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• BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKI 
• BARIŞÇIL TOPLU EYLEM HAKKININ ÖLÇÜLÜ 

OLMASININ GEREKMESİ 
• TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN İŞÇİ GRUPLARINI İŞVERENİN 

TANIMAK ZORUNDA OLMAYACAĞI 
•  

 ÖZETİ  işyerinde toplu iş sözleşmesinin 
imzalanması sonrasında çıkan uyuşmazlıkla ilgili 
bir kanuni grev hakkının kullanılmadığı açıktır. 
Bundan başka bireysel veya toplu iş hukukuna 
dair bazı hakların savunulması için işçilerin 
demokratik ve barışçıl toplu eylem haklarının 
olabileceği 87 ve 98 sayılı İLO Sözleşmeleri ile 
Avrupa Sosyal Şartı ile Anayasanın 51., 54. ve 90. 
maddelerinin bir gereği olsa da, eylemin işverene 
özel olarak zarar verme kastı içermemesi ve ölçülü 
olması gereklidir.  
Davalı işyerinde gerçekleşen ve emniyet güçlerinin 
müdahalesi ile sona erdirilen, fabrika binasından 
çıkmama şeklindeki toplu iş bırakma eyleminin 
zamanlaması, katılımcı sayısı ve süresi 
değerlendirildiğinde ölçülü olmaktan uzak olduğu 
görülmektedir. Ayrıca tanık beyanlarına göre söz 
konusu eylemin işverene değil ilgili sendikaya 
yönelik olduğu açıktır. İşçilerin eyleme dayanak 
yaptığı, sendika temsilcilerinin odalarının 
kaldırılması ve kendi temsilcilerinin de tanınması 
gibi taleplerin, toplu iş sözleşmesinin yürürlükte 
olduğu ve sendikanın yetkili olduğu bir işyerinde 
mümkün olmadığı, işverenden tüzel kişiliği 
bulunmayan ve yasadan kaynaklanmayan bir 
topluluğun temsilcilerinin tanınmasının 
beklenemeyeceği davalı işverenin işyerinde 



yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesindeki feshe 
ilişkin prosedürü uygulayıp eyleme katıldığını 
saptadığı tüm işçileri işten çıkarttığı, işverenin, 
sendikalı işçiler ile sendikasız işçiler arasında 
sendikalı işçiler lehine yada sendikayı korumaya 
yönelik dahili olduğu yönünde somut bir delil de 
bulunmadığı anlaşılmakla işverenin davacının haklı 
nedenle iş akdini feshettiği kabul edilerek davanın 
reddi yerine hatalı değerlendirme ile davanın 
kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir 

.  

 

 
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine 
verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.  
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş davalı avukatınca duruşma 
talep edilmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak 
üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından 
düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 
A) Davacı İsteminin Özeti:  
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacının davalıya ait işyerinde çalışırken iş 
sözleşmesinin davalı işverence feshedildiğini, yapılan bu feshin haksız ve geçersiz 
olduğunu, feshin gerçek sebebinin işyerinde davalı işveren tarafından desteklenen ve 
yetkili sendika olan ............ Sendikası'ndan istifa eden davacı ve arkadaşlarının ............ 
Sendikası temsilcileri ve insan kaynakları görevlileri başta olmak üzere işveren temsilcileri 
tarafından işçiler üzerinde ciddi baskılar uygulanmaya başlandığını, telefonla yapılan 
tacizler bir iş baskısına dönüştüğünü, işverenin baskıya sadece göz yummadığını, baskıyı 
doğrudan arttırdığını, sendikadan istifa eden ve bu istifa sürecinde biraz daha önde duran 
işçilerin başına insan dikilerek her an gözetim altında kalarak çalışmaları beklediğini, 
işçilerin tuvalete gittiklerinde dahi hesap sorulduğunu, bu arada ............ Sendikası 
temsilcilerince, her fırsatta işçilere "sendikaya geri dönmezlerse işten atılacakları" 
söylendiğini, işçilerin sürekli takip edildikleri hissine kapılmaya başladığını, bu durumun 
performanslarını ve psikolojilerini olumsuz etkilediğini, sendikadan istifa eden isçiler 
hakkında bölücü, vatan haini gibi dedikodular yayılarak yalnızlaşmaları sağlanmaya 
çalışıldığını, sendikadan istifa eden işçilerin sürekli yerlerinin değiştirilmeye başlandığını 
iddia ederek sendikal tazminat talebinde bulunarak feshin geçersizliğine ve işe iadeye 
karar verilmesini talep etmiştir.  
B) Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili, Arçelik-LG Klima ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.de 02.07.2015 tarihinde başlayan 
yasa dışı eylemin asıl kaynağının, ilk başlangıç yeri ve sebeplerinin müvekkili ile ilgili 
olmadığını, davacının iddia ettiğinin aksine, işçiler tarafından başlatılan eylemin ne 
............ Grubu, ne ............ Grubu şirketleri ne de ............ Grubu şirketleri ile ortaklığı 
bulunan Müvekkil Şirket ile bir ilgisi olmadığını, basına yansıyan haberlerden de bilindiği 
üzere, ............ Sanayicileri Sendikası’na (MESS) bağlı işverenlerden biri olan ............’un 
işçilerinin, sendika değişikliği nedeniyle toplu iş sözleşmesini imzalamaları gecikmiş ve 
nihayetinde 13 Nisan 2015 tarihinde, ............ Sendikası ile MESS arasında ............ 
işçileri için yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde mutabakata varıldığını, buna 
göre, ............ çalışanlarının saat ücretlerinde artış yapıldığını, bunun üzerine, aynı iş 
kolunda (metal-iş) çalışan bazı işçilerin, kendi ücretlerinin ............ çalışanlarının 
ücretlerine göre daha düşük kaldığı ve kendilerinin de ............’taki sözleşmelerle aynı 
statüye getirilmeleri talebiyle bağlı bulundukları ............ Sendikasına karşı ayaklanmaya 
başladığını, bu çerçevede, Mayıs 2015 başlarında olayların ilk başladığı yer olan Renault-



Bursa’da, otomotiv işçilerinin “ücret zammı” talebiyle iş bırakma eylemi başlattığını, bu 
eylemlerin giderek büyüyerek, metal iş kolunda faaliyet gösteren ve metal sendikasına 
bağlı birçok işyerine sirayet ettiğini, söz konusu eylemlerin 02.07.2015 tarihinde 
müvekkili Arçelik-LG Klima fabrikasına da sirayet ettiğini, müvekkili işveren ile işçiler 
arasında o güne kadar herhangi bir sorun bulunmaz iken, ayrıca ücret ya da diğer sosyal 
haklar konusunda da müvekkil işyerinde bugüne kadar herhangi bir işçi tarafından 
yöneltilmiş bir şikayet-talep bulunmaz iken, bazı işçilerin kışkırtması sonucunda müvekkil 
şirkette de sendikadan istifalar başlandığını, işçilerin işi bıraktığını ve üretimin durduğunu, 
diğer şirketlerde gerçekleşen bu eylemleri destekleyen bir kısım Müvekkil Şirket 
çalışanlarının kendi içlerinde belirlediği sözcüleri şirket yönetimine, ............ Sendikasının 
fabrikadan çıkartılmasını, kendi sözcülerinin bir protokol ile tanınmasını istediklerini, bu 
taleplerinin, 01.09.2014-31.08.2017 tarihleri arasında yürürlükte bulunan Toplu İş 
Sözleşmesi nedeniyle yasal olarak mümkün olmadığının iletilmesi üzerine de ............ 
Sendikasının temsilcilerinin odasının kaldırılması, sendika temsilcilerinin de diğer işçiler 
gibi çalışmasını, kendi sözcülerinin bir protokol ile tanınarak oda ve boş zaman verilmesi 
gibi yasal olarak karşılanması mümkün olmayan taleplerde bulunulduğunu, daha sonraları 
bu taleplerine ilave olarak Müvekkil Şirket yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerde diğer 
şirketlerin verdiği parasal hakları (ücret artışı iddia ettikleri hiçbir şirkette 
gerçekleşmemiştir) da talep ettiklerini belirttiklerini, bu esnada işyerinde gerek bu 
eylemleri destekleyenlerin baskısı ile gerek kendi istekleri ile ............ Sendikasından 
istifaların sürdüğünü, ancak bu nedenle Müvekkil Şirketin herhangi bir olumsuz tutumu 
olmadığı gibi sendikadan istifa eden hiçbir işçinin de işten çıkartılmadığını, gerek Müvekkil 
Şirketin yöneticileri gerek görüşmelerde bulunan diğer kişiler bizzat genel müdür dahi 
ister tek tek, isterlerse işçileri temsilen seçecekleri temsilci ya da sözcüleri vasıtası ile her 
türlü sorunlarını çözmeye bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hazır olduklarını 
belirtildiğini, talepleri ile ilgili hukuken yapılabilecek her şeyin yapıldığını ve yapılacağının 
yazılı olarak da taahhüt edildiğini, bu doğrultuda da 10 Haziran 2015 tarihinde net 1000 
TL ödeme yapıldığını, 22.06.2015 tarihinde işyerinde yapılan duyuru ile de 2016 ve 2017 
yıllarında yapılacak destek ödemeleri konusunda işçilere bilgi verildiğini, müvekkili 
şirket’in iş barışının sağlanması ve yasaların / hukukun imkan verdiği çerçevede taleplerin 
karşılanması yönünde gösterilen tüm maddi ve manevi çabaya rağmen ilk olarak, 
Müvekkili Şirket’in işyerinde, 02.07.2015 tarihinde sabah 07:30 vardiyasında işbaşı 
yapmak üzere kart basarak 591 kişi giriş yaptığını, aralarından yaklaşık 150 kişilik bir 
grup kendilerine gerçeğe aykırı şekilde toplu mobbing uygulandığı iddiası altında üretim 
alanında toplanarak işbaşı yapmayarak üretimi durdurma eylemi başladığını, yasa dışı 
şekilde üretimi durdurduklarını, bulundukları alan itibariyle üretimin yapılmasına engel 
olduklarını, Müvekkil Şirket yetkililerinin (bizzat Genel Müdür’ün) tüm iyiniyetli görüşme 
taleplerini “ölmek var dönmek yok” sloganları atarak geri çevirdiklerini, sağduyulu 
davranılması için yapılan tüm çağrı, uyarı ve duyurularına (sms, yazılı, sözlü) rağmen 
saat 17:00 vardiyası bitiminde dahi üretim alanını ve işyerini terketmeyerek işyerini işgal 
ettiklerini, işçilerin 03.07.2015 sabahı da yine Müvekkili Şirket’in tüm iyiniyetli görüşme 
çabalarına, uyarılarına rağmen yasa dışı eylemlerini sürdürüklerini, “ölmek var dönmek 
yok” şeklinde sloganlarını sürdürdürklerini, ayrıca önceki gün yaptığımız şikayet 
başvurumuza istinaden işçiler Mutlukent Emniyet Müdürlüğü tarafından yaptıkları yasa 
dışı eylemle ilgili ifadeye çağrıldıklarını ancak bu çağrıya da uymadıklarını, 3 Temmuz 
sabahı saat 00.17 civarı ayrıca işçilere bu yasa dışı eylemlerinin TCK karşısında da suç 
teşkil ettiğini, sabah 7’ye kadar işyerinden ayrılarak eylemi sona erdirenlere yasal işlem 
yapılmayacağını, eylemi sona erdirmeyenlerin ise son çare olarak iş akitlerinin 
tazminatsız feshedileceğinin bildirildiğini, eylemi yine de sona erdirmeyen işçiler için 
Şirket yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmede, tüm görüşme çabalarının 
reddedildiğini, gerek olaylar esnasında gerek öncesinde ilettikleri tüm taleplerin detaylıca 
değerlendirildiğini ve yasaların ve hukukun imkan verdiği çerçevede tüm taleplerinin 
karşılandığını, maddi destek sağlandığını ve taahhüt edildiğini, ancak hukuken mümkün 
olmayan talepleri karşısında başkaca yapılabilecek bir husus bulunmadığından, işçiler 
arasında can ve mal güvenliği tehlikesi bulunduğundan, üretim alanında işçilerin 
bulunması nedeniyle işverenin gerekli kontrolü sağlayamadığından, gerek çalışan-
çalışmayan tüm işçilerin can güvenliği açısından gerekse malzemelere gelebilecek zararlar 
açısından telafisi imkansız sonuçların yaşanmasını önlemek, şirket ve ülke ekonomisini 
daha fazla zarara uğratmamak adına son çare olarak işçilerin iş akitlerinin, fesih 



gerekçeleri açıklanarak Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 70. maddesi ile İK 
m. 25/II. fıkrası bentlerine göre tazminatsız olarak feshedildiğini savunarak davanın 
reddini talep etmiştir.  
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, işçilerin toplu eylemde bulundukları, iş başı yapmadıkları ancak işverene 
karşı zarar verme kasıtlarının bulunmadığı, işyerinde makine ve aletlere zarar 
vermedikleri, giriş çıkışları engellemedikleri ve bu yönü ile eylemin barışçıl yollarla 
yürütüldüğü, işverenin geçmişte verdiği sözü tutmaması sebebi ile işçilerin iş akitlerinin 
feshedilmeyeceği yönünde verilen sözün, yazılı taahhüt altına alınmasını istemelerine 
karşın, işverenin bu taahhütte bulunmaması neticesinde eylemin 4 güne uzamasının 
ölçülülük kapsamı dahilinde kaldığının kabulü gerekeceği gerekçesiyle davanın kabulü ile 
sendikal tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.  
D) Temyiz: 
Kararı yasal süresi içinde taraf vekilleri temyiz etmiştir.  
E) Gerekçe: 
İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesi, 01.09.2014 – 31.08.2017 tarihleri arasında 
yürürlükte olmak üzere 15.12.2014 tarihinde imzalanmıştır. Metal sektöründe faaliyet 
gösteren başka bazı işyerlerinde daha yüksek oranda zam yapıldığını duyan işçiler 
tarafından ülke çapında bazı eylemler başlamış, bu arada da davalıya ait Kocaeli’nde 
bulunan işyerinde 21 Mayıs ile 03 Haziran 2015 tarihleri arasında yaklaşık 3000-4000 
işçinin katıldığı eylemler yapılmıştır. Tanık beyanlarına göre, bu eylemler sırasında, 
eylemlerin işyerine sıçramasını önlemek isteyen davalı işveren fabrikanın bakıma girme 
zamanını öne çekerek bu tarihlerde işyerini kapatmış ve işçileri ücretli izne yollamıştır.  
Toplu eyleme katılan işçilere davalı işverence gerekli duyurula yapılmak suretiyle işe 
dönmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Zaman içinde eyleme katılan işçilerde azalma olmuş 
ve herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın eylem sona ermiştir. Buna rağmen eylem 3 
gün devam etmiş ve davacının da aralarında bulunduğu işçiler tarafından işe devamsızlık 
sebebiyle üretim faaliyeti önemli ölçüde aksamıştır.  
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 58. maddesinde, “İşçilerin, 
topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre 
önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla 
topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denir. Toplu iş 
sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, işçilerin ekonomik ve 
sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla, bu Kanun 
hükümlerine uygun olarak yapılan greve kanuni grev denir. Kanuni grev için aranan 
şartlar gerçekleşmeden yapılan grev kanun dışıdır” şeklinde kurala yer verilmiştir.  
Somut olayda, işyerinde toplu iş sözleşmesinin imzalanması sonrasında çıkan 
uyuşmazlıkla ilgili bir kanuni grev hakkının kullanılmadığı açıktır. Bundan başka bireysel 
veya toplu iş hukukuna dair bazı hakların savunulması için işçilerin demokratik ve barışçıl 
toplu eylem haklarının olabileceği 87 ve 98 sayılı İLO Sözleşmeleri ile Avrupa Sosyal Şartı 
ile Anayasanın 51., 54. ve 90. maddelerinin bir gereği olsa da, eylemin işverene özel 
olarak zarar verme kastı içermemesi ve ölçülü olması gereklidir.  
Davalı işyerinde gerçekleşen ve emniyet güçlerinin müdahalesi ile sona erdirilen, fabrika 
binasından çıkmama şeklindeki toplu iş bırakma eyleminin zamanlaması, katılımcı sayısı 
ve süresi değerlendirildiğinde ölçülü olmaktan uzak olduğu görülmektedir. Ayrıca tanık 
beyanlarına göre söz konusu eylemin işverene değil ilgili sendikaya yönelik olduğu açıktır. 
İşçilerin eyleme dayanak yaptığı, sendika temsilcilerinin odalarının kaldırılması ve kendi 
temsilcilerinin de tanınması gibi taleplerin, toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu ve 
sendikanın yetkili olduğu bir işyerinde mümkün olmadığı, işverenden tüzel kişiliği 
bulunmayan ve yasadan kaynaklanmayan bir topluluğun temsilcilerinin tanınmasının 
beklenemeyeceği davalı işverenin işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesindeki 
feshe ilişkin prosedürü uygulayıp eyleme katıldığını saptadığı tüm işçileri işten çıkarttığı, 
işverenin, sendikalı işçiler ile sendikasız işçiler arasında sendikalı işçiler lehine yada 
sendikayı korumaya yönelik dahili olduğu yönünde somut bir delil de bulunmadığı 
anlaşılmakla işverenin davacının haklı nedenle iş akdini feshettiği kabul edilerek davanın 
reddi yerine hatalı değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmesi bozmayı 
gerektirmiştir.  
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. Davanın REDDİNE,  
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 
5. Davacı tarafça yatırılan ve harcanmayan gider avanslarının davacıya, davalı tarafça 
yatırılan ve harcanmayan gider avansının davalıya iadesine,  
6. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.800,00 TL. ücreti 
vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 
7. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,  
Kesin olarak 28.11.2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.  
 
 
 
 
 
MUHALEFET ŞERHİ  
 
Somut uyuşmazlıkta, davacı iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini, davalı ise 
davacının yasadışı grev yaptığını, feshin haklı nedene dayandığını savunmuş, mahkemece 
yapılan yargılama sonunda ise davacı ve arkadaşlarının eyleminin toplu eylem hakkı 
kapsamında olduğu, barışçıl olduğu, feshin geçersiz olduğu, ancak sendikal nedene de 
dayanmadığı gerekçesi ile davacının işe iadesine karar verilmiştir. 
Kararın davalı vekili tarafından temyizi üzerine, çoğunluk görüşü ile “davalı işyerinde 
gerçekleşen ve emniyet güçlerinin müdahalesi ile sona erdirilen, fabrika binasından 
çıkmama şeklindeki toplu iş bırakma eyleminin zamanlaması, katılımcı sayısı ve süresi 
değerlendirildiğinde ölçülü olmaktan uzak olduğu, ayrıca tanık beyanlarına göre söz 
konusu eylemin işverene değil ilgili sendikaya yönelik olduğu, işçilerin eyleme dayanak 
yaptığı, sendika temsilcilerinin odalarının kaldırılması ve kendi temsilcilerinin de tanınması 
gibi taleplerin, toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu ve sendikanın yetkili olduğu bir 
işyerinde mümkün olmadığı, tüzel kişiliği bulunmayan ve yasadan kaynaklanmayan bir 
topluluğun temsilcilerinin de işverence bu kapsamda tanınmasının mümkün olmadığı, 
davalı işverenin işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesindeki feshe ilişkin 
prosedürü uygulayıp eyleme katıldığını saptadığı tüm işçileri işten çıkarttığı, işverenin, 
sendikalı işçiler ile sendikasız işçiler arasında sendikalı işçiler lehine ya da sendikayı 
korumaya yönelik dahli olduğu yönünde somut bir delil de bulunmadığı işverenin haklı 
nedenle iş akdini feshettiği” gerekçesi ile yerel mahkeme kararının bozulmasına ve 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 20/3 maddesi uyarınca davanın reddine karar verilmiştir.  
Burada uyuşmazlık davacı ve arkadaşlarının eyleminin toplu eylem hakkı kapsamında 
barışçıl eylem olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. 
Sendika özgürlüğü Uluslararası Sözleşmeler (87 ve 98 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü 
Sözleşmeleri, Genişletilmiş Avrupa Sosyal Şartı) kapsamında Anayasaca güvence altına 
alınan sosyal ve klasik temel haktır. Anayasa’nın 2. maddesinde ifadesini bulan “sosyal 
devlet” ilkesinin gerçekleşmesine aracı olur.  
Anayasanın 51. maddesinin incelenmesinden de sendika özgürlüğünün klasik ve en 
önemlisi sosyal bir temel hak olduğu ortaya çıkmaktadır. Anılan maddenin içeriğinden 
sendika özgürlüğünün bireysel ve toplu sendika özgürlüğünü kapsayan çifte temel hak 
özelliği anlaşılmaktadır. İşçinin sendika kurma sendikaya üye olma özgürlüğüne pozitif 
sendika özgürlüğü denir. İşçiler önceden izin almadan sendikalar ve üst kuruluşlar kurma 
hakkına sahip oldukları gibi, sendikalar serbestçe üye olabilecekler, üyelikten 
çekilebileceklerdir.  
Bireysel sendika özgürlüğü, kolektif sendika özgürlüğünün temelidir ve bu ikisi bir bütünü 
oluşturur. Çalışanların örgütlenmesi önündeki tüm engeller, toplu sözleşme düzeninin 
varlığını tehdit eder. (Yargıtay 9.HD- 2013/13993 E- 2014/10049 K- 25.03.2014 T.) 
İşçinin bu kapsamda Anayasal örgütlenme hakkını kullanması ve bu hakkını kullanırken 
bu hakkına yönelik yapılan işveren engellemeleri karşısında işverenin engellemesini 
aşabilmek amacıyla yaptığı barışçıl eylemler Anayasal koruma altındadır. Uluslararası 
normlar uyarınca: işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarını etkileyen veya işyerindeki 



uygulamalara yönelik olarak kısa süreli, demokratik bir hakkın kullanımı niteliğindeki 
protesto eylemleri toplu eylem hakkına dahildir. Bu gibi eylemler salt politik nitelikte 
olmadıkça yasaklanamaz. 
 
 
Uluslararası düzenlemelere uyum amacıyla 12 Eylül 2010 tarihinde referanduma 
götürülen 07.05.2010 tarihli Anayasa değişiklikleri kapsamında 54. maddede bir takım 
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Anayasamızın 54/7 maddesinde yer alan 
"Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri 
işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler yapılamaz." hükmü kaldırılmış 
ve Anayasanın 54 maddesinde değişiklik gerekçesinde: "Maddeyle, tarafı olduğumuz 
uluslararası sözleşmeler ile çağdaş demokratik toplumlarda çalışma hayatını düzenleyen 
ve genel kabul gören evrensel ilkelerle bağdaşmayan, grev ve lokavt hakkına gereksiz 
sınırlamalar getiren, 54 üncü maddenin üçüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten 
kaldırılmaktadır. Söz konusu hükümlerin kaldırılmasıyla, sendikal haklar ile grev ve lokavt 
hakkının kullanılabilmesi bakımından, ileri bir adım atılmış olmaktadır " ifadelerine yer 
verilmiştir.  
2010 değişikliği sonrası 6356 sayılı Yasanın ilgili hükümlerinin yorumu noktasında 
Anayasa değişiklikleri önem taşımaktadır. Zira, Anayasa değişikliği öncelikle yasa 
koyucunun bu konudaki iradesini ortaya koymaktadır, İrade: maddede sayılanların 
Anayasa metninden çıkarılmasıdır. Ancak bu noktada önemli olan husus; anayasa 
koyucunun yasakların uluslararası düzenlemelere aykırılığından hareket etmesi, 
dolayısıyla yasaklamaların Türk Hukuk sisteminde uygulanmaması gerektiğini 
benimsemesidir. 
Anayasadaki yasakların kaldırılması ile bağlantılı olarak değerlendirilmesi gereken bir 
başka durum konuya ilişkin uluslararası düzenlemeler ve Anayasanın 90. madde 
hükmüdür. Grev hakkı bakımından önemli bir diğer düzenleme Avrupa Sosyal Şartı ve 
denetim organı olan Avrupa Sosyal Haklar Komitesidir. Avrupa Sosyal Şartının 6/4. 
Maddesinde "grev hakkı dahil toplu eylem hakkı" düzenlenmiştir. Avrupa Sosyal Haklar 
Komitesi maddeyi yorumunda: grev hakkının sadece toplu iş sözleşmesi prosedürü 
sırasında ve bu prosedürle bağlantılı olarak kullanılamayacağını kabul etmektedir. 
Komiteye göre: toplu iş sözleşmesi prosedürü dışında, işçilerin iş sözleşmelerinin feshinin 
bildirildiği dönemde bir grup işçinin bunu önleme veya işten çıkarılanların geri alınması 
için yaptıkları eylemler toplu eylem hakkı kapsamında yer alır. Belirtmek gerekir ki. 
Türkiye Avrupa Sosyal Şartı'nın 5 ve 6. Maddelerini onaylamamıştır. Bununla birlikte, 
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Türkiye'ye ilişkin kararlarında Şartın ilgili hükümlerini 
uygulamıştır. 
Gerek ILO gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkeme kararları ve yine 
Avrupa Sosyal Şartı kapsamında grevi de kapsayan toplu eylem hakkı bir insan hakkı 
olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda toplu eylem hakkı bir üst kavram olarak 
benimsenmiş olup, buna grev yanında grev benzeri protesto eylemleri, kurallı çalışma, işi 
yavaşlatma gibi eylemler de dahil edilmiştir. ILO denetim organları çeşitli tarihlerde 
verdikleri kararlarda siyasi amaçlı grev, genel grev ve sempati grevlerinin yasaklanmasını 
Türkiye bakımından eleştirmiş ve sendika üyelerinin menfaatlerini etkileyen konularda 
eylem yapma imkanının tanınması ve desteklenen grevin yasal olması kaydıyla sempati 
eylemlerine izin verilmesi gerekliğini belirtmiştir. ILO'nun denetim organlarına göre: grev 
hakkı yalnızca toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile çözülebilecek endüstriyel 
uyuşmazlıklarla sınırlı değildir. İşçilerin grev hakkı vasıtasıyla korudukları mesleki ve 
ekonomik menfaatler sadece daha iyi çalışma koşulları veya mesleki nitelikteki toplu 
taleplere ilişkin değildir. Ayrıca işçileri doğrudan ilgilendiren ekonomik ve sosyal politika 
sorunları ve işletmenin karşıladığı problemlere yönelik çözümleri de içerir. Hükümetin 
ekonomik politikasının sosyal ve istihdama ilişkin sonuçlarını protesto eden ulusal grevin 
yasak olmadığına ilişkin açıklama ve grevin yasaklanması, örgütlenme özgürlüğünün ciddi 
ihlali niteliğindedir (Freedom of Association: Digest of Decisions and principles of the 
freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO. Fourth Revised 
Edition. Geneva 1996.470 vd.) ILO denetim organlarına göre dayanışma grevlerinin 
tümüyle yasaklanması kötüye kullanmalara sebebiyet verebilecektir. Aynı değerlendirme 
sempati grevleri için de geçerli olup, bu tür eylemlerin meşruiyeti grevin yasal olması 
şartına bağlıdır. Aletlerin bırakılması, işi yavaşlatma, oturma, aşırı kurallı çalışma gibi 



eylemler barışçıl şekilde gerçekleştirildiği sürece korunmalıdır. Bu eylemler ancak barışçıl 
olma niteliğini kaybettiği takdirde kısıtlanabilir. (B.GHRNIGON/ A.ODERO/H.GUIDO. ILO 
Principles Concerning the Right to Strike, International Labour Review, Vol. 137 (1998) 
No.4. 444 vd). 
Dosya içeriğine göre davacı dahil 400 işçi Mayıs 2015 tarihinde işyerinde yetkili olan 
............ İş Sendikasının haklarını korumadığı, işveren lehine hareket ettiği gerekçesi ile 
sendika üyeliğinden istifa etmişler, işveren 26.05-01.06.2015 arası fabrikada bakım 
nedeni ile üretime ara verme kararı almış ve işçileri ücretli izne çıkarmış, 09.06.2015 
tarihinde ise tüm işçilere 1.000,00 TL dağıtılacağını SMS yolu ile bildirmiştir. Davacı vekili 
Haziran ayından 02.07.2015 tarihine kadar işçilere baskı yapıldığını, sürekli izlendiklerini, 
tekrar sendikalarına dönemlerinin istendiğini iddia etmiştir. İşçiler 02.07.2015 tarihinde 
baskının kaldırılması, uygun çalışma koşulları sağlanması için toplantı talep etmişler, 
işveren toplantı talep eden ve işyerinde bekleyen işçiler hakkında yasa dışı eylem 
yapmaları nedeni ile aynı tarihte iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçundan C. Başsavcılığına 
şikayette bulunmuş, 03.07.2015 tarihinde ise üretime ara verildiğini belirterek işçilere 
ücretli izin verildiğini SMS ile bildirmiş, aynı gün davacı ve bir kısım işçinin iş sözleşmesini 
de feshetmiştir. Davacı ve iş sözleşmesi feshedilen işçiler 04.07.2015 tarihinde de 
işyerinde beklemiş ve 05.07.2015 tarihinde işyerinden güvenlik güçleri marifet ile 
çıkarılmışlardır. Davacı ve bir kısım işçinin iş sözleşmeleri 03.07.2015 tarihinde SMS yolu 
ile bir kısmının ise 06.07.2015 tarihinde çekilen ihtarla 03.07.2015 tarihi itibari ile 
yasadışı eylem nedeni ile işveren tarafından feshedilmiştir.  
Somut uyuşmazlıkta, davacı ve arkadaşları 02.07.2015 tarihine kadar üretimi 
engellememişler ve çalışmışlardır. Ancak sendika üyeliğinden ayrılmaları nedeni ile 
baskının kaldırılması, uygun çalışma ortamının sağlanması ve işçilerin iş akitlerinin 
feshedilmeyeceği yönünde verilen sözün, yazılı taahhüt altına alınması için 02.07.2015 
tarihinde işveren ile toplantı talep etmişlerdir. Bu istemlerinin “doğrudan ilgilendiren 
ekonomik ve sosyal politika sorunlarına ve işletmenin karşıladığı problemlere yönelik 
çözümlerine yönelik olması nedeni ile toplu eylem hakkı kapsamında kabul edilmesi 
gerekir. Davacı ve diğer işçiler o gün sadece vardiyalarında çalışmamış, sonraki vardiyada 
gelenler ise işe alınmamışlar ve 24 saat dolmadan işveren tarafından üretime ara verildiği 
ve işçilerin ücretli izinli sayıldığı mesajı gönderilmiştir. Aynı zamanda bir kısım işçilerin iş 
sözleşmesi de feshedilmiştir. Eylemin barışçıl eylem olduğu, davalı işverenin işçileri 
şikayet etmesi üzerine C. Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmesi ile de sabittir. 
Toplantı yapılması için üretime arar veren işçiler işyerinde zararlandırıcı bir davranışta 
bulunmamışlardır. Davacıların eylemi barışçıl nitelikte iken üretime işveren tarafından ara 
verilmiş ve bir kısım işçilerin iş sözleşmesi feshedilmiştir. Yerel Mahkeme tarafından bu 
hususlar tespit edilerek “işçilerin toplu eylemde bulundukları, iş başı yapmadıkları ancak 
işverene karşı zarar verme kasıtlarının bulunmadığı, işyerinde makine ve aletlere zarar 
vermedikleri, giriş çıkışları engellemedikleri ve bu yönü ile eylemin barışçıl yollarla 
yürütüldüğü, işverenin geçmişte verdiği sözü tutmaması sebebi ile işçilerin iş akitlerinin 
feshedilmeyeceği yönünde verilen sözün, yazılı taahhüt altına alınmasını istemelerine 
karşın, işverenin bu taahhütte bulunmaması neticesinde eylemin gerçekleştiği, feshin 
geçerli nedene dayanmadığı kabul edilmiştir. Davacı ve diğer işçilerin toplu eylem hakkı, 
üretime ara verilmesi kararı ve bir kısım işçilerin iş sözleşmelerinin 03.07.2015 tarihinde 
yapılmasına göre ölçülüdür. Eylem başlangıçta sendikaya karşı ise de işyerinde yaşanan 
süreç, baskıların doğrulanması, istemlerin sendikadan değil, işverenden talep edilmesi ve 
taleplerin işçileri doğrudan ilgilendiren ekonomik ve sosyal politika sorunlarına ve 
işletmenin karşıladığı problemlere yönelik çözümlerine yönelik olması nedeni ile de 
işveren karşı da yapılmıştır. İşyerinde yetkili sendika olsa bile sendika üyesi olmayan 
veya başka sendika üyesi olan işçilerin kendi temsilcilerinin tanınmasını istemesi de 
Uluslararası Sözleşmelere (135 sayılı ILO ve Avrupa Sosyal Şartı’nın 21,28 ve 29 
maddeleri) uygun demokratik bir taleptir.  
Somut bu maddi ve hukuki değerlendirmelere göre yerel mahkemenin eylemin barışçıl 
eylem olduğu yönündeki değerlendirmesi ile feshin geçersizliğine karar vermesi isabetli 
olup onama görüşünde olduğumuzdan çoğunluğun görüşüne katılamadığımızı belirtiriz. 
28/11/2016 
 
 
 



 
 

 


