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Tarihi: 12.07.2010   
  

 FESHİN BİÇİMSEL KOŞULLARINA 
UYDUĞUNU İŞVERENİN ÖNCELİKLE 
KANITLAMASININ GEREKMESİ 
 SENDİKAL NEDENLERİN ARAŞTIRIL-
MASININ GEREKMESİ 

 

ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesi 
uyarınca "feshin geçerli bir sebebe dayandığını 
ispat yükümlülüğü işverene aittir". İşveren ispat 
yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin 
biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra, 
içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya 
haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Dairemizin 
kararlılık kazanan uygulaması bu yöndedir 
İşyerinde sendikal örgütlenmenin ne zaman 
başladığı, fesih tarihi itibari ile çalışanlardan kaç 
işçinin sendikaya üyesi olduğu, kaçının 
üyelikten çekildiği, üyelikten çekilenlerden 
çalıştırılan işçi olup olmadığı, kaç işçinin iş 
sözleşmesinin feshedildiği ve işten çıkarılanların 
tamamının sendika üyesi olup olmadığı, 
işyerinde çalışması devam eden sendika üyesi 
işçiler olup olmadığı gibi hususlar dosya 
içeriğinden anlaşılamamaktadır. 
Mahkemece feshin sendikal nedene dayanıp 
dayanmadığı hususunun kuşkuya yer vermeyecek 
bir şekilde açıklığa kavuşturulması için belirtildi 
yönlerden gerekli araştırmaya gidilmeli ve 
toplanacak deliller dosya içeriği ile yeniden bir 
değerlendirmeye tabi tutularak bir karar verilmelidir. 
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DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 
istemiştir. 

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

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

Davacı işçi, iş sözleşmesinin sendikal nedenlerle feshedildiğini ileri sürerek 
feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre 
ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur. 

Davalı işveren, işyerinde ekonomik kriz sonucu şirketin zarar hale gelmesi 
nedeni ile iş sözleşmesinin feshedildiğini, feshin sendikal nedene dayanmadığını 
belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece feshin geçerli nedene dayandığının kanıtlanmadığı feshin 
sendikal nedene dayandığı gerekçesi ile isteğin kabulüne karar verilmiştir. 

Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesi uyarınca "feshin geçerli bir sebebe 

dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir". İşveren ispat yükünü yerine 
getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra, içerik 
yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. 
Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması bu yöndedir(04.04.2008 gün ve 
2007/29752-2008/7448 sayılı karan). 

Dosya içeriğine ispat yükü kendisinde olan davalı işveren davacı işçinin iş 
sözleşmesini geçerli veya haklı nedenle feshettiğini kanıtlayamadığından feshin 
geçersizliğine karar verilmiş olması isabetlidir. 

Davacı iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürmüştür. 
Dinlenen davacı tanıkları iddia doğrultusunda, davalı tanıkları ise savunmayı teyit 
eder şekilde beyanda bulunmuşlardır. 

İşyerinde sendikal örgütlenmenin ne zaman başladığı, fesih tarihi itibari ile 
çalışanlardan kaç işçinin sendikaya üyesi olduğu, kaçının üyelikten çekildiği, 
üyelikten çekilenlerden çalıştırılan işçi olup olmadığı, kaç işçinin iş sözleşmesinin 
feshedildiği ve işten çıkarılanların tamamının sendika üyesi olup olmadığı, işyerinde 
çalışması devam eden sendika üyesi işçiler olup olmadığı gibi hususlar dosya 
içeriğinden anlaşılamamaktadır. 

Mahkemece feshin sendikal nedene dayanıp dayanmadığı hususunun 
kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde açıklığa kavuşturulması için belirtildi yönlerden 
gerekli araştırmaya gidilmeli ve toplanacak deliller dosya içeriği ile yeniden bir 
değerlendirmeye tabi tutularak bir karar verilmelidir. Eksik incelemeyle hüküm 
kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.07.2010 gününde oybirliği 
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ile karar verildi. 


