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1- GENEL OIARAK 

Anayasanln 51. maddesinde 
duzenlenen ve olumlu sendika ozgurlugunun 
bir geregi olarak 274 ve 2821 say111 
Sendikalar Kanunlarlnln slraslyla 20. ve 29. 
maddelerinde duzenlenmig bulunan igqi 
sendikasl ve konfederasyonu yoneticlligi 
terninat1 konusunu, igverenlerin eski 
yoneticileri yeniden ige almamalar~ uzerine 
yargl kararlar~ araslndaki qeligki guncel 
k~lmaktadlr. Gerqekten profesyonel olarak 
sendikaclllk yapmak iqin on y ~ l  gibi uzun bir 
kldemden sonra ylllardan beri qallgtlgl 
igyerinden ayrllan igqinin daha sonra ige 
allnmamasl, sendikaclllgln orremli bir sorunu 
olma ozelligini korumaktadlr. Kimlerin 
sendika veya konfederasyon yoneticisi 
sayllacagln~ belirledikten sonra, yoneticilik 
guvencesinden yararlanma gartlarl ve 
yeniden ige allnmamanln hukuki sonuqlarlnl 
incelemeye qallgacaglm. 

II. PROFESYONEL SENDIKA 

Y~NE~IcILIGI KAVRAMI VE 

GOVENCEDEN YARARLANMA 

KOSULIARI 

1 - SEND~KA Y~NETICILIGI KAVRAMI 

Sendika denilince klasik olarak igqi 
sendikalarl hatlra gelmektedir. Gerqekten igqi 
sendikalarl ve konfederasyonlarl uyeleri olan 
igqilerin qallgma iligkilerinde ekonomik ve 

- 
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sosyal hak ve clkarlarlnl korumak ve 
geligtirmek iqin kuiulan tuzel kigilige sahip 
kuruluglardlr. (Any. m.5111). Sosyal Devletin 
en belirgin ozelliklerinden biri, qlkar 
(menfaat) birliklerinin kamu yonetimine 
kat~lmalarl ve kamusal iglevlerini yerine 
getirebilmeleridir. Clkar birliklerinin iqinde 
toplum hayatlnda saylsal ve sosyal yonden 
onemi bulunan igqi sendikalarlnln bir yandan 
igveren veya kuruluglarlyla toplu ig 
sozlegmesi yapmak, ote yandan, qallgma 
yagamlndaki kurullara katllarak ekonomik ve 
sosyal duzende denge ve uyumu saglamak 
gorevi bulunmaktadlr1. 

Sendikalarln tuzel kigi olarak kendilerine 
dugen gorevlerini yerine getirebilmeleri iqin 
bazl organlara sahip olmalarl gerekir. Bu 
organlarda gorev almak bir hizmet 
sozlegmesine tabi olarak qallgmanln sonucu 
olan "igqi" s ~ f a t ~ n ~ n  varlltj~nl gerekli kllar. 
Yukarlda gosterilen biqimde iglevi bulunan 
igqi sendikasl ve ust kuruluglarl 
yoneticiliginin geregi gibi yapllabilmesi, 
igqinin turn mesaisini sendikal faaliyetlere 
ay~rabilmesi ile mumkundur. Boyle gorevlere 
seqkin igqilerin gelebilmesi de onlara yeterli 
bir guvencenin saglanmaslnln onemini 
ortaya koymaktadlr. 

Sendikalar Kanununun uygulanmaslnda 
yonetici slfatlna genel kurul dlglnda zorunlu 
organlarda gorev yapanlar sahip 
sayllmaktadlr. Buna gore yonetim kurulu, 
denetleme kurulu ve disiplin kurulunda gorev 
alan igqiler sendika yoneticisi olarak kabul 
edilrnektedir. 



Ancak, "yonetici" slfatlna sahip olan biraraya gelmesi ile kurulup sendikalar~n bit 
denetim ve disiplin kurulu bagkan ve uyeleri ust kurulugunu olugturmaktad~r. 
2821 say111 Yasanln 29. maddesindeki aq~k Konfederasyonlarln bagkan ve yonetim 
duzenleme kargls~nda sendika yonetic~lik kurulu uyeleri aynl zamanda temsilen geldigi 
guvencesinden yarlanamamaktadlrlar2. 

Sendika yonetiminde gorev almak uzere 
kendi istegi ile iglerini b~rakan sendika ve 
konfederasyon bagkan ve yonetim kurulu 
uyeleri, sendika yoneticiligi teminat~ndan 
yararlanabilirler. Sadece igqi sendikalar~ 
gube ve sendika genel bagkan ve yonetim 
kurulu uyeleri ile konfederasyon bagkanl ve 
yonetim kurulu uyeleri bu guvenceden 
yararlanabilirler3. Fransa ve Almanya gibi 
Avrupa ~lkelerinde igyeri sendika temsilcileri 
d~glnda sendika yoneticilerine bir guvence 
onnorulmediGi4 halde hukukumuzda 
profesyonel iendika yoneticilerinin yeniden 
ige allnma yonunden bir guvenceye sahip 
olduklar~, amator olarak yoneticilik 
yapanlar~n ise igyeri sendika temsilcisinin ige 
iade guvencesinden dahi 
yararlandlr~lrnamas~ elegtirilebilir. Ancak 
sendika uyeligi teminatlna iligkin 2821 say111 
Yasan~n 31. maddesinden amator olarak 
sendika yoneticiligini yerine getirenlerin 
yararlanacaklarl dogaldlr. igqileri igyerinde 
orgutlendirme yonunden amator yoneticilerin 
de iglerinden olabilecekleri hatta igyeri 
sendika temsilcileri kadar riskte bulunduklar~ 
soylenebilir. Bu nedenle, amator olarak 
sendika yoneticiligi yapanlar~n da igyeri 
sendika temsilcisi . guvencesinden 
yararlanabilecekleri yolunda bir yasal 
dijzenlemenin yapllmasr gerekir. 

Konfederasyonlar, degigik igkollarlnda 
faaliyet gosteren en az beg sendikanln 

sendikada bagkan veya yonetim kurulu uyesi 
olarak da sendika yoneticiligi teminatlndan 
genellikle yararlanlrlar. Ancak, boyle bir 
durumda olmaylp geldigi sendikan~n sadece 
delegesi de olsa, 2821 say111 Kanunun 29. 
maddesindeki yoneticilik teminatlndan 
yararlanabiiir. Biiyuk igqi sendikalar~n~n 
olugturdugu igqi konfederasyonlar~ 
yoneticilerinin bu gorevlerinden sonra 
geldikleri igyerlerine donmelerine ulkemizde 
rastlanmamaktad~r. Ancak igqilerin, emekli 
olmalar~ s~ras~nda eski igyerinde k ~ s a  bir sure 
de olsa qal~gmalar~ gerekli bulunmaktad~r. 

Bu bak~mdan igqi sendikalarl gube, 
bolge gubesi ve genel bagkanlarl ile 
konfederasyon bagkan ve yonetim kurulu 
uyelerinin 2821 say111 Yasa'n~n 29. maddesi 
kapsam~nda bulunduklar~ndan bunlar~n eski 
igyerlerine al~nmamalar~nln hukuki 
sonuqlar~n~ inceleyecegim. 

aa) /$yerinden Ayrrlma 

Sendika veya konfederasyonun bagkan 
ve yonetim kurulu uyeleri, seqildikleri 
yoneticilik gorevini ifa etmek iqin igten kendi 
istegi ile ayrllmrg olmal~d~r (Sen. K.m.2911). 

- - - - -- 
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Sayet igqinin sendika yoneticiligine 
seqilmeden once veya bu s~rada 1475 say111 
ig Kanununun 17/11. maddesinde gosterilen 
sebeplerle igverence hizmet akdi 
fesholunmug veya an~lan Yasan~n 16/11. 
maddesi uyarlnca ig akdini kendisi hakl~ bir 
nedenle sona erdirmig ise sendika 
yoneticiligi terninat~ndan yararlanmas~ soz 
konusu olamayacakt~r~. 

Sendika yoneticiligine seqilen kigi bu 
nedenle hizmet akdini feshetmig olmalldlr. 
Bagka bir sebeple hizmet akdi sona eren 
igqinin daha sonra sendika yoneticiligine 
seqilmesi an~lan teminattan yararlanmas~nr 
clerektirmez. - 

Yoneticilik terninat~ndan yararlanan 
igqinin hizmet akdinin asklya a l ~ n ~ p  
al~nmadig~ tartigrnalld~r. Sendika yoneticiligi 
iqin igyerinden ayrllan igqinin hizrnet akdi 
askiya alrnmamakta fakat, sona 
erdirilmektedir. Zira, igqi sendika 
organlar~ndaki profesyonel yoneticilik 
gorevine kendi iradesi ile seqilmektedir. 0te 
yandan, ifa imkans~zl~g~ olmadrg~ gibi ifa 
etmeme geqici bir sure iqin olrnay~p uzun bir 
donem iqin soz konusu olrnaktadlr6. 
igyerinden sendikacrl~k gorevini profesyonel 
olarak yerine getirmek iqin ayr~lan igqinin 
hizmet akdinin fesholunmayrp askrya al~nd~gr 
ancak, taraflardan birinin akdi feshiyle  ask^" 
durumunun ortadan kalkacagl gorugiine7 
kat~lmak guqtur. 

2821 say111 Yasa yaplllrken 29. madde ile ilgili 
olarak bildirilen gorugte yer alan bu yoldaki 
oneriler Milli Guvenlik Konseyi'nce kabul 
gormemigtir. Bu durumda profesyonel 
sendika yoneticiligine seqilmek suretiyle 
igyerinden ayr~lanlar hizmet sozlegmelerini 
bu durumun Yasadan dogmas1 nedeniyle 
ihbar oneli tanlmaks~z~n sona erdirrnig 
olacaklardiP. 

bb) Pmfesyonel Sendika Ybneticiliigi 
Gbrevinden Aynlma 

Sendika veya onun ust kurulugu 
konfederesyon yonetim kurulunda 
profesyonel olarak -gorev alrnak suretiyle 
igten ayrrlan igqilerin tekrar eski igyerlerine 
yeniden ige alrnarak donebilmeleri her halde 
mumkun olmamaktadrr. Sendikalar 
Kanununun 29. maddesindeki guvenceden 
yararlanabilmek, "bu gorevlerin seqime 
girmemek", "yeniden seqilmemek veya 
"kendi istekleriyle qekilrnek" suretiyle son 
bulrnas~ halinde soz konusu olur (Sen. 
K.m.2911). Ancak Yasan~n bu duzenlemesini 
dar yorumlamamak gerekir. Ciinku, Kanun 
hukrnune s~kr s ~ k ~ y a  baglllik sonucu -bu uq 
halin d~grnda sendika yoneticilik gorevinin 
sona ermesi dururnunda igqileri guvencesiz 
b~rakmak sonucunu doguracakt~r ki bu 
durum profesyonel sendika yoneticiligine 
karg~ ilgiyi azaltacaktlr bu halde zarar 
gorecek olan sadece sendikac~lar degil, 

Sendika ve konfederasyon yoneticiligine qallgma bar~grnin saglanmas~ iqin yap~lacak 
seqilenlerin profesyonel olarak bu gorevleri sendikac~lrk hareketi de olacakt~r. Haks~z 
yerine getirmek iqin igyerinden ayrilrnalarr sonuqlar~n ortaya q~kmamas~ iqin bir 
ucretsiz izinli say~lrnalar~ geklinde sendikanrn bagka bir sendikaya kat~lmas~ 
olmamaktad~r. Ayr~ca 1475 say111 ig veya sendikan~n bir gubesinin feshi halinde 
Kanununun 14. maddesinde sendika gorevi sona eren yoneticilerin de bu 
yoneticiligi iqin igten ayrilma k~dem tazminat~ guvenceden yararlanabileceklerini kabul 
al~nrnas~nr gerektiren bir dururn olarak da etrnek gerekirg. igyerinden sendikada 
say~lrnam~gt~r. Nitekim Turk-ig taraf~ndan profesyonel olarak gorev yapmak uzere 
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ayr~lan igqi profesyonel kadronun 
kaldrrllmas~ sebebiyle amator sendikac~ 
s~ fa t~y la  yeniden ige donmek zorunda 
kalabilir. Bu nedenle Yargrtay sendika 
gubesinin feshi halinde oldugu1° gibi, gube 
uye saylsrnln agag~ dugmesi sebebiyle 
profesyonel kadronun kaldrrllmas~ suretiyle 
bu tur yoneticiligi sona eren sendika 
yoneticisinin de guvenceden yararlanmasr 
gerektigini kabul etmigtirll. 

Sendika yoneticisinin goreviyle ilgili suq 
iglemesi sonucu hukum giymesi bu gorevini 
sona erdiriri2. Bu durum yoneticilikten ayrllan 
kiginin Sendikalar Kanununun 29. 
maddesindeki teminattan yararlanmaslnl da 
engeller (Sen.K. m.29111). 

0 te  yandan Sendikalar Kanununun 42. 
maddesine gore; yoneticiler bu goreve 
getirilmelerine ~ligkin seqim sonuqlarrn~n 
kesinlegmesinden sonra hakimin bu 
sonuqlar~ sendika, sendika gubesi veya 

konfederasyona bildirme tarihindeni3 itibaren 
uq ay iqerisinde kendileri, eg ve qocuklarrnln 
ma1 var l~gln~ notere bildirmeleri zorunludur. 
An~lan maddenin ikinci f~krasr uyarrnca uq 
aylrk bildirim suresinin geqmesinden itibaren 
bir ayl~k surenin sona ermesi ile ma1 bildirme 
zorunluluguna uymayan yoneticinin 
yoneticilik s~fatr da bagkaca bir igleme gerek 
olmakslz~n ortadan kalkacaktlr14. Bu 
durumda olan sendika veya konfederasyon 
yoneticilerinin igyerine donmek istemeleri 
durumunda 2821 say111 Kanunun 29. 

maddesinde yer alan teminattan yararlanma 
haklar~ bulunmamaktadrri5. 

Sendika veya Konfederasyonda 
yoneticilik gorevi yukar~da sayllan hallerden 
biri ile sona eren igqinin igyerine uq ay 
iqerisinde donmesi gerekir. Bu uq ay l~k  
surenin yoneticilik gorevinin sona erdigi tarihi 
takibeden gunden baglamak uzere 
hesaplanmasr gerekir16. 

Bu sure yoneticilik gorevi iqin igqinin 
igyerinden a y r l l d ~ g ~  gunun ertesi takvim 
gununun uq ay sonraki aynl gunu akgam~ 
sona erer. Sayet son gun tatile rastlarsa 
igyerinin aqrk oldugu ertesi gun akgam~na 
kadar igverene bagvurulmas~ gerekir. 

Yoneticilik gorevinin sona ermesinden 
baglayarak uq ay iqerisinde (Sen. K.m.2911) 
kullanllabilecek bu hak, anllan sure geqtikten 
sonra ortadan kalkacaglndan kullan~lamaz. 
Bu sure hak dugurucu surelerdendir. Bu 
surenin yonetici iqin hakl~ bir sebebin ortaya 
q ~ k m ~ g  olmasr nedeniyle kullan~lmamas~ 
halinde de ayrl bir ek sure tan~nmasl 
gerekmezi7. Ancak yoneticinin igveren 
taraf~ndan aldat~lrnas~ sonucu igverene 
bagvuru tarihi ispatlanam~yor ise bu 
durumda bagvuru hakkrnln devam ettiginin 
kabulu gerekiri8. 

lo  Yrg.9.H.D.22.9.1981-7370/10691, IHU Sen.K.20, No.5 
Bkz. Bursa lg Mahkemesinin 18.3.1996 tarihli E. 19961861, K.19961142 say111 kabul kararrn~n daval~ igveren 
tarafrndan temyizi uzerine Yrg. 9. HD.nin 7.11.1996 tarihli E. 1996112219, K.1996120713 say111 Onama karar~ (ozel 
argiv); Karg~ gorug Ergin, s.178-179 
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1 - GENEL OIARAK 

Sendika ve konfederasyon bagkan ve 
uyeliginden seqime girmemek, yeniden 
seqilmemek veya kendi istekleriyle qekilmek 
suretiyle ayr~lan igqi, yoneticilik iqin a y r ~ l d ~ g ~  
igyerine uq ayl~k sure iqerisinde talepte 
bulunmak gart~yla donebilir. igyerine donme 
istemini yazll~ olarak bildiren igqiyi igveren bir 
ayl~k sure iqinde diger isteklilere nazaran 
oncelik vererek eski igine veya eski iglerine 
uygun diger bir ige alrnak zorundad~r (Sen. 
K.m.2911) 

ogretide "akit yapma zorunlulugu" 
olarak nitelendirilen boyle bir durumda 
igqinin hizmet sozlegmesi yap~lmas~ iqin 
bagvurusu (icap) kargls~nda igverenin 
yasadan dogan bir kabul zorunlulugu soz 
konusu olmaktadrr. Bu durumda igverenin 
kanundan kaynaklanan kabul zorunlulugunu 
yerine getirmemesi uzerine mahkemenin 
aynen ifa davas~ sonucu igverenin kabul 
beyan~ yerine geqecek karar~n~n 
al~nabilecegi ileri su ru lm~g tu r~~ .  Ancak 
Yasada igvereni akit yapmaya zorlayacak bir 
duzenleme bulunmamaktadrr. Boyle bir karar 
allnsa da buna karg~l~k igyerinde bog yer 
bulunmuyorsa igveren mahkeme kara r~n~ 
yerine getirmeyebileceginden ige alma 
zorunlulugundan da soz edilemeyecegi 
ogretide bazr yazarlar taraf~ndan kabul 
edilmigtir20. 

igverenin akit yapma zorunluluguna 
uymamaslnln yaptlrlrn~ Yasada aq~k olarak 

Sendikalar Kanununun 59/11. maddesinde yer 
alan agrr para cezas~dlr. Gerqekten 2821 
say111 Yasan~n 29. maddesinde igverenin ige 
alma hususunda "zorundad~r" sozcugune 
ragmen igyeri sendika temsilcisi iqin 30. 
madde ile ongorulen "ige iade" muesesesine 
benzer bir duzenlemeye yer verilmig 
degildirZ1. Ancak, sadece ceza yaptlrlm~ ile 
yoneticilik guvencesinin saglanamayacag~ 
iqin igverenin yeniden ige almamas~n~n 
hukuki sonuqlar~n~n da olacag~ dogaldlr. 
Bunlar~ agagrda inceleyecegiz. 

a) Genel Olarak 

2821 say111 Sendikalar Kanununun 29. 
maddesine ayk~ r~  olarak kogullar~ olugtugu 
halde profesyonel sendikac~l~k gorevi sona 
eren igqiyi eski igverenin ige almamas~ ceza 
yapt~rrrn~n~ gundeme getirir (Sen. K.m.59111). 
Ancak, ceza yaptlrrmrnln yan~nda feshin 
hukuki sonuqlar~n~n da soz konusu oldugu 
Yarg~tay taraf~ndan kabul edilrnigtir. Feshin 
soz konusu olmas~ iqin hizmet sozlegmesinin 
kurulmug bulunmas~ gerekir. Bu bak~mdan 
Yarg~tay'ln kabulunu isabetli bulmak rnumkun 
degildir. Her ne kadar Sendikalar Kanununun 
29. maddesinde yer alan duzenleme 
emredici nitelikte ise de "zorundad~r" 
sozcugune ragmen ige almaman~n hukuki 
sonucu olmakla birlikte olmayan akdin haklr 
veya hakslz feshinden de soz 
edilemeyecektirzZ. Zira, igveren bog yer olsun 

l9 M.Ekonomi Turk ig Hukukunda Kanundan Dogan Hizmet Akdi Yapma Zorunlulugu ve Hukumleri (Yay~nlanrnamlg 
Do~entlik Tezi) Istanbul 1969, 124vd; Aynl yazar, lg Hukuku, 109 vd; celik, s.288; Tuncay, Can: 'Turk Hukukunda 
Toplu i g ~ i  Qkarmalar ve Eski ig~ilerin Yeniden ige Al~nmalar~" istanbul Hukuk Fakultesi Mecmuasl, 50. YII (bzel 
Say~sl), istanbul 1973, 595 vd; Eyrenci, s.92-93 

20 Tun~omag, s.300; lnce, Ergun: Toplu lg Hukuku, istanbul-1983, s.129 vd; Kargr gorug: Gelik, s.288; Eyrenci, s. 97; 
Ekonomi, s.98; Sahlanan, s.124 Ancak Yasa metninde "bog yer" kavram~na yer verilmemigtir. Buna ragmen bu 
sozcijgun yasa metninden ~lkarllarak sendikacllarln ig guvencesinin jgverenlerin takdirine brrak~lmadan sendika 
igyeri temsilcileri gibi guvenceye kavugturulmas~ onerilmigtir. Bkz. Korkusuz, s.112 

21 Yrg.S.HD.28.5.1989-516915347, Tug, s.166 
22 Karg. Gunay, s.11 



olmas~n belli gartlara uygun ige donme 
talebinde bulunan eski igqisini yoneticilik 
gorevinden sonra goreve baglatmak zorunda 
olduguz3 halde hizmet akti kendiliginden 
kurulamamaktad~r. Ancak igverenin igciyi 
qallgtlrmak istememesi yasal yukum1u1ugune 
ragmen eski igcinin alacag~ ucret ve sosyal 
haklarlna engel olmak suretiyle eski sendika 
yoneticisini zarara ugratmaktad~r. Bu 
baklmdan igqinin zararlnln giderilmesini iqin 
tazminat~n belirlenmesinde belki feshin 
hukuki sonuqlar~nl esas almak uygun 
dugecektir. Ancak biz eski sendika 
yoneticisinin igyerine donug isteginin 
igverence olumlu karg~lanrnamas~ 
durumunda yoneticilik guvencesinden 
yararlan~p yararlanamayacag~na gore 
durumu incelemek durumdaylz. 

igyerinden ayrll~rken k~dem tazminat~ 
almaya hak kazanamayacak durumda olan 
ve hizmet akdi sona eren sendika 
yoneticisinin sendika yoneticiliginden 
ayrllmasl 2821 say111 Kanunun 29. 
maddesinin birinci f~kraslnda say~lan uq ha1 
veya benzeri kapsamlnda olmasl durumunda 
igverenin yeniden ige alma yukum1u1ugu soz 
konusu olabilir. Aksi takdirde igveren eski 
igqisi olan sendika yoneticisini ige almak 

zorunda olmayacakt~r. 0 halde k~dem 
tazminat~ hakk~ onceki donemde dogmayan 
igqinin yeni donem iqin igverenle araslnda 
hizmet akdi iligkisi olugmadlglndan k~dem 
tazminat~ da soz konusu edilemeyecektir. 
Ayrlca igverenin yeniden ige alma 
yiikum1ulugu bulunmad~g~ndan ceza 
sorumlulugu olmadlgl gibi, hukuki bir sonuq 
da soz konusu edilemeyecektir. 

Yarg~tay, yoneticiligin sona ermesi ile 
ilgili uq hakk~ sadece ige alma ile ilgili 
bulmakta ve "kldem haklarlnln sakl~ oldugu" 
kurallnl igqinin yoneticilikten onceki 
qallgmasl iqin k~dem tazminat~na hak 
kazanmaya gerekqe gostermektedirz4. 
Yarg~tay'ln bu gorugune ogretide hak l~  
elegtiriler getirilmigtirZ5. Gerqekten, sendika 
yoneticiligine seqilen igqi profesyonel gorev 
yapmak iqin hizmet akdini ask~ya alamaz. 
Hizmet akdini feshitmek suretiyle igten 
ayr~ld~glndan k~dem tazminat~ alamaz. 
Sendikalar Kanununun 29. maddesinde yer 
alan "igqinin eski k~dem haklarl ve ucieti 
saklldlt" ifadesi eski yoneticinin tekrar ige 
allnmaslnln zorunlu oldugu hallerde onceki 
k~demin ve ucretin degerlendirilmesi 
suretiyle ige baglat~lacag~n~ gostermek 
amac~yla duzenlenmig bulunmaktadlr ki bu 
duzenlemeden de yararlanma ko$ullar~ 
olugmad~g~ aqlktlr. 0 te  yandan, 1475 say111 ig 
Kanununun 14. maddesi uyarlnca ancak 
k~dem tazminatl slnlrll hallerde odenebilir. 
2821 say111 Yasan~n 29. maddesinde bu 

23 igyerinde bog yer olmas~ kogulunu kabul eden Yarg~tay kararlna(Bkz. Yrg.9.H.D. 22.9.1981-7370110691 YKD. Ocak- 
1982, s.57-58) karg~ ogretide yasa koyucunun ig Kanununun ig~inin ige allnmasln~ bog yer koguluna baglayan 25lA- 
Ill ve 27lIV. maddelerindeki gibi bir dijzenleme i~ermemesinden dolayl, eski yonetici ig~inin ige al~nrnasln~ bog yer 
gartlna baglayan bir gorugijn isabetsizligi yolundaki hakl~ elegtiri i ~ in  bkz. Sahlanan, s.124; Eyrenci, s.92; Ekonomi, 
s.106; Tagkent, s.88-89: Alpagut, s.27 

24 2821 say111 kanunun 5. maddesinde gosterilen su~lardan birisini igledigi i ~ i n  hapis cezasl sebebiyle sendikacll~k 
gorevi anllan Yasanln 9. maddesi uyarlnca kendiliginden sona eren ig~inin eski igyerine bagvurmas~ ve ige 
allnmamas~ ijzerine k~dem tazminat~ talebine iligkin dava ile ilgili Yarg~tay kararlndan aynen "2821 say111 Sendikalar 
Kanununun 29. maddesinde, sendika yoneticiligine se~i lmek suretiyle igten ayrllan ig~inin, eski k~dem hakkl sakl~ 
tutulmugtur. An~lan maddenin ilk flkraslnda, slnrrlr olarak belirtilen sendikadaki gorevden ayrll~p tekrar ige donme 
halleri yeniden ige allnma ile ilgilidir. Bu nedenle, ig~inin daha onceki igyerinde gecen ve sendikada gorev almas~ 
nedeniyle sona eren hizmet suresine iligkin k~dem tazminat~ hakklnl ortadan kadlrmaz. Bu durumda mahkemece 
yapllacak ig, davaclnln daval~ya ait igyerinde ~ a l ~ g t ~ g ~  ve sendikada gorev almak suretiyle ayrlldlgl tarihe kadar gecen 
hizmet sijresi i~in, igyerinden ayrlldlg~ tarihteki kogullara gore hesaplanacak kldem tazminatln~ hukijm altlna 
almaktan ibarettir".Yrg. 9. HD.30.5.1995-685818581 Tekstil igv. D., Ekim 1995, kararlar Eki. 

25 celik Nuri: Toplu ig lligkileri A~ls~ndan Yargltayln 1995 y111 Kararlar~nln Degerlendirilmesi, Yarg~tayln ig Hukukuna 
iligkin Kararlarln~n Degerlendirilmesi 1995, Istanbul-1997, s.138; Ergin, s.180 



hallere bir istisna da getirilmig olmadigrndan yararlandig~ toplu ig sozlegmesinde 
do lay^, igvereni ige alma zorunlulugunda "profesyonel olarak sendika yoneticiligine 
bulunmadlgl igqiye onceki donemde ki son seqilerek igten ayrllan igqilerin hizmet 
ucret baz alinarak olsa da ktdem tazminatlna akitlerinin ask~ya alinacagi" yolundaki kural 
hu kmedilemez2'j. yasaya ayklrr oldugundan geqerli sayllmaz. 

Hatta profesyonel sendika yoneticiliginden 
c) Ybneticilik Teminatlndan ayrllan igqinin uyesi oldugu sendikan~n tarafl 

Yararlanabilecelderin Durumu olup o s~rada uygulanan toplu ig 
sozlegmesinde "profesyonel yoneticinin 

igveren profesyonel yoneticilik gorevi hizmet akdinin asklda oldugu" geklindeki bir 
sona erdikten sonraki uq ay iqinde kendisine duzenlemenin de sonuca olumlu bir etkisi 
bagvuran igqiyi en geq bir ayllk sure sonunda olmaz. Zira, yoneticilikten ayrllan igqiyi yasal 
goreve baglatmak zorundad~r. jgyerinde bog ~larakzorunlu olt'~'~aslna ragmen ige alma~an 

yer olup olmamas~n~n bir onerni o l m a k s ~ z ~ n ~ ~  igveren ile eski yonetici araslnda hizmet akdi 

ige baglatllmasl gereken igqiyi igveren iligkisi kurulamaz. Bu durumda taraf sendika 

qallqtlrmak istemezse cezai ve hukuki uyesi olsa da toplu ig sozlegmesinden ancak 
igverene hizmet akdi ile bagli olarak pal~gan 

mueyyidelerle kar?i ka r? l~a  kalacaktlr. ieq,ier yarar,anabileceginden (T~SGLK, m,g); 
Sendikalar Kanununun 59111. maddesi bir an ipin yasaya aykrr~ sayrlrnayrp geqerli 
uyarrnca para cezasl odeyecek olan igveren kabul edilse de eski yonetici bu sozlegmeden 
aynl zamanda bu igleminin hukuki sonuqlarr yararlanamaz. ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~  sozlegrnede 
ile de sorumlu olacaktir. sendika yoneticisinin ige alinmamasr halinde 

Yasa geregi hizmet sozlegmesi yapmak ongorijlen ihbar, k~dern tazminatl ve cezai 
zorunda olan igverenin eski igqisini ige 8arta hukmedilemez. 
baglatmak istememesi, yasaya ayklr~ eylern Yasa koyucunun sendika eski 
olarak kabul edilrnek gerekir. Profesyonel yeniden ige allnmaslnl guvence 
olarak sendika yoneticiligi yapmak iqin altlna alms amaclnl guttug" dugunulerek 
igyerinden ayrtlan igqi, yasadan dogan bir kanun hukumleri yorumlanmalldlr. 
hakki kullanmak istemekte olmas~na 
ragmen, hizmet akdini ask~ya alan bir yasal Sendikalar Kanununun 29. rnaddesinin 

duzenleme bulunmadrglndan, igten istifa amaqladigl teminatln tam iglerligi iqin cezai 

etmek suretiyle ayrllrnig sayllmaktadir. YaPtirlrnln yanlnda hukuki yaptlrrmlnda 
igpinin her hangi bir surette bu gorevden ongoruldugunun kabulu Z O ~ U ~ ~ U ~ U ~ U  

ayrildrktan sonra tekrar igyerinde qallgmak Bu husus Yarglta~ Hukuk 
istemesine kargrl~k igverenin ige almamas~, Genel Kurulunun 4.2.1 998 tarihli E:1998/9- 
taraflar arasinda hizmet akdi iligkisi 46, K:1998/11 say111 karar~nda yasa 
kurulmadrQindan, feshinin de kabul edilmesi koyucunun guttugu amaca uygun dugen bu 
olanakll degildir. Bu durumda 1475 Say111 /g yorum tarz!nin madde metninde yer alan 
Kanununda hizmet sozlegmesinin feshinde "zorundad~r" sozc0gunden anlag~ldrg~ 
uygulanan 13. maddesinde ongoriilen ihbar geklinde gosterilmektedir. Ancak anllan 
tazminat~ ve aynr Kanunun 14. maddesinde kararda 2821 say111 Sendikalar Kanununun 
belirtilen k~dem tazminatl hakk~ndan eski 29. maddesine ayklrl hareket halinde "igpinin 
yoneticinin yararlanmas~ mijmkun k~dem ve ihbar tazminat~na hak 
olmayacakt~r~~. kazanacagtnln kabulunde duraksamaya yer 

t j te yandan, sendika yijneticisi seqilerek olmamal~d~r" yolundaki kararlna katllmak 
igyerinden ayr~lmas~ s~ras~nda  igpinin oldukpa g u ~ t u r ~ ~ .  

26 Karg~ gorug: Korkusuz, s.112 
27 Bkz.Y~k.111,2-a,dn23 
2R Bkz.Yrg.9.H.D.4.11.1997-14430118485 
29 Hukuk Genel Kurulu Kararlnln hukuki yapttr~m yonunden isabetli olmaslna ragmen hizmet akdinin asklya allnrn~g 

oldugunun kabulunun elegtirisi i~ in  bkz. Alpagut, Gijlsevil: Yrg. HGK 04.02.1998 E. 199819-46 K. 1998111 say111 
Kararlnln incelenmesi, Gimento igveren Dergisi, C.l2,Sa:B,Mayls 1998,s.32 



igverenin Sendikalar Kanununun 29. 
maddesinde duzenlenen kurala ayklrl olarak 
profesyonel sendikacll~k gorevi yasada 
belirtilen gekilde sona eren sendikac~yl 
yeniden ige almamaslnln cezai yaptlrlml 
yanlnda sozlegme yapma yukumune 
ayk~rr l~ i j~n hukuki sonuqlarlna da katlanmak 
zorundadlr. Yargltay'rn sendika yonetecisinin 
yeniden ige allnmamaslnln hukuki 
sonuqlarlna iligkin kararlarlnda istikrarll bir 
uygulamanln varllglndan soz edilemez. 274 
say111 Kanununun uygulandlgl geqen 
donemde Yargltay bir kararlnda yasa 
hukmune ayklrl davranan i~veren  
baklmlndan cezai sorumlulugun yan~nda 
hukuki sorumlulugun soz konusu oldugu ve 
bu sorumlulugun kapsamlnln "ige allnmamak 
suretiyle igsiz kalan ig~ in in  tekrar ig 
bulabilecegi sure i~erisindeki ucret alacagl 
karglllgl bir tazminat" olmasl gerektigini 
belirtmigtir30. Yarg~tay'ln daha sonra verdigi 
bir kararda ise, yasal yukumluluge uymayan 
igverene kargl kanunda cezai yaptlrlm 
dlglnda bagka bir mueyyide bulunmadlglna 
hukmetmig ancak, bu karara kargl yerel 
mahkemenin direnme kararl uzerine Yargrtay 
Hukuk Genel Kurulu "igverenin bu 
yukumluluklerine ayklrr davranmaslnln kural 
olarak ig~iye tazminat davasl hakkl verecegi" 
yolunda karar almlgtlr. 274 say111 Yasayl 
yururlukten kaldlran 2821 say111 kanunun 29. 
maddesinin, ceza yaptlrlm~ ve feshin hukuki 
sonu$lar~yla ilgili kanundan ve sozlegmeden 
dogan haklarln talep edilmesine olanak 
verdigi Yargltay'ca kabul ed~lmesine ragmen 
ige iade anlamlna gelebilecek bir hukuki 
yapt~r~ml  iqermedigi kararda 
vurgulanrnlgt~r~~. Yerel mahkemece onceki 
karardan direnilmesi uzerine Hukuk Genel 
Kurulu da hi$ bir suretle ige iadeye karar 

verilemeyecegi ancak " hukuksal yaptlrlmln 
gereklerine hukmedilecegi" ne karar 
vermigtir32. Yargltay daha sonraki bir 
kararlnda ise, 2821 say111 Yasanln 29. 
maddesinin hukuki bir yaptlrlm getirmedigi 
gibi, aynen ifayl da i~ermedigini, sadece 
cezai yaptlrlm ongordugunu, yeniden ige 
al~nmayan yoneticiyle hizmet akdi 
kurulmadlglndan B.K. 325. maddesine gore 
igverenin igi kabulde temerrude dugmesi 
sebebiyle ucret talebinde 
bulunulamayacag~nr ve eski yoneticinin 
hakslz fiil sebebine dayanarak da tazminat 
isteyemeyecegini bel i r tmi~t i r~~. 

Buna karg~n igverenin boyle bir durumda 
hukuki bir yapt~rlm ile karg~lagmayacagr 
ogretide savunulmugtuP4. bgretide bir bagka 
goruge gore turn kanundan dogan sozlegme 
yapma zorunluluklar~nda oldugu gibi, burada 
da igqinin ige allnmak uzere igverene 
bagvurmaslna ragmen yukumlulugunu 
yerine getirmek iqin irade beyanlnda 
bulunmayan igverene kargl aynen ifa davasl 
a~llabilecegi yolundadlr. Bu durumda aynen 
ifa davasl sonucunda verilecek hukum 
igverenin kabul yonunde irade beyanl yerine 
geqecek ve bu gekilde hizmet sozlegmesi 
kurulmug sayl lacakt~r~~. Ancak boyle bir 
kararln mahkemeden allnmaslna ragmen 
eski sendika yoneticisini igyerinde 
Gallgtrrmak istemeyen igveren karar ile 
kurulan hizmet akdini hakll bir sebep 
olmakslzln feshettigi takdirde ihbar ve kldem 
tazminatl odemek zorunda olacaktlr. Bu 
bakrmdan igverenin hizmet akdi kurma 
zorunlulugunun sonucu olarak hizmet 
sozlegmesi yeniden kurulmug$as~na ihbar ve 
krdem tazminat~ bir o l ~ u t  olarak allnmak 
suretiyle igqinin zararl tazmin edilmelidir. 
Varsaylm yolu ile kuruldugu kabul edilecek3" 

30 Yrg.9.H.D. 22.9.1981-7370110691 karar incelemesi, Eyrenci, O.:~HU, Sen.K.20(No:15) 
31 Bkz. Yrg.9.H.D.1.5.1986-3411-4486 karar incelemesi, Eyrenci, O.:~HU Sen.K.29; Yrg. 28.5.1987-5169/5347 Tekstil 

igveren D. Kas~m 1987, s.20-21 
32 Yrg.H.G.K. 14.10.1987, E198719-313,K1987/728.YKD Mart 1988, s.320-324 ' 
33 Yrg. 9.H.D.7.12.1987-10483110477,YKD Temmuz-1988,s.934-936; Alpagut, s.29 

T. Esener, ig ~ukuku,  2.  bas^, Istanbul 1978, s.342; Ergin, s.184 
35 Ekonomi, s.119 vd; Ayn~ yazar, ig Hukuku, 109 vd; Tuncay, s.595; Eyrenci, s.92-93; Sahlanan, 125; Tagkent, s.91 
36 Bkz. Yrg.9.H.D.10.2.1986-134311346 say111 karar~n incelenmesi Narmanl~oglu, ljnal: IHU Sen.K.29(No:l); 

Y rg.9.H.D. 1.5.1 986-341114486 say111 karar incelenmesi Eyrenci, Oner: IHU Sen.K.29(No:2); Alpagut, s.29 



hizmet akdinin feshi ihbar ve krdem 
tazminatlnl gundeme getirse de burada 
gerqekten bir akit olmadrglndan fesihden 
bahsedilemez. 0 halde hukuki sistemimize 
uygun olmaylp yasal dayanagl bulunmayan 
ve pratikte bir yararl olmayan aynen ifa 
davasl aqllamayacag~~~ gibi, bu tur bir yo1 
aqllsa da igverenin kabul beyanl yerine 
geqecek kararln al~nmasl iqin harcanacak 
zaman dikkate allnarak usul ekonomisi 
uyarlnca tazminat davasl ile sonuca 
gidilmesi yararll olacakt~r. 

Bu konuda hakimin yasa boglugunu 
doldururken hukuki yaptlrlm olarak eski 
sendika yoneticisinin igverence yeniden ige 
allnmamas~ halinde takdir edecegi tazminat, 
hakslz feshin hukuki sonuqlarlna gore 
belirlenecektir. Ancak, ihbar ve kldem 
tazminatlar~nln miktarl kadar bir tazminat~ 
igveren igqisine odemek zorundad~r. 
Gerqekten sendikadaki yonetecilik gorevi 
sona eren kiginin eski igyerine allnmamas~ 
taraflar araslnda hizmet akdi iligkisinin 
kurulamamasl sonucunu dogurur. Boyle bir 
durumda hangi tarih esas allnarak ihbar ve 
kldem tazminatlarl hesaplan malldlr? Eski 
yoneticinin gorevinin sona erdigi tarihten 
itibaren uq ay i~erisinde yapacagl ba3vuru 
tarihini takibeden ayln aynl gunundeki emsal 
kldemdeki ig~ilerin ucret duzeyinden 
tazminat hesaplanmal~d~r. 

igverenin ige yeniden alrnadlg~ eski 
yoneticiye son ucreti uzerinden mevcut 
duzen baklmlndan kldem tazminatl 
odenmesi gerektigi ileri surulmugtur. Ancak 
yasada kldem tazminatr odenmesini ongoren 
bir duzenleme bulunmadlglndan hakslz 
feshin parasal sonuqlarr olan ihbar 
tazminatlnln da kldem tazminatlyla birlikte 
sanki bir an iqin hizmet akdi kurulup hemen 

ardlndan sozlegme igverence haks~z olarak 
feshedilmig gibi tazminat belirlenmelidir. 
Bagka bir anlatlmda bir tazminata 
hukmolunurken ihbar ve kldem tazminatlarl 
esas allnmalldlr. 

Tazminata esas olacak ihbar ve kldem 
tazminatl miktarl 2821 say111 Yasanln 29. 
maddesindeki "...igqinin eski kldem haklarl 
ve ucreti saklldlr.." kuralr uyarlnca, emsal 
kldemde yeni ige giren bir sendika uyesi 
olmayan igqinin o gun iqin toplu ig sozlegmesi 
hukumleri dikkate alrnmakslz~n alabilecegi 
ucret esas allnarak hesaplanrnalld18~. Eski 
yonetici ige yeniden allnmadlglndan bir 
varsaylma dayanarak da olsa bir sure 
igyerinde qal~gma sonucu ortaya q~kabilecek 
sendikaya uye olmak veya dayanlgma aidat~ 
odemek gibi olgular dikkate allnmak suretiyle 
toplu ig sozlegmesinden yararlanacaglnln 
kabul edilemeyecegi kan~s~ndaylrn~~. 

Eski yoneticinin profesyonel yoneticilik 
iqin igyerinden ayrlldrgl tarihe kadar geqen 
kldem suresi yoneticilik gorevinin sona erip 
igyerine bagvurusundan itibaren bir ayllk 
surenin sonundaki o kldemdeki igqinin 
alabilecegi emsal iicret ve o gundeki kldem 
tazminatl tavanlna gore k~dem tazminat~ ve 
ihbar tazminatl esas alrnarak yeniden ige 
almama tazminatlna mahkemece karar 
verilmelidir. 

Profesyonel yoneticilerin bu gorevlerinin 
2821 say111 Kanunun 2911. maddesindeki uq 
ha1 ve benzerleriyle sona ermesi durumunda 
igverenin yeniden ige almasl iqin akit yapma 
zorunluluguna uygun davranmamasl hukuki 
sonuqlar~ da beraberinde getirmektedir. 

Yargltayln "seqime girmemek, yeniden 
seqilememek veya kendi istekleriyle 
qekilmek" suretiyle profesyonel yoneticilik 

- - 

37 Karg. Ergin, s. 188; Alpagut, s.29 
38 Sendikalar Kanununun 29. rnaddesinin varolug arnaclna ayk~r~  olsa da rnadde degigtirilene kadar bu ydnde bir 

uygulama yapllrnamasln~n hukuka ve kanuna ayklr~ oldugu yolunda bkz. Ergin, s.188 
39 Karg. Ergin, s.188 
40 Karg. Giinay, s.12 



sl fat~n~n sona ermesi haline, sendikalar~n Profesyonel sendika yoneticilik gorevi sona 
birlegmesi, gube kapat~ lmas~ ve amator eren kiginin o gunku kogullarda eski kldem 
yoneticilige geqmeyi de ekleme egilimi ve ucret duzeyi gozonunde bulundurularak 
olumlu bir yaklag~md~r. hesaplanacak ihbar ve k ~ d e m  tazminatl 

0 te  yandan, yoneticilik gorevi Yasan~n kadar bir tazminat belirlenerek igverenin 
sorumlu olacagrnln kabul edilmesi, yasaya a r a d ~ g ~  gartlarla sona eren igqilerin eski 

iglerine veya benzeri iglere bog yer olup 
ayklrr olarak k~dem tazminatl ongoren yargl 

olmamas~na bakrlmaks~zln alrnmas~ yasanln karar lar~n~n saklncalar~n~ ortadan 

emredici kurallyla ongorulmugtur. Bu kald~racag~ gibi eski sendika yoneticisinin ige 

nedenle yeniden ige al~nmayan eski sendika 
allnmamas~ sonucu olugan zararl k~smen de 

yonecisinin hizmet akdi asklda olmamakla olsa giderecektir. Ayrlca bu durum Yargltay 

birlikte cezai yaptlr~mln yetersizligi ve hukuki Hukuk Genel Kurulu kararlarln~n ogreti ile 

yaptlr~mln mevcut yasa baglugunun M.K. 
eski yoneticilerin haklarlnl koruyacak hukuki 

m. l 'e  gore hakim tarafrndan doldurulmas~yla bir noktada bulugmas~nl da saglamlg 

bir tazminat olarak kabul ed~lmelidir. olabilecektir. 

TlSK Y ~ N E T ~ M  KURULU OYES~ KARAKOYUNLU, 
I$SIZLIK S~GORTASI FON Y ~ N E T ~ M  KURULU 

OYESI OLDU 

igsizlik Sigortas~~nrn bulundu. 1969 y ~ l ~ n d a  
yiirurluge girmesiyle uqlu yaprda kurulmakta olan Tofag Turk 
olugturulan "lgsizlik Sigortasl Otomobil Fabrikasl A..$.'de 
Fon Yonetim Kurulunnda igveren goreve bagladl ve 1982 y ~ l ~ n a  
kesimini, T ~ S K  Yonetim Kurulu kadar bu kurumda ust duzey 
i j  yes i Erdogan Karakoyunlu yoneticilik yapt~. Koq Holding 
temsil edecek. A.!$.'de 1982-1 984 ylllarr 

Kurul'un diger uyeleri araslnda Planlama ve Aragtlrma 
Cal~gma ve Sosyal Guvenlik Geligtirme Bagkan Yardlmcrllgr, 
Bakan l~g~,  Hazine 1984-1 994 y~liarr aras~nda 
Mustegarl~g~'nln bag11 oldugu Personel ve Endustri iligkileri 
Devlet Bakanllg~ ve T ~ J R K - ~ S  Bagkan Yard~mcll~gl gorevlerini 
temsilcilerinden oluguyor. ifa etti.Halen MESS'in Yonetim Kurulu 

Erdogan Karakoyunlu, 1933 y ~ l ~ n d a  B a g k a n l ~ g ~ n ~  da surduren Erdogan 
Fethiye'de dogdu. Galatasaray Lisesi'ni Karakoyunlu, T i s ~ ~ u r u t m e  Komitesi Uyeligi 
bitirdikten sonra, Siyasal Bilgiler ve Konfederasyon Yurutme Kurulu Bagkan 
Fakultesi Maliye ve Ekonomi Bolijmu'nden Vekilliginde bulundu. 
mezun oldu. Frans~zca bilen Karakoyunlu, evli ve iki 

1957-69 yl l lar~ arasrnda Maliye qocuk babasldlr. 
Bakanl~gl'nda Hesap Uzmanllgr gorevinde 


