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2822 Sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun
Değiştirilmesi Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı :19£.1986

Bazı Maddelerinin

Sayı : 19139)

Kanun N o .

Kabul Tarihi:

3299

3 . 6 .

1986

M A D D E 1. — 2822 saydı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bir gerçek ve tüzelkişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerine sa
hip bir işletmede ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabilir. Bu Kanun anlammda bu sözleşmeye işletme top
lu iş sözleşmesi denir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait müessese ve işyerleri ayn tüzelkişiliğe sahip
olsalar dahi, bu kurum ve kuruluşlar için tek bir işletme toplu iş sözleşmesi yapılır.
M A D D E 2. — 2822 sayıh Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunun tespitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca her yıl
Ocak ve Temmuz aylannda yayımlanacak istatistikler esas alınır. Bu istatistiklerde belirtilecek

işkolundaki

bütün işçi sayısı ile bu işkolundaki sendikalara mensup üye sayısı toplu sözleşme ve diğer işlemler için ista
tistik yayımlanmcaya kadar geçerlidir. Yetki belgesi almak üzere müracaat eden veya yetki belgesi alan işçi
sendikasının yetkisini daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez.
Yayımından itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeyen istatistikler kesinlesin Ancak, istatistiğin gerçeğe uy
madığı gerekçesiyle bu süre içinde Ankara İş Mahkemesine başvurulabilir. Mahkeme bu itirazı 15 gün içinde
sonuçlandırır. Mahkemece verilen karar ilgililerce veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca temyiz edi
lebilir. Yargıtayca bu temyiz talebi 15 gün içinde kesin karara bağlanır.
M A D D E 3. — 2822 sayıh Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kendilerine 13 ve 14 üncü maddeler uyannca gönderilen tespit yazışım alan işçi veya işveren sendikalan
veya sendika üyesi olmayan işveren, taraflardan birinin veya her ikisinin gerekü yetkiyi haiz olmadıktan veya
kendisinin çoğunluğu bulunduğu yolundaki itirazını, sebeplerini de göstererek yazınm kendilerine tebliğ tari
hinden itibaren altı iş günü içinde işyerinin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş davala
rına bakmakla görevli mahkemeye yapabilir. Toptu işsözleşmesi birden fazla bölge müdürlüğünün yetki ala
nına giren işyerlerini kapsadığı halterde itiraz Ankara'daki iş mahkemesine yapılır. İtiraz dilekçesi Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına veya ilgili bölge müdürlüğüne kayıt ettirildikten sonra mahkemeye verilir. Kuru
lu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunu temsil edemeyen sendika yetki itirazında bulunamaz.
M A D D E 4. — 2822 sayıh Kanunun 16 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yetki belgesi alınmadan yapılan bir toptu iş sözleşmesinde taraflardan birinin veya ikisinin yetkili olma
dığı ve bu sebeple sözleşmenin hükümsüzlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca durumun tespitinden
itibaren 45 gün içinde ilgililerce veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca dava yolu ile Üeri sürülebilir.
M A D D E 5. — 2822 sayıh Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Toplu görüşme çağrısına, çağrıyı yapan taraf toplu görüşmede ileri süreceği tekliflerin bütününü eklemek
zorundadır. Ancak, tarafların toplu görüşme gereği üeri sürecekleri

tekinlerde değişiklik yapma

haklan sak

lıdır.
M A D D E 6. — 2822 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Toplu görüşme için tespit edilen yer, gün ve saatte taraflardan biri toplantıya gelmezse veya toplantıya gel
diği halde görüşmeye başlamazsa ya da toplu görüşmeye başlandıktan sonra taraflardan biri toplantıya devam
etmezse, toplantıya gelen taraf, durumu görevli makama altı iş günü içerisinde yazı ile bildirir.
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M A D D E 7. — 2822 sayıh Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 22. — Toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren otuz gün geçmesine rağmen anlaşma sağlana
mamışça, taraflardan her biri görüşmelere 59 uncu maddeye göre düzenlenen resmî listeden bir arabulucunun
katılmasını görevli makamdan isteyebilir. Başvuruyu alan görevli makam arabulucu tayini için tarafları altı
iş günü içinde toplantıya çağırır. Taraflardan biri bu toplantıya katılmazsa veya toplantıda arabulucu tayini
hususunda aralarında anlaşma sağlanamazsa, görevli makam, resmî listeden bir arabulucuyu taraflardan en az
birinin huzurunda ad çekmek suretiyle tespit eder. Arabulucu tayini yoluna gidilmiş ve anlaşma sağlanamamışsa, uyuşmazlığın tespiti bakımından altmış günlük sürenin geçmesi beklenilmez ve ayrıca resmî arabulucu tayin
edilmez. Bu takdirde arabulucunun düzenleyip görevli makama tevdi edeceği tutanak, 23 üncü maddede be
lirtilen resmî arabulucu tutanağı mahiyetindedir.
Birinci fıkraya göre arabulucu tayini yoluna gidilmemiş ve toplu görüşmenin başladığı tarihten itibaren alt
mış gün geçmesine rağmen anlaşma sağlanamamışça, görevli makam başvuru üzerine veya re'sen altı işgünü
içinde 15 inci maddede öngörülen mahkemeye başvurmak suretiyle resmî listeden bir arabulucunun tayinini
talep eder.
Resmî arabulucunun görevi mahkemece kendisine yapılacak duyurudan itibaren başlar.
M A D D E 8. — 2822 sayıh Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İşveren, kanunî bir grevin veya lokavtın süresi içinde, 42 nci madde hükmü gereğince hizmet akillerinden
doğan hak ve borçları askıda kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir surette daimî veya geçici olarak başka işçi
alamaz veya başkalarım çalıştıramaz. 39 uncu madde uyarınca grev ve lokavta katılamayacak işçilerden, hakli
sebeple hizmet akü feshedilenlerin yerine yeni işçi alınması imkânı saklıdır. İşverenin bu yasağa aykırı hare
keti, grev gözcülerinin ya da taraf sendikanın yazılı başvurusu halinde ilgili bölge müdürlüğünce denetlenir.
M A D D E 9. — 2822 saydı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek Madde — Bu Kanunda geçen Çalışma Bakanlığı ismi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Bölge Ça
lışma Müdürlüğü de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
Yürürlük
M A D D E 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 11. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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