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 SENDİKAL TAZMİNAT 
 SENDİKAL NEDENLERLE İŞ SÖZLEŞME-
SİNİN SONA ERDİRİLDİĞİ İDDİA EDİLEN 
DAVADA İŞVERENİN HAKLI VEYA GEÇERLİ 
NEDENİ İŞÇİNİN SENDİKAL NEDENİ 
KANITLAMAK ZORUNDA OLMASI 
 FESİH DIŞINDA SENDİKAL AYRIMCILIKTA 
İŞÇİNİN AYRIMCILIK YAPILDIĞINI GÜÇLÜ BİR 
ŞEKİLDE GÖSTEREN BİR DURUMU ORTAYA 
KOYMASI HALİNDE İŞVERENİN DAVRANIŞI-
NIN NEDENİNİ İSPATLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU 
 

ÖZETİ: Sendikal tazminat 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 25 inci maddesinde 
düzenlenmiş, işçilerin işe alınmalarının belli bir 
sendikaya girmeleri veya girmemeleri, sendika 
üyeliklerini sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri 
gibi şartlara bağlanamayacağı hükme bağlanmıştır. 
Yine, işçiler arasında çalışma şartları veya çalıştırmaya 
son verilmesi bakımından ayrım yapılamayacağı da 
yasada öngörülmüştür. Sendikal faaliyetlere katılma da 
güvence altına alınmıştır. Sözü edilen hükümlerden 
“fesih dışında” olanlara aykırılık halinde işçinin bir 
yıllık ücretinden az olmamak üzere tazminata tabi 
olduğu Yasada açıklanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin 
22.10.2014 tarihli oturumunda verilen 2013/1 E. sayılı 
kararında, maddede yer alan “…fesih dışında…” 
ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, 
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yürürlüğün durdurulması isteminin koşulları 
oluşmadığından talebinin reddine karar verilmiştir.  
Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi hâlinde 
işçi, feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine dair 
dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal 
nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 
sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre işçinin 
başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması 
şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar 
verilir. İşçinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 
sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen tazminata hükmedilmez.  
İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası 
ile açılacak davada, feshin nedenini ispat 
yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işverenin ileri 
sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin 
sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür. 
Fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı 
iddiasını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi 
sendikal ayrımcılık yapıldığını güçlü biçimde gösteren 
bir durumu ortaya koyduğunda, işveren davranışının 
nedenini ispat etmekle yükümlüdür 

 
DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen 

incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu 
anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

A) Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı, davalı işveren Med Marine Klavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri 

İnşaat San. Tic. A.Ş.'nin Dilovası'ndaki işyerinde Palamar römorköründe, usta 
gemici olarak çalıştığını, 28/10/2008 tarihinde Türkiye Denizciler Sendikası'na üye 
olduğunu, bunun üzerine davalı işveren tarafından sendika üyeliğinden derhal 
çıkmaları, aksi takdirde işten çıkartılacaklarını bildirdiğini, 31.10.2008 tarihinde iş 
sözleşmesinin somut bir gerekçe gösterilmeden Deniz İş Kanunu'nun 14/1 
maddesi gereğince işe gelmediği, gemiyi terk ettiği gerekçesiyle feshedildiğini ileri 
sürerek, kıdem, ihbar ve sendikal tazminatları ile fazla çalışma ve genel tatil 
alacaklarını istemiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı, davacının davalı işyerinde 16/12/2003 tarihinden itibaren çalışmaya 

başladığını, bir süredir işyerinde iş disiplinine uygun olmayan iş düzenini bozucu 
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tutum ve davranışlar sergilediğini, bu nedenle defalarca uyarıldığını, davacının 
şirkette görevine devam etmesinin gerek personel, gerekse 3. kişiler açısından ciddi 
mal ve can kaybı riski taşıdığından iş akdinin haklı nedenlerle feshedildiğini, iş akdi 
haklı nedenlerle feshedilen davacının kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacağına 
ilişkin taleplerinin yasal dayanağı olmadığını, davacının sendika üyesi olduğu 
gerekçesi ile iş akdinin feshedildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, davalı 
işverenin, davacının sendika üyesi olduğunu dahi bilmediğini, davacının ücretinin 
maktu olarak ödendiğini, bu ücretin fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil 
ücretlerini de kapsadığını, bu nedenle davacının fazla mesaiye ilişkin ücret 
taleplerinin hukuki dayanağı olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkeme, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada toplanan kanıtlar ve 

bilirkişi raporuna dayanarak davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.  
D) Temyiz: 
Kararı taraflar temyiz etmiştir.  
E) Gerekçe: 
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 

sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazları yerinde değildir. 

2-İşverence yapılan feshin sendikal nedene dayanıp dayanmadığı hususu 
taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. 

Sendikal tazminat 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 
25 inci maddesinde düzenlenmiş, işçilerin işe alınmalarının belli bir sendikaya 
girmeleri veya girmemeleri, sendika üyeliklerini sürdürmeleri veya üyelikten 
çekilmeleri gibi şartlara bağlanamayacağı hükme bağlanmıştır. Yine, işçiler arasında 
çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından ayrım yapılamayacağı da 
yasada öngörülmüştür. Sendikal faaliyetlere katılma da güvence altına alınmıştır. 
Sözü edilen hükümlerden “fesih dışında” olanlara aykırılık halinde işçinin bir yıllık 
ücretinden az olmamak üzere tazminata tabi olduğu Yasada açıklanmıştır. Anayasa 
Mahkemesi’nin 22.10.2014 tarihli oturumunda verilen 2013/1 E. sayılı kararında, 
maddede yer alan “…fesih dışında…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve 
iptaline, yürürlüğün durdurulması isteminin koşulları oluşmadığından talebinin 
reddine karar verilmiştir.  

Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi hâlinde işçi, feshin geçersizliğinin 
tespiti ile işe iadesine dair dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal 
nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması 
şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. İşçinin işe başlatılmaması 
hâlinde, ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
tazminata hükmedilmez.  
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İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile açılacak davada, 
feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işverenin ileri sürdüğü 
nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla 
yükümlüdür. 

Fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını işçi ispat etmekle 
yükümlüdür. Ancak işçi sendikal ayrımcılık yapıldığını güçlü biçimde gösteren bir 
durumu ortaya koyduğunda, işveren davranışının nedenini ispat etmekle 
yükümlüdür. 

Somut uyuşmazlıkta; davacı işçi hizmet sözleşmesinin sendikaya üye olması 
nedeniyle haksız olarak sona erdirildiğini iddia ederken, davalı işveren ise davacının 
iş disiplinine uygun olmayan hal ve davranışları sebebiyle feshin haklı olduğunu 
savunmuştur. Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere; davalı işveren haklı 
nedenle fesih savunmasını ispatlayamamıştır. Öte yandan davacı işçinin sendikaya 
28.10.2008 tarihinde üye olduğu ve akabinde de 31.10.2008 tarihinde iş akdinin 
feshedildiği görülmüştür. Davacı tanıkları da sendikal nedenle feshin yapıldığını 
beyan etmişlerdir. Açıklanan delil durumuna göre sendikal fesih iddiasının 
ispatlandığı kabul edilmelidir. Mahkemenin aksi yöndeki kabulü ile sendikal 
tazminat talebinin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

F) Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, 

peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 29.05.2018 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi. 

 
 
 


