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• SENDİKAL NEDENLERLE FESHE BAĞLI İŞE İADE 
DAVASINDA SEKİZ AYLIK ÜCRET TUTARINDA İŞE İADE 
TAZMİNATI İSTENMESİ 

• SENDİKAL NEDEN OLSA DA TALEPLE BAĞLILIK KURALI 
GEREĞİ SEKİZ AYLIK İŞE İADE TAZMİNATINA KARAR 
VERİLECEĞİ 

•  
 ÖZETİ   Davalı işverence feshin geçerli sebebe 

dayandığı ispatlanmadığından mahkemece feshin 
geçersizliğine ve sendikal sebeple gerçekleştirildiği 
değerlendirilerek karar verilmiş olması dosya içeriğine 
uygundur. Ancak dava dilekçesinde işe başlatmama 
tazminatı sekiz aylık ücret seviyesinden istendiği halde, 
mahkemece işçinin bir yıllık ücreti tutarında hüküm altına 
alınması 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 
26. maddesindeki taleple bağlılık kuralına aykırı olup 
bozmayı gerektirmiştir. 

 
 

 
 

  

 
 
  
DAVA   : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için 

Tetkik Hakimi M. Hacıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği 
konuşulup düşünüldü:  

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek 
feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken 



sekiz aylık ücret tutarında tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini 
istemiştir. 

Davalı işveren iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar 
verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece feshin geçerli sebebe dayanmadığı ve sendikal sebeple gerçekleştirildiği 
değerlendirilerek feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatma tazminatının bir 
yıllık ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının 
belirlenmesine karar verilmiştir.  

Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
Davalı işverence feshin geçerli sebebe dayandığı ispatlanmadığından mahkemece feshin 

geçersizliğine ve sendikal sebeple gerçekleştirildiği değerlendirilerek karar verilmiş olması dosya 
içeriğine uygundur. Ancak dava dilekçesinde işe başlatmama tazminatı sekiz aylık ücret seviyesinden 
istendiği halde, mahkemece işçinin bir yıllık ücreti tutarında hüküm altına alınması 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu'nun 26. maddesindeki taleple bağlılık kuralına aykırı olup bozmayı 
gerektirmiştir. 

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün 
bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir. 

SONUÇ: Yukarıda belirtilen sebeplerle; 
1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN 

KALDIRILMASINA, 
2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, ve davacının İŞE İADESİNE, 
3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması 

halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin sekiz aylık ücreti olarak belirlenmesine, 
4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve 

kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya 
ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, 

5-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 27,70 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 
25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 02,50 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad 
kaydına, 

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.500,00 
vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, 

7-Davacı tarafından yapılan 212,30 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya 
verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 

8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak oybirliğiyle, 
19.01.2015 tarihinde karar verildi. 
 


