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     ÖZ 

 

 Tez, “Sendikal Nedenle Fesih” olarak adlandırılmıştır. Seçilen konu, üç 

bölüm halinde incelenmiştir. İlk bölümde, sendikal nedenle feshe ilişkin ulusal 

kaynaklar ve uluslararası belgeler inceleme konusu yapılmıştır. İkinci bölümde 

sendikal fesih ve sendikal özgürlük kavramları incelenmiştir. Sendika özgürlüğünün 

işçi açısından önemi ve sendikal fesih ile olan bağlantısı nedeniyle bu kavramların 

birbirleriyle olan ilişkisi ele alınmıştır. Yine bu bölümde konuyla olan ilişkisi 

nedeniyle fesih kavramı genel hatlarıyla ele alınmıştır. Ayrıca sendikal feshin 

kapsamı incelenmiş olup, sendikal feshi oluşturan hallerin neler olduğu, Yargıtay 

kararları ışığında incelenmiştir. 

  

 Üçüncü bölümde, sendikal feshin hukuki niteliği ve sonuçları ele alınmıştır. 

Bu bölümde, özellikle sendikal tazminat ve bu tazminatın diğer tazminatlarla olan 

ilişkisi incelenmiştir. Mevzuatımıza iş güvencesi hükümlerinin girmesinden sonra, 

sendikal nedenle fesih sonucunda bu güvence kapsamında olan işçiler ile iş 

güvencesi kapsamında olmayan işçiler arasında ortaya çıkan farklılıklar ele 

alınmıştır. Son olarak ta, sendikal feshin cezai sonuçları üzerinde durulmuştur. 

Tezde, sendikal fesih kavramı teorik olarak ele alınmış olup, ayrıca Yargıtayın 

sendikal nedenle feshe yönelik olarak verdiği kararlara geniş bir şekilde yer 

verilmiştir. Son olarak, ulaşılan sonuçlar ortaya konmuştur. 
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 ABSTRACT 

 

 The thesis is given the name of “Termination due to Trade Union Activities”. 

The subject has been reviewed in three different sections. In the first section, national 

resources and international documents on termination due to trade union activities 

have been reviewed. In the second section the concept of freedom of termination due 

to trade union activities and freedom of trade union activities have been analyzed. 

The relationship between the significance of freedom of trade union activities from 

employees’ point of view and the termination due to trade union activities has been 

analyzed as those two concepts are related to each other. In addition the scope of 

termination due to trade union activities has been examined and the events which 

constitute termination due to trade union activities have been examined in light of the 

Court of Appeals’ decisions. 

 

 In the third section, the legal status of termination due to trade union activities 

and the consequences thereof have been considered. In that section in particular 

compensation for termination due to trade union activities and the relationship of 

such compensation with other types of compensations have been examined. The 

differences between the employees who are subjects to job security and who fall out 

of the scope of job security in terms of the termination due to trade union activities, 

which arise upon the adoption of job security in our legislation have been reviewed. 

Ultimately the punitive consequences of termination due to trade union activities 

have been focused. In the thesis termination due to trade union activities have been 

considered from theoretical point of view and additionally Court of Appeals’ 

decisions on termination due to trade union activities have been intensively referred 

to. Finally the conclusions which have been reached are set forth. 
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 ÖNSÖZ      

 

 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı 

bünyesinde doktora tezi olarak hazırladığımız bu çalışmanın amacı, iş sözleşmesinin 

işveren tarafından sendikal nedenle feshi konusunu inceleyerek, bu konuya ilişkin 

ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri getirebilmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek 

için, konuyla ilgili Türk hukukunda yeralan düzenlemeler ve bunlara ilişkin bilimsel 

eserler ile yüksek mahkeme kararları incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, 

sendikal nedenle feshe ilişkin ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri 

getirilmeye çalışılmıştır. 

 

 Tez çalışmamızın danışmanlığı Sayın Prof. Dr. Tankut Centel tarafından 

yürütülmüştür. Sayın Hocama, gösterdikleri yakın ilgi ve destek için teşekkür 

ediyorum. Ayrıca, tezin hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen Sayın Hocam 

Prof. Dr. Berin Ergin, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan, Prof. Dr. Zehreddin  Aslan, Prof. Dr. 
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GİRİŞ 

 

 Sendikalar, çalışma yaşamı içerisinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. 

İşçilerin çalışma koşullarının daha iyi bir duruma getirilmesi, sendikaların var oluş 

sebebidir. Bu yüzden sendikalar, özellikle işçi açısından vazgeçilmez kurumlardan 

biridir. 

 Sendikaların var olabilmesi için de işçilerin özgürce sendikalara üye 

olabilmeleri imkânının bulunması gereklidir. Sendikaların işçilerin menfaatine olarak 

çalışabilmeleri yönündeki işlevlerini yerine getirebilmeleri için üyelerinin bulunması 

gerekir. Bu sebeple işçiler, işveren baskısından çekinmeden sendikal özgürlüğü 

kullanabilmelidir. Bunun için de işçilerin, sendika üyeliği veya sendikal faaliyetleri 

dolayısıyla iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi korkusunu 

yaşamamaları gerekir. 

 İşçilerin sözleşmelerinin sendikal nedenle feshi konusu, sendika özgürlüğü ile 

doğrudan alakalıdır. Bu bağlamda sendika özgürlüğünü koruyucu hükümler, aynı 

zamanda işçinin sendikal nedenle feshe karşı korunması amacına yardımcı 

olmaktadırlar. Bu yüzden sendika özgürlüğüne ilişkin hükümler, sendikal feshin 

ortaya çıkmasını önleme açısından büyük öneme sahiptir.  

 Sendika özgürlüğünün kullanılması sonucunda sendikal fesih ortaya çıkmışsa 

bunun sonuçlarının işçi açısından en az zararla neticelenmesi ve sendikal feshin 

hangi durumlarda ortaya çıktığı ve sonuçlarının ne olduğunun bilinmesi, sendikal 

nedenle feshe maruz kalan işçi açısından büyük önem taşımaktadır. 

 Tezin konusu, sendikal nedenlerle iş sözleşmesinin işveren tarafından 

feshedilmesi ve buna bağlanan sonuçlarla ilgilidir. Tez kapsamında sendikal nedenle 
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feshe ilişkin ulusal ve uluslararası kaynaklar, sendikal özgürlük kavramı genel 

hatlarıyla ele alınmıştır. Çalışmamızda iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi ele 

alınmış olup, işçinin sendika özgürlüğünün devlete ve sendikaya karşı korunması bu 

çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 Sendikal nedenle fesih konusu incelenirken, fesih konusu genel olarak 

incelenmiş olup sendikal nedenle feshe konu teşkil eden durumlar, Yargıtay kararları 

ışığında ele alınmış; bu konuda örnekler sunularak konunun anlatımı yoluna 

gidilmiştir. Tezde sendikal feshin sonucu olarak ortaya çıkan sendikal tazminat 

konusu ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Çalışmamızda Türk hukukunda sendikal 

nedenle fesih konusu ve bu feshe bağlanan sonuçlar incelenmiş olup, karşılaştırmalı 

hukuk yönünden bir inceleme yapılmamıştır. Bu bağlamda Türk uygulamasından 

örnekler verilerek çalışma yapılmıştır. 

 Sendikal nedenle fesih konulu bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde sendikal nedenle feshe ilişkin uluslararası ve ulusal kaynaklar üzerinde 

durulmuştur. Bu bölümde, önce Avrupa Sosyal Şartı, ILO Sözleşmeleri ve diğer 

uluslararası belgelerle kabul edilen sendikal nedenle işçileri feshe karşı koruyucu 

hükümler ele alınmıştır. Daha sonra ülkemizde yürürlükte bulunan anayasa ve 

kanunlar içerisinde bulunan sendikal nedenle feshe karşı koruyucu hükümler 

incelenmiştir. 

 İkinci bölümdeyse sendika özgürlüğü ve sendikal fesih kavramları üç başlık 

altında incelenmiş olup; ilk başlıkta sendika özgürlüğü kavramı ve genel olarak fesih, 

ikinci başlıkta, Yargıtay kararları incelenerek sendikal nedenle feshin kapsamı ve 

üçüncü başlıktaysa, sendikal fesih sayılmayan haller üzerinde durulmuştur. Üçüncü 

bölümdeyse sendikal feshin hukuki niteliği ve sendikal feshe bağlanan sonuçlar ele 

alınmıştır. Üçüncü bölümün ilk başlığında; sendikal feshin hukuki niteliği, ikinci 

başlıkta sendikal feshin hukuki sonuçları üçüncü başlıkta, sendikal tazminatlarla 

diğer tazminatlar arasındaki bağlantı, dördüncü başlıkta, işyeri sendika 
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temsilcilerinin sendikal fesih karşısındaki durumu, beşinci başlıktaysa, sendikal 

feshin cezai sonuçları incelenmiştir. 

 Sonuç bölümündeyse, inceleme konusuna ilişkin genel gözlemler ve bu 

çalışma çerçevesinde saptanan önemli hususlara değinilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SENDİKAL NEDENLE FESHE İLİŞKİN KAYNAKLAR 

 

I- SENDİKAL NEDENLE FESHE İLİŞKİN 

 ULUSLARARASI KAYNAKLAR 

 

A- Genel Olarak   

 

İşçileri sendikal nedenle yapılan feshe karşı koruyan düzenlemelere, sadece 

ulusal yasalarda rastlanmaz. Nitekim işçilerin sendika üyeliği ve sendika kurma 

hakları, birçok uluslararası belge ve sözleşmelerde yer almaktadır. Bunlardan; 1961 

tarihli Avrupa Sosyal Şartı, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmeleri içinde, 

1951 tarihli Örgütlenme ve Toplu Görüşme Hakkı Prensiplerinin Uygulanması 

Hakkında 98 Sayılı Sözleşme, 1971 tarihli İşletmede İşçi Temsilcilerinin Korunması 

ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşme, 1978 tarihli Kamu 

Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi 

Yöntemleri Hakkında 151 Sayılı Sözleşme, 1982 tarihli Hizmet İlişkisine İşveren 

Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme, 1989 tarihli Çalışanların 

Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartı, 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi, 1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası 

sözleşme ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini sendika özgürlüğüne ilişkin 

düzenlemeler içeren uluslararası belgeler olarak gösterebiliriz. 
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B- Avrupa Sosyal Şartı 

 

Avrupa Sosyal Şartı, 18 Ekim 1961 tarihinde İtalya’nın Torino kentinde 

imzalanmış 26.02.1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Sosyal Şartı Türkiye 

tarafından uzun bir süre sonra 16 Haziran 1989 tarihinde imzalanmıştır1. Avrupa 

Sosyal Şartının konumuzla ilgili maddeleri 1, 5 ve 6 ncı maddeleridir. Şartın giriş 

kısmında “hiçbir ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal soy veya sosyal köken 

ayrımı gözetmeksizin sosyal haklardan yararlanma hakkının sağlanması gerektiğini 

göz önüne alarak; uygun kuruluş ve faaliyetlerle kent ve kırsal nüfusun yaşam 

düzeyini geliştirmek ve sosyal refahını yükseltmek için her türlü ortak çabada 

bulunmak...” şeklindeki hüküm genel anlamda sosyal hakların gelişimi ve bunun 

sağlanması için uygun kuruluşlar kurulmasını öngörmektedir.  

Avrupa Sosyal Şartının 1 inci maddesi çalışma hakkını düzenlemekte; 

çalışma hakkının etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere âkit taraflara 

yükümlülükler yüklemektedir. Avrupa Sosyal Şartı md.1/b.2 “Çalışanların özgürce 

edindikleri bir işle yaşamlarını sağlama haklarını etkin bir biçimde korumayı 

öngörmektedir. Bu etkin korumanın içinde sendikal örgütlenmenin ve yaşamlarını 

devam için çalışmanın da etkin bir biçimde korunması öngörülmektedir. Hiç 

şüphesiz çalışma hakkının etkin korunması gereği; işverenin iş sözleşmesini haklı 

nedenle fesih hakkını ortadan kaldırmayacak, sadece keyfi fesihleri önleyici bir işlevi 

olacaktır2. Dolayısıyla 1 inci maddenin etkin koruma yükümü, iş sözleşmelerinin 

sendikal nedenle feshedilmesinde, işçi açısından koruyucu özellik taşımaktadır. 

Avrupa Sosyal Şartı’nın, 1961 yılında imzalanıp ancak Türkiye tarafından 28 

yıl sonra onaylanmış olması sendikalaşma ve toplu pazarlık gibi örgütlenme alanında 

çok önemli iki maddeye çekince koyması ülkemizde örgütlenme özgürlüğünün 

                                                 
1  RG. 14.10.1989, 20312. Karar metni için bkz.: MHB, Yıl:22, Sayı:1, İstanbul 2002, 127. 
2  Tankut Centel, “Avrupa Sosyal Şartı Karşısında Çalışma, Adil Çalışma Koşulları ile Adil 

Ücret Hakları ve Türkiye”, İHD, C.2, S.2, 1992, 106. 
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Avrupa düzeyine çıkamayışının göstergesi olarak görülmüştür3. 

Avrupa Sosyal Şartı’nın örgütlenme hakkı başlığını taşıyan 5 inci maddesinde 

“Akit taraflar çalışanların ve çalıştırılanların ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak 

için yerel, ulusal ve uluslararası örgütler kurma ve bu örgütlere üye olma 

özgürlüğünü sağlamak veya geliştirmek amacıyla ulusal mevzuatın bu özgürlüğü 

zedelemesine veya zedeleyici biçimde uygulanmasını önlemeyi taahhüt ederler…” 

anlatımı, işçilerin örgüt kurma ve bu örgütlere üye olma özgürlüğü ve bu özgürlüğün 

zedelenmesini önlemek amacıyla korunma talebi sendikal faaliyetler nedeniyle feshe 

karşı işçinin korunmasını içermektedir4. 

Böylelikle, Sosyal Şartın Çalışma Hakkı ve Örgütlenme Hakkını düzenleyen 

1 inci ve 5 inci maddeleri çalışanların etkin korunması ve örgütlenme hakkını 

koruması bakımından işçilerin iş sözleşmelerinin sendikal nedenle feshedilmesinin 

önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve gerekli yasaların çıkarılmasının 

önemini ortaya koymaktadır. 

1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı’nın yerini almak üzere, Avrupa Konseyi 

tarafından 1996 tarihinde kabul edilen ve Türkiye tarafından 06.10.2004 tarihinde 

imzalanan “(Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartı” bir beyan ile birlikte 

onaylanmasına dair 5547 sayılı kanun 27.09.2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nde kabul edildi.5 Şartın 24 üncü ve 28 inci maddeleri konumuzla ilgilidir. 

Nitekim, iş sözleşmesinin sona erdiği durumlarda korunma hakkı başlığını taşıyan 24 

üncü maddenin a bendinde “tüm çalışanların yetenekleri ya da davranışlarıyla 

bağlantılı olarak ya da işletmenin, kuruluşun ya da hizmetin işleyişinin gereklerine 

dayanarak, iş sözleşmelerinin geçerli nedenler olmaksızın sona erdirilemeyeceği”, b 

bendinde “iş sözleşmeleri geçerli bir neden olmaksızın sona erdirilen çalışanların 

                                                 
3  Metin Kutal, “Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye’nin Onayı”, İktisat ve Maliye Dergisi, C.36, 

S.12, Aralık 1989, 34. 
4  Bülent Çiçekli (çev.), Avrupa Sosyal Şartı Temel Rehber, Ankara 2001, 23.   
5  RG. 03.10.2006, 26308 
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yeterli tazminat ya da diğer uygun yardımlar alma hakkını ve bu amaçla âkit taraflar 

iş sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın sona erdirildiğini düşünen çalışanın 

bağımsız bir organa başvuru hakkını güvence altına almayı taahhüt ederler.” 

demektedir. 28 inci madde ise işçi temsilcilerinin etkinlik veya statüsü nedeniyle 

kovulmalarını önlemek, görevlerini derhal ve etkili bir biçimde yerine getirmelerini 

sağlamak üzere gerekli imkânların sağlanmasını öngörmektedir. Görüldüğü üzere, 24 

üncü madde genel olarak işçiyi feshe karşı koruma; 28 inci madde ise işçi 

temsilcilerinin örgütsel faaliyetlerden ötürü korunmasını sağlamayı düzenlemektedir. 

 

C- ILO Sözleşmeleri 

1- 98 Sayılı ILO Sözleşmesi 

 

Örgütlenme ve Toplu Görüşme Hakkı Prensiplerinin Uygulanması  Hakkında 

98 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi; Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 1 

Temmuz 1949’da kabul edilmiş, 18 Temmuz 1951’de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme 

Türkiye tarafından 8 Ağustos 1951 tarihinde 5834 sayılı kanunla onaylanmıştır6. Bu 

sözleşme, 87 sayılı Sözleşmenin tamamlayıcısı niteliğinde olup sendika ile toplu 

pazarlık hakkının işverenlere karşı korunmasını sağlama amacını gütmektedir7. 98 

sayılı Sözleşme sendika özgürlüğünün zedelenmesine yönelik olarak işverenlerden 

gelecek olumsuz hareketlere karşı işçiyi koruma yönünden önemli bir sözleşmedir8. 

Ayrıca sözleşme, işçilerin işe alınmalarında sendikalı olup olmadıkları yönünden 

ayrıma tabi tutulmalarını önleme amacı taşımaktadır9. Sözleşmenin özellikle 1 inci 

                                                 
6  RG. 14.8.1951, 7884.  Sözleşme metni için bkz. Tankut Centel, Türkiye’nin Onayladığı  

ILO Sözleşmeleri, MESS Yayını, İstanbul 2004, 275–282 
7  Can Tuncay, “87 Sayılı ILO Sözleşmeleri ve Türkiye’nin Uyumu”,  ILO Normları ve Türk 

İş Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, Ankara 1997, 
77. 

8  Sabahattin Yürekli, İşyeri Sendika Temsilciliği ve Güvencesi, İstanbul 2004, 51. 
9  Can Tuncay, İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi, Fakülteler Matbaası,  
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maddesi, konumuz açısından önem taşımaktadır. 1 inci maddede işçilerin sendika 

hürriyetlerinin her türlü ayrımcılığa karşı tam bir korumadan yararlanacağı 

belirtilmiş bu korumanın; 

2-a: Bir işçinin çalıştırılmasını bir sendikaya girmemesi veya bir sendikadan çıkması 

şartına bağlı tutmak     

2-b: İşçinin sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında ya da işverenin onayıyla 

çalışma saatlerinde sendikal faaliyetlere katılmasından ötürü bir işçiyi işten çıkarmak 

veya başka suretle ona zarar vermeye yönelik hareketlere ilişkin hususlarda 

uygulanacaktır. Sözleşmenin bu maddesi işçiyi sendikalı olması veya sendikal 

faaliyetleri dolayısıyla işten çıkarılmasına engel olmak yönünden işverene karşı 

korumaktadır.  

 

2- 135 Sayılı ILO Sözleşmesi 

 

İşverenin fesih baskısı altında bulunan en büyük kesim, işyeri sendika 

temsilcileridir. Bu kişiler, görevleri gereği sendikal faaliyetlerde bulunmakta ve bu 

yüzden işverenle karşı karşıya gelmekte ve bunun sonucu olarak da daha fazla fesih 

baskısına maruz kalmaktadır10. İşyeri sendika temsilcileri açısından önemli olan 

“İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar 

Hakkında 135 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi”11, Uluslararası Çalışma 

Örgütü tarafından 23 Haziran 1971 tarihinde kabul edilmesine rağmen Türkiye 

tarafından 25.11.1992’de onaylanmıştır12.  

                                                                                                                                          
İstanbul 1975, 57. 

10  Haluk Hadi Sümer, İşçinin Sendikal Nedenle Feshe Karşı Korunması, Konya 1997, 19. 
11  Sözleşme metni için bkz.: Tankut Centel, Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri, 
 MESS, İstanbul, 2004, 460-465 
12  Bu sözleşmenin onaylanması 25.11.1992 tarihli ve 3845 sayılı İşletmelerde İşçi  

Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanunla (RG., 11.12.1992, 21432 
ve uygulanması da 8.1.1993 tarihli ve 93/3967 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla RG., 
25.2.1993, 21507) kabul edilmiştir.  
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Sözleşmenin 1. maddesinde işçi temsilcilerinin sendika üyeliği ve sendikal 

faaliyetlere katılmalarından ötürü “işten çıkarma dâhil” her türlü işleme karşı etkin 

bir korumadan bahsedilmektedir. Böylelikle, 135 sayılı Sözleşmenin işçi 

temsilcilerini iş sözleşmelerinin sendikal nedenle feshedilmesi açısından işverene 

karşı koruma amacı taşıdığını söyleyebiliriz. 

 

3- 151 Sayılı ILO Sözleşmesi 

 

 “Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam 

Koşullarının Belirlenmesi Yöntemleri Hakkında 151 Sayılı Uluslararası Çalışma 

Sözleşmesi”,13 Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 27 Haziran 1978 tarihinde 

kabul edilmiştir. Sözleşme Türkiye tarafından 25.11.1992 tarih ve 3848 sayılı 

Kanunla uygun bulunmuş14 ve 8.1.1993’te Bakanlar Kurulu tarafından 93/3967 sayılı 

kararla15 onaylanmıştır. 151 sayılı Sözleşme kamu çalışanlarının örgütlenmesi ve 

çalışma koşullarının belirlenmesini amaçlamakta dolayısıyla 87 ve 98 sayılı 

sözleşmelerle de bağlantısı bulunmaktadır16.  

 151 sayılı Sözleşmenin 1 inci maddesi bu sözleşmenin kamu makamlarınca 

çalıştırılan herkesi kapsadığını belirtmektedir. 2 inci madde kamu görevlisi deyimini, 

3 üncü madde ise kamu görevlileri örgütünü tanımlamaktadır. Sözleşmenin 4 üncü 

maddesi ise, kamu görevlilerinin çalıştırılmaları konusunda sendikalaşma 

özgürlüğüne halel getirecek her türlü ayrımcılığa karşı yeterli korumadan 

yararlanmalarını düzenlemiştir. (m.4/1). Maddenin devamında bu korumanın kamu 

görevlilerinin çalıştırılmalarını, bir kamu görevlisi örgütüne katılmama veya 
                                                 
13  Sözleşme metni için bkz.: Tankut Centel, Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri, MESS, 
 İstanbul, 2004, 504-512 
14  RG., 11.12.1992, 21432. 
15  RG., 25.02.1993, 21507. 
16  Metin Kutal, “151 sayılı ILO Sözleşmesi ve Türkiye’nin Uyumu”, 20.Kuruluş Yılı Kutlama 

Semineri, ILO Normları ve Türk İş Hukuku, Ankara 1997, 56. 
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üyelikten ayrılma koşuluna bağlamak (m.4/2-a), bir kamu görevlisine bir kamu 

görevlileri örgütü üyeliği veya böyle bir örgütün normal faaliyetlerine katılması 

nedenleriyle işten çıkarmak veya ona zarar vermek (m.4/2-b) diyerek 2 nci bölüm 

başlığı olan örgütlenme hakkının korunması kavramının içeriğini ortaya 

koymaktadır. 

151 sayılı Sözleşmenin 4/2-b bendinde açıkça kamu görevlileri sendika 

üyeliği veya sendikal faaliyeti dolayısıyla maruz kalacağı fesih tehdidine karşı 

korunmaktadır. Sonuç olarak 4 üncü maddede bir kamu görevlisinin çalıştırılmasını 

bir örgüte katılma veya ayrılma şartına tabi tutma, onun böyle bir örgüte ya da 

faaliyetlerine katılması sebebiyle iş sözleşmesinin feshi ayrımcılık sayılmıştır17. 

Kamu çalışanlarına bireysel ve örgütsel koruma sağlayan 151 sayılı Sözleşmenin 

ikinci bölümündeki düzenlemeler 98 sayılı Sözleşmenin 1 ve 2 nci maddesindeki 

hükümlerle aynı doğrultudadır.   

 

4- 158 Sayılı ILO Sözleşmesi 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı Uluslararası Çalışma Bürosu 

Yönetim Kurulunca 2 Haziran 1982 tarihinde Cenevre’de toplanıp düzenlediği 68. 

oturumun sonunda 22 Haziran 1982 tarihinde “Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından 

Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi” kabul 

edilmiştir18. Sözleşme, Türkiye tarafından 09.06.1994 tarih ve 3999 sayılı Kanunla 

onaylanmıştır19. 158 sayılı ILO Sözleşmesi iş güvencesini konu edinmekte ve bu 

yönde ölçütleri ortaya koymaktadır. İşçilerin işten çıkarılması durumunda onların 

                                                 
17  Can Tuncay, “Türkiye’nin Onayladığı Sendika Özgürlüğüne İlişkin Son Sözleşmeler ve 

Bunlara Uyumu”, Halid Kemal ELBİR’e Armağan, İstanbul,  1996, 529.  
18  Sözleşme metni için bkz.: Tankut Centel, Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri, MESS, 
 İstanbul, 2004, 124–132.  
19  RG., 18.6.1994, 21964. 
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korunmasını amaçlamaktadır20. Feshe karşı koruma, sosyal ve ekonomik sonuçları 

bakımından karşı çıkılamayacak bir kavramdır Bunun yanında feshe karşı koruyucu 

hükümlerin amacı, keyfi fesihlerin önüne geçilmesini mutlak bir şekilde 

sağlamaktır.21  

158 sayılı Sözleşme genel olarak işçiyi feshe karşı korumanın yanında 

sendikal nedenlerle feshe karşı korumaya ilişkin hükümlere de yer vermektedir. 

Sözleşme özellikle iş ilişkisinin sona ermesine ilişkin olması sebebiyle konumuz 

açısından önem taşımaktadır. Sözleşmenin 4 üncü maddesinde “işçinin kapasitesine 

veya işin yürütümüne veya işyeri gereklerine dayalı geçerli bir son verme nedeni 

olmadıkça hizmet ilişkisine son verilemez.” ve 5 inci maddede ise, iş sözleşmesine 

son vermek için geçerli bir neden oluşturmayacak durumlar sayılmıştır:  

a. sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızasıyla çalışma 

saatlerinde sendikal faaliyetlere katılma,  

b. İşçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya işçi temsilciliğine talip olmak. 

Görüldüğü üzere 5 inci maddenin a ve b bentleri işçileri sendikal feshe karşı sendikal 

faaliyetlere katılma ve işçi temsilciliği yapma yönünden korumaktadır.  

Sözleşmenin 7 ve 8 inci maddelerinde iş sözleşmesine son verme usulleri ve 

itiraz hakkı anlatılırken; 9 uncu maddenin 2 inci bendi, ispat yükünü işverene 

yüklemiştir. Sözleşmenin 10 uncu maddesi iş ilişkisine son verme işleminin haksız 

bulunması halinde verilecek kararları düzenlemiştir: “Bu sözleşmenin 8 inci 

maddesinde belirtilen merciler son verme işlemini haksız bulurlarsa ve son verme 

işlemini iptale ve/veya işçinin işe iadesini öngörmeye ya da önermeye ulusal 

mevzuat ve uygulamalara göre yetkili değillerse veya bunları uygulanabilir 

                                                 
20  Devrim Ulucan, “158 sayılı ILO Sözleşmesi ve Türkiye’nin Uyumu”, ILO Normları ve 

Türk İş Hukuku, Ankara 1997, 160. 
21  Tankut Centel, “Türkiye’de Feshe Karşı Korumanın Ekonomik ve Sosyal Sonuçları”, 

Almanya’da ve Türkiye’de İşçinin Feshe Karşı Korunması Semineri, 3-4 Nisan 1997, 
Alkım Yayınevi, İstanbul, 168 



 

 

 

 

12

bulmazlarsa yeterli bir tazminat veya uygun kabul edilen bir telafi biçimini 

kararlaştırmaya yetkili kılınacaklardır.” 

158 sayılı Sözleşme, iş ilişkisinin sona ermesinin yanında, sona ermenin 

etkisini azaltacak hükümlere de yer vermiştir. Sözleşmenin 12 inci maddesi “Kıdem 

Tazminatı ve Gelirin Korunmasına İlişkin Diğer Şekiller” başlığı altında iş ilişkisine 

son verilen işçinin ulusal mevzuat ve uygulama ışığında kıdem tazminatı, işsizlik 

sigortası veya yaşlılık, malullük gibi sosyal güvenlik türleri veya bunların 

birleşiminden faydalanacağını düzenlemiştir. 

 

D- Avrupa Birliği Mevzuatında Sendikal Nedenle Fesih 

 

Çalışanların Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartı, Avrupa 

Konseyi’nin 8–9 Aralık 1989’da Strasbourg’da yaptığı toplantıda kabul edilmiştir. 

Şartın ilk bölümü “Çalışanların Temel Sosyal Hakları”, ikinci bölümü “Şartın 

Uygulanması” başlığını taşımaktadır22. Şartın 11–14 maddelerinde “Örgütlenme 

Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık” alt başlığı altında sendikal özgürlük ile ilgili 

düzenlemeler yer almaktadır. 

Çalışanların Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartının 11. 

maddesinde çalışanların örgüt kurma özgürlüğü düzenlenmiştir. 12 inci madde toplu 

sözleşme yapma hakkını, 13 üncü maddede ise grev dâhil toplu mücadele hakkı ve iş 

uyuşmazlıklarının barışçı yollardan çözümü ortaya konmuştur. Konumuz ile ilgili 

olan 11 inci maddede : “Avrupa Topluluğu işverenleri ve çalışanları, ekonomik ve 

sosyal menfaatlerini savunmak amacıyla istedikleri mesleki veya sendikal örgütleri 

kurmak için serbestçe bir araya gelme hakkına sahiptirler. Her işçi ve işveren, 

                                                 
22  Metin için bkz. Ali Güzel/Şebnem Gökçeoğlu, “Çalışanların Temel Sosyal Hakkı,  

Topluluk Şartı”, Çimento İşveren, Eylül 1992, C.6, S.5, 3. 
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mesleki ya da kişisel zarara maruz kalmaksızın bu örgütlere üye olma ya da olmama 

özgürlüğüne sahiptirler.” düzenlemesi mevcuttur.  

Türkiye için hukuki bağlayıcılığı olmayan Çalışanların Temel Sosyal Hakları 

Şartı; içeriği açısından önemli bir yenilik getirmemekle birlikte amaçlanan hedeflere 

daha kolay ulaşma yolunda bir öneme sahiptir. Şartın bağlayıcı olabilmesi 

Komisyonun hazırlayıp sunacağı programa bağlıdır23.                                               

 

E- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

  

 Avrupa Konseyine üye devletler tarafından 4.10.1950 tarihinde Roma’da 

imzalanıp 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe giren bu belgenin asıl adı “İnsan 

Haklarının ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme”dir. Sözleşme, Türkiye 

tarafından 10 Mart 1954’te 6366 sayılı yasayla onaylanmıştır.24 

 Bu belgenin “Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü” başlıklı 11 nci 

maddesinin 1 nci fıkrası şöyledir: “Her şahıs, asayişi ihlal etmeyen toplantılara 

katılmak ve başkalarıyla birlikte sendikalar tesis etmek ve kendi menfaatlerini 

korumak üzere sendikalara girmek dâhil olmak üzere; dernek kurmak hakkını 

haizdir.” Görüldüğü gibi dernek kurmak hakkı, sendika hakkını içerecek biçimde 

düzenlenmiştir. Bu durum, sendika hakkının klasik temel hak ve özgürlükler 

çerçevesinde kabul edilip yorumlanmasına yol açmıştır.25 

 

                                                 
23  Ali Güzel, “Çalışanların Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı” Çimento İşveren, Mayıs  

1992, C.6, S.3, 21–22. 
24  RG.19.03.1954, No.8662. 
25  Melda Sur, İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları, İzmir 1995, 24. 
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F- BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 

  

 1966 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilip 1976 yılında 

yürürlüğe giren bu sözleşme Türkiye tarafından 10.07.2003 tarihinde 

onaylanmıştır.26 Sözleşmenin sendikal haklara ilişkin 8 nci maddesi sendikal hak ve 

özgürlüklere ilişkindir. 8/1.a maddesi herkesin ekonomik ve sosyal çıkarlarını 

koruması için sendika kurma ve dilediği sendikaya girme hakkından söz etmektedir. 

Maddenin devamında bu hakkın ancak ulusal güvenlik ve kamu düzeni yararı ya da 

başkalarının özgürlüklerini koruma amacıyla sınırlanabileceği yazılı bulunmaktadır. 

 Sözleşmenin 8/1.c maddesinde sendikaların faaliyetlerinin hangi şartlarda 

sınırlanabileceği, 8/3 hükmünde ise bu maddenin, 87 sayılı İLO sözleşmesine taraf 

devletlere sözleşmede öngörülen güvencelere zarar verici yasal hüküm koyma yetkisi 

vermediğini açıkça belirtilmiştir.  

 

G- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

   

 Sendika özgürlüğü, insan hakları ile çok yakından ilgili olan bir kavramdır. 

İnsan hakları veya temel hak ve özgürlükler sendika özgürlüğü olmadan 

düşünülemez.27 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bütün insanlar ve dünya devletleri 

için ortak değerler saptarken 20 nci maddesinde sendika özgürlüğüne dayanak 

oluşturacak toplanma ve dernek kurma hakkını da düzenlemiştir. Nitekim, 

Bildirgenin 20 nci maddesinde “Her insan barışçı amaçlarla toplanma ve bir örgüt 

kurma veya kurulmuş bir örgüte katılma hakkına sahip olduğunu ayrıca hiç kimsenin 

bir örgüte üye olmaya zorlanamayacağı” belirtilmiştir. 

                                                 
26  RG. 11.08.2003, No.25196. 
27  Engin Ünsal, Sendika Özgürlüğü ve Uluslararası Çalışma Örgütü ile Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetleri İlişkileri, İstanbul, 2003, 16                               
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II- SENDİKAL NEDENLE FESHE İLİŞKİN ULUSAL 

 KAYNAKLAR 

A- 1982 Anayasası 

 

 1982 Anayasasında doğrudan doğruya sendikal nedenle feshe karşı 

korunmaya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, 1982 Anayasası temel hak 

ve özgürlükleri düzenleyerek güvence altına almıştır. Anayasanın 11 inci maddesi 

“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve 

diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya 

aykırı olamaz.” Bu madde Anayasa hükümlerinin üstünlüğünü ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla çıkarılacak kanun ve diğer yasal düzenlemelerin Anayasaya aykırı 

olamayacağı belirtilmektedir. 

Anayasanın 40 ıncı maddesi “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal 

edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını 

isteme hakkına sahiptir.” hükmü dolayısıyla Anayasada tanınan sendikal özgürlüğe 

ilişkin haklar; Anayasal koruma altında olacaktır. Bu konuda yapılacak düzenlemeler 

Anayasanın üstünlüğü gereği Anayasaya aykırı olamayacaktır. Anayasanın 17 inci 

maddesi; “herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına 

sahiptir.” Anayasanın 49 uncu maddesi “Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet 

çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları 

ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik 

bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” 

hükmünü içermektedir. Anayasanın 51 inci maddesi “Çalışanlar ve işverenler, 

üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak 

ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, 

bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç 
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kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.  Sendika 

kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 

sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle 

ve kanunla sınırlanabilir. 

Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 

kanunda gösterilir. Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye 

olunamaz. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, 

istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir. 

Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel 

niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.” şeklinde bir hüküm 

içermektedir. Anayasanın 2 inci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin sosyal devlet 

olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede sendika özgürlüğünü sağlamak ve korumak 

sosyal devlet olmanın gereğidir. 

 

B- İş Kanunları 

 

İş kanunları; 10.06.2003 tarihli 4857 İş Kanunu,28 29.04.1967 tarihli 854 

sayılı Deniz İş Kanunu29 ile 20.06.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde 

Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 

Kanundur.30 İlk olarak 4857 sayılı İş Kanununun 5 inci maddesinin 1 nci fıkrasını 

sendikal feshe karşı koruyucu bir önlem olarak görmekteyiz. İş Kanunu madde 5-I : 

“iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve 

benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” hükmü ile işçiyi sendikal feshe karşı 

korumak istediğini aynı maddenin altıncı fıkrasındaki Sendikalar Kanununun 31 inci 

                                                 
28  RG. 10.06.2003, No. 25134. 
29  RG. 29.04.1967, No. 12586. 
30  RG. 20.06.1952, No. 8140. 
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maddesine yollama yapmasından anlamaktayız.  

Bu maddeye aykırı davranma halinde ise bu Kanunun 99-a fıkrasına göre: 

İşveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için elli milyon lira para cezası 

verilir.” İşverenin sendikal faaliyetleri engellemek amacıyla sendika üyesi olan 

işçilerin iş sözleşmelerini feshetmesi, işyerindeki sendika üyesi işçilerle sendika 

üyesi olmayan işçiler arasında Kanunun öngördüğü eşit işlem yapma borcuna 

aykırılık oluşturur. Eşit davranma borcuna aykırılık, iş ilişkisinin devamında ortaya 

çıkabileceği gibi sözleşmenin sona ermesinde de mümkündür.31 

İş Kanununun 18 inci maddesi, 158 sayılı ILO sözleşmesine uygun olarak 

“Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma 

saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılma”nın; aynı maddenin devamında da “işyeri 

sendika temsilciliği yapma”nın fesih için geçerli bir neden olamayacağı açıkça ifade 

edilmiştir.32  

 Sendikal feshe karşı işçiyi koruyan diğer bir hüküm olan Deniz İş Kanunu 16-

D, 2’ye göre “Gemi adamının sendikaya üye olması, şikâyete başvurması gibi 

sebeplerle işinden çıkarılması hallerinde ve genel olarak hizmet akdini bozma 

hakkının kötüye kullanıldığını gösteren durumlarda “B” bendindeki yazılı önellere 

ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir.” Söz konusu hükümde gemi 

adamının sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarılması, kanun koyucu tarafından, 

hizmet akdini bozma hakkının kötüye kullanılması olarak nitelendirilmiştir. Böylece, 

gerek Deniz İş Kanunu 16-D ve gerek aynı paraleldeki fesih hakkının kötüye 

kullanılarak iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde bildirim süresinin üç katı tutarında 

tazminat öngören İş Kanunu 17-6’nın, işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak 

                                                 
31  Şahin Çil, ‘Karar incelemesi (Sendikal Tazminat)’, Legal, İHSGHD, 2005, S.6, 667. 
32  Ali Güzel, “İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi”, İş Hukuku ve Sosyal  

Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2004 Yılı Toplantısı, İş 
Güvencesi Sendikalar Yasası Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası Semineri 
Mayıs 2004, 129. 
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üzere tazminat hükmü öngören Sendikalar Kanunu madde 31/6 karşısında uygulama 

alanları kalmamıştır denilebilir.33 

 

C- Sendikalar Kanunu 

 

 5.5.1983 tarih ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu34 sendikalar hukukuna ilişkin 

temel düzenlemeyi oluşturmaktadır. Sendikalar Kanunundaki konuyla ilgili 

düzenleme bu kanunun 31 nci maddesinde bulunmaktadır. 31 nci maddenin 3 üncü 

fıkrası şöyledir: “İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan 

işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında…çalıştırmaya son verilmesi 

bakımından herhangi bir ayrım yapamaz.” Ayrıca aynı maddenin 5 nci fıkrası 

“İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin 

rızası ile iş saatleri içinde işçi sendika ve konfederasyonlarının faaliyetlerine 

katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye 

tabi tutulamazlar” şeklindedir. 

 Sendikalar Kanununun 31 inci maddedeki hükümler, işçinin sendika 

özgürlüğüne ilişkin olan ve işçiyi sendikal feshe karşı koruyucu olan hükümlerdir. 

Bu hükümler, kaynağını Anayasa kurallarından alan ve olumlu olumsuz sendika 

özgürlüğünü güvence altına alan hükümleri içermektedir.35 31 inci maddenin 3 üncü 

fıkrası işçiler arasında eşitliği, ayırım yasağını getirmekte; 5 inci fıkrasıysa işçilerin 

sendikal faaliyet dolayısıyla işten çıkarılamayacağını ortaya koymaktadır. Sendikalar 

Kanunu 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası ise, bu hükümlere aykırı davranılması 

halinde ödenecek tazminatı belirtmektedir. 

 

                                                 
33  Sümer, 77. 
34  RG. 07.05.1983, No. 18040. 
35  Y.9.HD. 20.05.1985, E.1985/2446, K.1985/5437, C.İlhan Günay, Sendikalar Kanunu 
 Şerhi, Ankara, 1999, 689. 
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D- Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 

 

7.5.1983 tarih ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu36 

işçinin sendikal özgürlüğüne ilişkin olan ve sendikal feshe karşı koruyan bir diğer 

düzenlemedir. Bu yasanın 42/1 maddesine göre, “Kanuni bir grev kararının 

alınmasına katılma, böyle bir kararın alınmasını teşvik etme sebebiyle bir işçinin 

hizmet akdi feshedilemez.”  

Kanundaki söz konusu bu düzenlemeyle işçi bir sendikal faaliyet olan kanuni 

bir greve katılması dolayısıyla korunmaktadır. Genellikle amacı; işçilerin kendi 

çıkarları doğrultusunda toplu iş sözleşmesi imzalamak amacıyla işveren üzerinde 

baskı kurmak olan ve her zaman iş uyuşmazlıkları ile ilgili olarak ortaya çıkan 

greve37 karşı işçinin Kanun tarafından korunması; bu grevin kanuni bir grev olmasına 

bağlıdır. 

E- Sözleşmeler 

  

İşçiyi sendikal nedenlerle feshe karşı koruyan kanun hükümlerinin yanında, iş 

sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmelerine konulan hükümlerle bu konuda bir ek 

güvence sağlanmaya çalışılmaktadır. 

1475 sayılı İş Kanununda iş güvencesi hükümlerinin düzenlenmemiş olması 

sebebiyle sözleşmelerle ek güvence sağlama daha fazla önem kazanmaktaydı. 4857 

sayılı İş Kanununda getirilen düzenlemelerle iş güvencesi kapsamına giren işçilerin 

sözleşmelerinin sendikal nedenle feshinde işe iade davası açma hakkı getirilmiş 

bulunmaktadır. İş güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra bu güvence 

                                                 
36  RG. 07.05.1983, No. 18040. 
37  Mahmut Kabakçı, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa Göre 
 Toplu Pazarlık Sürecinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözüm Aracı Olarak Grev ve 
 Lokavt, İstanbul, 2004, 34. 



 

 

 

 

20

kapsamındaki kişiler için sözleşmelerle ek güvence getirilmesi eski önemini 

kaybetmiş bulunmaktadır.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38  Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 19. Bası, İstanbul 2006, 197. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SENDİKAL ÖZGÜRLÜK VE SENDİKAL FESİH 

 KAVRAMLARI 

 

I- SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI 

 

Sendika özgürlüğü; sendikaya üye olma, üyelikten ayrılma, sendikaya üye 

olmama, kurulmuş sendikalardan birini seçme ve ayrıca serbestçe sendika kurabilme, 

kurulmuş sendikanın kendi varlığını koruma ve faaliyetlerde bulunma haklarını 

barındıran bireysel ve kollektif özgürlüklerden oluşan çifte temel hak 

niteliğindedir.39 Sendikal özgürlük; bir bireysel temel hak olarak herkesin, çalışma 

koşullarıyla iktisadi koşulları korumak ve geliştirmek için birlikler oluşturma, 

sendikal hayat içerisinde çalışma veya sendikal hayattan uzak kalma hakkını güvence 

altına alır. Bundan başka; sendikal özgürlük, bir kollektif temel hak olarak, 

sendikaların varlıklarını ve faaliyetlerini güvence altına alır.40 

Sendika özgürlüğü dar anlamıyla sadece bireysel bir özgürlüktür. Bu alana 

sendika özgürlüğünün vazgeçemediği işçinin serbestçe sendika kurma, sendikaya üye 

olma ve üyelikten ayrılabilmesini ifade eder. Geniş anlamda sendika özgürlüğü ise 

sendikanın kurulmasının idari makamlarının iznine tabi olmaması, toplantı, 

haberleşme, gazete ve dergi çıkarma gibi özgürlüklerden oluşan özgürlükler 

bütününü anlatır.41 Sendika özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi esnasında işçiyle işveren 

                                                 
39  Nuri Çelik, İş Hukuku II Kolektif İş Hukuku, SENDİKALAR 2.Bası, Sermet Matbaası, 

İstanbul 1979, 83; Nizamettin Aktay, Sendika Hakkı, Kamu-İş, Ankara 1993, 37; A.Can 
Tuncay, Toplu İş Hukuku, Alfa Yayınları İstanbul, 1999, 21; Fevzi Şahlanan, Sendikalar 
Hukuku, İstanbul 1995, Banksis Yayınları, No:76, 10. 

40  Wolfgang Gitter/Lutz Michalski, Arbeitsrecht, Heidelberg, 2002, 214; Alfred 
Söllner/Raimund Walterman, Grundriss des Arbeitsrecht, München 2003, 40-41; Peter 
Hanau/Klaus Adomeit, Arbeitsrecht, München 2005, 36.  

41  Metin Kutal, “Sendikacılık Faaliyetleri Nedeni ile İşçinin Feshe Karşı Korunması”, İktisat 
 ve Maliye Dergisi, C.25, S.1, Nisan 1978, 47; A.Can Tuncay, “İşçi Sendikası Üyeliğinin 
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arasında adil bir dengenin oluşması anlamında işçiye güç vermektedir. Ayrıca 

sendika özgürlüğünün işçi ve işveren arasında çalışma barışının kurulması ve 

ilişkilerin daha iyi olması sürecinde önemli katkısı olmaktadır.42  

 Sendika özgürlüğü 1982 Anayasasının “Temel Haklar ve Ödevler” başlığını 

taşıyan ikinci kısmının “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler”in yer aldığı üçüncü 

bölümünde “Sendika Kurma Hakkı” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu hakkın sosyal 

ve ekonomik haklardan hangi guruba girdiğini düşünecek olursak; sendika hakkının 

işçiler açısından doğuş dinamikleri göz önüne alındığında sosyal bir hak sayılması, 

işverenler açısından ise ekonomik bir hak olarak kabul edilmesi uygun olacaktır.  

1982 Anayasası sendika kurma hakkını bir ayırım yapmaksızın işçiler ve 

işverenler açısından kabul etmişse de bu hakkın işverenler açısından sosyal hak 

olması; sosyal hakların sosyal eşitsizliklere karşı koruma amaçlayan özüne ters 

düşmektedir.43  

Sendika kurma hakkı başlığını taşıyan Anayasanın 51 inci maddesine göre;  

“Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve 

menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst 

kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme 

haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya 

zorlanamaz.” 

Anayasanın 51 inci maddesinin ikinci fıkrası “Sendika kurma hakkı ancak, 

milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak 

ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla 

sınırlanabilir.” Üçüncü ve dördüncü fıkrası ise “Sendika kurma hakkının 
                                                                                                                                          
 Kazanılması ve Sona Ermesi”, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1975, 40. 
42  Ünsal, Sendika Özgürlüğü, 16                              
43  Şahlanan, 9; Adnan Tuğ, Sendikalar Hukuku, 2.Baskı, Ankara, 1992, 8;  Bu hakkın 
 işverenler açısından da ekonomik ve sosyal bir hak olması gerektiği hususundaki görüşler 
 için bkz. Aktay,  35; Tuncay, Toplu İş Hukuku, 21 
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kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. Aynı zamanda 

ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.” hükmünü içermektedir. 

  Anayasanın 51 inci maddesinin 5 inci fıkrası, “İşçi niteliği taşımayan kamu 

görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam,  istisna ve sınırları gördükleri hizmetin 

niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.” Maddenin devamındaki altıncı fıkrada 

ise “Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin 

temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.” şeklindeki düzenleme ile 

sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişlerinin anayasal sınırı 

ortaya konmuş olmaktadır. 

           Anayasa madde 51’in getirdiği düzenleme sonucunda; sendika özgürlüğünün 

anayasal bir temel hak olduğunu söyleyebiliriz.44 Anayasanın bu maddesi bireysel 

sendika özgürlüğünün pozitif ve negatif yönü ile kollektif sendika özgürlüğünü 

içermektedir. Madde metninde yer alan çalışanlar ve işverenlerin önceden izin 

almaksızın sendika ve üst kuruluşlar kurabilmesi, bunlara serbestçe üye olabilmesi, 

üyelikten ayrılmaya zorlanamaması pozitif sendika özgürlüğünü göstermektedir. 

Çalışanlar ve işverenlerin madde metninde yer alan üyelikten serbestçe 

çekilme hakkına sahip oldukları ve hiç kimsenin bir sendikaya üye olmaya 

zorlanamayacağı yönündeki düzenlemeler ise bireysel sendika özgürlüğünün negatif 

yönünü ortaya koymaktadır. Ayrıca aynı maddedeki sendika ve üst kuruluşlar 

kurmadaki serbestlik kollektif sendika özgürlüğünün anayasal dayanağını 

oluşturmaktadır. 

Anayasanın 51 inci maddesinin başlığında “Sendika kurma hakkı” denilmekte 

ve madde metninde de yer yer sendika kurma hakkı terimine yer verilmektedir. Her 

ne kadar Anayasamızın bu madde metninde sendika özgürlüğü deyimine yer 

                                                 
44  Şahlanan,  9 
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verilmemekte ise de bunun aynı zamanda bir özgürlük olduğu kabul edilmektedir.45 

Hak ve özgürlük bazen aynı anlamda kullanılmakla beraber bu ikisi birbirinden farklı 

kavramlardır. Özgürlük, daha geniş kapsamlı ve soyut; hak ise bunun özelleştirilmiş 

ve somutlaştırılmış görünümüdür.46 

Sendika özgürlüğü, tek bir özgürlüğü değil birden çok özgürlüğü içerisinde 

barındıran bir özgürlükler bütününü ifade etmektedir.47 Böylelikle 1982 Anayasası, 

51 inci maddesiyle “Sendika Kurma Hakkı” başlığı altında sendika özgürlüğünü, 

anayasal güvence altına almaktadır.1982 Anayasasının 51 inci maddesinin sınırlı 

ifadesi yanında söz konusu madde hükmü ile sendikaların varlığını ve sendikal 

faaliyetleri anayasal güvence altına almıştır.48 

  Ülkemizde sendika kurma hakkı anayasal güvence altına alınmışken 

dünyanın çeşitli ülkelerinde bu konuda değişik düzenlemeler mevcuttur. Bazı 

ülkelerde ise yargı kararları ve bilimsel içtihatlarla düzenleme ve güvence 

sağlanmıştır.49 

Hukukumuzda sendika hakkı sadece işçi ve işverenlerin bireysel sendika 

özgürlüklerini kapsamakla kalmayıp, sendikaların varlığını ve kendine has 

faaliyetlerini de güvence altına alan kollektif sendika özgürlüğünü de kapsamaktadır. 

Bu yönden sendika hakkı “çifte temel hak” niteliğindedir.50  

1982 Anayasasının 51 inci maddesi yanında 53 ve 54 üncü maddeleri de 

bireysel sendika özgürlüğü ile kollektif sendika özgürlüğünü güvence altına alan 

hükümler getirmiştir. Anayasanın “Toplu iş Sözleşmesi Hakkı”nı düzenleyen 53 

                                                 
45  Şahlanan, 8; Çelik, Sendikalar, 81  
46  Tuncay, İşçi Sendikası Üyeliği, 44; Çelik, İş Hukuku, 372; Melda Sur, İş Hukuku Toplu  

İlişkiler, Ankara 2006, 21  
47  Ünal Narmanlıoğlu, İş Hukuku II, Toplu İş İlişkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 
 İzmir  2001, 8 
48   Murat Demircioğlu/Tankut Centel, İş Hukuku, İstanbul, 2007, 12.B, 206 
49  Çeşitli ülke örnekleri için bkz.: Demircioğlu/Centel, 206–208  
50  Aktay, 37 
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üncü maddesi ile “Grev Hakkı ve Lokavt” ı düzenleyen 54 üncü maddesi ile işçilerin 

çalışma koşullarını saptamalarını kollektif sendika özgürlüğünü sağlayarak garanti 

altına almış bulunmaktadır. Çünkü ortak menfaatlerin topluca izlenmesi ancak bir 

sendikanın varlığı ve onun faaliyetleri ile mümkün olabilecektir. Böylece bireysel ve 

kollektif sendika özgürlüğünü kapsayan sendika özgürlüğü çifte temel hak 

oluşturmaktadır.51 

 

A- Bireysel Sendika Özgürlüğü 

 

   Bireysel sendika özgürlüğü, bir sendika kurma kurulmuş bir sendikaya üye 

olma ve bu sendika üyeliğinden ayrılma hakkını kapsamaktadır.52 Bireysel sendika 

özgürlüğü, Anayasanın 51 inci maddesinde ifade edilmiştir. Maddede önceden izin 

almaksızın sendika kurma, bunlara serbestçe üye olma, üyelikten ayrılma, üye 

olmama ve ayrıca üye kalabilme özgürlüğü güvence altına alınmıştır.  

Bireysel sendika özgürlüğü, olumlu ve olumsuz sendika özgürlüğü adı altında 

ikiye ayrılmaktadır. Bireysel sendika özgürlüğünün öncelikle olumlu bir içeriği 

bulunmaktadır. Olumlu sendika özgürlüğü serbestçe sendika kurabilme, kurulmuş 

sendikalara üye olabilme, sendikalar için faaliyette bulunabilme, dilediği sendikayı 

seçebilme özgürlüğünü ifade etmektedir.53 Olumsuz sendika özgürlüğü ise; 

sendikalara üye olmama, üye olunmuş sendikadan serbestçe çıkabilme haklarını 

belirtmektedir. 

 

                                                 
51  Aktay, 37–38, Öner Eyrenci, Sendikalar Hukuku, Banksis Yayınları No: 3, İstanbul, 1984, 

41, Narmanlıoğlu, 9. 
52  Tankut Centel, Arbeitsrecht in der Türkei, 1.Auflage, Leitfader, 122. 
53  Manfred Löwisch, Arbeitsrecht, 7. Auflage, Duesseldorf, 2004, 31; Wolfgang  

Hromadka/Frank Maschmann, Arbeitsrecht Band I, Individualarbeitsrecht, Heidelberg 
2005, 31; Hans Brox/Bernd Rüthers/Martin Henssler, Arbeitsrecht, Stuttgart, 2004, 208–
210. 
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1- Olumlu Sendika Özgürlüğü 

 

 Anayasanın 51 inci maddesine göre, çalışanlar ve işverenler önceden izin 

almaksızın sendika ve üst kuruluşlarını kurabilir, bunlara serbestçe üye olup üyelikte 

kalabilirler. Olumlu sendika özgürlüğü, aynı işkolunda çalışanların ortak iktisadi ve 

sosyal durumlarını korumak veya düzeltmek amacıyla sendikalar kurma, kurulmuş 

sendikalara üye olma hakkını anlatır.54 Bu özgürlük aynı zamanda birden çok 

sendikadan dilediğini seçebilme anlamına da gelir.55 Sendika kurma, sendikaya 

girme, sendikada kalma ve sendikal faaliyette bulunma özgürlüğü hem kamu erkinin 

hem de özel hukukun sınırlayıcı düzenlemelerine karşı korunmaktadır. Sendika 

hakkına dokunulamaz ama sendika üyelerinin sendikaya girişi, sendikada kalışı ve 

sendikadan çıkışı yasayla düzenlenebilir.56 

 

 a- Sendika Kurma Özgürlüğü 

  

 Anayasanın 51 inci maddesi sendika hakkını ifade ederken en başta; 

“Önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma” hakkını ortaya 

koymuştur. Esasen, ortada bir sendika olmadan bir sendika üyeliği ve sendikal 

faaliyet olamayacaktır. Bunun için öncelikle kişilerin bir araya gelerek bu kuruluşları 

oluşturmaları gerekmektedir. Anayasanın 51. maddesindeki anlatımdan ve 2821 

sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasındaki “Sendika ve konfederasyonlar 

önceden izin almaksızın kurulabilir” anlatımından sendika ve konfederasyonların 

önceden izin alınmaksızın kurulabileceği anlaşılmaktadır. 

İşçi ve işveren kuruluşlarının oluşturulmasında isteğe bağlılık esastır. Taraflar 

                                                 
54  Kenan Tunçomağ/Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, Beta Yayınları, İstanbul, 2005, 
 238. 
55  Çelik, İş Hukuku, 374. 
56  Gitter/Michalski, 214. 
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kimsenin baskısı altında olmadan isteğe bağlı olarak herhangi bir kuruluşun etkisinde 

olmadan serbestlik ve ihtiyarilik çerçevesinde sendika ve konfederasyonlarını 

oluşturabilecektir.57 2821 Sayılı Kanunun 3/III’ün sonucu olarak işçi veya işverenler 

bir işkolunda birden fazla sendika kurabileceklerdir. Buna sendika çokluğu ilkesi 

denmektedir. Bu ilke üst kuruluş çokluğu sonucunu da doğurmaktadır.58 Bu ilke bir 

işkolunda çalışan işçilerin kurulu bulunan sendikalara girme zorunluluğunda olmayıp 

kendi görüşlerine uygun yeni bir sendika kurabilecekleri anlamına gelmektedir. 

 

 b- Sendikaya Üye Olma Özgürlüğü 

  

 Olumlu sendika özgürlüğünün diğer bir yönü de kurulu bulunan bir sendikaya 

üye olabilme özgürlüğüdür. Sendikaya üye olma özgürlüğü Anayasanın “Temel Hak 

ve Ödevler” kısmında yer almaktadır. Böylece sendikaya üye olma hakkı kişinin 

temel hak ve hürriyetleri arasında yer almaktadır. Bunun sonucu olarak bu hak 

Anayasa 12/1’e göre kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez olan 

temel hak ve hürriyetlerdendir. 

Anayasanın 51/1’ in son cümlesi, “Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da 

üyelikten ayrılmaya zorlanamaz” şeklindedir. Bu hüküm, kişilerin sendikada üye 

olarak kalma hakkını korumaktadır. Böylece, kişi, kurallar çerçevesinde dilediği 

kadar üye olarak kalma hakkına sahip olacak ve ayrılmaya zorlanamayacaktır. 

 

 

                                                 
57  Narmanlıoğlu, 71; Çelik, İş Hukuku, 375. 
58  Çelik, İş Hukuku, 375. 
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 c- Sendika Seçme Özgürlüğü 

 

Sendikaya üye olma özgürlüğü kurulmuş bulunan herhangi bir sendikaya üye 

olmaktaki serbestliği de ifade eder. Bu serbestlik, aynı zamanda kurulu bulunan aynı 

işkolundaki birçok sendikadan herhangi birini seçebilme özgürlüğünü kapsar. İşçi, 

mutlaka işyerinde faaliyette bulunan bir sendikaya üye olmak zorunda değildir. 

Belki, bu sendika işverenin koruduğu bir sendika olabilecektir. Bu yüzden, çalıştığı 

işkolunda kurulu bulunan sendikalardan birini seçmesi, onun yararına olabilecektir. 

Ancak bu özgürlük, sadece kurulu bulunan sendikalardan sadece birini seçebilme 

özgürlüğüdür. Hernekadar Anayasa serbestçe üye olabilmeyi sağlamışsa da, Anayasa 

51/4 üncü maddesi ve 2821 sayılı Kanunun 22/1 inci maddesi, aynı işkolunda birden 

çok sendikaya üye olunamayacağı; aksi takdirde, sonraki üyeliklerin geçersiz 

sayılacağı, hükmünü getirmiştir.  

 

 d- Sendikal Faaliyetlere Katılma Özgürlüğü 

  

 Sendika üyeliğinin doğal bir sonucu olarak kişi sendikasının Anayasa ve 

yasalarla korunan faaliyetlerine katılma hakkına sahiptir. Bu faaliyetler, sendika 

içinde olabileceği gibi, sendikanın işyeri içinde ve dışındaki faaliyetlerine katılma 

şeklinde de olabilir. Bunlar sendikanın organlarında görev almak, karar oluşumlarına 

katılmak olabileceği gibi, grev organize etmek, sendikanın düzenlediği toplantılara 

katılmak, işyeri sendika temsilciliği yapmak şeklinde de olabilecektir.59 Sendikal 

faaliyetlerde bulunmak için sendika üyesi olmak şart değildir.60 Sendika üyesi 

olmayan işçiler de sendikal faaliyetlere katılabilecektir.  

  

                                                 
59  Eyrenci, 43; Şahlanan, 13. 
60  Eyrenci, 137. 
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2- Olumsuz Sendika Özgürlüğü 

 

 Bireysel sendika özgürlüğü, bireyin sendikaya üye olma özgürlüğünü 

kapsadığı kadar, sendikadan ayrılma veya sendikaya hiç girmeme yani sendikadan 

uzak kalma özgürlüğünü de kapsamaktadır. Buna olumsuz sendika özgürlüğü denir.61 

Anayasanın 51. maddesi, hiç kimsenin sendikaya üye olmaya zorlanamayacağı ve 

üye olanların üyelikten serbestçe çekilme hakkına sahip olduğunu düzenlemiştir. 

  Olumsuz sendika özgürlüğü kavramına sendikaya üye olmama ve sendikadan 

çıkma hakkının yanında sendika kurmama ve sendikal faaliyetlere katılmama 

özgürlüğü de girmektedir.62 Olumsuz sendika özgürlüğünün en önemli iki türü, 

sendikaya üye olmama ve sendikadan serbestçe ayrılma özgürlüğüdür. Ayrıca, 

sendikanın amacı dışında faaliyet göstermesi halinde, üyeye sendikadan ayrılma 

özgürlüğünün tanınmış olması gerekir. Bu durum, olumsuz sendika özgürlüğünün 

doğal bir sonucudur.63 Hiç kimse, devlet baskısı veya sosyal bir baskı sonucu bir 

sendikadaki üyeliğini korumaya zorlanamaz. Bu durum, sendikaların, üye 

toplamalarına ve bunun için sendikaya katılmanın olumlu yanlarına dikkat çekmek 

ya da başka bir biçimde üyelerine mümkün olduğunca fazla olanaklar sağlamak 

hususunda girişimde bulunmasına engel oluşturmaz. Ancak, olumsuz sendika 

özgürlüğü, sendikaya katılmanın olumsuz yanları gösterilmeyerek veya sadece 

sendika içi avantajlar ön plana çıkarılarak üyeler üzerinde bir baskı oluşturulmasını 

yasaklar.64  

 Bireylerin sendikadan çıkma ve sendikadan uzak kalma özgürlüğü, güvence 

altına alınmıştır. Buna göre, hiç kimse devlet baskısı veya sosyal baskı aracılığıyla 

bir sendikadaki üyeliğini devam ettirmeye zorlanamaz. Bunun gibi, kapalı işyeri şartı 
                                                 
61  Tuncay, İşçi Sendikası Üyeliğinin, 48. 
62  Centel, Arbeitsrecht, 123. 
63  Fevzi Demir, Sendikalar Hukuku, Yenilenmiş 4. Baskı, Barış Yayınları Fakülteler. 

Kitabevi, İzmir, 1999, 132. 
64  Gitter/Michalski, 214. 
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(closed shop), sendikadan uzak kalma hakkına tecavüz oluşturur. İşveren kendi 

kararıyla veya işyerinde çalışan bir grup işçinin, sendika temsilcisinin veya işçi 

sendikasının isteği üzerine, bir işçinin işe alınmasını veya işte çalışmaya devam 

etmesini; bir işçi sendikasına bağlı olma şartına tabi tutamaz. Aksi halde, bu işçi 

üzerinde bir baskı oluşturur. Bunun gibi işveren, işçinin işe alınmasını işçi 

sendikasından ayrılma şartına da bağlı tutamaz.65 

 

 a- Sendikadan Ayrılma Özgürlüğü 

  

 Sendikalar Kanununun 25 inci maddesi, “İşçi veya işveren, sendikada üye 

kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz” hükmüne yer vermektedir. 

Sözkonusu yasa hükmü, sendika üyesinin serbestçe sendikadan ayrılabileceğini ifade 

etmektedir. Sendikadan ayrılma, sendika özgürlüğünün bir sonucudur. Bu özgürlük 

sendikadan ayrılma hakkını da içermektedir.66 Sendikadan çıkma hakkının 

korunması sendika içi demokrasinin uygulanması ve işçiye bu yönde uygulanacak 

baskıya karşı korunması açısından da ayrıca önem taşımaktadır.67 

 

 b- Sendikadan Uzak Kalma Özgürlüğü 

 

 2821 sayılı Kanunun 22/1 inci maddesi “Hiç kimse sendikaya üye olmaya 

zorlanamaz” hükmünü içermektedir. Bunun sonucu olarak bireysel sendika 

özgürlüğünün olumsuz yönü değil, sendikaya üye olmama hakkı olumsuz özgürlük 

ortaya çıkmıştır. Amacı olabildiğince üyeyi bünyesinde toplamak olan sendikalar 

                                                 
65  Löwisch, 31; Söllner/Raimund, 81. 
66  Şahlanan, 192; Eyrenci, 123. 
67  Şahlanan, 193. 
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tarafından bu özgürlük hoş karşılanmaz.68 Sendikaların zamanla güçlenmeleri 

dolayısıyla sendikaya girmek istemeyen veya işverenin istediği sendikaya üye olmayı 

reddeden işçileri sendikalara ve işverenlere karşı korumak gerekliliği doğmuştur.69 

Bu özgürlük, sendikaların zamanla güçlenmesi ve bunun sendika üyesi olmayan 

işçilerin aleyhine gelişmesi üzerine daha sonradan ortaya çıkmıştır.70 

Bireysel sendika özgürlüğü içinde olumlu sendika özgürlüğünün yanında 

ayrıca olumsuz sendika özgürlüğünün olmasının sebebi, kişilerin sendikalara girip 

girmeme iradelerine sendikaların müdahale etmeleri olmuştur. Olumlu sendika 

özgürlüğü devlete ve işverenlere karşı bir koruma teşkil ederken, olumsuz sendika 

özgürlüğü daha ziyade sendikalara karşı bir koruma sağlamaktadır. Olumsuz sendika 

özgürlüğü, tamamen kişinin karar verme özgürlüğü ile ilgiliyken; olumlu sendika 

özgürlüğü ise daha çok sendika kurma veya kurulmuş olan sendikaya girme 

konusunda alınan kararın uygulanmasıyla ilgilidir.71 

 

3-Bireysel Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar 

  

 Anayasanın 51 inci maddesine göre, çalışanlar ve işverenler, önceden izin 

almaksızın sendika ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikte 

kalma haklarına sahiptirler. Madde metninden anlaşıldığı gibi sendika özgürlüğü 

çalışanlara ve işverenlere tanınmıştır. Çalışanlar terimine Anayasada 23.07.1995 

tarih ve 4121/4 ile yapılan değişiklikle72 sendika hakkı tanınmasıyla memurlar da 

girmektedir. Memurların sendikal hak ve faaliyetleri konumuz dışı olduğundan 

burada buna değinilmeyecektir. 
                                                 
68  Tunçomağ/Centel, 238. 
69  C.İlhan Günay, İş Hukuku Yeni İş Yasaları, Ankara, 2003, 119. 
70  Şahlanan, 13. 
71  Tuncay, İşçi Sendikası Üyeliğinin, 49; O.Gökhan Antalya, “Türk Hukukunda Sendika  

Özgürlüğü”, Yargıtay Dergisi, C.7, S.3, Temmuz 1981, 404. 
72  RG. 26.07.1995, No.22355 
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Sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkına sahip olabilecek işçi ve 

işverenler, Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinde gösterilmiştir. Buna göre işçi; 

hizmet akdine dayanarak çalışanlara denir. Bu tanım işçi kavramını genişletmiştir. 

Çünkü hizmet akdine dayanarak çalışanlar kavramına İş Kanunlarına (İş Kanunu, 

Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu) ve Borçlar Kanununa göre çalışanlar da 

girmektedir. Bu kişiler, Sendikalar Kanunu bakımından işçi sayılacaktır. 

Sendikalar Kanununun 2 inci maddesi her ne kadar hizmet akdine dayanarak 

çalışanlara işçi denileceğini ifade etmişse de, hizmet akdinin tanımını yapmamıştır. 

Hizmet akdi Borçlar Kanununun 313 üncü maddesinde “Hizmet akdi bir 

mukaveledir ki, onunla işçi muayyen veya gayrı muayyen bir hizmet görmeyi ve iş 

sahibi de ona bir ücret vermeyi taahhüt eder” şeklinde tanımlanmıştır. Borçlar 

Kanununda yer alan bu tanımda sadece iş görme ve karşılığında ücret ödeme 

unsurları bulunmaktadır. 4857 sayılı Kanunun 2 inci maddesinde ise, “Bir iş 

sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.” şeklinde tanımın yanında 

aynı Kanunun 8/I inci maddesinde ise “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak 

iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan 

sözleşmedir” ifadesiyle iş sözleşmesinin unsurları ortaya konmuştur. 

Öğretide iş görme ve ücret ödeme unsurlarına işçinin, işin yapılması sırasında 

işverenin talimatına bağlı olması ve işverence denetlenmesi anlamına gelen 

bağımlılık unsuru da eklenmiştir.73 Buna göre iş sözleşmesi; iş, ücret, bağımlılık 

unsurlarından oluşmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi de vermiş olduğu bir 

kararında bağımlılık unsuruna vurgu yaparak iş, ücret ve bağımlılık unsurlarını 

belirtmiştir.74 

Sendikalar Kanununun 2 inci maddesinin devamında iş sözleşmesi dışında 

bazı sözleşmelere göre çalışanlar da işçi sayılmışlardır. Maddenin devamında “Bu 

                                                 
73  Çelik, İş Hukuku, 73; Şahlanan, 148; Tunçomağ/Centel, 51. 
74  AYM, 26–27.9.1967, E.1963/336, K. 1967/29, RG.19.10.1968, No.13031. 
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kanun bakımından araç sahibi hariç nakliye mukavelesine göre esas itibariyle bedeni 

hizmet arzı suretiyle çalışmayı veya neşir mukavelesine göre eserini naşire terk 

etmeyi meslek edinmiş bulunanlar ve adi şirket mukavelesine göre ortaklık payı 

olarak esas itibariyle fiziki veya fikri emek arzı suretiyle –bu mukavelenin aynı 

durumdaki herkese fiilen açık olması kaydıyla- bir işyerinde çalışanlar da işçi 

sayılırlar.” hükmü mevcuttur. 2822 sayılı Kanun sadece iş sözleşmesi ile çalışanlara 

toplu sözleşme ve grev hakkını tanımış olduğundan, nakliye, neşir ve adi şirket 

sözleşmelerine göre çalışanlar 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 

Kanunu hükümlerinden yararlanamayacaklardır.75 

Anayasanın 51 inci maddesi, sendika hakkına sahip olup bu özgürlükten 

yararlanacak kişiler arasında çalışanların yanında işverenleri de saymıştır. Sendikalar 

Kanununda işveren “İşçi sayılan kimseleri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye veya 

tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarına denilir” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca 

Yasa “Bir adi şirkette fiziki veya fikri emek arzı suretiyle ortak olanların dışındaki 

ortaklar da bu Kanun bakımından işveren sayılırlar” hükmüyle bu kişileri de işveren 

kabul etmiştir.  

Yasa hükmünde açıkça belirtilmemiş olmasa da, buradaki işçi çalıştırma, 

“kendi nam ve hesabına”  olmalıdır. Çünkü, kendi nam ve hesabına değil de başkası 

nam ve hesabına yapılan işçi çalıştırma, işveren olarak değil, işveren vekili olarak 

kabul edilecektir.76 Sendikalar Kanunu m. 2/VII, işveren vekillerini bu Kanun 

bakımından işveren saydığı için bu kişiler de işveren sendikasına üye olup sendikal 

faaliyetlerde bulunabileceklerdir. 

Sendikalar Kanunu; yayın, nakliye ve adi ortaklık sözleşmelerine dayanarak 

çalışanları işçi sayarken; işveren tanımında sadece bir adi şirkette fiziki veya fikri 

emek arzı suretiyle ortak olanların dışındaki ortakları işveren saymıştır. Yayın ve 

                                                 
75  Çelik, İş Hukuku, 374. 
76  Şahlanan, 160. 



 

 

 

 

34

nakliye sözleşmelerine göre çalışanlarla ilgili bir düzenleme yapmamıştır. Bu 

kişilerin çalışmalarında bir işçi çalıştırma söz konusu olmadığından dolayı bu 

kişilerin işveren olarak kabul edilmesi düşünülemeyecektir.77 

 

4- Bireysel Sendika Özgürlüğünden Yararlanamayanlar 

 

 Anayasanın 51 inci maddesinde her ne kadar ‘çalışanlar ve işverenler sendika 

kurma ve üye olma hakkına sahiptirler’ düzenlemesi mevcut bulunsa da tüm 

çalışanlar sendika hürriyetine sahip değildir. Bu konuda istisnalar mevcuttur. 2821 

sayılı Sendikalar Kanununun ‘sendika üyesi olamayacaklar’ başlıklı maddesi bu 

konuya ilk örnektir.  

 

Bir kimsenin sendikal özgürlükten yararlanması için sadece çalışan veya 

işveren olması yetmez. Ayrıca, yasal bir engelin de bulunmaması gerekir. Bu yasak 

sadece Sendikalar Kanunuyla değil başka kanunlarla da olabilir. Yasağa rağmen 

yapılacak bir sendika üyeliği sendikal özgürlük sağlamayacaktır.78Bireysel sendika 

özgürlüğünden yararlanamayan kişiler; 2821 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde 

gösterilen askeri şahıslardır.  

    

 Askeri şahısların sendika kurma ve sendikalara üye olma haklarının olmadığı 

2821 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilmiştir. Madde hükmü “Askeri 

şahıslar (Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 

Güvenlik Komutanlığına bağlı işyerlerinde bu Kanun anlamında işçi olarak çalışanlar 

hariç) üye olamazlar ve sendika kuramazlar” şeklindedir. SenK. askeri şahıs terimini 

tanımlamamıştır. 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunun 2 inci 

                                                 
77  Şahlanan, 160; Karşı görüş Eyrenci, 108–109. 
78  Şahlanan, 153. 
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maddesinde asker, “askerlik mükellefiyeti altına giren şahıslarla, özel kanunlarla 

Silahlı Kuvvetlere intisap eden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahıs” şeklinde 

tanımlanmıştır. Söz konusu tanımın içine askerliği meslek edinmiş olan subay ve 

astsubay gibi kişilerin yanında askerliği meslek edinmemiş yedek subay, er ve erbaş 

da girmektedir.79  

Askerlik, Anayasamızın 72 inci maddesinde ‘Vatan Hizmeti’ başlığı altında 

yer almıştır. Bu maddeye göre “Vatan hizmeti her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu 

hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği 

veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.” Görüldüğü gibi, askerlik görevi 

Anayasada bir hak ve görev olarak vasıflandırılmıştır. Ayrıca, 1111 sayılı Askerlik 

Kanunu’nun 1 inci maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her Türk iş bu 

kanun mucibinde askerlik yapmaya mecburdur”, düzenlemesi bulunmakta 

Anayasada belirtilen askerlik, ödev olarak vurgulanmaktadır. Askerliği meslek 

edinmemiş olup ödev olarak yerine getiren kişilerin çalışmaları hizmet sözleşmesiyle 

olmayıp kamu hukukunun askerlik yükümlülüğüne dayanmaktadır.  

Sendikalar Kanunu md. 24/3 “Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri 

şahısların bu Kanuna göre sahip bulundukları hak ve yükümlülükler silah altında 

bulundukları süre için askıda kalır” şeklindedir. Askerliği meslek edinmemiş olan 

askeri şahıslar, askerlik görevleri süresince sendikal haklardan yararlanamayacak; 

üye olamayacak ve askerlik görevi öncesi bir üyelikleri varsa bu ilişkileri askıda 

kalacaktır.80  

Askerliği meslek edinmiş bulunan askeri şahıslar, memur statüsünde 

olduklarından, bu kişiler 2821 sayılı Kanunun uygulama alanının dışında 

olacaklardır. Bu sebeple 2821 sayılı Kanun 21 ve 24 üncü maddeleri birlikte ele 

alındığında Sendikalar Kanunu 21’deki askeri şahıslara ilişkin yasağın askerliği 

                                                 
79  Tunçomağ/Centel, 286. 
80  Tunçomağ/Centel, 286. 
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meslek edinmemiş olup askere alınan kişiler için olduğu söylenebilecektir.81 

Sendikalar Kanununun 21 inci maddesi Milli Savunma Bakanlığı ile 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı işyerlerinde bu 

Kanun anlamında işçi olarak çalışanları yasak hükmü kapsamı dışında tutmuştur. Bu 

kişilerin sendikal hakları korunmuştur. Bu kişiler, askeri işyerlerinde çalışan, 

sendikal hakları saklı tutulan, Sendikalar Kanunu 60. maddesindeki 26 Nolu  “Milli 

Savunma”  işkoluna giren bir alanda çalışmaktadır. 

 

5- Özel Olarak Korunanlar 

 

 Sendikal özgürlüklerin kullanılması ve gelişmesinde bazı kişiler, öncü 

durumundadır ve bu kişiler, işverenin fesih baskısına daha fazla maruz 

kalabilmektedir. Bu yüzden sözleşmelerinin feshe karşı korunması daha fazla önem 

kazanmaktadır. Bu kişiler; Sendikalar Kanunu madde 30’da belirtilen işyeri sendika 

temsilcileri ile aynı kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen işçi sendika ve 

konfederasyonu yöneticileridir. 

 

 a-İşyeri Sendika Temsilcileri 

  

 İşyeri sendika temsilcileri, toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın 

işyerinde çalışan üyeleri arasından sendikaca atanır. İşyeri sendika temsilcilerini 

atama yetkisi, yasa koyucu tarafından toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi 

kesinleşen sendikaya tanınmıştır. Sendikanın temsilci ataması yaparken işyerindeki 

üyelerine temsilcilerini seçme imkânı verip vermemesi kendi takdir ve yetkisine 
                                                 
81  Fevzi Şahlanan, “Sendikalar Kanununda Yapılan Değişiklikler”, Halid Kemal Elbir’e 
 Armağan, İstanbul, 1996, 481.  
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bırakılmıştır.82 İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan sendikalı işçilerle işveren 

arasında köprü hizmeti görmekte onların haklarını savunarak bu konularda işverenin 

muhatabı olmaktadır.83 Ayrıca işyeri sendika temsilcileri, işyerindeki sendikal 

örgütlenmeyi sağlamak ve çalışma hayatıyla ilgili sorunlarına çözüm bulma 

faaliyetlerini yürütürler.84 İşyeri sendika temsilcileri, toplu iş sözleşmesinin işyerinde 

uygulanmasını sağlayan ve işyerinde barışın ve düzenin korunmasında görev alan 

kişilerdir.85 

 İşyeri sendika temsilcilerinin; yeni üye kazanılması, sendikal faaliyetin işyeri 

düzeyinde organize edilmesi, sendika özgürlüğünün sağlanması anlamında büyük bir 

önemi bulunmaktadır.86 Sendikal özgürlüğün sağlanması ve işyerindeki işçilerin 

haklarını koruma ve menfaatlerini gözetme gibi görevleri dolayısıyla işverenle 

ilişkileri zamanla gerginleşebilmektedir.87 İşyeri sendika temsilcileri, görevlerinden 

dolayı sendikal faaliyetlerde ön planda yer almaktadır. Bu sebeple bu kişiler, özel bir 

güvenceye muhtaçtır.88 Bunun sonucunda işyeri sendika temsilcileri, işten çıkarılma 

veya farklı bir işleme tabi tutulma gibi durumlara maruz kalabilmektedir.89 

 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesiyle işyeri sendika 

temsilcileri için sağlanan işe iade teminatı, 4773 sayılı Kanunla değiştirilecek işyeri 

sendika temsilcisi de diğer işçiler gibi 4857 sayılı Kanunun iş güvencesi hükümleri 

kapsamına alınmıştır. Bunun sonucu olarak da temsilcilerin güvencesi, diğer 

sendikalı işçilerle aynı düzeye getirilmiştir.  

 4773 sayılı Kanunla getirilen değişiklikten önceki hükümde işveren, 
                                                 
82  Nuri Çelik, “İşyeri Sendika Temsilcilerinin Atanmasına ve Görev Süresine İlişkin Başlıca 

Sorunlar”, Halid Kemal Elbir’e Armağan, İstanbul, 1996, 99. 
83  Tunçomağ/Centel, 311, Eyrenci, 156. 
84  Şahlanan, 229. 
85  Demir, Sendikalar, 165. 
86  Yürekli, 12, Bu konuda geniş bilgi için bkz.: age, 119–129. 
87  Tunçomağ/Centel, 312. 
88  Melda Sur, Toplu ilişkiler, 45. 
89  Metin Kutal, “Sendika Özgürlüğünün Korunması Açısından Yargıtay’ın Türk İş Hukukunun 

Gelişmesine Etkileri”, Yargıtay Dergisi, C.15, S.1–4, Ocak-Ekim 1989 Özel Sayı, 506. 
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temsilcisinin sözleşmesini haklı nedenle feshedebilirken şimdiki duruma göre 

sendika temsilcisinin sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmesi durumunda temsilci 

ile iş güvencesinden yararlanan diğer işçiler arasında iş güvencesinden yararlanma 

bakımından herhangi bir fark kalmamıştır. 4773 sayılı Kanunla sağlanan; işyeri 

sendika temsilcilerinin yazılı rızası olmadan işyerinin veya işinde esaslı tarzda 

değişikliğin yapılamaması ise olumlu bir gelişme olmuştur.90  

 İşyeri sendika temsilciliği, Sendikalar Kanununun 30, 34, 35 nci 

maddelerinde düzenlenmiştir. Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesi işyeri sendika 

temsilcilerinin teminatını, 34 üncü maddesi işyeri sendika temsilcisinin tayini ve 

niteliklerini, 35 inci madde ise temsilcilerin görevlerini düzenlemektedir. Sendikalar 

Kanunu 35 inci maddesi işyeri sendika temsilcilerinin görevlerini “...işçilerin 

dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözmek, işçi ve işveren arasındaki işbirliği ve 

çalışma ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek, işçilerin hak ve menfaatlerini 

gözetmek, iş kanunları ve toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının 

uygulanmasına yardımcı olmak…” olarak ifade etmiştir. 

 Sendika temsilcilerinin faaliyet alanı yasada belirtilmiş olup ayrıca bu 

faaliyetlerin işyeri ile sınırlı olduğu ortaya konmuştur. Böylece, temsilci, sadece 

temsilcilik yaptığı işyerinde yasada belirtilen alanlarda faaliyet gösterebilecektir.91 

Sendikalar Kanunu 30 uncu madde, işyeri sendika temsilcilerinin belirsiz süreli iş 

sözleşmesinin işveren tarafından feshinde İş Kanununun ilgili hükümlerinin 

uygulanacağını belirtmiştir. Maddenin devamında ise temsilcinin, hizmet akdinin 

sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde İş Kanununun 21 inci 

maddesinin 1 nci fıkrası uyarınca en az bir yıllık ücreti tutarında tazminata 

hükmedileceği ifade edilmiştir. İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin 

                                                 
90  Erol Akı, “İş Sözleşmesinin Feshi, Feshe İtiraz ve Geçersiz Nedenle Yapılan Feshin Hukuki 

Sonuçları”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30.Yıl 
Armağanı, Ankara 2006, 305–306. 

91        Metin Kutal, “Sendika Temsilcileri ve Yöneticilerinin Hukuki Durumu, Hukuki Gelişmeler 
 ve Sorunlar”, Kamu-İş, C.5, S.3, Nisan–2000, 513. 
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çalıştığı işyerini değiştiremez veya işinde esaslı bir değişiklik yapamaz. Aksi halde 

değişiklik geçersiz sayılır hükmüyle işyeri sendika temsilcilerinin teminatı ortaya 

konmuştur. 

 135 sayılı ILO sözleşmesinin 3 üncü maddesinin a fıkrasında işçi temsilcileri 

deyimi “Ya sendika temsilcileri, şöyle ki sendikalarca veya bu tür kuruluşların 

üyelerince seçilen veya atanan temsilciler; Ya da …” anlamına gelir” demektedir. Bu 

hükümden işyeri sendika temsilcilerinin 135 sayılı sözleşmenin 1 nci maddesindeki; 

görevleri nedeniyle bulunacakları faaliyetlerden dolayı maruz kalacakları her nevi 

işleme karşı etkili bir korumadan yararlanabilecekleri görülmektedir.92 

 158 sayılı ILO sözleşmesinin93 5 nci maddesinin b fıkrasında işçi temsilciliği 

yapmanın işçinin işine son vermede geçerli bir neden sayılamayacağı kaleme 

alınmıştır. 135 sayılı sözleşmede işyeri sendika temsilcilerinin de işçi temsilcisi 

sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre, mevzuatımızdaki sendika temsilcileri de, bu 

kapsama girecek ve 158 sayılı sözleşmeye göre sadece halen temsilcilik yapanlar 

değil; daha önce temsilcilik yapmış olanlar ve de temsilciliğe talip olmuş olanlar da 

iş güvencesinden yararlanacaktır. Bu açıdan Türk Hukukundaki işyeri sendika 

temsilcilerine sağlanan güvencenin yetersiz kaldığı söylenebilecektir.94  

 

 b- İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticileri 

  

 Sendika yöneticilerinin iş güvencesi sendika özgürlüğünün önemli ve 

korunması gereken bir kısmıdır. Sendikal faaliyetlerin yoğunluğu ve bu işin amatörce 

değil de profesyonelce yapılma ihtiyacı sonucu işini bırakarak yönetici seçilen 

sendikacı işçi için yöneticilik görevi son bulunca işsizlik riskini önlemek 
                                                 
92  135 sayılı sözleşme için bkz.: Centel, ILO Sözleşmeleri, 460-465.  
93  158 sayılı sözleşme için bkz.: Centel, ILO Sözleşmeleri, 569-582. 
94 Kutal, Sendika Temsilcilerinin, 516. 
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gerekmektedir. İşsizlik korkusundan, sendika yöneticisi olmaktan kaçınmanın önüne 

geçmek amacıyla 2821 sayılı Yasa, sendikadaki yöneticilik görevinden ayrılan işçiler 

için yeniden ve zorunlu olarak işe alınmaları yükümlülüğünü getirmiştir.95 

 Sendikalar Kanununun 9 uncu maddesinin beşinci bendinde “bu kanunun 

uygulamasında yönetim ve denetim kurulu üyeleri yönetici sıfatını taşırlar.” hükmü 

bulunmaktadır. Bu hükümle yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yönetici sıfatı 

taşıdıkları belirtilmiş olmakla birlikte, Sendikalar Kanununun 29 uncu maddesinde 

sendika ve konfederasyonların yönetim kurulu üyeleri ve başkanlığı görevinde 

bulunan kişiler yönetici teminatına sahip kılınmıştır. 

 Sendikalar Kanununun getirdiği bu düzenleme, sendikadaki görevi yasada 

gösterilen bir nedenle sona eren sendika yöneticileri için işsiz kalma endişelerini yok 

eden ve eski işlerine veya eski işlerine uygun başka bir işe dönmelerini sağlayan bir 

güvence niteliğindedir.96  Sendikalar Kanunu 29 uncu madde metninden açıkça 

anlaşıldığı üzere, yöneticilik güvencesinden ancak yönetim kurulu üyeleri ve 

başkanlığı görevinde bulunanlar yararlanabilmekte, disiplin veya denetleme kurulu 

gibi başka organlarda görev alanlar yararlanamamaktadır.97 Bunun yanında 29 uncu 

maddenin başlığı yöneticilik sözcüğünü kullandığından ve 9 uncu maddede 

denetleme kurulu üyelerinin de bu kategoriye girdiği belirtildiğinden dolayı 

denetleme kurulu üyelerinin de bu kapsama gireceği ve güvenceden yararlanacağı 

söylenebilir.98  

 Esasında yasanın kenar başlığı ve metin arasındaki çelişki açıkça göze 

çarpmaktadır. Olması gerekense, yasada yapılacak bir değişiklikle kenar başlık ile 

metnin uyumlu hale getirilmesidir; yani, denetleme kurulu üyelerinin de metnin 

                                                 
95  İbrahim Subaşı, “İşçi Kuruluşu Yöneticiliği ve Güvencesi”, Kamu-iş, C.5, S.3, Nisan, 2000, 

530        
96  Subaşı, İşçi Kuruluşu Yöneticiliği, 525 
97  Şahlanan, 120–121; Çelik, İş Hukuku, 388 
98  Tunçomağ/Centel, 278; Şahlanan, 121 
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içerisine ilave edilmesi veya metnin içinde sadece yöneticilerden bahsedilerek, bu 

konudaki tereddütlerin giderilmesi gerekir.99 

 Sendikalar Kanunu 29 uncu madde hükmüne göre, sendika ve 

konfederasyonların yönetim kurullarında veya başkanlığında görev aldığı için kendi 

isteği ile çalıştığı işyerlerinden ayrılan işçiler, bu görevlerinin seçime girmemek, 

yeniden seçilmemek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle son bulması halinde 

ayrıldıkları işyerinde işe yeniden alınmalarını istedikleri takdirde, işveren talep 

tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu işçileri o andaki şartlarla eski işlerine veya 

eski işlerine uygun bir diğer işe, diğer isteklilere nazaran öncelik vererek almak 

zorundadır. Bunun için, bu görevden ayrılan kişinin görevinin sona ermesinden 

itibaren üç ay içinde başvurması ve göreviyle ilgili fiillerinden dolayı hüküm 

giymemiş olması gerekir. Ayrıca, bu teminattan Sendikalar Kanununun 29/son 

hükmü uyarınca, sendika şubesi yönetim kurulu üyeleri ve başkanları da 

yararlanacaktır. 

  

B- Kollektif Sendika Özgürlüğü 

 

 Hukukumuzda bireysel sendika özgürlüğünün yanında, sendikaların varlığını 

ve faaliyetlerini kapsayan kollektif sendika özgürlüğünün bulunduğu da 

kuşkusuzdur. Nitekim, sendikaların, kendi varlıklarını ve faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri güvence altına alınmamış olsaydı, bireysel sendika özgürlüğüne de 

yeteri kadar önem verilmemiş olurdu.100  Kollektif sendika özgürlüğü kavramından; 

işçi sendikaları ile işveren sendikalarının varlıklarının korunması anlaşılır.101 

Anayasanın 51 inci maddesi, sendika özgürlüğünü düzenlerken, bireysel sendika 

                                                 
99  Subaşı, İşçi Kuruluşu Yöneticiliği, 532. 
100  Gitter/Michalski, 215; Manfred Lieb, Arbeitsrecht, Heidelberg, 2003, 139–141; 

Hanau/Adomeit, 61; Dütz, 232/235. 
101  Centel, Arbeitsrecht, 123. 
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özgürlüğünün yanında kollektif sendika özgürlüğünü de düzenleyerek, bu konuda 

güvence sağlamıştır. Kendisini oluşturan bireylerden ayrı bir kişiliğe sahip olan 

sendika, kendi varlığını koruma ve kendine özgü faaliyetlerde bulunma hakkına 

sahiptir. Bireysel sendika özgürlüğü de ancak, bu takdirde anlam taşır.102 Sendika 

özgürlüğünün çifte temel hak olmasının dayanağı buradadır. Sendika özgürlüğü 

sadece bireyleri değil işçi ve işverenlerin kurdukları sendikaların varlıklarını ve 

faaliyetlerini de güvence altına alır.103 

 Öncelikle sendikaların varlığının korunması, devlete karşı söz konusudur. 

Buna göre, sendikaların kuruluşundaki serbestlik ilkesi gereği sendikaların ve üst 

kuruluşlarının kurulması, Anayasada da belirtildiği gibi, herhangi bir makamın iznine 

bağlı değildir. Bu serbestlik ilkesi, sendikaların kendi aralarında birleşmeleri ve üst 

kuruluşlara üye olabilme ile üyelikten çekilmelerini kapsamaktadır.104 Sendikaların 

varlığının devlete karşı korunmasındaki en önemli hususlar, sendikaların 

faaliyetlerinin idare tarafından mahkeme kararı olmaksızın yasaklanamaması ve 

sendikaların idari bir kararla kapatılamamasıdır.105 Devlet ve üçüncü kişiler, 

sendikaların varlıklarına karışamaz. Bu durum Alman hukukunda “varlık güvencesi” 

şeklinde adlandırılmaktadır. Nitekim, sendikaların varlıklarını koruyabilme 

güvencesine ilişkin önlemler, Federal Alman Anayasasının 9 uncu maddesinin 3 

üncü fıkrasında güvence altına alınmış, bunun yanı sıra sendikaların faaliyetlerini 

sürdürebilme güvencesinin sınırlarına maddede kısmen işaret edilmiştir. Böylece, 

işçi sendikaları, bu çerçevede işyerlerinde işverenin rızası olmadan da üye 

toplayabilirler.106 

Kollektif özgürlük, sendikaların çalışma hayatındaki işlevlerini yerine 

getirebilmeleri için içe dönük özerkliği de gerektirir. Bu sebeple, tüzük düzenleme ve 

                                                 
102  Bülent Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, İstanbul, 1978, 262. 
103  Şahlanan, 14; Tanör, 262. 
104  Eyrenci, 44. 
105  Eyrenci, 192; Tunçomağ/Centel, 323.  
106  Gitter/Michalski, 215; Löwisch, 32; Lieb, 141–143. 
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organların oluşturulması gibi faaliyetler, bu özgürlüğe dahil olup, dıştan gelecek 

müdahalelere karşı sendikaların korunmaları gerekir.107 

Anayasamızın 51 inci maddesinde sendika özgürlüğü düzenlenirken, 

sendikaların temel amacının, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak 

ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek olduğu belirtilmiştir. Sendikalar bu 

amaçlarını Anayasanın 53 ve 54 üncü maddelerinde yer alan toplu iş sözleşmesi 

hakkı ile grev hakkı ve lokavt gibi önlemlerin aracılığı ile gerçekleştirecektir. 

Anayasa bu haklara işçilerin sahip olduğunu belirtmişken, 2822 Sayılı Kanun ise, bu 

hakkın doğrudan doğruya işçiler tarafından değil, sendika tarafından kullanılmasını 

öngörmüştür.108  

Anayasanın 53 üncü maddesinde, toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahip 

kişiler olarak, işçiler ve işverenler gösterilmiştir. Bununla birlikte, 2822 sayılı Yasa, 

toplu iş sözleşmesinin tarafı olma ehliyetini işçiler bakımından sadece işçi 

sendikalarına tanımıştır. Buna göre, işçi gruplarının veya dernek, birlik, gibi 

sendikadan başka bir şekilde örgütlenmiş işçi topluluklarının toplu iş sözleşmesi 

yapma hakkı bulunmamaktadır. Anayasanın 53 üncü maddesinde, toplu iş sözleşmesi 

yapma hakkı işçiler için düzenlenmiş görünse de; 2822 sayılı Yasanın bu hakkı işçi 

sendikalarına tanımış olmasında Anayasaya aykırılık yoktur.109 Anayasa hükmü, işçi 

ve işverenlerin karşılıklı olarak, ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını 

düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmeleri yapma hakkına sahip olduklarını 

belirtirken bu konuda genel bir kural koymuş olup bu sözleşmeyi kimlerin yapacağı 

hususunda bir açıklık getirmemiş bulunmaktadır. Bu nedenle toplu iş sözleşmesine 

taraf olma ehliyetini sadece işçi sendikalarına tanıyan 2822 sayılı Yasadaki 

                                                 
107  Şahlanan, 14; Eyrenci, 44; Tuğ;  10. 
108  Çelik, İş Hukuku, 378. 
109  Fevzi Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, Banksis Yayınları No:70, İstanbul 1992, 44; Ömer  
 Ekmekçi, Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenleme Yetkisi, İstanbul-1996, 21-23. 
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düzenleme Anayasaya aykırı değildir.110 

 

C- Sendika Özgürlüğünün Sınırlandırılması 

  

 Sendika özgürlüğü Anayasada tanımlanmış bir temel haktır. Temel hak ve 

özgürlükler, ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasanın 13 üncü maddesi, “Temel hak 

ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde 

belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, 

Anayasanın sözüne ve ruhuna ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 

aykırı olamaz.” hükmünü içermektedir. Bunun yanında, Anayasa m. 51/II, “Sendika 

kurma hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 

sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleri ile 

ve kanunla sınırlanabilir” düzenlemesiyle bu özgürlüğün ne şekilde ve hangi 

sebeplerle sınırlanabileceğini ortaya koymuştur. 

Sendika özgürlüğüne ancak yasayla getirilebilecek sınırlamalar, Anayasa m. 

13 de öngörülen “demokratik toplum düzenine aykırı olamayacağı” şeklinde hükme 

bağlanarak yapılabilecek sınırlamalara da sınır getirilmiş olmaktadır.111 Bunun 

yanında 1982 Anayasası m. 91/I hükmü, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar 

Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim 

ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci 

bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer 

alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez.” 

anlatımıyla Anayasanın ikinci kısım üçüncü bölümünde yer alan Sosyal ve 

Ekonomik Haklar ve Ödevler’in içindeki sendika özgürlüğüne ilişkin düzenleme 

yapma yetkisi tanımıştır. Bu ise, temel hak ve özgürlüklerin yasayla 

                                                 
110  Ekmekçi, Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenleme Yetkisi, 23 
111  Tuğ, 12. 
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sınırlanabileceğine ilişkin bir istisna oluşturmuştur. Buna göre, sendika 

özgürlüğünün güvencesi azaltılmış bulunmaktadır. 

Hernekadar Anayasanın 91/I hükmü Bakanlar Kuruluna düzenleme yetkisi 

tanımışsa da Anayasa 51 de yer alan sınırlamaların ancak kanunla olabileceği ibaresi 

dolayısıyla bu yetki sınırlama halinde kullanılamayacak özgürlüğü kısıtlayıcı 

olmayan düzenlemeler yapılabilecek, sınırlamalar ancak kanunla olabilecektir. Bu 

nedenle sendika özgürlüğünü ortadan kaldıran veya sınırlandıran sözleşmeler, 

anayasaya aykırılıkları dolayısıyla BK. m. 20 gereğince batıl sayılmalıdır.112 

 

D- Fesih Kavramı 

1-Genel Olarak 

  

 Sendikal fesih, işçinin iş sözleşmesinin; sendikaya üye olması, olmaması veya 

sendikal faaliyetlerde bulunması dolayısıyla işveren tarafından feshedilmesi olarak 

tanımlanabilir. Sendikal fesih baskısı, işçinin sendika özgürlüğünü kullanmasına 

yönelik daima bir olumsuz etki oluşturur. Hiç şüphesiz, bir işçi için öncelikli olan, 

fesih korkusu olmadan işine devam edebilmektir.  

  Sendikal nedenle yapılacak olan fesihlere karşı sağlanacak olan koruma, 

işçinin feshe karşı korunması konusunda, çok önemli bir yere sahiptir.113 Hernekadar 

sendikal nedenlerle feshe karşı işçiyi koruma yönünde tazminat ve işe iade gibi 

önlemler getirilmiş olsa da bu önlemlerin yine de yetersiz olduğu ve işverenin fesih 

baskısına karşı işçiyi fazlaca rahatlatamadığını söyleyebiliriz. Bu yüzden, işçi 

açısından bu kadar önemli olan, iş sözleşmesinin feshini kısaca incelemekte fayda 

                                                 
112  Kenan Tunçomağ, İş Hukukunun Esasları, Beta, İstanbul–1988, 262. 
113  Tankut Centel, “Sendikal Nedenle Fesih (Karar İncelemesi)”, Tekstil İşveren, Mayıs,2002, 

 http://www.tekstilisveren.org.tr/dergi/2002/mayis/35.html 
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olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle, aşağıda genel olarak da olsa, iş sözleşmesinin 

feshi konusu incelenecektir. 

 

2-Feshin İşveren Tarafından Yapılmış Olması 

 

İşçinin sendikal güvenceye sahip olabilmesi ancak feshin işveren tarafından 

yapılmasıyla mümkündür. Çünkü feshe karşı koruma, özü itibariyle işverence 

yapılan fesihlere yönelik düzenlemelerdir. Bu nedenle işçi tarafından sözleşmenin 

feshi halinde, bu durum feshe karşı koruma kavramına girmemektedir. Sendikalar 

Kanununun 31 inci madde hükmünün işverenin feshini düzenlediği açıktır.114 Gerek 

iş güvencesi kapsamındaki işçi gerekse kapsam dışı işçi için feshin sendikal nedenle 

olduğunu ileri sürerek sendikal tazminat, işe iade veya 12 aylık iş güvencesi 

tazminatının istenebilmesi için bu şarttır. 

Yargıtay’ın bu yönde nadir olarak verdiği kararlar olsa da115 Sendikalar 

Kanunu hükümlerinin açıkça işverenin feshini düzenlediği görülebilmektedir. 

Sendikalar Kanunu madde 31/3 “işveren… çalıştırmaya son verilmesi bakımından 

herhangi bir ayırım yapamaz”, 31/5 “işçiler… işten çıkarılamaz”, madde 31/6 

“işverenin hizmet akdinin feshi dışında…”, madde 31/7 “… işçinin sendika üyeliği 

veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi iddiası ile açacağı 
                                                 
114  Aksi görüş için bkz.: Çil, Sendikal Tazminat, 671; Mehmet Uçum, “Türk Toplu İş 
 Hukukunda İşçinin Feshe Karşı Korunması”, İktisadi, Sosyal ve Uluslararası Hukuki 
 Boyutu ile İşçinin Feshe Karşı Korunması, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm 
 Önerileri 2001 Yılı Toplantısı, İstanbul–2002, 209. 
115  “Sendikal tazminat talebinin kabulü için SenK’ nunda feshin işçi tarafından yapılmamış 

olması şartı aranmamıştır. SenK md.31’de sendikal nedenler yönünden ayırım yapılmaması 
esas alınarak yaptırımlar düzenlenmiştir. Sendikal nedenle haksız işleme tabi tutulduğu için 
hizmet akdini feshetmek zorunda kalan işçinin talebi üzerinde durularak delillere göre 
inceleme yapılmalı ve buna göre sonuca varılmalıdır.” Y.9.HD. 09.04.1996, E.1995/38298, 
K.1996/7481, Münir Ekonomi, Kamu-İş, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin 1996 Yılı 
Emsal Kararları, Ankara 1998,216; Kararı isabetsiz bulan Ali Güzel’in bu konudaki 
eleştirisi için bkz.: Ali Güzel, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının 
Değerlendirilmesi 1996, İstanbul, 1998, 158. 
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davada…” ibareleri Kanun hükmünün, hizmet akdinin işveren tarafından feshini 

düzenlediğini ve bu fesih haline sendikal tazminat güvencesi bağladığını 

görmekteyiz. Dolayısıyla işçinin iş sözleşmesini, haklı nedenle feshetmesi halinde 

dahi sendikal tazminat sözkonusu olmayacaktır.116 

 

3- Genel Olarak Fesih 

 

Fesih sözcüğü, sözlük anlamıyla bozma, dağıtma, kaldırma anlamına 

gelmektedir.117 Fesih, uygulamada en fazla rastlanan ve iş sözleşmesini sona erdiren 

en önemli sebeplerden birini teşkil etmektedir.118 İş sözleşmesi, belirli durumlarda 

işçi veya işveren tarafından tek taraflı bir irade beyanıyla sona erdirilebilir, bu durum 

iş sözleşmesinin feshidir.119 Fesih bildirim hakkı, kişilik hakları ve dolayısıyla kamu 

düzeniyle ilgilidir. Bu sebeple bu hakkın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 

ortadan kaldırılması mümkün değildir ve sözleşmelere bu hakkı ortadan kaldıran 

hükümler konulamaz.120  

İş sözleşmesini fesih hakkı, taraflardan birine sözleşmeye son verebilme 

imkânı tanımasından dolayı bir bozucu yenilik doğuran haktır.121 İş sözleşmesini 

fesih, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanıyla sözleşmeyi 

                                                 
116  Güzel, 1996 Yılı Kararları, 158. 
117  Türkçe Sözlük, 5.B. Türk Dil Kurumu Yayınları, S:293, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
 Ankara, 1969, 264. 
118  Emine Tuncay Kaplan, İşverenin Fesih Hakkı Sınırları, Hüküm ve Sonuçları, Ankara, 
 1987, 14. 
119  Demircioğlu/Centel, 166. 
120  Ünal Narmanlıoğlu, “Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği Çerçevesinde İşçinin Feshe Karşı  

Korunması”, İktisadi, Sosyal ve Uluslararası Hukuki Boyutu İle İşçinin Feshe Karşı 
Korunması, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2001 Yılı Toplantısı, 
İstanbul-2002, 317. 

121  M.Kemal Oğuzman, Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına göre Hizmet “İş” Akdinin 
 Feshi, İstanbul, 1955, 41.  
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derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldıran bir haktır.122 İş 

sözleşmesinin feshi, bir fesih bildirimiyle olmaktadır. Fesih bildirimi ise, iş 

sözleşmesini derhal veya belirli bir süre sonunda sona erdiren karşı tarafa 

yöneltilmesi gerekli tek taraflı bir irade beyanıdır.123 Bu beyan, karşı tarafın kabulüne 

gerek olmadan ulaştığı anda hüküm ve sonuçlarını doğurarak sözleşmeyi sona 

erdirir.124  

Fesih bildirimi, karşı tarafın hukuki alanını etkileyici özelliği nedeniyle belirli 

ve açık yapılmak zorundadır.125 Beyan yasaca herhangi bir geçerlik biçimine 

bağlanmamıştır. İş Kanunu 109 uncu madde: “Bu kanunda öngörülen bildirimlerin 

ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir.” Bildirim yapılan kişi 

bunu imzalamazsa durum o yerde bir tutanakla tespit edilir. Ancak 7201 sayılı 

Kanun126 kapsamına giren tebligat, anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.” hükmü 

feshi ihbar beyanı için bir ispat şekli ortaya koymuş ve herhangi bir geçerlik şekline 

bağlamamıştır.127  Ancak, iş güvencesine dâhil işçiler için yapılacak fesih 

bildiriminin İş Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yazılı yapılacağı hususunda 

şüphe yoktur.128 Fesih bildirimi, süreli fesih ve haklı nedenlerle derhal fesih olmak 

üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Her iki fesih türü de bozucu yenilik doğuran hak 

olarak ortak özelliklere sahip olmakla birlikte farklı hukuki temellere 

dayanmaktadır.129 

 

                                                 
122  Sarper Süzek, İş Hukuku, 2.B, İstanbul 2005, 396. 
123  Çelik, İş Hukuku,180. 
124  Süzek, 398; Çelik, 180; Murat Engin, İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri İle Feshi, 
 İstanbul, 2003, 10; Kaplan, 15. 
125  Tunçomağ/Centel, 187; Çelik, İş Hukuku,180; Süzek, 398. 
126  RG. 19.02.1959, No.10139 
127  Tunçomağ/Centel, 187. 
128  Çelik, İş Hukuku, 184. 
129  Engin, İşletme Gerekleriyle Fesih, 11. 
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4- İş Sözleşmesinin Feshinin İhbarı 

  

Fesih bildiriminin yapılmasından itibaren bildirim süresinin geçmesiyle 

sözleşmenin sona erdiği bir fesih türüdür.130 Bu fesih şekli, belirsiz süreli ve sürekli 

iş sözleşmeleri için öngörülmüştür. İş Kanunu m. 17/I’in “Belirsiz süreli iş 

sözleşmelerinin feshinden önce...” şeklinde başlayan ifadesinden bunu açık bir 

şekilde görebilmekteyiz. Süre vererek sözleşmeyi sona erdireceğini bildirme hakkı, 

hem işçiye hem de işverene tanınmıştır. Hatta, bu bildirimlerde iş güvencesinin 

uygulanmadığı durumlarda herhangi bir neden bildirmeye bile gerek yoktur.131  

Süreli fesih yapılabilmesi için taraflar arasında geçerli bir iş sözleşmesi mevcut 

olmalıdır; yani, taraflar arasındaki iş sözleşmesi, ölüm veya anlaşma yada haklı 

nedenle fesih gibi bir yolla sona ermemiş olmalıdır.    

 Bununla birlikte, BK. m. 342’ye göre deneme süreli ve BK. m. 343’e göre 

hayat boyu veya on seneden fazla süre için yapılan iş sözleşmeleri belirli süreli 

olmalarına rağmen feshi ihbar suretiyle sona erdirilebilir.132 BK. m. 338’deki “belirli 

bir süre için yapılmış iş sözleşmesi aksi kararlaştırılmadıkça, feshi ihbara gerek 

olmaksızın bu sürenin geçmesiyle sona erir” hükmü, daha çok BK. m. 339/2’deki 

feshi ihbar yapmama halinde sözleşmenin yenileneceği anlamında olup, İş Kanunu 

m. 17/4 anlamında ihbar tazminatına sebep olacak biçimde değildir. Böylece, İş 

Kanunu m. 17 anlamında bildirim gereği ve ihbar tazminatı hükümleri belirli süreli iş 

sözleşmeleri hakkında uygulanmayacaktır.133 

 İş Kanunu 17 inci maddede fesih bildirim süreleri; işi altı aydan az sürmüş 

işçi için iki, işi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için dört, işi bir buçuk 

                                                 
130  Öner Eyrenci/Savaş Taşkent/Devrim Ulucan, Bireysel İş Hukuku, Yenilenmiş 3.Bası, 

İstanbul, 2006, 155. 
131  Tunçomağ/Centel, 188. 
132  Tunçomağ/Centel, 186. 
133  Şükran Ertürk, “4857 Sayılı Yasadan Sonra Süreli Fesih”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku Türk Milli Komitesi Armağanı, Ankara, 2006, 248. 
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yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için altı, işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için 

sekiz hafta olarak öngörülmüştür. Bu süreler, fesih bildiriminin diğer tarafa 

yapılmasından itibaren başlar. Bu da bildirimin karşı tarafa vardığı andır.134 Belirsiz 

süreli sözleşmelerde süre vererek iş ilişkisine son verme imkânı, kişilik haklarının 

korunması ve kişi özgürlüğü açısından önem taşımaktadır.135 İş Kanunu m. 17/III 

gereği olarak fesih bildirim süreleri Kanunda asgari olarak belirtilmiştir. Bu süreler iş 

sözleşmesi veya toplu iş sözleşmeleri ile arttırılabilir. Fakat bu sürelerin kısaltılması 

veya tamamen ortadan kaldırılması yönünde sözleşme yapılması hukuken mümkün 

değildir.136 

 İş sözleşmesi, feshi ihbar beyanının karşı tarafa varmasıyla ortadan 

kalkmayacaktır. Çünkü, bildirim süresi devam ettiği sürece sözleşme devam etmekte, 

bu süre boyunca tarafların karşılıklı edimleri söz konusu olmakta, süre bitiminde 

sözleşme feshedilmiş olmaktadır.137 İşveren, İş Kanunu m. 27 gereği olarak; fesih 

bildirim süreleri içinde işçiye yeni bir iş bulması için iş saatleri içinde ve ücret 

kesintisi yapmadan günde iki saatten az olmamak üzere iş arama izni vermek 

zorundadır. Eğer işveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o 

süreye ilişkin ücret işçiye ödemek durumunda kalacaktır. 

Yeni iş arama izninin iş saatleri içinde hangi zamanda kullanılacağı 

sözleşmelerle taraflarca kararlaştırılabilir. Eğer taraflar böyle bir kararlaştırmada 

bulunmamışlarsa işveren, yönetim hakkına dayanarak iş arama izninin kullanılacağı 

zamanı belirler. Ayrıca, yeni bir iş bulduğu için sözleşmeyi sona erdiren veya 

bildirim süresi içinde yeni bir iş bulan işçinin iş bulduktan sonraki zaman diliminde 

bu izni kullanmaya devam etmesi söz konusu olamaz.138 İş bulduğu halde bunu 

işverenden gizleyerek yeni iş arama izni kullanan işçi sadakat borcuna aykırı 
                                                 
134  Çelik, İş Hukuku, 185; Tunçomağ/Centel, 187. 
135 Oğuzman, 159; Sarper Süzek, İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, İş 
 Güvencesi Konusunda Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Ankara, 1976, 27. 
136  Tunçomağ/Centel, 188. 
137  Oğuzman, 194; Tunçomağ/Centel, 189. 
138  Eyrenci/Taşkent/Ulucan, 158. 
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davranmış olacaktır.  

           İş Kanunu m. 17/son uyarınca bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin 

hesabında 32 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış 

para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatlerde 

göz önüne alınır.139 Bu durumda bildirim önellerine ait ücret peşin verilerek 

sözleşme feshedilirse iş sözleşmesi derhal ortadan kalkacak ve bildirim süresinin 

geçmesi gerekmeyecektir. Böylece, iş sözleşmesi, bu durumda tüm sonuçlarıyla 

ortadan kalkmış olmayacaktır. Ücretin peşin ödendiği feshi ihbar süresi, işçinin 

çalıştığı günler gibi göz önüne alınıp bu süre boyunca çalışılmış gibi ücret artışı ve 

ikramiye haklarından yararlandırılmalıdır.140 

 

 a- İhbar Tazminatı 

  

İş Kanunu madde 17/II’deki bildirim koşuluna uymadan işi bırakan işçi veya 

bu koşula uymadan iş sözleşmesini fesheden işveren aynı maddenin 4 üncü fıkrası 

uyarınca bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Buna 

uygulamada önceden ihbarda bulunmamanın tazminatı anlamında “ihbar tazminatı” 

adı verilmektedir.141 İhbar tazminatı, tarafların belirsiz süreli iş sözleşmesini fesih 

bildirimi için öngörülen usul ve şartlara gerektiği şekilde uymasını sağlamak 

amacıyla getirilen bir müeyyidedir.142  

 İhbar tazminatının doğabilmesi için fesih bildirim süresine uyulmadan 

                                                 
139  Çelik, İş Hukuku, 193. 
140  Tankut Centel, İş Hukuku I, Bireysel İş Hukuku, 1994, İstanbul, 189; Çelik, 191; Süzek, 
 411. 
141  Eyrenci/Taşkent/Ulucan, 159; Tunçomağ/Centel, 190. 
142  Münir Ekonomi, “Ferdi İş İlişkisinin Kurulması ve Sona Ermesi Açısından Yargıtay’ın 1984 
 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının 
 Değerlendirilmesi 1984, İstanbul 1986, 31. 
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sözleşmenin feshedilmiş olduğunun ispatı yeterlidir. Ayrıca, zararı ispat etmek 

gerekli değildir. Bildirim sürelerine uyulmadan sözleşmesi feshedilen işçi, kısa 

sürede iş bulmuş olsa bile ihbar tazminatını tam olarak isteyebilir. Aynı şekilde 

işveren de işçinin bildirim sürelerine uymadan işi terk etmesi üzerine derhal bir işçi 

bulmuş olsa bile ihbar tazminatını tam olarak isteyebilecektir.143 

 

 

 b- Kıdem Tazminatı 

  

İşverenin süreli fesihle iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda işçi, en az 1 

yıl çalışmış olmak kaydıyla kıdem tazminatına hak kazanır. Ayrıca 1475 sayılı 

Kanun madde 14 uyarınca; muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla veya bağlı 

bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya 

malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla veyahut ta kadınsa evlendiği 

tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde işçinin işe 

başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için 

işveren tarafından işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. İşçiye 1 

yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.  

 

 c- Feshi İhbarın Kötüye Kullanılması 

  

Her hak gibi fesih bildiriminin de, iyiniyet kuralları çerçevesinde kullanılması 

gerekir. Örneğin, iş sözleşmesinin çok kısa bir süre daha devam etmesi halinde eğer 

işçi açısından birtakım işçilik hakları gerçekleşecektiyse ve dayanak yapılan neden 

doğrulanamamışsa, kural olarak fesih yetkisinin iyiniyet kurallarına aykırı olarak 

                                                 
143  Çelik, İş Hukuku, 193. 
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kullanıldığı sonucuna varılabilir.144  

İhbar hakkının kötüye kullanılmasına ilişkin durumlar İş Kanunumuzda 

sayılmamıştır. Ancak İş Kanunu madde 18 in 3 üncü fıkrasında örnek olarak sayılan 

ve iş güvencesi kapsamı içindeki işçiler açısından fesih için geçerli sebep 

oluşturmayan durumlar ve benzeri haller, kötüniyetli feshe dayanak teşkil 

edebilecektir.145 Ayrıca, İş Kanunu m. 17/VI hükmünden, bu konuda yapılan 

düzenlemenin sadece işverenle sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.146 Bu konuda Yargıtay 

da aynı görüştedir.147 İş Kanunu madde 17/VI gereğince; “…bu kanunun 18, 19, 20 

ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin 

fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim 

süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.” hükmü gereğince uygulamada 

“kötüniyet tazminatı” adı verilen tazminatı ödemek zorundadır.148 

 Medeni Kanunun 6 ncı maddesindeki “Kanunda aksine bir hüküm 

bulunmadıkça taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla 

yükümlüdür” kuralı gereğince kötüniyetin varlığını iddia eden işçi bunu ispatla 

yükümlü olacaktır. Medeni Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca asıl olan iyi niyetin 

varlığıdır. Bu yüzden kötüniyet tazminatı talep eden işçi, kötüniyetin varlığını ispat 

etmek durumunda olacaktır.149  

 Kötüniyet tazminatının süreli iş sözleşmeleri bakımından uygulanması söz 

                                                 
144  Abdullah Berksun/İbrahim Eşmelioğlu, Açıklamalı Gerekçeli-İçtihatlı Sendikalar 
 Kanunu, Ankara 1989, 599. 
145  Kadriye Bakırcı, “İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin Doğrudan Tazminat Talep Hakları ve  

Kötüniyet veya Sendikal Tazminat ile Ayrımcılık Tazminatı İlişkisi”, MESS, SİCİL, İş 
Hukuku Dergisi, Haziran, 2006, S.2, 118. 

146  Tunçomağ/Centel, 191; Çelik, 198; Ertürk, 255. 
147  Yargıtay bu konu ile ilgili vermiş olduğu bir kararda: “Kötüniyet tazminatı, ancak işçiler 

tarafından işverenden istenebilecek bir tazminat niteliğinde olduğundan, işveren işçinin 
eyleminin kötüniyete dayandığını ileri sürerek kötüniyet tazminatı isteyemez.” Şeklinde 
hüküm vermiştir. Y.9.HD. K.2002/663, E.2001/15932, T.23.01.2002; Kamu-İş, Çalışma 
Hayatı İle ilgili Yargıtay Kararları, 2000/2005, Ankara–2006, 93  

148  Tunçomağ/Centel, 191. 
149  Süzek, 429–430; Ertürk, 256. 
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konusu değildir.150 İşveren kötüniyetle feshi ihbar ederken eğer bildirim sürelerine de 

uymamışsa İş Kanunu m. 17/VI deki “fesih için bildirim şartına da uyulmaması 

ayrıca 4 üncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir” hüküm uyarınca 

kötüniyet tazminatının yanı sıra ihbar tazminatını da ödemek zorunda kalacaktır.151 

İhbar hakkının kötüye kullanılmasına maruz kalan işçi, eğer bir yılı doldurmuşsa 

kötüniyet tazminatının dışında kıdem tazminatı isteme hakkına ayrıca sahiptir.152 

 

5- İş Güvencesi Kapsamında Süreli Fesih 

  

İş Kanunu madde 18 uyarınca; bir işçinin iş güvencesinden faydalanabilmesi 

için otuz veya daha fazla işçi çalıştıran bir işyerinde çalışıyor olması, en az altı aylık 

kıdemi olması ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olması şarttır.153 Ayrıca, İş 

Kanunu madde 18/son gereğince işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren 

vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve 

işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinden olmamalıdır. Bu şartları yerine 

getiren işçi iş güvencesinden yararlanacaktır.154 

 İş güvencesinin uygulandığı işyerlerinde işveren, sözleşmenin feshini ihbar 

                                                 
150  Ertürk, 254. 
151  Çelik, 200; Tunçomağ/Centel, 192. 
152  Çelik, İş Hukuk, 200; Tunçomağ/Centel, 192. 
153  Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin güvence kapsamına alınmamasının Uluslar 

arası Çalışma Örgütünün 158 sayılı Sözleşmesine uygun olduğu yönündeki görüş için bkz.:  
Polat Soyer, “158 Sayılı ILO Sözleşmesi Çerçevesinde Yapılması Gerekenler, İktisadi, 
Sosyal ve Uluslararası Hukuki Boyutu İle İşçinin Feshe Karşı Korunması”, İş Hukukuna 
İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 2001 Yılı Toplantısı, İstanbul-2002, 276. 

154  İş güvencesi hakkında geniş bilgi için bkz.: Münir Ekonomi, “Hizmet Aktinin Feshi ve İş  
Güvencesi”, Çimento İşveren Dergisi, Özel Eki, Mart 2003, C.17; Fevzi Demir, İş 
Güvencesi ve 4857 Sayılı İş Kanununun Başlıca Yenilikleri (Gerekçeli, Yeni ve Eski İş 
Kanunu Metinleri İle Birlikte), Tes-İş Eğitim Yayınları, Ankara, 2003; Ali Güzel, “İş 
Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 
Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2004 Yılı Toplantısı, İş Güvencesi 
Sendikalar Yasası Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası Semineri , İstanbul, Mayıs 
2004. 
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ederken İş Kanunu m. 18/I uyarınca “işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya 

da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe 

dayanmak zorundadır.” İş güvencesi kapsamında olmayan bir işyerinde işveren 

herhangi bir nedene dayanmaya gerek olmadan ihbar süresi vererek sözleşmeyi 

feshedebildiği halde; iş güvencesi kapsamındaki bir işçi için işveren geçerli bir 

nedene dayanarak, haklı nedenle fesih durumu dışında, ancak feshi ihbar hakkını 

kullanabilecektir. İhbar süresi açısından bu iki gruptaki işçi açısından herhangi bir 

fark bulunmamaktadır. 

 

 a- İhbar Beyanının Şekli 

  

İş Kanunu m. 19/I hükmü uyarınca “işveren fesih bildirimini yazılı olarak 

yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.155 Bildirim 

fesih sebebini içermeli ayrıca açık ve kesin olmalıdır.156 Fesih bildiriminin yazılı 

yapılmasının geçerlilik koşulu olduğu, yazılı olmadan yapılan feshin geçersizlik 

yaptırımıyla karşı karşıya olacağı öne sürülmüştür.157 Yargıtay da, fesih bildiriminin 

yazılı yapılmasının geçerlilik şartı olduğu yönünde kararlar vermektedir.158 

                                                 
155  Bu yönde Yargıtay kararı için bkz.: Y.9.HD, E.9004/5522, K.2004/19993, T.27.09.2004, 

Çalışma Hayatı, 548. 
156  YG.9.HD. 01.06.2004, E.2004/1512, K.2004/13245, Osman Güven Çankaya/Cevdet İlhan  
 Günay/Seracettin Göktaş, Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara 2005, 363. 
157  Ertürk, 272; Çelik, İş Hukuku, 220; Süzek, İş Hukuku, 468; Ömer Ekmekçi, “Yargıtay’ın İşe 
 İade Davalarına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi”, Legal, İHSGHD, 2004/I, 169; 
 Çankaya/Günay/Göktaş, 105; Cevdet İlhan Günay, İş Kanunu Şerhi, 1.Cilt, Genişletilmiş  
 2.Baskı, Ankara 2006, 778;K.Ahmet Sevimli, “4857 sayılı İş Yasası Çerçevesinde İş 
 Sözleşmesinin İşveren Tarafından  Feshine Genel Bakış ve Tekbiçim (Yeknesak) Fesih 
 Usulü Bulunmayışının Yaratacağı Olası Sorunlar”, Çimento İşveren, Kasım–2004, S.6, 
 C.18, 13–14; K.Ahmet Sevimli, “İş Hukukunda Yazılı Şekil Şartı”, Çimento  İşveren,  
 Mart–2003, S.2, C.17, 24. 
158  “4857 sayılı İş Kanununun 19.maddesine göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak 
  ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Dosyada, bu düzenlemeye 
 uygun yapılmış bir fesih bildirimi bulunmamaktadır. Bu nedenle, mahkeme kararının 
 bozularaka ortadan kaldırılmasına…” YG.9.HD.27.09.2004, E.2004/5522, K.2004/19993, 
 Çankaya/Günay/Göktaş, 363; “…feshin geçerli bir nedene dayanılarak yazılı yapılmadığı 
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Hernekadar, İş Kanununun 19 uncu maddesinde, “işveren fesih bildirimini yazılı 

olarak yapmak zorundadır” şeklinde bir hüküm bulunsa da, 20 nci maddenin ilk 

fıkrasında, “işçi, fesih bildiriminin yazılı olmaması durumunda dava açabilir” 

denmeyip, “fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli 

bir sebep olmadığı iddiası ile dava açabilir” dendiği için; kanun koyucunun sınırlı bir 

biçimde itiraz hallerini sayıp, fesih bildiriminin yazılı yapılmasını, geçerlilik şartı 

olarak kabul etmemiştir denilebilir. Bu durumda, fesih bildiriminin yazılı 

yapılmaması nedeniyle İş Kanununun 20/1 hükmüne göre, dava açılamaması gerekir. 

Yine, İş Kanunu 19/II uyarınca “işveren, hakkındaki iddialara karşı savunmasını 

almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi o işçinin davranışı veya verimi ile 

ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak işverenin 25 inci maddenin II numaralı bendi 

şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.” Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere 

işveren, işçinin davranışı ve verimiyle ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshini ihbar 

edecek olursa, bu fesih bildirimini işçinin savunmasını almadan yapamaz. 

 

 b- Fesih Bildirimine İtiraz 

  

İş Kanunu m. 20’ye göre; “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde 

sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile 

fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava 

açabilir.” İşçi, Kanun hükmü gereğince, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 

bir ay içinde fesih beyanında sebep gösterilmediği veya gösterilmişse geçersiz bir 

sebep olduğunu ileri sürerek dava açabilecektir. 

 Feshe karşı işçinin korunması, ancak işçinin işveren tarafından yapılan feshe 

itiraz edebilmesi ve bu itirazı tarafsız bir kurumun ele alarak incelemesi ile mümkün 

                                                                                                                                          
 anlaşılmakla davacının davasının kabulüne karar vermek gerekirken…” YG.9.HD. 
 06.12.2004, E.2004/7178, K.2004/26665, Çankaya/Günay/Göktaş, 370. 
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olabilir.159 158 sayılı ILO sözleşmesi m. 8/3’e göre : “Bir işçi hizmet ilişkisine 

‘makul bir süre’ içinde itirazda bulunmamışsa bu hakkını kullanmaktan vazgeçmiş 

sayılır.” Hükmüne uygun olarak; hizmet akdi feshedilen işçinin fesih bildiriminden 

itibaren bir ay içinde dava açma süresi makul bir süre olarak kabul edilmelidir.160 

Ayrıca işe iadeyi konu alan bir davada; böyle bir dava açma süresinin öngörülmüş 

olması işin niteliğine uygun ve isabetli kabul edilmektedir.161 Bu süre hâkimin re’sen 

göz önüne alması gerekli olan bir hak düşürücü süredir.162  

 İş Kanunu m. 20/II’ye göre “feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat 

yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği 

takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.” Feshin geçerli olmadığına ilişkin açılacak 

olan dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılacaktır. 

Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar 

vermek durumunda olacaktır (İşK. m.20/II). 

 

 c- Geçersiz Feshin Sonuçları 

 

 İşveren geçerli sebep gösterilmemiş veya gösterilen sebep, mahkeme veya 

özel hakem tarafından geçerli kabul edilmemiş ve feshin geçersizliğine karar 

verilmişse işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşveren kesinleşen 

mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe 

başlamak için başvuran işçiyi bir ay içinde işe başlatmazsa işçiye en az dört aylık ve 

en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorundadır. Ayrıca bunun 
                                                 
159  Münir Ekonomi, “Türkiye’de İşçinin Feshe Karşı Korunması Bakımından 158 sayılı ILO 

Sözleşmesi ve Yeni Model Arayışı”, Almanya’da ve Türkiye’de İşçinin Feshe Karşı 
Korunması Semineri, 3-4 Nisan 1997, Alkım Yayınevi, İstanbul, 97. 

160  A.Can Tuncay, “İşe İade İle İlgili Karar İncelemesi”, Legal İHSGHD, S.2, Nisan-Mayıs-
 Haziran–2004, 534. 
161  Ömer Ekmekçi, “4773 sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Yargının Durumu ve Ortaya 

Çıkabilecek Uygulama Sorunları Üzerine”,MESS, MERCEK, S.28, Ekim–2002, 106; Çelik, 
 222. 
162  Çelik, İş Hukuku,222; Tuncay, Karar İncelemesi, 535; Ertürk, Süreli Fesih, 274. 
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yanında kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya 

kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya 

özel hakem kararının tebliğinden itibaren on gün içinde işe başlamak için işverene 

başvurmazsa işverence yapılmış olan fesih, geçerli bir fesih sayılacaktır (İşK.m.20). 

 

6- Haklı Nedenle Fesih 

 

İş sözleşmesinin sona erdirilme hallerinden biri de haklı nedenle fesihtir. İş 

sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından haklı nedenle feshedilmesi hali, İş 

Kanunumuzun 24 ve 25 inci maddelerinde düzenlenmiştir. İş sözleşmesi süresi belirli 

veya belirsiz olsun haklı bir nedenin olması durumunda belirli bir süre beklemek 

zorunda olmaksızın işçi veya işverenin iş sözleşmesini derhal sona erdirebildiği fesih 

türüne haklı nedenle fesih adı verilmektedir.163  

 Süre vermeden iş sözleşmesini derhal sona erdirebilmek için haklı bir nedene 

dayanmak gerekir. Beyan yapıldığı zaman dayanılan haklı sebebin mevcut olması 

şarttır.164 Haklı neden kavramı İş Kanunumuzda tanımlanmamıştır. Bunun yerine İş 

Kanununun 24 ve 25 inci maddelerinde haklı neden sayılan sebepler tek tek sayılmak 

suretiyle gösterilmiştir. Bununla beraber haklı neden olarak gösterilen sebepler bu 

sayımla sınırlı değildir. Çünkü her iki maddenin de ikinci bendinde “ahlak ve iyi 

niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlığıyla bu davranışlara benzer 

durumların da derhal fesih nedeni olduğu ifade edilmiştir.165 İş Kanunu m.10, “bu 

Kanunun... 25, 26… ncı maddeleri süreksiz işlerde yapılan iş sözleşmelerinde 

uygulanmaz” hükmü gereğince haklı nedenle feshe ilişkin hükümlerin 

uygulanabilmesi sürekli bir iş sözleşmesinin varlığı halinde söz konusu olacaktır. İş 

K.md.10 gereği nitelik bakımından 30 iş gününden fazla süren bir iş olmalıdır. 

                                                 
163  Centel, İş Hukuku, 173; Tunçomağ/Centel, 200; Engin, İşletme Gerekleriyle Fesih, 11. 
164  Oğuzman, Fesih, 120. 
165  Eyrenci/Taşkent/Ulucan, 184; Tunçomağ/Centel, 200. 
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 Haklı nedenle yapılan fesih bildirimi karşı tarafa ulaştığı anda sonuçları 

ortaya çıkan, tek taraflı bir irade beyanıyla iş sözleşmesini derhal sona erdiren 

bozucu yenilik doğuran bir haktır.166 Haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmek isteyen 

işçi veya işveren, fesih iradesini somut bir şekilde ortaya koymak zorunda değildir. 

Uyuşmazlık olması halinde ancak fesih anında bir haklı nedenin var olduğunu 

kanıtlamalıdır.167 Haklı nedenle iş sözleşmesini fesheden taraf, fesih bildiriminde 

veya sonradan bildirdiği fesih nedeniyle bağlıdır. Başka bir nedene dayanması 

mümkün değildir. 

 Doktrindeki bir görüşe göre; fesih beyanında fesih nedeninin gösterilmesinde 

yarar vardır. Feshin geçerli olabilmesi için fesihte bulunana, sözleşmeyi sona erdirme 

yetkisi veren bir haklı nedenin olması ve bunun açıklanması zorunludur.168 Yine bir 

başka görüşe göre ise; İş K. md 25/son’da haklı nedenle fesihlerde uygulanacak iş 

güvencesine ilişkin hükümler arasında İş K.m.19 sayılmamışsa da bu madde süreli, 

haklı fesih ayrımı yapılmaksızın işverenin yapacağı fesih bildirimlerinde yazılı şekle 

uyacağı ve fesih nedenini belirteceği hükme bağlandığı; İş K.md.20’de “fesih 

bildiriminde gösterilen sebep” ten bahsettiği için bu durumda da işveren fesih 

bildirimini hem yazılı yapmak hem de fesih nedenini açık ve kesin bir şekilde 

belirtmek zorundadır.169  

Yargıtay bir kararında “…4857 sayılı İş Kanunu 19 uncu maddesi uyarınca, 

işveren fesih bildirimini yazılı olarak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde 

belirtmek zorundadır. İşverenin sözü edilen Kanunun 25 inci maddesinin II numaralı 

bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklı olmak şartı ile hakkındaki iddialara karşı 

savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya 

verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Aynı yasanın 25/son maddesine göre, ‘işçi 

feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18,20 ve 
                                                 
166  Centel, İş Hukuku, 170–171; Süzek, İş Hukuku, 500. 
167  Çelik, iş Hukuku, 235. 
168  Tunçomağ/Centel, 213. 
169  Süzek, İş Hukuku, 501. 
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21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. İş sözleşmesinin 

işveren tarafından 25 inci madde gereğince feshi hallerinde aynı maddenin son 

fıkrası gereği Yasanın 19 uncu maddesindeki koşullara uyma zorunluluğu yoktur. Bir 

başka anlatımla, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği durumlarda, fesih 

bildiriminin yazılı, fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi şekli 

koşulları aranmaz.” diyerek bu konudaki uygulamasını ortaya koymuştur.170 Haklı 

nedenle iş sözleşmesini fesheden taraf, fesih bildiriminde veya sonradan bildirdiği 

fesih nedeniyle bağlıdır, başka bir nedene dayanması mümkün değildir. 

İş Kanunu m. 26 uyarınca derhal fesih hakkını kullanma süresi “iki taraftan 

birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 

altı iş günü geçtikten ve herhalde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra 

kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre 

uygulanmaz.” Yargıtay bir kararında “feshe neden olan olayın öğrenilmesinde 

itibaren altı işgünü geçirildikten sonra yapılan fesih, haksız fesih olup işçiye ihbar ve 

kıdem tazminatının ödenmesi gerekir.”171 şeklinde bir hükme varmıştır. Altı günlük 

sürenin başlangıcı, karşı tarafın haklı nedenle derhal feshe neden olan fiili ve faili 

öğrendiği tarihtir.172 

İş Kanunu 26 ncı maddede öngörülen fesih hakkını kullanma süresi İş 

Kanunu madde 24/II ve 25/II de belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 

haller nedeniyle yapılacak fesihlerde uygulanacak, sağlık nedenleri ve zorlayıcı 

nedenler yüzünden yapılacak haklı nedenlerle fesihlere uygulanmayacaktır.173  

Yenilik doğuran bir hakkın kullanımı söz konusu olduğundan, altı günlük ve 

bir yıllık süreler hak düşümü süreleridir.174 Sürenin geçirilmiş olması halinde fesih 

haksız hale gelir ve sürenin zamanaşımında olduğu gibi durması ve kesilmesi söz 

                                                 
170  Y.9.HD, E.2006/5460, K.2006/9949, T.17.04.2006, Türk-İş Hukuk Bülteni, S.84, 55. 
171  Y.9.HD, E.2002/2297, K.2002/11314, T.03.07.2002, Çalışma Hayatı, 335. 
172  Süzek, İş Hukuku, 527. 
173  Demircioğlu/Centel, 181; Süzek, İş Hukuku, 526–527. 
174  Oğuzman, Fesih, 110; Tunçomağ/Centel, 214; Demircioğlu/Centel, 181. 
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konusu olamaz.175 Ayrıca haklı fesih nedenini oluşturan davranış devam ettiği sürece 

hak düşürücü süre işlemeyecek, davranışın sona ermesinden sonra altı günlük süre 

işlemeye başlayacaktır.176  

 

 a- Haklı Nedenle Sayılan Haller 

 

Haklı neden sayılan haller işçi ve işveren açısından İş Kanunu madde 24 ve 

25’de ayrı ayrı olarak sayılmıştır. İş Kanunu 24 ve 25 inci maddelerde haklı fesih 

nedenleri; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzerleri, zorlayıcı sebepler şeklinde sınıflandırılmıştır. Ayrıca, TİSGLK madde 

45’de, kanun dışı grev ve kanun dışı lokavt halinde haklı nedenle fesih hali ayrıca 

düzenlenmiştir. 

 

(1)- İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih Halleri 

  

 İş Kanunu’nun 24 üncü maddesinde yazılı olan hallerde, süresi belirli olsun 

veya olmasın işçi, iş sözleşmesini sürenin bitmesini veya fesih bildirim süresinin 

geçmesini beklemeksizin iş sözleşmesini feshedebilir. Haklı nedenle feshin en 

önemli bir özelliği zaten belirsiz süreli sözleşmelerde fesih bildirim sürelerine uyma 

zorunluluğunun olmamasıdır. Ancak, işçi, bu durumda ihbar tazminatı 

isteyemeyecektir.177 

 

                                                 
175  Çelik, İş Hukuk, 264. 
176  Süzek, İş Hukuku, 52.7 
177  “… dosya içeriğine göre davacının haklı nedenle sözleşmeyi kendisinin feshettiğinin kabulü 

 doğru olur. Böyle olunca davacı ihbar tazminatına hak kazanamaz ise de kıdem tazminatı 
hüküm altına alınmalıdır.” Y.9.HD. 14.02.2000, E.1999/19597, K.2000/1487; Çalışma 
Hayatı, 250; Y.9.HD. 03.04.2000, E.2000/986, K.2000/4293, Çalışma Hayatı, 252; Y.9.HD. 
17.01.2001, E.2000/15655, K.2001/279, Çalışma Hayatı, 263. 
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i- Sağlık Nedenleri 

 

 İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir 

sebeple işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olursa (I-a), veya işçinin sürekli 

olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı 

veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa (I-b), işçi bu nedenlerden 

dolayı sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir. 

 

ii- Ahlak ve iyi niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 

 

 İş Kanunu madde 24/II uyarınca aşağıda sayılan hallerde işçi sözleşmeyi 

haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir. 

• İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri 

hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan 

bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa (II-a), 

• İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak 

şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde 

bulunursa (II-b), bu fıkranın uygulanabilmesi için belirtilen davranışların Türk 

Ceza Kanunu’na göre suç oluşturması aranmayacaktır.178 

• İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya 

gözdağı verirse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa 

özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi 

gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır 

isnad veya ithamlarda bulunursa (II-c), 

• İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize 

uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa 

                                                 
178  Çelik, İş Hukuku, 238. 
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(II-d), 

• İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun 

olarak hesap edilmez veya ödenmezse (II-e),179 

• Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren 

tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki 

ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa 

yahut çalışma şartları uygulanmazsa (II-f), bu sayılan hallerden birinin bulunması 

işçi için haklı nedenle feshe başvurabilmesine imkan verecektir. 

 

iii- Zorlayıcı Sebepler 

  

İş Kanunu 24/III maddesine göre, “işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan 

fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi iş 

sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin 

feshedebilir.” Anılan hükümden de anlaşılacağı üzere; doğal afetler, teknik nedenler, 

hukuki nedenler gibi işyeri ile ilgili olarak kaçınılamayan ve önceden öngörülemeyen 

dıştan gelen bir olay söz konusu olduğunda ve bu durum bir haftadan fazla süre ile 

işin durmasına neden olursa işçi haklı nedenle sözleşmeyi feshedebilecektir. Ancak, 

işçinin sözleşmeyi feshetmeyip işin başlamasını beklediği süre için işverenin ücret 

ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.180  

(2)- İşveren Açısından Haklı Fesih Halleri 

 

İş Kanunu m. 25 de sayılan hallerden birinin bulunması halinde işveren iş 

                                                 
179  “Ücretin zamanında ödenmemesi, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verir ve 

 kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir.” Y.9.HD. 27.01.2003, E.2002/13070, K.2003/751, 
Çalışma ve Toplum, 265; “Fazla mesai ücretinin ödenmemesi, işçi açısından haklı fesih 
nedeni olup, kıdem tazminatı ve fazla mesai ücretinin hüküm altına alınması gerekir.” 
Y.9.HD. 08.05.2001, E.2001/5254, K.2001/8030, Çalışma ve Toplum, 264.  

180  Çelik, İş Hukuku, 242. 
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sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetme hakkına sahiptir. Bu haller, 25 inci 

maddede sağlık sebepleri, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, 

zorlayıcı sebepler ile işçinin gözaltına alınması ve tutuklanması halindeki 

devamsızlık ana başlıklarında ortaya konulmuştur. 

 

i- Sağlık Nedenleri 

 

• İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye 

düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu 

sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç işgünü veya bir ayda beş iş 

gününden fazla sürmesi (I-a) durumunda işveren haklı nedenle fesih hakkına 

sahiptir. Kanunda belirtilen işçinin kastından amaç, onun hastalık veya sakatlığa 

yol açan olayı bilerek ve isteyerek meydana getirmesidir.181 Ayrıca devamsızlık 

ardı ardına üç işgünü veya bir ayda beş işgününden fazla sürmüş olmalıdır. 

Devamsızlığa esas tutulması gereken günler, ‘işgünleri’ olup, tatil günleri hesaba 

katılmaz.182  

• İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde 

çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda, 

işveren haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir.  

• (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik 

gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen 

hallerin işçinin işyerindeki çalışma sürelerine göre 17 nci maddedeki bildirim 

sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 

74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin 

askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez. (25/I-son) 

 

                                                 
181  Süzek, İş Hukuku, 503; Çelik, İş Hukuku, 243. 
182  Süzek, İş Hukuku, 503. 
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ii- Ahlak ve İyi niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 

 

 İş Kanunu madde 25/II de sayılmış bulunan ve aşağıda belirteceğimiz 

hallerde işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz ve tazminatsız 

feshetme hakkına sahiptir. Bu bentte hangi hallerin bu nitelikte olduğu sayılmış fakat 

bu konuda bir sınırlamaya gidilmemiştir. Bendin başlığından da anlaşılacağı gibi 

benzer hallerde haklı fesih nedeni sayılacaktır. 

• İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için 

gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde 

bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler 

söyleyerek işçinin işvereni yanıltması (II-a), 

• İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna 

dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren 

hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması (II-b), 

• İşçinin, işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması (II-c), 

• İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka 

işçisine sataşması183 veya 84 üncü maddeye (İçki ve uyuşturucu madde kullanma 

yasağı başlıklı hüküm) aykırı hareket etmesi (II-d),184 

• İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek 

sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda 

                                                 
183  “İşçinin, işverene yahut işverenin başka işçisine sataşması ve verilen görevi yapmak 

 istememesi haklı fesih nedenidir.” Y.9.HD. 17.01.2000, E.1999/17560, K.2000/95, Çalışma 
ve Toplum, 276; “İşyerinde ustasına hakaret eden işçinin iş akdi, işverence haklı nedenle 
feshedildiğinden, ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz.” Y.9.HD. 11.10.2000, 
E.2000/8906, K.2000/13656, Çalışma ve Toplum, 292; “İşyerinde özel reyonu bulunan 
firmanın temsilcisine tokat atan işçinin, doğruluk ve bağlılığa uymayan bu davranışı, iş 
akdinin haklı nedenle feshi sonucunu doğurur.” Y.9.HD. 29.03.2000, E.2000/899, 
K.2000/4077, Çalışma ve Toplum, 282; Y.9.HD. 14.02.2000, E.1999/19132, K.2000/1390, 
Çalışma ve Toplum, 281. 

184  “Mesai saatleri içinde içki içilmesi ve işyerine alkollü gelinmesi, işverence iş akdinin feshini 
haklı kılar.” Y.9.HD. 23.02.2000, E.1999/19875, K.2000/2110, Çalışma ve Toplum, 282; 
“İşyerine sarhoş olarak geldiği ispatlanamamış işçinin, iş akdinin feshi haksız fesihtir.”   
Y.9.HD. 04.10.2000, E.2000/8619, K.2000/13149, Çalışma ve Toplum, 291. 
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bulunması (II-e),185  

• İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası 

ertelenmeyen bir suç işlemesi (II-f), 

• İşçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı 

ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki 

işgünü, işine devam etmemesi (II-g), yasal düzenleme gereği işçinin işine 

gelmemesi haklı bir nedene dayanıyorsa işverenin sözleşmeyi bu hükme göre 

feshetme imkânı bulunmamaktadır. Bunun yanında işçi devamsızlığının haklı bir 

nedene dayandığını ispatı gerekmektedir.186 Diğer yandan Yargıtay’ca belirtildiği 

üzere devamsızlığın tutanakla tespit edilmesi gerekmektedir.187 

• İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde 

yapmamakta ısrar etmesi (II-h), durumunda işveren sözleşmeyi haklı nedenle 

fesih yetkisine sahiptir.188 

• İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye 

düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan 

makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla 

ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması (II-ı) durumunda da işveren 

                                                 
185  “Müşteriden daha fazla para aldığı halde, pompaya daha az mazot verip daha az ücret aldığını 

 kayıtlara geçen işçinin, iş akdinin işverence, doğruluk ve bağlılığa uymayan bu davranışlar 
sebebiyle feshi, haklı fesihtir.” Y.9.HD. 03.11.2003, E.2003/5357, K.2003/18584, Çalışma ve 
Toplum, 324. 

186  “İşçi, devamsızlığı ile ilgili sağlık raporu getirmediğinden ve devamsızlığı sürdüğünden, 
işverence yapılan feshin haklı nedene dayandığının kabulü gerekir.” Y.9.HD. 08.02.2001, 
E.2001/17495, K.2001/2037, Çalışma ve Toplum, 305; “Sağlık Kurulu raporu ile 
rahatsızlığını ve mazeretini sonradan belgeleyen işçinin, ardı ardına iki gün işe gelmemiş 
olması haklı fesih nedeni sayılmaz.” Y.9.HD. 27.02.2003, E.2002/15430, K.2003/2576, 
Çalışma ve Toplum, 320; Y.9.HD. 06.11.2003, E.2003/6132, K.2003/18806, Çalışma ve 
Toplum, 324; “Devamsızlığın meşru bir mazerete dayanmaması halinde, işveren tarafından 
hizmet akdinin feshedilmesi haklı fesihtir.” Y.9.HD. 18.09.2000, E.2000/12987, 
K.2000/11825, Çalışma ve Toplum, 290. 

187   “Devamsızlığın tutanakla tespit edilmesi ve işçinin de bu sürede izinli olduğunu, 
kanıtlayamaması halinde, işverence iş akdinin feshi haklı fesihtir.” Y.9.HD. 06.02.2002, 
E.2001/17196, K.2002/2375, Çalışma ve Toplum, 316. 

188  “İşyerini izinsiz ve mazeretsiz olarak terk edip, ihtara rağmen dönmeyen işçinin, iş 
sözleşmesinin işverence feshi, haklı fesihtir.” Y.9.HD. 16.03.2005, E.2005/9-88, K.2005/157, 
Çalışma ve Toplum, 328. 
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haklı nedenle fesih hakkına sahip olacaktır.189 

 

iii- Zorlayıcı Sebepler 

 

İş Kanunu m. 25/III’ de belirtilen işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile 

çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde bu durum işveren 

için haklı neden olacaktır.190 

 

iiii- İşçinin Gözaltına alınması veya Tutuklanması 

  

İş Kanunu m. 25/IV’ e göre; işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması 

halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması halinde işveren, iş 

sözleşmesinin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin fesih hakkına 

sahiptir. Bu süreler içinde iş akdi askıda olduğu gibi, işveren tarafından bu sürelerin 

bitiminden sonra dahi sözleşme eğer feshedilmezse askı durumu yine devam 

edecektir.191 Bununla birlikte İş Kanunu madde 25/son uyarınca işçi, feshin İş 

Kanunu madde 25’de öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiasıyla, İş Kanunu 18, 

20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurma hakkına sahiptir. 

 b- Haklı Nedenle Feshin Sonuçları 

  

Geçerli bir haklı nedenle fesih durumunda, fesih beyanının karşı tarafa 

                                                 
189  “İşverence tahsis edilen, sigara içilen bölüm dışında ve yangın tehlikesi taşıyan bir bölgede 

sigara içerek, işyeri güvenliğini tehlikeye düşüren işçinin, iş sözleşmesinin feshi, haklı bir 
nedene dayanmaktadır.” Y.9.HD. 02.11.2004, E.2004/1834, K.2004/24692, Çalışma ve 
Toplum, 326. 

190  İşyerinde meydana gelen ve bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektiren bir zorlayıcı 
nedene dayanarak işverenin iş akdini feshedemeyeceği, bu durumda fesih hakkının işçiye ait 
olduğu yönündeki görüş için bkz.: Süzek, İş Hukuku, 516. 

191  Süzek, İş Hukuku, 516. 
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varması anında, iş sözleşmesi ortadan kalkmış olacaktır. Haklı nedenle fesih 

hakkından önceden vazgeçme mümkün olmadığı gibi bu hakkı ortadan kaldırmak 

amacıyla yapılan anlaşmalar da hukuken geçerli değildir.192 Ancak, fesih hakkını 

ortadan kaldırmanın dışında işverenin fesih hakkına ilişkin düzenlemelere iş 

sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde yer verilebilir. Bunun gibi, işçinin 

feshe karşı korunmasına amacıyla sadece işverenin fesih hakkının sınırlandırılmasına 

yönelik hükümler sözleşmelere konulabilir.193   

 İş Kanunu m. 26/II gereğince ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzerleri dolayısıyla iş sözleşmesini fesheden taraf, diğer taraftan ayrıca tazminat 

isteme hakkına sahiptir. Bu tazminat talebi, maddi ve manevi yönden uğranılan 

zararların tazmini yönünde olacaktır. Bunun yanında sağlık nedenleri veya zorlayıcı 

nedene dayanılarak yapılan haklı nedenle fesihte tazminat talebi söz konusu 

olmayacaktır.194 Ayrıca, tazminat talebi için fesihte bulunan tarafın zararı ve zararla 

fesih arasındaki nedensellik bağını ispatlaması şarttır.195 

1475 sayılı Kanun m. 14/I hükmü gereği; işveren tarafından yapılan 4857 

sayılı Kanun m. 25/II’deki ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 

yapılan, sağlık sebepleri veya zorlayıcı nedenlere dayanılarak yapılan fesihlerde işçi 

eğer şartları taşıyorsa, kıdem tazminatı isteme hakkına sahiptir. Ayrıca, işçi 

tarafından 4857 sayılı Kanun m. 24’deki sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet 

kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı nedenlerden herhangi biri dolayısıyla yaptığı 

fesihte kıdem tazminatı isteme hakkına sahiptir. İş güvencesi kapsamı dışındaki 

işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin işverence haksız feshi196 ve işçinin haklı 

nedenle feshi halinde de işçi, işverenden kıdem ve ihbar tazminatlarını 

isteyebilecektir.  

                                                 
192  Tunçomağ/Centel, 215. 
193  Centel, İş Hukuku, 198, Çelik, Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması, 56. 
194  Tunçomağ/Centel, 216, Demircioğlu/Centel, 189. 
195  Tunçomağ/Centel, 216. 
196  Çelik, İş Hukuku, 255. 
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II- SENDİKAL NEDENLE FESHİN KAPSAMI 

A- Sendikaya Üye Olma Nedeniyle Fesih 

 

Sendikaya üye olma, bireysel sendika özgürlüğünün pozitif kısmını teşkil 

etmektedir.197 Aynı paralelde düzenlenen Sendikalar Kanununun 22 nci maddesi de 

sendikaya serbestçe üye olmayı hüküm altına almıştır. 22 inci maddenin birinci 

fıkrası, “Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya 

olmamaya zorlanamaz” hükmünü getirmiştir. Sendikalar Kanunu 10 uncu madde ise 

sendika üyeliğinin şartlarını belirlemiştir. Bu maddeye göre; “Onaltı yaşını 

doldurmuş olup da bu Kanuna göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilirler. 

Onaltı yaşını doldurmamış olanların üyeliği kanuni temsilcilerinin yazılı iznine 

bağlıdır”. Aynı Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası “işveren, bir sendikaya 

üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler 

arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin ücret, 

ikramiye ve primlerinde, sosyal yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara 

ilişkin uygulanması veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım 

yapamaz” şeklinde bir düzenleme öngörmektedir. Yine aynı paralelde İş Kanunu m. 

18/3-a’ da ‘sendika üyeliğinin fesih için geçerli bir sebep oluşturmayacağı’ 

düzenlenmiştir.  

İşçinin sendikaya üyeliği nedeniyle işveren tarafından yapılan fesih hiç 

kuşkusuz sendikal feshi oluşturacaktır. Üyelik sebebiyle yapılan fesihte işçinin 

herhangi bir sendikal faaliyete katılmış olması şart olmayıp sadece dolayısıyla 

yapılacak fesih, sendikal feshin sonuçlarını doğurmak açısından yeterli olacaktır.198 

                                                 
197  Şahlanan, 13; Eyrenci, 42; Tuncay, Toplu İş Hukuku, 22; Sümer, 95; Fuat Bayram, “Sendikal 

Fesih Karinesi”, Legal İHSGHD, 12/2006, 1231. 
198  Sümer, 96; Zeki Okur, “İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenlerle Feshi İddiasında İspat Yükü”, 

Can Tuncay’a Armağan, Legal İHSGHD,2005, 746. 
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Sendikaya üye olma hakkı, sadece üyelikten ibaret değildir. İşçinin iş sözleşmesinin 

sendika üyeliğine bağlı hakların kullanılması nedeniyle feshedilmesi durumunda da 

sendikal fesih meydana gelecektir.199 İşçinin sendikaya üye olmasından hemen sonra 

yapılan fesih ya da işveren baskısına rağmen üyelikten istifa etmeyerek üyeliğini 

sürdürmesi dolayısıyla yapılan fesih, sendikal fesih olacaktır.200  

Taraf sendika üyesi olan her işçi toplu iş sözleşmesiyle bağlıdır. Toplu iş 

sözleşmesinin kapsamına kimlerin gireceği ve girmeyeceği ve kapsam dışı 

bırakılacağı sözleşme taraflarınca kararlaştırılabilir. Hatta, bunlar taraf sendika üyesi 

olmaları itibariyle sözleşme ile yasal olarak bağlı olsalar bile, sözleşme hükümleri 

kendileri hakkında uygulanmaz.201 Yargıtay, sendika üyeliği nedeniyle sözleşmesinin 

feshedildiği iddiasına karşı, isabetsiz bir şekilde ‘işçinin kapsam dışı personel 

olmasını’ gerekçe göstererek işverenin kötüniyetli olmadığına karar vermiştir. Oysa 

ki kapsam dışı personelin de sendika üyeliği diğer işçiler kadar korunmalıdır. Bu 

kişilerin üyelik ve faaliyetlerinin işvereni sendikalaşma bakımından diğerleri kadar 

rahatsız edebileceği göz ardı edilmemelidir.202 

İşveren tarafından sendikaya üye olduktan sonra yapılan feshin üyelik 

dolayısıyla olduğunu belirlemek bakımından üyelik tarihi ile fesih tarihi arasında 

                                                 
199  Sümer, 97. 
200  Sümer, 96; Bayram, 1231; “… davacının fesihten kısa bir süre önce sendikaya üye olduğu,  

üye sendikanın yetki tespiti için başvuruda bulunduğu, başvuru yapılan Çalışma 
Bakanlığı’nın işverenden bilgi istediği ve feshin bu işlemlerden sonra gerçekleştiği göz 
önüne alındığında mahkemenin, sendikal nedenle feshedilmediğini kabul etmesi hatalı 
bulunmuştur.” Y.9.HD. 08.07.2005, E.2005/27146, K.2005/29089, Mustafa Kılıçoğlu/Kemal 
Şenocak, İş Güvencesi Hukuku, İstanbul 2007, 1414. 

201  Y.9.HD. 20.05.1985, E.1985/2446, K.1985/5437, Günay, Sendikalar, 689. 
202  “Davacı hizmet aktinin sendikaya üye olması nedeniyle feshedildiğini ileri sürerek kötüniyet 

tazminatı istemiştir. Mahkemece hizmet aktinin davacının sendikaya üye olması nedeniyle 
feshedildiği kabul olunarak kötüniyet tazminatına karar verilmiştir. İşyeri (A) Derneği işyeri 
olup, davacı burada muhasebeci olarak çalışmaktadır. Uygulamada genelde muhasebeciler 
kapsam dışı personel olarak kabul edilmekte ve TİS’ lerine de bu yönde hükümler 
getirilmektedir. Nitekim fesih tarihini içine alacak şekilde yürürlük başlangıcı tespit edilen ve 
YHK’ ce karara bağlanan TİS’ de tüm büro personeli kapsam dışı bırakılmıştır. Böyle olunca 
davacının hizmet aktinin feshinde sendikaya üye olmasının kötüniyetin dayanağı olarak iddia 
edilmesinde isabet olmaz.” Y.9.HD. 22.09.1992, E.1992/4724, K.1992/10343, Kazancı 
Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
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makul bir süre olmalıdır.203 Yargıtay, vermiş olduğu bir kararda üyelik tarihinden 6–

7 ay sonra yapılan feshin sendikal nedenle yapıldığı iddiasını inandırıcı 

bulmamıştır.204 Bir başka kararda ise üyelik ile fesih arasında 4 aylık bir süre geçmiş 

olması sebebiyle feshin sendikal nedene dayanmadığını kabul etmiştir.205 Sendikaya 

üye olmasından çok sonra sendikal bir sebep olmaksızın hizmet akdi fesholunan 

işçinin sendikal tazminat isteği kabul edilemeyecektir.206 Bunun yanında, işçilerin 

sendikaya üye olmasından sonra birkaç gün içinde tazminatları ödenerek de olsa 

işten çıkarılmaları sendikal tazminatı gerektirecektir.207 Yine işçilerin sendikaya 

üyeliklerinin yoğunlaşması üzerine iş sözleşmelerinin işverence feshedilmesi 

sendikal feshe karine teşkil edecek ve sendikal tazminata hükmedilmesi sonucunu 

doğuracaktır.208 

Sendikalar Kanununun 22 nci maddesine göre işçi sendikasına üyelik, işçinin 

beş nüsha olarak doldurup imzaladığı ve notere tasdik ettirdiği üye kayıt fişini 

sendikaya vermesi ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile 

kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde 

reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep 

gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğinden 

itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava 

açma hakkı vardır.209 Mahkemenin kararı kesindir. Üyeliği kesinleşen işçinin üye 

kayıt fişinin birer nüshasının sendikaca onbeş gün içinde Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığına ve işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu bölge 

müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur. Üye kayıt fişinin bir nüshası da işçinin 

                                                 
203  Bayram, 1232. 
204  Y.9.HD. 29.09.2005, E.2005/28142, K.2005/31652, Çalışma ve Toplum, 2006/2, S.9, 262– 

263. 
205  Y.9.HD. 29.05.2006, E.2006/11277, K.2006/15696, Çalışma ve Toplum, 2006/4, S.11, 

254–256. 
206  Y.9.HD. 09.11.1998, E.1998/13302, K.1998/15741, Günay, Sendikalar, 622. 
207  Y.9.HD. 29.09.1998, E.1998/11018, K.1998/13730, Günay, Sendikalar, 628. 
208  Y.9.HD. 15.01.1996, E.1995/21861, K.1996/3, Günay, Sendikalar, 666. 
209  Sendikalar Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme hakkında ayrıntılı  
 bilgi için bkz.: Ender Gülver, “İş Yargılamasında Görev”, İÜHFM, C. 49, S. 1-2, 2001.  
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kendisine verilir. 

 2821 sayılı Yasanın 31/5 maddesi 1988 tarihinde 3449 sayılı yasa ile 

değiştirilmeden önce Yargıtay’ın bu konudaki kararları doktrinde eleştirilmesine 

rağmen210, sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarmalara sendikal tazminat ödenmesi 

kabul edilmemiştir, bu durum fesih hakkının kötüye kullanılması kabul edilerek 

kötüniyet tazminatına hükmedilmesi uygun görülmüştür.211 Bu konuda Yargıtay 

tarafından verilen bir kararda belirttiği şekildeki, “işçinin sendikaya üye olması 

nedeniyle hizmet akdinin feshi sendikal tazminat değil, 1475 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesinde düzenlenen kötüniyet tazminatını oluşturur.” hükmü bu konudaki 

Yargıtay’ın uygulamasını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.212  

Yargıtay verdiği bir kararda, fesih tarihinde 3449 sayılı Kanunla henüz 

‘sendikaya üye olmak veya olmamak nedeniyle fesih’ tabiri getirilmiş olmadığı için 

karar tarihinde bu değişikliğin yapılmasının üzerinden üç yıl geçmiş olmasına 

rağmen sendikal tazminat değil, kötüniyet tazminatına karar verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir.213  Nitekim, 3449 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra yapılan 

üyelik nedeniyle sendikal fesihlerde bu değişiklik vurgulanarak bir yıllık sendikal 

                                                 
210  Kutal, Sendika Özgürlüğü, 499–500; Fevzi Şahlanan, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin 

Kararlarının Değerlendirilmesi 1991, MESS, ,118; Aynı yazar, Sendikalar Hukuku,182, 
dn.85. 

211  Özveri, 1536. 
212  Y.9.HD.12.10.1977, E.1977/12418, K.1977/14592, Günay, Sendikalar, 689; “… Görülüyor  

ki kötüniyet tazminatını gerektirir nedenlerden biri de, işçinin bir sendikaya üye olması 
sebebiyle işinden çıkarılmış olmasıdır. O halde işçi, herhangi bir sendikaya veya işverenin 
istemediği bir sendikaya üye olduğu için işten çıkarılmış ise, kötüniyet tazminatı 
isteyebilecektir” Y.9.HD. 05.05.1982, E.1980/9-38,  K.1982/459, Kazancı Mevzuat ve İçtihat 
Bilgi Bankası. 

213  “Olay tarihi itibariyle sendikaya üye olmak veya olmamak nedeniyle fesihlere uygulanacak 
kanun hükmü 1475 sayılı İş Kanununun 13. maddesinin sondan bir önceki kötüniyet 
tazminatını içeren fıkrası hükmüdür. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesindeki 
sendikaya üye olmak veya olmamak hususu 25.05.1988 tarih ve 3449 sayılı Kanunla 
eklenmiştir. Olay tarihinde yürürlükte olmayan bir hükmün uygulanması sözkonusu 
edilemez. Bu durumda bir yıllık ücret tutarında değil, ihbar önelinin 3 katı tutarında ücrete 
karar vermek gerekir.” Y.9.HD. 22.05.1991, E.1991/9–124, K.1991/298, Kazancı Mevzuat 
ve İçtihat Bilgi Bankası. 
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tazminata hükmedilmiştir.214 Bu durum, Yargıtay’ın 274 sayılı Kanun döneminde 

yerleşen ve 2821 sayılı Kanuna dayalı şekilde de devam eden görüşü nedeniyle 

oluşmuştur. Buna göre “Sendikal faaliyet üyelikten sonra başlar ve işçi ancak üyelik 

sıfatını kazandıktan sonra Sendikalar Kanunu hükümlerinden yararlanabilir” 

şeklindeki görüş dolayısıyla işçi sendikaya üye olması nedeniyle işten çıkarılması 

halinde İş K. md. 13/C f.3 uyarınca kötüniyet tazminatı talep edebilir. Sendikalar 

Kanunu md. 31/5 (274 sayılı Kanun md. 19/3 f.2) deki tazminattan yararlanması 

mümkün değildir.215  

 

1- Üyeliğin İşveren Tarafından Öğrenilmesi 

 

Sendika üyeliğinin açığa vurulması, sendikal faaliyette bulunabilme 

özgürlüğü kapsamında değerlendirilir.216 İş sözleşmesinin feshinin üyelik nedeniyle 

yapıldığı iddiasında, üyeliğin işveren tarafından öğrenilmiş olmasının ispatı önem 

ifade etmektedir. Üyeliğin işveren tarafından öğrenilmesinde işverene sendika 

tarafından bildirim yapılmasının yanında işverenin başka şekillerde de bunu 

öğrenmiş olabileceği hesaba katılmalıdır. Bu durumda da işçinin bunu somut bir 

şekilde ispatlamak durumunda olması gündeme gelmektedir. Yargıtay’ın bir 

kararında217 yerel mahkeme, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini ileri 

sürerek sendikal tazminat talebinde, işçinin bu isteğini sendika üyesi olduğunun 

davalıya resmen bildirilmemiş olmasını gerekçe göstererek reddetmiştir. Yüksek 

mahkeme ise Sendikalar Kanununun 31 nci maddesinde böyle bir kurala yer 

                                                 
214  “… davacının hizmet akdi bu değişiklikten sonra feshedilmiş olduğuna göre, olayda  

uygulanacak hüküm 1475 sayılı İş Kanununun 13. maddenin sondan bir önceki fıkrası hükmü 
olmayıp, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesi hükmüdür.” Y.9.HD. 11.02.1991, 
E.1990/11422, K.1991/1540, Günay, Sendikalar, 685. 

215  Münir Ekonomi, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1988, 
İstanbul 1990, 138. 

216  Löwisch, 31. 
217  Y.9.HD.21.03.1996, 33841/6063, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
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verilmediğini söyleyerek yerel mahkemenin kararını bozmuştur.  

Sendikalar Kanununda 3449 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle üyeliği 

kesinleşen işçiye ait kayıt fişinin bir nüshasının işverene gönderilmesi yükümlülüğü 

kaldırılmıştır. Ancak, 2822 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına 

3451 sayılı Kanun ile toplu iş sözleşmesi yetkisinin tespitine karşı işverenin itiraz 

hakkının korunabilmesi amacıyla bir hüküm eklenmiş ve yetki başvurusunda bulunan 

sendikanın üyelik fişlerini üç iş günü içinde işverene vermesi yükümlülüğü 

getirilmiştir. Bu yüzden, sendikal tazminata hükmedilmesi için, üyeliğin işverene 

bildirilmiş olması şartı aranmayacaktır. İşveren, işçinin sendika üyeliğini başka bir 

yoldan öğrenmiş olabilecektir.218 Örneğin, işyerinde uygulanan bir toplu iş 

sözleşmesi varsa, Sendikalar Kanunu m. 61 gereği, sendika üyelik aidatının kesilmesi 

amacıyla, işçinin sendika üyeliği işverene bildirilmiş olabilir ve dolayısıyla da 

işveren bu şekilde de üyeliği öğrenmiş olabilir.219 Bu da, işverenin üyeliği öğrenmiş 

olma durumlarından biridir ve sendikal tazminat davalarında, olayın özelliğine göre 

göz önüne alınmalıdır. 

Yargıtay, verdiği kararlarda; üyeliğin işverene bildirilmesi durumunu 

özellikle aramakta olsa da, ülkemizde sendika üyeliğinin yetki veya toplu iş 

sözleşmesinden yararlanma aşamasına gelmeden işten atılmalarını önlemek amacıyla 

işverene bildirilmediği, buna karşılık işverenin, işçilerin sendika üyesi olduklarını 

kolayca öğrenebildiği görülebilmektedir. Bunu da işverene yaranmak amacıyla 

arkadaşları tarafından bildirilmeleri, çoğunlukla bildirim yapılmasına gerek 

kalmadan hangi işçilerin sendika üyesi olduğunu bilmektedir.220 Yargıtay bir 

                                                 
218  Güzel, 1996 Yılı Kararları, 161–162; Yargıtay 20.09.1990 tarihinde vermiş olduğu bir 

kararda fesih, üyelikten bir gün sonra yapılmış olmasına rağmen, üye kayıt fişinin işverene 
gönderildiği ve işverenin bundan resmen haberdar olduğu ispat edilemediği için üyelik 
durumunun işveren tarafından öğrenildikten sonra hizmet akdinin feshedildiğinin kabulünü 
isabetsiz bulmuştur. (Y.9.HD.20.09.1990, E.1990/5793, K.1990/9408, Kazancı Mevzuat ve 
İçtihat Bilgi Bankası). 

219  Ekonomi, 1994 Yılı Kararları, 84; Güzel, 1996 Yılı Kararları, 162. 
220  Murat Özveri, “Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunması: Sendikal Tazminat ve Yargı 

Kararları”, Legal İHSGHD, 2005/8, 1537–1538.  
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kararında; üye kayıt fişinin, fesihten önce işverene ulaştığı iddia ve ispat 

edilemediğini ve feshin sendika üyeliğinin kabul tarihine rastlamış olmasının da 

sendikal tazminat isteği için yeterli sebep sayılamayacağını belirtmiştir.221 

 

Bu konuda verilen diğer bir kararda “…işçinin sendikaya üye olması 

nedeniyle işinden çıkarılması hali… kötüniyeti oluşturur… kötüniyet tazminatına 

hükmetmek gerekirken, olaya uymayan Sendikalar Kanununun 31 nci maddesinin 

son fıkrasına göre karar verilmiş olması doğru değildir.222 Yine bu yöndeki başka bir 

kararda “…davacının hizmet akdi, 2821 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin 3449 

sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce feshedilmiştir. Hizmet akdinin sendikaya 

üye olması nedeniyle bozulduğu kabul edilse dahi olaya uygulanacak kanun 2821 

sayılı Kanunun 31 inci maddesi değil 1475 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 

sondan bir önceki fıkrası olması gerekir. Yargıtay içtihatları bu yöndedir...” şeklinde 

hüküm verilmiştir.223  

2821 sayılı Yasanın 31 inci maddesi 3449 sayılı Yasayla değiştirilerek 

maddeye sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle iş sözleşmelerinin sona 

erdirilemeyeceği hükmü açıkça yazılmıştır ve bu konudaki tereddüt ortadan 

kaldırılmıştır. Yargıtay, 2821 sayılı Yasanın 3449 sayılı Yasa ile değiştirilmesinden 

sonra “…sendikal faaliyette bulunma söz konusu olmayıp bir sendikaya üye olmak 

veya olmamak şartı yeterlidir. Feshin davacı bir sendikaya üye olması veya 

olmaması sebebine dayandığının mahkemece kabul edilmiş bulunmasına göre, 

davacının bir yıllık ücreti tutarındaki tazminata karar verilmesi gerekir...” şeklinde 

hüküm verilmiştir.224  

                                                 
221  Y.9.HD. 20.09.1990, E.1990/5794, K.1990/9409, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
222  Y.9.HD.01.02.1988,E.1987/1185, K.1988/577, Osman Usta, İş Hukukunda Akdin 

Feshinden Doğan Tazminatlar ve Uygulamaları, Ankara, 1998, 948. 
223  Y.9.HD.27.12.1988, E.13232, K.12621, Usta, 949. 
224  Y.9.HD.01.11.1990, E.11647, K. 11684, Usta, 949, kararın geniş özeti ve bu yöndeki diğer 

kararlar için bkz.: http://www.adalet.org/karar.php; bu konudaki diğer kararlar; Y.9.HD. 
22.01.1990, E.1994/6076, K.1994/10937; Y.9.HD. 09.02.1999, E.1998/17926, K.1999/1750, 
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Yargıtay, feshin üyelik nedeniyle yapılmış olduğunun kabulü için fesih 

tarihinde işçinin sendika üyesi olmasını aramış, fesih tarihinde sendika üyesi 

olmayan işçinin sendika üyesi olduğu için hizmet akdinin sona erdirildiği iddiasını 

inandırıcı bulmamıştır. Yargıtay, bu feshin üyelik sebebi ile yapıldığının kabul 

edilebilmesi için fesihten önce sendikal bir faaliyette bulunduğu hususunda delil 

aramış, üye olunmayan bir zamanda sendikal faaliyet de yoksa feshin sendikal 

nedenle yapıldığını kabul etmemiştir.225 Yine, Yargıtay, bu konudaki bir kararında 

sendika üyeliğinden istifa suretiyle ayrılan işçinin iş sözleşmesinin üyelikten 

ayrıldıktan bir süre sonra feshedilmiş olması halinde bu feshin sendikaya üyelik 

nedeniyle yapılmış olduğu iddiasını inandırıcı bulmamıştır.226  

 

2- Ekonomik Nedenler İleri Sürülerek Yapılan Fesih  

 

Sendikalara üyelik nedeniyle iş sözleşmelerini fesheden işverenlerin 

genellikle ekonomik nedenleri öne sürdükleri bilinmektedir. Bu konuda işverenin 

ekonomik neden iddialarının etraflıca araştırılması ve gerçek niyetinin ortaya 

çıkarılması isabetli olacaktır. Yargıtay bu konuda verdiği bir kararda, işverenin bu 

gibi savunmalarının dikkatlice incelenmesi gerektiğine önem verdiği açıkça 

görülmektedir.227  

                                                                                                                                          
Günay, Sendikalar, 611; Y.9.HD. 30.09.1996, E.1996/6756, K.1996/18050, Günay, 
Sendikalar, 658. 

225  Y.9.HD. 11.07.2001, E.2001/11019, K.2001/12517, Çimento İşveren, Eylül 2001, 43. 
226  Y.9.HD. 20.06.1995.  E.1995/10865, K. 1995/22346, Tekstil İşveren, S.193, Kasım 1995; 

Emsal kararların üzerinden 5 ay süre geçmesi nedeniyle bu kararlara dayanarak sendikal fesih 
kararı verilemeyeceği ve yeniden araştırma yapılması gerektiği şeklindeki karar için bkz.: 
Y.9.HD.02.10.2006, E.2006/18192, K.2006/23591, Çalışma ve Toplum, 2007/3, S.14, 316–
319.  

227  “Davalı işveren feshin ekonomik nedenlerle gerçekleştirildiğini belirterek geçerli fesih 
nedeninin bulunduğunu savunmuştur. Mahkemece istek doğrultusunda karar verilmiştir. 
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden davalı işverenin 15.03.2003 tarihinde yürürlüğe gireceği 
önceden bilinen 4773 sayılı Kanun ile 1475 sayılı İş Kanununa getirilen iş güvencesine 
ilişkin hükümleri bertaraf etmek amacıyla, işçilere belirli süreli iş sözleşmelerini 
imzalatmaya çalıştığı izlenimi edinilmekte, işçilerin bu durumu kabul etmemesi üzerine 
davacının da aralarında bulunduğu bir kısım işçilerin 17.03.2003 tarihinde sendikaya üye 
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  Yargıtay kararındaki bu yöndeki karşı oy yazısında “Beş seneyi aşkın bir 

süredir işyerinde çalıştırılan bir işverenle hiçbir problemi olmayan ve son anlara 

kadar verimsizliği ileri sürülmeyen bir işçinin sendikaya üye olduktan sonra geçerli 

hiçbir neden yok iken ve üyeliğinden dokuz gün, sendikanın yetki başvurusundan 

dört gün sonra işten çıkarılması ancak sendikaya üye olması ile izah edilebilir. 

Ekonomik nedene işverenin verimsizliğe dayanması çelişkilidir. Ekonomik sıkıntı 

                                                                                                                                          
oldukları görülmektedir. Keza, davalı işveren temsilcisi tarafından sendika üyeliğinden 
çekilme konusunda baskılar yapıldığı işçilerin kabul etmemesi üzerine bu kez 25.03.2003 
tarihinde iş sözleşmelerinin feshi yoluna gidildiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan bu 
fesihlerden sonra çoğunluğunu sendika üyeliğinden çekilenlerin oluşturduğu bir kısım işçiler 
tekrar işe alınmıştır. Davalı işverenin iş güvencesine ilişkin hükümlerin yürürlüğe 
girmesinden önce tazminatları ödenmek suretiyle işçilerin iş sözleşmelerini fesih hakkı 
olduğu halde bu yola gitmeyerek belirli süreli iş sözleşmesi imzalatmaya çalıştığı şeklindeki 
davacı iddiaları, davalı işverenin başlangıçta fesih amacı taşımadığını göstermektedir. Ancak 
davacının sendikaya üye olmasını müteakip istifaya davet edilmesi üzerine kabul etmemesi 
nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi yoluna gidildiği görülmüştür. Davalı işveren, talep 
ve sipariş azalması, ülkede yaşanan ekonomik kriz gibi işyeri dışından kaynaklanan 
sebeplere dayanmıştır. Belirtmek gerekir ki; söz konusu Yasanın gerekçesinde de 
açıklandığı üzere, bu uygulamaya giderken öncelikle fazla çalışmalar kaldırılmalı, işçinin 
rızası ile çalışma süreleri kısaltılmalı, iş zamana yayılmalı, kısacası fesih en son çare olarak 
düşünülmelidir. Somut olayda işverenin bu tür uygulamalara başvurmadığı aksine, üretimde 
ve fazla mesailerde artışa gittiği belgelerden anlaşılmıştır. Yukarıdaki açıklamalara göre, 
mahkemece işveren tarafından yapılan feshin sendikal nedene dayandığı gerekçesiyle işçinin 
işe iadesine… karar verilmesi 1475 sayılı İş Kanunun 13/D ve 2821 sayılı Yasanın 31/6 ncı 
maddesi hükümleri uyarınca isabetlidir…” Y.9.HD. 08.07.2003, E.2003/12442, 
K.2003/13123, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası; Y.9.HD. 23.01.2006, 
E.2005/39113,K.2006/939,TÜBA/MEVZUATBANK,http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmn
g.asp?dosyaid=2600939.9HD, 04.09.2007; “İşyerinde hammadde miktarında düşüş tek 
başına, feshin ekonomik olduğunu göstermez.” Y.9.HD. 20.05.1997, E.1997/4349, 
K.1997/9396, Günay, Sendikalar, 647; “… feshe yakın tarihlerde işyerinin iştigal konusuna 
göre hammadde sıkıntısı çekilip çekilmediği, kesin bir biçimde saptanmalıdır. Bütün bu 
olgular belirlendikten sonra tüm dosya içeriği bir değerlendirmeye tabi tutularak gerçekten 
feshin sendikal nedene dayanıp dayanmadığı kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespit edilerek 
hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.” Y.9.HD. 22.05.1997, E.1997/5256, 
K.1997/10175, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası; “İşveren işçileri mali kriz 
nedeniyle işten çıkardığını savunduğuna göre, sendikal tazminata hükmedilmeden önce 
bunun araştırılması gerekir.” Y.9.HD. 11.06.1991, E.1991/7637, K.1991/9532, Günay, 
Sendikalar, 683–684; “… mali kriz nedeniyle akdin feshedildiği iddiası yeterince 
araştırılmadan…” Y.9.HD. 11.06.1991, E.1991/7637, K.1991/9532, Kazancı Mevzuat ve 
İçtihat Bilgi Bankası; “… davalının ekonomik neden savunması üzerinde durulmalı, 
gerekirse bu yönde bilirkişi incelemesine gidilmelidir. İşyerinde bazı bölümlerin kapatılıp 
kapatılmadığı araştırılmalı, kapatılan bölümler varsa davacının bu bölüm işçisi olup olmadığı 
tespit edilmelidir.” Y.9.HD. 05.10.2004, E.2004/13246, K.2004/21982, Kazancı Mevzuat ve 
İçtihat Bilgi Bankası, Y.9.HD. 24.01.2005, E.2004/27869, K.2005/1428, Osman Güven 
Çankaya/Cevdet İlhan Günay/Seracettin Göktaş, Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, 
Ankara 2005. 
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içinde olmayan işveren verimli eleman çalıştırmayı düşünebilir. Bütün bu olgular, 

davacının sendikal nedenle işten çıkarıldığının göstergesi olup…228 şeklinde görüş 

belirtilmiştir. Bunun yanında Yargıtay kendisinden verim alınamadığı ve gerekli 

performansı gösteremediği için iş sözleşmesinin feshini sendikal amaçlı 

bulmamıştır.229  

Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi bir kararında, iş sözleşmesi feshedilen 

işçilerin tümünün sendikalı olması halinde bile, eğer bu fesihler, ekonomik nedene 

dayanıyorsa sendikal fesih olmadığına kanaat getirmiştir.230 Yüksek Mahkeme, 

görüldüğü gibi işten çıkarılan tüm işçiler sendikalı da olsa bu durumun ekonomik 

nedenlerle olabileceğini kabul etmiştir. Ekonomik nedenler ileri sürülerek sendikalı 

işçi çıkarımında, işverenin hakkın kötüye kullanılmasına yönelmemesi için, sendika 

özgürlüğünün korunması bağlamında etraflıca araştırma yapılması çok önemlidir.231 

                                                 
228  Y.9.HD. 12.05.1999, E.1999/7717, K.1999/8817, TÜBA/MEVZUATBANK, 

http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=9908817.9hd, 09.04.2007. 
229  Y.9.HD. 15.09.1998, E.1997/10231, K.1998/13055, Günay, Sendikalar, 629–630; Bir başka 

kararda ise üyelik nedeniyle fesih iddiasına karşı, üyeliğin üzerinden çok zaman geçmiş 
olması ve işverenin o tarihlerde kriz nedeniyle işçi tensikatına gidildiği savunmasını haklı 
bularak sendikal fesih iddiası kabul edilmemiştir.(Y.9.HD. 02.06.1992, E.1992/3533, 
K.1992/5987, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası, aynı karar için bkz.: Günay, 
Sendikalar, 682; kararın eleştirisi için bkz.: Nuri Çelik, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin 
Kararlarının Değerlendirilmesi 1992, İstanbul 1994, 111; Bir başka kararda ise “Toplanan 
delillere göre sendikaya üye olduktan üç gün sonra sözleşmesi feshedildiğinden; olayda 
sendikal tazminat koşullarının gerçekleştiği kabul edilmelidir.” Diyerek feshin üyelikten üç 
gün sonra gerçekleşmiş olmasını sendikal fesih karinesi açısından yeterli görmüştür. Y.9.HD. 
19.02.2002, E.2001/17566, K.2002/2925, 
TÜBA/MEVZUATBANK,http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=2202925.9.
HD, 09.04.2007; aynı karar için bkz.: Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası; Yine bu 
yöndeki bir kararda sendika üyeliğinin sendikaca kabulünden sonra durumun işverene 
bildirilmesinden bir hafta geçmesi üzerine iş aktinin feshini sendikal fesih olarak kabul 
edilmiştir. Bununla beraber bu karardaki işverenin istifa baskısı, üyelikten ayrılanların işine 
devam edip; ayrılmayanların iş sözleşmelerinin feshi de sendikal feshe bir karine teşkil 
etmiştir.(Y.9.HD. 09.07.1996, E.1996/7541, K.1996/15517, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 
Bankası), aynı karar için bkz.: Günay, Sendikalar, 660. 

230  Y.9.HD. 07.10.1998, E.1998/11156, K.1998/14077, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 
Bankası; “Hizmet akdinin ekonomik nedenlerle işveren tarafından feshedildiği açık 
olduğundan sendikal tazminat isteğinin reddi gerekir.” Y.9.HD.22.01.2002, E.2001/18794, 
K.2002/548, Çankaya/Günay/Göktaş, 615–616. 

231  “… somut bu maddi olgulara göre, işverenle ilgili belirtilen kurumlardan kayıtlar getirilmeli, 
ekonomik nedenin olup olmadığı, bu belgeler incelenerek belirlenmeli, varlığı halinde bu 
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İşverenin ekonomik nedenlerle feshe gidildiği yolundaki savunmasına karşılık 

Yargıtay’ın bir kararında “İşçilerden birçoğunun sendikaya üye oldukları, 

sendikalaşmanın yoğunlaşması üzerine davalı işverenin üye olan bu işçiler ile 

toplantı yaparak sendika üyeliğinden istifa etmeleri için ikna etmeye çalıştığı, 

baskıda bulunduğu, bunlardan 114 işçinin sendika üyeliğinden istifa ettikleri ve bu 

istifa ile ilgili noterlik masraflarının da davalı işveren tarafından ödendiği davacı ve 

diğer bir kısım işçilerin ise istifa etmemeleri üzerine peyderpey işlerine son verildiği 

anlaşılmaktadır. “ diyerek; dolayısıyla sendikalı işçilerin sendika üyeliğinden istifa 

etmelerini destekleyen, özendiren işverenin; istifalar tamamlandıktan sonra işçilerin 

iş akitlerini ekonomik nedenler ileri sürerek feshetmesi halinde sendikal tazminata 

hükmedilmesi gerektiğini belirtmiştir.232  

İşveren, gerçekten ekonomik nedenlerle işçi çıkaracak olursa, işyerinde 

kurulu sendika üyeleri arasında ayrım yapmamalı ve taraf gözetmemelidir. İşçi 

çıkarımına giderken sadece belli bir sendikanın üyelerini çıkarıp o sendikayı bertaraf 

etmeye çalışması diğer bir sendikayı koruması, iyi niyet kurallarına233 ve sendika 

özgürlüğüne aykırılık oluşturacaktır.  

 

                                                                                                                                          
olgunun geçici olup olmadığı, feshi zorunlu kılıp kılmayacağı irdelenmeli, fesih işlemi ile 
çelişen uygulama olan yeni işçi alıp almadığı ve ayrıca çıkarılan işçilerin seçiminde hangi 
objektif kriterlerin dikkate alındığı araştırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir…” 
Y.9.HD. 11.12.2006, E.2006/25167, K.2006/32359, Çalışma ve Toplum, 2007/2, S.13, 189–
192.  

232  Y.9.HD. 19.03,1997, E.1997/4763, K.1997/5474, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 
 Bankası; Aynı karar için bkz.: Günay, Sendikalar, 650; Sendikaya üye olan işçilerden 
üyelikten ayrılanların tekrar işe alınmalarından ötürü sözleşmesi feshedilen işçinin sendika 
üyeliği dolayısı ile iş sözleşmesinin feshedildiği yönünde Yargıtay kararı için bkz.: Y.9.HD. 
17.12.1996, E.1996/14576, K.1996/22643, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası; 
İşçilerin kötüniyet ve sendikal tazminata hak kazanabilmeleri için, işe son verilmenin 
sendikal faaliyet nedeniyle mi yoksa ekonomik nedenlerle mi ilgili olduğunun açıklığa 
kavuşturulması gerekliliği hususunda (Y.9.HD. 30.09.1996, E.1993/8399, K.1994/4432;  
http://www.adalet.org/okarar.php  

233  Süzek, Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, 134. 
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3- Sendikal Örgütlenmeyi Engelleme 

 

Örgütlenme özgürlüğü içinde sendikal örgütlenme özel bir öneme sahiptir.234 

Sendikal fesihlerdeki en önemli sebeplerden biri, işverenlerin, işyerinde sendikal 

örgütlenmeyi istememeleri ve bunu engellemeye çalışmalarıdır. Bu konudaki bir 

Yargıtay kararında: “Davacı, davalıya ait bir işyerinde çalışırken sendikaya üye 

olduğunu ve bu nedenle iş akdinin feshedildiğini ileri sürerek, sendikal tazminat 

istemiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelere ve özellikle dinlenen tanık ifadelerine göre, 

davacının davalıya ait işyerinde hizmet akdi ile işçi olarak çalıştığı ve…tarihinde 

sendikaya üye olduğu, işverenin işyerinde sendika üyesi işçi istemediğini ileri 

sürerek iş akdini feshettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda gerçekleşecek sendikal 

tazminat isteğinin kabulüne karar vermek gerekirken…” şeklinde karar vermiştir.235 

Yargıtay, böylelikle sendikal örgütlenmeyi engellemeye yönelik olarak işveren 

tarafından yapılan fesihleri sendikal fesih olarak kabul etmiştir. Tüm bunların 

yanında salt sendika üyeliği, sendikal nedenle feshin gerçekleştiğine yalnız başına bir 

karine teşkil etmemektedir. Feshin dolayısıyla yapıldığı açık ve somut bir şekilde 

ortaya konmalı ve ispat edilmiş olmalıdır.236  

 Somut olarak olayların ortaya konması veya tanıklar vasıtasıyla ispat edilmiş 

olması gerekir. Örneğin işçinin üye olmasından hemen sonra işten çıkarılması ve 

yerine sendikasız işçi alınması ya da yakında yürürlüğe girecek bir toplu iş 

sözleşmesinden işçiyi yararlandırmamak için işverenin feshe gittiğini ortaya koyan 

olayların bulunması halinde, sendikaya üye olma nedeniyle fesih yapıldığı kabul 

edilecektir.237 Konu ile ilgili diğer bir kararda Yargıtay, üyelik dolayısıyla fesih 

                                                 
234  Fevzi Demir, “Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Hukuksal Engeller”, İş Hukuku ve Sosyal  

Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara 2006. 
235  Y.9.HD. 05.07.1994, E.1994/2403, K.1994/10615, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası. 
236  Günay, Sendikalar, 588. 
237  Ünal Narmanlıoğlu, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 
 1993, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, İstanbul 1995, 144. 
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iddiasını; sendikaya üyelik fişi, tanık anlatımları ve bölge çalışma müdürlüğünce 

düzenlenen soruşturma evrakına dayanarak işverenin, işçilerin sendika 

üyeliklerinden rahatsız olduğunu görerek, sendikal feshin gerçekleştiğini kabul 

etmiştir.238 Görüldüğü gibi, sadece üyelik değil, üyeliğin yanında sendikal nedeni 

ortaya koyucu diğer etkenler de aranmıştır.239  

 Yargıtay, sendikaya üye olan işçilerden üyelikten ayrılanların tekrar işe 

alınmalarını, iş sözleşmesinin üyelikten dolayı sendikal nedenle feshedildiği 

iddiasında işçi açısından yeterli bir delil olarak kabul etmiştir.240 Ayrıca, sendikadan 

ayrılma koşuluyla işçilerin tekrar işe alınıp işyerinde sendikalı işçi kalmaması 

durumunu da, sendikal feshe karine olarak kabul etmiştir.241  

Yargıtay, iş akdinin feshinden çok önce sendikaya üye olan bir işçinin 

sendikaya üyelik dolayısıyla işten çıkarıldığı yönündeki iddiasını başka delillerle 

kanıtlanmadıkça inandırıcı bulmamıştır. Bu yönde verilen bir kararda şöyle 

denilmiştir: “İş akdi feshedilen bir işçinin sırf sendika üyesi olması; bu sebeple işten 

çıkarıldığının kabulü için yeterli görülemez. Davacı iş akdinin feshinden çok önce 

sendikaya üye olmuştur. Dinlenen davalı tanıkları işyerindeki ekonomik kriz nedeni 

ile sendikalı ve sendikasız bazı işçilerin işten çıkarıldığını bildirmişlerdir. Davacı 

tanıkları ise somut olayları ortaya koymadan, işyerinde uygulanan toplu iş 

sözleşmesinin ikinci yıl zammından yararlandırmamak amacı ile işten çıkarıldığını 

mücerret olarak söylemekle yetinmiştir. Toplanan tüm deliller birlikte 

değerlendirildiğinde davacının sendikaya üye olması sebebiyle işten çıkarıldığı 

                                                 
238  Y.9.HD. 09.02.1999, E.1998/17926, K.1999/1750, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi  

Bankası. 
239  “Davacı işçi sendikaya üye olduğu için feshe gidildiği iddiasını da kanıtlayamamıştır. 

Gerçekten sendika üyeliği fesih tarihinden önce gerçekleşmiştir. Bu konuda kötüniyet 
tazminatının hüküm altına alınmasını gerektiren başka bir bilgi ve belgeye de dosyada 
rastlanmamıştır. Bu itibarla ihbar tazminatının hüküm altına alınmasıyla yetinilmeli ve ayrıca 
kötüniyet tazminatına karar verilmemelidir.” Y.9.HD. 01.07.1999, E.1999/10823, 
K.1999/12203, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

240  Y.9.HD. 17.12.1996, E.1996/14576, K.1996/22643, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 
  Bankası. 
241  Y.9.HD. 22.10.1996, E.1996/12028, K.1996/19840, Günay, Sendikalar, 655. 
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kanıtlanamamıştır.”242 Karardan da anladığımız gibi, iddialar, somut bir şekilde 

ortaya konup ispat edilmedikçe sadece üyelik savı, Yüksek Mahkeme tarafından 

sendikal fesih için yeterli görülmemiştir.  

  İşverenin sendikal örgütlenmeyi işyerinde istemeyip engellemeye çalıştığına 

dair bir kanaat oluşursa bu durumda feshin sendikal nedenle yapıldığı Yüksek 

Mahkeme tarafından kabul edilmiştir. İşverenin daha önce sendikal nedenlerle, 

sendikal örgütlenmeyi önleme amacıyla fesih yapmış olması; bu duruma örnek 

olarak gösterilebilir. Konu ile ilgili bir Yargıtay kararında: ”Dosyadaki belge ve 

bilgilere göre davacı işçinin 27.06.1990 tarihinde sendikaya üye olduğu, daha sonra 

da davalı işverenlikçe hizmet sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Mahkeme 

kararında da vurgulandığı üzere, davacının sendikaya üye olması nedeniyle, işine son 

verildiği açık seçik ortadadır. Esasen daha önce aynı sendikaya üye olup bu yüzden 

işlerine son verilen işçiler tarafından açılan davalarda sendikal tazminat istekleri 

hüküm altına alınmış ve dairesince de yerel mahkeme kararları onanmıştır. Aynı 

durum eldeki bu davalar için de geçerli olduğundan sendikal tazminat isteklerinin 

kabulüne karar vermek gerekirken…”243 şeklinde hüküm vermiştir. Bir başka 

kararında ise Yargıtay, sendikal örgütlenmeye öncülük yapan işçinin iş 

sözleşmesinin feshinin, bu özelliğini göz önünde tutarak sendikal nedenle yapıldığını 

kabul etmiştir.244 

                                                 
242  Y.9.HD. 14.06.1993, E.1992/14365, K.1993/10178, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası; “Sadece sendikaya üyelik olgusu sendikal tazminatı gerektirmez, davacının 
tanıklarının açıklamaları soyut olup, inandırıcı bir nitelik taşımamaktadır.” Y.9.HD. 
11.10.1995, E.1995/10811, K.1995/31517, Günay, Sendikalar, 670; Bu konudaki bir diğer 
karar için bkz.: Y.9.HD. 09.12.1998/, E.1998/16065, K.1998/17953, Günay, Sendikalar, 618–
619; “Sendikal sebep inandırıcı delille kanıtlanmadıkça, verimli olmadığı için sendikaya üye 
olmasından birkaç ay sonra işçinin işten çıkarılması sendikal tazminatı gerektirmez.” 
Y.9.HD. 18.04.1995, E.1994/18897, K.1995/13739, Günay, Sendikalar, 675. 

243  Y.9.HD. 04.03.1993, E.1992/8896, K.1993/3617, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
244  “…Mahkemece sendikal örgütlenmede öncülük yapan beş kişiden biri olduğu için savunması 

 da alınmadan sendikal nedenle işten çıkarıldığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine bir yıllık 
tazminatın … olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Dosya içeriğine göre, toplanan delillere 
göre, mahkeme kararının yerinde olduğu, feshin sendikal nedenlerden kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır.” Y.9.HD. 28.10.2004, E.2004/7573, K.2004/24476, 
TÜBA/MEVZUATBANK,http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=2424476.9
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Üyelik konusunda dikkate değer başka bir Yargıtay kararında “Davacı ile 

birlikte işyerinde çalışan ve üyesi bulundukları sendikadan başka bir sendikaya üye 

olan bir kısım işçilerin hizmet akitlerinin; ihbar ve kıdem tazminatı ödenmek sureti 

ile feshedildiği ve feshi takip eden günlerde daha fazlası ile işçi alındığı 

anlaşılmaktadır. Davalı, bu işçilerin hizmet akitlerinin feshedilmesi ve yerlerine yeni 

işçi alınmasını gerektirici sebeplerini yeterince açıklayıp izah edememiştir. Olayın 

cereyan şekline göre feshin, davacının bir sendikaya üye olması veya olmaması 

sebebine dayandığının kabulü gerekir…böyle olunca da uygulanacak kanun 

hükmünün 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesinin 5 ve son fıkrası 

hükümleri olmak gerekir. Bu yasa hükmünün uygulanması için aynen sendikal 

faaliyette bulunma söz konusu olmayıp, bir sendikaya üye olmak veya olmamak şartı 

yeterlidir. O halde anılan kanun uyarınca davacının bir yıllık ücret tutarında 

tazminata karar vermek gerekir…”245 denilmektedir. Belirtilen kararda da görüldüğü 

gibi işverenler zaman zaman işçilerin çeşitli nedenlerle kendi istedikleri sendikaları 

seçmelerini, o sendikaya üye olmalarını isteyebilirler. Oysa bu sendika özgürlüğünün 

bir parçası olan dilediği sendikadan birini seçme özgürlüğüne bir aykırılık teşkil 

etmektedir. Bu yüzden işverenlerin bu yöndeki davranışları, sendikal feshi 

doğurmaktadır. Ayrıca karar, yasa hükmünün 3449 sayılı Kanunla değiştirildikten 

sonra üyelik dolayısıyla sendikal feshin oluşacağı yönünde emsal oluşturması 

açısından önem arz etmektedir. Çünkü kararda ”Bu yasa hükmünün uygulanması için 

aynen sendikal faaliyette bulunma söz konusu olmayıp, bir sendikaya üye olmak 

veya olmamak şartı yeterlidir” denmektedir.  

Sendika üyeliği dolayısıyla fesih, işçinin sendikaya üye olmadığı bir zamanda 

gerçekleşmesi halinde de mümkün olabilir. Sendika üyesi işçinin, işverenin baskısı 

sonucu üyelikten istifa etmesi ve daha sonra tekrar üye olmak isteğinin işveren 

tarafından öğrenilip devamında iş sözleşmesini feshetmesi sendikal fesih olarak 

                                                                                                                                          
HD, 09.04.2007. 

245  Y.9.HD.01.11.1990, E.1990/11647, K.1990/11684, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 
Bankası. 



 

 

 

 

84

kabul edilmelidir. Dolayısıyla, işçi henüz sendika üyesi olmasa da üyelik isteğinden 

ötürü yapılacak fesih, sendikal fesih olmalıdır.246 Sendikaya üye olmak için 

başvurma kararında olan bir işçinin gerekli işlemleri yapmak üzere sendikaya 

başvuracağını haber alan bir işverenin, işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde bu 

işçinin gerekli güvencelerden yararlandırılmaması halinde henüz başlangıçta iken 

sendika özgürlüğü ciddi bir şekilde zedelenmiş olur.247  

 

B- Sendikadan İstifa Etmeme Dolayısıyla Fesih 

 

 İşyerinde sendikal örgütlenmeyi istemeyen ve buna engel olmak isteyen 

işveren, sendika üyesi olan işçilerinin sendikadan istifa etmeleri hususunda baskı 

yapabilmekte ve üyelikten istifa etmeyen işçilerinin sözleşmelerini fesih yoluna 

gidebilmektedir. İşveren tarafından bu gibi durumlarda yapılan fesih, sendikal fesih 

olacaktır.248 Bu konudaki bir Yargıtay kararında, “Davacı işçiler, davalı Belediyeye 

ait işyerinde çalışırken sendika üyelikleri yoğunlaştığı, davalının tutumu karşısında 

sendikaya üye olan işçilerden bir kısmının baskılar sonucu üyeliklerden istifa 

ettikleri, istifa etmeyen davacı işçilerin ise sözleşmelerinin sona erdirildiği dosyadaki 

bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Bu fesih şekli dikkate alındığında 2821 sayılı 

Sendikalar Kanununun 31 inci maddesinde öngörülen sendikal nedenin oluştuğu 

                                                 
246  Bayram, 1235.  
247  Kutal, Sendikacılık Faaliyetleri, 48; “… işyerinde işçiler üzerinde baskılar yapılarak üyesi  
 oldukları sendikadan istifa ettirdikleri, davacının da istifa ettikten sonra tekrar sendikaya üye 
 olmak istediği, bu aşamada işverenin, davacının ve onun durumunda bulunan pek çok işçinin 
 sözleşmesini feshettiği, onların yerine bir çok yeni işçiyi işe aldığı anlaşılmaktadır… davacı 
 işçinin sendikasız olduğu bir aşamada işine son verilmiş olması feshin sendikal nedene 
 dayanmadığını göstermez. Sendikal fesih kavramı, kapsamlı olup işverenin amacının tespitini 
 de gerektirir. İşyerindeki olayların gelişme seyri davalı işvereni, sendikalı işçi çalıştırmak 
 niyetinde olmadığı kanaatini kuvvetlendirmiştir.”   Y.9.HD. 19.10.1998, E.1998/12272, 
 K.1998/14546, TUBA/MEVZUATBANK, 
 http://www.ajanstuba.com.tr/yazdir.asp?dosyaid=HK-HU-H8.014, 04.09.2007; aynı karar 
 için bkz.: Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
248  Günay, Yeni İş Yasaları, 783. 
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açıktır.”249 şeklinde hüküm vermiştir. 2821 sayılı Kanunun 31 inci maddesine 3449 

sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce kötüniyet tazminatı uygulanırken 

değişiklik sonrasında bu fesihlere de sendikal tazminat sonucu bağlanmaya 

başlanmıştır.250 

Konumuzla ilgili bir başka Yargıtay kararında da ortaya konulduğu gibi 

üyelikten istifa baskısının asıl amacı sendikal örgütlenmeyi engellemektir. Sendikal 

örgütlenme ve ardından toplu iş sözleşmesi yapma dolayısıyla işçiye daha fazla 

haklar verme durumunda kalma kaygısı, işverenin pek de arzu etmediği bir 

durumdur. Bu sebeple bunu istemeyen işverenler, sendikal örgütlenmeyi engelleme 

ve üye olanları da sendikadan istifa etmeye zorlamaktadır. Ayrıca sendikanın yetki 

tespiti için Bakanlığa başvuracağını öğrenen işverenler, işçiler üzerinde baskı 

kurarak onların sendika üyeliğinden çekilmelerini sağlama yoluna gitmektedir.251 Bu 

konudaki örnek bir Yargıtay kararında, “Davalı işverenin; işyerinde davacı ve 

arkadaşlarının, işçilerin sendikaya üyeliklerinden ve sendikanın yetki tespiti için 

bakanlığa başvurmakla takiben bir kısım işçileri, temsilcilerinin aracılığı ile notere 

götürerek sendikadan istifalarını sağladığı, istifa etmeyenlerin hizmet akdine son 

verdiği… dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Tüm bu maddi 

                                                 
249  Y.9.HD. 08.10.2001, 2001/11781, K.2001/15481, http://www.adalet.org/okarar.php; 

“Tanık ifadelerinden, işveren tarafından işçilerin sendikadan ayrılmaları için baskı yapıldığı 
ve sendikadan ayrılmayanların kısa aralıklarla hizmet akitlerinin feshedildiği anlaşıldığına 
göre, dosya içeriği dikkate alınarak sendikal tazminata hükmedilmesi gerekir.” Y.9.HD. 
19.06.1997, E.1997/7650, K.1997/12353, Münir Ekonomi, Kamu-İş, Yargıtay’ın İş 
Hukukuna İlişkin 1997 Yılı Emsal Kararları, Ankara 2000, 183. 

250  “Davacı, davalı işverenin, işyerinde çalışan sendikalı işçilerin sendikadan istifa etmelerini  
istediğini, kendisinin de arasında bulunduğu bir kısım işçinin ise istifa etmediğini, istifa 
etmeyen işçilerin hizmet akitlerini feshettiğini iddia ederek 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 31/son maddesi uyarınca tazminat istemiştir… 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 5. fıkrası hükmü 2.6.1988 tarihinde yürürlüğe giren 3449 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş ve bu değişiklikle işçilerin, sendikaya üye olmaları veya olmamaları halinde de 
aynı maddenin son fıkrası hükmünün uygulanacağı öngörülmüştür. Davacının hizmet aktinin 
feshi anılan yasa hükmünün değişikliğinden sonra gerçekleştirilmiştir. Şu halde, olayda İş 
Kanununun 13/son’ dan bir önceki fıkrası hükmü değil, Sendikalar Kanununun 31. maddenin 
5. fıkrası ve son fıkrası hükümlerinin uygulanması gerekir.” Y.9.HD. 22.01.1990, 
E.1989/8620, K.1990/310, http://www.adalet.org/okarar.php  

251  Savaş Taşkent, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin 1998 Yılı Kararlarının 
 Değerlendirilmesi, İstanbul 2000, 182. 
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olgulara ve olayların gelişimlerine göre hizmet akdinin sendikal nedenle feshinin 

kabulü gerekir.”252 şeklinde verdiği hükümle, işverenin, yetki tespiti için başvurunun 

akabinde, sendika üyesi işçileri notere götürerek sendikadan istifalarını sağlamasını 

ve istifa etmeyenlerin iş sözleşmelerine son vermesini sendikal nedenle fesih olarak 

kabul etmiştir.  

 İşveren, sendikaya üye olan işçileri istifaya zorlamanın yanında onu işinde 

zor duruma düşüren ve işten ayrılmaya mecbur bırakan hareketlere de 

girişebilmektedir. Sendika üyesi olması nedeniyle istifaya zorladığı ve istifa 

etmemesi üzerine ustalık işiyle bağdaşmayan kağıt taşıma işi verip, işten ayrılmaya 

zorlayıp bir fesih sebebi arayarak, sonuçta iş akdinin feshedilmesi de sendika 

üyeliğinden ötürü olduğu için sendikal nedenle fesihtir.253 

 İşverenin üyelikten istifa baskısına direnip, anayasal haklarının kısıtlandığı 

iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunan işçilerin sözleşmelerinin feshi 

de sendikal fesihtir.254 Her ne kadar istifa baskısı ve bunun sonucu olarak sendikal 

tazminat hüküm olunur ise de sendikadan istifa edip işyerinde çalışmaya devam eden 

işçinin sözleşmesinin daha sonra feshedilmesi durumunda, bu feshin sendikal 

nedenle olduğu somut bir şekilde olmadıkça, üyelik dışındaki bir zamanda olduğu 

sendikal fesih olarak kabul edilmemiştir. Sendikadan istifanın işverenin baskısı 

                                                 
252  Y.9.HD. 18.06.2001, E.2001/8142, K.2001/10436, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

 Bankası; “...Dinlenen davacı tanıkları, işveren tarafından davacının sendikadan ayrılması 
için baskı yapıldığını, ayrılmaması halinde iş akdinin feshedileceğini bildirdiğini, sendikadan 
ayrılmayan işçilerin kısa aralıklarla işten çıkarıldığını davacının da daha önce toplu iş 
sözleşmesinden doğan haklarını dava yoluyla alması ve sendika üyeliğinden ayrılmaması 
sebebiyle hizmet akdinin işveren tarafından feshedildiğini açık bir şekilde bildirmektedir. 
Tanıkların bu beyanları ve dosya içeriğine göre davacının Sendikalar Kanununun 31 nci 
maddesine dayalı sendikal tazminat isteminin hüküm altına alınması gerekir…” Y.9.HD. 
19.06.1997, E.1997/7650, K.1997/12353, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

253  Y.9.HD. 09.10.1987, E.8303, K.8938, Berksun/ Eşmelioğlu, 610. 
254  Y.9.HD. 06.11.1996, E.1996/9645, K.1996/755, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası;
  Bu yöndeki diğer bir karar olan “üyelikten istifaya zorlama ve işvereni anayasal hakkın 

kısıtlandığı yolunda savcılığa şikayet sonucu yapılan feshin sendikal fesih olduğu”, Y.9.HD. 
14.09.1995, E.1995/8053, K.1995/25757, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
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sonucu olduğu işçi tarafından kanıtlanmalıdır.255 

 

C- Sendika Üyeliğinden Ayrılma Nedeniyle Fesih 

 

 İşçinin sendika üyeliğinden serbestçe çekilme hakkı, sendika özgürlüğünün 

bir sonucudur. Hiç kuşku yok ki, sendikaya üye olma özgürlüğü kadar sendikadan 

ayrılma özgürlüğü de, korunması gereken bir durumdur. Zaten Anayasanın 51 inci 

maddesi de, “çalışanlar ve işverenler üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir” 

demektedir. Anayasa hükmünün yanında Sendikalar Kanunu madde 31/5 hükmünün 

de bu konuda güvence hükmü düzenlediğinin söyleyebiliriz.256 Ayrıca, SenK. m. 

25/1’de “İşçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya 

zorlanamaz” denmektedir.  

 İşçinin sendikadan ayrılmasının çeşitli nedenleri olabilir. Bunlar, işçinin üye 

olduğu sendikanın faaliyetlerini yetersiz görmesi, beğenmemesi, daha uygun bulduğu 

başka bir sendikaya girmek veya kuruluşuna katılmayı istemek gibi etkenler 

olabilir.257 Sendika üyeliğinden ayrılma hakkı, olumsuz sendika özgürlüğünün bir 

yansımasıdır. Üyelikten ayrılma hakkı olmadan, olumsuz sendika özgürlüğü 

düşünülemez. Zaten üyelikten ayrılma hakkı olmadan sendikaya üye olmanın da bir 

özgürlük olarak değerlendirilmesi yanlış olur. Zorla bir sendikada üyelikte 

tutulmanın, özgürlükle bağdaşır yanının olmayacağı açıktır.  

Sendikaya üye olma hakkı, işçinin dilediği zaman üye olduğu sendikadan 

ayrılma hakkını da kapsamaktadır.258 Sendikadan ayrılma, işçinin özgür iradesiyle 

olmalı, sendikadan ayrılma hakkı engellenmemeli, sendikada kalmaya 
                                                 
255  Y.9.HD. 17.02.1998, E.1997/20927, K.1998/1857, Günay, Sendikalar, 660; Bir başka 
  karar; Y.9.HD. 09.07.1996, E.1996/7541, K.1996/15517, Günay, Sendikalar, 660.  
256  Sümer, 100. 
257  Okur, 751 dn.13. 
258  Şahlanan, 192. 
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zorlanmamalıdır. Ayrıca bu hakkın kullanımını güçleştirecek veya ortadan kaldıracak 

hükümler, kamu düzenine aykırılık nedeni ile geçersiz olacaktır.259 İş sözleşmeleri 

veya toplu iş sözleşmelerine bu yönde hükümler konulamaz. Aksi takdirde bu 

hükümler Borçlar Kanununun 20 inci maddesi uyarınca geçersiz sayılacaktır.260 

Ayrıca, işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesine, taraf sendika üyeliğinden 

ayrılan işçilerin iş sözleşmelerinin feshine yönelik hükümler de konulamayacaktır.261  

İşverenin, işyerinde sendikal örgütlenmeyi engellemek amacıyla işçilerin iş 

sözleşmelerini feshettiği, yaygın bir gerçektir.262 Bunun yanında, işverenin işçinin 

sendika üyeliğinden ayrılmasını istediği ve başka bir sendikaya üye olmasını istediği 

zamanlar da olabilmektedir. Bunun nedeni, genellikle işverenin, kendisinin istediği 

ve etkisi altında olan bir sendikaya işçinin üye olmasını istemesi yatmaktadır.263 

İşverenin bu amaçla yapacağı fesih de sendikal fesih olacaktır.  

Yargıtay da, üye olduğu sendika üyeliğinden istifa edip başka bir sendikaya 

üye olan işçinin iş sözleşmesinin “feshin, davacının bir sendikaya üye olması veya 

olmaması sebebine dayandığını kabul ederek” bunun sendikal fesih olarak kabul 

etmiştir.264 Bu konudaki bir karar da şu şekildedir, “üyesi bulundukları sendikadan 

istifa ederek başka bir sendikaya üye olan bir kısım işçilerin hizmet akitlerinin ihbar 

ve kıdem tazminatı ödemek suretiyle feshedildiği ve feshi takip eden günlerde daha 

fazlası ile işçi alındığı anlaşılmaktadır… o halde; anılan kanun uyarınca davacının bir 

yıllık ücreti tutarında tazminata karar vermek gerekir (Sen K.md.31/son).265 

                                                 
259  Şahlanan, 102. 
260  Bayram, 1236. 
261  Tuncay, Toplu İş Hukuku, 249; Sümer, 100. 
262  Bu konudaki örnek bir karar için bkz.: YHGK. 09.12.1987, E.1987/9–661, K.1987/915, 

Günay, Sendikalar, 609; aynı karar için bkz.: Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası; 
Y.9.HD. 09.02.1999, E.1998/17926, K.1999/1750, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

263  Sümer, 101. 
264  “Davacının iş sözleşmesinin işverence… sendikası üyeliğinden başka bir sendikaya geçmek 
  istemeleri sebebiyle bozulduğu, davacı ve davalı tanıklarının sözlerinin birlikte 
 değerlendirilmesinden anlaşılmaktadır. Bu hal hiçbir zaman iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz” 
 Y.9.HD. 10.09.1987, E.1987/6796, K.1987/7705, Sümer, 101, dn. 362. 
265  Y.9.HD. 01.11.1990, E.1990/11647, K.1990/11684, Günay, Sendikalar, 685; aynı karar için 
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Karardan da anlaşıldığı gibi, Yargıtay, fesihten hemen sonra yeni işçi alımını işçi 

yararına karine olarak kabul etmiştir.  

Diğer yandan, işverenin istemediği bir sendikaya üye olan işçinin iş 

sözleşmesinin feshi de sendikal fesihtir. Bu konudaki bir Yargıtay kararında 

“Davacının iş akdinin feshinde, mahkemenin de kabul ettiği şekilde işveren 

yönünden haklı bir neden bulunmadığı ve işverence sempati ile bakılmayan bir başka 

sendikaya üye olunması ve bu sendikanın genel kurul delegesi olma gibi nedenlerle 

fesih kararı alınmış olduğu tartışmasız olup, mahkemenin işvereni sendikal 

tazminatla sorumlu tutmak yerine kötüniyet tazminatına karar verilmesi hatalı olup, 

kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.”266 şeklinde hüküm vermiştir. Kararda 

dikkat çeken noktaysa; 3449 sayılı Kanun ile SenK. m. 31/V’ de yapılan değişiklik 

ile ‘sendikaya üye olma veya olmama’ nedeniyle fesihte bu hükmün uygulanacağı 

açıkken, hala o dönemde yürürlükte olan İş Yasasının 13/C maddesi dolayısıyla 

isabetsiz bir şekilde kötüniyet tazminatına karar verildiği görülmektedir. Bu yüzden 

ortaya çıkan duraksamaları önlemek amacıyla soruna kesin çözüm olarak bu 

düzenlemenin tümüyle yürürlükten kaldırılması haklı olarak önerilmişti.267  

İşçinin sendika üyeliğinden ayrılması üzerine; iş sözleşmesinin feshedilmesi, 

ayrıldığı sendikanın işverene yaptığı baskı sonucu bile yapılmış olsa, burada bir 

sendikal özgürlük ihlali olduğu için sendikal fesihtir.268 

 

                                                                                                                                          
Bkz.: http://www.adalet.org/okarar.php; bu yöndeki diğer kararlar; Y.9.HD. 22.12.1998, 
E.1998/15408, K.1998/18842, Günay, Sendikalar, 613–616; Y.9.HD. 03.11.1998, 
E.1998/12905, K.1998/15522, Günay, Sendikalar, 622.  

266  Y.9.HD. 03.03.1997, E.1996/20348, K.1997/3466, Usta, 954. 
267  Güzel, 1996 Yılı Kararları, 163. 
268  Süzek, Fesih hakkının Kötüye Kullanılması, 136; Tuncay, 87; Sümer, 100; Kavga edip bir 
 sendika üyeliğinden ayrılıp, başka bir sendikaya üye olmasından ötürü, ayrıldığı sendikanın 
 taraf olduğu disiplin kurulunun, iş akdinin feshine karar vermesinde kötüniyet olmadığına 
 karar veren Yargıtay kararı için bkz.: Y.9.HD.31.05.1998, E.5162, K.6152, Berksun-
 Eşmelioğlu, 612 . 
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D- Sendikaya Üye Olmama Nedeniyle Fesih 

 

İşçinin herhangi bir sendikaya üye olmama özgürlüğü, olumsuz sendika 

özgürlüğü çerçevesinde kullanabildiği bir haktır. Bir işyerinde çalışmak veya 

çalışmaya devam edebilmek, herhangi bir sendikaya üye olmak şartına bağlı 

tutulamaz. Ayrıca toplu iş sözleşmesine bu yönde hükümler konulamaz; konulması 

halinde, bu hükümler batıl olacaktır.269 İşveren, toplu iş sözleşmesi ile sadece belli 

bir sendikanın üyelerini çalıştıracağı hususunda söz verip, bu sendikaya üye olmayan 

veya bu konudaki işverenin talebini reddeden işçinin sözleşmesini feshetmesi de 

sendikal fesihtir.270 İşçinin, işverenin baskısına rağmen sendikaya üye olmak 

istememesi üzerine işverenin yapacağı fesih, sendikal fesih olacaktır.271 

 Anayasanın 51 inci maddesi “Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya yada 

üyelikten ayrılmaya zorlanamaz” demekle sendikaya üye olmamayı da anayasal 

güvence altına almıştır. Yine, aynı paralelde, Sendikalar Kanunu 22 nci maddede 

“Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya 

zorlanamaz…” hükmü düzenlenmiştir. Sendikalar Kanunu 31 inci madde 3 üncü 

fıkrası da sendika üyesi olan işçilerle, sendika üyesi olmayan işçiler arasında 

çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapılamayacağını hükme 

bağlamıştır. Sendikalar Kanunu 31/5 hükmü ise; işçilerin sendikaya üye olmaları 

veya olmamaları nedeniyle farklı muameleye tabi tutulamayacağını belirtmiştir. 

 Yüksek Mahkeme 1992 yılında verdiği bir kararda da “2821 sayılı Sendikalar 

Kanunu 31 nci madde hükmünü öne sürerek sendikaya üye olmak veya olmamak 

nedeniyle hizmet akdinin feshi de sendikal tazminatı gerektirir.” Şeklinde hüküm 

vermiştir.272 Böylece Yargıtay da sadece üyelik nedeniyle yapılan fesihlerin değil, 

                                                 
269  Sümer, 99. 
270  Süzek, Fesih hakkının Kötüye Kullanılması, 134; Sümer, 99. 
271  Bayram, 1235. 
272  Y.9.HD. 02.06.1992, E.1992/3533, K.1992/5987, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
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sendikaya üye olmama nedeniyle yapılan fesihlerin de sendikal fesih olduğunu 

ortaya koymuştur. İşverenin, işçinin iş sözleşmesini sendikaya üye olmama nedeniyle 

feshetmesinin bir sebebi de kendisine yakın bir sendikaya üye yaptırarak bu 

sendikayla toplu iş sözleşmesi yaptırmak istemesi olabilir. Çünkü, işyerinde yetki 

kazanmasını istediği sendika ile kendi menfaatine daha iyi bir toplu iş sözleşmesi 

yapma ve o sendikayı etkisi altına alabilme faktörleri yatabilmektedir. Bu 

nedenlerden dolayı, işverenin sendika üyesi olmayan işçileri belli bir sendikaya üye 

olmaya zorlaması, sendika özgürlüğüne aykırılık teşkil edecek ve bunun sonucunda 

yapacağı fesih de sendikal fesih olma sonucunu doğuracaktır.273 

 

E- İş Sözleşmesinin Feshinde Sendikalı-Sendikasız İşçi Ayrımı 

 Yasağı 

 

 Sendikalar Kanununun 31/3 üncü maddesi gereği işveren, bir sendikaya üye 

olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler arasında veya ayrı sendikalara üye olan 

işçiler arasında çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. 

Sendikalar Kanunu bu hükmü ile hizmet sözleşmesinin feshinde işverenin eşit 

davranma borcunun sendika özgürlüğü yönünden somutlaştırılmasının yanında, 

işverenin fesih hakkını sendika özgürlüğüne aykırı olarak kullanmaması da 

amaçlanmıştır.274 Diğer yandan, SenK. m. 31/3, sadece çalıştırmaya son verilmesi 

bakımından değil; işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin 

ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal yardım ve disiplin hükümlerinin 

uygulanmasında da ayırım yapamaz.275 

                                                 
273  Okur, 750. 
274  Öner Eyrenci, “Sendikal İlişkiler Açısından Yargıtay’ın 1987 Yılı Kararlarının 

Değerlendirilmesi”, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1987, 
İstanbul-1989; Sümer, 101; Okur, 753; A.Can Tuncay, İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi, 
İstanbul, 1982, 215; Günay, Sendikalar, 585. 

275  “2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre, işveren 



 

 

 

 

92

 İşveren işe almada olduğu gibi işten çıkarmada da kendisine tanınmış olan bir 

yetkiyi kullanmaktadır. Sendikalar Kanununun 31 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında 

yer alan düzenleme ise, bu yetkinin kullanılmasında işçilerin sendika üyeliklerinin 

göz önünde bulundurularak sendikalı veya sendikasız olmaları dolayısıyla herhangi 

bir ayrım yapılmasını engellemek amacı gütmektedir. Örnek verilecek olursa; 

ekonomik veya teknolojik nedenlerle işyerindeki işçi sayısını azaltmak isteyen 

işverenin sendikaya üye olanları veya belli bir sendikaya üye olan işçileri işten 

çıkarması bu feshin sendikal nedenle yapıldığı şüphesini ortaya çıkaracaktır.276 Eğer 

işyerinde yeniden yapılandırmaya gitmek amacıyla sendikalı sendikasız ayırımı 

yapmadan işveren tarafından bir işçi çıkarımına gidilmişse bu durumda burada 

sendikal fesihten söz edilemeyecektir.277 

 Alman mevzuatında da yer alan ayrım yasağı işyeri yönetmeliklerinde ve 

personel yönetmeliklerinde özel bir yere sahiptir. Bunun gibi; Federal Alman İş 

Mahkemesi,  haklı olarak sadece işçi sendikası üyeleriyle yapılan lokavtı, Federal 
                                                                                                                                          

 sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler arasında ücret bakımından bir 
ayırım yapamaz. Aksi halde işçi aynı maddenin son fıkrası hükmüne dayanarak bir yıllık 
ücretinden az olmamak üzere tazminata karar verilmesini isteyebilir. Bu hüküm uygulanması 
işçinin iş aktinin feshi ile sınırlandırılmış değildir.” Y.9.HD. 08.11.1993, E.1993/6484, 
K.1993/15794, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

276  Berksun-Eşmelioğlu, 559. 
277  “Davacı, hizmet akdinin sendikal nedenlerle feshedildiğini iddia ederek sendikal tazminat 

isteğinde bulunmuş mahkemece istek hüküm altına alınmıştır. Aynı işyerinde çalışan işçiler 
tarafından açılan seri davaların aynı gün yapılan temyiz incelemesi konusunda işyerinde 
üretim alanlarında yeni bir yapılanmaya gidildiği bu nedenle yalnız sendika üyesi işçilerin 
değil, sendika üyesi olmayan işçilerin de çıkarıldığı, sendikalı işçi çıkarmada sendikalı-
sendikasız işçi ayırımı yapıldığına dair somut bir delil bulunmadığı, sendika üyesi olmanın 
sendikal tazminat talebi için yeterli olmadığı üyelik dışında, davacının sendikal faaliyette 
bulunduğu bu nedenle hizmet akdinin sona erdiği iddia edilip kanıtlanmadığı anlaşıldığından 
davacının sendikal tazminat isteğinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir.” Y.9.HD. 14.04.2005, E.2005/10880, K.2005/13247, Çalışma 
Hayatı, 651; “Aynı işyerinde çalışan işçiler tarafından açılan seri davaların aynı gün yapılan 
temyiz incelemesi sonucunda işyerinde üretim alanlarında yeni bir yapılanmaya gidildiği bu 
nedenle yalnız sendika üyesi işçilerin değil, sendika üyesi olmayan işçilerin de çıkarıldığı; 
sendikalı işçi çıkarmada sendikalı-sendikasız işçi ayırımı yapıldığına dair somut bir delil 
bulunmadığı, sendika üyesi olmanın sendikal tazminat talebi için yeterli olmadığı, üyelik 
dışında, davacının sendikal faaliyette bulunduğu bu nedenle hizmet aktinin sona erdiği iddia 
edilip kanıtlanmadığı anlaşıldığından davacının sendikal tazminat isteğinin reddi 
gerekirken…” Y.9.HD. 14.04.2005, E.2005/10880, K.2005/13247, Çalışma ve Toplum, 
2005/4, S.7, 257. 
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Alman Anayasasının dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrasının ihlali olarak 

değerlendirmiştir.278 İşverenin iş sözleşmesinin feshinde sendikalı sendikasız ayrımı 

yapamaması, özellikle birden fazla işçinin işten çıkarılmasında söz konusudur. 

İşveren aynı sebepten dolayı birden fazla işçiyi işten çıkarırken eşit davranma 

yükümüne aykırı davranarak sendikalı sendikasız ayrımı yapamaz.  

Birden fazla işçinin işten çıkarılması, toplu işçi çıkarmalarında da söz konusu 

olmaktadır. İş Kanununun 29 uncu maddesi, toplu işçi çıkarmayı düzenlemektedir. 

İşK. 29 uncu maddede “işveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, 

işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde; bunu en az otuz gün 

önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve 

Türkiye İş Kurumuna bildirir” şeklinde hüküm kurulmuştur. Görüldüğü gibi toplu 

işçi çıkarma, hukukumuzda engellenmemektedir. Aksine kanun hükmü ile 

düzenlenmiş bulunmaktadır. Gerçekten işveren çeşitli nedenlerle buna ihtiyaç 

duymuş bulunabilir. Ancak, toplu işçi çıkarmayı yaparken bunu kötüniyetli 

kullanıma araç etmemeli, sendikal örgütlenmeyi saf dışı etmeye çalışmamalıdır. 

Nitekim, Yargıtay, işyerinde sendikalı işçi kalmayacak şekilde yapılan toplu işçi 

çıkarmalarında sendikal fesih olduğunu kabul etmektedir. 

İşverenin, toplu işçi çıkarmaya gideceği zaman işçiler arasında sendikalı-

sendikasız veya farklı sendikaya üye ayırımı yapması sendikal fesih sonucunu 

doğuracaktır. Örneğin kanun dışı greve katılan veya devamsızlığı bulunan işçilerden 

sadece sendika üyesi olanların işten çıkartılması hallerinde, sendikal ayrım söz 

konusu olacaktır. Ekonomik ve teknolojik nedenlerle işçi çıkarma durumlarında da, 

işverenin bazı sendika üyelerini kollayarak sadece belli bir sendika üyesi bulunan 

işçilerin işine son vermesi ya da sadece sendika ileri gelenlerinin iş akdine son 

vermesi halinde, sendikal fesih söz konusu olur.  

Bir Yargıtay kararındaki bu konuda isabetli bir karşı oy yazısında “çok sayıda 
                                                 
278  Löwisch, 33; Söllner/Walterman, 81. 
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işçinin çalıştığı davalıya ait işyerinde önceki tarihlerde sendikalı işçi çalışmadığı, 

davacı ve bir kısım arkadaşlarının sendika üyesi olmak için faaliyete geçmelerinden 

rahatsız olan davalının sendikal faaliyete giren davacı ve bir kısım arkadaşlarını işten 

çıkardığı, diğer bir kısmının ise üyelikten ayrıldıkları, işyerinde sendikalı işçi 

kalmadığı, işten çıkarılan sendikalı işçilerin yerine hemen yeni işçiler alındığı, 

davalının ekonomik ve verimsizlik nedeniyle işten çıkarılma savunmasının 

kanıtlanamadığı anlaşıldığından, davacının sendikal nedenlerle işten çıkarıldığı bu 

sebeple sendikal tazminat isteğinin kabulü…” şeklindeki görüş son derece isabetlidir. 

İşverenin ekonomik neden ve verim savunması iyice araştırılmalı ve asıl niyetin 

sendikal örgütlenmeyi önleme olup olmadığı ortaya konmalıdır.279 

 Tüm bunların yanında, işten çıkarılan işçilerden büyük çoğunluğunun 

sendikalı olması, mutlaka feshin sendikal nedenle yapıldığı sonucunu göstermez. İş 

sözleşmesi feshedilen işçilerin seçiminde işçinin özellikleri ve bir takım ölçütler göz 

önüne alınarak iyi niyetli bir seçim yapıldığı takdirde sendikal fesih söz konusu 

olmayacaktır. Nitekim Yargıtay, bu konuda karar verirken “gerçeğin ortaya 

çıkarılabilmesi için öncelikle feshin gerçekleştiği tarihten önce ve sonra işyerinde 

kaç işçinin çalıştığını, bunlardan kaçının sendikalı, kaçının sendikasız olduğu, 

sendikasız işçilerden çıkarılanların sayısı, çıkarılan işçilerin yerine yeni işçiler alınıp 

alınmadığı, dava tarihinde işyerinde çalışan işçilerin sayısı, sendikalı işçilerin 

sendikasız işçilere oranı hiç kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmeli…öte 

yandan işyerinde işçi çıkarılmasını zorunlu kılan nedenlerin de bulunup bulunmadığı 

ayrıca araştırma ve inceleme konusu yapılmalı…” hususlarına dikkat etmektedir.280 

 Yargıtay’ın verdiği kararların her zaman isabetli olduğu görülmemektedir. 

Nitekim bir kararda, iş sözleşmesi feshedilen işçilerden bir kısmının sendikalı, bir 

kısmının da sendikasız olmasını ve bu işten çıkarmaların sendikanın toplu iş 
                                                 
279  Y.9.HD. 09.06.1998, E.1998/6586, K.1998/10096, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası. 
280  Y.9.HD. 10.03.1998, E.1998/2, K.1998/3772, TÜBA/MEVZUATBANK, 

http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=9803772.9hd  
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sözleşmesi yapma hususunda çoğunluğu sağlamada etkili olmamasını, sendikal 

neden olmadığı görüşüne dayanak yapmıştır.281 Kararda sendikalı işçilerin 

çıkartılmasında sadece işyerinde toplu iş sözleşmesi prosedürü göz önüne alınıp 

diğer sendikal özgürlüklerin ihlal edilip edilmediği yani üyelik dolayısıyla işten 

çıkarma olup olmadığı, çıkarılan sendikalı işçilerin vasıflarının dikkate alınmaması 

isabetsiz olmuştur. Bu şekildeki bir diğer kararda Yargıtay; işten çıkarılan 13 işçiden 

7 sinin sendikasız oluşu üzerine, isabetsiz bir şekilde olayda sendikal fesih 

olmadığına karar vermiştir. Oysa, sadece işten çıkarılan işçilerin sayısının 

çıkarılmayanlara oranla bir fazla olması sendikal fesih olmadığına karine 

olmamalıdır.282      

 Yargıtay’ın, toplu işten çıkarmalarda ve işten çıkarılan işçilerin sendikalı 

olması ve işverenin teknik ve ekonomik nedenleri ileri sürmesi durumunda bunun 

iyice araştırılmasını ve gerçekten bulunup bulunmadığı hususunun ispatlanmasını 

istediği görülmektedir.283 Ekonomik sebeplerin bulunması durumunda sendika 

üyelerinin toplu olarak da olsa, sözleşmelerinin feshi sendikal tazminatı 

                                                 
281  Y.9.HD. 29.05.1996, E.1995/37746, K.1996/12105, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi  

Bankası, “…işten çıkarılan işçilerin çoğunluğunun sendikalı olması tek başına sendikal 
tazminatı gerektirmez.” Y.9.HD. 14.05.1999. E.1997/4914, K.1997/8974, Günay, Sendikalar, 
648; Sicilleri olumlu olduğu halde sendika ayrımı sebebiyle işçilerin işten çıkarılmasını 
sendikal sebebe dayalı bulan karar için bkz.: Y.9.HD. 12.11.1996, E.1996/17015, 
K.1996/20885, Günay, sendikalar, 653; Sendikal tazminat isteğinin kabulü için hizmet akdi 
feshedilen işçilerin çoğunun sendikalı olması ve bu durumun toplu iş sözleşmesi 
prosedürünün aşamaları ile ilgisinin tespit edilmesi gerektiği hususundaki Yargıtay kararı için 
bkz.: Y.9.HD. 01.10.1996, E.1996/10113, K.1996/18755, Günay, Sendikalar, 657. 

282  “Dosya içeriğine göre davalıya ait işyerinde davacının üyesi bulunduğu sendika Toplu İş  
Sözleşmesi yapmak üzere …başvurmuş, sendika çoğunluğu haiz olması nedeniyle prosedürü 
işleterek sonuçta Toplu İş Sözleşmesi imzalamıştır. Davacı ile birlikte iş akitleri feshedilen 
işçilerin toplamı 13 kişi olup, bunlardan 7’si sendikasızdır. Görüldüğü üzere sendikasız 
işçiler daha çok olduğu gibi fesihte başvuru tarihinden 1,5-2 ay sonra gerçekleşmiştir…” 
Y.9.HD. 26.11.1996; E.1996/13826; K.1996/22016, Çimento İşveren, Ocak-1997, C.11, 
S.1, 33. 

283  “…davacının ve otuz iki arkadaşının hizmet akitleri feshedilmiştir…üretimde esaslı bir 
 düşüşün olmadığı, tespit edilen bu hususlar yukarıdaki delillerle hep birlikte 
değerlendirildiğinde davacının hizmet akdinin sona erdirilişinin asıl nedeninin sendikal 
nedenler olduğu sonucuna varıldığından…” Y.9.HD. 09.09.1988, E.6092, K.7898, Berksun-
Eşmelioğlu, 612–614. 
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gerektirmeyecektir.284  

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir olayda; 500 sendikalı, 34 sendikasız işçinin 

iş sözleşmelerinin feshinde, ekonomik ve teknik sebeplerin bulunup bulunmadığı 

araştırılmadan sendikal nedenle fesih olduğunun kabulünü hukuka aykırı bulmuştur. 

Buna göre, eğer ekonomik ve teknik sebepler varsa çıkarılan sendikalı sayısı 500 de 

olsa sendikal fesih olmayacaktır.285 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bu kararı 

eleştirilebilecek bir karardır. Hernekadar işveren, ekonomik ve teknik nedenlerle 

sendikalı, sendikasız işçilerden gerektiği kadar işçi çıkartabilirse de, bu işten 

çıkarmanın ayrımcılığa dayanmayan objektif bir şekilde yapılması gerekir. Oysa ki, 

işten çıkarılan 534 kişiden 500 ünün sendikalı olması tereddüt uyandırmaktadır. 

Burada işverenin amacının sendikalı işçileri tasfiye diğer çıkarılan 34 işçinin ise bu 

                                                 
284  Günay, Yeni İş Yasaları, 771; Bu konudaki bir Yargıtay kararında aynen “Davacı işçi hizmet 

 sözleşmesinin sendikal sebeple feshedildiğini ileri sürerek sendikal tazminat isteğinde 
bulunmuş, mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir. Dosya içinde bulunan bilgi ve 
belgelerden davalı işyerinde çalışan102 işçinin biri dışında sendikalı oldukları, eylül 1999 
dan ocak 2000 dönemine kadar 87 işçinin iş akitlerinin davalı belediye tarafından ekonomik 
nedenlerle ve tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiği anlaşılmaktadır. Buna göre, 
işyerinde 15 sendika üyesi işçi çalışmaya devam etmektedir. İşyerinde ilk defa toplu iş 
sözleşmesi prosedürü başlatılmış olmayıp, daha önce 1.3.1998-28.2.1999 tarihleri arasında 
toplu iş sözleşmesi uygulanmıştır. Davacı işçi, son olarak 22.9.1999 tarihinde Yüksek Hakem 
Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmesinde öngörülen ücret artışları nedeniyle davalı 
belediye tarafından hizmet aktinin feshedildiğini ileri sürmüş, davalı ise Anıtlar Yüksek 
Kurulunca Dikili ilçesinde sit alanı ilan edilmiş, bu yazı 10.8.1999 tarihinde davalı 
belediyeye bildirilmiştir. Mahkemece belediye hizmetlerinin kalan 15 işçiyle 
yürütülemeyeceği ve bazı işlerin belediyenin ortak Jeotermal AŞ. İşçilerince gördürüldüğü 
karara gerekçe olarak gösterilmiş ise de, işçi sayısının azaltılarak hizmetlerin bu şirket 
elemanlarınca yapılması ekonomik sıkıntıları gidermeye yönelik bir davranış olarak kabul 
edilmelidir. Öte yandan her ne kadar belediye gelirlerinde önceki yıla göre bir miktar artış 
görünmekte ise de, giderlerin aynı şekilde artmış olabileceği düşünüldüğünde, Anıtlar 
Yüksek Kurulunun kararı doğrultusunda bir çözüm arayışlarına gidilebileceği açıktır. Bütün 
bu maddi ve hukuki olgulara göre davacının hizmet sözleşmesinin feshinin sendikal neden 
dayanmadığının kabulü gerekir. Mahkemece anılan tazminat isteğinin reddine karar 
verilmelidir.” Denilmiştir. Y.9.HD. 22.01.2002, E.2001/18794, K.2002/548, Günay, Yeni İş 
Yasaları, 772; Görüldüğü gibi Yargıtay, ekonomik sebeplerin varlığı halinde sendika 
işçilerinin topluca işten çıkarılması halinde bile sendikal tazminata gerek görmemiştir. Buna 
gerekçe olarak da ‘işçi sayısının azaltılarak hizmetlerin bu şirket elemanlarınca yapılması 
ekonomik sıkıntıları gidermeye yönelik bir davranış’ olarak kabul edilmesine dayandırmıştır. 

285  YHGK. 04.11.1992, E.1992/9–469, K.1992/639, Tekstil İşveren, S.176, Kasım-Aralık, 
  1993, 41–44. 
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durumu gizleme olduğu hissini uyandırmaktadır.286 Dolayısıyla, gerçekten gerekli ve 

ihtiyaç nedeniyle yapılan bir fesih söz konusu ise, işçilerin seçiminin hangi esasa 

dayanılarak yapıldığı makul ve objektif davranılıp davranılmadığı araştırılmalıdır.287  

 

F- Sendikal Faaliyet Nedeniyle Fesih  

 

 Sendika üyesi işçinin, sendikasını destekleme hakkı vardır. Bunun gibi, 

işçinin üyesi olduğu işçi sendikasının amblemini gösteren bir rozeti taşıması da, bu 

kapsamda korunur. Ayrıca, işyerinde bir sendika temsilcisinin çalıştırılması, işçinin 

diğer üyelerle görüşmesi, üyesi olduğu sendikanın propagandasını yapması ve 

sendika hakkında bilgi vermesi gibi örnekler de bu kapsamdadır.288 Sendikal 

özgürlüğün koruma alanı, çalışma koşulları ile iktisadi koşulların korunması ve 

geliştirilmesine yönelik sendikal faaliyetleri kapsamına almaktadır.289 İşçinin sendikal 

faaliyetlere katılması bireysel sendika özgürlüğünün bir sonucudur.290 Ayrıca, bir 

işçinin sendikaya üye olduktan sonra sendikal etkinliklere katılması da, onun temel 

hakkıdır.291 Ancak, sendikalar da faaliyetlerinde genel hukuk düzenindeki kurallarla 

bağlıdır. Bu yüzden, sendikalar, faaliyette bulunurken yasalara uymak zorundadırlar. 

İşverenin işyerindeki malvarlığına zarar vermemeye dikkat etmelidir.292  

Sadece sendikaya üye olma ve olmama hakkı tek başına çok fazla bir anlam 

ifade etmez. Diğer yandan, sendikal neden Yargıtay’ın da bir kararında ifade ettiği 

gibi, sadece sendika üyeliğinden ibaret değildir.293 Sendikal özgürlükten tam 

                                                 
286  Okur, 754. 
287  Sümer, 103. 
288  Löwisch, 31–32. 
289  Gitter/Michalski, 215; Hanau/Adomeit, 60. 
290  Şahlanan, 180; Narmanlıoğlu, 161; Eyrenci, 43; Sümer, 104. 
291  Günay, Yeni İş Yasaları, 767. 
292  Löwisch, 32. 
293  “Sen.K md.31 kapsamında sendikal neden sadece sendikaya üye olmak değil, bunun dışında  

başka sendikal nedenler de bulunmaktadır. Bu açıdan sendikal nedenle hizmet akdinin 
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anlamıyla bahsedebilmek için işçinin sendikal faaliyetleri nedeniyle de feshe karşı 

korunmuş olması gerekir.  

SenK. m. 31/5’e göre “işçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş 

saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendika veya 

konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz...” Yine, 

bu yöndeki bir diğer düzenleme ise, İş Kanunu madde 18/3-a’ da düzenlenmiştir. 

Buna göre “Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile 

çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak” iş sözleşmesinin feshi için 

geçerli bir sebep oluşturmayacaktır.  

Sendikal faaliyet kavramının içeriği, konumuz bakımından önem arz 

etmektedir. Sendikal faaliyet kavramının kanunda açık bir tanımı yapılmamıştır. 

Bunun yanında, Sendikalar Kanunu 32 ve 33 üncü maddeler sendikaların bir kısım 

faaliyetlerini saymakla yetinmiştir. Sendikalar Kanununun 32 nci maddesi, 

sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetlerini ve yine aynı kanunun 33 üncü 

maddesi ise sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetlerini belirtmiştir.  

Sendikalar Kanunu 32 nci maddenin sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri 

kapsamında;  

• Toplu iş sözleşmesi akdetmek (32/1), 

• Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş 

mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak (32/2), 

• Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan 

hususlarda işçileri ve işverenleri temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, 

nakliye, neşir veya adi şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan hakları ve 

sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle 

açtığı davadan ötürü husumete ehil olmak (32/3), 
                                                                                                                                          

feshedildiği ileri sürülerek tazminat talebinde bulunulduğunda, üyelik ilişkisi dışında sendikal 
bir neden bulunup bulunmadığı da tüm deliller toplanarak incelenmeli ve buna göre bir 
sonuca varılmalıdır.” Y.9.HD. 21.03.1996, E.1995/33841, K.1996/6063, 1996 Yılı Emsal 
Kararları, 217. 
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• Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek (32/4),                       

hükümleri sayılmış olduğunu görmekteyiz.  

 

Sendikalar Kanunu 33 üncü maddenin sendika ve konfederasyonların sosyal 

faaliyetleri kapsamında; 

 

• Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerde sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri 

hakların kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda 

bulunmak (33/1), 

• Kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci 

göndermek (33/2), 

•  İşçilerin veya işverenlerin mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımın 

gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar 

tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisleri 

kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkanlar 

sağlamak (33/3), 

• Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, 

ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına 

yardımcı olmak ve nakit mevcudunun yüzde beşinden fazla olmamak kaydıyla bu 

sandıklara kredi vermek (33/4), 

• Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına 

yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu 

kooperatiflere kredi vermek (33/5), 

• Üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmak; teknik 

ve mesleki eğitim tesisleri kurmak (33/6), 

• Nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi 

teşebbüslere yatırımlar yapmak (33/7), 

• Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda üyelik şartı 

aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla doğrudan veya 
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yetkili makam aracılığıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim 

tesisleri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi 

yardımda bulunmak (33/8), 

şeklindeki faaliyetlerin kanun koyucu tarafından sayılmış olduğunu görebilmekteyiz. 

Oysa ki, sendikal faaliyetler, burada sayılanlarla sınırlı değildir. İşçilerin ortak 

ekonomik sosyal hak ve menfaatlerini gerçekleştirmek amacıyla yaptıkları her türlü 

faaliyet, sendikal faaliyet olarak tanımlanmalıdır.294  

Sendikal faaliyetin kapsamı belirlenirken, işçinin bireysel sendika özgürlüğü 

dikkate alınmalıdır. Bu yüzden, işçinin propaganda yapması veya bildiri dağıtması, 

genel kurulu toplantıya çağırmak için imza toplaması, sendikal faaliyet kapsamına 

girecektir.295 Ayrıca, sendikanın tanıtımı ve örgütlenmesi amacıyla yapılacak 

faaliyetler ile temsilcilerin yasa ve toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen her türlü görev 

ve yetkilerine ilişkin faaliyetler de, sendikal faaliyet kapsamında olacaktır.296 

Dolayısıyla işçi, üyesi bulunduğu sendikanın işleyişinde görev almak suretiyle 

sendikal faaliyette bulunabileceği gibi; sendikanın güçlenmesi amacıyla yeni 

üyelerin kazanılmasını sağlamak üzere yapacağı faaliyetler de, sendikal faaliyet 

çerçevesinde kabul edilmek gerekir.297 

 Yargıtay, önceleri bazı kararlarında, sendikal faaliyet kavramını dar bir 

şekilde yorumlamıştır. Yargıtay, vermiş olduğu bir kararda “sendikal faaliyet, 

sendikaya girdikten sonra başlayan ve 19 uncu maddede (2821 sayılı Kanunun 31 

inci maddesi) yazılan faaliyetlerdir” şeklinde tanımlamıştır.298 Yine Yargıtay, bu 

konudaki bir başka kararında sendikal örgütlenmeyi engellemek amacıyla, sendikaya 

                                                 
294  Kutal, Sendikacılık Faaliyetleri, 48; Sümer, 106; Murat Özveri, “Sendikal Tazminat ve Hak 

ediş Koşulları, Sendikal Notlar”, Petrol-İş Dergisi Eki, S.28, Kasım, 2005, 84–85. 
295  Güzel, 1996 Yılı Kararları, 156; Günay, Yeni İş Yasaları, 781; Şahlanan, 180; Eyrenci, 137. 
296  Fevzi Demir, Sorularla Toplu İş Hukuku, İkinci Cilt, Sorularla Hukuk Dizisi 3, Ankara, 

2006, 99. 
297  Münir Ekonomi, “İş Hukuku Uygulaması, Kararlar ve İncelemeleri”, İHU 1979, SenK. 19, 
 (No.8), 4. 
298  Usta, 950. 
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üye olan bir işçinin iş sözleşmesinin feshini; sendikal faaliyet olmadığı gerekçesiyle 

sendikal fesih olarak kabul etmemiştir.299 Sendikal faaliyetler, karardan da 

anlaşılacağı üzere, Sendikalar Kanunu 32 ve 33 üncü maddelerde sayılanlarla 

sınırlandırılarak sendika üyeliği ve sendikal örgütlenme sendikal faaliyet olarak 

kabul olarak ve sendikal fesih olarak değerlendirilmemiştir. Bunun sonucu olarak da 

Sendikalar Kanunu madde 31/6 hükmünden yararlandırma yoluna gidilmemiştir. 

Oysa ki, sendikal örgütlenme hareketleri, sendikaya üye olma amacıyla yapılan 

faaliyetler de sendikal faaliyet kapsamına girmekte ve dolayısıyla bu sebeplerle 

yapılacak fesih de sendikal fesih olmaktadır.300 İşçinin sendikanın yayın organında 

yazı yazması, sendika yayın organını işyerinde dağıtması Sendikalar Kanunu 32 ve 

33 üncü maddelerde kesinlikle söz konusu edilmeyen birer faaliyettir. Yine, bunları 

yapan bir işçinin, 32 ve 33 üncü maddelere giren bir faaliyet olmadığı gerekçesiyle, 

güvence altına alınmamasının düşünülemez.301   

 Sendikaya üye olma hakkı, sadece sendikaya üye olmak eyleminden ibaret 

değildir. Sendika üyeliğinden doğan hakların kullanılması sonucu işveren tarafından 

yapılan fesih de sendikal fesih olacaktır.302 Ayrıca, herhangi bir konuda işverenle 

                                                 
299  “Sendikalar Kanununun 31/5 inci maddesi hükmünce ‘işçiler, iş saatleri dışında veya  
 işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendika ve konfederasyonlarının faaliyetlerine 
 katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi 
 tutulamazlar’ işverenin bu fıkra hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde yasa koyucu, 
 yaptırım getirerek; son fıkra hükmüyle, işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak 
 üzere tazminata hükmedileceğini öngörmüştür. Bu yaptırımın işleyebilmesi için öncelikle 
 işçinin sendika ve konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmaları ve bundan dolayı işten 
 çıkarma halinin gerçekleşmesi gerekir. Sendika ve konfederasyonların faaliyetleri Sendikalar 
 Kanununun 32 ve 33 üncü maddelerinde gösterilmiştir. Davada dayanılan davacıya ait 
 faaliyetler, az önce zikredilen maddelerle açıklanan faaliyetler değildir. Bu itibarla Sendikalar 
 Kanununun 31/6 ncı maddesinde öngörülen yaptırımın olayda uygulama yeri 
 bulunmamaktadır.” Y.9.HD. 09.12.1987, E.1987/9–661, K.1987/915, Kazancı Mevzuat ve 
 İçtihat Bilgi Bankası; aynı karar için bkz.: Usta, 951; Bir başka Yargıtay kararında, “Sendikal 
 faaliyet, sendikaya girdikten sonra başlayan ve 19.maddede (2821’in 31.maddesi) yazılı diğer 
 faaliyetlerdir.” Y.9.HD. 31.05.1976, E.1123, K.14483, Usta, 950. 
300  Yargıtay’ın bu yöndeki uygulamalarına yönelik eleştirisi için bkz.: Nuri Çelik, “İş Hukuku 

Uygulaması, Kararlar ve İncelemeleri, SenK. 19”, (No.12), İHU 1982/III, 1 
301 Metin Kutal, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1987, 
 Genel görüşme, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları, No:20, 1989, 175 
302  Sümer, 97 
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anlaşmazlığa düşen işçinin, bu anlaşmazlığın çözümü amacıyla sendikaya 

başvurması ve sendikanın duruma müdahale etmesi sonucu işverenin yapacağı fesih, 

sendikal fesih olacaktır.303   

 İşçinin sendika yöneticiliğine veya herhangi bir sendikal göreve seçilmesi 

nedeniyle yapılan fesih, sendikal fesih çerçevesindedir.304 Bu konudaki bir Yargıtay 

kararında “Davacının…yönetim kurulu üyesi bulunduğu ve bu görevleri kapsamında 

yer alan…bir açık hava toplantısına katıldığı için iş akdi işverence 

feshedilmiştir…davacının sendika üst kurullarında görevli olması nedeniyle 

toplantıya katılması hem hakkı hem de görevidir…idari makamlarca yasaklanmayan 

bir sendika açık hava basın toplantısına katılması nedeniyle iş akdinin feshinin 

sendikal faaliyete dayandığı tartışmasızdır…sendikal bir toplantıya katıldığı 

gerekçesiyle iş akdinin feshi davacının sendikal tazminat isteminin haklılığını ortaya 

çıkarmaktadır”305 Yargıtay, vermiş olduğu isabetli bir kararda; işçilerle düzenlenen 

piknikte işçilerin örgütlenmesi için faaliyette bulunan ve kısa bir süre sonra işten 

çıkarılan sendika temsilcisinin sendikacılık faaliyeti nedeniyle işten çıkarıldığını 

kabul ederek sendikal tazminata hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir.306 

Diğer yandan Yargıtay, verdiği kararlarda ‘işyerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin 

ihbar ve şikâyetler’307 ve işyeri ilan tahtasına bayram kutlama yazısı asılmasını308 

sendikal faaliyet olarak kabul etmemiştir.  

                                                 
303  Süzek, Fesih hakkının Kötüye Kullanılması, 136 
304  Süzek, Fesih hakkının Kötüye Kullanılması, 138; Sümer, 97 
305  Y.9.HD. 25.06.1998, E.1998/9290, K.1998/10962, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası; aynı karar için bkz.: Günay, Sendikalar, 633–634. 
306   Y.9.HD. 27.02,1995, E.1994/17383, K.1995/5947, Tekstil İşveren, Mayıs 1995, aynı karar 
  için bkz.: Günay, Sendikalar, 677. 
307  “İşyerinde yolsuzluk yapıldığı yolundaki ihbar ve şikâyetler sendikal faaliyet sayılmaz.” 

Y.9.HD. 10.11.1977, E.10839, K.16224, Usta, 950. 
308  “Davacının hizmet akdinin feshine neden… Sendikasının 1983 yılı şeker bayramı arifesinde, 

ayramın kutsiliğinden, birleştirici ve barışçı özelliğinden bahseden bir kutlama yazısını ilan 
tahtasına asmış olmasından ibarettir. Böyle bir olay işyerinde sendikal faaliyet sayılmayacağı 
gibi akti veya kanuni haklı fesih sebeplerinden de değildir. Davacıya hak ettiği ihbar ve 
kıdem tazminatı verilmesi gerekirken, aksine düşünce ile davanın reddi usul ve yasaya 
aykırıdır.” Y.9.HD. 31.10.1985, E.8052, K.8999, Berksun-Eşmelioğlu, 608. 
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Sendikalar Kanununun 31/5 inci maddesinde, işçilerin iş saatleri dışında veya 

işverenin rızası ile iş saatleri içinde işçi sendika ve konfederasyonlarının 

faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamayacakları veya herhangi bir 

nedenle farklı muameleye tabi tutulamayacakları belirtilmiştir. Görüldüğü gibi, 

Sendikalar Kanununda bu konuda herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Bu sebeple bu 

madde kapsamına giren sendikal faaliyetin işyerinde ya da işyeri dışında yapılması 

arasında bir fark bulunmamaktadır.309 Bu yüzden, işyeri dışındaki sendikal 

faaliyetlere katılan işçilerin iş sözleşmelerinin bu sebeple yapılacak fesihleri, 

sendikal fesih sonucunu doğuracaktır. Bu sebeple, işçinin işyeri dışında da yapacağı 

örgütlenme faaliyetleri ve açık hava toplantısına katılması nedenleri gibi sebeplerle 

işçinin sözleşmesi feshedilemeyecek; fesih halinde ise, bu sendikal fesih olacaktır.310 

Bu anlamda Federal Alman Anayasasının 9 uncu maddesinin 3 üncü paragrafında 

zorunlu propaganda tedbirlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre, 

propaganda malzemeleri ile bilgi malzemelerine izin verilir fakat propaganda, sadece 

iş saatleri dışında ve molalarda yapılmak zorundadır ve işverene ait mallar 

propaganda amacıyla kullanılamaz.311 

SenK. m. 31/5 uyarınca sendikal faaliyetler, çalışma saatleri içinde 

olabileceği gibi çalışma saatleri dışında da olabilir. İşçinin çalışma saatleri dışında 

sendikal faaliyetlerde bulunabilmesi için, işverenden izin almasına gerek 

bulunmamaktadır. Bu yüzden, çalışmaya başlamadan önce veya ara dinlenmesi 

sırasında veya çalışma bitiminden sonra işçinin sendikal faaliyette bulunması 

nedeniyle işverenin, işçinin iş sözleşmesini sona erdirmesi halinde bu yapılan fesih, 

                                                 
309  Fevzi Şahlanan, “Türk Hukukunda İşçi ve İşverenlerin Örgütlenme Hakkı, Sınırları, 
  Sorunları”; Nuri Çelik’e Armağan İstanbul, 2001, 1686; Çelik, İş Hukuku, 381–382; 
 Günay,  Yeni İş Yasaları, 781; Çelik, Sendikalar, 125; Okur, 757. 
310  İş saatleri dışında imza toplama, propaganda ve benzeri şekilde sendika ile ilgili faaliyetlerde 

bulunmasından dolayı hizmet akdinin feshi halinde sendikal tazminata karar verilmesi 
gerektiği yönündeki Yargıtay kararı için bkz.: Y.9.HD.19.09.1996, E.1996/5543, 
K.1996/17537, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

311  Gitter/Michalski, 215. 
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sendikal fesih olacaktır.312  

 SenK. m. 31/5 gereğince, işçinin çalışma saatleri içinde sendikal faaliyette 

bulunabilmesi için işverenden bu yönde izin alması gereklidir.313 İşyerinde sendikal 

faaliyette bulunmak amacıyla alınacak işvereni rızası, sendikal faaliyete başlama 

esnasında alınabileceği gibi, toplu iş sözleşmelerine konulacak hükümlerle 

alınabilir.314 

Sendikal faaliyet, işyerinin disiplinini ve huzurunu, işletilmesi ve idaresini 

engelleyici nitelikte olmamalıdır. Ayrıca, yapılan sendikal faaliyet, işyerinde işin 

akışını olumsuz etkilememelidir.315 İşçi sendikal faaliyette bulunurken, işini aksatırsa 

ve işyerindeki düzenin bozulmasına neden olursa, işveren tarafından yapılacak iş 

sözleşmesinin feshinde sendikal tazminat güvencesinden yararlanamayacaktır.316  

 Sendikalar Kanununun 31/5 maddesinde, işçinin sendikal faaliyetlere 

katılmasından bahsedilmektedir. Hernekadar kanunda “katılma”dan söz edilmişse de, 

işçinin bireysel olarak yaptığı sendikal faaliyetler de; örneğin, işyerinde bildiri 

dağıtması, propaganda yapması, sendikal bir faaliyete öncülük yapması, bu hükmün 

                                                 
312  Süzek, Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, 139; Sümer, 106. 
313  “Davacının iş yerinde sendika yönetimini beğenmemesinden dolayı sendika şube yönetiminin 

değiştirilmesi için girişimlerde ve üyeler nezdinde propagandalarda bulunduğu ve olağanüstü 
genel kurul yapılabilmesi için imza toplamaya çalıştığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. 
Mahkemece bu tür faaliyetin sendikal faaliyet sayılmayacağı vurgulanarak sendikal tazminat 
isteği reddedilmiş ise de, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31/5 maddesi uyarınca 
sendikaya üye işçiler iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde sendikal 
faaliyetlere katılması güvence altına alınmıştır. Bu koşullarda imza toplama, propaganda ve 
benzer şekilde sendika ile ilgili faaliyetlerde bulunmasından dolayı hizmet akdinin 
feshedilmesi halinde sendikal tazminata karar verilmelidir. Aksi halde yani iş saatleri içinde 
ve işverenin rızası olmaksızın faaliyetlerde bulunulduğu takdirde sendikal tazminat 
isteğinin reddine karar vermek gerekir. Y.9.HD. 19.09.1996, E.1996/5545, K.1996/17537, 
Günay, Sendikalar, 659; aynı yöndeki bir diğer karar için bkz.: Y.9.HD. 16.9.1996, 
E.1996/6023, K.1996/16933, Günay, Sendikalar, 659. 

314  Demir, Toplu İş Hukuku, 99. 
315  Demir, Toplu İş Hukuku, 99. 
316  Narmanlıoğlu, 164; Süzek, Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması,139; Sümer, 107. 
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kapsamında bir sendikal faaliyet olacaktır.317  

İşçinin katıldığı ve kendi başına yaptığı sendikal faaliyet, mutlaka üyesi 

bulunduğu bir sendika ile ilgili olmak zorunda değildir. SenK. m. 31/5’de genel 

olarak sendikal faaliyetlerden söz edildiği için, işçinin, üyesi bulunmadığı bir 

sendikanın veya konfederasyon tarafından düzenlenen bir faaliyete katılması veya 

destekleyici girişimlerde bulunması da sendikal faaliyet olacaktır.318 Diğer yandan, 

kanun hükmünde yer alan “işçiler” sözünü sadece sendikaya üye işçiler şeklinde 

yorumlamamak gerekir. Herhangi bir sendika üyeliği bulunmayan işçinin de sendikal 

faaliyetlere katılması, sendikayı destekleyici girişimlerde bulunması ve sendikanın 

karar verdiği ve uygulamaya koyduğu bir greve katılması da, sendikal faaliyet olacak 

ve bu nedenler dolayısıyla iş sözleşmelerinin feshinde, sendikal güvenceden 

yararlanacaktır.319 

   

G- İşçinin Greve Katılması Nedeniyle Fesih 

 

 İşçinin kanuni bir greve katılması sendikal faaliyet çerçevesinde bir 

durumdur.320 Sendikalar Kanununun 32 nci maddesinde “Grev veya lokavta karar 

vermek ve idare etmek”, sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri arasında 

sayılmıştır. Bu sebeple, işçinin kanuni bir greve katılması nedeniyle işveren, iş 

sözleşmesini feshedemez. Kanuni bir greve katılım nedeniyle yapılacak fesih, 

sendikal fesih olacaktır.  

Bir başka yasal düzenleme olan 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 

Lokavt Kanunu’nun 42/1 inci maddesinde “Kanuni bir grev kararının alınmasına 

                                                 
317  Şahlanan, 180; Eyrenci, 137; Sümer,107;  Ekonomi,  İHU SenK. 19, No. 8, 3. 
318  Şahlanan, 180; Sümer,108. 
319  Kutal, Sendikacılık Faaliyetleri, 48; Sümer, 108; Eyrenci, 137; Demir, Toplu İş Hukuku, 98; 
 Günay, Yeni İş Yasaları, 772. 
320  Süzek, Fesih hakkının Kötüye Kullanılması, 178; Sümer, 110. 
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katılma, böyle bir kararın alınmasını teşvik etme, böyle bir greve katılma veya böyle 

bir greve katılmaya teşvik etme sebebiyle bir işçinin hizmet akti feshedilemez.” 

hükmü getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca, kanuni bir grev nedeniyle işçinin iş 

sözleşmesinin feshedilmesi, sendikal fesih sonucunu ortaya çıkaracaktır. Yargıtay bu 

yönde verdiği bir kararında; yöneticisi olduğu sendikanın greve gitmesiyle toplu iş 

sözleşmesinin imzalanmasından sonra sendika yönetimine seçilemeyen işçinin iş 

aktinin göreve dönmesini takip eden günlerde feshedilmesini sendikal fesih olarak 

kabul etmiştir.321  

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 25/2 nci maddesindeki 

“Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin 

iktisadi ve sosyal durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla 

bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve kanuni grev denilir.” hükmünden 

de anlaşıldığı gibi, greve katılabilmek için işçinin, sendika üyesi olması şart değildir. 

Herhangi bir sendika üyeliği bulunmayan bir işçinin, bir sendikanın karar verdiği ve 

uyguladığı bir greve katılması da, sendikal faaliyet sayılacağı kuşkusuzdur.322 Bu 

durumdaki işçilerin greve katılması nedeniyle yapılacak fesihler, sendikal fesih 

olacaktır. 

Grev sendikal bir faaliyettir ve bu faaliyette bulunabilmek için grevin 

uygulanacağı işyerinde çalışan bir işçi olmak ve TİSGLK m. 39 daki “Kanuni grev 

ve lokavta katılamayacak işçiler”den olmamak yeterlidir. Yargıtay bir kararında, 

işçinin greve katılabilmesi için sendika üyesi olması gerekmediğini, fakat grev 

başladığı tarihte greve katılmayan veya greve katılıp sonradan vazgeçerek işyerinde 

                                                 
321  “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçinin, yönetici olarak görev aldığı sendikanın 

24.2.1995 tarihinde grev yaptığı bilahare Toplu İş Sözleşmesi imzalandığı daha sonra 
sendika yönetimine seçilemeyen davacının ağustos 1995 de göreve döndüğü ve ekim 1995’te 
de hizmet sözleşmesine son verildiği anlaşılmaktadır. Davacının aktif olarak sendikal 
faaliyette bulunduğu, feshin bu nedenle işverence yapıldığı davacı tanıklarınca belirtildiği 
gibi mahkemenin de kabulündedir. Bu durumda 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31. 
maddesinde belirtilen sendikal tazminatın unsurları gerçekleşmiştir…” Y.9.HD. 03.07.1997, 
E.1997/11614, K.1997/13563, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

322   Ekonomi, İHU, SenK. 19, (No.8), 3. 
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çalışan işçinin sonradan greve katılamayacağını belirtmiş ve aksi halde, işverence iş 

sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebileceğini vurgulamıştır.323 Yargıtay bir başka 

kararında; grev kararının kaldırılmasından sonra işe başlamak için gelen işçiyi işe 

başlatmayıp sözleşmesini fesheden işverenin, bu feshi sendikal nedenle yaptığı 

kanaatine varmıştır.324 Yine, işverenin grev kararını cezalandırmak ve diğer sendikalı 

işçilerin gözünü korkutmak amacı ile yapmış olduğu fesihte sendikal neden 

bulunmaktadır.325 

Hiç şüphesiz Kanunun koruma altına aldığı ve sendikal faaliyet saydığı grev, 

kanuni grevdir. İşçinin kanun dışı bir greve katılma halinde sendikal faaliyet 

kapsamında bir sendikal koruma altında olacağı söylenemez. Bu durum, 2822 sayılı 

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 45 inci maddesinde açıkça 

düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “Kanun dışı grev yapılması halinde işveren, böyle 

bir grevin yapılması kararına katılan, teşvik eden böyle bir greve katılan veya böyle 

bir greve katılmaya veyahut devama teşvik eden işçilerin hizmet akitlerini, feshin 

ihbarına lüzum olmadan ve herhangi bir tazminat ödemeye mecbur bulunmaksızın 

feshedebilir” Böylece, kanun dışı greve katılan işçilerin iş sözleşmelerinin feshi, 

sendikal fesih olmayacak ve işveren; ihbarsız ve tazminatsız olarak işçinin iş 

sözleşmesini feshetme hakkına Kanun gereği sahip olacaktır. Ayrıca, grev devam 

ederken greve katılan işçinin, işyerine gelerek greve katılmayarak çalışmaya devam 

edenleri engellemeye çalışması da, sözleşmesinin haklı nedenle feshine imkân 

                                                 
323  Y.9.HD. 27.02.2006, E.2006/1570, K.2006, 4778, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi
 Bankası. 
324  “Dosya içeriğine göre, grev kararı üzerine iş sözleşmeleri askıya alınan sendika üyesi 

işçilerin, grev kararının kaldırılmasını takiben 26.04.2005 tarihinde işe başlamak için gelen 
davacı işçinin işe alınmadığı, takiben davalı işverenin işe başlatmamak için oyalayıp, 
devamsızlık tutanakları tutarak bu nedenle iş sözleşmesini feshettiği, feshin haklı ve geçerli  
nedene dayanmadığı sabittir. Mahkemece bu yöndeki değerlendirme yerindedir. Ancak 
işyerinde fesih tarihi itibari ile sendika üyesi çalışan işçi kalmaması, grev kararı alınmasına 
rağmen çalışmak isteyen davacı işçinin davalı işverence çalıştırılmaması, fesih işleminde 
davalı işverenin tutumu dikkate alındığında, feshin sendikal nedene dayandığı 
anlaşılmaktadır.” Y.9.HD. 24.04.2006, E.2006/5659, K.2006/11258, Kazancı Mevzuat ve 
İçtihat Bilgi Bankası. 

325  Y.9.HD. 05.03.2007, E.2006/32146, K.2007/5741, Çalışma ve Toplum, 2007/3, S.14, 199. 
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verecektir.326 

 TİSGLK md.25/3 uyarınca “Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden 

yapılan greve kanun dışı greve denilir. Siyasi amaçlı grev, genel grev ve dayanışma 

grevi kanun dışı grevdir. İşyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer 

direnişler hakkında kanun dışı grevin müeyyideleri uygulanır.” Dolayısıyla anılan 

madde kapsamında belirlenen faaliyetleri nedeniyle, işçinin sözleşmesinin 

feshedilmesi halinde, bu feshin sendikal sebeple yapıldığı ileri sürülemeyecektir. 

Yasanın metninde yer alan “diğer direnişler” e örnek olarak, oturma ve toplu vizite 

eylemini gösterebiliriz. Yargıtay da, bu eylemleri diğer direnişler kapsamında 

değerlendirerek, bunlara yasadışı grevin yaptırımlarının uygulanacağı sonucuna 

varmıştır.327   

Yargıtay, verdiği bir kararında; arkadaşlarının işten çıkarılması üzerine kanun 

dışı direniş yapan ve bu eylemi nedeniyle mahkûm olan işçinin iş akdi 

feshedildiğinde, feshin sendikal nedenle yapıldığı iddiasının ileri sürülemeyeceğini, 

yasa dışı grev nedeniyle yapıldığını ifade etmiştir.328 Yine, bir başka kararda 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yasa dışı greve işi durdurmak suretiyle katılan işçinin 

iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiğine ihbar, kıdem ve 

                                                 
326  Y.9.HD. 17.04.2002, E.2002/6042, K.2002/6339, Nuri Çelik, Yargıtay’ın İş Hukukuna 

İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2002, Ankara, 2004, 241.  
327  Taşkent, 1998 Kararlarının Değerlendirilmesi, 198; işçilerin mesai saatleri içinde işverenden  

izin almaksızın organize bir biçimde iş bırakmalarının hizmet akdinin haklı nedenle feshini 
doğuracağı yönündeki Yargıtay kararı ve kararın incelenmesi için bkz.: Fevzi Şahlanan, 
Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2000, Ankara 2002, 
147. 

328  “Davacı, davalıya ait işyerinde çalıştığı sırada işveren tarafından üç işçinin işten çıkarılması 
nedeni ile 24.6.1994 günü diğer işçiler ile birlikte kanun dışı direniş yaptığı, bu fiilleri sebebi 
ile ceza kararnamesiyle tecziye edildiği ve sonradan sözleşmesinin işveren tarafından 
feshedildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar davacı, sendikaya üye olması nedeniyle feshin 
gerçekleştirildiğini iddia etmiş ve tanıklar da iddia doğrultusunda anlatımlarda bulunmuş ise 
de ceza mahkûmiyeti ve olayların cereyan seyri dikkate alındığında feshin sendikal nedene 
değil, yasa dışı greve dayandığının kabulü gerekir. Böyle olunca işçi, sendikal tazminata hak 
kazanamaz.” Y.9.HD. 15.9.1997, E.1997/12585, K.1997/15280, Kazancı Mevzuat ve İçtihat 
Bilgi Bankası; aynı karar için bkz.: Ekonomi, 1997 Yılı Emsal Kararları, 185. 
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sendikal tazminata yer olmadığına karar vermiştir.329 Böylece, Yargıtay, verdiği 

kararlarda, kanun dışı grevin varlığı halinde, sendikal fesih iddialarının dikkate 

alınmayacağını ortaya koymuştur. 

 

H- Sendikanın Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisini Engelleme 

 Amacıyla Fesih 

 

 Belirli bir sendikal amaca yönelik faaliyette bulunabilme güvencesi; her 

şeyden önce sosyal tarafların toplu iş sözleşmesi yoluyla çalışma koşullarını 

saptaması imkânı hususundaki toplu iş sözleşmesi özerkliğini güvence altına alır.330 

Bunun gibi, uyuşmazlık çözüm aracı olarak iş mücadelesi dahil olmak üzere toplu iş 

sözleşmesi özerkliği, her şeyden önce sendikaların faaliyet güvencesi kapsamında 

değerlendirilir.331 İşverenlerin, işyerinde sendikal örgütlenmeyi engelleme ve 

dolayısıyla sendikal fesih yapmalarının nihai amacı, toplu iş sözleşmesi imzalayarak 

bunun getireceği maddi yüklerin altına girmekten kaçınmaktır.332 Bunun sonucunda 

işveren, işyerinde örgütlü bulunan ve henüz toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki 

başvurusunda bulunmamış olan sendikanın üyelerinin iş sözleşmelerini feshederek 

yetki koşullarına sahip olmasını engellemeye yönelebilmektedir. İşverenin, belirli bir 

sendikanın toplu sözleşme çağrısına engel olmak amacıyla sendikalı işçileri işten 

                                                 
329  “Olayda davacı işçi diğer bir kısım arkadaşlarıyla birlikte eyleme geçmiş ve işveren İş  

Kanununun 17.maddesine dayanarak davacı işçinin işine son vermiştir. Dosyadaki delillerle 
bu yöne ilişkin savunma ispat edilmiştir. Hal böyle olunca işyerinde kavga eden iki işçiden 
haksız olanın bırakılarak haklı olduğu kabul edilenin işten çıkarılmasını protesto ve onun işe 
iadesini sağlama amacıyla işçilerin eyleme geçmelerini, işveren yararına gerçekleşen haklı 
nedenle, fesih durumunu ortadan kaldırıcı nitelikte kabul etmek, iş uyuşmazlıklarına İş 
Kanununun öngörüldüğünün dışında fiili durumlarla çözüm yolları aramaya geçerlilik 
tanımak sonucunu doğurur. Bu düşüncenin hukuk açısından himaye edilemeyeceği tartışma 
götürmeyecek açıklıkta bir gerçektir.” YHGK, 16.01.1980, E.1979/9–585, K.1980/63, 
Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

330  Gitter/Michalski, 215. 
331  Löwisch, 32. 
332  Bayram, 1240. 
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çıkarması, sendikal nedenle fesihtir.  

Yargıtay bir kararında, yetki aşamasında işçilerin sözleşmelerinin 

feshedilerek, sendikanın yetkili olmadığının belirlenmesi üzerine işverenin çıkardığı 

işçileri tekrar işe almasında sendikal fesih olduğuna kanaat getirmiştir.333 Bir başka 

kararda ise, toplu iş sözleşmesi prosedürünün başlamasından kısa süre önce 

sendikaya üye olanların işten çıkarılmasının sendikal tazminatı gerektireceği 

yönünde karar vermiştir. Bununla beraber sendika üyesi işçilerin iş sözleşmelerinin 

feshinin, yetki başvurusunu etkileyip etkilemediğinin araştırılması istenmektedir.334 

Yargıtay, sendikanın yetkisine engel olmak amacıyla yaptığı işten çıkarmalarda 

ekonomik nedene dayanması nedeniyle açılan bir davada işverenin iddiasını 

inandırıcı bulmayarak, feshin sendikal nedenle yapıldığını belirtmiştir.335  

Yargıtay bir başka kararında, ekonomik sebep bulunmadığı halde toplu iş 

sözleşmesi yetki başvurusundan sonra işçi çıkarılmış olmasının sendikal feshi 

                                                 
333  “Davacı işçi, sendikaya üyelik için başvuruda bulunduktan sonra sözleşmenin davalı  

işverence sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek, sendikal tazminat isteğinde bulunmuş, 
mahkemece bu istek reddedilmiştir. Ancak, dosya içeriğine göre 1994 Ağustos ayı içinde 
işçilerin yoğun bir şekilde sendikaya üyelik için başvuruda bulundukları, 31.8.1994 tarihinde 
de toplu iş sözleşmesi yapılması için işçilerin üyesi olduğu sendikaca prosedürün işletilmeye 
başlatıldığı, sendikaya üye olan işçilerden bir kısmının üyeliklerinden istifa ettirildikleri, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 5.9.1994 tarihinde sendikanın çoğunluğunun 
olmadığının belirlendiği, bu tarihten sonra davalı işverenin sendikadan istifa eden işçileri 
tekrar işe aldığı anlaşılmaktadır. Bu olgulara göre davacının sözleşmesinin davalı işverence 
sendikal nedenle feshedildiğinin kabulü gerekir.” Y.9.HD. 11.11.1996, E.1996/11042, 
K.1996/20779, YKD. C.23, S.2, Şubat, 1997, 218–219. 

334  Y.9.HD. 02.12.1998, E.1998/15097, K.1998/17237, Günay, Sendikalar, 620; “Dairemiz 
uygulamasına göre feshin sendikal nedene dayandığının açıklığa kavuşması bakımından, 
feshe yakın tarihlerde işyerinde kaç işçinin çalıştığı sendikalı ve sendikasız üye sayısı işten 
çıkarılanların ne kadarının sendikalı, kaç tanesinin sendikasız olduğu… sendika üyesi 
işçilerin iş sözleşmelerinin feshinin yetki başvurusunu etkileyip etkilemediği etraflıca 
belirlenmesi gerekir.” Y.9.HD. 05.06.2006, E.2006/9825, K.2006/16147, Legal İHSGHD, 
12/2006, 1520–1522. 

335  “Davalı işverence, sendikanın yetki başvurusundan önce 23 işçi işe alındığı halde, kısa bir 
süre sonra davacıyla birlikte 22 işçinin sözleşmelerinin ekonomik gerekçelerle feshedilmesi 
somut delillere dayanmadığı için inandırıcı değildir. Maddi ve hukuki olgulara göre, hizmet 
sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği anlaşıldığından sendikal tazminat isteminin reddi 
isabetli değildir.” Y.9.HD. 08.05.2001, E.2001/1931, K.2001/7965, Kazancı Mevzuat ve 
İçtihat Bilgi Bankası.  
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gösterdiğini ifade etmiştir.336 Bir diğer kararda ise; yetki başvurusundan yaklaşık 4 

ay sonra yapılan fesihlerin, üyelik nedeniyle olduğunu kabul ederek sendikal 

tazminata karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.337 İşverenin yetki tespit aşamasında 

veya hemen sonrasında yapacağı feshin sendikal nedenle yapıldığının kabulü 

gerekir.338 Eğer yetki tespiti için başvurulduğu sırada sendikanın zaten çoğunluğu 

yoksa yetki tespitinden sonra yapılmış sendikal nedenle yapıldığı iddia edilen 

fesihlerin, yetkiyi önlemek amacı taşıdığı söylenemeyecektir. Bu fesihlerin hangi 

sendikal nedenle yapıldığının somut bir şekilde ispatlanması gerekir.339  

 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 12/1 inci maddesine göre; 

bir işyerinde toplu iş sözleşmesine taraf olmak isteyen işçi sendikası, ancak o 

işyerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının kendi üyesi olması halinde bu yetkiye 

sahip olacaktır. Sendikanın yetki tespiti, TİSGLK. m.13/2 gereğince başvuru 

tarihindeki kayıtlara göre yapılacaktır.340 İşyerinde yürürlükte olan bir toplu iş 

sözleşmesinin bulunması halinde ise yetki tespiti başvurusu, TİSGLK. m.7/son 

uyarınca “toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki yüz yirmi gün içinde yeni 

sözleşme için yetki işlemlerine başlanabilir.”  

                                                 
336  Y.9.HD. 06.04.1995, E.1994/19110, K.1995/12230, Günay, Sendikalar, 675–676. 
337  “…12.04.1990 tarihinde davacının üyesi bulunduğu sendikanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’na yetki tespiti için başvurduğu, bu gelişmelerden sonra davacıların işlerine 
07.08.1990 tarihinde son verildiği, daha sonraki tarihlerde de gruplar halinde sendikalı 
işçilerin işten çıkarıldıkları dosya içeriğinden ve toplanan bilgi ve belgelerden 
anlaşılmaktadır. Yukarıda ayrıntılı biçimde açıklanan olayların gelişme seyrinden davacı 
işçilerin hizmet sözleşmelerinin sendikaya üye olmaları nedeniyle feshedildiğinin kabulü ile 
2821 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkralarınca sendikal tazminat isteklerinin 
hüküm altına alınması gerekirken …” Y.9.HD. 14.09.1995, E.1995/8053, K.1995/25757, 
Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası.  

338  Günay, Sendikalar, 576, Tankut Centel, “İşi Yavaşlatan ve Verilen İşi Yapmayan İşçinin İş 
Sözleşmesinin Feshi, Karar İncelemesi”, Tekstil İşveren, Ocak 2003, S.277. 

339  Y.9.HD. 21.05.2002, E.2002/9339, K.2002/8723, Çelik, Yargıtay Kararlarının  
 Değerlendirilmesi 2002,  229. 
340   “Yetki tespit başvurusunun yapıldığı tarihteki üyelik tablosu çoğunluk tespiti açısından 

esastır. Bu tarihten sonraki üye azalmaları, hatta üye kalmaması sendikanın yetki tespit 
başvurusunun lehte sonuçlanmasını engellemeyeceğinden işten çıkarılan işçilerin 
çoğunluğunun sendika üyesi olması, işten çıkarmada sendikal neden bulunduğunu 
göstermez.” Günay, Sendikalar, 604. 
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 Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin bitimine kısa bir süre kaldığı ve 

yeni dönem sözleşme prosedürünün başlatılmasının gündemde olduğu sırada yapılan 

fesihler, eğer sendikanın çoğunluğu bulunan işyerinde, sayı açısından kritik bir 

durum olmadıkça bir veya birkaç işçinin sözleşmesinin sona erdirilmesi yetki 

bakımından bir sorun yaratmayacağı söz konusu olursa, yapılan fesih sendikal 

nedene dayanmayabilir.341 Yargıtay bu yöndeki bir kararında, işçi çıkarımının 

sendikanın çoğunluğunu sağlama konusunda etkili olmadığı için sendikal fesih 

olmadığı yönünde karar vermiştir.342 Eğer çıkarılan sendikalı işçilerin yanında 

sendikasız işçiler de işten çıkarılmışlarsa ve bu işçi çıkarımı, toplu iş sözleşmesi için 

sendikanın çoğunluğu sağlamada etkili değilse bu durum Yüksek Mahkeme için 

sendikal feshin olmadığına karine oluşturmuştur.343 

Yetki tespit başvurusundan sonra meydana gelecek üye azalmaları, hatta hiç 

üye kalmaması dahi, sendikanın yetkili olmasını engellemeyecektir.344 Bunun, 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun vermiş olduğu bir kararda, açıkça bu şekilde 

ifade edilmiş olduğunu görmekteyiz.345 Ayrıca, toplu iş sözleşmesi yetkisi için 

                                                 
341  Münir Ekonomi, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1994, 

İstanbul 1996, 84. 
342  “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davalıya ait işyerinde davacı ile birlikte bir kısım işçiler 

işten çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerin bir kısmının sendikalı bir kısmının da sendikasız 
olduğu yargılama sırasında dinlenen şahit beyanlarından ortaya çıkmıştır. Esasen bu işyeri ile 
birlikte davalının diğer işyerleri de göz önünde tutulmak suretiyle işletme toplu iş 
sözleşmesinin yapılması söz konusu olduğuna göre, vaki tensikat sendikanın çoğunluğu 
sağlama konusunda etkili de değildir. Tüm bu olgular göz önünde tutulduğunda davacının iş 
sözleşmesinin feshinde sendikal sebebin etkili olmadığı anlaşılmaktadır. O halde davanın 
reddine karar vermek gerekirken kabulü isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.” Y.9.HD. 
29.05.1996, E.1995/37746, K.1996/12105, Günay, Sendikalar, 662; aynı karar için bkz.: 
Kazancı Mevzuat Bilgi Bankası. 

343  “Sendikal tazminat talebinde bulunan işçinin, işyerinden sendikalı ve sendikasız işçilerle 
birlikte çıkarıldığının ve işyerindeki tensikatın bu işyerinin de dâhil olduğu işletme toplu iş 
sözleşmesi için sendikanın çoğunluğu sağlamada etkili olmadığının anlaşılması üzerine 
davacı işçinin hizmet akdinin feshinde sendikal sebebin etkisi bulunmadığı sonucuna 
varılmakta ve buna göre bir karar verilmesi gerekmektedir.” Y.9.HD. 29.05.1996, 
E.1995/37746, K.1996/12105, Ekonomi, 1996 Yılı Emsal Kararları, Ankara 1998, 220. 

344  Günay, Sendikalar, 589–590. 
345  “…Kararda ayrıca, işçi sendikasının işyerinde çoğunluğa sahip olduğunun anlaşılmasından 

sonra davalı işverenin itiraz davası açmasının, sendikalaşmaya engel olmak için zaman 
kazanma amacıyla yapıldığına işaret edilmektedir ki, bu görüşün 2821 sayılı Sendikalar 
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başvuru hazırlığı sırasında işçilerin sendikalaşması ve işverenin bunu engellemek 

amacıyla yapacağı fesihler sendikal fesih olacaktır.346 Yargıtay, yetki prosedürü 

başladıktan sonra yapılan fesihleri genellikle sendikal amaçlı olarak kabul etmiştir.347 

Bir kararında belirttiği gibi; işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi yapmak üzere 

başvuru tarihinden bir gün sonra iş sözleşmesinin feshi düşündürücüdür. Bu şekildeki 

bir fesih, sendikal feshin oluştuğu yönünde delil teşkil edecektir.348 

Bir işyerinde TİS yürürlükteyken bundan yararlanmakta olan bir veya birkaç 

işçinin işten çıkarılması, her zaman sendikal tazminatı gerektirmeyebilir. Ancak, 

sadece sendikalı olmasından ötürü toplu iş sözleşmesinden faydalanabilen işçilerin iş 

sözleşmelerinin feshedilerek toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan maddi külfetten 

kurtulmak isteyen işverenin yapacağı fesihler, işçinin işini kaybetmemek için sendika 

üyesi olmaktan kaçınmasına ve sendikal örgütlenmeye engellemeye yol açacağı için, 

                                                                                                                                          
Kanunu’nun 15. maddesi karşısında benimsenmesi olanağı yoktur. İşveren doğal olarak 
anılan maddede kendisine tanınmış olan itiraz davası açma hakkını kullanmış ve başka bir 
şey de yapmış değildir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, çoğunluk tespiti için Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na yapılan başvuru tarihinden sonraki gelişmelerin toplu sözleşme 
yapma yetkisine olumsuz bir etkisi olamaz. Zira TİSGLK. 13 ve sonraki maddelerine göre 
tüm değerlendirmelerin başvuru tarih itibariyle yapılması gerekmektedir. Daha sonra sendika 
üyelerinin azalması, hatta hiç kalmaması halinde bile, tarafların toplu sözleşme görüşmeleri 
sürdürmeleri olanağı mevcuttur.” YHGK. 04.11.1992, E.1992/9–469, K.1992/639, Kazancı 
Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

346  “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçinin 11.03.1996 tarihinde üye olduğu,  
13.03.1996 tarihinde de sendikaca üyeliğinin kabul edildiği, aynı tarihlerde 24 işçinin bu 
şekilde üyeliklerinin gerçekleştiği işveren tarafından ihbar, kıdem tazminatları ödenmek 
suretiyle 10 kadar işçinin işlerine son verildiği anlaşılmaktadır. Halen işyerinde çalışmakta 
olan veya iş akdi feshedilen işçilerden davacı tanığı olarak bir kısmı mahkemece dinlenmiş 
olup ayrıntılı biçimde yaptıkları açıklamalarda iddiayı doğrulamışlardır. Hatta birkaç işçinin 
de işverenin baskısı sonucu sendika üyeliğinden istifa etmeleri üzerine işyerinde çalışmalarını 
sürdürdüklerini bildirmişlerdir. Yine bu anlatımlara göre nisan ayı ortalarında da iş akdi 
feshedilen işçilerin üyesi bulunduğu sendikaca toplu iş sözleşmesi yapmak amacıyla Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunduğu da görülmektedir. Birbirini 
doğrulayan bu olgu ve veriler feshin sendikal nedene dayandığını göstermektedir.” Y.9.HD. 
26.11.1998, E.1998/12166, K.1998/16786, Günay, Sendikalar, 621. 

347  “İşyerinden istifa dilekçesi alındığı halde çalıştırılan işçilerin sendikanın yetki başvurusundan  
sonra topluca işten çıkarılması sendikal tazminatı gerektirir.” Y.9.HD. 25.01.1999, 
E.1998/17961, K.1998/304, Günay, Sendikalar, 612–613; “Toplu İş Sözleşmesi prosedürü 
başladıktan sonra işçilerin işten çıkarılmaları sendikal amaçlıdır.” Y.9.HD. 28.05.1997, 
E.1997/5895, K.1997/10247, Günay, Sendikalar, 645. 

348  Y.9.HD. 13.05.1997, E.1997/4871, K.1997/8938, Günay, Sendikalar, 649. 
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sendikal fesih olacaktır.349 Nitekim Yargıtay, vermiş olduğu bir kararında; toplu iş 

sözleşmesi zamlarının yürürlüğe girmesinden kısa süre önce sendikalı işçilerin işten 

çıkarılıp yerine daha fazla sayıda sendikasız ve düşük ücretle işçi alınmasının 

sendikal nedenle feshi gösterdiğini belirtmiştir.350 Tüm bunların yanında ekonomik 

sıkıntı içine düşen işverenin, toplu iş sözleşmesi yükünü azaltmak üzere, 

tazminatlarını ödeyerek sendikalı işçileri işten çıkarması, sendikal nedenle feshe 

konu oluşturmayacaktır.351 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun vermiş olduğu bir kararında; toplu iş 

sözleşmesi prosedürünün başlatıldığı dönemde çalıştığı işyerinin ekonomik 

nedenlerle kapatılması sonucu iş akdi feshedilen işçinin sendikal tazminat isteğine 

karşı “işverenin iflasa gitmesinin beklenmeyeceği ve kapatma iradesine üstünlük 

tanınması gerektiği” yolunda görüş beyan etmiştir. Buna karşı, bir üye karşı oy 

yazısında “her ne kadar sendika grev kararı almış ve yetki düşmemiş ise de yapılacak 

bir sözleşmenin uygulanabilirliği hiç bir işçi bırakılmamak suretiyle önlenmiştir… 

hiçbir zaman kuruma karşı zarar ettiği gerekçesiyle sözleşmeyi yenilemeyeceğini 

beyan etmeyen vakfın, faaliyetlerinde karlılık değil en ucuz biçimde hizmet yapmayı 

esas aldığı… toplu iş sözleşmesinin bağıtlanması işçi ücretlerinin yükseltilmesi 

suretiyle işletmenin işveren ve kurum yönünden faydalılığı ve verimliliği ortadan 

kalkacağı olduğundan davacının sendikal tazminata hak kazandığı” şeklindeki 

görüşüyle daha isabetli olarak işverenin gerçek niyetinin ekonomik neden ileri 

sürerek yapılacak sözleşmenin uygulanabilirliğini, işçi bırakılmamak suretiyle 

önlemek olduğunu belirtmiştir.352  

Yapılan fesihlerde, işverenin gerçek niyetinin ortaya konulması önemlidir. 

Nitekim, Yargıtay, sendikaya üye olduktan kısa bir süre sonra, toplu sözleşme 

prosedürü başlarken işten çıkarılan işçiye sendikal tazminat verilmesi gerektiğine 
                                                 
349   Bkz.: Karşı görüş Günay, Sendikalar, 589.  
350  Y.9.HD. 06.02.1997, E.1996/19201, K.1997/2000, Günay, Sendikalar, 650. 
351  Centel, Sendikal Nedenle Fesih. 
352  Y.9.HD. 10.11.1999, E.1999/9–932, K.1999/943, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
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karar vermiştir.353  Ancak, sendikanın yetkili olduğu, başvuru anındaki üye sayısı 

itibariyle (TİSGLK. m.13/2) saptanacağı için yetki başvurusundan sonra yapılan 

fesihlerin sendikal fesih olduğu yolundaki karine zayıflamaktadır. Yargıtay, bir 

kararında, toplu iş sözleşmeleri başladıktan sonra yapılan feshin sendikal olmayacağı 

gibi kötüniyetli de sayılmayabileceğini ifade etmiştir.354 Yine, Yargıtay, bir başka 

kararında, sendikanın işyerinde yetki almış olmasından dolayı işçi çıkartılmış olması 

nedeniyle yapılan fesihte sendikal tazminat yerine kötüniyet tazminatına 

hükmedilmesi gerektiğine karar vermiştir.355 Böylece, Yüksek Mahkeme, verdiği 

kararlarda, yetki başvurusundan sonra yapılan fesihlerin sendikal nedenli olduğu 

hususunu her zaman inandırıcı bulmamıştır.  

Diğer yandan, sendikanın yetki tespiti için bakanlığa başvurusundan sonra 

panik havası içinde yetki prosedürüne bir etkisi olup olmayacağını düşünmeden 

yapılacak olan işten çıkarmalar olabilmektedir. Örneğin Yüksek Mahkeme, yetki 

başvurusundan kısa bir süre sonra ekonomik nedenler ileri sürerek işçi çıkartıp kısa 

bir süre sonra yeni işçi alımına giden işverenin iddiasını inandırıcı bulmayarak 

sendikal fesih olduğuna karar vermiştir.356 Dolayısıyla, yetki başvurusunun hemen 

                                                 
353  “…dosyadaki bilgi ve belgelere ve dinlenen davacı tanıklarının ifadeleri ile doğrulanan 

olayların akışına göre, davacının sendikaya üye olduktan kısa bir sonra işten çıkartıldığı ve 
yerine başka sendikasız işçi alınarak çalıştırıldığı anlaşılmaktadır. İşyerinde yürürlükte 
bulunan toplu iş sözleşmesinin sona ermesine kısa bir süre kalmış olup yeni dönem toplu iş 
sözleşmesi prosedürünün başlatılmasının da gündemde olduğu dikkate alındığında, iş aktinin 
sendikaya üyelik nedeniyle feshedildiğinin kabulü gerekir. Bazı sendikalı işçilerin 
çalışmalarını sürdürmüş olmaları da bu hukuki sonucu değiştirmez…” Y.9.HD. 05.04.1994, 
E.1993/12825, K.1994/5113, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

354  Y.9.HD. 08.10.1996, E.1996/10336, K.1996/19094, Günay, Sendikalar, 656. 
355  Y.9.HD. 22.06.1989, E.1989/2846, K.1989/5844, Tekstil İşveren, Kasım 1989, S.140, 20– 

21. 
356  “…işyerinde çalışan işçilerin büyük bir kısmı 15.12.2000 tarihinde sendikaya üye olmuşlar, 

18.12.2000 tarihinde sendikanın yetki için başvurusu üzerine çoğunluğu haiz olduğu 
belirlenmiştir. Davacının da aralarında bulunduğu çok sayıda işçinin iş sözleşmesi 19.12.200 
tarihinde ekonomik kriz gerekçe gösterilerek sona erdirilmiştir. Ancak fesihten 11 gün sonra 
yeni işçiler işe alınmış ve fesihlerden 20 gün sonra sendikanın talebiyle Asliye Hukuk 
Mahkemesince işyerinde tespit yapılmış, 164 işçinin çalıştığı, tamamının sendikasız olduğu 
ve işyerinin tamamen faaliyette olduğu saptanmıştır. Olayların bu kronolojik seyrine göre 
sendika üyeliklerinin yaşandığı ve yetki prosedürünün işlediği bir dönemde davacı işçinin iş 
sözleşmesinin sendika üyeliği sebebiyle feshedildiği sonucu ortay çıkmaktadır…yapılan bu 
açıklamalara göre, davacı işçinin iş sözleşmesinin feshinin, sendikal nedene dayandığının 
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sonrası için de sendikal fesih karinesi uygulanmalıdır.357 Zaten Yargıtay’ın bu 

yöndeki kararlarında tam bir birlik olduğunu söyleyemiyoruz. Örneğin Yargıtay, bir 

kararda, toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki alan sendika ile toplu görüşmeye 

başlandıktan sonra, işveren tarafından yapılan feshin sendikal fesih olacağını ifade 

etmiştir.358 Tüm bunların yanında, yetki sürecinde yapılan tüm fesihlerin, sendikal 

fesih olacağını kabul etmek imkânı bulunmamaktadır. Bu süreçte yapılan fesihlerde 

işçilerin feshe neden olan olaylarda ki rolleri dikkatle incelenmelidir. Nitekim süreç 

devam ediyor olsa da işçilerin yaptığı direniş nedeniyle işverenin yapacağı fesih, 

sendikal fesih olmayacaktır.359 Bunun gibi yetki tespiti başvurusunda bulunulmuş 

olup, sendikanın işyerinde çoğunluğu tespit edilmiş edildikten sonra işverenin 

mahkemeye itirazı üzerine bazı işçilerin işyerinde işi yavaşlatma veya verilen işi 

yapmaması üzerine yapılan fesihler haklı nedenle fesih sayılacaktır.360  

 

                                                                                                                                          
kabulü gerekir…” Y.9.HD. 02.12.2003, E.2003/7129, K.2003/19855, 
TÜBA/MEVZUATBANK, 
http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=2319855.9HD, 04.09.2007. 

357  Bayram, 1241. 
358  “….davacının iş akti işverence işyerinde TİS’i yapmak için yetki alan sendika ile toplu 

görüşmeye başlandıktan sonra feshedilmiştir. Bu davranış 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu’nun 31 inci maddesinin 3. ve 5. fıkra hükümlerine aykırı hareketi oluşturur. Böyle 
olunca da anılan yasa hükmünün son fıkrası uyarınca davacının ücretinin 1 yıllık tutarından 
az olmamak üzere bir tazminata hükmedilmek gerekir.” Y.9.HD. 09.04.1991, E.1991/2634, 
K.1991/7427, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

359  “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre sekiz işçinin işverence iş akitlerinin feshi üzerine 
işyerinde gergin bir ortam oluştuğu, işçilerin bir araya gelmek suretiyle fesih işlemini oturma 
ve protesto şeklinde tepki göstererek direnişe geçtikleri, bu olayların geçtiği gün tutulan 
tutanaklardan, noterlik tespitinden ve Bölge Çalışma Müdürlüğünce yapılan soruşturma 
üzerine düzenlenen rapordan anlaşılmaktadır. Davalı işveren bu olaylar üzerine olaylara 
karışan çok sayıdaki işçiyi çıkarmış, böylece mevcut direnişe son vermek istemiştir. 
Olayların bu gelişme seyrinden davacının işine sendikal nedenle son verildiği sonucuna 
varmak olanağı yoktur. Her ne kadar olayın cereyan ettiği tarihlere yakın günlerde 
sendikanın çoğunluk tespiti girişimleri ve birçok işçinin sendikaya üyeliği söz konusu 
ise de olayların akışından, feshin yoğunlaşan sendikal faaliyetler sonucu gerçekleştirildiği 
kabul edilemez.” Y.9.HD. 26.03.1996, E.1996/1586, K.1996/6194, 
TÜBA/MEVZUATBANK, http://www.ajanstuba.com.tr/yazdir.asp?dosyaid=SN-YK-F.078, 
09.04.2007 

360  Y.9.HD. 14.03.2002, E.2002/5209, K.2002/4183, Çelik, Yargıtay Kararlarının 
Değerlendirilmesi 2002, 241.  
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III- SENDİKAL FESİH SAYILMAYAN HALLER 

  

Sendika üyesi olan veya sendikal faaliyetlere katılan her işçinin iş 

sözleşmelerinin feshedildiği bütün durumların sendikal fesih olduğunu ve bunun 

sonucu olarak da, sendikal tazminata hükmedileceğini düşünmek yanlış olur. İşten 

çıkarılan bir işçinin sırf sendikalı olması, feshin sendikal nedene dayandığını 

göstermez. İşçinin sendikal fesih iddiasında iyiniyetli olduğu da ortaya konmalıdır. 

Bazı durumlarda, örneğin işverenin işçi kısıntısına gideceğini anlayan bazı işçilerin 

sendikaya üye olarak yüksek tazminat alma niyetlerinin olup olmadığı da tespit 

edilmelidir. Bu gibi durumlarda, tabidir ki, işçi SenK. m. 31/6 daki tazminattan 

yararlanamayacaktır.361 Bu sebeple, Yargıtay, verdiği kararlarda feshin sendikal 

nedenlerle yapıldığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya konmasını aramakta 

ve bunun için bir takım araştırmaların yapılmış olmasını şart koşmaktadır.362 

Ekonomik nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi ve işin bir bölümünün alt 

işverene verilmesinin sendikal nedenle fesih sonucunu doğurmaması mümkündür. 

Çünkü, sözleşmesi feshedilen işçinin salt sendika üyesi olması, feshin sendikal 

nedene dayandığını göstermez.363 İşverenin bu gibi bazı durumlarda yaptığı 

                                                 
361  Mustafa Kılıçoğlu/Kemal Şenocak, İş Güvencesi Hukuku, İstanbul 2007, 485 . 
362  “Feshin sendikal nedene dayalı olup olmadığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklığa 

kavuşturulması gerekir. Sendika üyeliğinden dolayı iş sözleşmesinin feshedildiğinin ileri 
sürülmesi durumunda, işyerinde fesih itibari ile çalışan işçi sayısı, sendikaya üye olan işçi 
sayısı, iş sözleşmesi feshedilen işçilerden kaç tanesinin sendikalı olduğu, sendika üyeliğinden 
ayrılan işçilerden iş sözleşmesi feshedilen olup olmadığı gibi olgular araştırılarak dosya 
içeriği ile birlikte değerlendirme yapılmak suretiyle sonucuna göre bir karar verilmelidir.” 
Y.9.HD. 11.12.2006, E.2006/31612, K.2006/32667, Kılıçoğlu/Şenocak, 1416–1417.  

363  Günay, Yeni İş Yasaları, 784; “Karara konu uyuşmazlıkta işveren niteliğindeki tüzel kişi 
yönetim kurulunun ‘işyerinin verimliliğini kaybetmesi ve kapasite daraltması gibi ekonomik 
nedenlerle işçi sayısının azaltılması ve işyerinin bir bölümünün taşerona verilmesi’ 
hakkındaki kararının uygulamaya konulması üzerine davacı ile 29 işçinin hizmet akdi 
feshedilmiştir. İşçinin feshe karşı korunması amacıyla işverenin belirsiz süreli hizmet 
akitlerini geçerli bir nedene dayanarak feshedilmesinin öngörüldüğü ülkelerde dahi ekonomik 
sebepler bireysel ve toplu işten çıkarmalarda işveren yönünden fesih için geçerli neden olarak 
kabul edilmektedir. Bu açıdan ve işverenin davacı işçiyi sendikal faaliyeti sebebiyle işten 
çıkardığını gösteren başka bir işlem bulunmadığı, ayrıca davacı ve arkadaşlarının çok eski 
tarihten beri sendika üyesi oldukları da dikkate alındığında, işçinin hizmet akdinin feshine 
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fesihlerin, sendikal tazminata hak kazandırması söz konusu olmayacaktır. Bu gibi 

durumlara başka örnek olarak; işyerinin verimliliğini kaybetmesi, kapasite 

daraltılması ya da bir bölümün tamamen kaldırılması nedeniyle yapılan fesihleri 

sayabiliriz.364 Yine, işverenin üretimi arttırmak ve günün şartlarına uygun olarak 

işyeri reorganizasyonu gerçekleştirmek için işçinin işten çıkarılması sendikal 

tazminatı gerektirmeyecektir.365 İşverenin ekonomik gereklerle fesih yaptığını ileri 

sürmesi ve işyerinde halen sendika üyesi işçilerin çalışması ve sendikanın yetkisini 

etkilememesi sendikal fesih olmadığı hususunda kanaat oluşmasına yetecektir.366  Bu 

gibi durumlarda sözleşmesi feshedilen işçinin sendika üyesi olması sendikal fesih 

sonucunu doğurmaz. 

İşçilerin sadece sendika üyesi olmaları, yapılan feshin sendikal nedenle 

yapıldığını göstermez. Yapılan feshin sendikaya üye olma, olmama veya sendikal 

faaliyetlerden dolayı yapıldığının ispatlanması gerekir.367 İşçinin iş sözleşmesinin 

feshedilmesi ve kısa süre sonra yerine başka bir işçinin alınması, her zaman hizmet 

aktinin sendikal nedenden dolayı olduğunu göstermez. Gerçekten, işveren, iş 

sözleşmesini işçinin şahsına veya davranışlarına dayalı nedenlerden368 veya işçinin 

                                                                                                                                          
sendikal faaliyetinin sebep olduğu iddiasını ve bu sebeple tazminat talebini haklı görmek 
mümkün değildir.” Y.9.HD. 28.06.1994, E.1994/8277, K.1994/10145, Günay, Yeni İş 
Yasaları, 784, dn.101; aynı karar için bkz.: Günay, Sendikalar, 678. 
Demir, Toplu İş Hukuku, 115; “Yılın belirli aylarında faaliyet gösteren dinlenme tesisinde 
mevsimlik işçi olarak çalıştıktan sonra yılın tamamında çalıştırılmak üzere anlaşma yapılan 
işçi, işverenin tekrar mevsimlik statüde çalışma önerisini kabul etmediği için hizmet akdinin 
feshinin sendikal sebebe dayandığını kanıtlayamadığı için kötüniyetle fesihten söz edilemez.” 
Y.9.HD. 07.10.1997, E.1997/12691, K.1997/17222, Ekonomi, 1997 Yılı Emsal Kararları, 
185. 

365  Y.9.HD. 22.04.1996, E.1996/6831, K.1996/9239, Günay, Sendikalar, 663. 
366  Y.9.HD. 17.04.2006, E.2006/6811, K.2006/9960, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası.        
367  “Davacı ile birlikte birden fazla sendika üyesi işçinin de iş sözleşmesinin feshedilmiş olması, 

başlı başına sendikal nedenle fesih olgusunun kanıtlanmasına yeterli değildir. İşyerinde çok 
sayıda adı geçen sendika üyesi çalışan olduğu sabittir… Böyle olunca davacının iş 
sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği kanıtlanabilmiş değildir.” Y.9.HD. 18.04.2006, 
E.2006/7924, K.2006/10478, Türk-İş Hukuk Bülteni, Kasım-Aralık 2006, Sayı:84, 46. 

368  “Gereği gibi çalışmaması sebebiyle işçinin hizmet akdinin feshi sendikal tazminatı 
gerektirmez” Y.9.HD. 17.10.1995, E.1995/21186, K.1995/31706, Günay, Sendikalar, 669; 
“Ücretini az bularak çalışmayı bırakan işçinin hizmet akdinin işverence feshi sendikal amaçlı 
değildir” Y.9.HD. 06.06.1995, E.1995/8645, K.1995/19797, Günay, Sendikalar, 673; 



 

 

 

 

119

nitelikleri işin gereklerine cevap vermediği için sözleşmesini feshetmiş olabilir. Bu 

gibi durumlarda iş sözleşmesi feshedilen işçinin, kısa bir süre önce sendikaya üye 

olması, sendikal fesih olduğunu göstermez. Ancak, fesih hakkının sırf işçi sendikaya 

üye olduğu için kullanılmış olduğu tespit edilmesi halinde, işverenin sendika 

özgürlüğüne aykırı bu davranışı himaye edilemeyecek ve sendikal fesih söz konusu 

olacaktır.369 Yargıtay, vermiş olduğu bir kararda, belirli süreye tabi iş sözleşmesi ile 

çalışan işçinin süre bitimine yakın bir tarihte sendikaya üye olmasından sonra iş 

sözleşmesinin feshinin sendikal amaçlı olmadığına karar vermiştir. İşçinin sendika 

üyeliği ve feshin birbirine yakın oluşu buna ilaveten çalışma süresinin kısalığı ile iş 

alanının taşerona devredilişini tüm bunlarla beraber en önemlisi sendikal faaliyet 

nedeniyle feshin kanıtlanamamış olması, Yüksek Mahkemeyi bu sonuca götüren 

etkenler olmuştur.370  

Yargıtay, verdiği bir kararda belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin 

ihbar ve kötüniyet tazminatı isteyemeyeceği gibi sendikal tazminatın da söz konusu 

olamayacağını belirtmiştir. İşçinin belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması 

onun bir sendikaya üyeliğini engellemez dolayısıyla sözleşmesi sürerken de sendikal 

fesih ve sendikal tazminat söz konusu olabilecektir. Karardan tam açık 

anlaşılmamakla birlikte biz burada Yargıtay’ın sözleşmenin süresinin bitmiş olması 

ve ortada sendikal bir nedenin olmadığını ileri sürerek, sendikal feshi kabul 

etmediğini düşünmekteyiz. Aksi halde belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalışanların 

sırf bu sebepten dolayı sendikal tazminata hak kazanamayacaklarını düşünmek 

yasalara ve sendika özgürlüğüne aykırılık teşkil edecektir.371 

 Fesih tarihinde ve de sonrasında işyerinde sendikalı işçi çalıştırmaya devam 

edilmesini Yüksek Mahkeme sendikal fesih olmadığına karine kabul etmiştir. 
                                                                                                                                          

"Devamsızlık yapan işçinin hizmet akdinin feshi sendikal amaçlı değildir” Y.9.HD. 
17.01.1996, E.1995/21903, K.1996/157, Günay, Sendikalar, 666. 

369  Münir Ekonomi, Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1994, İstanbul 
 1996, 84. 
370  Y.9.HD. 06.06.1996, E.1996/11874, K.1996/13023, Günay, Sendikalar, 661. 
371  Y.9.HD. 15.04.1996, E.1995/34525, K.1996/8262, Günay, Sendikalar, 664. 
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Yargıtay, bu yönde vermiş olduğu bir kararda; fesih tarihinde ve gerek fesih 

tarihinden sonra işyerinde sendika üyesi birçok işçinin çalışmasına devam etmiş 

olması nedeniyle feshin sendikal nedene dayanmadığını kabul etmiştir.372 Oysa ki, 

yalnız başına sendikalı işçi çalıştırmaya devam etmek feshin sendikal olmadığına 

yeterli bir karine olmamalıdır. Çünkü, sözleşmesi feshedilen işçiler, sendikal faaliyet 

yönünden daha yoğun, işveren açısından diğer işçilere kötü örnek teşkil edici ve 

işvereni rahatsız edici olabilirler. Bu yüzden, fesih sebebinin tek başına bu nedenle 

sendikal olmadığına kanaat getirilmesi yanıltıcı olabilir. 

Diğer yandan, yetki sürecinde yapılan bütün fesihler de sendikal fesih 

olmayabilir. Yapılan fesihler, sendikanın yetki almasını engellemiyorsa, işten 

çıkarılan işçilerin çoğunluğu sendikalı da olsa, feshin sendikal nedenlerle yapıldığı 

işçi tarafından kanıtlanmış olmadıkça, sendikal fesihten söz edilemeyecektir.373 

Ayrıca, uygulanan toplu iş sözleşmesinin bitimine kısa bir süre kalması ve yeni 

dönem sözleşme prosedürünün başlatılmasının gündemde olması da, bu sırada 

yapılacak fesihlerin mutlaka sendikal nedene dayandığını göstermeyecektir.374 

İşverenin, gerçekten ekonomik nedenlerin varlığı halinde, tüm işçilerin 

sendikalı da olsa işten çıkarmasının ekonomik nedene dayanması durumunda, 

işçilerin hizmet sözleşmelerinin sendikal nedenle feshedildiği ileri sürülemez.375 

İşverenin yaptığı fesihlerin sendikal nedenle yapıldığı açık bir şekilde ortaya 

                                                 
372  “… dosya içeriğine göre, gerek fesih tarihinde ve gerekse daha sonra işyerinde sendika üyesi 

bir çok işçinin çalışmasına devam etmiş olması nedeniyle, feshin sendikal nedene 
dayandığının kabul edilmesi hatalı bulunmuştur.” Y.9.HD. 27.03.2006, E.2006/6685, 
K.2006/7652, Çalışma ve Toplum, 2006/3, S.10, 217–219; aynı karar için bkz.: Kazancı 
Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

373  “…işten çıkarılan işçilerin çoğunluğunun sendikalı olması tek başına sendikal tazminatı 
gerektirmez.” Y.9.HD. 14.05.1999, E.1997/4914, K.1997/8974, Günay, Sendikalar, 648 

374  Y.9.HD. 11.06.1991, E.1991/7637, K.1991/9532, Tekstil İşveren, Aralık 1991, 17– 
18.  

375  “Ekonomik kriz nedeniyle işçilerin hizmet akdinin askıya alınması veya haklarının ödenmesi 
suretiyle sona erdirilmesi sendikal tazminatı gerektirmez” Y.9.HD. 04.11.1991, 
E.1996/11052, K.1996/20453, Günay, Sendikalar, 654. 
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konmalıdır.376 İşverenin ekonomik nedenlerle işçi çıkarması yanında, işyerinde 

yürütülen asıl işin bir bölümünü veya yardımcı işleri alt işverene vermesi durumunda 

da, sözleşmesi feshedilen işçiler yönünden bunun sendikal nedenle yapıldığı yolunda 

bir dayanak teşkil etmeyecektir. Ekonomik kriz nedeniyle işverene ait başka işyerine 

nakledilen işçilerin iş sözleşmelerini feshetmeleri de, ortada bir sendikal neden 

olmadığı için sendikal tazminatı gerektirmeyecektir.377 Yine, işçilerin işine ekonomik 

durumunun bozukluğu nedeniyle işveren tarafından son verildiği iddia edilirken bu 

fesihlere sendikal faaliyetlerin etkili olduğu kanıtlanamamışsa, bu şekildeki işten 

çıkarmalar sendikal tazminatı gerektirmez.378 

İşverenin, işyerindeki sendikal faaliyeti engellemek amacıyla işçileri topluca 

işten çıkarmak ve yürütülen işi daha küçük gruplar halinde sendika üyesi olmayan 

işçi çalıştırmayı amaçlar şekilde bölerek alt işverenlere vermek yoluna gitmiş olması 

durumunda, sendikal fesih söz konusu olacaktır.379 Hatta, uygulamada bazen işveren, 

sendikal örgütlenmeyi önlemek ve sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisini almasını 

önlemek için işyerinde çalıştırdığı işçilerini değişik taşeronlarda kayıtlarda 

göstermekte; işçiler bile, hangi taşeron işçisi olduklarını bilemeyebilmektedir.380 

İşçilerin çeşitli sebeplerle yaptıkları protesto, kanunsuz direniş, oturma 

eylemi, toplu iş bırakma gibi fiilleri dolayısıyla korunmaları ve sendikal tazminat 

istemeleri mümkün değildir. İşverenin bu gibi davranışlarda bulunan işçilerin 
                                                 
376  Y.9.HD. 07.10.1998, E.1998/11156, K.1998/14077, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası. 
377  Y.9.HD. 21.01.1997. E.1996/18449, K.1997/725, Günay, Sendikalar, 652; fakat sendikal 

nedenle işyeri değiştirilmesi sendikal tazminatı gerektirecektir. Bu konudaki karar için bkz.: 
Y.9.HD. 19.06.1995, E.1995/5219, K.1995/22082, Günay, Sendikalar, 673. 

378  Y.9.HD. 20.09.1996, E.1996/5823, K.1996/17565, Günay, Sendikalar, 658. 
379   Ekonomi, 85; Aynı yazar, Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi 1994, 85; Günay, Yeni İş 

Yasaları, 785. 
380  “Dosya içeriğine göre, davacı gibi birçok işçi davalı… A.Ş. işçisi iken 2002 yılından 

başlayarak işçilik hizmeti teminine yönelik sözleşme yapılan taşeron işçisi olarak kayıtlarda 
gösterildikleri, işçilerin hangi taşeron işçisi olduklarını dahi bilmedikleri, asıl işverenin üye 
sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisini almaması için bu yollara başvurduğu, davalılar 
arasında muvazaalı işlem olduğu ve feshin sendikal nedenle gerçekleştirildiği 
anlaşılmaktadır.” Y.9.HD. 21.02.2005, E.2004/32618, K.2005/5690, Çalışma ve Toplum, 
2005/2, S.5, 191–193. 



 

 

 

 

122

sözleşmelerini feshi, sendikal fesih olmayacaktır. Yargıtay, iş bitimi işyerini terk 

etmeyerek iş sözleşmesi feshedilen taşeron işçileriyle birlikte iş arkadaşlarını 

işverene karşı kışkırtma eyleminin; işyerinde huzursuzluğa neden olduğunu fakat 

üretimi engelleme yönünde olmadığını kabul ederek, bu eylemin kanun dışı grev 

olarak nitelendirilmemesinin yerinde olduğunu belirtmiştir. Ancak, Yargıtay, bu 

durumun, iş sözleşmesinin feshi açısından geçerli neden olduğunu ifade etmiştir.381 

İşçilerin, işveren tarafından haksızlığa uğradığını düşündükleri arkadaşları 

için yapacakları topluca iş bırakma eylemi haklı fesih nedeni olacağından yapılacak 

fesihler sonucu sendikal tazminat istenmesi söz konusu olmayacaktır.382 Yargıtay, 

kanunsuz direnişte bulunan işçilerin sendikal tazminat taleplerinin reddedilmesi 

gerektiği hususunda, karar vermektedir.383 Bir Yargıtay kararında, iş saatlerinde 

izinsiz yapılan toplantıya katılan ve işbaşı yapmadığı gibi işyerini terk edip ertesi 

günü işbaşı yapmamak suretiyle topluca işi bırakmak eylemine katıldığı sabit olan 

işçinin hizmet aktinin feshinde kanuna aykırılık bulunmadığı ve dolayısıyla sendikal 

tazminat taleplerinin kabulü yolunda karar verilemeyeceği belirtilmiştir.384 Yargıtay, 

                                                 
381  Y.9.HD. 31.01.2005, E.2004/31628, K.2005/2540, TÜBA/MEVZUATBANK, 

 http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=2502540.9HD, 04.09.2007. 
382  “İşyerinde sabah vardiyasında çalışan davacı ve arkadaşlarını, başkaca 33 işçinin  

sözleşmesinin işverence feshedilmesi üzerine topluca işi bıraktıkları ve fabrika önünde 
bir araya gelerek işvereni protesto ettikleri dosya içeriği ve özellikle Bölge Çalışma 
Müdürlüğü İş Müfettişlerince düzenlenen rapor içeriğinden anlaşılmaktadır… Bu konuda 
belirtmek gerekir ki işçilerin toplu işi bırakmaları eylemi 1475 sayılı İş Kanunu’nun 17/2-d 
maddesinde yazılı hali oluşturur ki bu durumda işverenin anılan eyleme dayanarak 
gerçekleştirdiği fesih haklı olarak nitelendirilmelidir. Böyle olunca ihbar, kıdem tazminatları 
ile sendikal tazminata hak kazanılması olanağı bulunmamaktadır.” Y.9.HD. 18.09.200, 
E.2001/10898,K.2001/13933,TÜBA/MEVZUATBANK,htp://www.ajanstuba.com.tr/yazdirm
ng.asp?dosyaid=2113933.9HD, 04.10.2007. 

383  “Bir kısım işçinin işine son verilmesi üzerine direnişe katılan işçilerin hizmet akitlerinin feshi 
sendikal tazminatı gerektirmez.” Y.9.HD. 26.03.1996, E.1996/1586, K.1996/6194, Günay, 
Sendikalar, 666; “Davacının iş akti kanunsuz direnişe katılması nedeniyle feshedilmiş ve bu 
olgu kesinleşen ilamla tespit edilmiş bulunduğundan; davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile 
sendikal tazminat isteyemez.” Y.9.HD. 24.11.1993, E.1993/3540, K.1994/5876; “Kanunsuz 
direnişe katılan işçilerin iş akitlerinin feshi durumunda, sendikal tazminat ile ihbar ve kıdem 
tazminatı isteklerinin reddi gerekir.” Y.9.HD. 02.05.1995, E.1994/7512, K.1994/10845, 
http://www.adalet.org/okarar.php 

384  Y.9.HD. 19.12.1997, E.1997/16904, K.1997/21880, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 
Bankası. 
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dikkate değer bir başka kararında is,e işçinin işini terk ederek işyerinde oturma 

eylemi yapması nedeniyle, iş sözleşmesinin işçi tarafından işi terk etmek suretiyle 

bozulduğunu kabul ederek sendikal tazminat talebinin reddine karar vermiştir.385 

İşvereni protesto amacıyla, işyerinde ve iş saatleri içinde yapılan toplantıya 

katılan işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde sendikal tazminat istenemez.386 Ayrıca, 

işvereni protesto amacıyla toplu viziteye çıkmaları durumunda, yine sendikal 

tazminat söz konusu olamayacaktır.387 İşçiler, işverene karşı olan talepleri hakkında 

ilgi uyandırmak yada isteklerinin bir an önce gerçekleşmesi için baskı kurmak 

amacıyla toplu vizite eylemlerinde bulunabilmektedir. Hernekadar, her işçi için 

tedavi amacıyla doktora gitmesi bir hak olsa da sendikanın kararına veya işçilerin 

aralarındaki anlaşmaya dayanarak sırf işyerinde işi durdurmak yada yavaşlatmak 

amacıyla bu hak kullanılırsa, işveren üzerinde baskı kurmaya yönelik bu davranış, 

kanuna aykırılık teşkil edecektir.388 Yargıtay da verdiği kararlarda hasta olmadıkları 

                                                 
385  Y.9.HD. 11.06.1998 E.1998/8321, K.1998/10273, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası; Aynı yöndeki bir başka kararda, “Arkadaşlarının işten çıkarılması nedeniyle, oturma 
eylemi yaparak çalışmayan işçilerin bu eylemi nedeniyle iş akitlerinin feshi durumunda 
sendikal tazminata hükmedilemez.” Şeklinde hüküm kurulmuştur. Y.9.HD. 02.05.1995, 
E.1995/4318, K.1995/14310, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

386  “… protesto babında işyerinde ya da iş saatlerinin içinde toplantı yapıldığı ve bunun üzerine 
toplantıya katılan işçilerin sözleşmelerinin feshedildiği sonucuna varıldığı takdirde işçinin 
ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamayacağı düşünülmeli, böyle bir toplantı yapılmış 
olmakla birlikte toplantıya katılmayan işçiler varsa onların sözleşmelerinin feshi haksız 
olduğu kabul edilerek ihbar ve kıdem tazminatları ve koşulları gerçekleşmişse ayrıca sendikal 
tazminata karar verilmelidir.” Y.9.HD. 30.12.1998, E.1999/5957, K.1999/7071, Kazancı 
Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

387  “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, işyerinde çalışan iki işçinin işveren tarafından hizmet 
sözleşmesinin feshedilmesi üzerine, işyerinde çalışan işçiler tarafından işverene karşı birlikte 
tavır alınma yoluna gidildiği, bu sırada davacının da işverenin eylemini protesto babında 
50’yi aşkın arkadaşı ile birlikte viziteye çıktığı, viziteden sonuç alınamaması üzerine işçilerin 
işbaşı yaptıkları fakat işveren tarafından ertesi gün davacı ve arkadaşlarının iş akitlerine son 
verildiği daha sonra işçilerin sendikaya üye olmak için girişimde bulundukları ve sendikaya 
üye oldukları açık ve seçik anlaşılmaktadır. Olayların bu akışı davacı ve arkadaşlarının, 
davalı işverene karşı toplu hareket ve protesto şeklinde davranışta bulunduklarını 
göstermektedir. Bu olgular karşısında işveren 1475 sayılı İş Kanunu’nun 17/II-d maddesinde 
öngörülen doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış nedeniyle akti feshetmekte haklıdır. 
Böyle olunca ihbar, kıdem ve sendikal tazminat isteklerinin reddine karar verilmesi 
gerekirken…” Y.9.HD. 19.12.1995, E.1995/34701, K.1995/35842, Kazancı Mevzuat ve 
İçtihat Bilgi Bankası. 

388  Münir Ekonomi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1994, İstanbul 1996,  
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halde, topluca viziteye çıkarak işi bırakma eyleminin kanun dışı grev, kanuna aykırı 

davranış olduğunu kabul etmektedir.389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 97-98 
389  Bu konudaki kararlar için bkz.: Ünal Narmanlıoğlu, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin 

Kararlarının Değerlendirilmesi 1993, İstanbul 1995, 160; Ekonomi, 1994 Yılı Kararları, 
 97. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SENDİKAL FESHİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI 

 

I- SENDİKAL FESHİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

 İşçilerin anayasa ve yasalardan kaynaklanan sendika seçme özgürlüğüne 

engel olmak amacıyla işveren tarafından yapılan fesihler, hakkın kötüye 

kullanılmasıdır. İşçinin bir sendikaya üye olma veya olmama, belirli bir sendika 

üyeliğini koruma veya üyelikten ayrılma özgürlüğünün işveren tarafından ihlal 

edilerek, iş sözleşmelerinin feshedilmesi, objektif iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil 

edecektir. Diğer yandan, üyeliğin yanında işçinin sendikal faaliyetlere katılma veya 

şahsen sendikal faaliyete öncülük yapma veyahut sendikada bir görev alma 

dolayısıyla işverenin yapacağı fesihler de, fesih hakkının kötüye kullanılması 

olacaktır.390 Yine, işverenin toplu sözleşme çağrısına engel olmak amacıyla sendikalı 

işçileri işten çıkarması, fesih hakkını işçinin kanuni bir greve katılması nedeniyle 

kullanması, hakkın kötüye kullanımını teşkil edecektir.391 

 İşverenin sendikal nedenlerle yaptığı fesihlerde genellikle kullandığı fesih 

şekli bildirimli fesih olmaktadır. Bunun nedeni ise, iş güvencesi kapsamı dışında olan 

işçiler açısından; bildirimli fesihte haklı bir nedene dayanmak ve herhangi bir 

gerekçe göstermek zorunluluğunun olmamasıdır. Ancak, bildirimli fesih hakkının 

kötüniyetli kullanımı, yasaca korunmamaktadır. Fesih hakkının kullanımı, meşru 

sebeplere dayanmalıdır. Aksi halde, bu şekildeki fesihler, kötüniyetli fesih olarak 

kabul edilecektir.392  

 Şekil yönünden fesih ihbar sürelerine uyulmuş olması, izlenen amacın iyi 

                                                 
390  Süzek, İş Hukuku, 426. 
391  Süzek, Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, 131–146. 
392  Sümer, 113. 
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niyetli olmaması durumunda, fesih hakkının kötüye kullanılmış olmasını 

engellemeyecektir. Çünkü, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olan fesih 

bildirimleri, şekil olarak olmasa da esas ve özü itibariyle hukuka aykırılık teşkil 

edecektir.393 Bu yüzden, kötüniyetle yapılmış olan fesih, şekil itibariyle hukuka 

uygun olsa da amacından saptırılarak yapılmış bir fesih olacaktır.394 

 Haklı nedenle fesih için kanunda öngörülen şartların oluşması üzerine işveren 

tarafından yapılan feshin, kötüniyetli olduğunu ileri sürme imkânı bulunmamaktadır. 

Haklı nedenle feshe yol açan davranışlarda bulunan ve bu yüzden sözleşmesi 

feshedilen işçinin, sözleşmesinin feshinde sendikal neden olduğunu ileri sürmesi 

kabul edilemez.  

 “Kendisi kötüniyetli bulunan, kusurlu davranışlarıyla aleyhine fesih sebebi 

yaratan işçinin, işverenin iyiniyet kurallarını ihlal ettiğini ileri sürememesi gerekir. 

Çünkü genel kural gereğince, hiç kimse kendi kusuruna dayanarak bir hak iddia 

edemez. İşverenin fesih hakkını kullanmasında haklı fesih sebebinin yanında başka 

bir sebep de, örneğin işçinin sendikal faaliyetlere katılması etkili olmuş bulunsa bile, 

artık bu etken gözönünde tutulamaz.”395 Sonuç olarak, sendikal nedenlerle yapılan 

feshin, nitelik itibariyle kötüniyetli fesih olduğunu söylemek isabetli olacaktır.396 

 

 

                                                 
393  Centel, İş Hukuku, 193; Sümer, 113. 
394  Sümer, 113. 
395  Süzek, Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, 24; Sümer, 114 
396  Sümer, 114.  
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II- SENDİKAL FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 

A-Sendika Özgürlüğüne Aykırı Sözleşme Hükümlerinin 

 Geçersizliği 

  

 Sendikaya üyelik veya sendikal faaliyette bulunma hakkı, işçiye Anayasa ve 

yasalarla sağlanan bir haktır. Bu sebepten dolayı bu hakkı ortadan kaldıracak veya 

zedeleyecek yönde sözleşmeler yapılması ya da iş sözleşmelerine bu yönde hükümler 

konulması, Anayasa ve yasalara aykırılık teşkil edecektir.397 İşçinin sendikal 

özgürlüğünü kısıtlamaya, ortadan kaldırmaya yönelik sözleşmeler yapılamaz. Aksi 

takdirde, BK. m. 19/2 hükmü gereğince, hukuk kuralları ve kanunlara aykırılık 

nedeniyle yapılan sözleşme tamamen hükümsüz olacaktır. Sendikal hakların 

kullanılması halinde, işverene bu sebeple fesih yetkisi tanıyan hükümlerin 

sözleşmelere konulması mümkün olmadığı gibi, sendikalı olma veya olmama 

konusunda işçiyi zorlayıcı bir hüküm de iş sözleşmesine konulmaz.398 

 Sendika özgürlüğünü sınırlayan veya ortadan kaldıran sözleşme hükümleri 

BK. 20 inci maddesi uyarınca hukuken hükümsüz sayılacaktır.399 Buradaki 

hükümsüzlük, sözleşmenin bütününe değil, sadece sendika özgürlüğüne aykırılık 

teşkil etmiş olan kısım için söz konusudur. İşçiyi koruma düşüncesinden yola 

çıkarak, iş sözleşmesinin tamamının değil de sadece sendika özgürlüğünü sınırlayan 

ya da ortadan kaldıran hükümlerin geçersiz sayılması doğru olur.400  

Borçlar Kanunu 20/II maddesi uyarınca, “Akdin muhtevi olduğu şartlardan 

bir kısmının butlanı akdi iptal etmeyip yalnız şart lağvolur. Fakat bunlar olmaksızın 

akdin yapılmayacağı meczum olduğu takdirde, akitler tamamıyla batıl addolunur.” 

                                                 
397  Günay, Yeni İş Yasaları, 766. 
398  Berin Ergin, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin 1999 Kararlarının Değerlendirilmesi, 
 İstanbul 2001, 210; Günay, Sendikalar, 570. 
399  Tunçomağ/Centel, 244; Eyrenci, 132. 
400  Şahlanan, 177; Eyrenci, 132. 
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hükmü dayanak yapılarak işçinin sendika üyeliği ve sendikal faaliyet bazında 

sendika özgürlüğünü kısıtlayan hükümler, hukuken geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, 

işçilerin bu kayıtlarla sorumlu olma zorunluluğu bulunmayacaktır. 

 Yargıtay, bir kararında; işçilik hakları sayılmak suretiyle, bunların hepsinin 

ödendiği ve başka herhangi bir alacağının kalmadığı yönünde düzenlenmiş olan 

ibranamelerin sendikal tazminatı kapsamadığını isabetli bir şekilde belirtmiştir. 

Kararda devamla, sendikal tazminat ya da kötüniyet tazminatı yasalarda özel 

düzenlemeyle işçi yararına kabul edilmiş bulunduğundan bu tür tazminatların 

“herhangi bir alacağım kalmamıştır” şeklindeki sözcük kapsamı içinde kalmadığını 

kabul edilmiştir.401 Gerçekten, iş sözleşmesini sendikal nedenle fesheden işverenin 

kendiliğinden sendikal tazminat ödemiş olması hayatın olağan akışına ters 

düşmektedir. İşverenin kendi yaptığı feshin sendikal nedenle olduğunu kabul edip 

işçisine sendikal tazminat ödeyip sonra da bu konuda bir ibraname almış olması 

inandırıcılık yönünden zayıftır. Dolayısıyla, işçinin kendisine ödenen diğer hakları 

için verdiği ibranamenin sendikal tazminatı da kapsadığı söylenemez.402 Ayrıca, 

Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararında isabetle belirtmiş olduğu gibi işçiden 

ibraname alınmış olması hizmet akdinin feshinin sendikal amaçlı olmadığını 

göstermeyecektir. Bu yüzden işçi tarafından verilmiş olan ibraname dayanak 

yapılarak sendikal feshin olmadığı yönünde verilmiş olan hüküm Yargıtay tarafından 

bozulmuştur.403  

Federal Alman Anayasasının 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası, sendikal 

özgürlüğü doğrudan olumsuz etkileyen kural ve önlemleri geçerli kabul etmemiştir. 

Bunun gibi işverene sendika üyesi olmayan işçilere, toplu iş sözleşmesiyle belirlenen 

                                                 
401  Y.9.HD. 10.02.2000/1336, Yargıtay Kararları Değerlendirilmesi 2000, 127. 
402  Şahlanan, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin 2000, 127. 
403  Y.9.HD. 10.02.1998, E.1997/18257, K.1998/1257, Günay, Sendikalar, 637; “Sendikal 

 tazminatın gerçekleşmesine işverene verilen ibraname engel oluşturmaz.” Y.9.HD. 
09.11.1998, E.1998/13284, K.1998/15728, Günay, Sendikalar, 622. 



 

 

 

 

129

ücreti ödemeyi yasaklayan (Tarifausschlussklauseln)404 veya işverene örgütlenmemiş 

işçilerine sağladığı menfaatler arasında daima bir fark yaratma yükümlülüğü getiren 

toplu iş sözleşmesi hükümleri bu sebeple hükümsüzdür.405 

 

B- Sendikal Tazminat 

  

 Sendika özgürlüğü çalışanlar açısından ne derece önemliyse, bu özgürlüğün 

korunması da o derece önemlidir. Bu özgürlüğü korumak amacıyla getirilen güvence, 

özgürlüğün zedelenmesini önlemek ve bu özgürlük sahiplerinin karşılaşacağı 

zararları önlemek amacı taşır. Sendikalar Kanunu 31 inci maddede düzenlenen 

sendikal tazminat da bu anlamda düzenlenmiş bir hükümdür.406 SenK. 31 inci 

maddedeki yasaklara aykırı şekilde yapılan tüm fesihlerde işveren, işçinin ücretinin 

bir yıllık tutarından az olmamak üzere ödemekle sorumlu olduğu bir tazminattır. Bu 

tazminata uygulamada ve doktrinde sendikal tazminat veya bazen de sendikacılık 

tazminatı adı verilmektedir.407 

Sendikal tazminat, işverenin işyerinde yaptığı aynı zamanda sendikal 

ayrımcılık nedeniyle de işçiye ödemek zorunda olduğu; SenK. m. 31/6 uyarınca 

öngörülen işçinin bir yıllık ücreti tutarından az olamayacak olan tazminattır. İşçinin 

sendikal tazminata hak kazanabilmesi için; sendikal feshin, sendika üyeliği veya 

sendikal faaliyet nedeniyle yapılmış olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Her iki 

durumda da sözleşmesi feshedilen işçi, sendikal tazminata hak kazanabilecektir. 

Görüldüğü gibi Sendikalar Kanununun 31 madddesinde işçinin bireysel sendika 

özgürlüğü, iş sözleşmesinin işveren tarafından sendikal nedenle feshi yönünden 

                                                 
404  “Kapsam dışı kaydı” 
405  Löwisch, 32. 
406  Güzel, 1996 Yılı Kararları, 153. 
407  Uçum,  209. 
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tazminat yaptırımıyla güvence altına alınmıştır.408 Nitekim bu güvenceden 

faydalanma bakımından sendika üyesi olmak veya olmamak arasında bir fark 

bulunmamakta, bu güvenceden sendika üyesi olmayıp da sendikal faaliyetlere katılan 

diğer işçiler de faydalanabilmektedir.409 

Sendikal tazminat, sendikal nedenlerle yapılan feshin en önemli hukuki 

sonuçlarındandır. Bu yüzden, iş sözleşmesinin feshini haklı duruma getiren 

nedenlerin bulunması halinde, işçi sendikal tazminat talep edemeyecektir.410 

Sendikal tazminat talebinin, sadece sendikal fesih durumlarına özgü olduğu 

söylenemez. Bu tazminat, işin sevk ve idaresi ve diğer çalışma şartlarının sendikal 

nedenle farklı uygulanması durumlarında da söz konusu olacaktır.  

Sendikal nedenle fesih dışında, işçilerin sendikaya üye olup olmamaları, ya 

da ayrı sendikalara üye bulunmaları sebebiyle ayırım yapılmasında veya sendikal 

faaliyetlere katılmaları nedeniyle işçilerin farklı işleme maruz bırakılmaları 

durumunda da, SenK. m. 31/3 gereği sendikal tazminat istenebilecektir. Yani iş 

sözleşmeleri feshedilmiş olmasa da bu hükme aykırılık nedeniyle işverenden, 

ayırıma maruz kalan işçi, asgari bir yıllık ücreti tutarında tazminat talep 

edebilecektir.411  

 

1- Sendikal Tazminatın Hukuki Niteliği 

  

 Hernekadar Sendikalar Kanunu’nun 31/6’ncı maddesinde  “İşverenin, hizmet 

akdinin feshi dışında, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket etmesi 

                                                 
408  Sendikalar Kanunu 31 inci maddesinin işçinin feshe karşı korunması açısından yeterli  

koruma sağlamadığı yönündeki görüşü için bkz..: Uçum, 211. 
409  Eyrenci, 136–137. 
410  Sümer, 120. 
411  Günay, Yeni İş Yasaları, 774–775; aynı yazar, Sendikalar, 601. 
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halinde, işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir… 

Sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi halinde ise... 

Ödenecek tazminat işçinin bir yıllık ücreti tutarından az olamaz.” şeklindeki ifadede 

tazminat olarak adlandırılıyorsa da sendikal tazminat, niteliği itibariyle teknik 

anlamda bir tazminat olmayıp “medeni ceza”, özel ceza olarak kabul edilmektedir. 

Sendikal tazminat, iş sözleşmelerinin, işveren tarafından kötüniyetle feshini gösteren 

sendikal amaçlı işten çıkarmaların vasıflı bir şeklidir.412 

 

İşverenin bildirimli fesih hakkının kötüniyetle kullanması işyerinde çalışan 

diğer işçiler üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır. Özellikle işçilerin, fesih korkusu 

nedeniyle işlerinden olmamak için sendikaya üye olmamaları ve sendikal 

özgürlüklerini kullanmaktan çekinmeleri sonucunu doğuracaktır. Böylece, işverenin 

sendikal nedenle iş sözleşmesini fesih baskısı, işçilerin sendikal özgürlükleri üyelik 

ve faaliyette bulunma anlamında baskı altında tutacak ve bu özgürlükleri kullanma 

yönünden caydırıcı bir etki yaratacaktır. Dolayısıyla, işverenin bildirimli fesih 

hakkını kötüniyetle kullanarak sendikal feshe gitmesinin yaptırımının, daha fazla 

korkutucu ve işvereni bu fiili yapmaktan caydırıcı olması gereklidir. Bu yaptırımın, 

özel bir ceza şeklinde ortaya çıkması gerekmektedir.413 

 Sendikal tazminat olarak adlandırılan bu tazminatın amacı, ortaya çıkan 

maddi bir zararı tazmin etmek olmayıp, işverenin fesih hakkını kötüye kullanmaktan 

kaçınmaya zorlamaktır.414 Bu yüzden, işçi, sendikal nedenle yapılan fesih dolayısıyla 

çok az zarara uğramış olsa bile Sendikalar Kanunu 31/6 hükmünde öngörülen işçinin 

bir yıllık ücreti tutarındaki tazminatı isteyebilecektir.415 Hatta, işçi bu fesihten dolayı 

hiçbir zarara uğramamış olsa bile talep halinde bu tazminatın kendisine ödenmesi 

gerekir. Çünkü bu tazminat, sendikal fesihten dolayı işverene verilmiş olan bir tür 

                                                 
412  Günay, Yeni İş Yasaları, 441. 
413  Oğuzman, Fesih, 282; Günay, Yeni İş Yasaları, 794; aynı yazar, Sendikalar, 601. 
414  Süzek, Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, 163. 
415  Süzek, Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, 179. 
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medeni ceza niteliğindedir.416  

  

2- Sendikal Fesih Nedeniyle Sendikal Tazminata Hak Kazandıran 

 Haller 

 

 Sendikalar Kanunu’nun 31/6 ncı maddesinde sendika üyeliği veya sendikal 

faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi halinde işçinin bir yıllık ücretinden az 

olmamak üzere tazminata hak kazanılacaktır. Yine, aynı maddenin son fıkrasında 

“işçinin sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi 

iddiasıyla açacağı davada işçiye ödenecek tazminat miktarı için, altıncı fıkra hükmü 

esas alınır” düzenlemesi mevcuttur.  

 İşçinin sendikal fesih iddiasıyla açacağı davada dayanacağı sebeplerin, ancak 

sendika üyeliği ve sendikal faaliyetten dolayı olması gerektiği Sendikalar Kanununun 

31 inci maddesinden anlaşılmaktadır. Sendika üyeliğinden; işçinin çalıştığı iş 

kolunda kurulu herhangi bir sendikaya üye olma, sendika üyeliğinden ayrılma, 

işverenin istediği bir sendikaya üye olmama veya istemediği bir sendikaya üye olma 

veya hiçbir sendikaya üye olmama, sendikadan istifa baskısına direnme gibi 

nedenlerle fesih yapılması hallerini sayabiliriz. Diğer yandan, işçinin sendika üyesi 

olması yalnız başına iş sözleşmesinin sendikaya üyelik nedeniyle sona erdirildiğini 

göstermeyecektir. Üyelik nedeniyle feshin gerçekleştiğinin somut olay417 ve olgularla 

ispatlanması gerekir. Yargıtay da, kararlarında, bu hususa vurgu yapmaktadır.418  

                                                 
416  Can Tuncay, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2004, 
 Ankara. 2006, 116. 
417  “İş aktinin sendikal nedenlerle feshedildiğini ileri süren işçi, bu durumu kanıtlamakla 

yükümlüdür. Tanık beyanlarında da somut bir olaydan söz edilmiyorsa, sadece bu beyanlara 
dayanılarak sendikal tazminat talebi yerinde görülmez.” Y.9.HD. 01.10.1992, E.1992/3250, 
K.1992/10598, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

418  “…iş akti feshedilen bir işçinin sırf sendika üyesi olması bu sebeple işten çıkarıldığının 
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 Sendikal tazminata hak kazandıran faaliyetlerden, işverenin rızasıyla iş 

saatleri içinde veya iş saatleri dışında yapılan bir sendikal faaliyete katılmak veya 

böyle bir faaliyete öncülük etmek anlaşılacaktır. Bunun yanında, işçinin sendikanın 

toplantılarına katılması ve sendikanın çeşitli organlarında görev alması, sendikanın 

propagandasını yapması, örgütlenme faaliyetlerine katkıda bulunması da sendikal 

faaliyeti oluşturacaktır. Bu saydığımız ve buna benzer olarak sendikal faaliyetler 

dolayısıyla yapılacak olan fesih de, sendikal fesih olacak ve sendikal tazminata hak 

kazandıracaktır.  

 

3- Sendikal Tazminatın Miktarı 

 

 Sendikal tazminatın miktarı, Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi gereği, 

işçinin bir yıllık ücretinden az olmamak üzere yargıç tarafından belirlenir. Bir yıllık 

ücret tutarı kanunda da belirtildiği gibi asgari miktardır. Bu tutarın altında bir 

tazminat miktarının belirlenmesi imkânı bulunmamaktadır. Çünkü bu tutar, sendika 

özgürlüğünü koruma amaçlı olarak, işvereni sendikal fesihten vazgeçirmeyi güden 

bir amacı taşımaktadır. Bu durumda, hükmedilecek tazminat için talep edilen miktarı 

aşmamak, işçinin bir yıllık ücreti tutarından az olmamak koşuluyla, yargıç tarafından 

olayın özellikleri ve sözleşmesi feshedilen işçinin kıdemi gözönünde tutularak takdir 

edilecektir.419 Hatta, kıdemiyle orantılı olarak iki yıllık ücret tutarında veya daha 

fazla sendikal tazminata hükmedilmesi dahi mümkün olabilecektir.420 

Sendikal tazminat miktarının, olayın özelliklerine göre, yargıç tarafından 

işçinin bir yıllık ücretinin üzerinde belirlenme imkânı bulunmaktadır.421 Sendikalar 

                                                                                                                                          
kabulü için yeterli görülemez.” Y.9.HD. 14.06.1993, E.1992/14365, K.1993/10178, Kazancı 
Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

419  Fevzi Şahlanan, “İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı ve Yasal Süreç”, MESS, MERCEK, 
 Nisan, 2003, Y.8, S.30, 19; Kutal, Sendikacılık Faaliyetleri, 54; Usta, 956. 
420  Günay, Sendikalar, 601. 
421  Sümer, 121. 



 

 

 

 

134

Kanunu gereği 12 aylık tutar, asgari miktardır. Oysa ki Yargıtay, vermiş olduğu bir 

kararda; taleple bağlılık gereği 12 ay değil daha az talep edilen tazminata 

hükmedilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmiştir.422 İşçi daha az olan miktarı 

belirtmek yerine sadece sendikal tazminat istemiş olması halinde bile 12 ay tutarında 

bir tazminatın belirlenmesi mümkündür. Ancak, talep sahibi kanundaki miktardan 

habersiz bir şekilde daha az bir tazminat talebinde bulunması halinde mahkeme de 

isabetli olarak HUMK. m. 74 gereği, taleple bağlılık kuralınca davacının istemiş 

olduğu daha az tutarı tazminat olarak tespit etmiştir. Bu uygulama doktrinde de bazı 

yazarlarca isabetli bulunmuştur.423 Hatta Yargıtay tarafından verilen bir kararda; 

davacı işçi, dava dilekçesinde ‘sendikal kötüniyet’ istemesine rağmen Yüksek 

Mahkeme, davacının bu ifade ile sendikal tazminatı kastettiğini ve Sendikalar 

Kanununun 31 inci maddesindeki bir yıllık ücret tutarındaki tazminatı istediğini 

kabul etmiştir.424 

 Kanunda sendikal tazminatın, bir yıllık ücret tutarından az olamayacağının 

belirtilmiş olması karşısında, toplu iş sözleşmelerine konulacak bir hükümle bu 

miktarın üzerinde bir tazminat belirlenebilir.425 Yargıtay’ın kararları da, bu yöndedir. 

Yargıtay tarafından belirtildiğine göre, “anılan maddenin buyuruculuğu, mutlak 

olmayıp nisbi niteliktedir ve bu yönden işçi yararına aşılması mümkündür.426 Toplu 

                                                 
422  “2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31/6 fıkrasına göre, sendikal nedenle fesihlerde işçinin 

bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilmesi gerekir ise de 
davacının talebinin gözönünde tutulması gerekmiştir… davacının yasal sürede başvurmasına 
rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat 
miktarının, işçinin 8 aylık ücreti olarak belirlenmesine…” Y.9.HD. 29.07.2004, E.2004/5523, 
K.2004/19994, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası; “Her ne kadar feshin sendikal 
nedenle yapıldığı ve bu nedenle de belirlenecek tazminatın 2821 sayılı Yasanın değişik 31. 
maddesi uyarınca bir yıllık ücret olması gerekir ise de, davacının 8 aylık ücret talep etmiş 
olması karşısında bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.” Y.9.HD. 24.05.2004, E.2004/5027, 
K.2004/12407, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

423  Tuncay, 2004 Yılı Kararları, 119. 
424  Y.9.HD. 22.12.1992, E.1992/14562, K.1992/13897, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası. 
425  Çelik, Sendikalar, 129; Sümer, 121. 
426  “Toplu iş sözleşmesinin… maddesinde yer alan hükmü, 274 sayılı Kanunun 19’uncu 

maddesinde öngörülen tazminattan daha fazla hak bahşeden hükmün konulmasına kanuni ve 
hukuki bir engel yoktur. Zira anılan maddenin buyuruculuğu mutlak olmayıp nisbi 
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iş sözleşmesinde öngörülen tazminatla sendikal tazminatın aynı anda istenmesi 

mümkün değildir. Yargıtay, vermiş olduğu bir kararda, toplu iş sözleşmesi ile 

Sendikalar Kanununun 31 inci maddesindeki tazminatın mukayese edilerek işçi 

lehine olan miktara hükmedilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir.427 

 Sendikalar Kanununun 31 inci maddesinin altıncı fıkrasında “ödenecek 

tazminat işçinin bir yıllık ücreti tutarından az olamaz” denilmekte olup, kanun 

hükmünde, işçinin çıplak ücretinin mi yoksa giydirilmiş ücretinin mi esas alınacağı 

belirtilmemiştir. Yargıtay içtihatlarında ve öğretide işçiye ödenecek tazminatın 

hesabına esas alınacak ücret, işçinin aldığı brüt çıplak ücret olarak kabul 

edilmektedir.428 Buna göre, Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi uyarınca 

hükmedilecek tazminatın hesabında, temel ücrete ek olarak işçiye sözleşme ve yasa 

gereğince sağlanmış olan para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatler gözönünde 

bulundurulmayacaktır.429 Hesaplama çıplak brüt ücrete göre yapılacak ve prim, 

ikramiye, yemek parası gibi ücret ekleri hesaba katılmayacaktır.430  

 Yargıtay, vermiş olduğu bir kararda “2821 sayılı Sendikalar Kanunu 31/son 

maddesinde öngörülen sendikal tazminatın çıplak ücret üzerinden hesaplanması 

gerekir. Yasada giydirilmiş ücret üzerinden ödenmesi gereken teminatlar ayrık 

biçimde ve sınırlı olarak düzenlenmiştir. Bu ayrık durumda bulunmayan sendikal 

tazminatın giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanması hatalıdır” şeklinde verdiği 

                                                                                                                                          
niteliktedir ve bu maddenin işçi yararına aşılması mümkündür.” Y.9.HD. 22.12.1969, 
E.1969/10072, K.1969/11806, Sümer, sayfa 121 dn.433. 

427  Y.9.HD. 12.06.2003, E.2002/27592, K.2003/11207, TÜBA/MEVZUATBANK, 
http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=2311207.9HD, 04.09.2007; “Sendikal 
tazminat kararlaştırılmış olması halinde ayrıca kötüniyet tazminatı talep edilemez.” Y.9.HD. 
10.10.1991, E.1991/8090, K.1991/13007, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası; 
Y.9.HD. 22.09.1998, E.1998/10081, K.1998/13447, TÜBA/MEVZUATBANK, 
http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=9813447.9hd, 04.10.2007. 

428  Eyrenci, 140; Çelik, Sendikalar, 129; Berksun/Eşmelioğlu, 561; Usta, 956; Sümer, 121. 
429  Eyrenci, 140; Sümer, 121. 
430  Tuncay, 2004 Yılı Kararları, 116. 
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kararla sendikal tazminatın hesabına açıklık getirmiş bulunmaktadır.431 

 Sendikal tazminatın hesaplanmasında işçinin son ücreti dikkate alınır. Bu 

“son ücret” dikkate alınırken, olay tarihinden geriye doğru bir yıl içinde ödenen ücret 

miktarına göre değil, ileriye dönük olarak işçi bir yıl daha çalışsaydı alacağı ücret 

göz önüne alınarak, sendikal tazminatın hesaplanması gerekir.432 Tazminata esas 

alınacak son ücret, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki ücretidir.433 

 

4- Sendikal Tazminattan Gelir Vergisi Kesilmesi 

  

 Sendikal tazminattan gelir vergisinin indirilip indirilmeyeceği hususunda 

yerel mahkeme ile özel daire arasında oluşan ihtilafta Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 

vermiş olduğu kararda bu tazminattan gelir vergisinin indirilmesi gerektiği 

hususunda karar vermiştir. Hukuk Genel Kurulu kararında; yasa koyucunun sendikal 

tazminatın gelir vergisinden istisna tutulmasına dair bir düzenleme getirmediğini, 

Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinde sayılan istisna kapsamındaki 

tazminatların sınırlı sayıda olduğunu ve bunlar arasında sendikal tazminat 

bulunmadığını belirtmiştir. Kararın devamında; genişletici bir yoruma gidilerek 

sendikal tazminatın yasaca öngörülmeyen, gelir vergisinden istisna edilmesinin, ne 

verginin yasallığı ilkesiyle, ne de yasa koyucunun amacıyla bağdaşmayacağı ifade 

edilmiştir.434  

31.12.1960 tarihinde kabul edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

müteferrik istisnalar başlıklı altıncı bölümünde yer alan “Tazminat ve Yardımlarda” 

başlıklı 25 inci maddesine baktığımızda sayılan istisnalar arasında bulunan tazminat 

                                                 
431  Y.9.HD. 15.09.1997, E.1997/14061, K.1997/15247, Günay, Sendikalar, 640. 
432  Kutal, İşçinin Feshe Karşı Korunması, 54; Sümer, 122. 
433  Ercan Akyiğit, Yeni Mevzuata Göre Hazırlanmış İş Hukuku, B.5, Ankara, 

2006, 432. 
434  YHGK. 12.05.2004, E.2004/9–255, K.2004/290, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
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ve istisnalar arasında sendikal tazminatla ilgili bir hükmün olmadığını 

görmekteyiz.435 Bu nedenle, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun söz konusu kararının, 

Gelir Vergisi Kanunundaki düzenleme karşısında isabetli olduğu açıktır.                                             

    

5- Sendikal Feshin İspatı 

     

 İşçinin sendika üyeliğinden sonra yapılan her fesih veya sendikal faaliyet 

esnasında yapılan tüm fesihlerin sendikal nedenle yapıldığının söylenmesi mümkün 

değildir. Bu fesihler, başka nedenlerle de yapılmış olabilir. Örneğin, işçiden 

kaynaklanan haklı bir neden doğmuş olabilir veya işyerinden kaynaklanan, 

ekonomik, teknolojik bir nedenle geçerli bir fesih nedeni de ortaya çıkmış ve fesih bu 

nedenlerden biriyle yapılmış olabilir. İşte, gerçekten feshin hangi nedenle yapıldığı 

ve ortada bir sendikal nedenin bulunup bulunmadığının ispatı, sendikal tazminata 

hükmedilmesi için gereklidir. 

 

 a- Sendikal Feshi İspat Araçları 

 

 Sendikal feshi somut olarak ortaya koymak adına feshe sebep olan 

durumların hepsini kalıplar halinde belirtmek ve ortaya çıkan her olayı bu 

kalıplardan birine sokmaya çalışmak, çok iyi bir çözüm yolu değildir. Her olayın 

kendisine özgü maddi vakaları karşısında bir karar verilmesi, sendikal feshin ortaya 

çıkması açısından daha iyi bir yoldur.436 Nitekim, Yargıtay da; vermiş olduğu 

kararlarda, sendikal faaliyette bulunma güvencesi olan sendikal tazminata 

hükmedilebilmesi için, her bir fesih ve gösterilen olay bakımından tereddüte yer 

                                                 
435  RG. 06.01.1961, S. 10700. 
436  Ergin, Yargıtay’ın 1999 Kararlarının Değerlendirilmesi, 282. 
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vermeyecek şekilde ispat şartını aramaktadır.437 

Yargıtay, kararlarında genellikle sendikal feshe karar vermeden önce şu 

hususların tespitini aramaktadır. Yargıtay’ın, vermiş olduğu bir kararında da ifade 

ettiği gibi, “Sendikal tazminat talebi ile ilgili olarak sağlıklı bir sonuca varılabilmesi 

için, işyerindeki sendikalı olan ve olmayan işçilerin sayılarının, işçinin iş akdinin 

feshine yakın tarihlerde kaç işçi çıkarıldığının, bunların yerine yeni işçi alınıp 

alınmadığının ve bu dönemde toplu iş sözleşmesi prosedürünün başlatılıp 

başlatılmadığının tereddüde yer vermeyecek bir biçimde belirlenmesi gerekir.”438 

Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlarda, çoğunlukla araştırılması istenen hususlar 

arasında; işyerinde toplu iş sözleşmesi prosedürü başlatılıp başlatılmadığı, 

başlatılmışsa hangi safhada olduğunun araştırılmasını da istediği göze 

çarpmaktadır.439   Görüldüğü gibi Yargıtay, sendikal fesih kararının verilmesinden 

önce bu feshe etken olabilecek olguların tamamen saptanmasını istemektedir. 

 

(1)- Olayların Somut Bir Şekilde Ortaya Konmuş Olması 

 

Yasa, sendika üyeliği ve sendikal faaliyetleri koruma altına almış olmakla 

beraber bunun işçi tarafından kötüye kullanımını korumamaktadır. Salt sendikalı 

                                                 
437  Y.9.HD.04.05.1999, E.1999/450, K.1999/8394, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
438  Y.9.HD. 04.02.1999, E.1999/18877, K.1999/1508, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası. 
439  Bu konudaki kararlar için bkz.: Y.9.HD. 29.05.1997, E.1997/6229, K.1997/10389, Günay, 

Sendikalar, 644; Y.9.HD. 21.05.1997, E.1997/5603, K.1997/9635, Günay, Sendikalar, 646–
647; “İşyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin sayısı, sözleşmesi feshedilen işçilerden kaçının 
sendika üyesi olduğu ve onların yerine yeni işçi alınıp alınmadığı, toplu iş sözleşmesi 
prosedürünün sözkonusu olup olmadığı araştırılmadan sendikal tazminat isteminin reddi 
hatalıdır.” Y.9.HD. 25.03.1997, E.1996/22662, K.1997/5944; Y.9.HD. 18.04.2005, 
E.2005/10579, K.2005/13711; Y.9.HD. 03.05.1999, E.1999/6706, K.1999/8314; Y.9.HD. 
04.02.1999, E.1999/18877, K.1999/1508; Y.9.HD. 19.06.1997, E.1997/7650, K.1997/12353; 
Y.9.HD. 11.06.1991, E.1991/7637, K.1991/9532, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası; 
Y.9.HD. 04.05.2004, E.2003/15999, K.2004/10499, TÜBA/MEVZUATBANK, 
http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=241099.9HD, 09.04.2007. 
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olmak, yapılan her feshin sendikal nedenle olduğunu göstermeyecektir. Gerçekten, 

sendikal olmayan bir nedenin bulunması halinde, işverenin haksız bir tazminat 

ödemek durumunda kalmış olması da, hakkaniyetle bağdaşmayan bir durumun 

ortaya çıkmasına yol açar. Bu yüzden, Yargıtay, sendikal tazminatı gerektiren 

koşulların fesih ve dayanılan olaylar bakımından gerçekleşip gerçekleşmediğinin 

tereddüde yer vermeyecek şekilde saptanmasını şart koşmuştur.440 Buna göre, 

Yargıtay’ın ifadesi ile; “hizmet akdinin sendikal nedenle feshedildiği konusunda 

somut olgu bulunmadan, sendikal tazminata karar verilemeyecektir.”441 

Sendikal tazminata yalnız başına, başka işçilerin açtığı ve karara bağlanan 

dosyalar esas alınarak karar verilmesini Yargıtay, yeterli bulmamış tanık ve diğer 

başkaca delillerin göz önüne alınmasını talep etmiştir.442 Delil toplamadan sadece 

emsal dosyalar esas alınarak sendikal tazminata karar verilemeyecektir.443 Sendikal 

faaliyet nedeniyle fesih iddialarında ise; sendikal faaliyet kapsamında gerçekleşen 

olayların somut biçimde ortaya çıkarılması aranmaktadır.444 Olayların somut bir 

biçimde ortaya konması, sendikal feshin ispatı açısından çok fazla önem arz 

etmektedir. Sadece duyuma dayalı soyut anlatım teşkil eden tanık beyanının, 

sendikal feshin ispatı açısından pek bir önemi olmayacaktır.445 Tanık beyanlarında 

                                                 
440  Y.9.HD. 04.05.1999, E.1999/7717, K.1999/8817, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
441  Y.9.HD. 17.10.1995, E.1995/21186, K.1995/31706, Günay, Sendikalar, 669. 
442  Y.9.HD. 25.06.1997, E.1997/10492, K.1997/12969, Günay, Sendikalar, 642. 
443  Y.9.HD. 06.07.1995, E.1995/6639, K.1995/23460, Günay, Sendikalar, 672. 
444  “… somut olay bakımından değerlendirme yapılacak olursa feshin gerçekleştiği 1995 yılı 

ortalarında ne gibi olaylar ve faaliyetler meydana gelmiş ki sendikal faaliyetin 
yoğunlaştığından söz edilebilsin… “ Y.9.HD. 03.05.1999, E.1999/6211, K.1999/696, 
http://www.adalet.org/okarar.php; “Hukuk Dairemizin öğretide de benimsenen ve genel 
kurulun denetiminden de geçen yerleşmiş uygulamasına göre, sendikal tazminatın hüküm 
altına alınabilmesi için sendikal faaliyet kapsamında gerçekleşen olayların somut biçimde her 
dosya bakımından ortaya çıkarılması zorunludur.” Y.9.HD. 03.05.1999, E.1999/6706, 
K.1999/8314, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

445  “… mücerret tanık ifadelerine dayanarak hüküm tesis edilemez. Bu nedenle sendikal 
tazminat isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü isabetsiz olup bozmayı 
gerektirmiştir.” Y.9.HD. 19.01.1995, E.1994/15019, K.1995/377, Günay, Sendikalar, 678; 
Y.9.HD.27.01.1999, E.1998/19528, K.1999/646, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası, 
aynı karar için bkz. :.  
TÜBA/MEVZUATBANK,http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=9900646.9h
d, 04.09.2007. 
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eğer somut bir olaydan söz edilmiyorsa, sadece bu beyanlara dayanılarak sendikal 

tazminata hükmedilemeyecektir.446 

  

(2)- Tanık Beyanlarının Sendikal Feshi İspat Açısından Önemi 

 

Tanık beyanlarının sendikal feshin ispatı açısından çok önemli olduğu, 

yadsınamaz bir gerçektir. Nitekim, Yargıtay da, vermiş olduğu bir kararda, bunu 

açıkça şöyle ifade etmiştir; “… Sendikal tazminat isteğine gelince: genellikle bu tür 

tazminatı gerektiren nedenlerin varlığı tanıklarla ispat edilir. Yukarıda da açıklandığı 

üzere taraflar herhangi bir tanık göstermemiştir… o halde sendikal tazminatın hüküm 

altına alınması yanlıştır.”447 Tanık beyanları sendikal feshi ispat açısından ne kadar 

önemli448 olsa da, sadece bununla sonuca gidilmemektedir. Diğer yandan, feshe esas 

teşkil edebilecek olguların ortaya konması, sağlıklı karar verilmesi açısından 

Yargıtay kararlarında araştırılması istenen hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.449 

                                                 
446  “Y.9.HD. 01.10.1992, E.1992/3250, K.1992/10598, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası; “… açıklanan olgular karşısında, somut olaylarla ortaya konulmayan mücerret 
tanık sözlerine dayanılarak sendikal tazminata hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı 
olup bozmayı gerektirmiştir.” Y.9.HD. 24.04.1993, E.1992/12487, K.1993/7212, Günay, 
Sendikalar, 679. 

447  Y.9.HD. 28.12.1998, E.1998/17980, K.1998/19251, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 
Bankası.                                 

448  “Dosyadaki bilgi ve belgelere ve özellikle dinlenen tanık ifadelerine göre …” Y.9.HD. 
 05.07.1994, E.1994/2403, K.1994/10615, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası 

449  “… mahkemece doğal olarak tanıkların anlatımları da dikkate alınarak sonuca gidilmesi 
gerekir ise de, durumun açık ve kesin olarak anlaşılabilmesi için öncelikle davacının varsa 
sendika üyeliği… feshe yakın tarihlerde yani daha önce veya daha sonra işyerinde ne kadar 
işçinin çalıştığı, bu çalışan işçilerden işine son verilenlerin sendikalı olup olmadıkları…” 
Y.9.HD. 22.05.1997, E.1997/5256, K.1997/9663, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası; 
“Üye kayıt fişinin işverene gönderildiği ve işverenin bundan resmen haberdar olduğu iddia ve 
ispat edilmemiştir. Bu bakımdan üyelik durumunun işveren tarafından öğrenildikten sonra 
hizmet akdinin feshedildiğinin kabulü isabetsiz olur. Böyle olunca, iş müfettişinin kanaat 
raporu ve tanıkların beyanlarına göre hüküm tesisinde isabet olamaz.” Y.9.HD. 20.09.1990, 
E.1990/5793, K.1990/9408, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası; “… etraflıca 
araştırılmadan tanık beyanlarıyla yetinilerek, sendikal tazminat alacağı isteminin kabul 
edilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.” Y.9.HD. 02.05.2005, 2004/26867, 
K.2005/15148, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası; “… mahkemece doğal olarak 
tanıkların anlatımları da dikkate alınarak sonuca gidilmesi gerekir ise de durumun açık ve net 
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Gerçekten, sendikal nedenle iş akdinin bulunup bulunmadığının anlaşılabilmesi için, 

tanık anlatımlarının yanısıra somut olguların nelerden oluştuğunun da, araştırılması 

istenmektedir.450 Örneğin, sendikal nedenle fesih iddiasına karşı “işyerinde toplam 

kaç işçi çalıştığı, kaçının istifa ettiği, işten çıkarılanların kaçının sendikalı olduğu, 

istifa edip yeniden çalıştırılan işçi olup olmadığı” gibi hususlar araştırılmadan 

sendikal tazminata karar verilmesi, eksik inceleme sayılmaktadır.451  

 Yargıtay, gösterilen tanıklar bakımından da, bazı kıstaslar aramaktadır. 

Tanıkların işyerinde çalışmalarını sürdürüp sürdürmedikleri, davacıların birbirlerine 

tanıklık yapıp yapmadıkları, ya da mahkemece sendikal tazminat talep isteği kabul 

edildiği takdirde bu kişilerin böyle bir sonuçtan hukuki bir yararlarının bulunup 

bulunmadığı, soruşturulması ve dikkate alınması gereken hususlar olarak kararlarda 

göze çarpmaktadır.452 Davacı tanıklarının, dava açan diğer işçiler olması halinde, bu 

kişilerin anlatımlarına itibar edilmemektedir.453 Bunun gibi, aynı sebeple işten 

çıkarılan tanık beyanlarına dayanılarak hüküm verilmesi de, kabul 

edilmemektedir.454 Nitekim, Yargıtay, vermiş olduğu bir kararda, sendika şube 

başkanı ve sekreterinin tanıklıklarını yeterli bulmamaktadır.455  Bu yüzden, tanık 

anlatımları, işçiyi destekleyici nitelikte olsa da her zaman yeterli olmayabilecektir. 

                                                                                                                                          
anlaşılabilmesi için…” Y.9.HD. 22.05.1997, E.1997/5263, K.1997/9670, Günay, Sendikalar, 
646. 

450  Y.9.HD. 30.09.1996, E.1996/6758, K.1996/18052, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 
Bankası. 

451  Y.9.HD. 30.12.2004, E.2004/24913, K.2004/30005, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 
Bankası. 

452  Y.9.HD. 08.04.1999, E.1999/6211, K.1999/696, http://www.adalet.org/okarar.php 
453  Y.9.HD. 25.05.2004, E.2004/3363, K.2004/12515, TÜBA/MEVZUATBANK, 

http://www.ajanstuba.com.tr/yazdir.asp?dosyaid=SN-YK-A.064, 09.04.2007;  “… Yine 
davacı tanıkları aynı nedenle işverene karşı dava açan işçiler olup salt bu tanık anlatımlarına 
göre sonuca gidilmesi doğru olmaz.”Y.9.HD. 04.05.2004, E.2003/15999, K.2004/10499, 
TÜBA/MEVZUATBANK, 
http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=24104999.9HD, 04.09.2007.   

454  Y.9.HD. 11.06.1991, E.1991/7637, K.1991/9532, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası 
455  “Hükme dayanak yapılan anlatımlarda bulunan tanıklardan ikisi sendika şube başkanı ve 

sekreteri olup diğer üçü ise işyerinden ayrılmış emekli işçilerdir. Bu anlatımlarla sonuca 
gidilmesi isabetsizdir.” Y.9.HD. 10.03.1998, E.1998/2, K.1998/3772, Kazancı Mevzuat ve 
İçtihat Bilgi Bankası, aynı karar için bkz.: TÜBA/MEVZUATBANK, 
http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=9803772.9hd, 09.04.2007. 
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Olayın oluş seyri ve işçi aleyhine oluşmuş bir mahkûmiyet, tanık beyanlarına rağmen 

sendikal feshin gerçekleştiğine dair yeterli bir delil olmayabilecektir.456 Bunun gibi, 

tanıkların ifadeleri kendi görüş ve ifadelerinin bir yansıması olarak görülerek 

sendikal feshe karine yapılmayabilecektir. Bu yüzden tanık beyanlarının da somut 

olgulara dayanması, söz konusu beyanların inandırıcılığı açısından önem 

taşımaktadır.457 Aksi halde, somut olaylar göstermeksizin sadece kişisel kanaatlerini 

beyan ederek yapılan tanıklıklar sendikal feshin ispatına yeterli olmayacaktır. Bunun 

gibi, tanık beyanları soyut bulunarak inandırıcı bulunmayabilecek ve bu durumda 

tanık beyanına göre hüküm verilemeyecektir.458                                                                                    

 

 b- İspat Yükü 

 

 4773 sayılı Yasayla459 Sendikalar Kanununun 31 inci maddesinde değişiklik 

yapılmadan önce; sendikal tazminat istemiyle açılan davalarda sendikal feshin 

meydana geldiğini ispat külfeti, genel hükümler gereği işçiye ait bulunmaktaydı. 

                                                 
456  “Her ne kadar davacı, sendikaya üye olması nedeniyle feshin gerçekleştirildiğini iddia etmiş 

ve tanıklar da iddia doğrultusunda anlatımlarda bulunmuş ise de, ceza mahkûmiyeti ve 
olayların cereyan seyri dikkate alındığında feshine sendikal nedene değil, yasa dışı greve 
dayandığının kabulü gerekir. Böyle olunca işçi, sendikal tazminata hak kazanamaz.” Y.9.HD. 
15.09.1997, E.1997/12585, K.1997/15280, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası; “Her 
ne kadar tanıklar davacının sendikadan istifaya zorlandığını söylemişlerse de, olayın 
anlatılan şekline ve safahatına göre tanık sözlerine itibar edilmesinde isabet olmaz.” 
Y.9.HD.02.06.1992, E.1992/3533, K.1992/5987, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

457  Y.9.HD. 20.09.1990, E.1990/5794, K.1990/9409, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 
Bankası; “… bu konuda davacı şahitlerinin ifadeleri de somut olaylara, bilgi ve belgelere 
dayanmamakta, daha çok kendi görüş ve yorumları çerçevesinde kalmaktadır. Bu tanık 
ifadelerine dayanılarak sendikal tazminata karar verilmesinde isabet olamaz.” Y.9.HD. 
08.10.1991, E.1991/7678, K.1991/12930, Günay, Sendikalar, 683. 

458  “… davacı tanıklarının açıklamaları soyut olup, inandırıcı bir nitelik taşımamaktadır. O halde 
yeterli olmayan delillerle sendikal tazminatın hüküm altına alınması doğru değildir.” 
Y.9.HD. 11.10.1995, E.1995/10811, K.1995/31517, Günay, Sendikalar, 670; “… Bu konuda 
dinlenen şahitler somut olaylar göstermeksizin sadece kişisel kanatlarını izhar etmişlerdir. Bu 
şahit beyanlarına dayanılarak… tazminat hükmedilemez.” Y.9.HD. 11.04.1991, 
E.1990/14559, K.1991/7504, Günay, Sendikalar, 685; aynı karar için bkz.: Kazancı Mevzuat 
ve İçtihat Bilgi Bankası. 

459  RG. 15.08.2002/24847. 
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Yargıtay da, bu yasanın yürürlüğe girmesine kadarki zamana kadar vermiş olduğu 

kararlarda bu hususu sıklıkla vurgulamış ve işçinin ispatını aramıştır. 460  

 4773 sayılı Yasa ile değişik Sendikalar Kanunu 31/7 inci maddesinde; “854 

sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 

Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile 818 sayılı Borçlar 

Kanununa tabi olan işçiler ve tarımdan sayılan işlerde çalışanlar ile İş Kanununun 18 

inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, aynı Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci 

maddelerinin uygulama alanı dışında kalan işçinin sendika üyeliği veya sendikal 

faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi iddiası ile açacağı davada, ispat 

yükümlülüğü işverende olmak üzere 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun genel 

hükümleri uygulanır. İşçiye ödenecek tazminat miktarı için, altıncı fıkra hükmü esas 

alınır.” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme uyarınca; önceden işçinin 

üzerinde olan ispat yükü, işverene yükletilmiş bulunmaktadır. 4773 sayılı Yasanın 

getirmiş olduğu en önemli yeniliklerden biri de budur.461  

09.08.2002 tarih ve 4773 sayılı Yasadaki değişiklik sonrası; Basın İş Kanunu, 

Deniz İş Kanunu, Borçlar Kanununa tabi işçiler ile 4857 sayılı İş Kanununun iş 

güvencesi kapsamı dışında bulunan işçiler açısından sendika üyeliği ve sendikal 

faaliyetlerden dolayı açılacak sendikal tazminat davalarında ispat külfeti artık işçide 

değil, işverende olmaktadır.  

 

 

                                                 
460  “Sendikal tazminat isteğine gelince; bu tazminatın koşullarının gerçekleştiğinin ispat  

yükümlülüğü işçiye düşer…” Y.9.HD. 28.12.1998, E.1998/17980, K.1998/19251; “Sendikal 
nedenin varlığını ispat külfeti davacı işçiye düşer… “ Y.9.HD. 22.05.1997, E.1997/5256, 
K.1997/9663; Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

461  Demir, Toplu İş Hukuku, 104. 
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5- Sendikal Tazminat Talebinde Bulunabilecek İşçiler 

 

 Sendikalar Kanununun 31 inci maddesinin “işçiler, sendikaya üye olmaları 

veya olmamaları… dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı 

muameleye tabi tutulamazlar” anlatımından sadece sendika üyesi işçilerin değil, 

sendika üyesi olmayan işçilerin de sendikal faaliyet nedeniyle güvence altına 

alındıkları anlaşılmaktadır.462 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesinin 

7 inci fıkrası hükmü gereği; Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanununa tabi işçiler ile 4857 

sayılı İş Kanununun 18,19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulama alanı dışında kalan 

işçiler ancak iş sözleşmelerinin feshi halinde sendikal tazminat isteyebileceklerdir. 

Bu kapsama giren işçilerin sendikal tazminat isteyebilmeleri, hem sendikal nedenle 

ayırıma tabi tutulmaları hem de sendikal nedenle iş sözleşmelerinin feshi durumunda 

mümkün iken; iş güvencesi kapsamına giren işçilerin doğrudan sendikal tazminat 

isteyebilmeleri, ancak sendikal ayırım halinde söz konusu olacaktır.463  

Sendikal tazminat alacaklarının malvarlığı kapsamında olduğu ve tereddütsüz 

bir şekilde mirasçılara geçeceği, doktrinde bazı yazarlarca savunulmuştur. Sendikal 

tazminatın manevi tazminata kıyasla, manevi tazminat talebinin mirasçılara geçmesi 

nedeniyle sendikal tazminatın da mirasçılara geçeceği öne sürülmüştür.464 Sendikal 

tazminat alacağı mirasçılara geçebileceği gibi BK. madde 162 gereğince işçi 

sağlığında bunu başkalarına da devredebilir. Ayıca sendikal tazminat, ücret 

olmadığından bundan SSK primi de kesilmez.465 

 

                                                 
462  Fevzi Demir, Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir-2003, 237. 
463  Fevzi Şahlanan,”İş Güvencesi Sistemi İçerisindeki Sendikal Tazminat, (Karar İncelemesi)”, 

Tekstil İşveren, Nisan, 2006, 52. 
464  Uçum, 210. 
465  Akyiğit, 433. 
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6- Sendikal Tazminata Uygulanacak Zamanaşımı 

  

 Sendikal tazminat, Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi uyarınca açıkça 

bir tazminat olarak ifade edilmiştir.466  Ayrıca, yasalarda sendikal tazminat için özel 

bir zamanaşımı da öngörülmemiştir. Bu yüzden, söz konusu tazminat istemi genel 

hükümlere tabidir.467 BK. 125 inci madde; “Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut 

olmadığı takdirde, her dava on senelik müruru zamana tabidir” hükmünü 

içermektedir. Buna göre, sendikal tazminat da, zamanaşımı bakımından on yıllık 

süreye tabi olacaktır. 

 Sendikal tazminata uygulanacak zamanaşımı hususunda Yargıtay, açık bir 

karar vermiştir. Yerel bir mahkemenin bu tazminat için bir yıllık zamanaşımına tabi 

olduğu yönündeki kabulün hatalı olduğunu kabul ederek, tazminata ilişkin sürenin 

bir yıl değil on yıllık zamanaşımına tabi olduğunu açıkça ifade etmiştir.468 

 

7- Sendikal Tazminata Uygulanacak Faiz 

 

 Sendikal tazminata uygulanacak faiz hususunda bize Yargıtay’ın vermiş 

olduğu kararlar ışık tutmaktadır. Çünkü, bu konuda, zamanaşımı hususunda da 

olduğu gibi, yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konudaki bir Yargıtay 

kararına göre, sendikal tazminat için fesih yürütümü dava açma tarihinden itibaren 

olması gerekir. Fesih tarihinden itibaren faiz yürütümü bozma nedeni olarak kabul 

edilmiştir.469 Bu konuya ilişkin verilen bir kararda Yargıtay, kıdem tazminatı 

                                                 
466  Günay, Sendikalar, 603. 
467  Usta, 957. 
468  Y.9.HD. 09.04.1996, E.1995/38298, K.1995/7481, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası. 
469  Y.9.HD. 06.07.1999, E.1999/10607, K.1999/12142, TÜBA/MEVZUATBANK, 

http://www.ajanstuba.com.tr/yazdirmng.asp?dosyaid=9912142.9hd, 09.04.2007; “… faizin 
dava tarihinden yürütülmesi gerekirken dava öncesi fesih tarihinden yürütülmesi hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir.” Y. 9.HD. 24.10.1995, E.1995/12071, K.1995/32879, Günay, 
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haricinde diğer tazminat türlerine fesih tarihinden itibaren faiz hükmedilemeyeceğini 

açıkça belirtmiştir. Böylece, ihbar tazminatına da fesih tarihinden itibaren faiz 

yürütümü söz konusu olamayacaktır.470 

Sendikal fesih için uygulanacak faiz, yasal faiz oranıdır. Yargıtay, sendikal 

tazminata reeskont faiz uygulanmasının hatalı olduğunu ve bu konuda 3095 sayılı 

Kanun ve bunu değiştiren metinlerde öngörülen faizin yürütülmesi gerektiğini kabul 

etmiştir.471 Ayrıca, sendikal tazminata, mevduata uygulanan en yüksek faizin 

yürütülmesi de hatalıdır. Bu faiz oranı, 1475 sayılı İş Kanunu madde 14/11’de kıdem 

tazminatı için öngörülmüştür. Bu yüzden bu miktarda faiz uygulamasını Yargıtay, 

hatalı bulmuştur.472 Yüksek Mahkeme, bir yerel mahkeme tarafından sendikal 

tazminata işletme kredisi uygulanmasını da hatalı bularak, yasal faiz yürütülmesi 

gerektiği yönünde karar vermiştir.473   

C- İş Güvencesi Tazminatı 

 

 İş Hukukunun temel amaçlarından biri, işçinin feshe karşı korunmasıdır.474 

İşçinin feshe karşı korunması çerçevesinde başvurulan hukuki önlemlerin bir yönü, 

işçinin yapmakta olduğu işini koruması amacına yöneliktir. Böylelikle, çağdaş iş 

hukuku, iş güvencesi ile öncelikle işçinin işini korumayı amaçlar.475 İşçinin feshe 

                                                                                                                                          
Sendikalar, 669. 

470  Y.9.HD. 13.12.2006, E.2006/13948, K.2006/32792, YKD, C.33, S.5, Mayıs 2007, 902. 
471  Y.9.HD. 10.06.1998, E.1997/7422, K.1998/10196, Günay, Sendikalar, 634. 
472  Y.9.HD. 29.06.1998, E.1998/9343, K.1998/10978, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası, aynı karar için bkz.: Günay, Sendikalar, 633. 
473  “… hüküm altına alınan miktar için aynı yasanın 61. maddesinde yer alan ve sadece sendika 

üye aidat alacağı için öngörülen en yüksek işletme kredisi faizine hükmedilmesi hatalıdır. 
Böyle olunca sendikal tazminata yasal faiz yürütülmelidir.” Y.9.HD. 31.03.2004, 
E.2003/18398, K.2004/6634, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

474  Nuri Çelik, “Türkiye’de İşçinin Feshe Karşı Korunmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Bu 
Hakkın Sözleşmelerle Sınırlandırılması Konusundaki Uygulamalar”, Almanya’da ve 
Türkiye’de İşçinin Feshe Karşı Korunması Semineri, 3–4 Nisan 1997, Alkım Yayınevi, 
İstanbul, 51. 

475  Ali Güzel, “Türkiye’de Feshe Karşı Korumanın Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Sigortası İle 
İlişkileri”, Almanya’da ve Türkiye’de İşçinin Feshe Karşı Korunması Semineri, 3-4 
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karşı korunmasının bir diğer amacı da, aynı zamanda geçim kaynağı olan ücretten 

yoksun kalmasını önlemektir. Dolayısıyla, işçinin işini kaybetmesini zorlaştıran ve 

işini kaybetmesinden dolayı uğradığı zararı azaltmaya yönelik önlemlere iş 

güvencesi adı verilir.476 Bununla beraber iş güvencesinin amacı, mutlak olarak iş 

ilişkisinin devam ettirilmesi değildir. İş güvencesi ile amaçlanan işçinin işine 

sebepsiz ve sınırsız olarak son verilmesi durumunun ortadan kaldırılmasıdır.477 İş 

güvencesi tazminatı, işe iadeye ilişkin mahkeme kararına uymaması durumunda, 

işveren tarafından ödenmekte ve bu yolla işveren, işe iadeye zorlanmaktadır.478 

Feshe karşı korumayı amaçlayan iş güvencesi, doktrinde dar ve geniş 

anlamda olmak üzere iki kısımda ele alınmaktadır. Dar anlamda iş güvencesiyle, 

işverenin yeterli bir neden olmaksızın fesih yapmasını önleme; geniş anlamda iş 

güvencesiyle ise, feshin getirdiği sonuçları işçi açısından en aza indirmeyi 

amaçlamaktadır.479 Bu amaçla 4857 sayılı Yasa ile iş güvencesi kavramı getirilmiş 

bulunmaktadır. 

Sendika özgürlüğüne güvence sağlanması, sendikal faaliyette bulunan işçinin 

feshe karşı etkili bir korumaya kavuşturulmasıyla mümkün olacaktır.480 İş 

güvencesinin en önemli hukuki etkisi olarak sendika özgürlüğüne işlerlik 

kazandırması olduğu öne sürülse de481, iş güvencesi kavramı ile aslında işverenin 

                                                                                                                                          
Nisan 1997, Alkım Yayınevi, İstanbul, 194; Şahlanan, Feshe Karşı Koruma, 143; Uçum, 165. 

476  Metin Kutal, “İşçinin Feshe Karşı Korunması Kavramı İktisadi ve Sosyal Boyutları”, 
 İktisadi, Sosyal ve Uluslararası Hukuki Boyutu ile İşçinin Feshe Korunması, İş 
 Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2001 Yılı Toplantısı, İstanbul–2002, 15–
 16.   
477  Fevzi Şahlanan, “Bireysel İş Hukukunda İşçinin Feshe Karşı Korunması”, İktisadi, Sosyal 
 ve Uluslararası Hukuki Boyutu İle İşçinin Feshe Karşı Korunması, İş Hukukuna İlişkin 
 Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2001 Yılı Toplantısı, İstanbul–2002, 144. 
478  Centel, 175 
479  Şahlanan, Feshe Karşı Koruma, 144; Kutal, İktisadi ve Sosyal Boyutlar, 16. 
480  Uçum, 169. 
481  Metin Kutal, “İş Güvencesinin İktisadi ve Sosyal Etkileri Üzerine Bazı Düşünceler”, Münir  

Ekonomi, 60. Yaş Günü Armağanı, Ankara–1993, 208; Savaş Taşkent, “Uluslararası 
 Hukukta İşçinin Feshe Karşı Korunması”, İktisadi, Sosyal ve Uluslararası Hukuki Boyutu 
 İle İşçinin Feshe Karşı Korunması, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
 2001 Yılı Toplantısı, İstanbul–2002, 66. 
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fesih hakkının sınırlandırılması amaçlanmıştır. Böylece, iş sözleşmesi, ancak Yasada 

gösterilen geçerli nedenlerin varlığı halinde işveren tarafından feshedilebilecektir. Bu 

güvence ile işçinin işinin güvence altına alınması ve çalışma hakkının korunması 

hedeflenmiştir.482 İşçi fesih için geçerli neden bulunmaması halinde koşulları mevcut 

ise işe iade talebinde bulunabilecek, işe iade edilmemesi halinde mahkemenin 

belirlemiş olduğu 4–8 aylık bir ücret tutarında tazminata hak kazanacaktır.483  

4857 sayılı Yasanın 118 inci maddesiyle getirilen düzenleme sonrası bu yasa 

kapsamında iş güvencesi hükümlerine tabi olan işçiler açısından doğrudan sendikal 

tazminat talep etmek imkânı kalmamıştır.484 İş sözleşmesi sendikal nedenle 

feshedilen iş güvencesi kapsamındaki işçi, öncelikle işe iade davası açmak 

zorundadır. İşe iade istemeden sendikal tazminat isteme imkânı bulunmamaktadır. 

Yargıtay da vermiş olduğu kararlarda bu hususu özellikle vurgulamaktadır.485 

Getirilen düzenleme sonrası 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31/6 ncı maddesi 

hükmü; “… Sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi 

halinde ise, İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümleri uygulanır. Ancak, 

İş Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminat işçinin 

bir yıllık ücreti tutarından az olamaz.” şekline dönüşmüştür.  

4857 sayılı Yasa öncesi bütün işçiler için sendikal tazminat isteme imkânı 

mevcut iken, artık iş güvencesi kapsamında bulunan işçiler için fesih halinde bundan 

                                                 
482  Güzel, Feshe Karşı Korumanın, 210. 
483  İbrahim Subaşı, “İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshinde İş Güvencesi Tazminatı ile 

Sendikal Tazminat İlişkisi (Karar İncelemesi)”, Çalışma ve Toplum, 2005/1, 190–191. 
484  İş güvencesi hükümlerinin sendikal örgütlenmede yeteri kadar koruma sağlayamadığı 

yolundaki görüşü için bkz.: Fevzi Demir, Sendikal Örgütlenme, 541. 
485  “2821 sayılı Yasanın 4773 sayılı Yasa ile değişik 31. maddesine göre, iş güvencesi  

kapsamında olan işçiler yönünden iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshinde doğrudan 
sendikal tazminat talep edilmesi mümkün değildir. Gerçekten iş güvencesi kapsamında olan 
işçiler için anılan yasaya göre feshin geçersizliğinin tespitinin istenmesi gerekir.” Y.9.HD. 
19.04.2006, E.2006/9–169, K.2006/221; “… 4857 sayılı Yasa maddelere gereği iş 
güvencesinden yararlanması mümkün olan işçilerin işe iade davası açmadan sendikal 
tazminat davası açması mümkün değildir.” Y.9.HD. 29.05.2006, E.2005/35647, 
K.2006/15502, Legal, İHSGHD, 1527 
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dolayı doğrudan sendikal tazminat isteme imkânı kalmamıştır.486 Çünkü, yasal 

düzenleme, sendikal nedenle fesih olması halinde ödenmesi gereken tazminat için 

doğrudan İş Kanunu m. 21’ in birinci fıkrasını işaret etmektedir. Hernekadar bu 

tazminat tutarının bir yıllık ücretten az olamayacağı işaret edilmiş olsa da, ödenecek 

olan bu tazminatın iş güvencesi tazminatı olduğu açıkça ortadadır.487 Bu durumda iş 

güvencesi kapsamında olup sözleşmenin sendikal nedenle feshi durumunda sendikal 

tazminat yerine iş güvencesi tazminatı sözkonusu olacaktır.488 Nitekim, Yargıtay, 

vermiş olduğu bir kararda, iş güvencesi kapsamındaki işçinin sendikal nedene 

dayanan fesihlerde sendikal tazminat talep etmesinin mümkün olmadığını 

belirtmiştir.489 Uygulamada bu şekilde hükmedilen tazminata sendikal tazminat 

denilse de bu bir sendikal tazminat olmayıp İş Kanunu madde 21 deki koşulların 

oluşmasıyla talep edilebilir hale gelen iş güvencesi tazminatıdır.490 Yargıtay da, 

vermiş olduğu bazı kararlarda, sendikal fesih sonucu verilen 12 aylık tazminatı bu 

şekilde isimlendirmiştir.491  

İş güvencesi kapsamında bulunan işçinin açacağı işe iade davasında feshin 

                                                 
486  ‘İş güvencesi kapsamında kalıp, sendikal nedenle feshin yapıldığını ve feshin geçersizliğine 

karar verilmesini istemeyen işçi, sendikal tazminat isteğinde bulunamaz.” Y.9.HD. 
27.12.2004, E.2004/20181, K.2004/29411, Kılıçoğlu/Şenocak, 1411-1412.  

487  İşe başlatmama halinde ödenecek olan en az bir yıllık tazminata sendikal tazminat değil, iş 
güvencesi tazminatı denmesi daha uygun olacağı görüşü için bkz.: Abbas Bilgili, İş 
Güvencesi Hukuku, İşe İade Davaları, Adana, 2005, 258; Sendikalar Kanunu madde 31 deki 
tazminatın 4 ila 8 aylık ücret tutarındaki tazminatla İş Kanununun 5 inci maddesindeki 
tazminatın birleştirilmiş biçimi olduğu yönündeki görüş için bkz.: Murat Engin, “İşe İade ve 
Uygulama Sorunları”, İş Hukuku Sorunları ve Çözüm Önerileri, Cep Kitapları III, 2005, 
66. 

488  Ünal Narmanlıoğlu, “Karar İncelemesi İş Güvencesi Hükümleri Kapsamına Giren İşçinin 
Sendikal Tazminat Talebi”, Legal İHSGHD, 2005/5, 249; Şahlanan, Sendikal Tazminat, 52; 
Akyiğit, 431.  

489  “Davacı işçinin 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca işe iadeyle ilgili iş güvencesi 
hükümlerinden yararlanması durumunda 2821 sayılı yasanın değişik 31. maddesi uyarınca 
davacının sendikal nedene dayanan fesihlerde sendikal tazminat talep etmesi mümkün 
değildir. Bu yönde gerekli araştırmaya gidilmeksizin sendikal tazminata karar verilmesi 
hatalı olmuştur.” Y.9.HD. 20.12.2005, E.2005/29192, K.2005/40139, Kazancı Mevzuat ve 
İçtihat Bilgi Bankası. 

490  Şahlanan, Sendikal Tazminat, 52. 
491  “Mahkemece davacının iş sözleşmesinin sendika üyeliğinden istifa etmemesi nedeniyle 

feshedildiği kabul edilerek iş güvencesi tazminatı bir yıl olarak belirlenmişse de…” Y.9.HD. 
26.09.2005, E.2005/22864, K.2005/31221, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
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sendikal nedenle olduğu ispat edildiği takdirde, mahkeme yasa ile belirlenmiş olan 

4–8 aylık olan işe iade etmeme nedeniyle verilmesi gereken iş güvencesi tazminatını 

sendikal nedenlerden dolayı 12 ay olarak belirleyecektir. Dolayısıyla bu tazminat, 

sendikal tazminat olmayıp en fazla 8 ay olarak belirlenebilen iş güvencesi 

tazminatına 4 aylık bir tazminat tutarı daha eklenerek ağırlaştırılmış bir iş güvencesi 

tazminatı durumuna gelmiş olmaktadır.492 Buna rağmen, sendikal fesih iddiasındaki 

işçinin 12 ay yerine 8 aylık ücreti tutarında tazminat istemesi halinde Yargıtay, haklı 

olarak taleple bağlılık gereğince 8 aylık tutara hükmedilmesi gerektiğini verdiği bir 

kararda ifade etmiştir.493  

İş güvencesi kapsamında olan bir işçinin açmış olduğu bir işe iade davasında 

feshin sendikal nedenle yapılmış olduğu tespit edildiği durumda işe iadeden ayrık 

olarak, işe iade olsun olmasın, eğer 12 aylık bir tazminat öngörülmüş olmuş olsaydı 

ancak bunun sendikal tazminat olduğu söylenebilirdi. Nasıl ki, işverenin sendikal 

nedenlerden dolayı işçiler arasında yaptığı ayırım nedeniyle hem 12 ay tutarında 

sendikal tazminat alabilme hem de işe devam edebilme imkânları varsa, sendikal 

ayırımdan daha kötü bir durum olan sendikal fesih nedeniyle de işe iade yanında 

sendikal tazminat alabilme imkânı olabilirdi.  

Hernekadar işçi işine dönmüş olsa bile, sendikal nedenle yapılmış olan feshin 

sendika özgürlüğünü zedelediği, işçiyi sendika üyeliği ve faaliyetlerinden yıldırma 

sonucu ve sendikalaşma faaliyetlerine zarar verme sonucunu taşıdığı 

söylenebilecektir.494 Bu yüzden, sendikal nedenle yapılan fesihlerin işe iadeyle 

                                                 
492  Bir yıllık işe başlatmama halinde ödenecek olan tazminata iş güvencesi tazminatı denmesinin 

uygun olacağı görüşü için bkz.: Akyiğit, 431. 
493  “Sendikal sebeple fesih yapılmış olsa da, dava dilekçesinde işe başlatmama tazminatının 

sekiz aylık ücretle sınırlandırılması nedeniyle, HUMK. nun 74. maddesine aykırı şekilde 
istekten fazlasına hüküm kurulamaz.” Y.9.HD. 07.10.2004, E.2004/21425, K.2004/22545; 
29.07.2004, E.2004/5523, K.2004/19994, Çankaya/Günay/Göktaş, 612–613; Bir başka karar; 
Y.9.HD. 20.12.2004, E.2004/12310, K.2004/28268, Kılıçoğlu/Şenocak, 1436–1437. 

494  4857 sayılı Yasa ile getirilen iş güvencesi hükümlerinin sendikal faaliyetin güvencesini 
arttırmayıp 4773 sayılı Yasa ile Sendikalar Yasasının 31/6 hükmünde yapılan değişiklikle 
daha da geriye götürdüğü yönündeki görüşü için bkz.: Özveri, Sendikal Tazminat ve Yargı 
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sonuçlanması durumunda işverenin sadece boşta geçen 4 aylık süre tutarındaki ücret 

yanında sendikal özgürlüğün korunması açısından başka bir tazminatla 

cezalandırılması uygun olacaktır. Aksi halde, 4 aylık boşta geçen süreye ilişkin ücreti 

ödemeyi göze alıp; sendika üyeliği ve sendikal faaliyetleri nedeniyle rahatsız olduğu 

işçisinin sözleşmesini fesheden işverenin, mahkemenin işe iade kararı vermesi 

sonunda tekrar işe alarak bir süre sonra yeniden feshetmesinin önüne 

geçilemeyecektir. Sendika özgürlüğünün gerçek anlamda bir güvenceye sahip 

olabilmesi için sendika üyeliği veya sendikal faaliyet nedeniyle iş sözleşmesinin 

feshedildiği mahkeme tarafından tespit edilmesi durumunda, fesih işleminin tüm 

hukuki sonuçlarıyla geçersiz sayılarak işçinin yargıç kararıyla işe iadesi söz konusu 

olmalıdır.495 

 İş Kanununun 21/2 inci maddesine göre, “Mahkeme veya özel hakem feshin 

geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat 

miktarını da belirler.” Bu yasa hükmü, mahkemenin feshin geçersizliğine karar 

vermesi durumunda, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarının 

da mahkeme kararında belirtilmesi esasını getirmiştir. Böylece, işe alınmayan işçinin 

bu konuda yeniden bir dava açarak zaman kaybına uğraması engellenmek 

istenmiştir.496 İş güvencesi kapsamında olup da sözleşmesi geçersiz bir nedenle 

feshedilen işçinin, işe iade istemeden tazminat talebinde bulunması mümkün 

değildir.497 Bunun gibi, mahkemenin de, işe iade yerine tazminata karar vermesi 

sözkonusu olamaz.498 İşe iade davası açan işçinin işe iade talep edip bunun yanında 

4–8 aylık ücreti karşılığı iş güvencesi tazminatını talep etmemiş olması durumunda 

bile, mahkemenin bu tazminata karar vermesi gerekir. Zira işe iade talebi, işe iade 
                                                                                                                                          

Kararları, 1538. 
495  Güzel, İş Güvencesine İlişkin, 130. 
496  Ekmekçi, İş Güvencesi, 109. 
497  “2821 sayılı Yasanın 4773 sayılı yasa ile değişik 31.maddesine göre, iş güvencesi 

kapsamında olan işçiler yönünden iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshinde doğrudan 
sendikal tazminat talep edilmesi mümkün değildir. Gerçekten iş güvencesi kapsamında olan 
işçiler için anılan yasaya göre feshin geçersizliğinin tespitinin istenmesi gerekir.” Y.9.HD. 
24.05.2005, E.2004/30766, K.2005/19241, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 

498  Ekmekçi, İş Güvencesi, 108. 
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edilmeme halinde gündeme gelecek olan iş güvencesi tazminatını da içermektedir.499 

Kuşkusuz işe iade kararı verilirken tespit edilen 4 ile 8 aylık tutar arasındaki 

tazminata karar verilirken göz önüne alınan “kıdem, hizmet sözleşmesinin sona 

ermesine ilişkin nedenler ve işverenin hukuka aykırı davranışının ağırlığı 

kriterleri”,500 sendikal nedenden dolayı hükmedilen 12 aylık tazminattan fazla bir 

tutara karar verilirken de gözönünde tutulabilir. Çünkü bilindiği gibi Sendikalar 

Kanununun 31/6 ncı maddesinin anlatımından belirlenecek 12 aylık tazminat 

tutarının üstünde bir miktara hükmedilmesi mümkündür. Sendikalar Kanunu madde 

31/6’daki “Ancak, İş Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 

ödenecek tazminat işçinin bir yıllık ücreti tutarından az olamaz.” şeklindeki 

hükümden bunu rahatlıkla çıkarabiliriz. 

Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere; mahkemenin iş güvencesi tazminatına 

hükmetmesi tespit niteliğindedir. Süre olarak belirtilmesi yeterli olup rakamsal 

olarak tutar gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.501 Ayrıca, Yargıtay, 4773 sayılı 

Yasanın yürürlükte olduğu bir esnada yapılmış olan iş güvencesi kapsamındaki bir 

işçinin iş sözleşmesinin feshi nedeniyle açılmış bir işe iade davasında, “4773 sayılı 

Yasanın 13/D502 maddesinde ‘mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiğinde, 

işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler’ kuralına 

yer verilmiş olup, mahkemece bu tazminat miktarının belirlenmesi ile yetinilmelidir. 

                                                 
499  Özveri, Sendikal Tazminat ve Yargı Kararları, 485. 
500  İşe iade etmeme halinde 4773 sayılı yasanın gerekçesinde belirtilen kıdem yerine, hizmet 

sözleşmesinin sona erdirilme sebeplerinin gözönünde tutulmasının isabetli olduğu görüşü 
için bkz.: Ekmekçi, İş Güvencesi, 109. 

501  “İş akdinin sendikal sebeplerle feshedilmesi durumunda 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
31. maddesi hükmüne göre ödenecek tazminatın işçinin ücretinin 1 yıllık tutarından az 
olmaması gerekir. Ayrıca tazminat ve ücretin süre olarak belirlenmesi yeterli olup 
rakamsal tutarın belirtilmesine gerek yoktur.” Y.9.HD. 15.03.2004, E.2004/2164, 
K.2004/6486; Y.9.HD. 29.07.2004, E.2004/5523, K.2004/19994; Y.9.HD. 15.03.2004, 
E.2004/2171, K.2004/6493, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası, Yargıtay bu iki 
kararında da tazminatın süre olarak belirlenmesinin kararlık kazanan bir uygulama olduğunu 
ifade etmiştir. 

502  (4857 sayılı Yasanın 21. maddesi) 
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Ayrıca, tahsili yönünde hüküm kurulması hatalıdır” şeklinde karar vermiştir.503  

Yargıtay kararlarından anlaşılacağı üzere; iş güvencesi tazminatına karar 

veren mahkeme, sadece süre olarak tazminat miktarını belirtip, tutar olarak 

belirtilmesi ve tahsili yönünde karar verilemez.504 İşçinin kesinleşen işe iade kararının 

tebliğinden itibaren on gün içinde başvurusu ve işverenin işçiyi bir ay içinde işe 

başlatmaması üzerine ödemekle yükümlü olduğu tazminatın hesabında işçinin son 

aldığı işçinin son aldığı brüt çıplak ücret esas alınacaktır. İşçin kesinleşen mahkeme 

kararının tebliğinden itibaren on işgünü işçinde işverene başvurmaması halinde, 

işverence yapılan fesih geçerli sayılacaktır. Bu durumda işçi, iş güvencesi tazminatı 

talep etme hakkını kaybedecek ve işveren geçerli nedenle yapılmış bir feshin 

sonuçlarıyla yükümlü olacaktır.505 Ayrıca, iş güvencesine ilişkin düzenlemelerin 

işçiye sağladığı güvenceden önceden feragat etmek mümkün değildir. Böyle bir 

feragat, geçerli olmayacaktır. Yargıtay da vermiş olduğu bir kararda bunu bu şekilde 

ifade etmiştir.506 

 İş güvencesi tazminatından gelir vergisi kesilmesi hususunda doktrinde 

değişik görüşler bulunmakta ve Yargıtay ile Danıştay kararları arasında da bu 

yöndeki kararlarda çelişki göze çarpmaktadır.507 İş güvencesi tazminatının, Gelir 

VK.25/1’de yeralan, gelir vergisinden istisna kalemler arasında sayılmaması ve aynı 

kanunun 61 inci maddesinde zikredilen ücret kavramına da girmemesi bu konuda 

farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu konuda uygulamanın nasıl 

olacağı yönünde bir belirsizlik bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu konuda yapılacak bir 

yasal düzenlemenin sorunun ortadan kaldırılması açısından gerekliliği muhakkaktır. 

                                                 
503  Y.9.HD. 08.07.2003, E.2003/12442, K.2003/13123, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi 

Bankası. 
504  Yüksek Mahkemenin bu yöndeki uygulamasını isabetli bulan görüşü için bkz.: Güzel, İş 

Güvencesine İlişkin, 159. 
505  Güzel, İş Güvencesine İlişkin, 131. 
506  Y.9.HD. 23.12.2004, E.2004/16670, K.2004/29135, Çankaya/Günay/Göktaş, 606. 
507  Bu konuda geniş bilgi için bak.: Tankut Centel, “İş Güvencesi Tazminatından Vergi  
 Kesintisi”, MESS, SİCİL, İş Hukuku Dergisi, Eylül, 2007, 176. 
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Ancak, bugünkü düzenleme çerçevesinde; hem sendikal tazminatı hem de iş 

güvencesi tazminatını sadece bir tazminat olarak alabilen işçinin alacağı tazminattan 

ayrıca gelir vergisi kesilmemesi, işçi açısından daha yararlı olacaktır.508 

 

1- Sendikal Fesih Dolayısıyla İş Güvencesi Tazminatına Hak 

 Kazanan İşçiler 

  

 İşçiyi feshe karşı koruma amacıyla getirilen iş güvencesi kurumunun en 

olumsuz etkisi, bu kapsama girecek olan işçilerin artık doğrudan sendikal tazminat 

isteme olanağını ortadan kaldırmış olmasıdır. Sendikalar Kanununun 31/6 hükmü 

gereği, sendikal nedenle feshe maruz kalan işçiler  hakkında İş Kanununun 18, 19, 

20 ve 21 inci maddeleri uygulanır. İş Kanununun belirtilmiş olan bu maddeleri, iş 

güvencesi hükümlerini düzenlemektedir.  

İş Kanununun 18 inci maddesi, feshin geçerli sebebe dayandırılması, 19 uncu 

madde, sözleşmenin feshinde usul, 20 nci madde, fesih bildirimine itiraz ve usulünü 

ve 21 inci madde de geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını düzenlemektedir. Bu 

durumda 18 inci madde gereği, bir işçinin iş güvencesi kapsamında olabilmesi için; 

otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, en az altı aylık kıdeme sahip, belirsiz 

süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olmak gerekir. Ayrıca, bu işçilerin, işletmenin 

bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü 

sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren 

vekillerinden olmaması gerekir. Belirtilen şartları taşıyan işçiler, iş güvencesi 

hükümleri kapsamında olacaklardır.  

İş güvencesi kapsamında olan işçiler, Sendikalar Kanunu 31/6 hükmü 

                                                 
508  İş güvencesi tazminatından gelir vergisi kesilmemesi yönündeki görüş için bak: Ercan  
 Akyiğit, İçtihatlı ve Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Birinci Cilt, Ankara, 
 2006, 811. 
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gereğince, doğrudan sendikal tazminat talep edemeyeceklerdir. İş akitlerinin feshinde 

sendikal neden etkili olmuş olsa bile öncelikle işe iade davası açmak zorunda 

olacaklardır.509 Eğer işveren, işe iadeye rağmen işçiyi işe iade etmezse İş Kanununun 

21/1 inci maddesi gereği ödemek zorunda olduğu en az dört en çok sekiz aylık 

tazminat yerine SenK. m. 31/6 uyarınca 12 aylık iş güvencesi tazminatı ödemek 

durumunda kalacaktır. 

 

2- İspat Yükü 

 

 İş güvencesinin en önemli unsurlarından biri, feshin geçerli nedene 

dayandığına ilişkin ispat yükünün işverene yükletilmiş olmasıdır. Bu yükümlülüğün 

işverende olması 158 sayılı ILO sözleşmesinin 9/2-a maddesine uygundur.510 İş 

güvencesi kapsamında bulunan işçiler açısından sendikal nedenle iş sözleşmesinin 

feshedildiği iddiasında bulunan işçinin işe iade davasında, ispat yükü ile ilgili olarak 

Sendikalar Kanunu 31/6’daki hüküm gereği, İş Kanununun 20/2 maddesi 

uygulanacaktır. Bu maddeye göre; “feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat 

yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği 

takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.”  

İş Kanunu 20 nci madde hükmünde getirilmiş bulunan bu düzenleme 

gereğince, iş güvencesi kapsamında bulunan işçinin açtığı işe iade davasında ispat 

yükümü işverene yükletilmiştir. Bu düzenleme, iş güvencesinin getirmiş olduğu 

olumlu bir noktadır. Fakat bu olumluluk, sendikal neden iddiasında bulunan iş 

güvencesi kapsamındaki işçi için uygulama alanı bulmamıştır. Çünkü, iş güvencesi 

kapsamı dışında bulunan işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde doğrudan işverene 

yüklenmiş bulunan ispat yükümü, feshe karşı koruma amacı taşıyan iş güvencesi 
                                                 
509  Bilgili, 267. 
510  Alpagut, 100. 
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anlayışına aykırı olarak, işçiye yüklenmiş bulunmaktadır.511 İşK. m. 20/2’ deki, 

“Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin 

başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür” 

düzenlemesi gereğince, feshin sendikal nedene dayandığını ispat yükümü her 

halükarda işçiye yüklenmiştir.512 Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararda uygulamanın 

da bu yönde olduğunu görebilmekteyiz. Bu durum tabii ki uygulamanın değil yasal 

düzenlemelerin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.513 

İşçi, İş Kanununun 20 nci maddesindeki tazminat yerine Sendikalar Kanunu 

31 inci maddedeki tazminat tutarını talep edebilmesi için, iş sözleşmesinin sendikaya 

üyelik veya sendikal faaliyetlerden ötürü feshedildiğini ispat etmesi gerekir.514 31 

inci maddenin yedinci fıkrası gereği işveren yüklenmiş olan ispat yükü, altıncı 

maddede işçiye yükletilmiştir. Böylece, Sendikalar Kanunu 31 inci maddenin altıncı 

ve yedinci fıkraları arasında, ispat yükü bakımından gereksiz bir ayırım ortaya 

çıkmıştır.515 Sendikal nedenle iş sözleşmesinin feshedildiğine dair ispat yükünün 

işçiye yüklenmesi, iş güvencesi konusunda işverene yüklenen ispat yükünü sendikal 

fesih iddiası yönünden anlamsız kılmaktadır.516 Bunun yanında, sendikal nedenlere 

                                                 
511  Demir, Toplu İş Hukuku, 106. 
512  İşverenin gösterdiği geçerli sebep ispatlanamadığı takdirde, ayrıca sendikal sebeple feshin  

yapıldığının işçi tarafından ispatına gerek olmadığı yönündeki görüşü için bkz.: Demir, 
Sendikal Örgütlenme, 551. 

513  “Davacı hizmet aktinin sendikal nedenlerle feshedildiğini iddia ederek sendikal tazminat  
isteğinde bulunmuş mahkemece istek hüküm altına alınmıştır. Aynı işyerinde çalışan işçiler 
tarafından açılan seri davaların aynı gün yapılan temyiz incelemesi sonucunda işyerinde 
üretim alanlarında yeni bir yapılanmaya gidildiği bu nedenle yalnız sendika üyesi işçilerin 
değil, sendika üyesi olmayan işçilerin de çıkarıldığı, sendikalı işçi çıkarmada sendikalı-
sendikasız işçi ayırımı yapıldığına dair somut bir delil bulunmadığı, sendika üyesi olmanın 
sendikal tazminat talebi için yeterli olmadığı üyelik dışında, davacının sendikal faaliyette 
bulunduğu bu nedenle hizmet aktinin sona erdiği iddia edilip kanıtlanmadığı anlaşıldığından 
davacının sendikal tazminat isteğinin reddi gerekirken…” Y.9.HD. 14.04.2005, 
10880/13247, Ercan Akyiğit, Açıklamalı ve İçtihatlı Türk İş Hukukunda İş Güvencesi 
(İşe İade), Ankara–2007, 816. 

514  “İşçi, aktin geçerli olmayan nedenle sendikal faaliyetleri yüzünden feshedildiğini iddia 
ettiğinden onun da aktin sendikal nedenle feshedildiğini ispatlaması gerekir.” Y.9.HD. 
13.06.2005, E.2005/17441, K.2005/20762, Kılıçoğlu/Şenocak, 1417–1419. 

515  Çelik, 384; Güzel, İş Güvencesine İlişkin, 131. 
516  Demir, Sendikal Örgütlenme, 551. 
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dayalı olarak yapılan fesihlerde ispat yükünün işçiye ait olmasının genel hukuk 

ilkeleriyle uyumlu olduğu savunulmuştur.517 

 

3- Faiz ve Zamanaşımı 

 

 İş güvencesi kapsamında bulunan ve iş sözleşmesi sendikal nedenle 

feshedildiği tespit edilerek işe iade kararı verilen işçinin 12 aylık bu tazminata hak 

kazanabilmesi için, mahkeme kararına rağmen işe başlatılmamış olması gerekir. İş 

güvencesi tazminatına uygulanacak faizin başlangıcı, geçersiz fesih tarihi itibariyle 

değil; en erken işveren tarafından işe iade kararı alan iade kararı alan işçiyi süresi 

içinde işe almadığı tarih olacaktır. Bu nedenle, sendikal nedenle yapıldığı işçi 

tarafından ispat edilip hak kazanılan iş güvencesi tazminatına fesih, dava veya 

hüküm tarihinden itibaren değil, temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülecektir.518 

 İşverenin temerrüde düştüğü tarih, işçinin işe iade kararının kendisine 

tebliğinden itibaren on iş günü içinde işverene başvurması sonrasında başlayacak 

olan bir aylık işe başlatma süresinin bitimi ve işveren tarafından işe iade etmeme ile 

başlayan tarihtir.519 Dolayısıyla, bu tarih dışında başka bir tarihten itibaren faiz 

yürütülmesi sözkonusu olamaz. İşe iade etmeme halinde ödenecek olan tazminat, bir 

mahkeme kararına dayandığı için işe alınmayan işçinin bu tazminattan ötürü faiz 

alabilmesi ayrıca işveren ihtarda bulunmasına gerek yoktur.520 İş Kanununun 21 inci 

maddesinin ilk fıkrasına göre, “işçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde 

                                                 
517  Erdem Özdemir, İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, 

İstanbul, 2006, 349. 
518          Ekmekçi, İş Güvencesi, 110. 
519  “İş güvencesine ilişkin tazminat işe iadeye dair kararın kesinleşmesini takiben işçinin süresi 

içinde işverene başvurması ve bir aylık süre içinde işverence işe başlatılmaması halinde 
muaccel olur…” Y.9.HD. 08.07.2003, E.2003/12442, K.2003/13123, Kazancı Mevzuat ve 
İçtihat Bilgi Bankası. 

520  Ekmekçi, İş Güvencesi, 110. 
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başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat 

ödemekle yükümlü olur”. Böylece, öncelikle işçi on günlük süre içinde işverene işe 

iade için başvurmak zorundadır. Aksi halde, işçinin işe iade veya tazminat alma 

imkânı kalmayacaktır.  

 Sendikal nedenlerden dolayı 12 aydan az olmayan işe iade etmeme 

tazminatını işçinin talep edebilmesi için öncelikle bu tazminatın hak edilmiş olması 

lazımdır. Bunun için de, öncelikle bu tazminata karar verilmiş olması, ikinci olarak 

da işçinin süresi içinde işverene işe iade amacıyla başvurmuş olması ve son olarak da 

işverenin işçiyi bir aylık sürede işe başlatmamış olması gerekir. Bu sürecin sonunda 

hak edilen bu tazminata da, diğer tazminatlar da olduğu gibi, genel hükümler 

uygulanacaktır ve sendikal tazminatta olduğu gibi BK. madde 125 gereği on yıllık 

zamanaşımına tabi olacaktır.521 Zamanaşımı süresi, işçinin bunu talep etme hakkına 

sahip olduğu andan itibaren başlayacaktır. 

 

D- İhbar Tazminatı 

 

 Haklı nedenle fesih dışında işçinin iş sözleşmesinin ihbar önellerine 

uyulmadan feshedilmesi halinde işveren, İş Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü 

fıkrası uyarınca, “bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret 

tutarında tazminat ödemek zorundadır.” Bu tazminat, brüt ücret üzerinden hesaplanır. 

İhbar tazminatının hesaplanmasında çıplak ücrete ek olarak, işçiye sağlanmış olan 

para ve parayla ölçülmesi mümkün, iş sözleşmesinden veya toplu iş sözleşmesinden 

ya da kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulacaktır. Ayrıca, ihbar 

tazminatına on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır.522 

                                                 
521  Bilgili, 271. 
522  Çelik, 193–196. 
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 İş sözleşmesi sendikal nedenle feshedilen işçi de, sendikal tazminat yanında, 

ihbar tazminatı isteme hakkına sahiptir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 nci 

maddesinin son fıkrasında “işçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz olduğu 

bütün hakları saklıdır.” hükmü, sendikal tazminata hükmedilmesinin, işçinin iş 

kanunları ve diğer kanunlara göre dayanarak talep edebileceği hakları 

engellemeyeceğini belirtmektedir.523 Buna göre, sendikal nedenlerle iş akdi ihbar 

önellerine uyulmadan feshedilen işçi, mahkemeden sendikal tazminatın yanında 

ihbar tazminatı da isteme hakkına sahiptir. Sendikalar Kanunundaki bir yıllık ücret 

tutarı tazminatın yanında bildirim sürelerine uyulmamasının yaptırımı olan ihbar 

tazminatının da istenebileceğinin isabetli olduğu, eskiden beri kabul edile 

gelmektedir.524 Ancak, işçinin sendikal nedenle fesihte olduğu gibi ihbar 

tazminatında da, iş akdini kendisinin feshetmemiş olması gerekir. İşçi, iş 

sözleşmesini haklı nedenle feshetmiş olsa bile, ihbar tazminatına hak 

kazanamayacaktır. 

Esasında ihbar tazminatı ile sendikal tazminat arasında nitelik farkı 

bulunmaktadır. Çünkü, ihbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshinden önce karşı tarafa 

verilmesi gereken süreye uyulmadan ve bu süreye ilişkin ücreti peşin olarak da 

ödemeden yapılan fesihlerde söz konusudur. Dolayısıyla, feshin şekil itibariyle 

hukuka aykırı olmasının bir yaptırımıdır.525 Oysa, sendikal tazminat, işçinin sendikal 

özgürlüğünü koruma amaçlı olan ve sendikal nedenle yapılan ayırım ve fesihlerde 

ortaya çıkan kötüniyetli davranışa karşı bir güvencedir.  

İhbar tazminatı ile sendikal tazminatın, üstlendikleri görev bakımından da, 

birbirinden ayrı bir konumda oldukları açık bir şekilde görülmektedir. Bu yüzden, 

kötüniyetli bir davranışın göstergesi olan sendikal nedenle yapılan fesihte, ihbar 

                                                 
523  Usta, 975; Günay, Sendikalar, 602. 
524  Münir Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve Feshe Karşı Korunma Açısından Yargıtay 

Kararlarının Etkisi”, Yargıtay Dergisi, C.15, S.1–4, Ocak-Ekim 1989, Özel Sayı, 453; 
 Güzel, İş Güvencesine İlişkin, 133. 
525  Sümer, 127. 
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önellerine uyulmaması nedeniyle ayrıca şekil itibariyle bir hukuka aykırılık da 

sözkonusu ise, sendikal tazminat ile birlikte ihbar tazminatının da ödenmesine 

hukuki bir engel bulunmamaktadır.526 Yargıtay’ın da, başlangıçta verdiği kararları bu 

konuda birbirine aksi yönde olsa da527 daha sonra verdiği kararlarda istikrarlı bir 

biçimde sendikal tazminatla ihbar tazminatının bir arada istenebileceğini kabul etmiş 

bulunmaktadır.528 

 İş güvencesi kapsamında olan kişilerin de işverenin ihbar önellerine 

uymaması halinde ihbar tazminatına hak kazanacağı muhakkaktır. Ancak, 

Yargıtay’ın bir kararında da belirttiği gibi, “sendikal sebeple fesih halinde 4857 

sayılı İş Kanununun 21 nci maddesine göre işe iadesine karar verilen işçiye, işverene 

süresi içinde başvurması halinde ödenecek ücret ve sosyal haklara ilişkin alacaktan 

işe başlatılma halinde, ödenen ihbar ve kıdem tazminatının mahsubu gerekir.”529 

 

E- Maddi Tazminat 

  

 Sendikalar Kanunu madde 31/son hükmü gereğince, işçinin İş Kanunları ve 

diğer kanunlara göre haiz olduğu bütün haklar saklıdır. Böylece işçinin sendikal 

tazminata hak kazanması, diğer kanunlara dayanarak talep edebileceği diğer hakları 

ortadan kaldırmaz. Sendikal nedenle feshe etken olan olaylar, haksız fiil niteliği 

kazanırsa işçi, BK. m. 41’deki şartların gerçekleşmesi durumunda maddi tazminat 

                                                 
526  Sümer, 127. 
527  Yargıtay kararları için bkz.: Sümer, dn.458 ve dn.459 daki kararlar. 
528  “Davacı feshin sendikal nedenle gerçekleştirildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı ile 

birlikte sendikal tazminat isteğinde de bulunmuştur… Böyle olunca gerçekleşen sözkonusu 
tazminatların hüküm altına alınması gerekirken yanlış şekilde reddine karar verilmesi 
isabetsizdir.”Y.9.HD. 25.01.1999, E.1998/17961, K.1998/304, Günay, Sendikalar, 612–613; 
“… Böyle olunca davacının ihbar, kıdem ve sendikal tazminat isteklerinin hüküm altına 
alınması gerekirken… “ Y.9.HD. 11.11.1996, E.1996/11041, K.1996/20778, Günay, 
Sendikalar, 654; Y.9.HD. 30.12.1998, E.1999/5957, K.1999/7071, Kazancı Mevzuat ve 
İçtihat Bilgi Bankası. 

529  Y.9.HD. 15.03.2004, E.2004/2164, K.2004/6486; Y.9.HD. 24.05.2004, E.2004/5027, 
K.2004/12407, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası. 
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isteme hakkına sahip olacaktır. Çünkü işçinin sendikaya üye olma, olmama veya 

sendikadan ayrılma hakkı genel kişilik hakları içinde yer alır. Dolayısıyla, bu hakkı 

ihlal niteliğini taşıyan fiil ve davranışlar, failin kusurlu olması halinde BK. m. 41 

gereğince tazminat ödenmesini gerektirir.530  

 İşçinin BK. md. 41 gereği maddi tazminat talep edebilmesi için zararın 

varlığını ve miktarını ispat etmesi gerekir. Ayrıca, bu tazminatın talep edilebilmesi 

için ortaya çıkan zararın sendikal tazminatla karşılanmamış ve bu miktarı aşmış 

olması gerekir. Eğer işçinin sendikal nedenlerle yapılan fesih sonucu uğramış olduğu 

zarar sendikal tazminat ile karşılanmışsa, ayrıca maddi tazminat istenmesi mümkün 

değildir.531 

 4857 sayılı İş Kanunu, iş güvencesi hükümleri kapsamına giren işçiler 

bakımından; iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçinin, boşta geçen süreye 

ilişkin olarak bir tazminata hak kazanacağını hükme bağlamıştır. Sözkonusu 

Kanunun 21/3 üncü maddesine göre, “Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı 

süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.” 

Kanunda belirtilmiş olan bu dört aylık süre, geçersiz fesih tarihinden itibaren başlar 

ve işçinin fesih tarihinden itibaren ilk dört aylık sürede başka bir işte çalışmamış 

olması gerekir. Aksi halde, bu sürede çalıştığının belirlenmesi halinde, işçinin bu 

çalışmadan kazandığı miktarın, bu dört aylık süreden düşülmesi gerekir.532 Ancak, iş 

güvencesi kapsamında olan işçinin boşta geçen bu süreye ilişkin dört aylık ücret 

talebinde bulunabilmesi için işe iade davası açarak bunu talep etmiş olması gerekir. 

İşçinin işe iade istemeden sadece bu tutarı istemesi mümkün değildir.533 

 

                                                 
530  Tunçomağ/Centel, 247; Demir, Toplu İş Hukuku, 109; Sümer, 127. 
531  Sümer, 128. 
532  Ekmekçi, İş Güvencesi, 108. 
533  Ekmekçi, İş Güvencesi, 108. 
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F- Manevi Tazminat 

  

 Manevi tazminat, kişilik haklarında uğranılmış zararları karşılamak amacı 

taşıyan bir tazminat çeşididir.534 İş sözleşmesi sendikal nedenle feshedilen işçinin, bu 

fesih nedeniyle manevi bir zarara uğramış olması halinde manevi tazminat talebinde 

bulunabilir. Bu tazminatı talep edebileceğini SenK. m. 31/son’ daki hükümden 

çıkarabiliriz. Hüküm gereğince; işçi diğer kanunlara göre haiz olduğu hakları 

işverenden talep edebilir.  

BK. m. 49’da bulunan şartların gerçekleşmesi halinde işçi manevi tazminat 

isteyebilir. BK. m. 49/1’e göre,”Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze 

uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar 

para ödenmesini dava edebilir.” Böylece, iş sözleşmesinin sendikal nedenlerle 

feshinde işçinin kişilik haklarında bir zarar oluşmuşsa, işçi diğer haklarının yanında 

manevi tazminat da talep etme hakkına sahiptir. 

İşçinin sendikal nedenle fesihten dolayı manevi tazminat talep edebilmesi 

için, kişilik haklarına yöneltilmiş haksız bir tecavüzün varlığının kanıtlanmış olması 

gerekir. Manevi tazminata hak kazandıracak olguların, somut bir şekilde ortaya 

konmuş olması gerekir. Hernekadar feshin sendikal nedenle yapıldığı ortaya konmuş 

olsa bile, bu feshin manevi tazminatı gerektirecek kişilik haklarına zarar verici 

duruma geldiğinin sadece iddia edilmesi yeterli olmaz. İşçinin bu tazminatın 

şartlarının oluştuğunu ispatlaması gerekir. Nitekim, Yargıtay da, vermiş olduğu 

kararlarda, manevi tazminat isteğinin somut bir şekilde ispatlanmış olmasını ve 

Borçlar Kanunu madde 49’da öngörülen koşulların gerçekleşmiş olmasını 

aramıştır.535   

                                                 
534  Tunçomağ/Centel,132. 
535  “Mahkemece davacının manevi tazminat isteğinin de kabulüne karar verilmiş ise de, kural 

olarak hizmet akdinin mücerret feshi manevi tazminatı gerektirmez. Davacının kişilik 
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G- Kıdem Tazminatı 

 

 İş sözleşmesi sendika üyeliği veya sendikal faaliyet gibi bir sendikal nedenle 

feshedilen işçinin, koşullarını taşıması halinde, sendikal tazminat yanında kıdem 

tazminatı almasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 

14 üncü maddesi uyarınca aynı işverene ait bir veya değişik işyerlerinde en az bir yıl 

çalışmış olması durumunda iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedilmesi halinde 

işçi sendikal tazminat yanında kıdem tazminatına da hak kazanır.536 Yargıtay da, 

vermiş olduğu kararlarda sendikal tazminat yanında ihbar, kıdem tazminatlarının 

istenebileceğini hüküm altına almıştır.537 Yargıtay, vermiş olduğu bir kararda; işe 

iadenin yanında ihbar ve kıdem tazminatlarının istenmesinin bir çelişki oluşturacağı 

ve işe iade ile diğer işçilik haklarının talep edildiği hallerde bu davaların ayrılması 

gerektiği ileri sürülmüştür. Esasen bu davaların farklı yargılama usullerine tabi 

olduğu ve davaların ayrılması gerektiği ileri sürülmüştür.538 İş güvencesine tabi 

işçinin kıdem tazminatına esas hizmet ve süresi, işverenin işe iade kararı alan işçisini 

işe başlatmayacağını bildirdiği tarih olacaktır.539 

 

 

                                                                                                                                          
haklarına yöneltilmiş haksız bir tecavüzün varlığını ispatlaması gerekir. Ne var ki dosya 
içinde davacının soyut iddiasından başka bir delil mevcut değildir. Borçlar Kanununun 49. 
maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmediğine göre manevi tazminata ilişkin isteğin 
reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.” Y.9.HD. 06.07.1999, E.1999/8657, 
K.1999/12093; Y.9.HD. 06.07.1999, E.1999/10607, K.1999/12142, Kazancı Mevzuat ve 
İçtihat Bilgi Bankası. 

536  Güzel, İş Güvencesine İlişkin, 133. 
537  “Dairemizin kararlılık kazanan uygulamaları doğrultusunda davacının, davalı şirketin 

doğrudan işçisi kabul edilerek yararlanma koşulları araştırılarak hâsıl olacak sonuca göre fark 
ihbar ve kıdem tazminatları konusunda hüküm kurulmalıdır… davacı işçinin sendikal 
tazminat isteğine gelince; … davacı işçinin sendikal tazminata hak kazandığı kabul 
edilmelidir.” Y.9.HD. 09.02.1999, E.1998/17926, K.1999/1750, Kazancı Mevzuat ve İçtihat 
Bilgi Bankası; Bu konudaki diğer kararlar için bkz.: Y.9.HD. 22.12.1998, E.1998/17169, 
K.1998/18990; 24.11.1992, E.1992/9430, K.1992/12779; 17.04.2002, E.2002/9-255, 
K.2002/331, Kazancı Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası . 

538  Y.9.HD. 11.09.2003, 2003/14994–14267; Karar ve kararı olumlu bulan görüşü için bkz.: 
Güzel, İş Güvencesine İlişkin, 159–160. 

539  Güzel, İş Güvencesine İlişkin, 161. 
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III- SENDİKAL TAZMİNAT İLE DİĞER TAZMİNATLAR 

 ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

 İş sözleşmesi sendikal nedenlerle feshedilen ve sendikal tazminat talebinde 

bulunan bir işçinin, bu tazminatın yanında şartlarının oluşması halinde diğer 

tazminatları isteyip isteyemeyeceği hususunda çeşitli tartışmalar mevcuttur. Sendikal 

tazminatın yanında ek olarak veya sendikal tazminatın yerine başka bir tazminat 

isteyebilme hususları tartışma konusu olmuştur. Bu yüzden, sendikal tazminatın iş 

güvencesi, kötüniyet ve eşitlik tazminatı ile olan bağlantıları ve birbirinin yerine 

veya yanında istenebilip istenemeyeceği hususları aşağıda incelenecektir. 

 

A- Sendikal Tazminat ve İş güvencesi Tazminatı   

  

Sendikal tazminat, sendikal nedenlerle yapılan fesih veya işin devamı 

esnasında sendikal nedenlerle yapılan ayrım sonucu hükmedilen bir tazminat olduğu 

halde iş güvencesi tazminatı; iş sözleşmesi geçerli olmayan bir nedenle feshedilen 

işçinin, işe iade kararına rağmen işe başlatılmaması hali için öngörülmüş bir 

tazminattır.540 Sendikal tazminat, sendika özgürlüğünü ve bu yönde işverenin 

kötüniyetli davranışlarını önleme amacı güderken, iş güvencesi tazminatı, geçerli bir 

neden olmadan yapılan fesihleri önlemek ve işin korunması amacını gütmektedir. Bu 

yüzden, iki tazminatın hedefledikleri amaç açısından farklılıklar olduğu 

söylenebilecektir. Hernekadar sonuçta ikisinin de feshe karşı koruyucu işlevleri olsa 

da, sendikal tazminatın asıl amacının anayasal bir hak olan sendika özgürlüğünü 

korumak olduğu söylenebilir.   

Sendikal tazminat, iş güvencesi kapsamında olmayan işçiler tarafından 

sendikal nedenlerle yapılan fesih ve ayırım nedeniyle istenebilirken; iş güvencesi 
                                                 
540  Ekmekçi, İş Güvencesi, 110. 



 

 

 

 

165

kapsamında olan işçiler açısından ancak işin devamı esnasında sendikal nedenle 

yapılan ayırım sonucu istenebilmektedir. İş güvencesi kurumundan önce tüm işçiler 

sendikal nedenler yapılan fesihlerde sendikal tazminat talep edebilirken, yasa sonrası 

ancak iş güvencesi kapsamı dışında olanlar tarafından istenebilecek bir tazminat 

haline gelmiştir.  

İş güvencesi kapsamında olan işçiler işe iade istemeden sendikal nedenle 

yapılan fesih dolayısıyla SenK. m. 31/6’da öngörülen asgari 12 aylık tazminatı 

isteyemeyecektir. Yasal düzenleme dolayısıyla güvence kapsamındaki işçi işe iade 

için gerekli yasal süreye uymuş olması gerekir. İş Yasasının 20 nci maddesinde 

gösterilen “feshi bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş 

mahkemesinde” dava açmalı, feshin geçersiz nedenle yapıldığını ileri sürerek işe iade 

talep etmelidir.541 Bu süreyi geçirmiş olması halinde, fesih sendikal nedenle yapılmış 

olsa bile iş güvencesi tazminatından yararlanamayacaktır. Hernekadar doktrinde işe 

iade için gerekli sürenin geçirilmiş olması halinde sendikal tazminatın on yıllık 

zamanaşımına tabi olduğu542 veya haksız fiillere ilişkin hükümlere dayanarak 

sendikal tazminat istenmesinin mümkün olduğu543 yönünde görüşler olsa da, bu 

görüşlerin yasal düzenlemeler karşısında isabetli olduğunu söylemek mümkün 

değildir.544 

İş güvencesi veya sendikal tazminatlardan birini tercih etmek, işçinin 

                                                 
541  Bir aylık sürenin fesih bildirim yerine feshin gerçekleştiği tarihten itibaren başlamasının daha  

uygun olacağı yönündeki görüşü için bkz.: Demir, Sendikal Örgütlenme, 549 
542  İşe iade davası için gerekli sürenin geçirilmiş olması nedeniyle işe iade davası açılamaması 

halinde, on yıllık zamanaşımına tabi olan sendikal tazminat talebine ilişkin davanın 
açılabileceği yönündeki görüş için bkz.: Subaşı, İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle 
Feshinde, 200. 

543  İş sözleşmesi sendikal nedenlerle sona erdirilen iş güvencesi kapsamında olan ve bir ay 
içerisinde işe iade davası açmayan işçilerin haksız fiillere ilişkin hükümlere dayanarak 
sendikal tazminat istemesinin kabul edilmesi gerektiği yönündeki görüşü için bkz.: Özveri, 
Sendikal Tazminat ve Yargı Kararları, 1544. 

544  Bu görüşlerin isabetsiz olduğu yönündeki eleştirisi için bkz.: Nuri Çelik, “İşçilerin İşten  
Çıkarılmalarında İhbar ve Kıdem Tazminatları Dışında İsteyebilecekleri Tazminatlara İlişkin 
Sorunlar”, Legal İHSGHD, 14/2007, 492–493. 
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seçimine bırakılmamıştır.545 Zaten iş güvencesi kapsamında bulunan kişinin sendikal 

fesih dolayısıyla sendikal tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır.546 Bu kişinin 

isteyebileceği tazminat, sendikal nedenlerle yapılan fesihten dolayı ağırlaştırılmış iş 

güvencesi tazminatıdır. İş güvencesi kapsamında bulunup da iş sözleşmesi sendika 

üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı feshedilmiş olan işçiye, İş Yasasının 18, 

19, 20, 21 inci madde hükümleri uygulanacaktır. Ancak, bu durumda, İş Yasasının 

21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminat, işçinin bir yıllık ücreti 

tutarından az olamayacaktır (SenK. md.31/6).   

İş güvencesi tazminatının hak edilebilmesi için, işverenin işçiyi işe 

başlatmamış olması lazımdır. İş sözleşmesi sendikal nedenle feshedilen işçiye 

sendikal tazminat veya iş güvencesi tazminatlarından birini tercih edebilen bir 

düzenlemenin getirilmesi yerinde olurdu. Çünkü, işveren, işe iade davasını kazanan 

işçiyi tekrar işe başlatabilir. İş ilişkileri kopma noktasına gelmiş, davalık olmuş bir 

aşamada bu iş ilişkisinin yarar sağlamaması muhtemeldir.547  

Hernekadar sendikal bir nedenle sözleşmesi feshedilen işçinin eski işine 

dönebilmesi önemli bir imkân olsa da işçinin sendikal haklarını kullanmasına saygı 

göstermeyen bir işverene bağlı olarak yeniden çalışmaya mecbur bırakılması da pek 

isabetli değildir. Bu noktada işçiye doğrudan sendikal tazminat isteyebilme ya da işe 

iadeyi talep etme tercihi verilmiş olmalıydı. İşçi kendisi için en uygun seçimi 

yaparak, bu seçeneklerden birini tercih edebilir, soğumuş bir iş ilişkisini devam 

ettirme veya haklarına riayet hususunda güvenini kaybettiği bir işverenin yanında 

çalışmak zorunluluğunda kalmazdı.548 Bu sebeple, işçiye işe iade davası istemeden 

                                                 
545  Şahlanan, Sendikal Tazminat, 52; Narmanlıoğlu, Karar İncelemesi, 249. 
546  “… davacı sendikal sebebi kanıtlayamadığı gibi iş güvencesi kapsamında olan işçinin ayrıca 

sendikal tazminat istemesi mümkün değildir.” Y.9.HD. 31.01.2005, E.2005/391, 
K.2005/2724; Y.9.HD.  Çankaya/Günay/Göktaş, 608–609.  

547  Tankut Centel, 4773 Sayılı İş Güvencesi Kanunu (Konferans Notları), İstanbul, 19 Şubat 
2003, 34. 

548  Çil, Sendikal Tazminat, 670. 
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doğrudan sendikal tazminat isteyebilme imkânı tanınması faydalı olurdu.549 

  

B- Sendikal Tazminat ve Kötüniyet Tazminatı 

 

 Kötüniyet tazminatı, fesih hakkının kötüye kullanıldığı durumlarda 

sözkonusu olan bir tazminat türüdür. İş Kanunu 17 nci madde uyarınca kötüniyet 

tazminatı, bildirim süresinin üç katı tutarında hesaplanır. Bu tazminatın hesabında; 

17/son uyarınca İş Kanunu 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek 

olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve kanundan 

doğan menfaatler de göz önünde tutulur. 

 4857 sayılı İş Yasası, kötüniyet tazminatı konusunda önemli değişiklikler 

getirmiştir. Yasanın 17 nci maddesi gereğince; iş güvencesi kapsamında olan bir 

işçinin işe iade istemeden sadece kötüniyet tazminatı talep etme imkânı 

bulunmamaktadır. Çünkü, İş Yasası gereğince, kötüniyet tazminatının sadece iş 

güvencesi kapsamı dışında kalan işçiler bakımından sözkonusu olabileceği hükme 

bağlanmıştır.550 Yargıtay da, vermiş olduğu kararlarında, bunu bu şekilde ifade 

etmektedir.551 Bu düzenleme, işe iadenin işçi tarafından daha fazla tercih edileceği 

varsayımı sonucuna dayandırılmaktadır.552  Halbuki kötü niyetli feshe maruz kalan 

                                                 
549  İş güvencesi hükümlerinden bağımsız olarak işe dönmemeyi tercih eden işçiye sadece  

sendikal tazminat davası açma hakkının tanınmamasının örgütlenmeyi caydırıcı bir haksızlık 
olduğu, işe başladığı takdirde kendisine huzur verilmeyeceğini bilen ve tekrar işten çıkarılma 
ihtimali olan işçiye, işe başlamayarak tazminat alma hakkının tanınmasının yerinde olacağı 
şeklindeki görüşü için bkz.: Demir, Sendikal Örgütlenme, 553. 

550  Güzel, İş Güvencesine İlişkin, 164; yazar, kötüniyete maruz kalıp da iş güvencesinden 
yararlanmak istemeyen işçinin kötüniyet tazminatı talebinde bulunabilmesinin hak ve adalete 
uygun olacağı görüşündedir, Güzel, a.e. 165. 

551  “4857 sayılı İş Kanunu’nun 17/4. maddesi uyarınca işçi, iş güvencesi kapsamında kalıyorsa, 
feshin geçersizliği ve işe iade olanağından yararlandığından, kötüniyet tazminatı isteminde 
bulunamayacaktır.” Y.9.HD. 21.02.2005, E.2004/14422, K.2005/5811, 
Çankaya/Günay/Göktaş, 610–611.  

552  Polat Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi ve Yargıtay Kararları Işığında 
Uygulama Sorunları, İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları”, Legal, İş Hukuku ve 
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bir işçinin eski işine dönmek istememesi gayet doğal karşılanmalı, güvence 

kapsamındaki işçiye işe iade ya da tazminat arasında bir seçim yapma imkânı tanıyan 

bir düzenlemeye gidilmelidir.  

 İş Kanunu madde 17/6’ ya göre “… 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca 

bu Kanunun 18, 19, 20, 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin 

iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda, 

işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.” Bu hükümden açıkça 

anlaşılmaktadır ki, kötüniyet tazminatından ancak iş güvencesi kapsamı dışında 

kalan işçiler yararlanabilecektir. 4773 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten önce, 

Sendikalar Kanununun 31 inci maddesinin son fıkrasında sendikal tazminata 

hükmedilmesi halinde İş Kanunlarındaki kötüniyet tazminatının uygulanmayacağı 

yönünde bir düzenleme mevcuttu. Sendikalar Kanunu madde 31’ in yeni 

düzenlemesinde bu yönde bir hükme yer verilmemiştir. Bununla birlikte hükmün 

kaldırılmış olması kötüniyet tazminatı ve sendikal tazminatın bir arada 

istenebileceğini göstermez. Yargıtay, vermiş olduğu bir kararda, sendikal nedenin 

bulunduğu bir davada artık kötüniyet tazminatının istenemeyeceğini vurgulamıştır.553 

 Bir tür kötüniyetli fesih olan sendikal fesih nedeniyle hükmedilen sendikal 

tazminatın yanında ayrıca kötüniyet tazminatına hükmetmek, aynı sebepten dolayı 

iki ayrı tazminata hükmetmek olur ki bunun da kabul edilebilir olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Her iki tazminatın birlikte talep edilebilmesi için gerekli yasal 

düzenlemelerin olmayışı ve kötüniyetli olarak kabul edilen davranışların aynı 

zamanda ayrımcılık oluşturan davranışlar olması nedeniyle aynı nitelikteki bir 

davranış için iki ayrı tazminat isteme imkânı bulunmamaktadır.554 Zaten, doktrinde 

                                                                                                                                          
Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Yılı Toplantısı, 66. 

553  “Sendikaya üye olduktan üç gün sonra… Tarihinde sözleşmesi feshedildiğinden olayda  
sendikal tazminat koşullarının gerçekleştiği kabul edilmelidir… sendikaya üyelik sendikal 
nedeni gerektirdiği için artık bu durumda kötü niyet tazminatının hüküm altına alınmasından 
söz edilemez. Y.9.HD. 19.02.2002, E.2001/17566, K.2002/2925, Kazancı Mevzuat ve İçtihat 
Bilgi Bankası. 

554  Kadriye Bakırcı, “İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin Doğrudan Tazminat Talep Hakları ve 
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de bu iki tazminatın aynı anda istenemeyeceği kabul görmektedir.555       

 İş güvencesi kapsamında bulunan işçilerin, sendikal tazminatta olduğu gibi 

kötüniyet tazminatı da talep edebilmeleri mümkün değildir. Sözkonusu tazminatları 

isteyebilme hakkı güvence kapsamı dışında kalan işçilere aittir. Bu yüzden iş 

güvencesi kapsamında olup da sendikal nedenli veya kötüniyetli feshe maruz kalan 

işçinin işe iade istemeden bunun yerine kötüniyet veya sendikal tazminat istemesi 

mümkün değildir.556 Güvence kapsamında olup, iş sözleşmesi sendikal nedenle 

feshedilen işçinin öncelikle iş güvencesi prosedürünü işletmesi gerekir. Aksi halde, 

örneğin işe iade davası açmaması, dava açma süresini kaçırması halinde yapılan 

feshin geçerli olduğunu kabul etmiş olacaktır.557 Sendikal tazminat ve kötüniyet 

tazminatını talep edebilme şartları kanunda ayrı ayrı düzenlenmiş bulunmaktadır.  Bu 

iki tazminattan birini seçebilme hakkı işçiye tanınmamıştır.558  

 İş güvencesi kapsamında olmayıp da iş akdi sendikal nedenle feshedilen bir 

işçinin sendikal tazminat yerine kötüniyet tazminatı talep edip edemeyeceği 

hususunda doktrinde görüş ayrılıkları mevcuttur. Bir görüşe göre; kötüniyet 

tazminatı, iş güvencesi kapsamı dışında olup feshe muhatap olan işçilere getirilmiş 

bir güvencedir ve sendikal nedenle yapılan fesih de kötüniyetli bir fesihtir. Bu 

yüzden işçi dilediği takdirde bu iki tazminattan lehine olan birini isteyebilmelidir. Bu 

görüşün önem noktasını, kötüniyet tazminatının arttırılmış ihbar önelleri üzerinden 

hesaplanması durumunda oniki aylık sendikal tazminatın üzerinde bir miktarın ortaya 

                                                                                                                                          
Kötüniyet veya Sendikal Tazminat ile Ayrımcılık Tazminatı İlişkisi”, MESS SİCİL, İş 
Hukuku Dergisi, Haziran 2006, S.2, 119. 

555  Şahlanan, Sendikal Tazminat, 52; Çelik, Tazminatlara İlişkin Sorunlar, 487; Haluk Hadi 
Sümer, İş Hukuku, Onbirinci Baskı, Konya 2005, 193; Kadriye Bakırcı, 119. 

556  Narmanlıoğlu, Karar İncelemesi, Şahlanan, Sendikal Tazminat, 53. 
557  Narmanlıoğlu, Karar İncelemesi, 250. 
558  Çankaya/Günay/Göktaş, 51; Nuri Çelik, “İş Güvencesi-Kötüniyet Tazminatı İlişkisi (Karar 

İncelemesi)”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5, Sayı:10, Güz, 
2006/2, 4; Şahlanan, Sendikal Tazminat, 52; Narmanlıoğlu, Karar İncelemesi, 249. 
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çıkması oluşturmaktadır.559  

Diğer bir görüşe göre ise; iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedilmesi 

halinde, işçiye ödenecek tazminat konusunda, İş Kanununun 17 nci maddesindeki 

kötüniyet tazminatına ilişkin hüküm yerine, Sendikalar Kanununun 31 inci 

maddesindeki sendikal tazminat hükmünün uygulanması gerektiği yönündedir.560 Bu 

görüşün önem noktasını ise, ispat külfeti oluşturmaktadır. Buna göre; kötüniyet 

tazminatı ve sendikal tazminat davalarında ispat külfeti açısından farklılıklar 

bulunmaktadır. İşK. m. 17’ye göre, tazminat isteyen işçi bunu ispatla yükümlü iken, 

SenK. m. 31’deki tazminatın istenmesi halinde ispat külfeti işverende olmakta, 

işveren feshin sendikal nedene dayanmadığını ispat etmek durumunda 

kalmaktadır.561  

Kanımızca, sendikal nedenle yapılan fesih hallerinde kanun koyucu 

tarafından kötüniyetli fesih hallerinden özel biri olan sendikal fesih için562 Sendikalar 

Kanunundaki sendikal tazminatın uygulanması daha isabetli olacaktır. Hernekadar 

sendikal fesih, bir tür kötüniyetli fesih olsa da sendikal fesih için özel olarak 

düzenlenmiş bulunan SenK. m. 31’deki sendikal tazminatın uygulanması gerekir. 

Ayrıca, ispat külfeti açısından daha kolaylık tanıyan Sendikalar Kanununun 31 inci 

maddesi, işçi açısından avantaj sağlamaktadır.  

Sendikal tazminatın miktarını yasa, asgari oniki ay olarak belirlemiş, bunun 

üzerinde miktar belirlemeyi hâkimin takdirine bırakmıştır. Hâkim bu konuda takdir 

hakkını kullanırken mevcut şartları göz önüne alacaktır. Kıdem ve olayın oluş şekli, 

sendikal tazminatın miktarını belirleyici etkenler olsa da kötüniyet tazminatının bir 

yıllık tutarı aştığı öne sürülerek sendikal tazminata bir yılın üzerinde hükmedilmesi 

                                                 
559  Bu görüşte olanlar için bkz. Çil, Sendikal Tazminat 672; Şahlanan, Sendikal Tazminat, 53. 
560  Bu görüş için bkz. Çelik, Tazminatlara İlişkin Sorunlar, 488; Çankaya/Günay/Göktaş, İşe 

İade Davaları, 51. 
561  Çankaya/Günay/Göktaş,  51; Çelik, Tazminatlara İlişkin Sorunlar, 488. 
562  Kübra Doğan Yenisey, “İş Kanununda Eşitlik İlkesi ve Ayırımcılık Yasağı”, Çalışma ve 

Toplum, 2006/4, 81. 
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imkânı ortaya çıkabilecektir.563 

 

C- Sendikal Tazminat ve Eşitlik Tazminatı 

Eşitlik ilkesi Anayasanın 10 uncu maddesinde ifade edilmiştir. 10 uncu 

maddedeki “Herkes dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve 

benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” hükmü ile eşitlik 

kavramı somut ifadesini bulmuştur. 4857 sayılı Kanunda da bu eşitlik ilkesi 

korunmuş Kanunun 5 inci maddesinde buna aykırılığın yaptırımı olarak 4 aya kadar 

ücret tutarında tazminat ve yoksun bırakılan hakların istenebileceği hükme 

bağlanmıştır. Ayrıca, aynı kanunun 99 uncu maddesine göre de, 5 inci maddeye 

aykırılık dolayısıyla işverene idari para cezası verileceği öngörülmüştür. 

 İşverenin işçiler arasında ayrım yapmayarak onlara eşit davranması, iş 

hukukunun temel ilkelerinden biridir. Bu ilke, işverenin haklı neden olmadığı halde 

işçiler arasında farklı davranmamasını ifade eden eşit davranma borcu adı altında 

tanımlanmaktadır. Eşit davranma borcu, mutlak olarak eşitliği ifade etmemektedir. 

Farklı konumlarda bulunan işçilere farklı davranma, eşit davranma borcuna aykırılık 

teşkil etmeyecektir.564 

 İşverenin iş ilişkisinin devamında veya sona ermesinde işçinin kişisel 

özellikleri veya cinsiyeti dolayısıyla ayrım yapamaz. Ayrım yasağının bulunduğu 

kişisel özelliklerden biri de, işçinin sendikal nedenle ayırıma tabi tutulması halidir. İş 

Kanunu 5 inci maddede açıkça sendikal nedenden sözedilmese de bunun m. 5/1 deki 

“benzeri sebepler”  ifadesinde yer aldığını söyleyebiliriz.565 İşverenin işyerindeki 

sendikal faaliyetleri kırmak ve sendikal örgütlenmeyi önlemek amacıyla sendika 

                                                 
563  Çelik, Tazminatlara İlişkin Sorunlar, 489. 
564  Çankaya/Günay/Göktaş, 52–53. 
565  Yenisey, 75; Çankaya/Günay/Göktaş, 56. 
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üyesi olan işçilerin sözleşmelerini feshetmesi, sendika üyesi olan işçilerle üye 

olmayan işçiler arasında eşit işlem yapma borcuna aykırılık oluşturur.566 

 İş Kanununun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında “İş ilişkisinde veya sona 

ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar 

ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep 

edebilir. İşK. m. 5/6 daki; Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümlerinin saklı 

olduğuna dair ibare, sendikal nedene dayalı eşitsizlik ve bunun sonucu yapılan 

fesihlerde daha yüksek olan sendikal tazminatın uygulanması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Bu durumda İşK. m. 5’teki dört aylık tazminat yerine Sendikalar 

Kanunundaki asgari 12 aylık tazminatın uygulanması isabetli olacaktır.567  

“2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır” 

hükmü ve Sendikalar Kanununun 31/son’daki “İşçinin İş Kanunları ve diğer 

kanunlara göre haiz olduğu bütün hakları saklıdır” hükmü nedeniyle sendikal 

nedenle yapılan bir fesih durumunda işçinin bu iki hükme dayanarak iki ayrı 

tazminat isteyip isteyemeyeceği sorunu ortaya çıkmıştır. Bu konuda, her iki 

tazminatın birlikte istenip istenemeyeceğine ilişkin yasalarda bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, işverenin aynı davranışı nedeniyle, aynı amaca 

yönelik iki ayrı tazminata birlikte hükmedilmesi mümkün değildir.568  

Sendikal nedenle yapılan fesih, sendika özgürlüğünü zedelemenin yanında 

aynı zamanda sendika üyesi olan ve olmayan işçiler arasında feshe konu olan neden 
                                                 
566  Çil, Sendikal Tazminat, 675. 
567  Çelik, Tazminata İlişkin Sorunlar, 490; Bakırcı, 119. 
568  Çelik, Tazminata İlişkin Sorunlar, 490; Çil, Sendikal Tazminat, 675; Yargıtay 9.Hukuk 

Dairesi, konu ile ilgili bir olayda, sendikal tazminatın kabulüne ve aynı eyleme dayalı olarak 
talebi mümkün görülmeyen eşit davranma yükümlülüğüne aykırılıktan doğan tazminatın 
reddine dair yerel mahkeme onamıştır. Y.9.HD. 11.01.2005, E.2004/12988, K.2005/477, 
Şahin Çil, “Sendikal Tazminat”, Legal, İHSGHD, 2005/6, sayfa 675 de belirtilen karar; 
Koşulları olması halinde ayırımcılık tazminatı ve Sendikal tazminatın birlikte 
istenebileceği yönündeki görüş için bkz..: Mustafa Kılıçoğlu, 4857 sayılı İş Kanunu 
Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, İstanbul, 2005, 40–41; Sendikal tazminat yanında İş 
Kanunu madde 5 teki dört aya kadar ücreti tutarında tazminatı birlikte isteyebileceği 
yönündeki görüşü için bkz.: Süzek, İş Hukuku, 368. 
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yönünden bir eşitsizlik oluşturmaktadır. Çünkü, bir tarafta sendikalı olmasından 

dolayı sözleşmesi feshedilen işçi, diğer tarafta ise aynı konumda olan fakat 

sendikasız olan işçi bulunmaktadır. İşverenin sendikalı işçiyi bu nedenden dolayı 

işten çıkarması her halükarda zaten eşitsizlik durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu 

yüzden sendikal fesihlerde İş Kanununun 5 inci maddesi yerine Sendikalar 

Kanununun 31 inci maddesindeki tazminat hükmünün uygulanması yerinde 

olacaktır. Zaten, İşK. m. 5’teki “Sendikalar Kanunu madde 31 hükmü saklıdır” 

ifadesi de bunu göstermektedir. İş sözleşmesi sendikal nedenle feshedilen işçinin iş 

güvencesi kapsamında olması halinde işçinin iş güvencesi hükümleri gereğince 

feshin geçersizliğini talep etmesi gerekir. Bu durumda eşit davranma ilkesine 

aykırılıktan doğan tazminatın istenebilmesi mümkün değildir. Aksi halde, güvence 

kapsamındaki işçinin hem feshin geçersizliği ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen 

süre ücreti hem de eşit davranma ilkesine aykırılıktan doğan tazminat istemesi 

sözkonusu olacak ve aynı eyleme birden fazla hukuki yaptırım bağlanmış 

olacaktır.569 

 

IV- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN DURUMU 

 

 Sendikal örgütlenmede özel bir öneme sahip olan ve işyerinde sendikal 

faaliyetlere öncülük eden işyeri sendika temsilcileri,570 görevi nedeniyle işverene ters 

düşebilmekte ve dolayısıyla diğer işçilere oranla daha fazla işten çıkarılma 

tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu yüzden, Sendikalar Kanununda, işyeri 

sendika temsilcisine özgü bir düzenleme getirilmiş bulunmaktadır.571 2821 sayılı 

Sendikalar Kanunu’nun 4773 sayılı Kanunla değişik 30 uncu maddesinin birinci 

                                                 
569  Çankaya/Günay/Göktaş, 57–58. 
570  İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri ile ilgili geniş bilgi için bkz.: Ali Rıza Okur, Türk İş 

Hukukunda Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi, İstanbul, 1985, 55–127; Yürekli, 
119–157; Güzel, İş Güvencesine İlişkin, 133. 

571  Tunçomağ/Centel, 313; Savaş Taşkent, “İşyeri Sendika Temsilciliği”, Münir Ekonomi 60. 
 Yaş Armağanı, Ankara-1993, 267. 
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fıkrasında, “İşyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet aktinin feshinde İş 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” şeklindeki düzenleme ile işyeri sendika 

temsilcilerinin güvencesi bakımından İş Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı 

ikinci fıkrada ise, “Temsilcinin hizmet aktinin feshinde sadece temsilcilik 

faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde, İş Kanununun 21 inci maddesinin 

birinci fıkrası uyarınca en az bir yıllık ücreti tutarında tazminata hükmedilir.” 

şeklinde bir düzenlemeyle işyeri sendika temsilcileri güvence altına alınmaya 

çalışılmıştır. 

 Sendikalar Kanunu’nun işyeri sendika temsilcileri ile ilgili eski 

düzenlemesinde; işverenin işyeri sendika temsilcilerinin hizmet akitlerini haklı bir 

sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemeyeceği 

belirtilmişti. Buna göre, ancak haklı bir sebebin varlığı halinde, temsilcinin iş 

sözleşmesi feshedilebilinirdi. Oysaki bu günkü düzenleme gereğince, işveren geçerli 

nedenlerin bulunması halinde temsilcinin sözleşmesini feshedebilecektir. İş 

Kanununun 18 inci maddesi uyarınca işyeri sendika temsilciliği yapmak, fesih için 

geçerli bir sebep oluşturmaz. Ancak, temsilcinin sözleşmesi yeterliliğinden veya 

davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan 

geçerli bir nedene dayanarak feshedilebilecektir (İşK. m.18). Ayrıca, geçerli 

nedenlerle işyeri sendika temsilcisinin sözleşmesini feshetmek isteyen işveren, fesih 

bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih nedenini açık ve kesin bir biçimde 

belirtmek zorundadır.  

Önceki düzenlemede; mahkeme temsilcinin işine iade edilmesine karar 

verirse, feshin geçersiz sayılması düzenlenmişti. Böylece, sendika temsilcilerinin, 

önceki yasal düzenlemelerde bu güne nazaran daha güçlü bir iş güvencesine sahip 

olduğunu söyleyebiliriz.572 Günümüzde geçerli olan düzenlemeye göre, iş 

sözleşmesinin geçerli olmayan bir nedenle feshedilmesi halinde işvence işe 

                                                 
572  Ayrıntılı bilgi için bkz.: Okur, Sendika İşyeri Temsilciliği, 157 vd.; Yürekli, 174. 
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başlatılmayan temsilciye ancak, en az bir yıllık ücret tutarında tazminat ödenmesi söz 

konusudur. Mutlak anlamda bir işe iade öngören düzenleme yerine işe iade edilmeme 

halinde sadece tazminat öngören yeni düzenleme var olan hakkı geriye götürdüğü 

gerekçesiyle haklı olarak eleştiriye uğramıştır.573 SenK. m. 30’ un düzenlemesine 

göre, işyeri sendika temsilcilerine ilişkin düzenleme, halen bu görevi yapmakta olan 

temsilcilere tanınmaktadır. Oysa ki işyeri sendika temsilciliği yapmak, yapmış olmak 

ve işyeri sendika temsilciliğine talip olmanın fesih için geçerli bir sebep 

oluşturmayacağına ilişkin yapılacak bir düzenleme, 158 sayılı Sözleşmenin 5/b 

maddesine ve 135 sayılı Sözleşmenin 1 inci maddesine uygun olacaktır.574 

İşyeri sendika temsilcileriyle ilgili tartışmalı bir diğer husus da, iş güvencesi 

hükümlerinden yararlanabilmesi için otuz işçi ve altı aylık kıdem gibi şartların 

temsilci bakımından aranıp aranmayacağı konusunda ortaya çıkmıştır. Bir görüşe 

göre, SenK. m. 30’daki ‘temsilcinin belirsiz süreli sözleşmesinin işveren tarafından 

feshinde İş Kanunu hükümleri uygulanır’ hükmü nedeniyle İş Kanunu 18–21 

hükümlerinin tamamının temsilciye uygulanması gerektiği ve dolayısıyla 30 işçi, altı 

aylık kıdem ve üst düzey işveren vekili niteliği taşımama şartlarının bulunmasının 

güvenceden yararlanmak için gerektiği yönündedir. Dolayısıyla iş güvencesi 

şartlarını taşımayan temsilcinin sözleşmesinin feshinde koşulları mevcutsa ancak 

sendikal tazminat isteme imkânı sözkonusu olacaktır.575 Böylece, temsilci olarak 

atanabilmek için gerekmeyen altı aylık kıdemin iş güvencesi hükümlerinden 

yararlanabilmek için gerekli olduğu öne sürülmüştür.576 Bir diğer görüşe göre ise, 

belirsiz süreli hizmet sözleşmesiyle çalışan sendika temsilcilerinin bulunduğu 

işyerlerinde işçi sayısı kriterinin577 altı aylık kıdem kriterinin578 aranmaması gerektiği 

                                                 
573  Centel, Konferans Notları, 31; Çelik, İş Hukuku, 401; Demir, Sendikal Örgütlenme, 554  
574  Yürekli, 179; Güzel, İş Güvencesine İlişkin, 136. 
575  Akyiğit, İşe İade, 359–360; Aynı görüşte, Demir, Toplu İş Hukuku, 139 . 
576  Demir, Toplu İş Hukuku, 139. 
577  Centel, Konferans Notları, 17.  
578  Ekonomi, İş Güvencesi, 7. 
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yönündedir.579 Çünkü, 4773 sayılı yasa, 2821 sayılı yasanın 30 uncu maddesinde 

değişiklik yaparken, işyeri sendika temsilcilerinin sahip olduğu iş güvencesini 

herhangi bir sınırlamaya tabi tutmamıştır. Bu yüzden işyerinde otuz veya daha fazla 

işçi çalıştırma ve altı aylık kıdeme sahip olma koşulları temsilciler açısından 

aranmayacaktır.580 

Kanımızca, iş güvencesi şartlarını taşımayan sendika temsilcilerinin işe 

iadeden yararlanamayacak olması, sendikal örgütlenmeye ve işyeri sendika 

temsilciliği kurumuna büyük bir zarar verecektir. Bu yüzden, Sendikalar Kanununun 

açık olmayan hükmünün sendika temsilcileri lehine yorumlanmasının daha isabetli 

olacağıdır. Nitekim, Yargıtay da, vermiş olduğu bir kararda bu yönde hüküm 

vermiştir. Kararda şöyle denmektedir, “Dosya içeriğine göre davacının davalıya ait 

işyerinde sendika işyeri temsilcisi olarak çalışmakta iken, iş sözleşmesinin 

feshedildiği anlaşılmaktadır. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 30 uncu 

maddesinde “İşyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet aktinin işveren 

tarafından feshinde İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır” kuralına yer 

verilmiştir. Buna göre, temsilci için özel yararlanma şartları gösterilen sözkonusu 

güvence doğrudan “temsilcilik sıfatına” dayalı olduğundan, işçide sadece bu sıfatın 

bulunması yeterlidir. Ayrıca işyerinde çalışan işçi sayısına ve en az altı aylık 

kıdeminin varlığına bakılmaz. Mahkemece işin esasına girilip, taraflardan delilleri 

istenerek, feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlenmek suretiyle sonucuna 

hüküm kurulması gerekirken, otuzdan az işçi çalıştığı gerekçesiyle davanın reddine 

karar verilmiş olması hatalıdır.”581 Karar, uygulamanın bu yönde şekillenmesi 

açısından büyük önem arz etmektedir. Son olarak, sendika temsilcisinin iş güvencesi 

hükümlerinden yararlanarak işe iade talep edebilmesi için iş sözleşmelerinin işveren 
                                                 
579  Çankaya/Günay/Göktaş, 135;Yürekli, 176, yazar, temsilcilerin hiçbir sınırlandırmaya tabi 

olmaksızın iş güvencesi kapsamında olmalarının 135 sayılı Sözleşme gereği olduğu ve 
sözleşmenin 1 inci maddesindeki “etkili korumanın” gereği olarak bunun olması gerektiğini 
aksi halde 4773 sayılı Yasa ile getirilen değişikliğin 135 sayılı Sözleşmeye aykırılık 
oluşturacağını ifade etmiştir, Yürekli, 176–177. 

580  Güzel, İş Güvencesine İlişkin, 136.  
581  Y.9.HD. 13.11.2006, E.2006/20901, K.2006/30031, Kılıçoğlu/Şenocak, 1413–1414. 



 

 

 

 

177

tarafından feshedilmiş olması gerekir. Sendika temsilcisi tarafından sözleşmenin 

feshedilmesi halinde Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesi uygulanamayacaktır.582 

Çünkü, maddedeki “… İşveren tarafından feshinde… “ ifadesinden bunu açıkça 

görebilmekteyiz.  

Özel olarak korunmaya ihtiyaç duyan işyeri sendika temsilcilerinin bugünkü 

düzenlemeyle diğer işçilerden bir farkı kalmamıştır.583 Bununla birlikte eski hükmün 

korunmuş olması halinde iş güvencesi sistemi ile çelişen bir durumun ortaya çıkacağı 

bugünkü sistemin esasının geçerli olmayan bir sebeple işten çıkarılan kişinin, ister 

işçi ister temsilci olsun, işverence çalıştırılmak istenmemesi halinde, katı bir işe iade 

anlayışının yararlı ve gerçekçi olmayacağı esasının oluşturduğu öne sürülmüştür.584 

 

V- SENDİKAL FESHİN CEZAİ SONUÇLARI 

A- Genel Olarak 

 

Sendikal nedenle yapılacak fesihlerden işvereni caydırıcı amaçlarla çeşitli 

hükümler getirmek, işçinin iş sözleşmesinin bu gibi nedenlerle feshedilmesini 

önlemek açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, bu hükümlerin caydırıcılığı işçinin 

sendika özgürlüğünün korunması açısından da büyük önemi bulunmaktadır. Burada 

asıl amaç işverenin cezalandırılması değildir. Ancak, sendika özgürlüğünün 

korunması amacıyla cezai yaptırımların varlığının yararı da inkâr edilemez bir 

gerçektir.585  

 

                                                 
582  Yürekli, 177. 
583  Demir, Sendikal Örgütlenme, 555; İşyeri sendika temsilcileri ile diğer işçilerin işten  

çıkarmalara karşı, aynı güvence kapsamına alan yasal düzenlemeyi çok isabetsiz bulan 
görüşü için bkz.: Güzel, İş Güvencesine İlişkin, 135. 

584  Çelik, İş Hukuku, 402; Özdemir, 355. 
585  Kutal, Sendika Özgürlüğü, 505. 
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B- Sendikalar Kanunundaki Cezai Yaptırımlar 

 

2821 sayılı Sendikalar Kanununda sendikal feshe doğrudan cezai sonuç 

bağlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Aynı Kanunun “Ceza hükümleri” başlığını 

taşıyan 59 uncu maddesi sadece sendika özgürlüğüne aykırılığa cezai sonuç bağlayan 

bir hüküm içermektedir. 59 uncu maddenin 3 üncü bendinde; 31 inci maddenin 

birinci fıkrasına aykırı hareket eden işverene asgari ücretin aylık brüt tutarının 

yarısından az olmamak üzere ağır para cezası öngörülmüştür.  

Sendikalar Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrası; işçilerin işe 

alınmalarının belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir 

sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri veya sendikaya girmeleri 

veya girmemeleri şartına bağlı tutulamayacağı ile ilgilidir. Dolayısıyla 31 inci 

maddede yer alan ve bireysel sendika özgürlüğünü iş ilişkisinin sona ermesinde 

koruyan düzenlemelere aykırı cezai yaptırım Sendikalar Kanununun 59 uncu 

maddesinde bulunmamaktadır.586  

 

C- Türk Ceza Kanunundaki Yaptırımlar 

  

 Feshe karşı koruma ve sendikal özgürlüğe ilişkin ihlalleri önleme amacıyla 

cezai yaptırımın gerekliliğine ilişkin bu yönde yasal düzenlemeler yapılması 

gerektiği yönünde doktrinde ileri sürülen görüşlerden587 sonra, yasakoyucu Türk 

Ceza Kanununa bu yönde bir hüküm getirmiş bulunmaktadır. 26.09.2004 tarihinde 

kabul edilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun588 “Sendikal hakların kullanılmasının 

engellenmesi” başlıklı 118 inci maddesi bu yönde bir düzenlemeyi içermekte ve bu 

                                                 
586  Sümer, 141. 
587  Kutal, Sendika Özgürlüğü, 505; Sümer, 141. 
588  RG. 12.10.2004/25611. 
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hüküm ile sendika özgürlüğünün korunması amaçlanmaktadır.589 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun118 inci maddesinin birinci fıkrası; “Bir 

kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine 

katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendikadaki yönetimindeki 

görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan 

iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Maddenin ikinci fıkrası ise, sendikanın 

faaliyetlerinin cebir veya tehdit kullanılarak engellenmesi ile ilgilidir. İkinci fıkrada 

ise “Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir 

sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur.” şeklinde bir düzenleme getirilmiştir. 

 Türk Ceza Kanununun 118 inci maddesinin birinci fıkrasında; bireysel olarak 

sendikal hakların ve faaliyetlerin korunması amaçlanırken, ikinci fıkrada, toplu 

olarak kullanılan sendikal hakların ve bu kapsamda sendikal faaliyetlerin 

engellenmesi fiili suç haline getirilmiştir. Burada tanımlanan suçun 

gerçekleşebilmesi için, hükümde gösterilen amaçlar doğrultusunda cebir veya tehdit 

filinin meydana gelmiş olması gerekir. 118 inci maddedeki sendikal hakların 

engellenmesi suçu, kişiye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, 

sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika 

yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir veya tehdit 

kullanılması anında tamamlanmış olacaktır.590 Başka bir deyişle, beklenen sonuç elde 

edilememiş olsa bile, cebir veya tehdit kullanılmış olması söz konusu suçun 

tamamlanmış sayılması ve cezalandırılması için yeterli olacaktır.591 Yapılan cebir 

veya tehdit sonucunda kişinin sendikadan ayrılması veya ayrılmaması, üye olması, 

sendikal faaliyetlere katılması veya katılmaması, sendika yönetimindeki görevine 

                                                 
589  Duygun Yarsuvat, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 117 ve 118. Maddelerinde Yer Alan İş ve  
 Çalışma Hürriyetinin İhlali, Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçları”,  
 MESS, SİCİL, Eylül, 2007, 142 
590  Ersan Şen, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.1, İstanbul 2006, 486. 
591  Demir, Toplu İş Hukuku, 122. 
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devam etmesi veya etmemesi suçun tamamlanması için gerekli değildir. Cebir veya 

tehdit yapıldığı anda, suç oluşmuş olur.592 

Aynı kanunun 119 uncu maddesinde getirilen ağırlaştırıcı hükümle “Eğitim 

ve öğretim kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin 

engellenmesi… iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” suçlarının işlenmesi halinde 

verilecek cezanın bir kat arttırılmasına ilişkin hükümde sendikal hakların 

engellenmesinin sayılmamış olması bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.593 

 Türk Ceza Kanununun 118 inci maddesi dolayısıyla, artık işverenin işçilere 

ne kadar iyiniyetle olursa olsun sendika üyeliklerinin işyerine mali yük getireceği 

yönünde konuşmalar yapma imkânı hukuken ortadan kalkmıştır. Bu şekildeki 

konuşmalar, tehdide dönüşebilecek olması nedeniyle 118 inci madde kapsamında suç 

sayılma riskine sahiptir.594 595 Öte yandan kanunda yer alan suçun gerçekleşmiş 

olması cebir veya tehdit fillerinden birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.596 

Sendikalar Kanunundaki sendikal özgürlüğe aykırı fiillere verilen cezanın muhatabı 

işverenken TCK 118’de yer alan suçun faili herkes olabilir.597  

Yeni Türk Ceza Kanunu ile getirilen 118 inci maddenin doğrudan sendikal 

feshe sonuç bağladığını söylemek mümkün olmasa da, sendikal özgürlüklerin 

korunması açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtmekte fayda vardır. En 

azından işverenin sendikal nedenlerle iş sözleşmesini feshederken bu hareketinin 

cezai yönden sonuçlarını dikkate almasına ve keyfi fesihlerde bulunmasına bir 

oranda engel olacağı kanısındayım. 
                                                 
592  Yarsuvat, 143 
593  Şen, 485. 
594  Tankut Centel, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Çalışma Hayatına Etkisi, (Seminer 
 Notları), İstanbul 2005, 27. 
595  Türk Ceza Kanunu’nun 118 inci maddesinin anlatım açısından çok başarılı olmadığı 

yönündeki görüşü için bkz.: Centel, Yeni Türk Ceza Kanunu, 28 . 
596  İşten çıkarma tehdidinin, işçi üzerinde ciddi bir korku yaratacağı nedeniyle tehdit açısından  

Kanun anlamında yeterli sayılması gerektiği yönündeki görüş için bkz.: Demir, Toplu İş 
Hukuku, 123. 

597  Yarsuvat, 143 
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SONUÇ 

 I- Sendikaların varlıklarını devam ettirebilmeleri için, üyelere ihtiyacı vardır. 

İşçilerin sendikalara üye olabilmeleri için de herhangi bir baskı veya korkuya 

düşmemeleri gerekir. Sendikaya üyelik veya sendikal bir faaliyet sonucunda iş 

sözleşmesinin feshedileceği korkusunu yaşayan işçilerin bir sendikaya üye olmaları 

ya da sendikal bir faaliyette bulunmaları düşünülemez. Sendikal özgürlük, öncelikle 

Anayasamızın 51/1 inci maddesinde düzenlenerek koruma altına alınmıştır. Anayasa 

hükmünde; serbestçe üye olma, üyelikten ayrılma ve de üye olmama hakları açıkça 

ifade edilmiştir.  

 II- 4857 sayılı İş Kanunu 18 inci madde, sendika üyeliğini veya çalışma 

saatleri dışında ya da işverenin rızasıyla çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere 

katılmayı geçerli bir fesih sebebi olarak kabul etmemiştir. 2821 sayılı Sendikalar 

Kanunu ise 31 inci madde hükmüyle işçilerin sendikaya üye olup olmama hürriyetini 

teminat altına almış; aksi durumda, en az bir yıllık ücret tutarında tazminata 

hükmedileceğini belirtmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 118 inci madde ile 

getirilen yeni bir hükümle sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi amacıyla 

cebir veya tehdit kullanılması halinde iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Tüm 

bu hükümlerin mevzuatta bulunması işçilerin sendikal özgürlükleri kullanabilmeleri 

açısından çok önemli olduğu bir gerçektir.  

 III- Sendikal nedenle feshe karşı işçinin korunması sendika özgürlüğüyle 

doğrudan bağlantılıdır. Ancak, mevcut hükümlerin sendikal nedenle yapılan fesihleri 

ortadan kaldırdığı da söylenemez. İş sözleşmelerinin geçerli sebebe dayanmadan 

feshedilmesini önlemek amacıyla getirilen iş güvencesine ilişkin hükümlerin 

gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Sendikal sebebin geçerli bir neden sayılmaması 

yanında ispat yükümünün işverene yükletilmesi de kayda değer bir yeniliktir. Ancak, 

iş güvencesi hükümleriyle getirilen ve işverene yükletilen ispat yükümünün sendikal 

nedenle fesih durumlarında iş güvencesi kapsamındaki işçinin üzerinde olması bu 
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yasanın eksik bir yanını oluşturmaktadır. Sendikalar Kanunu madde 31 uyarınca; 

sendika üyeliği veya sendikal faaliyet nedeniyle açılan davalarda işçi, iş güvencesi 

kapsamı dışındaysa ispat yükümü işverende olmakta, aynı nedenden dolayı açılan bir 

başka davadaysa işçi, iş güvencesi kapsamındaysa sendikal fesih iddiasını kendisi 

ispat etmek zorunda kalmaktadır. Bu konuda yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu 

durumun düzeltilmesi yerinde olacaktır. 

 IV- İş güvencesiyle getirilen düzenlemenin amacı, işçinin işinin 

korunmasıdır. Bugünkü yasal düzenlemeler karşısında ancak, iş güvencesi kapsamı 

dışında bulunan bir işçinin, sözleşmesinin sendikal nedenle feshi mahkeme 

hükmüyle sabit olduğunda, sendikal tazminat alması sözkonusu olabilirken, güvence 

kapsamındaki işçinin işe iade davası açmadan sendikal tazminat alması mümkün 

değildir. Her ne kadar işçinin işinin korunması öncelikli amaçsa da sendikal 

özgürlüklerini kullanmakta rahat olmayan ve sağlıklı bir iş ilişkisi yaşamayacağı 

düşüncesinde olan, güvence kapsamındaki bir işçinin de sendikal nedenle yapılan bir 

fesih sonucunda sendikal tazminatını alarak iş akdini sona erdirebilecek bir 

düzenlemenin olması gereklidir. 

 V- İş güvencesi kapsamında olmayan ve sözleşmesi sendikal nedenle 

feshedilen bir işçinin alacağı tazminat miktarı ile güvence kapsamında olan bir 

işçinin işe iade edilmeme halinde aynı nedenlerle açılan dava sonucunda alacağı 

tazminat miktarı aynıdır. Bu durumun iş güvencesi kurumunu zayıflattığı 

kanaatindeyim. Bu sebeple güvence kapsamında bulunan işçiye sendikal fesih ve işe 

iade edilmeme sonucunda verilecek tazminatın daha yüksek olması yerinde olacaktır. 

 VI-Sendikal fesih sonucunda; iş güvencesi kapsamı dışındaki işçinin 

güvencelerinden biri de sendikal tazminattır. Her ne kadar uygulamada örneklerine 

pek fazla rastlanmasa da en az 12 aylık ücret tutarında olan miktara 2821 sayılı 

Kanunda tavan miktarının öngörülmemiş olması yerindedir. Uygulamada taban 

miktarına bağlı kalmayarak 12 aydan daha yüksek bir tazminata daha sıklıkla 
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hükmedilmesi sendikal feshe karşı işvereni daha caydırıcı olacaktır. 

 VII- 4773 sayılı Yasayla getirilen düzenlemeler sonucunda işyeri sendika 

temsilcileri, önceki düzenlemeye göre daha zayıf bir güvenceye sahip kılınmışlardır. 

Bu zayıflığın en büyük nedeni de önceden bulunan mutlak işe iade imkânının artık 

ortadan kaldırılmış olmasıdır. Bu durumun işyeri sendika temsilcilerinin güvencesini 

zayıflattığı açıktır. Bu yüzden üstlendikleri görevi işsiz kalma endişesi altında 

yeterince yerine getirememe hali doğmuştur. İşyeri sendika temsilcilerini diğer 

işçilere oranla daha fazla koruma altına alacak hükümlerin getirilmesi sendikaların 

işyerinde daha etkili olmaları ve sendikaların varlıklarını devam ettirmeleri açısından 

önem taşımaktadır. 

 VIII- Son olarak, işçilerin sendikal nedenle feshe karşı korunması amacıyla iş 

güvencesi şartları aranmadan mutlak olarak işe iade imkânlarının sağlanması veya bu 

konuda tazminat ya da işe iade hususunda seçimlik bir hakka sahip olmaları sendikal 

nedenle yapılacak fesihleri önleme yolunda etkili olacaktır. 
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