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 SENDİKAL NEDENLERLE FESİH İDDİASI 
 SENDİKAL NEDENİN ARAŞTIRILMASININ 
GEREKMESİ 

 
ÖZETİ: Dairemizce, sendikal tazminat davalarında 
ispat yükünün işçide olduğu hallerde, işyerinde çalışan 
ve sendikaya üye olan işçilerin sayısı, hangi tarihlerde 
üye oldukları, üyelikten çekilen işçilerin olup 
olmadığı, işyerinde çalışmakta olan işçilerin bulunup 
bulunmadığı, aynı dönemde yetki prosedürünün 
işletilip işletilmediği, işyerinde önceki dönemlerde 
toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanıp bağıtlanmadığı, 
yeni işçi alınıp alınmadığı ve alınmışsa yeni işçilerin 
sendikalı olup olmadığı gibi hususlarla, işverence 
ekonomik veya teknolojik nedenlere dayalı bir fesih 
yoluna gidilmesi durumunda teknik yönden bu 
durumun araştırılması gibi ölçütler belirlenmiştir. 
Dosya içeriğinden, işyerinde fesih tarihi itibariyle 
çalışanlardan kaç işçinin sendika 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 bulunup 
bulunmadığı gibi hususlar anlaşılamamaktadır. Feshin 
sendikal nedene dayanıp dayanmadığı konusunun 
kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde açıklığa 
kavuşturulması için belirtilen yönlerden gerekli 
araştırmaya gidilmeli ve toplanacak deliller dosya 
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içeriği ile yeniden değerlendirmeye tutularak bir karar 
verilmelidir. 

 
DAVA: Davacı, 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 M.A. Bostancı tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin, geçerli neden olmadan, davalı 
işveren tarafından feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve davacının işe 
iadesine karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin, işletmesel yeniden yapılanma 
nedeniyle feshedildiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, davacının sendikal örgütlenmede öncülük yaptığı gerekçesiyle 
davanın kabulüne karar verilmiştir. 

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

dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir". İşçi fesihte sebep gösterilmediği 
veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiasında bulunacaktır. İspat yükü ise 
işverendedir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia etmesi durumunda, bu 
iddiasını ispatla yükümlüdür (m. 20/f.2). İşçinin feshin başka bir sebebe 
dayandığını iddia etmesi ve bunu ispatlaması, işverenin geçerli fesihle ispat yükünü 
ortadan kaldırmaz. 

Gerek işverenin geçerli sebebin varlığı gerekse işverenin gösterdiği sebep 
dışında bir sebeple dayandığı ileri sürülmesi durumunda bu vakıalar bir hukuki 
işlem olmadığından takdiri delillerle ispatı mümkündür. 

Dosya içeriğine göre, davalı işverenin fesih nedeni olarak gösterdiği işletme 
ve işyeri gerekleri olan iş hacminin daralması ve işlerin azalması olgusunu, 
davacının istihdam fazlası olduğunu ve feshin kaçınılmazlığını kanıtlayamadığı 
anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi 
yerindedir. 

Dairemizce, sendikal tazminat davalarında ispat yükünün işçide olduğu 
hallerde, işyerinde çalışan ve sendikaya üye olan işçilerin sayısı, hangi tarihlerde üye 
oldukları, üyelikten çekilen işçilerin olup olmadığı, işyerinde çalışmakta olan 
işçilerin bulunup bulunmadığı, aynı dönemde yetki prosedürünün işletilip 
işletilmediği, işyerinde önceki dönemlerde toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanıp 
bağıtlanmadığı, yeni işçi alınıp alınmadığı ve alınmışsa yeni işçilerin sendikalı olup 
olmadığı gibi hususlarla, işverence ekonomik veya teknolojik nedenlere dayalı bir 
fesih yoluna gidilmesi durumunda teknik yönden bu durumun araştırılması gibi 
ölçütler belirlenmiştir. 
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Dosya içeriğinden, işyerinde fesih tarihi itibariyle çalışanlardan kaç işçinin 
sendika 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 bulunup bulunmadığı gibi hususlar anlaşılamamaktadır. Feshin sendikal 
nedene dayanıp dayanmadığı konusunun kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde 
açıklığa kavuşturulması için belirtilen yönlerden gerekli araştırmaya gidilmeli ve 
toplanacak deliller dosya içeriği ile yeniden değerlendirmeye tutularak bir karar 
verilmelidir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
2.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


