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 SENDİKADAN İSTİFA EDEN İŞÇİLERİN 
İŞTEN ÇIKARTILMAMASI 
 NOTER MASRAFLARININ İŞVERENCE 
KARŞILANMASI 
 SENDİKAL NEDENLERLE FESİH 
 
ÖZETİ: Toplam 95 işçinin sendika üyesi olduğu, 
ancak bu süreçte toplam 28 işçinin yeni işe alındığı, 
sendika üyesi işçilerden 44 kişinin üyelikten istifa 
ettiği, davacı dahil yaklaşık 20 işçinin iş 
sözleşmelerinin sona erdirildiği, sendika üyeliğinden 
istifa eden işçilerden çıkartılan olmadığı, sendika 
üyeliğinden istifa için noter masraflarının davalı 
işveren tarafından karşılandığı, yeni alının işçilerin ve 
işten ayrılanların sayısının sendikanın yetki almasını 
etkilediği anlatılmaktadır. Nitekim sendikanın 
şikayeti üzerine denetim yapan iş müfettişi 
raporunda, işyerinde asılan duyuruda “Arkadaşların 
Noter Masrafları Maaşlarından kesilmeyecektir, 
masraflar firmaca karşılanacaktır” yazısının işverene 
ait olduğu, sendika üyesi işçilerin üyelikten istifa 
ettirilmesi ve sadece sendika üyesi 20 işçinin 
çıkartılması, feshin sendika üyeliğini engelleme için 
yapıldığı" tespitinde bulunmuştur. Davalı işyerinde 
çalışan ve tanık olarak dinlenen işçiler sendikal 
nedeni doğrulamıştır. Feshin sendikal nedene 
dayandığı sabittir. 
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DAVA: Davacı, is sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal 
nedenle feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar 
verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkemece, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi 
içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik 
Hâkimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü: 

İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan ve 
sendikal nedenle feshedildiğini belirten davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine 
ve işe başlatmama tazminatının 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31/6 maddesi 
uyarınca belirlenmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili davacının iş sözleşmesinin verilen görevleri yapmaması 
nedeni ile haklı olarak feshedildiğini savunmuştur. 

Mahkemece dosya üzerinden alınan bilirkişi raporuna dayanarak, 
18.01.2008 tarihi itibari ile işyerinde çalışan 170 işçiden 70 işçinin sendika üyesi 
olduğu, davacı tanık beyanları dışında davalı işverenin sendika üyeliğinden 
ayrılması için baskı yaptığına ve sendika üyesi olduğu için çıkartıldığı konusunda 
delil bulunmadığı, davacının görevleri konusunda daha önce uyarıldığı ve 
yapmadığına dair daha önce bir tespit yapılmadığı, haklı neden şartlarının 
oluşmadığı, feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine, 
davacının işe iadesine, işe başlatmama tazminatının 4857 sayılı İş Kanunu'nun 21. 
maddesi uyarınca belirlenmesine karar verilmiştir. 

Karar davacı vekili tarafından fesihte sendikal neden bulunduğu, işe 
başlatmama tazminatının 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31/6 maddesi 
uyarınca belirlenmesi gerektiği gerekçesi ile temyiz edilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesi uyarınca "feshin geçerli bir 
sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir". İşçi fesihte sebep 
gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiasında bulunacaktır. 
İspat yükü ise işverendedir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia etmesi 
durumunda, bu iddiasını ispatla yükümlüdür (m. 20/f.2). İşçinin feshin başka bir 
sebebe dayandığını iddia etmesi ve bunu ispatlaması, işverenin geçerli fesihle ispat 
yükünü ortadan kaldırmaz. 

Diğer taraftan 4857 sayılı İş Kanunu'nun 92/son maddesi uyarınca, çalışma 
hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından tutulan 
tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. 

Her şeyden önce, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275. 
maddesinde belirtildiği gibi, mahkeme çözümü özel veya teknik bir bilgiyi 
gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurabilir. Hâkimlik mesleğinin 
gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda 
bilirkişi dinlenemez. Somut uyuşmazlıkta mahkeme hâkiminin genel hukuk bilgisi 
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ile çözümlenmesi mümkün olan feshin haklı, geçerli veya sendikal nedene dayanıp 
dayanmadığı konusunda bilirkişiden rapor alması anılan usul kuralına aykırıdır. 

Dosya içeriğine göre, davalı işyerinde 03.12.2007 tarihinde 79, 04.12.2007 
tarihinde 6, 25.12.2007 tarihinde 4 ve 17.01.2007 tarihinde olmak üzere toplam 95 
işçinin sendika üyesi olduğu, ancak bu süreçte toplam 28 işçinin yeni işe alındığı, 
sendika üyesi işçilerden 44 kişinin üyelikten istifa ettiği, davacı dahil yaklaşık 20 
işçinin iş sözleşmelerinin sona erdirildiği, sendika üyeliğinden istifa eden 
işçilerden çıkartılan olmadığı, sendika üyeliğinden istifa için noter masraflarının 
davalı işveren tarafından karşılandığı, yeni alman işçilerin ve işten ayrılanların 
sayısının sendikanın yetki almasını etkilediği anlatılmaktadır. Nitekim sendikanın 
şikayeti üzerine denetim yapan iş müfettişi raporunda, "işyerinde asılan duyuruda 
"Arkadaşların Noter Masrafları Maaşlarında kesilmeyecektir, masraflar firmaca 
karşılanacaktır" yazısının işverene ait olduğu, sendika üyesi işçilerin üyelikten istifa 
ettirilmesi ve sadece sendika üyesi 20 işçinin çıkartılması, feshin sendika üyeliğini 
engelleme için yapıldığı" tespitinde bulunmuştur. Davalı işyerinde çalışan ve tanık 
olarak dinlenen işçiler sendikal nedeni doğrulamıştır. Feshin sendikal nedene 
dayandığı sabittir. Mahkemece işe başlatmama tazminatının 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu'nun 31/6 maddesi uyarınca belirlenmemesi hatalıdır. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.  

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile; 
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN 

KALDIRILMASINA, 
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 
3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi 

içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31/6 maddesi uyarınca davacının 1 yıllık brüt ücreti 
tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak 
kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer 
haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
6. Davacının yapmış olduğu 270,14 YTL yargılama giderinin davalıdan 

tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 500-YTL ücreti 
vekâletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, Kesin 
olarak oybirliği ile karar verildi. 13.10.2008 

 


