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SUNUŞ--------
1961 Anayasamızın getirdiği ekonomik ve sosyal hak

larımızın en önemlilerinden ikisi toplu sözleşme ve grev
yapma özgürlüğüdür. Gerçekten de Anayasamız (Md. 47)
«İşçiler, işverenlerle olan münasebetlerinde, iktisadı ve
sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla
toplu sözleşme ve grev haklarına sahiptirler. Grev hakkı
nın kullanılması ve istisnaları ve işverenin hakları kanun
la düzerılenir.» demiştir.

Görüldüğü gibi Anayasamız bu hakları geniş ölçüde
ifade ettiği halde 275 sayılı yasa düzenlenirken bilimin ve
deneylerin sesine kulak verilmemesi, bu yasanın iki Ana
yasal hakkın özüne dokunur biçimde yürürlüğe girmesine
yol açmıştır. Nitekim 1963'ten bu yana gerek 274 sayılı
Sendikalar Kanunu'nun gerekse 275 sayılı Toplu İş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun işleyişi pek çok anlaş
mazlıklara, sürtüşmelere ve giderek adalete intikal eden
olaylara yol açmıştır. Sendikalılaşan işçilere alabildiğine
baskılar yapılmış ve Anayasal hak olan sendikaya üye ol
ma özgürlüğü çok kez ayaklar altına alınmıştır. Toplu söz
leşme yapma hakkı, dolaylı olarak işçilerden alınmış, bu
da, bazı sarı sendikaların ileriye sürülmesi oyunu ile ya
sal hakların ortadan kaldırılması gibi sonuçlar vermiştir.

İşte biz bu küçük kitapta yalnız toplu sözleşme yap
ma hakkının nasıl işlemez hale getirildiğini ve bazı haller
de ne gibi facialara yol açtığını anlatmaya çalışacağız.
Böylece Toplu sözleşme yapma hakkının kullanılması için
öngörülen işleyiş biçiminin aksaklıkları örneklerle geniş
ölçüde anlatılmış ve bu durumda en geçerli yol gözler
önüne serilmiş olacaktır.

Eksiklerimizi konunun çok geniş, kitap hacminin ise
küçük oluşuna vereceğinizi umarız.

DİSK
Basın - Yayın Dairesi
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REFERANDUM

Toplu iş sözleşmesi
yapma yetkisi

İşçiler açısından, bir işkolunda çalışan işçilerin çoğun
luğunu temsil eden işçi federasyonu veya iş kolu esasına
göre kurulmuş işçi sendikası o iş kolundaki işyerlerini
kapsayan bir toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.
(Md- 7) •

Yine işçiler bakımından bir iş' kolundaki işyerlerini
kapsayan bir toplu iş sözleşmesi yapılması söz konusu ise,
bu sözleşmeyi yapmaya yetkili işçi federasyonu veya sen
dikası, o işkolunda bulunan işveren federasyonlarını, bu
federasyonlara üye olmayan işveren sendikalarını ve bu
federasyon veya sendikalara mensup olmayan işverenleri
toplu görüşmeye çağırma yetkisine sahiptir. (Md. 9/1.)

Bu yetkinin kesinleşmesi de yasaya göre ayrı mad
delerde düzenlenmiştir,
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Yetki tespitinde usul

275 sayılı yasa toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin
tespiti için şu usulü koymuştur:

Belli bir işkolunda toplu iş sözleşmesi yapmaya ken
disini yetkili gören işçi federasyonu veya sendikası, ya
da belli işyeri veya işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yap
maya kendisini yetkili gören işçi sendikası (sözleşme iş
kolu içinse Çalışma Bakanlığına işyeri veya işyerleri
içinse Bölge Çalışma Müdürlüğüne) yazı ile başvuracak
tır. Sonra Bölge Çalışma Müdürlüğünden aynı yerde ve
aynı işkolunda kurulu diğer işçi örgütlerinin adreslerini
gösterir bir listeyi alacaktır. Bu listede yazılı sendika
ların adreslerine yazı ile bildirim yapacak ve hangi işye
rinde toplu iş sözleşmesi yapmak istediğini bildirecektir.
Ayrıca sendika merkezinin bulunduğu yerde gazete çıkı
yorsa bu çağrıyı bir gazetede ilan ederek açıklığa kavuş
turacaktır. (Md. 12/1.)

İşte bu ilan, ya da sendikalara yazılı bildirimden iti
baren altı iş günü içinde dileyenler, çağrıda bulunan sen
dikaya y~tkisizlik itirazında bulunacaklardır. Bu süre ge
çerse yetkisizlik itirazı dinlenmeyecektir.

Bir husus daha var:
Eğer yukarıda yazılı koşullara uyulmaksızın bir top

lu iş sözleşmesi yapılmışsa, bu sözleşmenin yetkisiz bir
sendika tarafından yapılmış olduğunu iddia edecek durum
daki sendikanın sözleşmenin uygulanmaya girdiği gün
den başlıyarak altı iş günü içinde ilgililere itirazda bu
lunması zorunludur; bu itiraz haklı görülürse bu toplu iş
sözleşmesi hükümsüz sayılır. (Md. 12/3) Bu kez itiraz
kesin bir karara bağlanmadan toplu görüşmeye başlana
maz.

275 sayılı yasada saptanan yetki tespiti ile ilgili hü
kümler bunlardır. İşte bu hükümlerin genel oluşu ve yet-
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ki itirazlarının hükme bağlanışında gerçekçi bir yönte
min uygulanmaması pek çok haksızlıklara yol açmış ve
pek çok karışıklıklar yaratmıştır. Nitekim açılan dava
lar ve bu işlere bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin ka
rarları, toplu sözleşme açısından çalışma hayatının için
de bulunduğu tereddüdleri ve sorunları anlatacak kadar
çok, değişik ve zaman zaman da çelişkilidir.· Konuya ile
ride daha yakından bakacağız.

Çağrı yetkisi üzerinde
uyuşmazlık olursa...

Belli işyeri veya işyerleri için yapılacak toplu iş söz
leşmeleri ile ilgili toplu görüşmelerde işçileri temsil bakı
mından işçi sendikaları arasında yetki uyuşmazlıkları çı
kabilir. Hatta işveren sendikaları ile işverenler tarafın
dan bu konuda itirazlar da olabilir. Sonra, işverenleri tem
sil bakımından işverenler veya işveren sendikaları ara
sında da yetki uyuşmazlıkları görülebilir. İşte bu haller
de toplu iş sözleşmesine çağrı yapanın yazılı çağrı tari
hinden başlayarak üç iş günü içinde Bölge Çalışma Mü
di.irlüklerinin karar vermesi gerekir. Bölge Çalışma Mü
dürlüklerinin bu konudaki kararlarına, kararı yanlış bu
lanlar kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden başlı
yarak üç iş günü' içinde iş davalarına bakmakla görevli
mahalli mahkemeye itiraz edebilirler. Bu itiraz altı iş
günü içinde seri muhakeme usulü ile kesin olarak karara
bağlanır. (Md. 11)

Eğer toplu iş sözleşmesi işkolundaki işyerlerini kap
samak üzere yapılacaksa, yetki itirazları Çalışma Bakan
lığına ve Bakanlığın kararına itirazlar ise Yargıtay Baş
kanhğına yapılacaktır.

Bu genel hükümlerde yer alan üç iş günü veya altı iş
günü ilkeleri pek çok nedenle yerine getirilmemiş, hafta-
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lar aylar geçtiği halde yetkinin kimde olduğu hükme
bağlanamamıştır. Bu da bazı toplu eylemlere yol açmış
tır. İş yerinde huzur bozulmuş, işçiler arasında kırgınlık
lar başgöstermiş, işçi - işveren ilişkilerinde sertlik belir
tilerine rastlanmıştır.

Toplu sözleşme yapmak o kadar çok formaliteye bo
~lmuşiur ki zaman zaman Mahkeme ve Yargıtay karar
ları ile işin içinden çıkmak mümkün olmuştur. Hatta çok
çelişik Yargıtay kararlan da görülmüştür. Bazı Yargıtay
Kararlarına bir göz atalım:

Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası
nın yetkisine ilişkin itirazların ispatlayıcı gerekli belgele
ri de ihtiva etmesi, dosyaya bu belgelerin de eklenmesi
zorunludur (E. 12605, K. 8498) ..

İş Mahkemelerinin görevi, belli işyeri veya işyerleri
için yapılacak toplu iş sözleşmeleri ile ilgili toplu görüş
melerde, işçileri temsil bakımından işçi sendikaları ara
sında çıkacak yetki uyuşmazhkları hakkında, Bölge Çalış
ma Müdürlüklerince verilen kararlara ilgililerin itirazları
nı inceleyip karara bağlamakla sınırlandırılmıştır. (E.
10232,. K. 8661)

İşyerleri esasına göre yapılan toplu iş sözleşmesinde
yetki itirazını incelemek Bölge Çalışma Müdürlüğünün
ve bu Müdürlük aleyhine yöneltilen itirazın incelenmesi
de mahalli iş mahkemesinin görevi içindedir. İş mahke
mesinin görevsizlik kararı verip dosyayı Yargıtaya yolla
ması üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de görevsizlik
kararı verirse ihtilafı halledecek merci yoktur. (E. 9/766,
K. 392) •

275 sayılı yasada Bölge Çalışma Müdürlükleri ve İş
Mahkemelerinin görevi sayılmıştır. Bunun dışında bir gö
rev ifasına kanun engeldir. (E. 10711, K. 144)

275 sayılı yasanın 11. maddesi uyarınca, Çalışma Ba·
kanlığının yetki itirazı hakkında verdiği karara karşı
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Yargıtay'a yapılan itirazlarda, Yargıtay'ın itiraz mercii
olarak inceleme yetkisi, Çalışma Bakanlığınca karara bağ
lanan maddelere maksur ve münhasir bulunmak gerekir.
(E. 162, K. 4)

İşyeri esasına göre yapılmış bir toplu iş sözleşmesi
yürürlükte iken, aynı işyeri için işkolu seviyesinde toplu
iş sözleşmesi yapılması mümkündür... Yetki itirazında
bulunan, iddiasını ispatla yükümlüdür. (E. 1252, K. 10)

Bildirimin yapıldığı günü, geçmesi gereken 6 iş günü
içinde mütalaa etmek gereklidir. (E. 379, K. 1135)

Mevcut toplu sözleşmenin sona erme tarihinden kısa
bir süre önce yeni sözleşme için çağrı yapılmasında kanu
na aykırı bir cihet yoktur... işkolu seviyesinde çoğunluğa
.sahip bir sendikanın sözleşme yapacağı işyerlerinde ayrı
ca çoğunluğa sahip olması şart değildir. (E. 2639, K. 16)

Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen sendika çoğun
luğu haiz olmasa dahi itiraz yetkisi olmayan sendikaca
yapılan itiraz dinlenmez. (E. 5505, K. 22)

Çağrı yetkisine itiraz hakkı, gazete ilanlarının ya
pılması ile doğar ve bu ilanların yapılmasından itibaren
6 iş günü süresi ile sınırlıdır, (E. 8573, K. 28)

İşkolu Toplu Sözleşmesi

İşkolu seviyesinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yet
ki alan ve aynı işkolunda kurulu diğer sendikanın yetki
itirazı reddedilmek suretiyle yetki durumu kesinleşen
sendika, o işkoluna bağlı olan bütün işyerlerinde değil,
yalnız yetki aldığı işyerlerinde toplu iş sözleşmesi yapa
' bilir. Bu suretle alınan yetki karan diğer işyerlerinin iş
verenleri için kaziyyei muhkeme değildir. (E. 8992, K.
30)

Bir işkolunda toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi
teşekkülü, o işkolundaki işveren teşekkülleriyle bir işve-
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ren teşekkülüne mensup olmayan işverenlerin hepsini
toplu görüşmeye çağırmak zorunda değildir. (E. 9865,
K. 14)

Toplu sözleşme yapıldığı sırada yetkili sendikanın
üyesinin sonradan istifası ile sözleşmeden yararlanıp ya
rarlanmayacağı, yetkili sendikanın bir süre sonra işye
rinde çoğunluk sendikası olmaktan çıkması, ve benzeri
konulardaki çeşitli kararlar da konuların 275 sayılı yasa
da açıklıktan uzak hükümlere fazlasiyle yer verildiğini
gösterir.
Toplu sözleşme yetkisi alına
konusunda görülenler

Sendikalar Kanunu'nun getirdiği hükümler arasında
yer alan üyenin sendika aidatının işveren muhasebesince
sendika adına kesilip işçi sendikasına gönderilmesi; üye
olmayanların toplu sözleşmenin getirdiği haklardan ya
rarlanması için sendikanın muvafakatı şartı; dayanışma
aidatı gibi yeni müesseseler toplu sözleşme yapma yetki
si almanın önemini arttırmıştır. Aslında işçinin ekono
mik, sosyal ve kültürel menfaatleri ve sosyal yaşantısı
ile çok yakından ilgili olan toplu sözleşme yapma hakkı
nın sahte üyelik fişleri ile, hileli bildirimlerle, ahlak dışı
yollara ve usullere başvurma ile elde edilmesi ve böylece
kötüye kullanılması çeşitli tepkileri davet etmektedir.
Hatta, Anayasada yer alan bir hakkın sosyal adalete uy
gun ve işçilerin daha iyi bir hayata kavuşmalarına yar
dım edecek bir şekilde kullanılması ilkesine ters düştüğü
için gerçeğe aykın olarak elde edilen toplu sözleşme yap
ma yetkisi çalışma hayatı bakımından daha çok ciddi bir
sorun haline gelmektedir. Bu bakımlardan toplu sözleşme
yetkisi alma konusunda karşılaşılan güçlükleri, sahteci·
likleri ve yetki almada başvurulan kanun dışı teşebbüs
leri iyice su yüzüne çıkarmak gerekir.
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Bu yapılmalıdır ki, yeni tasarılar hazırlanırken daha
öncekilere benzer yanlışlıklar yapılmasın ve yeni haksız
lıklara kapı aranmasın.

Sözleşme Yapma Çok Yönlü Bir İş

Çünkü bu konuda daha ilk toplu sözleşme görüşmele
ri yapıldığı vakit önemli sorunlar birbirini izlemiş ve şi
kayetler yükselmeye- başlamıştı. örneğin Maden - İş Sen
dikası'nın ilk eleştirileri şöyleydi:

Toplu iş sözleşmesi yapma konusu «çok yönlü bir ni
telik göstermektedir. İlk nazarda 275 sayılı kanunun ge
tirdiği sistemde mesele basitmiş gibi gözükmektedir. Ka
nuna göre bir işyerinde veya işkolunda çalışan işçi ço·
ğunluğu üyesi olan sendika, o işyeri veya işkolunda söz
leşme yapmak yetkisine sahiptir. Ama bu hiç de bu şekil
de cereyan etmemekte, kanunun boşluklarından yararla
nan kötü niyetli sendikalar ve işverenler bu konuda büyük
suistimaller yapmakta, işçinin iradesi dışında ve isteme
dikleri hatta hiç mensubu bulunmadıkları sendikalar tara
fından namlarına uzun süreli ve hiç bir hak sağlamayan
sözleşmeler yapılmaktadır.» (22, 23, 24, 25 Ekim 1967
Kongresine sunulan Rapor, Maden - İş Yayınları No. 9)

Yani, 275 sayılı yasada öngörülen toplu iş sözleşmesi
yapmak için yetki alma düzeni içinde:

1 - İşçinin iradesi dışında, istemediği bir sendika
ile toplu sözleşme yapılmaktadır.

2 - İşçinin üye bile olmadığı sendikalar, o işyerin
deki işçiler adına, sanki işçiler sendikalarının ,
üyesiymiş gibi uzun süreli toplu sözleşmeler
yapabilmektedir.

8 - Bunların yapılması için sahtekarlık yolları se
çilmekte ve çeşitli suistimaller olagelmektedir.

Şu halde 275 sayılı yasanın bu kanunsuz işler yapa·



rak toplu sözleşme yetkisi almaya açık kapılarım sımsı
kı kapamak gereklidir. Çünkü 1967'de dile getirilen yol
suzluklar ve yetkinin tespiti yüzünden çıkan anlaşmaz
lıkların doğurduğu daha başka sorunlar işçilerin Anaya
sada yer alan toplu sözleşme yolu ile ekonomik ve sosyal
haklarının daha iyiye götürülmesi yolunu tıkamakta, bir
kısım sözde işçi sendikaları, işçi haklannı işverenlere sat
mak için her türlü kanunsuz işleri yaparken bir kısım
işverenlerden de himaye görmekte ve hatta bazı sendika
üst kuruluşlarının Bölge Merkezleri sahteciliğin yapım
yerleri haline getirilmektedir.

Maden - İş Sendikası, aradan üç yıl daha geçtikten
ve toplu sözleşme yetkisi alma işleminin her türlü suis
timallere açık kapı bırakmış olmasından yararlananların
çokluğu karşısında bu kez şu ilginç gerçekleri dile getir
mekten kendini alamamıştır:

«Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmeleri yapabilmek
için işçilerin ve sendikaların yaptıkları çalışmada ortaya
çıkan en mühim mesele, sahte fiş tanzimi meselesidir.
Sahte fiş (üyelik fişi) tanziminin kolaylığı, yetki aldık
tan sonra tekrar kayıt yapıp (işçiyi yeniden üye yazıp)
suç delillerini (ilk sahte üye giriş fişlerini) ortadan kal·
dırma olanağı ve sahte fişlerle yetki alıp toplu sözleşme
yapıp işçileri üç yıl bağlamada (bu süre içinde başka bir
toplu sözleşme yapılmayacağından işçilere hakkettikleri
menfaatlan sağlıyacak yeni bir işlem olamayacağından)
işverenlerin gösterdikleri kolaylıklar, açılan ceza davala
rının bugüne kadar neticelenmemesi ve uzun prosedürler
den geçmesi sahteciliği (sahte üye giriş fişi düzenlemeyi)
yaygın bir hale getirmiştir.» (Çalışma Raporu 1969·1971;
Maden - İş Yayınlan No. 13)

. Demek ki, 275 sayılı yasanın öngördüğü düzen için-
de:

1 - Sendikalar, kendilerine üye olmayan işçiler adı-
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na üye imiş gibi sahte giriş fişleri düzenleye
bilmekte ve bunlara dayanılarak. toplu sözleş
me yetkisi alabilmektedir.

2 - Sahte üye fişleriyle toplu sözleşme yetkisi al
dıktan sonra toplu sözleşme yapan sendika, es·
ki sahte fişleri atıp, yerlerine bu kez gerçek
ten işçilere imza ettirdikleri üyelik fişlerini
kullanmaya başlamakta, suç delillerini kolayca
yok edebilmektedir.

3 - İşçilerin insanca yaşaması, çalışma hayatının
kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadı
ve mali tedbirler ile çalışanları koruma görevi
Anayasaca devlete verilen görev (Md. 42) . 275
sayılı yasada Bölge Çalışma Müdürlüklerinin
aksayan işleyişi ve gerçeğe aykırı kararları ile
yerine getirilememektedir- İşçiler, toplu sözleş
me ile iktisadi ve sosyal durumlarını korumak
veya düzeltmek amacını gerçekleştirmek ister
lerken, bu kez sahte üye giriş fişleriyle toplu
sözleşme yetkisi alan sendika tarafından üç yıl
gibi uzun bir süre elleri, kollan bağlı duruma
getirilmektedir.

O halde 275 sayılı yasanın bu Anayasaya aykırı yön
de işleyen düzenlemesine son vermek gereklidir. Bu da
yasa değişiklikleriyle sağlanabilecektir.

İlk büyük imza
sahteciliği

Türkiye sendikacılığı 1966 yılında işçilerden yana
olanlar ve işveren çevrelerine yatkın olanlar şeklinde bir
önemli ayırım dönemine girmişti. Uzun yıllardan beri
ücretleri düşük tutmada büyük ustalık gösteren işveren
ler toplu sözleşme düzeninde deney kazanan, bilgileri ve
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bilimsel görüşleri billurlaşanlar karşısında kendi çıkar
larma uygun bir sendikacı nesli yetiştirmeye önem ver
meye başlamışlardı. Bunların arasında maden, madeni eş·
ya ve makine sanayii işkolu en önde gelen bir durum gös
teriyordu. özellikle çelik endüstrisinde ve hele hele ikti
sadi devlet teşekküllerinden birinde gerçek sendikacılığın
uygulanmasını zararlı görenler, el altından Türkiye Ma
den - İş Sendikasının Karabük Demir Çelik Fabrikasında
ki egemenliğini ortadan kaldırmayı planlamışlardı.

Tam yeni bir toplu sözleşme çağrısı yapma zamanı
gelince, T. Maden - İş Sendikasının Karabük Şubesi yö
neticileri bir tertip için ikna edilmişler ve şube binasın
daki bütün üyelik evrakını binadan kaçırmışlar ve hemen
Karabük Çelik Sanayii İşçileri Sendikası adı altında yeni
bir sendika kurarak Maden - İş'in üye giriş fişlerini bu
yeni mahalli sendika için kullanmaya koyulmuşlardır. An·
cak, bu sendikacılık oyununu öğrenen Türkiye Maden-İş
Sendikası, olaya el koymuş ve Karabük Demir Çelik Fab
rikasında işçiler adına toplu sözleşme yapma yetkisini al
ma mücadelesini vermiştir. (Eski şube yöneticileri ile olan
yasal mücadeleyi bir yana bırakıyoruz).

Maden - İş yeniden üyelerini yazmak durumunda ka
lınca fabrikada çalışan 8215 işçiden 6570'ini 1967 sonuna
kadar üye yazmıştır. Çelik - İş Sendikası ise kendisinin
8015 üyesi olduğunu iddia etmiş ve Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne itirazda bulunmuştur. Bölge Çalışma Müdürlü
ğünden iki müfettiş, sendikaların gösterdikleri üye fiş
lerinin doğru olup olmadıklarına ve yasaya uygun olarak
kaydedilip edilmediklerine bakmadan 8202 işçiden 8015
ini üye yazdığını iddia eden Çelik - İş sendikasının yetki
li olacağını, zira T. Maden - İş'in 6025 üyesi bulunduğunu
bildirdiğini raporuna yazmıştır.

İşçilerden en az 5.000'i T. Maden - İş'e başvurarak
kendilerinin bu yeni mahalli sendikaya üye olmadıklarını
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bildirmişler ve bu işte bir sahtekarlık olacağını hatırlat
mışlardır. Tedbir olarak da 4058 işçi Noter aracılığı ile
Çelik - İş Sendikasına istifalannı göndermişlerdir. Bunla
ra aldırmayan Bölge Çalışma Müdürlüğünün verdiği yet
ki kararı, Maden - İş'in itirazı üzerine Karabük İş Mah
kemesince bozulmuştur.

İncelemenin Ortaya Çıkardıkları

Bu bozma kararı üzerine Bölge Çalışma Müdürlüğü
Fabrikadan aldırdığı isim listesi üzerine üye giriş fişle
rini incelemeye koyulmuştur. Maden • İş Sendikası hu
kukçularının da yaptırdıkları tespit şu durumu ortaya çı
karmıştır:

1 - Çelik - İş Sendikası yasa gereği tutması lazım
olan noterden tasdikli üye defterlerine sahip değildir. An
cak Bölge Çalışma Müdürlüğü üzerlerinde Karabük No
terinin damgasını taşıyan bir takını yaprak şeklinde fiş
leri vardır.

2 - Çeliş - İş Sendikasının Maden - İş'e gönderttiği
684 istifa. dilekçesinde adları bulunanlardan 384'ü aslın
da Maden - İş'e hiç üye olmamışlardır.

3 - 40 tanesinin istifasının Temmuz 1965 tarihini
taşıdığı, oysa bunların Kasım ve Aralık 1965'te Maden
• İş'e yeniden üye yazıldıkları,

4 - Gönderilen 11 istifa dilekçesinde kimin istifa
ettiğini bildiren isim ve soyadının bulunmadığı.

Çelik - İş Sendikasına üye olmadıkları halde üye imiş
gibi gösterilen ve imzaları taklid edilen üyelerden 2174 iş
çi ile Maden - İş sendikasından istifa ettikleri bildirilen
ve fakat bu istifadan haberi olmadıkları için Maderı-İş'e
şikayette bulunan 346 işçi, ki 2520 işçi ediyor, Çelik - İş
yöneticileri aleyhinde dava açmışlardır. Cumhuriyet sav
cılığına yapılan başvurmalar üzerine telaşa kapılan Çe-
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• lik - İş'çiler, ortada dolaşan af söylentileri üzerine Anka
raya heyetler göndermiş ve girişilen sahtecilik suçların·
dan binlerce işçinin açtığı dava ile ağır cezalara çarpıl
rrialarının muhtemel olduğunu, ancak bu «işi» sırf «parti
cilik gayretiyle» yaptıklarını yaymışlardır. Türkiye Ma
den - İş'in izlediği ekonomik ve sosyal politikayı kendi
çıkarlarına aykırı görenlerin büyük gayreti meyvasını
vermiş ve 1965 sonlarında hazırlanan af tasarısına sonra
dan hususi evrakta sahtecilik de af kapsamına alınmış ve
af tarihi, suç tarihinden sonraki bir günden başlatılmış
tır.

Bu arada toplu sözleşme yetkisi alma mücadelesi bü
yük engellerle karşılaşmıştır.

Mükafatlanan Bazı Sanıklar

Yetki kararına itiraz edilen Mahkemenin tayin ettiği
Bilirkişi Heyeti, 38 günlük çalışması sonucunda hiç bir
neticeye ağırlık vermemiştir. Mahkeme, Bilirkişi Heyeti
nin raporunu aldıktan bir gün sonra 5 Mart 1966'da ver
diği kararında yetkiyi Bölge Çalışma Müdürlüğünün mü
talaasına uygun şekilde vermiştir. Yapılan itiraz ve Bilir
kişinin kesin bir karar vermesi gerektiği yolundaki itira
zı kabul ederek yeniden Bilirkişi tetkikatı yaptırmıştır.
Bu kez iki aylık bir inceleme yapan Bilirkişi heyeti, top
lu sözleşme çağrısının yapıldığı 1 Ocak 1966 tarihinden
sonra T. Maden - İş Sendikasına gönderilen hileli istifa
nameleri, sendikanın üyeleri" sayısından düşerek sonuca
varmış, buna rağmen Maden - İş'in üyesinin 4522, Çelik
- İş'in ise 4374 olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Artık
Mahkemenin toplu sözleşme yetkisini T. Maden ~ İş Sen
dikasına vermesi gerekirken karar başka şekilde çıkmış
tır. Çünkü bu Bilirkişi raporu, Mahkemenin karar günü
olarak bildirdiği tarihte Hakime verilmemiş, Mahkeme de
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bu rapor gelmeden Bölge Çalışma Müdürlüğünün verdiği
mütalaaya dayanarak yetkiyi Çelik - İş'e vermiştir.

En az 2520 işçinin imzalarını sahte üye giriş fişleri
ne atan bir avuç sanık, kendilerine yamandıklan iktidarın
özel muamelesiyle Bölge Çalışma Müdürünün gayreti ve
af kanununun genişletilmesi ile müküfatlandırılmıştır.

İkinci önemli olay

Bu tür haksızlıkların ikincisi ve yine önemli birisi
bu kez Karadeniz Ereğlisinde ve Ereğli Demir Çelik Fab
rikaları A.Ş. de çalışan işçiler adına sözleşme yetkisinin
verilmesi işleminde görülmüştür.

T. Maden - İş Sendikası, daha önce bu işyerinde top
lu sözleşme yapmıştı. Yasaya göre taraflardan herhangi
birisi sözleşmenin son bulduğu tarihten başlamak üzere
sözleşmeyi tadil etmek isteğinde ise, bunu en geç bir ay
içinde karşı tarafa yazı ile bildirmek zorundadır. (275,
Md. 10/d)

Bir başka fıkraya göre de taraflardan birisi bir ay
lık süre içinde karşı tarafa ihbarda bulunmazsa sözleş
me kendiliğinden bir yıl için yenilenmiş olabilmektedir.
(275, Md. 10/c)

Yine 275 sayılı yasaya göre (Md. 4/2) toplu sözleşme
süresinin bitiminden 1 ay önce taraflardan birisi, sözleşme
yi feshettiğini bildirmez ise sözleşme kendiliğinden 1 yıl
uzamaktadır.

Maden - İş Sendikası 27 Şubat 1965'ten başlamak
üzere 31 Aralık 1967'ye kadar süreli bir toplu iş sözleş
mesi yaptığı için, sözleşmeyi uzatma ya da feshetme
hakkını haiz bulunmakta idi. Karşı taraf ise Ereğli De
mir Çelik Fabrikaları A.Ş. işvereni idi.

Gerçek böyle olduğu, hiç bir ilgisi ve «taraf» olma
sıfatı bulunmadığı halde Metal - İş Sendikası 30.9.1966
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tarihinde tutmuş, Ereğli Demir Çelik'teki toplu sözleş
meyi feshettiğini bildirmiştir. Bununla kalmamış, Ereğli
Noteri aracılığıyla Maden - İş Sendikasına üyelerinden
1773'ünün istifa mektubunu yollatmıştır.

Ardından da 1.10.1966 tarihinde gazetelere ilan ve
rerek adı geçen işyerinde toplu sözleşme yapacağını ilan
etmiştir. Bu açıkgözlük karşısında yasal yollara başvu
ran Maden - İş, Zonguldak Bölge Çalışma Müdürlüğünün
6.10.1966 günlü kararı ile (sayı 61) çağrıyı iptal ettir·
miştir. Ne var ki Ereğli'de İş Mahkemelerine bakan Ha
kim ·M. Emin Yücebilgin (11965), Metal - İş'in bu sözleş
me çağrısını iptal kararını incelemiş ve bütün hukukçula
rı hayretler içinde bırakan bir mütalaa vermiştir. Bu ka
rara göre: Toplu sözleşmeyi tadil etme yetkisi akit sendi
kaya verilmiş bir hak değildir. İlgili bir sendikanın da
sözleşmeyi feshetmesi mümkündür ve sözleşmenin biti
minden 3 ay önce yapılan bir yeni sözleşmeye çağrı ilam
da muteberdir ve hangi sendikanın yetkili olduğunun tes
piti 1.10.1966 tarihindeki üye çokluğu durumuna göre hal
ledilmek gerekir.

Maden - İş'in Şikayetleri
Çabaları ve Sonuçları

Maden • İş, bir yandan bu hakimi Yüksek Hakimler
Kurulu'na şikayet etmiş, öte yandan üyelik durumlarının
aydınlığa kavuşturulması çalışmalarına geçilmiştir.

1 - Maden - İş'e gönderilen istifa fotokopilerinin
sendika anatüzüğü hükümleri karşısında geçersiz oldu
ğuna dair bilimsel mütalaalar almıştır.

2 - Üyelerden alındığı bildirilen istifaların, gönde
rilen tarihten çok önceleri alındığını, ancak bu istifa ta
rihinden sonra işçilerin gerçekleri görüp yeniden Maden· -
İş'e üye olduklarını tespit etmiştir.
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3 - Her ihtimale karşı kendi üyelerini 30.9.1966 ta
rihinden sonra yeniden üye kaydetmiştir.

4 - Notere verilen tarihsiz istifaların verilişi 10.
ayda olduğu halde, Noterin bunu 30.9.1966 gibi gösterdiği
belgelerle anlaşılmıştır. örneğin Noterliğin 29.10.1966 ta
rihli yazısında bu apaçık görülmüştür.

5 - İstifa mektuplarına işçiler tarafından tarih atıl
madığı halde, sonradan bu istifanamelere Metal-İş yöne·
ticilerinin kendilerinin tarih attıkları Metal - İş Sendika
sı eski başkanı Yusuf San tarafından Ereğli Sulh Ceza
Hakimliğinde verdiği ve 66/2356 sayılı dosya muhteviya
tındaki ifadesiyle de sabittir.

6 - Ereğli işçileri, Metal - İş sendikasına ihtar gön
dermiş ve çok eskiden verdikleri istifanameleri kullan
mamalarını bildirmişlerdir. İşçiler, aksi takdirde yöneti
ciler aleyhine dava açacaklarını bildirmişlerdir.

7 - Böylece Maden - İş Sendikası 30.9.İ966 tarihi
itibariyle yeniden 2.369 işçiyi üye kaydetmiştir.

8 - İşçilerden 500'ü de Metal - İş'e istifalarını gön
dermişlerdir.

9 - Maden - İş, sözleşmede yetkili olduklarını bildi
ren iki sendikanın da üye durumlannın tespiti için bilir
kişi tayinini Karadeniz Ereğlisi Hakiminden istemiştir.

10 - Metal • İş de, karşı sendikanın üyelerinin tespi
tini istemiş ve gelen Bilirkişiler üye durumunu görmüş
ve tespit etmişlerdir.

11 - Bilirkişiler, tetkiklerinin sonucunu Bölge Çalış
ma Müdürlüğünün kararlarından sonra vermişlerdir, bu
bakımdan da Mahkeme, bu raporları incelemeden kararını
vermiştir.

12 - Bilirkişilerin Metal - İş Sendikasının üyelerinin
durumunu bildiren raporlarına göre sonuç şöyledir:

a) Metal - İş'in karar defterine geçirilen ve üyeliğe
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kabul işlemleri tamamlanan, adı, soyadı, sicili, giriş tari-
hi belli olan işçi sayısı 1374'tür. •

b) 271 istifa dilekçesinin takdiri Mahkemeye bırakıl·
mıştır.

c) Diğer istifalarda gerekli sicil numaralarının ve
isimlerin tutmaması bakımından bunların nazara alınma
ması uygun görülmüştür.

13 - Bilirkişilerin Maden - İş Sendikasının üyeleri
nin durumlarım bildiren raporuna göre sonuç şöyledir:

a) 30.9.1966 tarihinde üye sayısının 1717 olduğu,
b) 1 no.dan 11 numaraya kadar olan defterler No

terce tasdikli olmadığı için bu defterlerdeki kayıtların
sayılmayacağı,

c) 1180 istifanın muteber olduğu,
d) 30.9.1966 tarihine göre sonuç olarak Maden - İş'in

1824 üyesinin mevcut bulunduğu rapora geçirilmiştir.
14 - Bölge Çalışma Müdürlüğü ise bir kişiye üye

durumunu inceletmiş ve
a) Tüzüğe aykırı olarak gönderilen fotokopi halin

deki istifaları kabul etmiş,
b) Metal - İş'e gönderilen taahhütlü istifaları dik

kate almamış.
c) Dfaden - İş'in 30.9.1966 tarihinden önce 1429 mu

teber üyesinin bulunduğunu,
d) 30.9.1966'da yapılan 2369 yeni kayıttan yalnız

46l'ini muteber görmüş, diğerlerini «vardiyadan, «mü
kerrer», «İmzasız» diyerek üye kabul etmemiştir.

e) Bölge Çalışma Müdürlüğü ccMaden - İş sendikasın
dan 14.20'de istifa eden bir üyenin iki saat sonra Maden
- İş'e üye yazılması mümkün olamaz» mantığıyla hareket
etmiş (Raporun 4. Md c fıkrası)

f) Sonunda Maden - İş'in üyesini 1818, Metal - İş'in
ise 1906 olarak kabul etmiş ve ona göre karar vermiştir.

15 - Maden - İş, İş Mahkemesinde bu karara itiraz
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etmiş ; daha önce, taraf olmayan bir sendikanın, sözleşme
yi feshedebileceği hukuki mütalaası ile herkesi hayretler
içinde bırakan bir karar verebilen Hakimden bu davaya
bakmaktan istinkaf etmesini istemiştir. Hakim de davaya
bakmaktan çekilmiştir.

16 - İş Mahkemesine bakan hakim yerine gelen Ha
kim Ali Hocaloğlu'na bu kez Metal - İş Sendikası istinkaf
teklifi yapmıştır. Hakim, davaya bakmaktan çekilmiştir.

17 - Yeni Hakim Muhter İpek, 2.l.1967'de Zongul
dak Bölge Çalışma Müdürlüğünden saat 16.00'da Mahke
me kalemine gelen kalın dosyayı hemen incelemiş ve Böl
genin kararını 3.1.1967 sabahı onaylamıştır.

18 - Böylece, hakkı olmadığı halde, kendisinin yap
madığı bir toplu sözleşmeyi, süresinden üç ay önce fes-_
hettiğini bildirerek sözleşme çağrısında bulunmak gibi
yasa dışı bir tutumu izleyen ve bunun yasaya uygunluğu
bir hakim tarafından iddia edilerek sahte üye giriş fişle
riyle yetki' alabilen Metal - İş sendikası sözleşmeyi yap
mıştır.

19 - Maden - İş, bu kez Metal - İş yöneticileri aley
hine hususi evrakta sahtecilikten dava açmış, haksız ai
dat kesme, hakaret ve müessir fiille devam eden tutum,
Ereğlide işçiler arasındaki kardeşliği bozmuştur.

Bir yetki kararı ve
referandum sonucu

Toplu iş sözleşmesi yetkisinin veriliş düzenindeki ak
saklığı en açık şekilde ortaya • koyan ve dikkatlerin bu
noktaya çekilmesine neden olan bir örnek Derby Lastik
Fabrikası işçilerini de temsil eden Lastik - İş sendikası
ile Kauçuk - İş sendikası arasında geçmiştir.

Lastik - İş Sendikası, 1968 yılında işkolu düzeyinde
toplu sözleşme yetkisi için gereken çağrıyı yapmıştır. Bir
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Noter'in Lastik - İş Sendikası Genel Merkezinde üye giriş
fişleriyle ilgili tespiti sonunda bu sendikanın lastik işko
lunda 10.876 üyesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Aynı iş
kolundaki Kauçuk - İş Sendikası ise 12.869 üyesinin bu
lunduğunu iddia etmiş ve yetki almıştır. Lastik - İş Sen
dikası, Kauçuk - İş Sendikasına verilen toplu sözleşme
yapmaya yetkili sendika kararına Yargıtay 9. Hukuk Dai
resi Başkanlığına başvurarak itiraz etmiştir. Çalışma Ba
kanlığı, konu ile ilgili dosyayı 15.4.1968'de 9. Hukuk
Dairesine göndermiştir. Ancak 9. Hukuk Dairesi'nin bu
konuda daha önce, yani dosya gelmeden 4.4.1968'de ka
rarını verdiği ve yetkinin Kauçuk - İş Sendikasında ol
duğunu kesinleştirdiği' anlaşılmıştır.

İşkolu'nun önemli işyerlerinden biri olan Derby Las
tik Fabrikası işçileri, kendi adlarına üyesi olmadıkları bir
sendikanın toplu sözleşme yetkisi aldığını öğrenince işye
rinde referandum yapılmasını istemişlerdir.

Bir Yargıç başkanlığındaki bir heyet Derby Lastik
Fabrikasında 8 Temmuz 1968 günü bütün işçilerin teker
teker hangi sendikanın üyesi olduklarını gizli oyla bildir
mesi işlemini gerçekleştirmiştir. Heyet, 950 işçinin katıl
dığı gizli oylama sonucunu tutanağa şöyle geçirmiştir:

Lastik - İş'i isteyenler ve Lastik - İş'e üy~ oldukla
rını bildirenler: 930

Kauçuk - İş'i isteyenler ve Kauçuk - İş'e üye oldukla-
rını bildirenler: 6

Çekimser olduklarını bildirenler : 9 kişi
Boş oy kullananlar: 1 kişi
Eski Sendika diye oy verenler: 2 kişi
İşçi Sendikası diye oy verenler: 2 kişi
Böylece, işkolu seviyesinde toplu sözleşme yetkisi

alan Kauçuk - 1ş Sendikasının Derby işyerinde sadece 6
üyesinin olduğu referandum ile anlaşılmıştır.

Bunun üzerine işveren Lastik-İş'le toplu sözleşme
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yapmak zorunda kalmıştır. Ancak 1963-1971 arasındaki
sekiz yıllık uygulamanın nasıl olduğunu bilen Lastik - İş
Sendikası'nın bu konudaki değerlendirmesi haklı olarak
şöyledir:

Bu yasa ve tatbikatı sahte üye fişi tanzimine, hileli
(Naylon) bildirim'e prim veren ve bunlan yapanlara mü
eyyide tatbik edemeyen bir yasadır... Hükümetler ve il·
gili Anayasal kuruluşlar 274 ve 275 sayılı yasaların yeni
den düzenlenmesi gerektiği gerçeğini kabul etmelidir.
özellikle sahte fişlerle yetki alınması ve hileli bildirim
ve ilanlarla hiç üyesi bulunmayan yerlerde dahi sendika
lara sözleşme yapma imkanı verilmesi önlenmelidir. İşler
liği bulunmayan iş kolu yetkisi kaldınlmalıdır. (Lastik -
İş Sendikası 17. Dönem Çalışma Raporu, s. 111)

Sahte fişlerle yetki alma örnekleri

Lastik·İş'in ve diğer gerçek işçi sendikalarının haklı
olarak yakındıkları sahte üye giriş fişlerinin varlık ne
denine değinmek gerekir. Bir kez 275 sayılı yasa toplu iş .
sözleşmesi yetkisi alabilmek için işçi çoğunluğunun tem
silini başlıca koşul kabul etmiştir. Bu koşulun ispat aracı
ise yalnız üye giriş fişleri'dir. Bu nedenle hangi sendika
o işyerindeki işçiler adına daha çok üye giriş fişi göste
rirse Bölge Çalışma Müdürlükleri o sendikaya toplu söz
leşme yetkisi vermektedir. Sahte üye giriş fişleri göste
ren sendikaya karşı gerçekten o işyerindeki işçilerin ço
ğunluğunu temsil eden sendikanın yaptığı itirazlar ve «Bu
fişler sahtedir» iddiası kulak ardı edilmektedir. Bölge Ça
lışma Müdürlüklerince verilen cevap genellikle şöyledir:

«Sahtelik iddiasının tetkiki yetki prosedürü içinde
incelenemez. Bu konuda sahtelik davası açmak gerekir.»

İş Mahkemeleri de sahte giriş fişleri hakkında her
hangi bir işlem yapmamaktadır. Konunun Asliye Ceza
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Mahkemelerini ilgilendirdiği bildirilmekte ve sahte üye
giriş fişi düzenleyenler hakkında sahte özel evrak tanzim
etmek Ye kullanmak suçundan dava açılması gerektiği
beyan edilmektedir.

özetlersek :
275 sayılı yasanın getirdiği toplu sözleşme yetkisi al

ına sistemi içinde:
1 - Bazı sendikaların sahte üye giriş fişleri düzen

lemesi karşısında:
a - Bölge Çalışma Müdürlükleri yetki prosedürü

içinde sahte fiş düzenleme konusunu inceleye
rnemektedirler.

b - İş Mahkemeleri, sahte üye giriş fişi düzenlen
mesi konusunu kendi yetki sınırlan dışında gö
rerek bu konu hakkında karar verememektedir
ler.

c - Asliye ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sahte hu
susi evrak tanzimi ve kullanılması suçundan da
valar açılabilmekte ise de bu davalar yıllarca
sürmektedir. Bu nedenle de sahte üye giriş fişi
düzenleyenler tekrar tekrar aynı suçu işleyerek
toplu sözleşme yetkisi almaktadırlar.

2 - Bazı sendikalar hileli (Naylon) bildirimle top
lu sözleşme yetkisi almaktadırlar.

Bunu biraz açıklayalım:
Bir işyeri ile toplu sözleşme yapmak isteyen bir işçi

sendikası, toplu sözleşme görüşmelerine başlamadan 6 iş
günü önce Bölge Çalışma Müdürlüğüne yazı ile başvura
rak aynı mahaldeki aynı işkolu sendikalarının listesini is
temektedir. Bölge Çalışma Müdürlüğünden sendika liste
sini alan ve yapacağını tasarladığı sözleşmeye muhatap
olacak işyerinde bir iki üyesi bulunan sendika, kendi
adanılan aracılığıyla işyerinde hangi sendikanın çoğunluk
işçiyi temsil ettiğini sorup öğrenmektedir. İşyerinde an-
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cak iki, üç üyesi olan bu girişken sendika bu kez üyesi
çoğunlukta bulunan sendikaya adı, sanı mevcut olmayan
bir işyeri ile sözleşme yapacağını bildirmektedir, O işye
rinde hiç üyesi olmayan öteki sendikalara ise doğrusunu
yazmaktadır. İşyerinde çoğunluğu olan sendikaya gelen
yazı, o gerçek sendikanın henüz ilgilenmediği bir işyeri
-ki bazen gösterilen işyeri bulunmamaktadır- için sözleş
me çağrısı olduğundan, Bölge Çalışma Müdürlüğüne her
hangi bir bildirimde, itirazda bulunmamaktadır.

İşte bu doğru hareket yüzünden, girişken sendikanın
hileli bildiriminin yanlış sonuçlan alınagelmektedir. Şöy-
le ki: •

Bir iki üyesi olan işyeri ile toplu sözleşme çağrısı ya
pan Sendikaya, zaten üyeleri olmayan sendikalar itiraz
etmediği ve aslında çoğunluğu bulunan sendikaya da yan
lış bildirim yapılmış olduğundan o da gizlenen işyerinde
çoğunluk iddiası ile çağrıya itiraz etmediği için girişken
sendika kolları sıvamaktadır. Süresi içinde hiç bir itiraz
la karşılaşılmadığından Bölge Çalışma Müdürlüğü, sözleş·
me Çağırısında bulunan sendikaya toplu sözleşme yetkisi
vermektedir. Süresi içinde hiç bir sendikadan İş Mahke
mesine itiraz yapılamadığı için de yetki kesinleşmektedir.

Yeni Bir Moda :
«NAYLON Bildirim»

O işyerinde daha önce toplu sözleşme yapan çoğunluk
sendikası mevcut toplu sözleşme biteceği sırada yeni söz
leşme çağrısı yapınca Naylon bildirim'in yanlış sonuçları
bir bir öğrenilmektedir. Bunları sıralayalım:

1 - Çoğunluk sendikası içinde başka bir işyeri için
bildirim yapılan ve postaya iadeli taahhütlü mektup şek
linde verilen zarf için «alındı kağıdı»na imza atmış olduğu
için Bölge Çalışma Müdürlükleri ve İş Mahkemeleri hemen
.şu hükme varmaktadır:



«Dosyada alındı kağıdı bulunduğuna göre bildiri ya
pılmıştır. Bu konudaki itirazın reddine...»

2 - Bildiri zarfından asıl işyeri için değil, başka bir
işyeri kağıdı çıkmış ve sendika hileye başvurmuştur, yo
lundaki itirazlara ilgili makamların cevabı bu kez de şu
olmaktadır:

«Bildirimin hileli, sahte olduğu iddia edildiğine gö
re bu husus yetkiye itiraz safhası içinde incelenemez.
Ayrı bir sahtelik davası açmak gerekir. Bu da iddiayı ya
pan sendikanın bileceği iştir.

3 - Toplu sözleşme çağırısı için mahalli bir gazeteye
ilan verme zorunluğu da bazı kereler sarı sendikacılarca
şöyle uygulanmaktadır:

Toplu sözleşme çağrısı, o mahalde çıkan en düşük ti
rajlı bir gündelik gazeteye verilmektedir. Gazete o sayı·
sından üç bin adet basmıştır. Tanesi 50 kuruş olan gaze
tenin yasa gereği vermeye mecbur olduğu yerlere gönder
diği gazete dışında kalan 2950 gazete o sarı sendika tara
fından 1500 lira verilerek topluca satın alınmaktadır. Bu
nedenle o nüshayı göremeyen ilgili sendikalar da her han
gi bir işlem yapamamaktadır.

4 - Posta ile gelen iadeli taahhütlü mektup zarfı
içinden çıkan yazı ile zarfın üzerindeki numaralar posta
müvezziinin gözü önünde açılarak tutanakla tespit edil
mek suretiyle yapılan sahte bildirimlere ait tutanaklar da.
ne Bölge Çalışma Müdürlüğünce, ne de İş Mahkemelerin
ce göz önünde tutulmamaktadır.

Bu konular İstanbul 5. İş Mahkemesi'nin Değişik İş
971/2, Karar 971/1 sayı ve 20.5.1971 tarihli kararında
açıkça görülmektedir.

Bu düzenin sonucu olarak işyerindeki işçilerin çoğun
luğunun gerçek yetkilisi sendika toplu sözleşme yetkisi
alamazken, küçük bir azınlığın mensup oldukları san bir
sendika toplu sözleşme yetkisi ile donatılmaktadır. Böyle-
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ce 1062 işçinin çalıştığı Gislavet fabrikasında 993 üyesi
bulunan Lastik-İş Sendikası toplu sözleşme yetkisi alama
mış, buna karşılık Kauçuk-İş sendikası toplu sözleşmede
yetkili olarak gösterilmiş ve işverenle sendika kol kola
sözleşme imzalamışlardır. Yasaların açık kapılarından ve
işyerinde referandum yaparak işçilerin gerçek temsilcisi
nin hangi sendika olduğunun tespitine gidilmemesinden
yararlanılarak yapılan haksızlık karşısında işçiler gere
ken tepkiyi göstermek istemişler, ancak buna sendikala
rı asla müsaade etmemiştir. Çünkü fiili bir durum üzerine
yüzlerce işçi işinden atılacak ve koğuşturmalar, soruştur
malar işçilerin aleyhine sonuç verecektir. Bunu hesab
eden sendika, işi olduğu gibi bırakmıştır. Fakat işçiler,
üyesi olmadıkları bir sendikanın yaptığı toplu sözleşme
ile pek çok haklarını kaybetmişler ve bekledikleri ücret
zamlarını alamamışlardır. Bu sonuç, Kauçuk - İş sendika
sının hileli bildirim yapması ve ilgili yerlerin buna mü
dahale edememeleri yüzünden ortaya çıkmıştır, Kısaca
gelişmeyi izleyelim:

Gislavet'teki Gelişmeler

1) Gislavet işyeri için toplu sözleşme yapmaya ha
zırlanan Kauçuk - İş Sendikası, Lastik - İş Sendi
kasına yazılı bildirimde «Bomontldeki Birleşik
Elektrik Sanayii A.Ş.» ile sözleşme yapacağını id
dia etmiştir.
Bu durum posta müvezii önünde tutanakla tespit
edilmiştir.

2) Lastik-İş sendikası Gislavet'teki sözleşmenin biti
mine bir ay kala Noter aracılığıyla sözleşmeyi fes
hetmiş ve yeni toplu sözleşme için Bölge Müdürlü
ğüne başvurarak ilgili sendikaların adreslerini is
temiştir.
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3) Bölge Çalışma Müdürlüğü adresleri vermiş, Las
tik - İş kendi işkolundaki sendikalara bildirim
yapmış, ancak Kauçuk - İş sendikası kendisinin
Gislavette yetkili olduğunu ve yetkisinin kesin·
leştiğini bildirmiştir.

4) Lastik-İş, bu duruma Bölge Çalışma Müdürlüğün
de itiraz etmiş ve hileli bildirimi açıklamıştır.

5) Bölge Çalışma Müdürlüğünün karan şudur (Yet
ki 971/278 sayı ve 13/5/1971 günlü karar)
«274 ve 275 sayılı kanunların tatbikatlarıyla ilgili
bulunan hususlarda Bölge Çalışma Müdürlükle
rinin görev ve yetkileri yine bu kanunlar hüküm
leriyle sınırlı olduğundan ve bu görev ve yetkiler
arasında işçi teşekküllerinin birbirine karşı yap
mış bulundukları yazılı bildirilerin sıhhatlerinin
tahkik ve tespiti keyfiyeti mevcut olmadığından
taraflardan Lastik - İş sendikasının, Kauçuk - !ş
Sendikası tarafından mevzuubahis Gislavet işyeri
ile ilgili olarak yapıldığı iddia olunan yazılı bildi
rinin hileli olduğu hususuna teveccüh eden iti
razları hakkında herhangi bir karar ittihazına
mahal olmadığına...»

Ve böylece Kauçuk - İş'in yetkisi kesinleşmiştir.
İşyerinde çoğunluk tetkikatı yapılması isteği ise,

yetki kesinleştiği için böyle bir tetkikat yapılamayacağı
gerekçesiyle reddedilmiştir.

6 - Lastik - İş sendikası bu kez
a) Pl'T müvezzinin gözü önünde açılan zarftan baş

ka işyeri için sözleşme çağrısı çıktığını bildiren
tutanak,

b) Lastik - İş'irı Gislavet işyerindeki işçilerden 950'
sinden uzun zamandan beri işyeri aracılığıyla sen·
dika aidatı kesildiğini gösteren belge.

c) Kauçuk - İş'ten gelen yazılar.
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d) Lastik - İş'in yetki kararına olan itirazı birbiri
ne ekleyerek İş Mahkemesine başvurmuştur.

7) İstanbul 5. İş Mahkemesi ise şu karan vermiştir:
«Tebligatın hileli yapıldığı şeklindeki müdafaa
nın tahkiki toplu sözleşmenin iptali davası zım
nında mahkemede dermeyan edilmesi icab etmiş
olmakla» itiraz reddedilmiştir.

8) Lastik - İş, bu kez Kauçuk - İş'in yaptığı toplu
sözleşmenin iptali için Bölge Çalışma Müdürlüğü
ne başvurmuştur: 18.10.71 Bölge, itirazı reddet
miştir.

9) Lastik - İş, hakikatın anlaşılması için 6. İş Mah
kemesine başvurmuş, Mahkeme de D. İş, Esas
No. 971/128 karar ve 971/23 sayılı ve 16.12.1971
günlü kararında şöyle demiştir:
«Uyuşmazlık; tebligatın geçerli olmaması ve bil
diri şartlarına uyulmaması nedeniyle toplu iş
sözleşmesinin hükümsüz sayılması noktasında
toplanmaktadır. Derecattan geçerek kesinleşmiş
yetkiye istlnaden Kauçuk - İş Sendikası Gislavet
Kauçuk Sanayii ve Ticaret A.Ş. işyeri işvereni ile
toplu iş sözleşmesi yapmıştır. Bölge Çalışma Mü
dürlüğü ve itiraz merciinin yetki ve görevleri ka
nunen belirlidir. 275 sayılı Kanunun 11 ve 12.
maddeleri yetki uyuşmazlığı, bunların kapsamı ve
çözümlenmesinde izlenecek yolları açıklamıştır.
Esasen kanunun öngördüğü sisteme göre bu hü
kümlerin konuluş nedeni çalışma hayatındaki çe
kişmelere bir an önce son vermek ve iş barışını
korumaktır. Hileli ve naylon bildirim yapıldığı
ve toplu sözleşmenin hükümsüz sayılması gerek
tiği yolundaki iddialar itirazen incelenmiyeceği
ve toplu sözleşmenin iptali yolunda açılacak dava
da ileri sürülebileceği ve inceleme konusu yapıla-
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cağı cihetle usul ve kanuna uygun görülmeyen
itirazın reddine» karar verilmiştir.

SONUÇ:
275 sayılı yasanın 12. maddesinin varlığı mahkemece

de hatırlanarak kabul edilmiştir. Fakat Mahkeme bu mad
deyi dikkate almamıştır. Burada hileli bildirimin tahkiki,
konuyu aydınlığa çıkaracaktı. Zira mahkeme kararında
belirtilen «toplu iş sözleşmesinin iptali» diye müstakil bir
dava bulunmadığı gerçeğini bilmezlikten gelme söz konu
su olamayacağından 275 sayılı yasanın 12. maddesi için
de bu ihtilaf konusu incelenmek icabederdi. Bu yapılabil
seydi naylon bildiri yolu da tıkanacak ve 275 sayılı yasa
nın bir eksiği önlenecekti.

Görüldüğü gibi toplu sözleşme yetkisinin tespiti 275
sayılı yasanın getirdiği düzen içinde çok ihtilaflara ve
hatta zaman zaman kanlı olaylara yol açmıştır. İşveren
ler, güçsüz sendikalarla toplu sözleşme yapma olanağını
bulur bulmaz hemen o yola başvurmaktadırlar. İşçilerin
bilinçli dayanışması ile karşılaşınca gerçeği kabule yanaş
maktadırlar. Yetki konusu referandum yoluyla gerçekleş
tirilirse bu haksızlıklar ve olaylar kesin olarak son bula
caktır. Zaten bu gerçek bazı yazar ve düşünürlerce de ar
tık kabul edilmiştir. örneğin Doçent Dr. Aydın Aybay şu
görüştedir:

Bazı olaylan «doğuran aslında, toplumsal gerçeklerin
gerisinde kalmış mevzuattır. İşgalin sınıf çatışmasında
bir araç olarak kullanılması önlenmek isteniyorsa gelişen
şartlara uymayan ve gelişmeyi barışçı bir dengede tutma
ya. yetmeyen köhne mevzuat hemen değiştirilrrıelidir.»
(Milliyet 20 Temmuz 1968)

Bir başka görüşte şudur:
«... açık kapıları bol olan kanunun uygulamasında ve

yetki konusunda Çalışma Bakanlığı teşkilatının mahke-
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melerden önce, tarafları çekişmeye götürmeyecek karar
lar almaları ve kararlarında sarı sendikalarla, işçiyi tem
sil eden gerçek sendikaları birbirinden ayırmaları gerek
mektedir. Bir sarı sendika daha fazla üye kaydetmiş gö- •
rülebilir. Ama bu üyeler gerçeği öğrendikleri zaman ona
karşı çıkarlar, böylece azınlıkta bulunan yetkili ile, ço
ğunluktaki yetkisiz sendika arasındaki çekişme başlar ve
bu çekişme kanunsuz işgalleri, hatta arbedeleri arttırır.
Yönetim sanatı sadece kanunsuz hareketi yapanları ya
kalayıp içeriye atmak değil, kanunsuz olaylar çıkacak
hale getirmemektir. (Cumhuriyet, 8 Temmuz 1968).

Bir Tatbikatçının önemli önerileri

Sahte imza ile yetki alan san sendikaların sebep ol
dukları olaylar üzerine beliren bu görüşler gittikçe yay
gınlaşmış ve konuya yeni baştan eğilen hukukçular, ger
çekleri de görerek referandumu tek çıkar yol olarak gös
termeye başlamışlardır. Netekim avukat Ülkü Yöney, bir
tatbikatçı da olarak şöyle diyor:

«Yetkinin tespitinde çoğunluk esası vardır. Çoğunlu
ğu Mahkeme kesin olarak halleder. Temyizi yoktur! İşçi
ler iki sendikaya da üye olabildiklerinden iki sendika da
işyeri işçi toplamının yarısını geçebilir. Geçince ne olur?
O yargıç bunu der, bu yargıç şunu der! Sendikacı da
DİSK'çi de olsa, Türk - İş'çi de olsa çıkar yol bulamaz;
basar sahte imzalan, «ben atmasam, hasım taraf atacak»
korkusundan atar... «Nasılsa yargıçın işi başından aşkın·
dır, nereden inceler 500-1000 imzanın sıhhatini?» Sahte
lik dava edilse asır sürer! ·üstelik 300-500 dava açmak
da kimsenin harcı değildir. Açılsa da· ispatlanamaz. Yetki,
kapanın elinde kalır... Sonra Kristof Kolomb'un yumur
tası misali sendikanın birisi akıl eder. Koyar oy sandığı·
nı fabrika kapısına, atılan oylar sayılınca yetkiyi alan
sendikaya çıkan 17 oya karşı, kaybedeni isteyen 580 iş-
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çinin oyu çıkar. Artık Kolomb'un yumurtasının kanunlaş
ması için ille de Derby'lerin işgali beklenirse sorumlu
işgal eden mi olur, onu bilmek için bilgin olmağa lüzum
yoktur.» (Cumhuriyet 7.7.1968)

Burada şunu belirtmek gerekir ki, Derby olayı nedeni
ile Türk - İş'in tutumu haklı eleştiri konusu olmuştur. Ne
tekim bir Başyazar şunu belirtmiştir:

«Türk-!ş bir yandan bugünkü aksaklıklan düzelte
memenin aczi içinde iken, öte yandan san sendikaların
kuruluşuna (Dur!) diyememiştir. İşte Derby olayı bu
gerçeği ortaya koymuştur. Karşısındaki sendikanın DİSK'
e üye olması sebebiyle Türk-İş, hatta böyle bir kuruluşu
arkadan desteklemiştir de...» (Yeni Gazete, 10 Temmuz
.1968)

Gerçekten de toplu sözleşme yetkisi alabilmek için
sahte üye giriş fişi düzenlemede ilk adımı Türk-İş Böl
ge Temsilcisi atmıştır. Ağaç-İş Sendikasının Sakarya Şu
be Başkanı Muharrem Çütçi'nin şahidi olduğu ve Noter
huzurunda yaptığı beyana göre sahte üye giriş fişi dü
zenlemesi şöyle cereyan etmiştir:

«Türk-İş'in !stanbuldaki Bölge temsilcilerinden V...
ve 1. .. ve S... -İş sendikası Genel Başkam M... ve ben
z'onguldak'taki işçi olaylarından hemen sonra İstanbul
daki Türk - . İş Bölge Temsilciliğinde toplandık, Bu arada
Türk İş'e karşı olan Lastik-İş meselesi de görüşüldü. Las
tik-İş'in bütün • toplu sözleşmelerinin' yenilenme zamanı
yaklaştığından bu kerre Lastik-İş'in karşısına sahte üye
giriş evrakı tanzim ederek yani Lastik-İş'ten daha çök
üye sahibi imiş gibi gösterecek şekilde sahte üye çoğun
luğu sağlıyacak üye kayıt defterleri ile Kauçuk-İş sendi
kasının çıkmasına ve toplu sözleşme yetkisini böylece Las
tik-İş'in elinden almasına karar verildi.
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Bir Mesleğin Başlangıcı
Sahtecilik işine şöyle başlandı: Evvela evrakların Böl

ge Müdürlüğüne belli bir süre içinde sunulmak mecburi·
yeti vardı. Ortada sendikaya giren hiç bir üye olmadığı
halde sanki sendikaya bir çok üye girmiş de bunların
kaydı kabul karan veriliyormuş gibi üç ayrı karar alın
dı. Kauçuk-İş'in Sakarya Şube binasında bu kararlar V...
İ.. .'nin baskısıyla gözümün önünde ve Kauçuk-İş Yöne
tim Kurulundan ve U.S. Royal işyerinde çalışan C... tara
fından eliyle şube karar defterine yazıldı. Kararların ta
rihleri, Lastlk-İş'in çağrı tarihinden önce düşürüldü. Ka
rarların içinde giriş gösterilen işçilerin isimleri de yazılı
idi. Ve kayıt defterine ve giriş beyannamelerine gelince
bunlardan her karar ile ilgili gurup o kararın tarihi Ile
ayarlanarak karardan daha önce bir giriş olmuş gibi dü
zenlenerek bir tek defter halindeki üye kayıt defterinde
her işçinin sahte giriş kaydının karşısına sahte imzalan
çeşitli kalemler kullanmak suretiyle atıldı. İmzalan çeşit·
li eller attılar. İmzalan atanlardan gördüklerim şunlar
dır...

Bu iş üç gün kadar devam etti ve işverenden aldık
ları 532 kişilik listeden Lastik-İş sendikasının adları pek
belli yönetici ve temsilcileri düşülmek zorunda kalınca
sayının tamamlanmadığı ve Lastik - İş'in gerçek üyesi
482 rakamını aşılmadığı görülünce V.. .'nin hatırlatması
üzerine toplu sözleşmede işveren vekili gösterilen 18 kişi
nin de üye olabileceği düşünülerek onlardan da güvendik
lerini sahte kayıtlara geçirip defteri 494 üye yazılı olarak
Bölge Müdürlüğüne Ş... bizzat teslim etti...

Şunu da hatırlıyorum ki Kauçuk - İş'in elinde bütün
U.S. Royal işçilerinin adı ve soyadı ve doğum tarihi gibi
teferruatlı künye yoktu. İşverenin verdiği listede sadece
isimler yazılı idi. Sahte kayıtlan düzenlerken lazım ola- •
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•
cak bilgileri taşıyan listeyi de Sakarya Sosyal Sigortalar
Kurumu şubesi İhtiyarlık servisi şefi ve kendisi de bir
sendikacı olan G... bey'den temin ettiler, bu listeyi G...
Bey beş sahifelik bir liste olarak bizzat bana verdi. Ben
götürüp Kauçuk - İş'e teslim ettim. Listeyi G... Beye iade
eden de ben oldum.ıı (Lastik-İş Gazetesi, 3 Haziran 1968)

Noter Huzurunda tespit edilen bu beyandan da anla
şılacağı gibi sahte imza ile sahte giriş fişi düzenlemede
S.S.K.'nun bir elemanı da görev almıştır. Amaç, Tilrk-İş'
ten ayrılan bir sendikanın kendi üyeleri adına toplu söz
leşme yapmasına engel olmak ve üyesi bulunmayan bir
sendikaya yalancıktan üye kazandırıp toplu sözleşme yap
tırmayı sağlamak ve böylece yasa ve ahlak kurallarına
aykırı da olsa karşı sendikayı üyesiz bırakmaya çalışmak
.tır. Her halde bu bozuk düzene bir son vermek gereklidir.
Zira pek çok olay sahteciliğin yaygınlaştığını ve açılan

' ceza davalarının kısa sürede sonuçlandırılamaması yüzün
den bu fiilin kolay kolay işlenir hale geldiğini göstermek
tedir.

Vahim Bir Gidişin
Madde Madde İzahı

Bu konuda yalnız bir sendikanın, Türkiye Maden-İş
Sendikasının Çalışma Bakanlığına şikayet mektubunu
okumak, gidişin vahametini ve genişliğini göstermeye ye·
ter (Çalışma Bakanlığının 7. Mayıs 1971 gün ve 1066-2
394 sayılı yazısına verilen cevapta belirtilenlerden özet
lenmiştir).

1 - Metal-İş Federasyonunun noter tespitleri kanu
nun aradığı nitelikte değildir. örneğin bu federasyona
bağlı sendikalardan istifa eden 14.311 işçiye ait re'sen
tespit zaptı vardır (Bakırköy Noteri, No. 13.239 ve.
12.5.1971 günlü zabıt)

2 - Bu federasyon üyelerinden bazılarının kullan-
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dıkları fişler sahtedir. Tespit edilebilenlerden bir kısmı
şöyledir:

a) öz Maden-İş Sendikası, Mehmet Üretmen (Horoz
Çivi) işyerinde çalışan işçilerden 419 işçiyi üye
si gibi göstermiştir. Maden-İş'in yaptığı itiraz
-üzerine sahtelik ortaya çıkmış ve İstanbul 3. İş
Mahkemesinin kararı ile değil 419 üye gösterilen
işçilerden 462'sinin üyelik giriş fişinin sahte· ol
duğu hükmüne varılmıştır. (Esas 969/180, Ka
rar 970/1627 sayılı ve 28.12.1970 günlü karar)

b) Metal-İş üyesi Çelik-İş Sendikasının AUER işye-
rinde çalışan 733 işçiden 618'ini üyesi gibi gös· ,
termiştir. Bölge Çalışma Müdürlüğü de bu beya-
nı kabul etmiştir (Yet. No. 969/569 sayı ve
19.1.1970 günlü karar)
Oysa 10. Sulh Hukuk Hakimliği tarafından yaptı
rılan tespitte tespit tarihinde Çelik-İş Sendikası
na üye işçi sayısının yalnız iki kişi olduğu orta
ya çıkmıştır. (1970/31 sayı ve 27.1.1970 günlü
Bilirkişi raporu)

c) Çelik-İş Sendikası Singer işyerinde çalışan 723 iş·
çiden 564'ünü üye göstermiştir. Bölge Çalışma
Müdürlüğü bu beyanı doğru kabul etmiştir. (Yet-
1969/571 sayı ve 30.1.1970 günlü karar). Oysa
Maden-İş Sendikası Kartal 2. Asliye Hukuk Ha
kimliğine başvurmuş, yapılan tespit sonunda bu
işyerindeki işçilerden yalnız yirmi iki'sinin Çe- _
lik-İş'e üye oldukları anlaşılmış, öteki fişlerin sah
te olduğu ortaya çıkmıştır. (1970/12 sayılı dos
ya ve 6.2.1970 tarihli bilirkişi tespit zaptı)

. d) Yine Çelik-İş Sendikası Elektro Metal işyerinde
sözleşme yetkisini almak için 445 üyesi olduğunu
iddia etmiştir. Bölge Çalışma Müdürlüğü yine bu
beyana göre sözleşme yetkisini Çelik·İş'e vermiş-
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tir (Yet. No. 1969/570 sayı ve 19 ocak 1970 ta
rihli karar) Oysa buna itiraz edilmiş, 2. Sulh Hu
kuk Hakimliği tarafından yapılan tespitte bütün
üyelik fişlerinin tümünün sahte olduğu, Elektro
Metal işyerinde Çelik-İş'in hiç bir üyesinin bulun
madığı anlaşılmıştır. (28.1.1971 gün ve 1970/32
sayılı Bilirkişi Raporu) Ayrıca işçilerden 83'ü de
Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurarak Çelik -
İş'in üyeleri olmadıkları halde sahte üye gırış
fişiyle kendilerini üye imiş gibi göstermesinden
şikayet etmişlerdir. (Bölge Çalışma Md. bu dilek
çeyi 28.1.1970 günü 2633 sayı ile almıştır)

e) Metal-İş Sendikası Üç Som işyerinde de kendisi
ne üye olmayan işçiler adına sahte evrak düzen
lemiş ve bu gerçek İst, Asliye 22. Hukuk Mahke·
mesince hükme bağlanmıştır. (968/287 sayılı dos
ya)

f) Metal-İş Sendikası Antalya'da Ferrokrom . işye
rinde çalışan işçilerden yüzlercesinin imzasını tak
lit ederek sahte giriş fişi düzenlemiştir. Bu sahte
üye giriş fişlerine dayanarak Bölge Çalışma. Mü
dürlüğünden alınan sözleşme yapma yetkisine
karşı 150 işçi hemen Mahkemeye başvurmuş,
kendi adlarına sahte üye giriş fişi düzenlendiği
için şikayetçi olmuşlardır. Savcılık Metal-İş'in üye
giriş fişlerine el koymuş. 1. İş Mahkemesi, söz
leşme yetkisini bozmuş ve Metal-İş aleyhine sah
telik davası açılmıştır. (Antalya Asliye Hukuk
Hakimliği 1971/422 karar No. 1971/244 ve
5.4.1971 günlü sahtelik davası dosyası)

Sahte evrak düzenleme suçuyla aleyhlerine dava açı·
lan sendikacılar da çoktur. Bir kaçının dosya numaralan
nı ve mahkemelerinin adlarını verelim:
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1 - İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 971/20
sayılı dosya

2 - İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 970/397
sayılı dosya

3 - İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesinde 969/692
sayılı dosya

4 - İstanbul C. Savcılığının 968/33 - 482 sayılı
soruşturma dosyası,

5 - İstanbul 5. Asliye Ceza Hakimliğfnin 971/210
sayılı dosyası

6 - İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 970/772
sayılı -dosyası

Bunlar bile bir çok kişinin sahteciliği sanat ve meslek
ittihaz ettiklerini anlatmaya yetecek güçte dosyalardır.

Niçin Sahtecilik?
Evet, niçin sahte üye giriş fişi düzenlemekte bir kı

sım sarı sendikalar ısrar etmektedir? Çünkü önce Bölge
Çalışma Müdürlüklerinin bazıları bu sahte fişlere karşı
kayıtsız kalmaya alıştırılmıştır. Sonra 275 sayılı yasanın
düzeni yüzünden sahtekarlık yapanlar adeta mükafat gör
mektedirler. Bunu Maden-İş'in Hukuk İşleri Dairesi şöyle
açıklamaktadır (Maden-İş yayınlan No. 13, s. 160):

«Sendikamız bir işyerinde teşkilatlandıktan sonra
çağrıda bulunmaktadır. Çağrıyı duyan işveren hemen sa
rı bir Sendika ile anlaşıp ona işyerindeki işçi listesini ver
mekte ve bir kısmını da baskı ile Sarı Sendikaya sokmak
tadır.

Sarı Sendika da çağrıda bulunmakta ve Bölgeye sah·
te fişleri vererek yetki almaktadır.

Bölge Çalışma Müdürlüğü işçilerin yaptığı sahtelik
itirazlarını dahi nazara almamakta, Mahkemeler bile, çok
kere biz yetki prosederü içinde sahtelik iddiasını tetkik
edemeyiz diye yetkiyi sahtelik yapan sendikaya vermek-

39



tedir. Sahtelik yapan Sendika daha Bölge kararını alır
almaz işyerinde bunu ilan ederek, Sendikasına girmeyen-

. leri Toplu Sözleşmeden faydalandırmayacağını bildirmek
te, işverenin de baskısı eklenince, Sahte fiş tanzim edilen
işçilerin çoğu bu sendikaya girmek durumunda kalmakta
dırlar.

Sahtelik yapan Sendika, Bölgeden aldığı sahte fiş
lerle bilahare imzalattığı fişleri. değiştirmekte ve suç de
lillerini böylece ortadan kaldırmak imkanını bulmaktadır.

Bu imkanın bulunmadığı hallerde dahi gerek ceza
tetkikatının çok uzun süreler devam etmesi, gerekse o iş
yerinde toplu sözleşme yaptığından aleyhine şahit ikame
si de çok kere imkansız olması ve sahte fişlere imzaları
bizzat kendilerinin atmış bulunmamalan cezalandırılma- .
larını son derece güçlendirmektedir.

Bu mevzuda Hukuk Bürosunun faliyeti kısmında ma
lumat verilecektir.

Sendikacılar, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 27.
maddesine göre Mal beyanı bildirmek mecburiyetindedir-
ler. •

Kanım, müddetinde mal beyanı bildirmeyen Sendi
kacılar hakkında çok ağır müeyyide getirmiş ve otomatik
man görevlerinden düşeceklerini belirtmiştir.

Hal böyleyken bu güne kadar hiç bir Sendikacının
Mal beyanları kontrol edilmemiş, Kanunun da hükmü ~
mamen ölü bir hüküm haline getirilmiştir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Ceza davalarının uza
ması, Sarı Sendikacılann işverenlerle anlaşıp yıldırım
süratiyle toplu sözleşmeler yapmaları 274 ve 275 sayılı
kanunların hükümlerinin yetersizliği yetki , prosedürü
içinde bilhassa sahtelik mevzuunda Bölge Çalışma Mü
dürlüklerinin ve Mahkemelerinin bir işlem yapma yoluna
gitmemeleri sahtelik salgınını arttıran nedenlerdir.»
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Yeni Yeni örnekler

Bu konuda bir kaç örnek verelim:
lstanbulda AUER işyerinde toplu sözleşme çağrısın

da bulunan Türkiye Maden-İş Sendikasına karşı Çelik-İş
sendikası itiraz etmiş ve üye çoğunluğunun kendi sendi
kasında olduğunu bildirmiştir. Maden-İş 25 Ocak 1970
günü İstanbul 10. Sulh Hukuk Hakimliğine müracaat
ederek iş-yerinde tespit yapılmasını istemiştir. Hakim is
teği yerinde görmüş, bir bilirkişi heyeti tayin etmiştir.
Tespit işiyle görevli bilirkişi 27 ocak 1970 tarihinde ra
porunu vermiştir. (Rapor, Mahkemenin 1970/31 sayılı
dosyasındadır). Raporda belirtilen şunlardır:

Fabrikada çalışan işçilerin listesi işveren tarafından
Bilirkişiye verilmiştir. 736 işçi Bilirkişi tarafından teker
teker çağrılmış, kendilerinden hangi sendikanın üyesi ol
dukları sorulmuştur. Aynca bir sendikadan istifa etmiş
lerse hangi sendikadan hangi tarihte istifa ettiklerini bil
dirmeleri de istenmiştir.

İşçilerden 581'i en az üç, en çok altı aydan beri Çelik
İş sendikasından istifa ettiklerini ve Türkiye Maden-İş
Sendikasına girdiklerini söylemişlerdir. Bu sendikaya gir
dikten sonra ise hiç bir sendikaya üye olmak için müra
caat etmediklerini de eklemişlerdir.

İşçilerden 94'ü ise işe girdikten sonra Türkiye Ma
den-İş Sendikasına üye olduklarını, istifa etmediklerini,
başka hiç bir sendikaya da girmek için başvurmadıkla
rını bildirmişlerdir. •

İşçilerden yalnız iki işçi, Çelik-İş Sendikasının üye
si olduklarını söylemiştir.

Görüldüğü gibi sahte imza ile toplu sözleşme yetki
si alma yolunu bulanlardan bir sendika 736 işçinin çalış
tığı bir işyerinde iki üyesi varken 675 üyesi olan ve işçi-
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leri çoğunlukla temsil eden Maden-İş Sendikasının toplu
sözleşme çağrısına «çoğunluk bendedir» diye itiraz ede
bilmektedir.

Savcının ve Bilirkişinin
Dile Getirdikleri Gerçekler
İstanbul Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Haydar Me

mişoğlu, işçilerin imzalarını taklid ederek sahte evrak
düzenleyen ve kullananlar aleyhinde ceza davası açan Ma
den-İş'in müracaatı üzerine Hazırlık Tahkikatı sırasında
'(Dosya No. Hz. 970/3550) İddianamesinde şu ibareye :

«Sanıkların bir suç işlemek kararının ısrarı cümlesin
den olarak kanunun aynı hükmünü defaatla ihlal etmiş ol
dukları hususu da göz önüne alınarak... »

yer vermek suretiyle sanıklann tecziyesini istemiş
tir.

Gerçekten de Çelik-İş sendikası aleyhine sahte üye
giriş fişi düzenlemek suçundan daha önce de başka da
valar açılmıştı. Bu arada Elektro-Metal Sanayii işyerin
de toplu sözleşme çağrısında bulunan Türkiye Maden-İş
Sendikasına itiraz eden Çelik-İş sendikası, kendisinin bu
işyerinde çoğunlukta olduğunu iddia etmiştir. Türkiye
Maden-İş Sendikası İstanbul İkinci Sulh Hukuk Hakim
liğine başvurarak işyerinde bilirkişi tetkikatı isteğinde
bulunmuştur. Bilirkişi Heyeti, Mahkemenin 28/1/1970
tarihli karan ile 970/32 sayılı dosyayı incelemiş ve işye
rinde tespit yapmıştır. Sonuç, Raporda aynen şöyle açık-
lanmıştır : .

«471 kişilik Elektro-Metal Sanayii A.Ş. işyeri işçile
rinden 423 işçinin teker teker hüviyetleri tespit edildi.
Bu işçilerden 2 adedi doğrudan doğruya Maden-İş sendi
kasına üye olduklarını, 421 adedi ise (işçinin) bir yıl ila
3 ay önce Çelik-İş Sendikası üyeliğinden istifa ederek he·
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men Türkiye Maden-İş Sendikasına üye olduklarını ve bu
tarihten beri Çelik-İş sendikası ile hiç bir ilgileri bulun
madığını ve halen Çelik-İş sendikasına üye gösterilir ise
ler bu belgelerdeki imzaların kendilerine ait olmadıklarını
beyan ve bu beyanlarını imzalarıyla tastik ettikleri tespit
edilmiştir.»

Türkiye Metal-İş Sendikası da özgen Emaye Fabrika
sı işçileri için sahte üye giriş fişi düzenlemiş Maden-İş Sen
dikasının yasal yollardan yaptığı çeşitli başvurma ve itiraz
sonunda gerçek İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
öğretim üyesi Profesör Kerim Silivrili'nin tespiti ile orta
ya çıkmıştır. İstanbul 2. İş Mahkemesinin 1971/4779 nu
maralı dosyasındaki evrak üzerinde yapılan incelemeler
imzaları giriş fişlerindekine benzemeyen işçiler sayısının
54 olduğuna, 36 imzanın ise aslına benzediğini göstermiş
tir. 4 imzanın da doğruluğuna, ya da sahteliğine dair bir
kanaata varılamamıştır.

İşte . bu tespitledir ki; Bölge Çalışma Müdürlüğünün
toplu sözleşme yetkisi verdiği Metal-İş'in yetkisini Hakim
Turgut Uygur'un Esas 1971/4979 ve Karar 1972/1753 sa
yılı kararı kaldırabilmiştir, Oysa Bölge Çalışma Müdürlü
ğü sadece verilen üye giriş fişlerinin sayısına bakarak ve
bunların gerçek olup olmadığını araştırmaya yetkisi bu
lunmadığını ileri sürerek hangi sendika daha çok üye gi
riş fişleri göstermişse ona yetkiyi vermekte idi. Bu anla
yışın ne kadar hatalı ve hemen her işkolurıda düzmece
sendikalar doğmasına yol açtığı pek çok örnekle ortada
-durmaktadır, Nitekim Bölge Çalışma Müdürlüğü Mehmet
Üretmen Horoz Demir Çekme ve Çivi fabrikasında toplu
sözleşme yapma yetkisini, daha çok üyesi bulunduğu ge
rekçesiyle öz Maden-İş Sendikasına vermiştir (Karar No.
Yet. 968/511). Maden-İş Sendikası hukukçuları ise öz
Maden - İş Sendikasının üye kayıt fişlerinin usulsüz oldu
.ğunu, çoğunun sonradan doldurulduğunu, Bölge Çalışma
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Müdürlüğünün öz Maden-İş sendikası karar defterini in
celemediğini, Maden-İş sendikasına ait üye fişlerini yan
lış saydığını, işyerinde çağrı yapıldığı tarihte 518 değil,
614 işçinin bulunduğunu ileri sürmüş ve sonunda haklı
çıkmıştır. İstanbul 4. İş Mahkemesinin 969/11 ve Karar
971/8 sayılı hükmü bunu göstermektedir. Çünkü gereğini
düşünen Mahkeme «yetkinin kendilerine ait olması lazım
gelirken öz Maden-İş Sendikasına verilmiş olmasının mev
cut çoğunluğa aykırı bulunduğundan öz Maden-İş Sendi
kasının fişlerinin doğru olmayıp sonradan doldurulduğunu
ifade etmiş bulunmaktadır. İst. 22. Asliye Hukuk Mah
kemesi tarafından itirazı müteakip verilen 15/1/1969 ta
rihli kararda da Maden-İş Sendikasına sahtelik konusunda
dava ikamesi lüzumuna karar verilmiş, muteriz sendika da
bu sebeple öz Maden-İş Sendikası aleyhine belirtilen esas
lar dairesinde davasını ikame eylemiş ve filhakika bu da
va ile de öz Maden-İş Sendikası tarafından ibraz edilen
üye giriş beyannamelerinin 462 adedinin imzalarının üye
lere ait olmadığı sabit görülmüş karar da taraflar için
kesinleşmiş bulunmaktadır.» Böylece de Bölge Çalışma
Müdürlüğünün 8/1/1969 gün ve 968/511 sayılı yetki. ka
rarının haksızlığı sabit olmuştur. O kadar ki, öz Maden
İş sendikası, adı geçen işyerinde kendisini çoğunlukta gös
termek için çeşitli usulsüzlükler yapmış ve bunlar Bilir
kişi tarafından raporda yer almıştır. Bilirkişi Cengiz Çe
tinol'un 20/1/1969 tarihinde 22. Asliye Hukuk Hakimli
ğine verdiği raporda şöyle denilmektedir :

«İtiraz dilekçesinde ileri sürüldüğü gibı, öz Maden-İş
Sendikasının üye giriş fişleri üzerinde sondaj mahiyetin
de yapılan karşılaştırmalarda, bir işçi isminin iki, hatta
üç defa kaydedildiği, adına ve doğum yeri yazılarak ayn
ayrı imzalarla bir kaç giriş fişi tanzim edildiği, işyerin
den bildirilen listede ismi olmadığı halde fiş ve üye kayıt.
defterinde sayıma tabi tutulduğu anlaşılmıştır,»
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Bir Haksızlık Ancak
24 Ayda Düzeltilebildi ,

Konuyu derinleştiren Türkiye Maden-İş Sendikasının,
çabaları Bölge Çalışma Müdürlüğünün öz Maden-İş Sendi
kasına verdiği toplu sözleşme yapma yetkisinin iptali ile
sonuçlanmıştır. Ancak bunun için 8.1.1969 dan 28.12.1970
tarihine kadar olan 24 ayı aşkın bir sürenin geçmesi ge
rekmiştir. Zira Hakim Cemal Y,ayvak 28/12/1970'de ver
diği 969/180 Esas, 970/1627 Karar sayılı kararında Bi
lirkişi raporundaki 2. bölümde belirtildiği gibi l'den 160
a kadar olan üye giriş fişlerindeki şahısların, adı geçen
işyerinde çalışmadıkları, 1 numaralı bölümde ise l'den
462'ye kadar olan üye giriş beyannamelerindeki imzaların
işçiler tarafından atılmamış olduğu tespit edilmiştir. Böy
lece de öz Maden-İş'in üye gösterdiği 462 işçiye ait üye
kayıt beyannamelerinin o işçilere ait bulunmadığı Mahke
mece tespit edilmiştir. Bunun sonucudur ki, 275 sayılı ya
sanın 7/2. fıkrasına göre öz Maden-İş'in işyerinde çoğun
luğu teşkil etmediği gerçeği hükme bağlanmıştır. Ve toplu
iş sözleşmesi yetkisi iki yılı aşkın bir süre sonra işçilerin
gerçek temsilcisinin olmuştur.

Bazen üyelerin noter aracılığıyla yaptığı iddia edilen
istifalarının gerçekdışı olduğu ve bu olaylara noterin de
katıldığı görülmüştür. Yani 275 sayılı yasanın getirdiği
sistem her yam ile suç işlenmek suretiyle yetki alınmasına
elverişli olmuş, ve ne yazık ki resmi niteliği bulunan No
ter de bir sahtekarlık olayına katılabilmiştlr,

Noter Tespitleri
Gerçeği Yansıtmaz

Noter tespitlerinin çok kere gerçeği yansıtmadığı da
Yetki Uyuşmazlığı Kararlarında görülmüştür. örneğin Ça
lışma Bakanlığının İşkolu yetki uyuşmazlığı kararlarında
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bunları görmek mümkündür. Bir kaç kararda yer alan ve
görüşümüzü kanıtlayan bölün;Jeri sıralayalım :

1971/23 kararı :
«Bakanlıkça lehine karar verilen C işçi sendikası çağ·

rıdan üç ay gibi kısa bir süre önce sendikasına kayıtlı üye
adedinin 2.998 olduğunu bizzat bildirmiş olması, öte yan
dan SSK istatistiklerine göre bu işkolunda işçi sayısının
7.024 olarak bildirilmiş olması dikkate alınarak, C işçi sen
dikasının çağrı tarihinde 11.062 üyeye sahip bulunduğu
yolundaki Noter tespitinin muhteva itibarı ile esası akset
tirmediği sonucuna varılmış ve B işçi sendikasının itirazı
kabul edilerek Çaİışma Bakanlığı kararının kaldınlmasına
hükmolunmuştur,»

1971/24 Karan :
ıı... Bakanlığımıza bildirdikleri toplam üye miktarı

nın 49:637 olduğu, 31.12.1970 tarihi ile Federasyonun çağ
rı tarihi olan 17.2.1971 tarihi arasındaki bir buçuk aylık
bir zaman zarfında 371.839 - 49'.637 = 322.202 işçinin fe·
derasyona bağlı sendikalara üye olması da düşünülemeye
ceği ve D İşçi Sendikalan Federasyonlarına bağlı sendika
lara kayıtlı üye miktarını gösteren Ankara 13. Noterliği·
nin 17.5.1971 gün ve 6260 sayılı tespit tutanağı da, yuka
rıda tarih ve sayısı kayıtlı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ka
rarında öngörüldüğü gibi muhteva itibarı ile gerçek du
rumu aksettirmeyip, resmi kayıt ve belgelerdeki bilgilerle
çelişik duruma düştüğü dikkate alınarak, D İşçi Sendika
lan Federasyonunun 17 sıra numaralı işkolunda çoğunlu
ğa sahip olmadığı sonucuna vanlmıştır,»

Görüldüğü gibi Noter tespiti de toplu sözleşme yetki
sinin kimde olduğunun saptanmasında geçerli bir çözüm
yolu olmamaktadır. Bu Noter tespitleri Çalışma Bakan-
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lığı'nın Yetki Uyuşmazlığı'nı inceleyen kurulunun verdiği
1971/26 sayılı kararında şöyle özetlenmektedir :

«Hadisemizde H İşçi Sendikaları Federasyonunun ço
ğunlukta olduğunu ispatlamak üzere ibraz ettiği Noter
tespiti şekil yönünden geçerli bir delil sayılabilirse de,
muhtevası itibariyle iddia olunan çoğunluk hususunu is
patlamaktan uzaktır. Gerçekten; iddia sahibi Federasyon,
kendisine bağlı sendikaları tek tek ismen belirtmek ve her
birine kayıtlı üye sayılarını kanuna uygun şekilde tuttuğu
defterler üzerinden, ya da bir işyerinde çalışan üye sayıla
rını mahallinde işveren geçerli kayıtlan ile karşılaştırarak
tespit ettirmek zorundadır. Ancak bu şekilde bir noter
tespiti iddianın ispatı için muhteva itibanyle yeterli sayı
labilir. Oysa ibraz olunan noter tespitinde, çeşitli diğer
noterliklerce yapıldığı bildirilen fakat niteliği ve muhte
vası meçhul bulunan bazı tespitlerin toplamının yapıldığı
anlaşılmaktadır. O kadar ki, delil olarak ileri sürülen ni
hai noter tespitinde Federasyona bağlı kaç sendika oldu
ğu ve bunların isimleri dahi zikredilmemekte, sadece
«muhtelif sendikalar» tabiri kullanılmak suretiyle toplam
üye sayısından bahsedilmektedir... SSK'nun 1970 yılı
istatistiğinde de 17 sıra numaralı işkolunda 182.061 sigor- ·
talı işçinin bulunduğu saptandığına göre, H İşçi Sendika
ları Federasyonunun Ankara 13. Noterliğinin 17 Mayıs
1971 gün ve 6260 sayılı tespit tutanağına istinaden bildi
rildiği 371.839 üyenin gerçek durumu yansıtmadığı açık
tır,»

Noter tespitlerinin bazı kuşkulara yol açtığı bir ger
çektir. Bunu yine Çalışma Bakanlığının Yetki Uyuşmaz
lığı ile ilgili 1972/4 sayılı kararında görmek mümkündür.
Adı geçen kararda şöyle denilmektedir :

«Muteriz işçi sendikası, üye miktarını üç ayn noter
de tespit ettirmiş ve bunlardan sırası ile İstanbul 3. No-
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terliğinin 17.5.1972 gün ve 2975 sayılı tespit tutanağında
6.876, Beyoğlu 14. Noterliğinin 16.5.1972 gün ve 7132 sa
yılı tespit tutanağında 23.734, İstanbul 3. Noterliğinin
16.5.1972 gün ve 2946 sayılı tutanağında da 46.841 olmak
üzere 6.876+ 23.734 + 46.841 = .77.451 üyesinin bulun
duğunu iddia etmektedir.

«Toplam işçi sayısı resmi kayıtlara göre 15.772 olan
25 sıra numaralı işkolunda kurulmuş bulunan A İşçi Sen
dikasının 77.451 üyesinin olmasına fiilen imkan yoktur.
Bu itibarla yukarıda tarih ve sayıları kaydedilmiş bulu
nan üç noter tespit tutanağındaki rakamlar gerçek duru
mu aksettirmediğinden bu rakamlara itibar ve bunları bir
hukuki delil olarak kabul etmek mümkün değildir.

«Kaldı ki bu sendikanın kuruluş tarihi 29.9.1971 ol
duğu halde üye sayısını tespit maksadı ile İstanbul 3. No
terliğine ibraz ettiği 12 üye kayıt defterinin 8 tanesinin
noter tasdik tarihi, kuruluşundan 6 ila 9 ay öncesinin ta
rihini taşımaktadır. (İstanbul 3. Noterliğinin 17.51 1972
gün ve 2975 sayılı tespit tutanağı) kanuni esaslara göre
kurulup hükmi şahsiyet iktisab etmemiş bir sendikanın,
kuruluşundan 6 ila. 9 ay gibi bir zaman önce notere üye
kayıt defteri tasdik ettirmesinde de en azından fiili im
kansızlık mevcuttur.
. «Ayrıca aynı sendikanın İstanbul 3. Noterliğine ibraz
ettiği üye kayıt defterlerinden Kadıköy 2. Noterliğinde
19.1.1972 gün ve 1581 sayı ile tasdik edilmiş bulunan def
terdeki üye miktarı ile İstanbul 3. Noterliğine 12.1.1972
gün ve ~72 sayı ile tasdik ettirrlmiş bulunan üye miktar
ları ikişer defa sayılmak suretiyle genel toplama dahil
edilmiştir. (İstanbul 3. Noterliğinin 16.5.1972 tarihli 2946

. sayılı tespit tutanağı sayfa 5 ve 7)

«Bütün bu açıklamalardan, adı geçen sendikanın ger
çek durumla bağdaşmayan işlemlere tevessül ettiği ve gös-
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terdiği üye sayısının gerçek üye miktarını belirtmediği
sonucuna varılmıştır,»

275 Sayılı Yasa Boşluklarla Doludur.

Anlaşılacağı gibi, toplu sözleşme yapma yetkisini al
mak için 275 sayılı yasa pek çok yönden suistimale elve
rişli hükümlerle doludur ve bizdeki toplu sözleşme yetki
sini alma prosedürü pek cok karışıklığa, yolsuzluğa, hak
sızlığa yol açacak, çeşitli yorumları, içtihatları, çelişik ka·
rarları davet eden yuvarlaklıktadır. Bunlar tek çıkar yo
lun işçilerin oyuna başvurmayı en gerçekçi çözüm yolu
olarak görmemize yardım etmektedir. Sonra, işkolu yet
kisi ile toplu sözleşme yapmanın çeşitli sakıncaları görül
mektedir. Ancak biz, bugünkü toplu sözleşme düzenindeki
aksaklıkları ve üye çoğunluğuna sahip görünmek için
başvurulan hileli yolları anlatmaya öncelik tanıdığımız
için bu konuya girmeyeceğiz.

Ancak yukarıdan beri izah ettiğimiz ve örneklerini
verdiğimiz hileli üye girişlerine karşı Noter aracılığıyla
istifalar gönderilse bile o sendikanın daha önce işçiden bir
kaç giriş beyannamesine imza attırdığı için bu Noter yo
luyla istifanın da soruna bir çözüm getirmediği anlaşıl
maktadır. Çünkü hile yoluna sapan sendika bu kez im
zalı başka giriş fişini doldurarak yeni bir tarihle o işçiyi
üye gibi gösterebilmektedir. Bu işlem ise ceza hukukunda
«hususi· evrakta sahtekarlık» suçunu irtikab etmektir. An
cak, hile yoluna sapan sendikanın yöneticileri cezai so
rumluluktan kurtulmak için bu sahte giriş beyannamesini
bazı görevlilere ve işin önemini bilmeyen kişilere doldurt
maktadırlar. El yazıları başkalarına ait olmaktadır. Bu
nedenle de sahte üye giriş fişleri düzenleyen sendikanın
sorumluları aleyhine dava açabilmek için failin kim veya
kimler olduklarını dava dilekçesinde bildirmek gerekmek
tedir. Oysa yöneticiler işi planlamış ve sahte giriş bildiri-
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lerini daima değişen kişilere yaptırmışlardır. Bu nedenle
de yöneticilerin el yazılan ile sahte üye giriş fişindeki el
yazıları uzmanlara inceletildiği vakit benzerlik görülmeye
bilmektedir. Sistemin bu açık aksaklığı nedeniyle de top
lu sözleşme yetkisini hile ile almayı geçim yolu yapan
kişiler rahatlıkla aynı suçları bir iki arkası sıra işleyebil
mektedirler. Toplu sözleşme düzeninin bu açık bozukluk
ları yüzünden bir çok işyerlerinde işçileri gerçekten temsil
eden sendikalar yetki konusunda haksız yere yenik duru
ma düşürülmektedir. Türkay Kibrit Fabrikası, Berec Pil
Fabrikası gibi büyük lşyerlerinde yetkilinin yetkisiz kaldı
ğı görülmüştür. Kimya-İş Sendikası Çalışma Raporunda
bu konuyu şöyle dile getirmiştir :

Sistemdeki Bozukluk
ve Haksız Sonuçlar

«İşçinin serbestçe sendikalaşmasını ve istediği sendi
ka eliyle toplu sözleşme yapmasını önleyen yasadaki ek
sikliklerin giderilmesi ve yasanın Anayasaya uygun ha
le gelmesi için ya Bölge Çalışma Müdürlüklerine vaki sah
tecilik iddiasının bu müdürlüklerce tetkiki veya bu yapı
lamıyorsa, yetki tetkikatının referandum sonucuna göre
değerlendirilmesi gerekir. Kanuna bu yolda konacak bir
fıkra sorunu çözmeye yeterlidir.

«Sistemdeki bu bozukluk yüzünden Sendikamız üye
çoğunluğuna sahip bulunduğu Türkay Kibrit Fabrikası ve
Berec gibi iki büyük işyerinde yetkiyi kaybetmiştir. Berec'
te 860 üyemiz olmasına rağmen Petrol-İş Sendikası, kendi
sine hiç üye olmayan sendikamız temsilcilerini bile, üye
göstermek suretiyle 930 tane üye fişini Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne ibraz etmiş, fişlerin sahteliği yolunda ileri sür
düğümüz itiraz, Çalışma Müdürlüğü tarafından nazara
alınmamış ve yetki Petrol-İş Sendikasına verilmiştir. Mah
kemeye itiraz da aynı gerekçe ile reddedilmiştir.
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«Sendikamız üyesi Berec işçileri bu haksızlık üzeri
ne topluca imza ettikleri dilekçelerle Sıkıyönetim Komu·
tanlığına başvurmuş, ancak netice değişmemiştir.» (Ça
lışma Raporu, S. 208 ve devamı)

Gerçekten de sahte üye giriş fişlerinin bugünkü uy
gulamada Bölge Çalışma Müdürlüklerince incelenmesi pek
çok haksızlığın önüne geçecektir. Nitekim Karadeniz
Ereğlisindeki Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. işyerinde
5.000'e yakın işçinin toplu iş sözleşmesi yapacak sendika
nın tespitinde gösterdikleri uyanıklık büyük yankılar
uyandırabilecek bir haksızlığın önlenmesine olanak sağla
mıştır. Çünkü bir sendika sahte üye giriş fişleri doldura
rak toplu sözleşme yetkisini almaya koyulmuş, Bölge Ça
lışma Müdürlüğünün üye giriş fişleri üzerindeki incele
mesi, kamu vicdanında mahkum edilecek bir kararın ve
rilmesini önlemiştir. Nitekim Bölge Çalışma Müdürlüğü·
nün 24 Mart 1973 gün ve 1973/1 karar numarası ile bağ
lanan 1768.63 sayılı dosyadaki karara göre durum şöyle
olmuştur:

Ereğlideki Durum

Ereğli Demir Çelik Fabrikasında Türkiye Maden-İş
Sendikasının 5098 işçiden 3476'sını üye kaydettiği anla
şılmıştır. Ancak bunlardan Noter aracılığıyla istüa eden
ler görülmüş ve üye sayısı 2779 olarak saptanmıştır.

f""
Karar'daki ifadeye göre:

«Demir-İş sendikası ise, 4900 adet üye fişi teslim et
miş olup, bunlardan 820 adedinin mükerrer, soyadı tut
mayan, işten ayrılmış olanlara ait olduğu anlaşıldığından,
getirilen üye fiş sayısından düşüldüğünde 4080 adet üye
fişinin mevcut olduğu görülmüştür. Bunlardan 229 ade
dinin Noter aracılığıyla ve 274 sayılı yasayı değiştiren
1317 sayılı yasanın 6. maddesine uygun biçimde Demir •
tk

51



İş sendikasından istifa ettikleri görüldüğünden, bu mik
tar düşüldüğünde geriye 3851 adet üye fişinin kaldığı so
nucuna varılmıştır. Ancak Maden-İş Sendikası üyelerin
den 2405 adedinin, Demir-İş Sendikasının sahte üye fiş
leri düzenleyerek Demir-İş'in üyesiymiş 'gibi gösterilecek
leri endişesi ile Kdz. Ereğlisi Noterliğine giderek, Demir·
İş Sendikasına hiç bir zaman ve tarihte üye olmadıklarını,
Demir-İş sendikasınca adlarına üye fişi düzenlenmişse bu
fişlerin hükümsüz, sahte olduğunu ve bu nedenle kabul
etmediklerini beyan etmişler, Noterce kimliklerinin mün
feriden tespiti yapılarak, imzalarının alındığı, getirilen
Noter belgelerinden görülmüştür.»

Zonguldak Bölge Çalışma Müdürü Cemal Bozdoğan,
bu durum karşısında ne yapıldığını, kararın şu bölümün
de dile getirmektedir :

«Bu açık ve kesin beyan karşısında, Demir-İş'in mü
kerrer ve istifalar düşüldükten sonra geriye kalan 3851
adet üye fişinden beyan sahibi 2405 işçinin Demir-İş Sen
dikasınca usulüne uygun olarak kaydedilmedikleri sonu
cuna varıldığından 2405 adedinin tenzili ile, anılan işye
rinde çalışan 1446 işçiyi Demir-İş Sendikasının üye kay
dettiği anlaşılmıştır.

«Bu 1446 üye fişinin arasında, işyerinde işveren ve
kili durumunda bulunan Genel Müdür Yardımcısı, Daire
Başkanı, Başmüdür, Müdür ve Müdür yardımcıları gibi ki
şilere ait fişlerin görülmesi üzerine, yapılan soruşturma
da, bu kişilerin hiç birisinin Demir-İş Sendikasına üye ol
madıkları anlaşılmış ve bu nedenle de 1446 üye fişinin bi
le güven verici nitelikte olmadığı sonuç ve kanısına varıl
mıştır,»

Bu kararın da anlaşılacağı gibi, Bölge Çalışma Mü
dürlüklerinin sahtecilik iddialarını inceleme konusu yap-
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mayacakları varsayımına dayanan bir sendika, üyesini
fazla gösterebilmek için hem sahtecilik yapmış, hem de iş
veren durumundakileri bile kendi üyesiymiş gibi göster
me cüretinde bulunmuştur.

Referandum : Tek Çıkar Yoldur

Bütün bu gerçekler karşısında toplu sözleşme düzeni
ni işçinin oyuna baş vurmayla yani referandumla belirle
nen bir yapıya kavuşturmanın kaçınılmazlığı ortaya çı
kar. Toplu sözleşme yetkisinin tespitinde işçilerin sendi
ka seçme özgürlüğü göz önünde tutulmalıdır. İşçinin giz
li oyu ile hangi sendikanın üyesi olduğu ve hangi sendika
yı toplu sözleşme yapmaya yetkili kıldığı saptanmalıdır.

DİSK ve üye örgütler bu ilkeye yürekten inanmakta
ve bunun uygulanmasını içtenlikle istemektedirler. O ka
dar ki, DİSK kurucu üyelerinden Maden-İş Sendikası, top.
lu sözleşme yapmaya yetkili olduğu karara bağlanan bir
işyerinde, bazı işçilerden istifa dilekçeleri alınca kendili
ğinden işyerinde referandum yaptırmış ve kendi ilkesine
uygun olarak işçilerden sormuştur:

Toplu sözleşme yapmaya hangi sendikayı yetkili kıl
maktasınız?

Sonuç, Maden-İş sendikası aleyhine olmuş, fakat Böl
ge Çalışma Müdürlüğünden sözleşme yapmaya yetkili ol- .
duğu yolunda karar aldıktan sonraki gelişme üzerine, yet·
kisini seve seve işçilerin sözleşme yapmasını istedikleri
sendikaya bırakmak için o işyerinde toplu sözleşme yap
mamıştır. Bu ilginç olayı anlatmak isteriz.

Türkiye Maden-İş Sendikası, İstanbul'da Metaluırt
Sanayii Ltd. Şti. işyerinde toplu sözleşme yapmak için
çağrıda bulunmuştur. Bu çağrıya itiraz edilmiş, ancak
Bölge Çalışma Müdürlüğü yaptığı inceleme sonunda toplu .
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sözleşme yapma yetkisinin Türkiye Maden-İş Sendikasın
da olduğunu kararlaştırmıştır (12/1/1973 gün ve 972/
552-578 sayılı karar). ,Karara Metal-İş Sendikası İstanbul
3. İş Mahkemesinde itiraz etmiştir. Mahkeme, itirazları
incelemiş ve Bölge Çalışma Müdürlüğünün verdiği kararı
onaylamıştır. (Esas 973/13, Karar- 973/2; tarih 30/
1/73)

Ancak, bu sırada bazı işçiler, Maden-İş Sendikasın
dan istifa ettiklerini bildirmişlerdir. Bir süre sonra istifa
eden işçilerden bir kısmı tekrar Maden-İş'e üye yazılmış
lardır. Fakat DİSK ve üye örgütler işçilerin sendika seç
me özgürlüğünde çok titiz olduklarından ve herhangi bir
etki altında kalmadan özgürce iradelerini beyan etmele
rinden yana bulunduklarından konu Maden-İş Yürütme
Kurulunda ele alınmıştır. Genel Yürütme Kurulu, işyerin
de işçiler arasında referandum yapılarak çoğunluğun gö
rüşünü almayı, Bölgenin ve Mahkemenin kesin yetkili kıl
ma kararına rağmen, ahlaki bir zorunluk saymışlardır.

Referandum yapılmış ve işçi çoğunluğu Maden-İş'e
yetki vermemiştir. Bunun üzerine Sendika, Bölge Çalış
ma Müdürlüğünün yasaya uygun kararına, İş Mahkeme
sinin yasalara ve geleneklere uygun hükmüne rağmen bu
işyerinde toplu sözleşme yapma hakkından feragat etmiş
tir. Bu olay da, DİSK'in ilkelere ve önerilerine olan içten
likle bağlılığının bir delilidir.

Turizm - İş'in Centilmence Teklüi

DİSK üyesi Turizm-İş Sendikası da, Türk-İş üyesi
İstanbul Oleyis Sendikasına Noter aracılığıyla (Beyoğlu
2. Noteri'nin 17 Nisan 1973 gün ve 14631 sayılı tebliği)
referandum konusunda bir tebliğde bulunmuştur. Turizm
İş, bu tebliğinde şunları belirtmiştir :

«275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, grev ve lokavt Kanu-
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nundaki boşluklar nedeniyle meydana gelen aksaklıklar,
Bölge Çalışma Müdürlüklerindeki formalite güçlükleri
Türkiye'deki sendikacılığı sağlıklı bir yapıya kavuştura
madığı ve işçinin sendika seçme özgürlüğünü tam olarak
kullanamadığı, bilinciniz içindedir.

«Basından izlediğimize göre, sendikanız Türk-İş için
deki Sosyal Demokrat sendikalar arasında yer almış bu·
lunuyor. Sosyal Demokrat Sendikaların tabana dayalı güÇ,
lü sendikaların olmasına ilişkin beyanlarını yine basından
izlemekteyiz.

«Sendikamız; «işçiler yaşama ve çalışma hayatına
ilişkin konularda söz ve karar hakkına sahiptir» ilkesini
birinci ilke olarak benimsemiş bulunmaktadır.»

«İşçi, çalışma hayatına ilişkin konulardan birisi olan
sendika seçme hakkını da yine bu ilke içinde kullanmalı
dır. İşçinin söz ve karar hakkını kullanacağı en geçerli
yol referandumdur. •

«Referandum, özellikle toplu sözleşme yetkisinin alın
masında en geçerli ve en kısa yoldur. Hatta güçlü sendi
kaların meydana gelmesinin yoludur. O halde referandum,
çalışma yasalanna mutlaka girmelidir.

«Ancak, referandumu yasa hükmü haline gelmeden
de pratikte uygulamanın mümkün olduğunu kabul eder
siniz. Eğer sendikanız işçilerden kopuk, işverenlerle kapa
lı kapılar ardında pazarlık yapmıyor, kanunlann boşluk
larından yararlanarak aidat sendikacılığı yapmıyorsa,
eğer sendikanız; işçilerin sendika seçme özgürlüğüne say
gı duyuyorsa, eğer sendikanız Türkiye'de sendikaların
sağlıklı bir yapıya kavuşmasını savunuyorsa, aynı işko
lunda kurulmuş ayrı iki sendika olarak referandumun ya
rarlı olduğuna dair pratikte örnekler verebiliriz.
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«O halde öneriyoruz :
1 - Herhangi bir işyerinde toplu sözleşme yetkisi

. sırasında her iki sendikanın çoğunluk iddiası ol·
duğunda, işçilerin oyuna başvurulması,

2 -· Toplu sözleşmeleri yürürlükte olan işyerlerinde
işçilerin sendika değiştirme istekleri olduğunda
yine işçilerin oylarına başvurulması,

3 - Sözleşme yetkisi alınmış olup müzakereleri de
vam eden işyerlerinde taraf sendikaların çoğun
luk iddialan karşısında işçilerin oylarına başvu
rulması,

4 - İşçilerin oylarının yüzde 5l'i hangi sendikada
toplanmış ise diğer itirazcı sendika çoğunluğa
ilişkin iddiasına dair itirazını Bölge Çalışma
Müdürlüğüne başvurarak geri almalı, yetki al
mış ise, yetkiden feragat etmelidir.ıı

Turizm-İş'in bu haklı önerisine Oleyis olumlu karşı
lık vermemiştir.

Anayasal Haklar Boyuna Zedeleniyor

Sonuç olarak diyebiliriz ki 275 sayılı yasanın getirdi
ği düzen her yanı ile aksamakta ve Anayasada yer alan
dilediği sendikaya girme hakkı geniş ölçüde zedelenmek
tedir. Bu arada toplu sözleşme yetkisinin hangi sendikada
olduğunun tespiti hazan bir yılı aşkın bir süre içinde bile
mümkün olmadığı için işyerinde sürekli bir huzursuzluk
hissedilmektedir. Bu arada sahte üye giriş fişleriyle yetki
alan sendikaların bu girişimleri o fabrika işçisinin protes
tosuyla karşılık görmektedir. örneğin Elektro Metal Sa·
nayi A.Ş.de • toplu sözleşme yetkisini alan Çelik-İş sendi-
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kası, bu yetkisine dayanarak sözleşmeyi Türk-İş'in yap
masını istemiş, işveren ise, işçilerin Çelik-İş'e üye olma
dıklarını bildiği için Çelik-İş adına yapılan çağrıya uy
mamış, sendika da işyerinde grev kararı almış, ancak hiç
bir işçi bu greve katılmayınca Maden-İş'in işverenle yap
tığı sözleşme de kesinlik kazanmıştır.

. Bütün bunları dile getirdikten sonra; kolaylıkla kabul
edilebilir ki :

1 - İşyerinde işçileri gerçekten temsil eden sendika
nın sözleşme yapması için,

2 - Üyeler adına sahte giriş fişleri düzenleme suçu
na son verdirmek için,

3 - Sahte üye giriş fişleriyle işyerinde üye çoğun
luğuna sahip olduğu iddiasına dayanarak o sen
dikaya yetki veren Bölge Çalışma Müdürlüğü
kararına karşı İş Mahkemesinde yapılan itiraz
larla mahkemelerin işgal edilmemesi için,

4 - Mahkemelerin 3 işgünü içinde karar verme ya
sal kuralı karşısında çok kez Hakimin, Bölge
Çalışma Müdürlüğünün haksız yere verdiği ka
rarı onaylayan kararı üzerine ortaya çıkan hu-
zursuzlukların önlenmesi için, •

5 - İşçi ile sendikası arasındaki mesleki ve örgütsel
ilişkilere işverenlerin müdahalelerini önlemek ve
zorla işçiyi Noter aracılığıyla istifaya zorlamak
gibi Anayasal haklara tecavüze son vermek için,

6 - Sahte üye fişleriyle yetki alınmasını önlemek
amacıyla gerçek işçi sendikasının son günde No
ter aracılığıyla sarı sendikaya yüzlerce işçinin
istifasını yollayarak yüz binlerce liranın çarçur
edilmesini önlemek için,
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7 - İşçinin sendika seçme özgürlüğünü koruyan
Anayasaya aykırı gidişin ·durdurulması ve güç
lü sendikacılığın kökleşmesi için

toplu sözleşme yetkisinin tespitinde işçinin gizli oyu
na başvurmaktan başka ucuz, kısa ve etkin yol yoktur.
Bilim adamları da bunu önermektedirler. Gerçeklerin se
sine, bilim adamlannın hükmüne uymak en geçerli çözüm
şeklidir.

Kimya - İş'ten yeni
bir şikiiyet var! ,
Sahte üye giriş fişleriyle toplu sözleşme yetkisi al

maktan ağzı yanan sendikalarımızdan birisi de Kimya-lş'
tir. Son olarak Kav işyerinde bu sendikanın karşılaştığı
olay, şimdiye kadar anlatmış olduklanmızın yeni bir örne
ğidir. önce basında çıkan şu haberi okuyalım:

Petrol-İş Sahte Üye Fişleri
Düzenledi
DİSK üyesi Kimya-İş Sendikası yetkilileri Petrol-İş

sendikasını Kav Kibrit Fabrikasında çalışan işçiler adına
.,. sahte kayıt fişleri doldurarak toplu sözleşme imzalamak is-

tedikleri için savcılığa şikayet ettiler. Olayla ilgili olarak
Kimya-İş yetkilileri şunlan açıkladılar: «186 işçiden 122'
sini üye kaydedip, fişlerle birlikte gereken evrakı Çalış
ma Müdürlüğüne vermemize, rağmen, Petrol-İş Sendika
sının bizden fazla üye kaydettiğini gösterebilmesinde bir
sahtekarlığın olduğu ortadadır. Petrol-İş sahte giriş fişleri
tanzim ederek Çalışma Müdürlüğünü de aldatmıştır. Üye
miz bulunan 122 işçi Kimya-İş üyesi bulunduklarını belir
ten ve kendilerinin bilgisi dışında Petrol-İş tarafından dol
durulmuş üye fişlerine el konulup tetkikini istedikleri di-
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lekçelerle Çalışma Müdürlüğüne ve savcılığa başvurmuş
lardır,»

Olayı perde, perde
anlatmaya bakalım

Birinci Perde Üyesiz Sendika Yetki istiyor : Çeltikçi
köyünde KAV Orman Sanayii A.Ş. nin bir kibrit fabrikası
vardır. Bu fabrikadaki 180 kadar işçiyi Kimya - İş sendi
kasının örgütlemekte olduğunu öğrenen Petrol-İş Sendika
sı fabrikaya gelerek onlar da işçileri üye yazmak istemiş
lerdir. Fakat işçilerin Kimya-İş Sendikası'nı istediklerini
ve kendilerine hiç bir işçinin üye olması olanağının bulun
madığını öğrenince Petrol·İş hemen Bursa Bölge Çalışma
Müdürlüğüne başvurarak bu işyerinde toplu sözleşme yet
kisi istemiştir. Buraya kadar dikkati çeken tek şey, hiç
bir üyesi olmadığı halde Petrol·İş Sendikasının Bursa Böl
ge Çalışma Müdürlüğüne yetki almak üzere başvurmuş ol
masıdır. Başka bir ülkede gülüp geçilecek olan bu durum,
Türkiyedeki koşullar altında Petrol-İş sendikasının hazır
ladığı oyunun birinci perdesini meydana getirmiştir.

Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvuran Petrol - İş Sen
dikası hiç üyesi bulunmayan KAV işverenini 9 Nisan 1973
tarihli Yeni Orhangazi Gazetesine verdiği bir ilan ile top
lu görüşmeye çağırmıştır.

Bu arada Kimya - İş Sendikası işyerindeki örgütleme
sini tamamlamış ve 181 işçinin büyük çoğunluğunu üye
yapmıştır. Petrol - İş Sendikasının işyerini toplu görüş
meye çağıran gazete ilanı üzerine Kimya - İş Sendikası
Bursa Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurmuş, ve hem
Petrol - İş Sendikasının işyerinde hiç üyesi olmadığını,
hem de kendisinin işyerindeki işçilerin büyük çoğunluğunu
üye yazdığını, bildiri ve gazete ilanı şartlarını yerine getir
diğini kanıtlayan belgeleri sunmuştur.
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İkinci Pe~de: Bakanlık Genelgesini Tanınıayan Çalış
ma Müdürü.

Bursa Bölge Çalışma Müdürü Petrol • İş Sendikası'n
dan, toplu sözleşme yetkisi verebilmek için üye kayıt fiş
lerini istemiştir. Tabii, ortada üye kayıt fişi falan bulun·
madığından bunların verilmesi mümkün olmamış ve Bölge
Çalışma Müdürü de bu konuda Petrol - İş Sendikası'na yet
ki verilmeyeceğini bildiren kararını açıklamıştır. Kimya -
İş Sendikası da yetki için başvurmuş olduğundan ve üye
lerin salt çoğunluğuna sahip bulunduğundan yetkinin Kim
ya - İş'e verilmesi gerekiyordu ve bu yolda Çalışma Ba
kanlığının 18.9.1971 gün ve 1066-1/3/8568 sayılı genel
gesi vardı. Oysa Müdür Bey'in kararı şöyle idi: Bir işyeri
için çağrıyı önce hangi sendika yaparsa, bu çağrıyı nazara
alarak tetkikat yaparım. Başka bir sendika tarafından
bu işyeri için daha sonra çağrı yapılsa bile bunu nazarı
dikkate almam. Ben Bakanlık genelgesini de tanımam!
Şimdi Petrol • İş Sendikasının neden hiç üyesi olmadan
yetki için başvurduğu anlaşılıyordu.

Üçüncü Perde:
Gelsin Sahte Fişler

Kimya - İş Sendikası yeniden Bölge Çalışma Müdür
lüğüne baş vurmak, yeniden gazeteye ilan vermek ve aynı
işkolundaki sendikalara yeniden bildiride bulunmak zo
runda kalmıştı. Kimya - İş Sendika'sının bu ikinci baş
vurmasına karşılık Petrol - İş Sendikası 17.5.1973 tari
hinde itirazda bulunmuştur. Bu itiraz ile ilgili kararını
Bölge Müdürü 3 işgünü içinde vermesi gerekirken kara
rını geciktirerek 29.5.1973 tarihinde vermiş ve Petrol -
İş Sendikası, işkolundakl sendikaların ismini istemediği,
Kimya·İş'e bildiride bulunmadığı, gazeteye ilan vermedi
ği ve toplu sözleşme yetkisi isteğinde bulunmadığı halde
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toplu sözleşme yetkisini Petrol - İş Sendikasına verdiğini
bildirmiştir.

Bir sendika yetki isteğinde bulunduğu zaman ikinci
bir sendikanın yetki isteğini nazarı dik.kata alamıyacağmı
söyleyen Müdür Bey, Petrol-İş'e yetki vermekte hiç bir
sakınca görmemiştir. Petrol - İş Sendikasının yetki iste
ğinde bulunmadığı, kanunun gösterdiği prosedürü hiç bir
surette yerine getirmediği ve de sunmuş olduğu üye fiş
lerinin sahte imzalı fişler olduğu kendisine bildirildiği ve
bu konuda Savcılığa başvurulmuş olduğunu bildiği halde.

Ne yazık ki, Bölge Çalışma Müdürlüğünün bu kararı
nın iptali için Kimya - İş Sendikası tarafından Orhangazi
Asliye Hukuk Mahkemesine yapılan itiraz, olayın en u
fak bir şüpheye yer vermeyecek kadar açık olmasına ve
tüm belgeler ortada bulunmasına rağmen, bu mahkeme
tarafından gerekçesiz bir şekilde reddedilmiştir.

Kav işyerinde çalışan işçiler de tercihlerini açıkça
bildirdikleri ve «Biz Kimya - İş Sendikası'nın üyesiyiz.
Petrol • İş Sendikası'nın bizim adımıza imzalayacağı her
hangi bir sözleşmeyi tanımıyoruz. Aidatımızın da Kimya
- İş Sendikası'na kesilmesini istiyoruz» diye teker teker
noterden işverene ihtarname çektikleri halde yetki so
rununun böyle sonuçlanmış olması çok dikkati çekicidir.

AP'li Orhangazi Belediye Başkanı'nın da baş rol oy
nadığı bu oyunla ilgili olarak bir işveren yetkilisinin söy
lediği şu sözler üzerinde de durmak gerekir: «Olaylar bi
zi aştı. Bu.iş büyüdü. Yukarılarda karar veriliyor bu ko
nuda l»

Bu arada, işveren Kimya-İş'e üye şu beş işçinin de
işine son vermiştir: Durcan Koçak, Hüseyin Arı, Seyfet
tin Kayan, Celil Doruklu ve Eşref Varol. Bu işçilerin bü
tün günahı Kimya-İş Sendikası'na üye olmaktır. Böylece
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de öbür işçilere göz dağı verilmek ve fazla ileri gitmeyin
denmek istenmiştir.

Üç perdelik oyun şimdilik bitmişe benzemekte ise
de: Kimya-İş Sendikası bunun üzerinde önemle durmak
tadır ve Bursa Bölge Çalışma Müdürünün yasa dışı tutu
mu Çalışma Bakanlığına duyurulmuş, sahte fişler konu
su Savcılığa götürülmüş ve aynca konunun Büyük Millet
Meclisi'ne getirilmesi için girişimlerde de bulunulmuştur.

Toplu sözleşme yetkisinin tanınması ile ilgili yasal
prosedürün nasıl sakat olduğu yukarıdaki olaydan da an
laşılmakta ve yetki konusunda tek çıkar yolun «referan
durn», yani «gizli oy-açık sayım» yöntemi ile doğrudan
doğruya işçilerin oyuna başvurulmak olduğu bir kez da
ha meydana çıkmaktadır.

Bilim adamları da bunu önermektedir.
Zira, bilim adamları da enine boyuna düşünmüş, ölç

müş, biçmiş ve referandumu tek geçerli yol görmüştür.
Nitekim Prof. Dr. Nuri Çelik, D!SK'in düzenlediği Bilim
sel Toplantıya sunduğu tebliğinde özetle şunları belirt
miştir:

Referandum sistemi

Uygulamada toplu sözleşme yetkisinin saptanmasına
ilişkin uyuşmazlıklar çoğu zaman, üyelik kayıtlarındaki
yolsuzluklar nedeniyle gerçeğe uymayan haksız sonuçlar
doğurmaktadır. Bir işyerinde üyelik belgelerine göre en
fazla üyeyi temsil ettiği görünen bir sendikaya yetki ve
rilmesinden sonra işçilerinin tümünün yada büyük çoğun
luğunun bu durumu protesto için direnmeye geçtikleri, iş
yerini işgale varan türlü olaylar yarattıkları görülmüş
tür. Bu durum karşısında bir çok işveren hukuken yetkili
kılınan sendikanın varlığına rağmen, fiilen daha güçlü
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olduğunu açıkça ya da özel olarak oylama yaptırarak gör
dükleri sendika ile toplu sözleşmeler imzalamışlardır.

Yetki alma uygulaması

Yetki uyuşmazlıklarının çözümünde üyelik kayıtları
nın, özellikle üye kayıt fişlerindeki imzaların sahteliği id
diası üzerine mahkemeler türlü kanun yollarını işletmeye
çalışmışlardır. 275 sayılı Kanunda yetki uyuşmazlıkları
nın çözümünü düzenleyen hükümler sadece üye sayısı ve
çoğunluğun tespitiyle ilgilidir. Bu maddi işlemin fazla za
man almayacağı düşünülerek uyuşmazlık halinde Bölge
Çalışma Müdürlüğünün 3, itiraz üzerine de İş Mahkeme
sinin 6 işgünü içinde karar vermesi Kanunda öngörül
müştür. Bir yargı yerinde çözümü gerekli, sahtelik iddiası
da dahil, bütün hukuki uyuşmazlıkların bu istisnai ve kı
sa süreli yolla çözülmeyeceği açıktır. Bu nedenle bir ara
yetki uyuşmazlığın çözümünde sahteliğe ilişkin itirazlar
üzerine konunun mahkemece «mesele·i müstehire» ola
rak kabul edilmesi düşünülmüştür. Ancak uygulamada iş
letilmek istenen «delillerin tespiti» yolu da yetersizdir.
Çünkü bu yolla elde olunan deliller ve beyanlar esas dava,
dosyasına girecek bir delil niteliğindedir. Bu duruma gö
re, yetki uyuşmazlığının çözümünde sahtelik iddiasının
ortaya, atılması üzerine mahkeme uyuşmazlığı çözümleye
cek, sahtelik iddiasını ise, ayrıca tesbit davası açılabilece
ğini belirterek, reddedecektir. Ne var ki, Yargıtay kesin
leşmiş olan yetkinin sonradan normal yargı yollannda
açılan sahteliğin.tesbiti davası ile iptal edilemeyeceğini
kabul etmektedir. Yargıtayın görüşü sahte üyelik fişleriy
le yetki kazanılmasının yürürlükteki hukuka bağlı yollar
la önlenmesini engellemektedir.

Oylama sistemi en demokratik yol

Açıklanan nedenlerle, yetki uyuşmazlığının çözüm-
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lenmesinde kanun değişikliğine dayanan bir yolun bulun
ması zorunludur. Batı ülkelerindeki deneme ve örnekler
den de yararlanarak, y,ıllardır tartışması ve hatta, kanu
nun imkan vermemesine rağmen, uygulaması yapılan oy
lama sisteminin kanuna geçirilmesi gerekir. Oylama siste
minin kabulü halinde işyerindeki kesin durum ve işçilerin
eğilimi, tıpkı grev oylamasındaki gibi, Seçim Kanununda·
ki gizli oy verme ve açık sayım ilkesine uyularak, demok
ratik bir şekilde belirmiş olacaktır. Belirtmek gerekir ki,
bu sistemin getirilmesiyle sendika üyeliğinin kazanılması
ve kaybedilmesine ilişkin Sendikalar Kanunundaki yazılı
usulün kaldırılması düşünülemez. Oylamanın sadece yet
ki uyuşmazlığının çözümü ile sınırlı olarak 275 sayılı Ka
nunda düzenlenmesi gerekir.»

Bunu yeni seçimlerden sonra çalışmalarına başlaya
cak Büyük Millet Meclisinden bekliyoruz. 274 ve 275 sa
yılı yasalar değiştirilirken bilimin öğretisine kulak veril
meli, olaylardan ders alınmalıdır.
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DİSK YAYINLARINDAN IBAZILARI

8 TüRK - tş ÇIKMAZI

«Türk - iş'in· içyüzünü belgelerle ortaya koyan kitap»

• iŞÇiLERiN UYANIŞI

«Sosyal bilim ve fikir adamlannın kalemi ile işçilerin uya
nışı ve gerç.ek işçi örgütü DiSK hareketi»

c& SENDİKALAR KANUNUNDAKi DEĞiŞiKLiKLER HAKKINDA
ANAYASA MAHKEMESiNiN iPTAL KARARI

«Türkiye'de sendikalaşma hak ve özgürlüğünü tek işçi fe
derasyonuna bırakmak isteyen 1317 Sayılı Yasanın iptal
kararı»

• TÜRK - iŞ'E VERiLEN 4'Lü RAPOR

«Türk - iş içindeki muhalefeti başlatan 4 sendikanın Türk •
lş'e yönelttikleri eleştirilerin yer aldığı ve 'Dörtler Raporu
diye anılan kitap»


