incelendi, .gereği görüşülüp
dil§Unilldll :t

lptaı nedenleri üzerinde incelemeye başlanmazdan önce, 20/9/191
~günlü, 1488 mı.yılı Yasa ile değişik .Aıuı..yasa 'nın bu davada dayanılan 46.
-maddesinin Anayasaya aykırılık savlarının çözümünde ölçü olup olma
yaeağı. sorunu tartış ılmalıdır,

Anayasa değişiklikleri eski anayasal kurallar yerine yeni kuralların
konulması ereği ve kamu düzeni düşüncesi ile yapılmaktadır. Buna göre
'bir Anayasa değl§ikll.ğinin yfuilrlllğe girmesinden sonra. çözülecek olan
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oze lll§kin anayasal sorunların ve bu açıdan karara bağlanacak olan da
vaların yürürlüğe giren değişik ilkelere göre çözülmesi kuraldır. Bu olay
da kuralın aynk bir durumu olup olmadığını tartışmayı gerektiren her
hangibir hukuksal gerekçe yoktur. İmdi, bu davanın çözümünde Anaya
sa'nın değişik metinleri ölçü olarak kullanılacaktır.

1 - 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile değişik 5. maddesinin
1 sayılı bendindeki (O-yelik kayıt fişinin veya kayıt defterinin imzalan
ması) deyiminin · Anayasa'ya aykırılığı sorunu :

Sendikaya girmek ve sendikadan çıkmak ıAnayasa'nın değişik 46.
maddesi gereğince serbesttir. Ancak sendika işlemlerinin düzenli yürümesi
ve özellikle kimlerin sendika. üyesi olduğunun kolayca saptana:bilmesi ve
sendika üyelerinin sayısı ve kimlikleri konusunda sendika ile üyeleri ara- .
SIPda veya sendikalar arasında uyuşmazlıklar çıkmasının önlenmesi için
hakkın özüne dokunmayan bir takım kurallar konulabilir. Böyle düzenle
meler Anayasa'nın 5. ve değişik 64. maddelerine göre Yasama Meclisle
rinin yetkilerindendir. Kaldı ki Anayasa'nın değişik 4<). maddesinin birinci
fıkras ının ikinci clim'lesinde sendikalara serbestçe girme ve çrkrna ıhakları
ile sendika ve sendika birlikleri kurma hakkının kullanılışında uygulana
ca:k !biçim ve yöntemlerin yasa ile ,gösterileceği dahi a:çrkça lbelirlcnmiştir.
'Üye olacak kimseden üye yazma fişinin 'Veya üye yazma defterinin üze
rine imza atmasını istemek, sendika özgürlliğünün özüne dokunan bir
sınırlandırma niteliği göstermez; çünkü bu işler işçiye yükletilen ağır
birer yük niteliğinde sayılamaz ve az yukarıda belirlendiği üzere kamu
düzeni düşüncesine dahi dayanmaktadir. Bu nedenlerle davanın bu ku
rala yönelen bölümünün reddi gerektir.

2 - 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile değişik 6. maddesinin
birinci fıkrasındaki {Çekilme noter huzurunda münferiden kimliğin
tespiti ve istifa edecek kişinin imzasının tasdiki ile olur.) kuralının Ana
yasa'ya aykırılığı sorunu :

Anayasa Mahkemesinin 8 'Ve 9 Şubat 1972 günlü, 1970/48-1972/3
sayılı karar ının gerekçesinin 5. bendinde açıklandığı üzere, sendikaların
etkili olarak çalışıp işçilerin haklarını ve yararlarını güç!U ve düzenli bir
'biçimde koruyabilmelerini sağlamak üzere sendikadan çıkma özgürlüğünü
kullanacak olan bir üyenin yerine göre gündeliğinden olmak, notere para
ödemek, noterin bulunduğu yere değin yolculuk etmek gibi birtakım sıkın-

. tılara katlanmasını beklemek sendikadan çıkına özgürlüğünün özüne do
kunaeak biçimde bir sınırlandırma olarak nitelendirilemez. Kaldı ki bu
alandaki uygulamalarda birtak ım aksamalar ve sakıncalar kendini göste
rirse bunların yasama yeliyle giderilmesi olanağı her zaman için vardır.
Bu nedenlerle istem konusu kural, Arıayasa'nın 5. ve değişik 64. madde
lerinin ve ayrıca .A.nayasa'nın değişik 46. maddesinin birinci fıkrasının
ikinci cümlesinde anılan biçim ve yöntem1er koyma yetkisinin kapsamına
girmektedir. Bu kurala yönelen .i.stemln reddi gerekir.
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Avni Glvda, Recai Seçkin, Ahmet Akar ve iMuhittin GUriln, bu gö
rüşa katılmamışlardır.

3 - 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile değişik 11. maddesinin
1 sayılı bendindeki sendikanın kurulacağı işkolunda eylemli olarak ça
Iışmak koşulunun Anayasa'ya aykırılığı sorunu :

Anayasa. Mahkemesinin 8 ve 9 Şubat 1972 günlü, 1970/48 - 1972/3
sayılı kararının gerekçesinin 7. bendinde açıklandığı üzere, herhangi bir
iı,kolı.mda. çalışmayan bir işçinin o işkolundaki sorunları gereği gibi bil
mesi dUşünUlemiyeceğinden böyle bir kimsenin o işkolunda sendika kur
ması işçiler için yarar yerine zarar doğurabilir. Bu nedenle konulan sınır
landırma. kamu düzeni düşüncesine dayanmaktadır ve Anayasa'nın 5. ve
değişik 64. maddeleri ile Yasa Koyucuya tanınan düzenleme yetkisinin
sınırları içindedir. Kaldı ki Anayasa'nın değişik 4.6. maddesi ile sendika
kurma özgiirlUğünün kullanılma biçim ve yöntemlerini düzenleme yetkisi
de özel olarak tanınmış bulunmaktadır ve tartışma konusu düzenleme bu
yetkinin dahi kapsamı içindedir. Bu nedenlerle davanın tartışma. konum
kurala yönelen 'bölümünün reddi gerektir.

4 - 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı Yasa ile değişik 14. maddesinin
1 sayılı bendinin {b) fıkrasında {umumi mukavele akdetmek) deyiminin
yer almamış bulunmasının Anayasa'ya aykırılığı sorunu ;

Anayasa'nın 47. maddesinde işçilere tanınan anayasal haklar ara
sında yalnızca toplu iş sözleşmesi hakkı tanınmış olup bunun dışında.
eumumt mukavele akdetmek» yetkisi ve anayasal hak olarak yer almış
değişidir. Bu bakımdan eumumt mukavele> yapma yetkisinin 1317 sayılı
Yasa ile değişik metinde tanınmamış olması Anayasa'ya aykırılık doğur
maz. Kaldı ki umumi mukavelelerin Türkiye iş hayatında herhangi bir
yarar sağlamış olduğu veya sağlayacağı da bilinmemektedir. Bu nedenle
davanın «umumi mukavele> deyiminin metinden çıkarılmış olmasına yö
nelen /bölümünün reddi gerektir.

5 - !Sendikalar Yasasının 1317 sayılı Yasa ile değişik 14. maddesi
nin 1 sayılı bendinin {j) fıkrasındaki (veyahut nakit mevcudunun % 30
dan fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırını yap
mak) kuralının Anayasa'ya aykırılığı sorunu :

Anayasa !Mahkemesinin yukarıda sözü edilen 8 ve 9 Şubat 1972
günlü, 1970/48-1972/3 sayılı kararına ilişkin gerekçenin 10. bendinde açık•
Iandığı üzere sendikaların gilç kazanmaları için akçalı durumlarının düz»
gün olması gerekmekte ve ancak akçalı durumları güçlü olan sendikalar
toplu sözleşme masasında. veya grev uygulamasında işçi yararına sonuç
lar elde edebilmektedirler. Bu bakımdan sendika para varlığının bir bö
lümünün güven verici işletmelere yatırılması yetkisinin sendikalara ta
nınmasında Anayasa'nın değişik 46. maddesindeki kurallara aykırı bir
yön yoktur ve davanın !bu \kurala yönelen 'bölüm'ilnün reddi gerektir.

6 - 274 sayılı Yasanın 1317 sayılı 'Yasa1'llll 1. maddesi ile değişik
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~ - 23. maddesinin 2 ıayılı bendindeki (Kurulu bulımıtugu 1§ kolunda yetki
almış sendikanın veya yetki alınmamış ise) deyiminin ve bu bendin deği
şiklikten önceki metninde bulunan (veya bir arada hareket eden muhte
lif sendikalara. bağlı olması halinde) deyiminin yeni metne arınmamış
bulunmasının Anayasa'ya aykınlığı sorunu :

Konunun iyice anlaşılabilmesi için 214 sayılı Yasanın 23. maddesi
nin 3 sayılı bendi kuralları ile 1317 sa.yılı Yasanın .getirdiği değişlklik
sonunda 23. maddenin bu 'bendi yerine geçen yeni 2 sayılı 'bendi metnin
deki kurallardan dava konusu kapsamına girenlerin kısaca. !l.Çıklanması
ve iptal nedenlerinin burada tekrarlanması gereklidir :

274 sayılı Yasanın 23. maddesinin değişiklikten önceki metninin 3
sa.yılı bendinde sendikanın üyelik ödentilerini belli koşullar altında işçi
lerin iş paralarından keserek sendikaya ödemesi borca, işverene yükletil
miş tir. İşverene bu borcun yükletilmesi için belli bir işyerinde çalışan
iııçilerin en az dörtte birinin tek bir sendika.ya veya; iş birliği etmiş olan
birden çok sendika.ya üye olması, sendika. veya sendikaların bu işçileri
temsil ettiğini 'belgelendirip ışverenden yazılı istemde bulunması 'koşul
ları aranmaktadır. Sendika., İ!!Verenln gördüğü bu iş karşılığında katlan
dığı giderleri, istem üzerine, işverene ödemek zorundadır.

274 sayılı Yasanın :1317 sayılı Yasa ile değişik 23. maddesinde bend
sayılarında dahi değişiklik yapılmış , ilk metnin 3. bendine karşılık olan
23. maddenin 2. bendnde, yine ışverenın işçilerce üyesi oldukları sendikaya
verilecek üyelik ödentilerini iş paralarından kesip sendikaya ödemesi yü
kümü düzenlenmiş ancak koşullarda değişiklik yapılmış tır, Bu yeni me
tinde, işyerinin bağlı olduğıı işkolunda kurulmuş bir sendika var ise ve
bu sendika toplu iş sözleşmesinin yapma yetkisini 275 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt Kanununa göre almış ise ancak o sendika yararına
Işverenin söz konusu yükümü vardır. Böylece yetki almış ·bir sendika
yoksa ve işyerinde çalışan işçilerin en az dörtte birinin üyesi bulunduğu
bir sendika varsa yalnız o sendika yararına işverentn böyle ·bir yllkümil
öngörülmüştür. Yeni metinde de üye sayısını belgelendirme, üye çizelgesi
verme ve yazılı istemde bulunma koşullan vardır.

Davanın bu bölümünde, iptali istenilen iki yön bulunmaktadır :
Bunlardan ilki, değişik 23. maddenin 2 sayılı bendindeki (kurulu bu

Iunduğıı işkolunda yetki almış sendikanın veya yetki alınmamış ise) de
yimi. ikincisi de değişik 23. maddenin 2 sayılı bendinin yeni metninde eski
metninde bulunan {veya bir arada hareket eden muhtelif seıı:dfkalara men
sup olması halinde) deyimine yer verilmemiş olmasıdır. İptal nedenleri
olarak , hemen her zaman yetki alınış bir sendika bulunacağı için yetki al
mış sendikaya ilişkin sınırlandırmanın işyerindeki işçilerin en az dörtte
'birini kendisinde toplamış bulunan sendikaların hakkını kaldırdığı, bir
arada hareket eden sendikalara ilişkin kuralın yeni metne alınmaması sonu
cunda da hepsi birlikte işyerindeki işçilerin dörtte 'birini temsil eden sen
dika.ların haklarının ellerinden alındığı, bu durumların ise, Anayasa'nın
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-e.. maddestne ve ınsan ha.klarma dayanan eosyal hukuk devleti ilkesine
aykın olduğu ile sllıillmektedir. •

Hlr KUl'alın Anayasaya aykınlığı nedeni ne iptali için o kural ın yasa. .
~etninde bulunması koşulunun aranması esastır; metinde bulunmayan
bir kuralın iptali söz konusu olamaz. Belki. bir metinde yer almamış bir
·kuralın o metnin tümünün Anayasaya aykırı duruma girmesi sonucunu
doğurması düşünülebilir ki böyle bir halde de metnin tümllnUn iptali zo
runlu olur. Demek ki önce var olan bir kuralın yeni metne alınmamış ol
masının iptal nedeni sayılıp _ sayılmıyacağınm tartışılabilmesi, ancak o
metnin tümünün iptalinin istenmiş olması durumunda söz konusu edllebi
lir. Bir metinde bulunması gerekli olan bir kuralın metne konulmamış
olmas ının Anayasaya aykırılık yarattığı ileri sürülmekle birlikte metnin
tümilnün lptalı istenmiş değilse, Anayasaya aykınl ık sorununun incelen
mesinde hukuk açısından bir yarar yoktur; çlinkü, Anaya.saya aykırıl ık
yönünün incelenmesinin ereği başka deyimle Anayasaya aykırılık sorunu
nun incelenmesindeki hukuksal yarar , aykırılığın saptanması durumunda
aylon kuralın iptali ile Anayasaya uygun bir düzenin gerçekleşmesinin
sağlanmasıdır. Davacı i;;ıyerindeki işçilerin en az dörtte birisini üye ola
rak kendisinde toplamış bulunan sendikanın haklarına ilişkin yönü iptal
istemi dışında 'bırakmıştır ve 44 sayılı Yasanın 28. maddesi uyarınca Ana
yasa. Mahkemesi, ilke olarak, iptal isteminin konusuyla bağlıdır; başka
deyimle davacının itpal istemi dışında bırakbğı bir hükmü iptal etmeye
kural olarak yetkili değildir.

Burada davacı tartışma. konusu 23. maddenin 2 sayılı bendinin tümü
nün iptalini istemiş olmadığından. eski metindeki birlikte istemde bulu
nan sendikalara ilişkin kural ın yeni metne alınmamış olmas ının Anaya
saya aykırı bulunup bulunmadığının incelenmesinde ::ı,-ııkanda da değinil
diği üzere hukuk açısından yarar yoktur. Bu nedenlerle, birlikte hareket
eden sendikalara ilişkin istemin reddi gerekmektedir.

Aşağıda da açıklandığı üzere istem konusu ikinci bentteki yetki al
mış sendikalara lli;;ıkin deyim ise Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş
'bulunduğundan bu yöne ilişkin fstem üzerinde ayrıca karar verilmesine
yer yoktıır.

7 - Dava. konusu kapsamına giren öteki kurallann Anayasaya ay
kırılığı sorunu :

Davada. geçen öteki kural lar, 274 sayılı Sendikalar Kar•7-·..aun ·1&17
sa.yılı Yasanın ı. maddesi ile değiştirilmiş bulunan ve aş,. .,_ sayılan ku
rallardır.

a) 5. maddeslnln 1 sayılı bendindeki {ve mesleki teşekkülün yetkili
organının kabulU) deyimi;

ib) 9. maddenin 2 sayılı bendi;
c) 1L maddenin ı sayılı bendinde yer alan (en az üç yıldan beri}

devimi ile ,lıl. maddenin 3 sayılı bendinin birinr.l fıkrası:
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ç) 14. maddenin ı as.yılı bendinin (j) flkrasın dakl (ve llgtslne g!Sre
ençok üyesi bulunan işçi veya işveren konfederasyonunun muvafakatini
almak) deyimi;

d) 23. maddenin 2 sayılı bendindeki (kurulu bulunduğu Işkolunda
yetki almış setıdikanm veya yetki alınmamış ise) deyimi;

Bu kurallar Anayasa Mahkemesinin 1970/48-1972/3 /sayılı, 8 ve 9
Şubat 1972 gilnlü karan ile iptal edilmiş olduğundan, davanın bu kural
lara. yönelen bölümü Uzerinde yeniden !karar verilmesine yer olmadığına.
'karar verilmelidir.

/) SONU(}:

274 sayılı Sendikalar Kanununwı :fa17 sayılı Kanwıla değişik :
1 - 5. maddeslnln 1 sayılı bendindeki (üyelik kayıt fişinın veya

•kayıt defterinin imzalanması) deyiminin Anayasaya ay.kın olmadığına ve
davanın bu kurala yönelen bölUmüniln reddine oy birliğiyle :

2 - 6. maddesinin birinci fıkras ındaki (çekilme noter huzurunda
münferiden kimliğin tesbiti ve istifa edecek kişinin imzasının tasdiki ile
olur.l kuralının Anayasaya aykın olınadığına ve davanın bu kurala yöne
len bölümünün reddine, Avni Givda. Recai Seçkin, Ahmet Akar ve Mu
hittin Gilrün'ün karşıoyları ve oyçokluğu ile;

3 - 11. maddesinin 1 sayılı bendindeki (sendikanın kurulacağı iş
kolunda fiilen çalışır olmak) kuralının Anayasaya aykırı olmadığına ve
davanın bu kuıııla yönelen bölümünün reddine oylıirliğiyle;

4 - 14. maddeslnln 1 sayılı bendinin (b) fıkrasının Anayasaya ay
kırı olmadığına ve davanın bu kurala yönelen bölümünün reddine oybirll
ğiyle;

5 - ı:14. maddesinin bir sa.yılı 'bendinin (j) fıkrasında yer alan (ve
yahut nakit mevcudunun '% 30 dan fazla olmamak kaydiyle sınai ve ikti
sadi teşebbüslere yatırım yapmak) kuralının Anayasaya aykırı olmadı
ğına ve davanın bu kurala yönelen böllimüniln reddine oybirliğlyle;

6 - 23. maddesinin 2 sayılı bendine yönelen Anayasa.ya. aykırılık
iddiasının Anayasa. Mahkemesinin ı1970/48-1972/3 ııayılı karariyle iptal
edllen kuralın kapsamı dı,şınd& kalan b<lltimtlniln yerinde olmadığına ve
davanın bu böllimüntın de reddine oyb!rli/!iyle;
_ 7 - 5. maddeslnJn 1 sayılı bendindeki (meslek! teşekkllliln yetkili
orıga.nınm kabulü) deyimi, 9. maddesinin 2 sayılı bendi, ıı.~addesinin ı
sayılı bendindeki (en az üç yıldan beri) deyimi, 11. maddesinin 3 sayılı
bendinin birinci fıkrası, 14. maddesinin 1 sayılı bendinin (j) fıkrasındaki
(ve ilgisine göre en çok üyesi bulunan ·işçi veya işveren konferedasyonu
nun muvafakatini almak) deyimi ve 23. maddesinin 2 sa.yılı bendindeki
(kurulu bulunduğu i§ kolunda yetki almış sendikanın veya yetki alınma
mış ise) deyimi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olduğundan davanın
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bu kurallara ytinelen bölllmll Uzerinde yeniden •karar verilmesine yer ol
madığına. oybirliğiyle;

9/2/1972 gününde karar verildi

Başkan Başkanvekili 'Oye Uye
Muhittin Ta.yum, A.tmi Gwda Fazıı Ulu.ocak Nuri Ülgenalp

Üye Uye 'Oye 'Oye
fla.hap Arıg lhsan Ecemi§ Recai Beçkin Ahmet Akar

"Üye 'Oye Uye 'Oye
Ham Zarbun Ziya, ôneı K4ni Vrana Muhittin Gürii,n

Üye
L1ltfi ômerb~

-Oye
Şev1'et Milftügil

'Oya
.A.h?MtH. Boya.cıoğlu

'.KARŞ IOY Y.A.ZIBI

I - Hazırlık evresindeki kcı.rarw:

1 - ·sözlU açıklamaların dinlenmesi komıeunda 11/5/1971 gününde
verilen karar :

Gerek 1970/~7 ·gerekse bunun benzeri 1970/48 esas sa.yılı i§lere
ilişkin dava dilekçeleri ve raportörlük~ dllzenlenen ayrıntılı raporlar
konuyu gerağl gibi aydınlattığı için ilgililerin ııözlli açıklamalarının din
lenmeslııe yer yoktur ve tersine bir tutumun davanın incelenmesini ge
ciktirmekten başka bir sonuç vermeyeceği ortadadır. Oysa 11/5/1971
ıglinlü toplantıda sözlli açıkla.malan dinlenmek üzere davacıya çağn gön
derilmeslııe ve sözlü açıklamaların 8/6/1971 glinll dlıılenmeslııe ka.rar
verilm'iştir.

2 - Anayasa değişıkliği dola.yısLyle raportörlükçe yeniden incele
me yapılması için görüşmelerin geri bırakılması yolunda verilen
30/11/1971 günlü karar :

Anaıasa'nın dava konusunu ilgilendiren <\Soeyal ve ·İkti3adl Haklar
ve ödevler> başlrklı üçüncü bölümünde 20/9/lWl günlü, 1488 sayılı Yasa
Ile değişen, kamulaştırmaya ilişkin 38. madde ile sendika ·kurma hakkına.
lllsıkln 4.6. maddedir. 46. madde iki yönden değişikliğe uğramıştır. Bi
rincisi kamu hizmeti görevlllerin.'ln sendika kurma hakkı kapsamının
dışında. -bırakılmalarıdır ki !bunun daıva •konusu ile ilişiği yoktur, lkincisiı
sendika ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe il.ye olma ve Uye
likten ayrılma haklarının kullanılışında uygulanacak biçim ve yöntem
lerin kanunda. gösterileceği, kanunun Devletin ülkesi ve ·milletiyle bü
tUnlllğllniln, millt güvenliğin, kamu dllzeninin ve genel ahlfıkın korun-
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-m.ası etegıyle amırlar koyablleceğl yolunddd kuralın yeni madde met
ninde yer almasıdır. Bu, uzun incelemeleri gere'ktlrmeyen, kola.y kavra
nılır, kapsamı belli, niteliği apaçık bir değişikliktir; davanın hemen ele
alınmasına. engellik edebilecek yanı yoktur. Oysa 30/11/1:971 günlll top-

• lantıda Ana.yasa. değişikliğinden ve bunıın konunun yen.iden incelenme
sini gerektirdiğinden söz edilerek görüşmelerin gerlye bırakılmasına •ka·
ra.r verilmiştir.

·:, - Bcm.wı:
1970/47 esas sayılı davanın incelenmesi sırasında 11/5/1971 ve

30/11/1971 günlerinde verilen ara kararlarına yukarıda. ya.zilı neden
lerle karşıyım,

II ~ 274 sayılı 'Kanunun 1317 sa.yılı Kanunla deği§ik 6, maddesi
nin Anayasa'ya aykırılığı sorunu :

15/7/19&3 günlü, 274 sa.yılı Sendikalar Kanununun '29/7/1970 günlü,
1317 sayılı 'Kanunla değişik 6. maddesinin birinci fıkrası 'bir kimsenin
Uyesi bulunduğu mesleki teşekkülden çekllebllmeslnf çeki-lmenin noter
huzurunda. münferiden kimliğin saptanması ve çekilecek kişinin Imza
sının onanmas ı ile olması koşuluna bağlamaktadır .

.A:ıııı,yasa'nın değişik 46. maddesindeki ilkeye ,göre işçiler sendika
lar ve sendika. birlikleri üyeli~erinden serbestçe ayrılma hakkına sahip
tirler. Dava. konusu kuralda öngörüldüğü gibi bir işçinin -üyesi olduğu
sendikadan çekilebilmek için notere kadar gitmek, orada lµmliğini ka
nıtlayıp imzasını onaylatmak ve bu y:üzden Işınden uzak 'kalarak bir
takım giderlere !katlanma.k zorunda bırakılması ülkenin bugün içinde
bulunduğu yaşam koşull arı altında, değişik 46. maddede sözü edilen,
üyelikten ayrılma lıalclan.ın kullanılış ında uygulanacak 'biçim ve yöntem
lerin ·kanunda. -gösterilmesinin çok ötesinde, ereği kat !kat aşan, birçok.
kimsel erin istemedikleri sendikalarda. .:ı.ıorla ~alınalanna yol açacak 'bir
düzenlemedir ve bu niteliğiyle <O.yelikten serbestçe ayrılmas 'hakkının
özüne dokunmak.tadır . Çoğunluk .görüşfinde !belirlendiği gibi •bu 'koşullae
dan doğalbilecek a!ksaına ve sakıncaların yasama yoliyle giderilmesi ola
nağının oulunıışu hllkmün bı.ıgilnkli durumuyla Anayasa'ya aykınlığını
ortadan kaldırmaz . Çlınkü ıkanun kurallarındaki Anayasa'ya aykırılık
la.rın giderilmesinde de yollardan birisi ta'biatiyle yasama yoludur; an
cak böyle bir kuralın , ytlrllrlükte 'kaldıkça ıA.nayasa'ya aykırıl ığını koru
yup sürdüreeeğt de ortadadır.

274 sayılı Kariunun 1317 sayılı Kanunla. değişik 6. maddesinin :bi
rinci fıkrasının , Anayasa'nm değişik 46. ve değişik l:1. maddelerine ay
,kınlığı dolayısiyle, iptali gerekir. 1970/47-'1972/4: sayılı , 9/2/1972 giinl ii
kararın bu hükmün .Anayasa'ya aykırı olmadığına ilişkin bölümüne yu
karıda yazılı gerekçe ile karşıyım.

ı.•
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Yukarıdaki karşıoy yazısının n ııayılı 'bölUmilne katılıyorum.

'tıyo
Ahımet .Akar

•~ICXYTıAZDS.I
Sözlü: açıklama ·hakkında. !karşıoy ;
'Dosya tekemmül etmiş ,gerekli blitüıı bilgiler toplanmış olduğun

dan, dava konusunda sözlü açrklama, i§i geciktireceğinden dinlenmesine
lüzum olmadığı reyindeyim.

Üye
Şalıap Arıç

-KMR!ŞIOY YıAZJSI

IKarann 2. bendine, !Mahkememizin 1970/{8 esas, 1(}72/3 karar sa
yılı, 8 ve 9 Şııba.t 1972 günlü lka.rarı için yazdığım. lkarşıoy yazısınm. 3.
bendinde gösterilen gerekçeye dayanarak 'katılmıyorum.

-O-ye
Recai Seçkin

KARŞIOY YıAZIISI

27~ sayılı Sendikalar Kanununuıı. 1317 sa.yılı iKanunla. değişik 6.
maddesinin birinci fıkrasındaki (Çekilme, noter huzurund a münferiden
!kiml iğin tespiti ve :istifa edecek ki§inin imzasının tasdiki ile olur.) !lı.~
DlÜ Anayasa'ya aykırı olduğundan iptal edilmelidir.

Konuya il~ldn düşüncelerin, &, 9 Şubat 1912 .günlü ve 1970/48
1972/3 sayılı .Anayasa Mahkemesi kararına. ilişkin karşıoy yazımın 2
!No. ıu bendinde açıklanmış tır.

Aynı gerekçelerle yukanki 'kararın 2 No. Iu 'bendine karşıyım.

tiye
Muhittin Güriin
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Anayasa Mahkemesi'nin kararı, AP iktidarının Anayasa'ya ters
düşen görüşlerinin bir kez daha tarihin silinmez yapraklarına
iptal damgası ile tescilini sağlamıştır. Ne Anayasa ile,ne salt
hukuk anlayışı ile, ne demokratik tejim gerekleri ile asla bağ
daşmayan hükümleri savunanlar karşısında DtSK'in fikir düzeyin
de yaptığı mücadelenin ve görüşlerinin haklılığı bir kez· daha
ispatlanmış, bir çok bilim adamının ve namuslu parlamenterlerin
savundukları görüşlerin ne kadar doğru olduğu Aaayasa Mahkemesi '
nin tarihi kararı ile ortaya çıkmıştır. Sendikacılık hayatını
tekelci bir görüşle çıkarcı bir avuç insanın egemenliğine sokma
sonuçları verecek olan maddelerin iptali karşısında bugün sade
ce "hak yerini buldu ! " demekle yetineceğiz. =otsx:in çanına ot
tıkanacak" diye konuşma yapan bir Af' Çal.ışma Bakanının aşiret
düzenine yaraşır düşüncelerinin Anayasa ilkelerine aykırılığının
ispatlanması, herhalde aynı kafadaki kişilerin bir daha aynı so .
rumluluk mevkilerine getirilmesindeki büyük sakıncaları da orta
ya koyması bakımından uyarıcı nitelik taşımaktadır. Anayasamıza
bağlılığımız ve Anayasa Mahkemesi~in gerekliliğine olan inancı
mız, bu kararla daha da pekişmiştir.



ANAYASAMIZA
SAHİP CIKACAGIZ•

Kemal Sülker

19 Ekim 1972 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa ~!ah
kemesi kararı, bir zihniyetin iflasını ilan ediyordu. Bu zih
niyeti en çok Adalet Partili bazı milletvekili ve senatörler
ile CHP'de kalamayacak kadar tutucu ve gerici görüşlerin ada
mı bir sendikacı temsil ediyordu.

Anayasa Mahkemesi, 1317 sayılı kanun ile getirilen önemli
beş hükmü Anayasaya aykırı görmüş ve böylece AP iktidarının
tezgahladığı, bazı tutucu sendikacıların savunıculuğurnı üzer
lerine aldıkları maddelerin dayanağının Anayasada bulurmıadığı
nı açıklamıştır. Oysa sendikacı milletvekillerinin bazıları
"güçlü sendikalar kurulması" için bunları savurdukkar ı.na bil
dirmiş, Anayasaya aykırılığını söyleyenleri göğüslerini şişire .
şişire münazaraya davet etmişlerdi. Hatta lürk-İş Genel Sekre
teri daha da ileri gi imiş, Anayasaya aykırılığın ispa tlamnası
halinde şöyle yapacağını, böyle yapacağını ileri sürmüştü. Ni
hayet yanlış hesap BaJıdat'tan döner misali, bir çok Anayasa
Profesörünün, bir çok İş Hukuku Profesörünün, ciddi ve Anaya
saya içtenlikle bağlı bazı parlamenterlerin ve yazarların it:
tifak halinde dile getirdikleri Anayasaya aykırılık gerçeği,
Anayasa Mahkemesinin yüce katından çıkan kararla kesinlik ka
zamııştır.

Turki.ye'de tutucu sendikacılığı, iktidarla sarmaş-dolaş ol
muş bir sendika-hükümet ilişkisini temsil edenler, Anayasanın
tanıdığı özgürlükleri işlemez hale getirmek için göz kamaştı
rıcı sloganlara sarılmışlardı. Ne var ki bu yaldızlı ve par
laklığı etkin sloganların al tında yatan hınzırlığı bilenler
buna karşı çıkmış ve işin içinde neler olduğum geniş işçi
kitlelerine duyurmaya yönelmişlerdi. Böylece yeni bir sendika
cılık anlayışı filiz vermiş, yeşermiş, fakat bu gelişmeye sed
çekmek isteyenler hileli yollarla bu yeni akımın suyunu bulan
dırmaya, kaynağını kurutmaya çalışmışlardı. İşte böyle bir or-



tam içinde DlSK kurulmuş ve Anay~sayı savurmayı baş. görev sa
yarak işe koyulmuştu. Eğitim çalışmalarını sürdürürken Anaya
sal işçi haklarını anlatan saatlar ayırmıştı. İşçiler Anayasa
yı gerekçesiyle birlikte öylesine anlamaya ve öylesine savun
maya başlamışlardı ki, artık yüzbinlerce işçi, bir çok işyer
leri çevresindeki kahvelerde, lokallerde kendilerine yutturul
mak is tenen "par tiler üstü sendikacılık" ilkesine "HAYIR" di
yordu. "Güçlü Sendikacılık" perdesi altında işçilerin özgürce
sendika kurma hakkını çiğneyen, işçilerin Türkiye ölçüsünde
işçi örgütleri kurmalarına sed çeken fakat porlak laflarla di
le getiren "tabela sendikacılığına paydos" sloganını "SENDİKA
ÖZGiiRLüGÜ BALTALANAMAZ" diye cevaplıyorlardı eğitilmiş, Anaya
saya sahip çıkmayı öğrenmiş işçiler.

AP iktidarı bu durumu anlayınca, bazı tutucu sendikacıları
öne sürerek bu kez yasa yoluyla özgür sendikacılğı yok edici
girişimlerde buluımıuştu. Calışma Komisyonunda süratle şekil a
lan yeni görüşler, kamuoyutrlan adeta gizli tutulurcasına ve
bilim adamlarının mütalaalarını alma gereği duyulmadan,öncelik t
ve ivedelikle Mecliste gündeme. alınmıştı. DİSK, getirilmek. is-
tenen yeni hükümlerin özgür sendikacılığı yok edeceğini ilk
gören işçi örgütü idi.

DİSK, bunu basın toplantısı ile kamuoyuna anlatırken,· ana
muhalefet partisine de duyurmuş, Cumhuriyet Senatosu'nun gün
demine alınmadan önce, getirilen hükümlerin nelere yol açaca
ğını bazı senatörlere anlatmayı başmıştı. DİSK'in bu çabaları
üzerine konuyu temelinden inceliyen senatörler gerçekten tasa
rı üzerinde saatlerce duran konuşmalar yapmışlar ve fazla tek
nik sayılan hükümlerin uygulamada nelere yol açacağını alabil
diğine açık şekilde ortaya koyabilmişlerdi. Sayın Fikret Gün
doğan' ın, Ahmet Yıldız' ın, Vehbi Ersü' nün, Cemal Madanop,lu' nun
Fa tma Hikmet İşmen'in ve şu anda hatırlayamadığım pek sayın
senatörlerin etraflı, bilime ve Anayasaya dayanan görüşleri ne
yazık ki AP'nin oy çokluğuyla başarıya ulaşamamıştı.. İşte,Ana
yasamızın getirdiği yeni bir organ olan Anayasa Mahkemesi' .nde
dava açmış olan partilerin ileri sürdükleri gerekçeleri ince
leyen Anayasa ~ahkemesi, verdiği tarihi kararla AnRvasaya ay
kırı görüşleri ısrarla savunan bir zihniyetin geçersizliğini.
gözler önüne sermiştir.

AD..yasaya ay1urılıAı Aııayaaa Mahltaui'yle ispatlanan pek
çok hükmü savunanların en çok AP içinde yer aldığını. görmek.
bazı düşüncelerin doğup gelişmesine yol açmalıdır. Anayasaya
sahip çıkmak, Anayasaya ters düşenlerin değil, Anayasayı iç
tenlikle savunanların güçlenmelerine çalışmakla en yüce .doru
ğuna ulaşır kanısındayız. DİSK topluluğu Anayasaya sahip çık
makta devam edecektir.
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