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• GEÇERSİZ NEDEN 
• SENDİKAL FESİH İDDASININ 

YETERİNCE ARAŞTIRLMAMASI 
•  

 
 ÖZETİ: Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin 

feshinin geçerli nedene dayanmadığından 
bahisle işe iadeye dair karar verilmesi 
yerindedir. Bununla birlikte feshin temelinde 
sendikal nedenin bulunduğu iddiaları 
mahkemece yeterinde araştırılmış değildir. 
Davacı işçinin iş sözleşmesinin feshinin 
sendikal nedene dayanıp dayanmadığı 
noktasında, işyerinde çalışan işçi sayısı, 
sendikaya üye olan işçilerin sayısı ve üyelik 
tarihleri, iş sözleşmesi feshedilen işçiler 
yönünden fesih tarihleri ile sendikalı olan ve 
olmayanlara göre dağılımı, üyelikten çekilen 
işçileri sayısı ve bu işçilerin çalışmaya devam 
edip etmedikleri, işyerinde çalışan sendika 
üyesi işçi olup olmadığı ve sendikanın yetki 
süresine dair bir işlemin bulunup 
bulunmadığı gibi hususların tespiti gerekir. 
Belirtilen yönlerden gerekli araştırmaya 
gidildikten sonra dosya içindeki bilgi ve 
belgeler yeniden bir değerlendirmeye tabi 
tutularak sonuca gidilmesi gerekirken, eksik 
incelemeyle karar verilmesi hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir. 

 
 
DAVA .Davacı, feshin geçersizliğine ve ise iadesine 

ödetilmesine 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.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

 
Davacı isçi, is sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek feshin 

geçersizliğinin tespiti ile ise iadesine karar verilmesini, işverence ise başlatılmaması 
durumunda tazminat ile boşta geçen süre ücreti ve diğer haklarının hüküm altına alınmasını 
talep etmiştir. 

Davalı işveren, davacının iş sözleşmesinin tekstil sektöründe küresel rekabet 
şartlarındaki zorluklar çerçevesinde yaşanmakta olan daralma nedeniyle küçülme karan 
alınması yüzünden geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi 
gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığından 
bahisle işe iadeye dair karar verilmesi yerindedir. Bununla birlikte feshin temelinde sendikal 
nedenin bulunduğu iddiaları mahkemece yeterinde araştırılmış değildir. Davacı işçinin iş 



sözleşmesinin feshinin sendikal nedene dayanıp dayanmadığı noktasında, işyerinde çalışan 
işçi sayısı, sendikaya üye olan işçilerin sayısı ve üyelik tarihleri, iş sözleşmesi feshedilen 
işçiler yönünden fesih tarihleri ile sendikalı olan ve olmayanlara göre dağılımı, üyelikten 
çekilen işçileri sayısı ve bu işçilerin çalışmaya devam edip etmedikleri, işyerinde çalışan 
sendika üyesi işçi olup olmadığı ve sendikanın yetki süresine dair bir işlemin bulunup 
bulunmadığı gibi hususların tespiti gerekir. Belirtilen yönlerden gerekli araştırmaya 
gidildikten sonra dosya içindeki bilgi ve belgeler yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak 
sonuca gidilmesi gerekirken, eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir. 

SONUÇ:   Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.3.2008 gününde oybirliğiyle 
karar verildi. 


