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2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması 

Hakkında Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830) 

Kanun No. Kabul Tarihi 
3451 27. 5. 1988 

MADDE 1. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Yetki için başvurulduktan sonra yetki sorunu çözülünceye kadar veya bu belgeyi 
aldıktan sonra yetki devam ettiği sürece yetki kapsamına giren işyerleri üçin teşmil 
kararı alınamaz. 

MADDE 2. — 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
13 üncü maddesinin birine* fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığına yazıyla başvurarak kurulu bulunduğu işkolunda üye sayısı itibariyle 
yüzde on (tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık işkolu hariç) oranını sağladığının 
belirlenmesini ve sözleşmenin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinde başvuru ta
rihinde çalışan işçiler ile üyelerinin sayısının tespitini ister. İşçi sendikası kendisinde 
bulunan üyelik fişlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki için başvur
duğu tarihten itibaren üç işgünü içinde işverene vermek zorundadır. 

MADDE 3. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kendilerine 13 ve 14 üncü maddeler uyarınca gönderilen tespit yazısmı alan işçi 
veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren, taraflardan birinin veya 
her ikisinin gerekli yetkiyi haiz olmadıkları veya kendisinin çoğunluğu bulunduğu 
yolundaki itirazını sebcpieıini de göstererek yazının kendilerine tebliğ tarihinden iti
baren altı iş günü içinde işyerin'n bağlı olduğu bölge müdürlüğünün bulunduğu yer
deki iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye yapabilir. Toplu iş sözleşmesi birden 
fazla bölge müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsadığı hallerde itiraz 
Ankara'daki işmahkemesine yapılır. İşletme toplu iş sözleşmesi için itiraz, işletme mer
kezinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine yapılır. İtiraz dilekçesi Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığına \eya ilgili Bölge Müdürlüğüne kayıt ettirildikten sonra 
mahkemeye verilir. Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde onunu tem
sil edemeyen sendika yetki itirazında bulunamaz. 

MADDE 4. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
22 nci maddesine birinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

21 inci madden : n birinci fıkrasına göre düzenlenen yazıyı alan makam, yazıyı dü
zenleyen tarafın talebini göz önüne alarak otuz veya altmış günün geçmesini bekle
meksizin aşağıdaki hükümler uyarınca arabuluculuk işlemlerini başlatır. 
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MADDE 5.J — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
29 uncu maddesinin 3 ve ü inci bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3. Su, elektrik, havagazı, termik santrallarını besleyen linyit üretimi, tabiî gaz ve 
petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi ,dağıtımı, üretimi nafta veya tabiî gazdan başlayan pet-
rokimya işlerinde, 

5. Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye, şehiriçi deniz, kara ve demiryolu ve 
diğer raylı toplu yoku ulaştırma hizmetlerinde. 

MADDE 6. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
38 inci maddesinin 1 ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir işyerinde grev veya lokavtın uygulanmaya başlaması ile birlikte işçiler işye
rinden ayrılmak zorundadırlar. Greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçenlerin 
işyerinde çalışmaları, hiçbir şeklide engellenemez. Greve katılan veya lokavta maruz 
kalan işçilerin, işyerîne giriş çıkışı engellemeleri veya işyeri önünde topluluk teşkil 
etmeleri yasakîır. 

Çalışan işçilerin ürettiği ürünlerin satılmasına ve işyeri için lüzumlu maddelerin, 
araç ve gereçlerin işyerine sokulmasına engel olunamaz. Bu işlerin görüîmesJnde de 
43 üncü madde hükümlerine uyulması şarttır. 

MADDE 7. — 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
48 inci maddesinin birimci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kanunî bir grev kararına uyulmasını sağlamak için cebir ve şiddet kuîlanmaksı-
zın ve tehditte bulunmaksızın kendi üyelerinin grev kararma uyup uymadıklarını de
netlemek amacıyla, işyerinde grev ilan etmiş olan 'işçi sendikası, işyerinin giriş ve çı
kış yerlerine, kendi üyeleri arasından en çok dörder grev gözcüsü koymaya yetkilidir. 
Çalışma serbestliği her halde saklıdır. 

İşyeri ve çevresinde grevciler veya grev gözcüleri için işçiler veya işçk sendikası 
tarafından kulübe, baraka ve çadır gibi barınma vasıtaları kurulamaz. Ancak, grev 
gözcülerinin zorunlu ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 8. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtayın işdavalanna bakan dairesi başkanının baş
kanlığında, 

1, Bakanlar Kurulunca, bakanlüdar bünyesi dışında, işçi veya işveren kuruluş
ları ile hiçbir şekilde bağlantısı olmayan ve siyasî parti organlarında görevli bulun
mayan, ekonomi, işletme, sosyal politika veya iş hukuku konularında bilgi ve tec
rübe sahilbi olanlar arasından seçilecek bir üye, 

2.J Üniversitelerin iş hukuku veya ekonomi öğretim üyeleri arasından Yüksek
öğretim Kurulunca seçilecek bir üye, 
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3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, 
4. İşçi konfederasyonlarından, kendisine mensup İşçi sayısı en yüksek olan kon

federasyonca seçilecek iki üye, 
5. İşverenler adına en çok işveren mensubu olan işveren konfederasyonımca, biri 

kamu işverenlerinden olmak üzere seçilecek iki üyeden oluşur. 

MADDE 9. — 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
59 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu mad
deye bir fıkra eklenmiştir. 

Resmî arabulucuların ücretleri bu teşkilatça millî bir banka hesabında toplanan 
paralardan ödenir. Arabulucuyu tayin eden mahkeme bu esaslar çerçevesinde ve 
uyuşmazlığın kapsamını ve niteliğini dikkate alarak ücreti tespit eder. 

Resmî arabulucuk yapılan her uyuşmazlıkta tarafların bu hesaba yatırmaları ge
reken ücretlere ait esaslar ile ücretlerden masraf olarak kesilecek miktar ve ücretlerin 
banka faizlerinin kullanılmasının usul ve esasları da bu tüzükte belirtilir. 

Tarafların hesaba yatırmaları gereken ücretler İçin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığınca düzenlenen belgeler İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde sa
yılan belgeler hükmünde olup, bu ücretlerin takip ve tahsilinde kamu alacaklarının 
takip ve tahsiline ilişkin esaslar uygulanır. 

MADDE 10. — 28İ2 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
78 inci maddesinin :'kinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

40 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yazılı izni almadan yeni işçi alan 
işveren izinsiz aldığı her işçi başına ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır. 

43 üncü madde hükmüne aykırı hareket eden işveren veya işvereni söz konusu 
hükme aykırı hareket etmeye zorlayan veya teşvik eden veya bu yolda propagandada 
bulunanlar, söz konusu hükme aykırı olarak aldıkları veya alınmasına sebep oldukları 
veya grev yapan işçilerin yerine çalıştırdıkları her işçi başına yüzellibin liradan az 
olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 
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MADDE 11. — 2822 sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
31 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 32 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girern 

MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Cilt Birleşim Sayfa 

11 66 4 
69 163 
71 389:474 

12 72 20:28 

I - Gerekçeli 59 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci 
Birleşim tutanağına bağlıdır. 

II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu görüşmüştür. 

III - Esas No.: 1/440. 


