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KARAR OZET~: 

ige iade kurumu yasada sadece sendika igyeri temsilcileri igin 
ongoruldugunden sendika zorunlu organlarrnda gorev alanlar~n hizmet akitlerinin 
igverence sona erdirilmesi halinde yargr karar~ ile ige iadesini duzenleyen toplu ig 
sozlegrnesi hukmu, igverenin yonetim hakk~n~n ozune dokundugundan gegerli kabul 
edilernez. 

DAVA: Davacl, ige iadesine karar verilrnesini isternigtir. 

Yerel rnahkerne, davay~ reddetmigtir. 

Hukurn suresi iginde durugrnal~ olarak davac~ avukat~ tarafrndan temyiz 
edilmig ise de igin mahiyeti itibariyle durugrna isteminin reddine incelenmenin evrak 
uzerinde yap~lrnasrna karar verildikten sonra dosya incelendi, geregi konugulup 
dugunuldu; 

YARGITAY KARARI 

Dosyadaki yaz~lara, karar~n dayand~gr delilerle kanuni gerektirici sebeplere ve 
ozellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik gorulmernesine gore, yerinde 



bulunmayan butun temyiz itirazlarrnln reddi ile usul ve kanuna uygun olan 
hukmun ONANMASINA, 10.05.2000 gununde oy qokluguyla karar verildi. 

KARSl OY YAZISI 

Davacl, ......... igqileri Sendikasln~n yaprlan Olagan Genel Kurulunda 
Sendika Denetleme Kurulu uyeligine seqilmig olup dava tarihinde bu gorevi 
devam ettigi gibi davall bankada gube mudurlugu gorevini de yurutmektedir. 

Davaclnln ig akdi igverence ig Yasas~nln 14. maddesine gore tazminatl~ 
olarak feshedilmigtir. 

Davaclnln uyesi bulundugu sendika ile igveren arasrnda bagrtlanan toplu ig 
sozlegrnesinin 77. maddesinde, " ... igveren, sendika zorunlu organlarr uyelerinin 
hizmet akitlerini ig Kanunu'nun 17'inci maddesindeki .nil ve davranlglar~ dlglnda 
feshedemez. 

/g Kanunu'nun 17'inci maddesi dlglnda bir fesih yap~lmasr halinde, fesih 
bildiriminin teblig tarihinden itibaren 1 ay iqinde zorunlu organ uyesinin veya ijyesi 
bulundugu sendikanln i$ mahkemesinde dava aqma hakkl vardlr. Mahkeme 
zorunlu organ uyesinin igine iade edilmesine karar verirse, fesih geqersiz 
say~larak ig gordurulmemig olsa bile, zorunlu organ uyesinin iginden qlkarlld~g~ 
tarihten baglamak uzere zorunlu organ uyeliginin devamlnca ucreti ve diger bijtun 
haklar~ igveren taraflndan odenir ...." 

Davacl, toplu ig sozlegmesinin bu hukmune dayanarak ige iadesine karar 
verilmesini talep etmig ise de mahkemece, ige iade kurumunun yasada sendika 
igyeri temsilcileri iqin ongoruldugunu, zorunlu organlarda gorev alanlar iqin boyle 
bir duzenleme getirilmedigini, TiS ile yap~lan duzenlemenin igverenin yonetim 
hakkrn~n oziine dokunmamasl gerektigini belirterek istemi reddetmigtir. 

Sendikalar Yasaslnln 30. maddesinde igyeri sendika temsilcisinin teminatl 
duzenlenmig olup, toplu ig sozlegmesinin 77. maddesi hukmunun bu yasa 
maddesinin bir tekrarl oldugu gorulmektedir. 

Sendika temsilcileri toplu ig sozlegmesi yapmaya yetkili sendikanln 
igyerinde qallgan uyeleri araslndan atanmakta ve temsilcilik gorevlerini igverenin 
fesih tehdidi alt~nda kalmadan yapabilmeleri iqin yasal teminat getirilmigtir. 

Davacl gibi igyerinde qal~gmakla beraber sendika zorunlu organlarrnda 
gorev alan kigilerin teminatlarl yonijnden yasada bir hukum yer almamaktad~r. Bu 
bir eksiklik olarak ortaya qlkmaktad~r. $oyle ki bu gibi kigilerin ig akitlerinin fesh 
edilebilecegi yonu her an igverence kendilerine hatlrlatrlarak sendikac~llk 
gorevlerini yerine getirmeleri engellenebilir. Bu gibi amator yoneticilerin sendika 
yoneticiligi gorevi nedeniyle iglerini yitirme olasrllgl, Sendikalar Yasasln~n 30. 



maddesi ile kendilerine guvence saglanan igyeri sendika temsilcilerinden az 
degildir. Yasada aqlk blrakllan bu konunun taraflarca ve sozlegme ile hukum altlna 
allnmasrnda yasal bir saklnca bulunmadrgl gibi yasalarrn emredici kurallarlna da 
aykrrlllk tegkil etmemektedir. 

Soyle ki; ig Hukukunu duzenleyen yasalarln ig iligkisi ve bu ilivkinin suresi 
iqerisinde ortaya qlkabilecek her turlu soruna onceden qozum getirmeleri pek 
mumkiin olamamaktadlr. Yasalarrn bog alan olarak blraktlklarr bazl yonlerin 
sonradan yasalarrn emredici hukumlerine ayklrr olmamak kaydlyla taraflarca 
doldurulmas~ mumkundur. Bu yon ise igverenin yonetim hakklnln 
s~n~r land~r~lmas~yla uygulamaya sokulabilir, igverenin yonetim hakkl ise toplu ig 
sozlegmesi ve ig akitleri ile slnlrland~rrlabilir. Dava konusu olayda davacl tarafca 
iddialarlna dayanarak yapllan toplu iv sozlegmesinin 77. maddesi de igverenin 
yonetim hakklnrn bir srn~rland~r~lmas~ olup, yasalarln emredici kurallarlna ayklrrlrk 
tegkil etmemektedir. Gerqekten gerek Anayasa ve gerekse Sendikalar Yasas~ 
sendikaclllk teminatlnrn saglanmasl iqin emredici kurallar getirmiglerdir. Bu 
teminatln saglanmaslna yonelik her turlu duzenleme yasaya ayklrlllk tegkil 
edemez. Yine Toplu ig Sozlegmesi Grev ve Lokavt yasaslnln 5. maddesinde Toplu 
ig Sozlegmesine konulamayacak hukumler belirtilmig olup, davac~nln 
faydalanmak istedigi toplu ig sozlegmesi 77. maddesindeki duzenleme yukarlda 
vurgunanan yasa maddesine ayklr~llk tegkil etmedigi goruguyle davaclnrn istemini 
red eden mahkeme kararlnln bozulmasl gerektigi duguncesindeyiz. 

KARAR ~NcELEMES~ 

incelemeye qal~gacag lmrz yukarldaki Yargltay kararlnrn kargr oy yazlsl 
qallgma iligkilerinde ig guvencesinin gelecegi aqlslndan onemli igaretler 
taglmaktadlr. Yargltay onama kararl formul karar geklinde oldugundan ihtilaf 
konusu olay hakkrnda bir fikir edinrnek murnkun degildir. Ancak iki imzall kargl oy 
yazlsr bu konuda yeterince aq~ktlr. olay ve dava agamasr goyle geligmigtir: 

igqi sendikasl denetleme kurulu uyeligine seqilen davacl, banka igyerinden 
ayrrlmamrg ve qallgmaya devam etmigtir. Uygulamada amator sendikacr denilen 
bu kiginin hizmet akdi, igveren taraflndan sureli fesih(onelli fesih) yoluyla sona 
erdirilmigtir. Hernekadar kargr oy yaz~srnda igK.nun 14. maddesine gore tazminatlr 
fesihten bahsediliyorsa da igK.md.13'e gore feshin kastedildigi anlagllmaktadlr. 
Hizmet akdi tazminatll feshedilen davacl, yururlukteki toplu ig sozlegmesinin (T~s)  
77. maddesinde kabul edilrnig olan mahkeme kararlyla ige iade imkanlndan 
yararlanmak amac~yla ig mahkemesine bagvurmugsa da rnahkeme, ige iade 
kurumunun Sendikalar Kanununda sadece sendika igyeri temsilcileri iqin 
ongoruldugu, sendika zorl~nlcr organlar~nda gorev alanlar iqin boyle bir imkan 
getirilmeditji, ayrrca TiS ile getirilen boyle bir duzenlemenin igverenin yonetim 



hakklnln ozune dokunur biqimde srnlrlanmasl oldugu gerekqesiyle talebi 
reddetmigtir. Hukmun temyizi uzerine de Yargttay 9. Hukuk Dairesi, hiqbir 
aqrklama yapmadan bu hukmu onamlgtlr. Ne var ki onama kararl 3 kiginin 
onayryla qlkmlg, bagkan dahil iki uye ise kararln bozulmasl yonunde oy 
kullanmlglar ve gerekqelerini de aq~klarnlglardrr. Kargr oy yazlslnl, gerek sendika 
yoneticilerinin gerqek ig guvencesine kavugmalarr, gerekse toplu ig sozlegmesi 
ozerkligine saygl duymasl aqlslndan onemli bir geligme olarak goruyorum. 

1. Hergeyden once sendika denetleme kurulu uyelerinin 2821 say111 
Sendikalar K. md.29 ile getirilen ig guvencesinden yararlanabilip 
yararlanamayacaklar~ uzerinde durulmalldlr. Yasanln 9. maddesinin 5. flkrasl bu 
kanunun uygulanmasl aqlsrndan sadece sendika yonetim ve denetim kurulu 
uyelerini "yonetici" saymlgsa da, yoneticiligin teminatlnl duzenleyen 29.md. 
sendika yoneticiligi gorevi sona eren igqilerin yeniden ige allnma hakklnr sadece 
sendika ve gube yonetim kurulu bagkan ve uyelerine tanlmlg, denetim kurulu 
uyelerine tan~mamlgtlr. (N.CelCk, ig Hukuku Dersleri, 15. Basr, istanbul 2000, 
s.325; U. Narmanl~oglu, ig Hukuku, Ferdi ig iligkileri I, 3.Bas1, lzmir 1998, s. 169; 
O.Eyrenci, Sendikalar Hukuku, istanbul 1984, s.91; M.Ekonomi, ig Hukuku c.1, 
Ferdi ig Hukuku, 3. Basl, istanbul 1984, s.105, dn. 127; C.Tuncay, Toplu /g 
Hukuku, istanbul 1999, s.52). 

Bununla birlikte bu husus doktrinde tartrgmal~drr.(Karg. F.Sahlanan, 
Sendikalar Hukuku, istanbul 1995, s,121; K.Tun~omag/T.Centel, ig hukukunun 
esaslarr, istanbul 1999, s.266). Karara konu olayda sozu edilen TIS de md. 77 
sadece yonetim kurulu uyeleri degil denetleme kurulu dahil tum sendika zorunlu 
organlarlnda qal~gan amator yoneticiler iqin bir ig guvencesi hukmu getirerek yasal 
bir boglugu doldurmaya qal~gmlgtlr. 

2. Nitekim soz konusu TiS, sendikada yoneticilik gorevini yaparken 
igyerindeki igine de devam eden amator yoneticilere bir ig guvencesi saglamaya 
qalrgmlgtlr. Gerqekten Sendikalar Kanununun sendika yonetiminde gorev aldlgl 
halde igyerindeki iginden ayrllmayan sendika ve ozellikle gube yonetim kurulu 
uyeleri iqin igten q~karllrnay~ onleyici kurallara yer verilmemigtir. Oysa bu gibi 
amator yoneticilerin sendika yoneticiligi gorevi nedeniyle iglerini yitirme ihtimali 
Sendikalar K.md.30 da kendilerine gerekli guvence (ige iade karan) saglanan 
sendika igyeri temsilcilerinden daha az degildir (Sahlanan, s.121). Bu risk 
igyerinde qallgmaya devam eden sendika denetim kurulu uyeleri iqin de geqerlidir. 

Olaydaki TiS nde onemli bir yasal bogluk boylece doldurulmaya qal~glllrken 
Sendikalar K.da sadece igyeri temsilcileri iqin getirilen ige iade guvencesine 
(md.30) benzer bir guvence getirilmigtir. Ancak uyugmazlrk onune gelen ig 
mahkemesi TIS nin bu hukmijnu Sendikalar Kanununda boyle bir duzenleme ve 
bunun da igverenin yonetim hakk~na aglrl bir mudahale yarattlgl gerekqesiyle 
geqersiz sayrnlgtlr. Yargltay 9.HD.Inin uq uyesi bu gorugu benimsemig fakat iki 



uye bu goruge katllmamlgtlr. Asl~nda Yargltayln otedenberi igverenin sendika 
igyeri temsilcileri dlg~nda kalan igqilerin hizmet akitlerini fesih yetkisini 
s~n~r landrr~c~ TIS hukumlerine slcak bakmadlgl gorulmektedir (Bak. Yarg. 9.HD., 
19.6.1996, E.1783, K.14013: Yargltayln ig Hukukuna iligkin Kararlarrnln 
Degerlendirilmesi 1996, istanbul 1998, s.76; 9. HD., 23.6.1 994, E.5188, K. 1001 9: 
Tekstil igv. 9ubat 1995; Celik, s.181). 

Yargltayln mevzuat~m~zda sendika igyeri temsilcileri dlglnda hizmet akdi 
feshedilmig igqiler iqin ige iade kurumunun duzenlenmerr~ig oldugu gerekqesiyle 
bu yondeki talepleri de otedenberi reddettigi bilinmektedir(Yarg.g.HD., 6.6.1991, 
E.2585, K.9360: 1991 Kararlarl Semineri, s.65; Celik, s.162 ve orada zikredilen 
kararlar). 

3. Mevzuat~m~z~n bu konuda yetersiz oldugu aqlksa da acaba sozlegmeler, 
ozellikle TiS yoluyla igverenin igqiyi igten qlkarma hakkr srnlrlanamaz mr? Biz 
bunun mumkun oldugu gorugundeyiz. Cunku: 

- Anayasa sosyal taraflara (igqi ve igverenlere) ekonomik ve sosyal 
durumlarl ile qallgma gartlarlnl toplu ig sozlegmesi yapma yoluyla duzenleme 
hakklnl vermigtir (md.53). igqi ve igveren araslnda mevcut ekonomik farklllrk 
yuzunden hizmet akitleri duzeyinde yetersiz kalan sozlegme ozgurlugu daha ust 
duzeyde, yani TiS duzeyinde yeniden kurulur. Diger bir ifade ile taraflar araslndaki 
qallgma iligkisini kuran hizmet akdinin yerini, bireysel hukuki iligkinin otesinde, 
objektif hukuk kurallarl getiren ve bunlara normatif etki saglayan, bu yonu ile ig 
iligkilerinde onemli bir hukuk kaynagl olan kollektif sozlegmeler, toplu ig 
sozlegmeleri almrgtlr (D-Ulucan, Cal~gma Hayatlmlzln Guncel Sorunlarl (Eyrenci 
/ Saglam / Tagkent, istanbul 1987, s.173). igte TiS ozerkligi denilen bu serbesti 
qerqevesinde yaratllan objektif hukuk kurallarl ancak devletin hukuk duzeni iqinde 
gerqeklik kazanrr. Devlet bireylere nasrl sozlegmeler yoluyla aralarlnda hukuki 
iligkiler kurabilme olanagl veriyorsa, aynl gekilde sosyal taraflara kendi iligkilerini 
ozerk olarak duzenleme olanagl da vermektedir. Devlet sosyal taraflara kendi 
iligkilerini duzenleme yetkisini verirken, getirilen duzenlemelerin bireysel iligkiler 
uzerinde normatif etkili ve baglaylcl olmaslnl da kabul etmig olmaktadlr 
(D.Ulucan, Guncel Sorunlarlmlz, s.174; D.Ulucan, Toplu ig sozlegmesi ozerkligi 
ve Hukuki Niteligi, istanbul 1981, s.4 vd., 22vd., 51 vd.). Ulkemizde de T/S 
ozerkliginin hukuki dayanagl Anayasanln sosyal taraflara TiS hakklnl tanlyan 53. 
maddesidir. Devlet guqleri (yasama, yurutme ve yargl) artlk bu ozerkligi ortadan 
kaldlrlcl, ozune dokunacak derecede s ~ n ~ r l a n d ~ r ~ c ~  bir tasarrufta bulunamaz 
(M.Engin, Toplu Ig Sozlegmesi Sistemi, istanbul 1999, s.81 vd.). 

Her hak ve ozgurlugun bir slnlrl, oldugu gibi TiS ile taraflara tanlnan objektif 
ve baglaylcl kural koyma yetkisinin de bir slnrrl vardlr. Bunlar esas itibariyle 
anayasal duzenin temel ilkeleridir (AY md.1-11). Bu konuda genel bir hukum 2822 
say111 TiSGLK md.5 te yer alm~g olmakla beraber 1-1s ozerkliginin slnlrlarl md.5 te 



sayllanlardan ibaret degildir. Anayasa norm ve ilkeleri ile hukuk duzenimizde yer 
alan diger slnrrlaylcl kurallar goz onunde tutularak TiS ozerkliginin srnrrlar~n~ 
goylece sayabiliriz(Bak. W.ZollnerlK.Loritz, Arbeitsrecht, 5.Aufl. Munchen 1998, 
s.427 vd.; M.Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12. Aufl., Bern 1995, 
s.200 vd.; Tuncay, s.115-116; Ulucan, Ozerklik, s.148 vd.). 

igqi ve igverenlerin ekonomik ve sosyal durumlarl ile qallgma gartlarrnr 
duzenleme amacr (hizmet akdinin yapllmasr, iqerigi ve sona ermesi ile ilgili tum 
konular buraya dahildir), 

Anayasal temel hak ve ozgurlukler (AY md. 17-40) ile anayasal duzen (AY 
md. 1-1 l)hukumleri, 

Emredici hukumler ve kamu duzeni (BK md. 19). 

Bu iqtihat incelemesinin slnlrlarl kugkusuz bunlar~ tek tek incelemeye imkan 
vermez. Ancak gu kadarlnl soyleyebilir ki, l-IS ozerkligi slnlrlar~ iqinde bir hizmet 
akdinin konusunu, yani yapllmasl, iqerigi ve sona ermesini ilgilendiren hergey TiS 
ozerkliginin kapsamlna girer. Taraflar bu konuda duzenleme yapmakta 
serbesttirler. Olaya konu TiS nin 77. maddesindeki duzenleme de TiS ozerkliginin 
slnlrlarl iqinde kalan bir duzenlemedir. 

- Ote yandan igverenin yonetim hakkln~n anayasa ve yasa hukijmleri 
yanlnda toplu ig sozlegmeleri ile de sln~rlanabilecegi doktrinde genellikle kabul 
edilmektedir(S.Siizek, igverenin Yonetim Hakk~ ve Srn~rlarr, Prof.M.Kutalla 
Armagan, Ankara 1998, s.230; S.Tagkent, igverenin Yonetim Hakkl, istanbul 
1981, s.138; Celik s.179 vd.; F-Demir, ig Guvencesi Hukuku, 2.bas1, izrr~ir 1999, 
s.40). 

- ijlkemizde igqiye ig guvencesi saglayan yasa hukumlerinin yeterli olmadlgl 
otedenberi gikayet konusudur (Bak. Celik, s.162 vd.). Bu eksikligin en azrndan 
TiS yoluyla sosyal taraflarca doldurulmas~nda hukuka ayklrl bir yon bulunmad~g~ 
kanlslndaylz. Nitekim ILO'nun 1982 yrllnda kabul ettigi "Hizmet iligkisine igveren 
Tarafrndan Son Verilmesi Hakkrnda 158 Say111 Sozlegme" de buna imkan veren 
hukumler bulunmaktadlr. Sozlegmenin 1. maddesi bu sozlegme hukijmlerinin 
igqiyi feshe kargr koruyan TiS, hakem veya mahkeme kararl ile geqerlik 
kazanabilecegini belirttikten bagka 10. maddesi, mahkeme veya hakemin ige son 
verme iglemini hakslz bulmalarl halinde bu iglemin iptaline veya igqinin ige 
iadesine ya da yeterli bir tazminat odemesine karar vermeye yetkili klllnacaklarlnl 
ongormektedir. Bu sozlegmenin T.C. taraflndan onaylanmasl 1994 ylllnda 3999 
say111 kanunla uygun bulunmugsa da bugune kadar 158 say111 sozlegme 
dogrultusunda gerekli yasal degigiklikler henuz yaprlmamlgtrr. Ulucan, bazl 
tereddutler taglsa da, bu durumda dahi hakll fesih nedeninin bulunup 
bulunmadlglnrn denetiminin TiS aracllrgl ile hakime blrakrlabilecegi, hakimin de 
TiS ndeki hukumler dogrultusunda igqinin ige iadesine ya da tazminata karar 



I verebilecegi fikrindedir (Ulucan, 158 say111 ILO sozlegmesi ve Turkiye'nin Uyumu, 
ILO Normlarr ve Turk ig Hukuku, Ankara 1997, s.169). Bu gorug bize de(baz1 
s~nrrlamalarla)uygun gelmektedir. TiS yoluyla hakslz bir qrkarmanln varllglnln yargr 
organrnca tespiti halinde hakime ige iade kararl verme yetkisi tanlnmaslnrn 
hergeyden once T ~ s  ozerkliginin dogal bir sonucu oldugu gorugundeyiz. Eger 
mevzuat~mrzda bu konuda bir bogluk varsa bunun TI'S ile doldurulmasrnda hukuka 
ayklrl hiqbir yon yoktur. 

Celik de (s.180) igqiyi feshe kargl koruma amac~yla en az~ndan "uygulamada 
toplu ig sozlegmelerinde yer alan ve kanunla sadece igyeri sendika temsilcilerine 
tanlnan gijvence(SenK. md.30) ornek allnarak, sendikanln zorunlu organlarrnda 
gorev alanlarln da hakll nedenler dlgrnda, nedeni aqlk ve kesin gekilde 
belirtilmedikqe, gerevleri suresince igten qlkarrlamayacaklarl yolunda veya benzeri 
gekllerde igverenin fesih hakkrnl klsrtlayan hukumlerin hukuka uygun oldugunu kabul 
etmek gerekir." duguncesindedir (Aynl gorug: H.H.Siimer, igqinin Sendikal 
Nedenlerle Feshe Kargl Korunmasl, Konya 1997, s.84). 

Cok zaman ornek aldlgrmlz Alman Hukukunda da, hizmet akdi yapma 
zorunlulugunun yasalar yanrnda sozlegmeler, ozellikle TiS leri yoluyla da 
getirilebelecegi kabul edilmektedir. Doktrinde hakslz igten qlkarmanrn varllgl halinde 
igverene bu igqiyi yeniden ige alma yukumlulugu getiren TiS hukumlerinin geqerli 
oldugu kabul edildigi gibi (H.BroxlB.Riithers, Arbeitsrecht, 14.Aufl., Stuttgard 1999, 
s.49) bu tur hijkumlerin genellik arzettigi durumlar hariq, belirli bazl igqiler iqin 
getirildigi durumlarda geqerli oldugu kabul edilmektedir (ZollnerlLoritz, s.388 Karg. 
A.Sollner, Grundriss des arbeitsrechts, 12. Aufl., Munchen 1998, s.130). 

Olaylmlzda da TiS nin 77. maddesi, ige iade kurumunu sadece amator sendika 
yoneticileri iqin ongormektedir. Bu konuda bir bogluk olduguna yukarlda deginmigtik. 
Buraya kadar soylenenler ~grg~nda kargl oy yazrslnda gayet guzel ifade edildigi gibi 
"Bu gibi amator yoneticilerin sendika yoneticiligi gorevi nedeniyle iglerini yitirme 
olaslllgr, Sendikalar Yasaslnln 30. maddesi ile kendilerine guvence saglanan isyeri 
sendika temsilcilerinden az degildir. Yasada aqlk blrak~lan bu konunun taraflarca ve 
sozlegme ile hukum altlna allnmaslnda yasal bir sakrnca bulunmadlgl gibi yasalarln 
emredici kurallarlna da ayklrrllk tegkil etmemektedir. 

Soyle ki; ig Hukukunu duzenleyen yasalarrn ig iligkisi ve bu iligkinin suresi 
iqerisinde ortaya qlkabilecek her turlu soruna onceden qozum getirmeleri pek 
miimkun olamamaktadlr. Yasalarrn bog alan olarak blraktlklarl bazl yorllerin 
sonradan yasalarln emredici hukumlerine ayklrr olmamak kaydryla taraflarca 
doldurulmas~ mumkundur. Bu yon ise igverenin yonetim hakkrnrn s~n~rlandrr~lmasryla 
uygulamaya sokulabilir, igverenin yonetim hakkl ise toplu ig sozlegmesi ve ig akitleri 
ile s~n~rland~rrlabilir. Dava konusu olayda davacl tarafca iddialarlna dayanak yapllan 
toplu ig sozlegmesinin 77. maddesi de igverenin yonetim hakkrnln bir 
s~n~r land~r~ lmas~  olup, yasalarln emredici kurallarlna ayklrllrk tegkil etmemektedir. 
Gerqekten gerek Anayasa ve gerekse Sendikalar Yasasl sendikac~llk teminatlnln 



saglanmasl iqin emredici kurallar getirmiglerdir. Bu teminatln saglanmaslna 
yonelik her turlu duzenleme yasaya ayklrrllk tegkil edemez". Kargl oy yazlslna 
gore TiS nin bu hukmu 2822 say111 Yasanln 5. maddesinde sayrlan ve TiS ne 
konmasl yasak olan hijkumler araslnda da degildir. Ekleyelim ki, T/S nin 77. 
maddesindeki hiikum igverenin igyerinde qallgan tum igqiler baklmlndan fesih 
yetkisini ortadan kaldlran bir hukum de degildir. 

Oysa Yargltay 9.HD., bu kararda oldugu gibi daha onceki kararlarlnda da 
~srarla, igyeri sendika temsilcilerinin guvencesi dlglnda ige iade kurumunun Turk 
ig Hukukunda kabul edilmedigi, bu nedenle fesih igleminin iptali isteminin hukuken 
geqerli bir istem olmadlgl gibi (9.HD. 17.3.1987, E.2289, K.2689) igyeri sendika 
temsilcileri dlglnda bir igqi iqin ige iade kararl verilemeyecegi (9.HD., 6.6.1991, 
E.2585, K.2585: Tekstil igv. Eylul 1991, s.16), daha da onemlisi, TiS nde igverenin 
kusurlu igten qrkarma iglemleri halinde hakimin ige iade kararl verebilecegine 
iligkin hukumleri ig mevzuatlna ayklrl, dolaylslyle geqersiz sayllmasl gerektigi 
yolunda kararlar vermig bulunmaktadrr (9.HD., 25.9.1995, E. 8981, K.28051: 
Cimento igv.Kaslm 1995, s.32; 3.11.1997, E.16948, K. 18355: TUHiS, Kas~m 
1997-Subat 1998, s.76). 

Ancak yukarlda zikrettigimiz 1997 ylllna ait son karar qogunluk kararr olup 
bu karar~ degerlendiren degerli meslektaglm P.Soyer, Yargltay'ln gorugune 
katllmamakta ve isabetli bir biqimde T ~ s  ne konulan bu tur ige iade hukumlerinin 
hizmet akdi yapma torunlulugu getiren bir inikad normu niteliginde ve geqerli 
oldugu ve igqiye bir talep hakkr verdigini Alman Hukukuna dayanarak 
savunmaktadlr (Yargltayrn ig Hukukuna iligkin Kararlarlnln Degerlendirilmesi 
1997, Istanbul 1999, s.13-14). 

4. Yasalarln igverene akit yapma zorunlulugu yukledigi dururnlarda 
igverenin buna uymamasr halinde uygulanmasl gereken hukuki bir yaptlrlmln 
bulunup bulunmadrg~, varsa ne olmasl gerektigi otedenberi doktrinde tartlgrlmlgtlr. 

Yasalarda boyle durumlarda igverene para cezasr uygulamasl drglnda bir 
yaptrrlma yer verildigi gorulmemektedir. Oysa bunun ceza dlglnda hukuki bir 
yaptlrlmr olmak gerekir. Yargltay en iyimser kararlarrnda bile ige allr~mayan igqiye 
en qok tazminat odenmesi gerektigi gorugunden odeye gidemernigtir. Ekonomi'nin 
onderligini yaptrgl bir goruge gore, ige allnma istemi reddedilen igqinin, igveren 
aleyhine yukumlulugun aynen ifa edilmesi davasl aqma hakkl bulunmaktadlr 
(Ekonorni, s.109 vd.). Bir irade beyanlnda (igqiyi ige alma iradesi) bulunma 
zorunlulugu bulundugu zaman hakimin verecegi karar (hakimin iradesi) igverenin 
irade beyanl yerine geqer. Dahasl, kesinlegen hukum igverenin irade beyanlnln 
yerine geqtikten bagka, hizmet akdinin de yerini tutar. Hukukumuzda bunun bazl 
orneklerine rastlamak mumkundur. Gayrimenkul satrg vaadini yerine getirmeyen 
malike kargl aynen ifa dava aqllmasl halinde oldugu gibi (Bak.Mk.md.642, 92212). 
ige iade kararlnda ise kurulacak hizmet akdi belirsiz sureli bir hizmet akdi olacaktlr 



(Bu gorugte: C.Tuncay, Ig Hukukunda Toplu igqi Clkarmalar ve Eski igqilerin 
Yeniden ige Al~nrnalar~, IHFM 50. YII Ozel Say~s~ ,  Istanbul 1973, s.796; 
~.E.yrenci, iHU SenK.20 No.15). Ekonorni, bu gorugunu SenK. md.29 uyarlnca 
eski sendika yoneticisini ige almayan igveren iqin de yinelemektedir (Bak. 1997 
Kararlarl Semineri, s.215). 

lnceleme konusu yapt~g~mrz Yarg~tay qogunluk karar~ degilse de bu kararln 
azlnllk oyu Yarg~tay 9.HD.nin yak~nda TiS leri yoluyla igqinin hizmet akdinin 
feshinin s~nlrlanabilecegi, daha da onemlisi baa hallerde ige iade kurumunun 
once Yarg~ kararlar~yla benimseneceginin habercisi gibidir. Kimbilir bugun azlnl~k 
gorugu, yarln qogunluk gorugu olur. 


