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 HAVA TAŞIMA İŞİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ 
 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞ YASASININ 
İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARAR-
LANMANIN KARARLAŞTIRILMIŞ OLMASI 
 İŞ MAHKEMLERİNİN GÖREVİNE GİRMESİ 
 GEÇERLİ FESHİN KANITLANAMAMASI 
 
ÖZETİ: Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta 
davacı işçinin davalıya ait işyerinde uçucu personel 
olarak çalıştığı, ancak işyerinde üye sendika ile 
imzalanan ve yürürlükte olan Toplu İş sözleşmesi 
hükümlerinden yararlandığı. Toplu İş sözleşmesi ile 
davacının 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. ve devamı 
maddeleri olan iş güvencesi hükümlerinden 
yararlanmasının öngörüldüğü, iş mahkemesinin 
görevli olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece işin 
esasına girilerek, ispat yükü kendisinde olan 
davalının geçerli nedeni kanıtlayamaması nedeni ile 
feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar 
verilmesi isabetlidir. 

 

DAVA: Davacı,   iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini 
belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 

dosyası için Tetkik Hâkimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından 
feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar 
verilmesini talep etmiştir. 
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Davalı işveren vekili, görev itirazı ile uçucu personel olan davacının iş 
Kanunu kapsamında yararlanamayacağını, davacının iş sözleşmesinin 
"hizmetinden istifade edilmediğinden Toplu iş Sözleşmesinin atfı ile 4857 sayılı İş 
Kanunu'nun 17–18. maddeleri uyarınca feshedildiğini, feshin geçerli nedene 
dayandığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece, davalı işverenin fesih bildiriminde fesih sebebini açık ve kesin 
olarak belirtmediği, feshin geçerli nedene dayanmadığı feshin geçersizliğine, 
davacı işçinin işe iadesine karar verilirken, işe başlatılmama tazminatı, davacı 
işçinin 4 aylık ücret tutarında belirlenmiştir. 

4857 sayılı iş Kanunu'nun 4.maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca, 
"deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar" hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanmaz. Deniz taşıma işlerinde çalışanlar hakkında 854 sayılı Deniz İş 
Kanunu uygulanmaktadır. Ancak hava taşıma işlerinde çalışanlar için özel bir 
düzenleme yapılmadığından, Borçlar Kanunu genel hükümleri uygulanmaktadır. 

Hava taşıma faaliyeti yapılan işyerinde sendika örgütlenmesi sonucu Toplu 
İş Sözleşmesi bağıtlanmış ise, üye sendika üyesi işçi ile işveren arasındaki 
uyuşmazlığın 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun 66. 
maddesi uyarınca iş mahkemesinde görülmesi gerekir. Zira toplu iş sözleşmesi ile 
işçi ve işveren 4857 sayılı iş Kanunu uygulanmasa bile, anılan yasa kapsamına 
girmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 21.maddesi uyarınca, mahkemece feshin 
geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir 
ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an çok 8 aylık ücreti 
tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. Dairemizin yerleşik uygulaması gereği, 
iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi olgular 
dikkate alınarak belirlenmelidir. Maddenin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın 
aşılmasının tek istisnası 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 31. maddesindeki 
sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu maddede sendikal neden halinde işe 
başlatmama tazminatının işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında belirleneceği 
açıklanmıştır. 

Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta davacı işçinin davalıya ait 
işyerinde uçucu personel olarak çalıştığı, ancak işyerinde üye sendika ile imzalanan 
ve yürürlükte olan Toplu İş sözleşmesi hükümlerinden yararlandığı. Toplu İş 
sözleşmesi ile davacının 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. ve devamı maddeleri olan 
iş güvencesi hükümlerinden yararlanmasının öngörüldüğü, iş mahkemesinin 
görevli olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece işin esasına girilerek, ispat yükü 
kendisinde olan davalının geçerli nedeni kanıtlayamaması nedeni ile feshin 
geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar vermesi isabetlidir. 

Ancak işyerinde 20 yıldan fazla çalışan davacı işçinin kıdemine ve fesih 
nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının 8 aylık ücreti 
tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır. Bu tazminatın kıdem ve fesih 
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nedenine göre davacının 6 aylık ücreti oranında belirlenmesinin dosya içeriğine 
uygun düşecektir. 

4857 sayılı iş 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 davacının 
kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 6 aylık 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 72.00 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. 22.12.2008 
 


