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6356 Sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu’nun bazı hükümlerinin 
Anayasa’ya aykırılığı nede-

niyle iptaline ve yürürlüklerinin dur-
durulmasına karar verilmesi iste-
miyle Süleyman ÇELEBİ, İzzet ÇETİN 
ve Musa ÇAM başta olmak üzere 115 
CHP milletvekili Anayasa Mahkeme-
si’ne başvurmuştur. Anayasa Mah-
kemesi 2013/1 esas numaralı olan 
davayı 22 Ekim 2014 tarihli toplan-
tısında karara bağlamıştır. Anaya-
sa Mahkemesi, 16 konu başlığı altın-
da iptal ve yürütmenin durdurulması 
talebiyle açılan davada 13 konu baş-
lığına ilişkin iptal talebini Anayasa’ya 
aykırı olmadığı gerekçesiyle reddet-
miş; 3 konu başlığı altında yer alan 
bazı madde/fıkra ve ibarelerin ise 
iptaline karar vermiştir. 6356 Sayı-
lı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme-
si Kanunu’nun md. 25/f. 4’te yer alan 
“fesih dışında” ibaresiyle 5. fıkranın 

1. cümlesinde yer alan “18” ibaresini, 
md. 60/f 6’da yer alan “lokavt kara-
rı uyuşmazlığın kapsamındaki başka 
işyerleri için de alınabilir.” hükmü-
nün ve md. 62/ f 1’de grev yasakla-
rı kapsamında yer alan “… bankacılık 
hizmetlerinde” ile “… ve şehir içi top-
lu taşıma hizmetlerinde” ibarelerinin 
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve ipta-
line karar vermiştir. Özellikle md. 25 
f.4 ve 5’e ilişkin iptal kararı hem sen-
dika özgürlüğü teminatının kapsa-
mını hem de dolaylı olarak iş güven-
cesinin kapsamını genişletmiştir. Bu 
karardan sonra 30’dan az işçinin ça-
lıştırıldığı işyerlerinde örgütlenme 
eğiliminin artacağını söylemek yan-
lış olmayacaktır. 

Yukarıda ifade edilen niyet teme-
linde, bu çalışmada Anayasa Mah-
kemesi’nin 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun md 
25/f 4-5, md 60/f 6 ve md 62/f 1’e 
ilişkin iptal kararı, sendikal hak ve 
özgürlükler açısından meydana ge-
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tirdiği yeni durum değerlendirilme-
ye çalışılmıştır. Ne var ki, Anayasa 
Mahkemesi’nin iptal kararı, henüz 
gerekçesi ile birlikte yayımlan-
madığı için sadece iptal edilen hü-
kümler dikkate alınarak bir değer-
lendirme yapılmıştır.

1. Anayasa Mahkemesi’ne 
Sunulan Dava Dilekçesinde İptali
İstenen Madde Hükümleri
Anayasa Mahkemesi’ne sunu-

lan dava dilekçesinde; 2. maddenin 1. 
fıkrasının (b) bendinde yer alan çer-
çeve sözleşme, (g) bendinde yer alan 
kuruluş tanımı, (ğ) bendinde yer alan 
sendika tanımı, (ı) bendinde yer alan 
üst kuruluş olarak sadece konfede-
rasyonun yer alması, 3. maddenin 1. 
fıkrasında yer alan “(1) kuruluşlar, 
bu kanundaki kuruluş usul ve esas-
larına uyarak önceden izin almaksı-
zın kurulur. Sendikalar kuruldukları 
iş kolunda faaliyette bulunur.” ifade-
si, işkolunun tespitine ilişkin 5. mad-
desi, 6. maddenin 1. maddesinde yer 
alan “fiil ehliyetine sahip ve fiilen ça-
lışan gerçek veya tüzel kişiler sen-
dika kurma hakkına sahiptir. An-
cak 26.9.2004 tarihli 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde 
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 
zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcı-
lık, sahtecilik, güveni kötüye kullan-
ma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştır-
ma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan mal varlığı de-
ğerlerini aklama ve kaçakçılık suç-
larından birinden mahkumiyeti bu-
lunanlar sendika kurucusu olamaz” 
ifadesi, 9. maddenin 1. fıkrasında yer 
alan kuruluş ve şubelerinin organ-
ları ile organ üye sayıları, 11 mad-

denin 2. fıkrasının (ç) bendinde yer 
alan “yönetim kurulu ve denetle-
me kurulu raporları ile yeminli malı 
müşavir raporlarının görüşülmesi”, 
12 maddenin 3. fıkrasında yer alan 
“2 genel kurul toplantısı arasında-
ki döneme ait faaliyet ve hesap ra-
poru, yeminli malı müşavir raporu, 
denetleme kurulu raporu ve gelecek 
döneme ait bütçe teklifi toplantı ta-
rihinden on beş gün önce genel ku-
rula katılacaklara gönderilir.” ifade-
si, 25. maddenin 4. ve 5. fıkralarında 
yer alan “(4) işverenin feshi dışın-
da yukarıdaki fıkralara aykırı hare-
ket etmesi halinde işçinin bir yıllık 
ücreti tutarından az olmamak üze-
re sendikal tazminata hükmedilir.” 
“(5) sendikal bir nedenle iş sözleş-
mesinin feshi halinde işçi 4857 sa-
yılı 18, 20 ve 21. madde hükümlerine 
göre dava açma hakkına sahiptir. İş 
sözleşmesinin sendikal nedenle fes-
hedildiğinin tespit edilmesi halinde, 
4857 sayılı kanunun 21. maddesi-
ne göre işçinin başvurusu, işverenin 
işe başlatması veya başlatmama-
sı şartına bağlı olmaksızın sendikal 
tazminata karar verilir. Ancak işçi-
nin işe başlatılmaması halinde ayrı-
ca 4857 sayılı kanunun 21. maddesi-
nin 1. fıkrasında belirtilen tazminata 
hükmedilmez. İşçinin 4857 sayı-
lı kanunun yukarıdaki hükümleri-
ne göre dava açmaması ayrıca sen-
dikal tazminat talebini engellemez.” 
Hükümleri, kuruluşların denetimini 
düzenleyen 29. maddenin 2., 3. ve 5. 
fıkraları, çerçeve sözleşmenin içeri-
ğine ilişkin 33. maddenin 3. ve 5. fık-
raları, toplu iş sözleşmesi yetkisini 
düzenleyen 41. maddenin 1., 2.,3 ve 
5. fıkraları, yetki itirazını düzenleyen 
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43. maddenin 2. ve 4. fıkraları, grev 
tanımını düzenleyen 58. maddenin 
2. ve 3. fıkraların yer alan “(2) toplu 
iş sözleşmesinin yapılması sırasın-
da uyuşmazlık çıkması halinde, iş-
çilerin ekonomik ve sosyal durum-
ları ile çalışma şartlarını korumak 
veya geliştirmek amacıyla bu kanun 
hükümlerine uygun olarak yapılan 
greve kanuni grev denir. (3) Kanuni 
grev için aranan şartlar gerçekleş-
meden yapılan grev kanun dışıdır.” 
İfadeleri 60. maddenin 6. fıkrasında 
yer alan “ grup toplu iş sözleşmesine 
ilişkin uyuşmazlıklarda grev kararı 
uyuşmazlığı kapsamındaki işyerle-
rinin bir kısmı için alınmış olsa dahi 
lokavt kararı uyuşmazlığın kapsa-
mındaki başka işyerleri için de alı-
nabilir.” Hükmü, grev oylamasını 
düzenleyen 61. maddenin 3. ve 5. fık-
raları grev ve lokavt yasaklarını dü-
zenleyen 62. maddenin 1. fıkrasında 
yer alan “(1) can ve mal kurtarma iş-
lerinde; cenaze işlerinde ve mezar-
lıklarda; şehir şebeke suyu, elektrik, 
doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi 
ve dağıtımı ile nafta veya doğal gaz-
dan başlayan petrokimya işlerin-
de; bankacılık hizmetlerinde; Mil-
li Savunma Bakanlığı ile Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güven-
lik Komutanlığı’nca doğrudan işleti-
len işyerlerinde; kamu kuruluşların-
ca yürütülen itfaiye ve şehir içi toplu 
taşıma hizmetlerinde ve hastane-
lerde grev ve lokavt yapılamaz.” ifa-
desi grev ve lokavtın ertelenmesini 
düzenleyen 63. madde grev hakkı-
nı ve lokavtın kötüye kullanılmasını 
düzenleyen 72. maddenin 1. fıkrası, 
grev ve lokavt gözcülerini düzenle-
yen 73. maddenin 1. fıkrası, grev ve 

lokavt halinde mülki amirin yetkile-
rini düzenleyen 74. maddenin 1. fık-
rası ile geçici madde 6’nın iptali is-
tenmiştir. 1

2. İptal İsteminin Genel 
Gerekçesi
Anayasa Mahkemesi’ne veri-

len dava dilekçesinde iptal istemi-
nin genel gerekçesinden önce gi-
rişte davaya konu olan sendikal 
hak ve özgürlükler ile ilgili uzun-
ca bir değerlendirme yapılmıştır. 
Özellikle dönemler itibarıyla Tür-
kiye’de sendikal hareketi olumsuz 
etkileyen iktisadi, siyasi ve hukuki 
arka plan örneklerle ortaya konul-
muştur. 12 Eylül sonrasında kabul 
edilen 2821 ve 2822 sayılı kanun-
ların Türk endüstri ilişkileri sis-
temini nasıl olumsuz etkilediği-
ni, yıllar itibarıyla da sendikalaşma 
oranının, artan işçi sayısına rağ-
men nasıl düştüğü sayısal veriler-
le ortaya konulmuştur. Türkiye’nin 
sendikal hak ve özgürlüklerine 
ilişkin ILO’nun temel sözleşmeleri 
olan “örgütlenme ve toplu pazarlık 
hakkı ilkelerinin uygulanmasına 
ilişkin 98 sayılı sözleşmesini” 1951 
yılında, “örgütlenme özgürlüğü ve 
örgütlenme hakkının korunma-
sına dair 87 sayılı sözleşmesi ile 
“kamu hizmetlerinde örgütlenme 
hakkının korunması ve istihdam 
koşullarının belirlenmesi yöntem-
lerine ilişkin 151 sayılı sözleşme-
sini” 1993 yılında onayladığı ifade 
edilmiştir. 

1- Ayrıntılı bilgi için bkz. İzzet Çetin, Süleyman Çelebi, 
Musa Çam ve diğer 112 CHP milletvekilinin 6356 Sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun bazı 
maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne 
verdiği dava dilekçesi, s. 3 ve devamı
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Gerekçede Anayasanın 90. mad-
desi gereğince usulüne göre yürür-
lüğe konulmuş milletlerarası antlaş-
maların kanun hükmünde olduğu, 
bunlar hakkında Anayasa’ya aykı-
rılık iddiasıyla Anayasa Mahkeme-
si’ne başvurulamayacağı, 2004 yılın-
da Anayasa’da yapılan değişiklik ile 
“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin mil-
letlerarası antlaşmalarla kanunların 
aynı konuda farklı hükümler içerme-
si nedeniyle çıkabilecek uyuşmaz-
lıklarda, milletlerarası antlaşma hü-
kümlerinin esas alınacağı” hükme 
bağlandığı, anayasal açıdan da Tür-
kiye’nin sendikal mevzuatını ILO 
normlarına uygun hale getirilmesi-
nin zorunluluk arz ettiği ifade edil-
miştir. 

Genel gerekçede 18.10.2012 tari-
hinde TBMM’de kabul ve 07.11.2012 
tarihinde yürürlüğe giren 6356 Sa-
yılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanunu’nun anayasanın 51, 52, 
53 ve 54. maddelerinde ifadesini bu-
lan örgütlenme hakkı ve toplu pa-
zarlık hakkı gibi anayasal kuralların 
ruhuna uygun düzenlemeler yapıl-
ması yerine gündelik ihtiyaçların gi-
derilmesini önceleyen, özgürlükle-
ri kısıtlayıcı bir kanun olduğu ifade 
edilmiştir. Kanunun, Türkiye’de ça-
lışma yaşamını doğrudan ilgilendiren 
ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu’nun gerekçesin-
de de görüleceği üzere; çağdaş bir ça-
lışma yaşamı tesis etme gerekçesiyle 
ILO ve AB normlarına dayandırılmış 
olmasına rağmen, 12 Eylül darbesinin 
ürünü olan 2821 ve 2822 sayılı ka-
nunların sendikal hak ve özgürlük-
ler önündeki engelleri kaldıran ve bu 

kanunları çağdaşlaştırma, özgür ve 
demokratik bir örgütlenme ve toplu 
pazarlık hakkı kurmayı hedefleyen 
bir kanun olmaktan çok uzak olduğu 
belirtilmiştir. 

Ayrıca genel gerekçede, Türki-
ye’nin AB ile müzakere sürecini yü-
rüttüğünü, müzakere sürecinde açıl-
ması gereken fasıllardan birinin de 
19. fasıl olan “İstihdam ve Sosyal Po-
litika” başlığı olduğu, AB temel ant-
laşmaları, diğer AB müktesebatı ve 
özellikle AB Temel Haklar Şartı ile 
ILO ve Avrupa Konseyi Sosyal Şar-
tı’nda ifadesini bulan temel sendi-
kal haklara uymayı üye devletler için 
şart koştuğu ifade edilmiştir. Türki-
ye’nin AB üyeliğine aday ülke olarak  
AB temel antlaşmalarına ve diğer AB 
müktesebatına uymayı taahhüt et-
miş bulunduğu bu nedenle de üye-
lik müzakereleri sürecinde sendikal 
mevzuatını ILO ve Avrupa Konseyi 
Sosyal Şartı’nda biçimlenen sendikal 
hak ve özgürlüklere uymak zorunda 
olduğu ve istihdam ve sosyal politika 
faslının açılabilmesi için bu normlara 
uyarlamanın kaçınılmaz olduğu be-
lirtilmiştir. 

Sonuç olarak 6356 Sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu’nun ILO tarafından eleştirilen ko-
nularda çözüm üretmediği gibi ayrıca 
Türkiye’de sendikal hareketin önün-
deki engelleri kaldırmadığı ve yürür-
lükteki Anayasa’nın ekonomik ve 
sosyal haklar başlığı altındaki 51 , 52, 
53 ve 54. maddeleri ile 2, 7, 10, 49, 50, 
90. maddelerine aykırı düzenleme-
ler bulunduğu bu nedenle iptal dava-
sı açıldığı ifade edilmiştir. 2

2- Ayrıntılı bilgi için bkz. İzzet Çetin, …………….., dava 
dilekçesi, a.g.e, s.42 vd.
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3. Anayasa Mahkemesi’nin 
İptal Kararı Verdiği Madde
Hükümlerinin Değerlendirilmesi
a. Md. 25/f. 4 ve 5’e İlişkin İptal 

(Sendikal Tazminat) 
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu 

İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. mad-
desi, sendika özgürlüğünün güven-
cesini düzenlemektedir. Anaya-
sa Mahkemesi, 25/4. fıkrasında yer 
alan “fesih dışında” ibaresi ile 5. fık-
rasının birinci cümlesinde yer alan 
“18” ibaresinin Anayasa’ya aykırı ol-
duğuna ve iptaline karar vermiştir.3

Anayasa Mahkemesi’nin md. 
25/f. 4 ve 5’e ilişkin vermiş oldu-
ğu iptal kararı, sendikal nedenler-
le iş sözleşmesinin sona erdirilme-
sinde iş güvencesinin ve sendikal 
tazminatın kapsamını genişletmiş-
tir. Anayasa Mahkemesi’nin bu ka-
rarı, tasarının TBMM Genel Kuru-
lu’nda görüşülmesi sırasında verilen 
bir önerge ile sendikal güvencenin 
tahrip edilmesi girişimini ortadan 
kaldırmıştır. Gerçekten kanun ta-
sarısı TBMM Genel Kurulu’nda görü-
şülmesi sırasında verilen bir önerge 
ile 25. madde metninde çok tartış-
malı bir değişiklik yapılmıştır. Fesih 
dışında işçiler arasında bir ayrım-
cılık yapılması sendikal tazminata 
bağlanırken, iş sözleşmesi feshedi-
len işçinin bu haktan yararlanabil-
mesi İş Kanunu’nun 18. maddesinin 
kapsamına girme koşuluna bağlan-
mıştır. Böylece sendikal tazminatın 
uygulama alanı ciddi bir biçimde da-
raltılmıştır. 18. Maddeye göre iş gü-
vencesinden yararlanma koşulları 

3-  Metin Kutal, “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Yasasının Kimi Hükümlerinin İptal İstemi ile Anayasa 
Mahkemesi’ne Açılan Davaya İlişkin Notlar, Çalışma ve 
Toplum, Cilt: 2015/1, Sayı: 44, İstanbul, 2015,  s: 18-19.

arasında işyerinde “en az 30” işçinin 
bulunması, ilgili işçinin en az “6 ay” 
kıdeminin olması ve sözleşmenin 
belirsiz süreli olması gibi ağır koşul-
lar bulunmaktadır. 

Esas itibarıyla sendikal özgür-
lüğün teminatı ile ilgili olarak 6356 
Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu md. 25’te yapılan 
düzenleme, 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu’nda olduğu gibi işçilerin işe 
alınmaları, çalıştırılmaları ve işle-
rine son verilmesinde kural olarak 
sendikalı, sendikasız ayrımının ya-
pılamayacağını hükme bağlamıştır.4  
Md. 25/f. 1’de işe alınmada sendikalı 
ve sendikasız ayrımcılığı yasaklan-
maktadır. Md. 25/f.1’e göre “İşçile-
rin işe alınmaları; belirli bir sendika-
ya girmeleri veya girmemeleri, belli 
bir sendikadaki üyeliği sürdürme-
leri veya üyelikten çekilmeleri veya 
herhangi bir sendikaya üye olma-
maları veya herhangi bir sendikaya 
üye olmaları veya olmamaları şar-
tına bağlı tutulamaz.” Bu fıkrada-
ki düzenleme emredici nitelik taşı-
maktadır. İş sözleşmesi veya toplu 
iş sözleşmesi ile bu hükme aykırı 
konulan hükümler geçersiz sayıla-
caktır. (md. 25/f. 8) işverenin iş için 
başvuran adaylar arasında sade-
ce sendika üyesi olmayan kişileri işe 
alması kanunun bu hükmüne göre 
ayrımcılık sayılacaktır.5 

25. maddenin 2. ve 3. fıkraları işve-
renin, işe alınmış ve iş ilişkisi devam 

4- Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, İst., 2013, s. 435. Ayrıca 
bkz. Ünal Narmanlıoğlu, İş Hukuku II Toplu İlişkiler, İst., 
2013, s.162 vd. Ayrıca bkz. Ercan Akyiğit, İş Hukuku, 
2014, s. 512. Ayrıca bkz. Murat Özveri, Toplu İş İlişkileri 
Yasa Tasarısı ve Sendikal Haklar, Birleşik Metal İş Sen-
dikası, İst., 2012, s. 79.
5-  Nuri Çelik, (2013), a.g.e., s. 435 vd. Ayrıca bkz. Ercan 
Akyiğit, (2014), a.g.e., s. 515 vd.
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eden işçilerin sendikaya üye olup ol-
mamaları yahut mevcut üyelikleri-
ni sona erdirmelerini ölçüt alarak iş-
çiler arasında iş koşulları bakımından 
ayrım yapılmasını yasaklamaktadır. 
Md. 25/f. 2’ye göre “İşveren, bir sen-
dikaya üye olan işçilerle sendika üye-
si olmayan işçiler veya ayrı sendikaya 
üye olan işçilerle sendika üyesi olma-
yan işçiler veya ayrı sendikalara üye 
olan işçiler arasında çalışma şartları 
veya çalıştırmaya son verilmesi bakı-
mından herhangi bir ayrım yapamaz.” 
Aynı maddenin 3. fıkrasında ise, “iş-
çiler, sendikaya üye olmaları veya ol-
mamaları, iş saatleri dışında veya iş-
verenin izniyle iş saatleri içinde işçi 
kuruluşların faaliyetlerine katılmala-
rı veya sendikal faaliyette bulunma-
larından dolayı işten çıkarılamaz veya 
farklı işleme tabi tutulamaz” denil-
miştir. Bu kapsamda işverenin, sen-
dika üyesi olanlarla olmayanlar ara-
sında mesleki yükselme, işin sevk ve 
dağıtımı, başka işyerine nakil, geçi-
ci dış görevlere gönderme gibi konu-
larda ayrım yapması kanuna aykı-
rı sayılacaktır.6 Belirtelim ki md. 25/f. 
2 ve 3’teki kural işverenin işçiler ara-
sında sendikalı olup olmadıklarına ba-
kılmaksızın eğitim, kıdem gibi objektif 
ölçütler göz önünde tutularak farklı-
lıklar oluşturmasına engel teşkil et-
mez. Yeter ki bu uygulama sendika-
lı işçi veya sendikasız işçi veya başka 
bir sendikaya üye olan işçiler arasında 
herhangi bir ayrımcılığa mahal ver-
mesin. Burada tek istisna durum, md. 

6-  Fevzi Şahlanan, “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu’nun Sendikalara ilişkin Hükümleri-
nin Değerlendirilmesi”, İş Hukuku’nda Güncel Sorunlar 
(3), Editör: Ali Güzel, Deniz Ugan Çatalkaya, Ankara, 2013, 
s. 39 vd. Ayrıca bakınız. Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, 
Konya, 2013, s. 202 vd. Ayrıca bkz. Murat Özveri, (2012), 
a.g.e., s. 80 vd.

25/f. 2’nin son cümlesinde ifade edi-
len “ücret, ikramiye, prim ve paraya 
ilişkin sosyal yardım konularında top-
lu iş sözleşmesi hükümleri” ile sendi-
ka üyesi işçinin lehine olan düzenle-
medir. Bu da 6356 Sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu md. 39’da 
yer alan “Toplu iş sözleşmesinden ta-
raf işçi sendikasının üyeleri yararla-
nırlar.” Ana kurala uygun bir düzenle-
medir.7 

Md. 25/f. 4 ve 5, işverenin işçiye yö-
nelik sendikal nedenli haksız ayrım-
cı muamelesinin yaptırımını düzenle-
mektedir. Md. 25/f. 4’e göre “İşverenin 
fesih dışında yukarıdaki fıkralara ay-
kırı hareket etmesi halinde işçinin 
bir yıllık ücreti tutarından az olma-
mak üzere sendikal tazminata hük-
medilir.” Md. 25/f. 5’e göre ise “sendi-
kal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi 
halinde işçi 4857 sayılı kanunun 18, 20 
ve 21. madde hükümlerine göre dava 
açma hakkına sahiptir. İş sözleşme-
sinin sendikal nedenle feshedildiğinin 
tespit edilmesi halinde 4857 sayılı ka-
nunun 21. maddesine göre işçinin baş-
vurusu, işverenin işe başlatması veya 
başlatmaması şartına bağlı olmaksı-
zın sendikal tazminata karar verilir. 
Ancak işçinin işe başlatılmaması ha-
linde ayrıca 4857 sayılı kanunun 21. 
maddenin 1. fıkrasında belirtilen taz-
minata hükmedilemez. İşçinin 4857 
sayılı kanunun yukarıdaki hüküm-
lerine göre dava açmaması ayrıca 
sendikal tazminat talebini engelle-
mez.” denilmiştir. Md. 25/f. 4’te fesih 
dışında işe almada ve iş ilişkisinin de-
vamı sırasında sendika üyeliği veya 

7- Fevzi Şahlanan, (2013), a.g.e., s. 40 vd, Ayrıca bkz. 
Ünal Narmanlıoğlu, (2013), a.g.e., 158 vd. Ayrıca bkz. 
Ercan Akyiğit, (2014), a.g.e., s. 513 vd.
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sendikal faaliyet nedeniyle işveren iş-
çiler arasında ayrımcılık yaparsa işçi-
nin en az bir yıllık brüt ücreti tutarında 
tazminat öngörmüştür. Burada sendi-
kal nedenle ayrımcılığın varlığını işçi 
ispat etmekle yükümlüdür. Ancak iş-
çinin sendikal nedenin varlığını orta-
ya koymaya durumunda davanın is-
pat yükümlülüğü işverene geçecektir. 
(md. 25/f. 7) 8

Md. 25/f. 5’te sendikal bir nedenle 
iş sözleşmesinin feshedilmesi halin-
de işverenin sendikal nedenle haksız 
feshi işlemine karşı hukuki yaptırım 
olarak öngörülen tazminatı (işçinin bir 
yıllık brüt ücreti tutarından az olma-
yan tazminat) düzenlerken, hem iki 
ayrı dava türüne yer vermekte hem 
de iş sözleşmesinin feshi halinde sen-
dikal tazminat talep hakkını iş gü-
vencesi hükümlerine bağlamaktadır.9 
Madde hükmünün iki ayrı dava türü-
nü öngörmesi Bilim Komisyonu’nun 
önerisidir. Ancak, sendikal tazminat 
talep hakkının sadece iş güvencesi 
kapsamında olan işçilerle sınırlı tutul-
ması, tasarının TBMM’deki görüşme-
lerde verilen bir önerge10  ile gerçek-
leşmiştir. TBMM’deki değişiklik ile 
md. 25/f. 5 kapsamında ancak işçi 
4857 sayılı İş Kanunu md 18, 20 ve 
21. hükümlerinin kapsamına giri-

8-  Haluk Hadi Sümer, (2013), a.g.e., s. 203 Ayrıca bkz. 
Ercan Akyiğit, (2014), a.g.e., s. 514-515, Ayrıca bkz. Murat 
Özveri, (2012), a.g.e., s. 83 vd.
9-  Fevzi Demir, “İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu ve 
Ayrım Yasağı Tazminatı’nın Diğer Tazminatlarla İlişkisi”, 
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 11, 
Sayı: 41, İst., 2014, s. 18 vd. Fevzi Şahlanan, (2013), a.g.e., 
s. 43 vd, Ayrıca bkz. Ünal Narmanlıoğlu, (2013), a.g.e., 
164 vd..
10- Önerge hakkındaki bilgiler için bkz. TBMM “Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş, Isparta Milletvekili Recep 
Özel, İstanbul Milletvekilleri Ahmet Berat Çonkar, 
Bülent Turan, Osman Aşkınbak, Muhammet Bilal Macit; 
Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Çanakkale Mil-
letvekili İsmail Kaşdemir’in Önergesi”, TBMM Tutanak 
Dergisi, 7. Birleşim, 8. Oturum (11.10.2012)

yorsa feshin geçersizliği iddiasıyla 
işe iade davası açabilmektedir. Be-
lirtelim ki iş sözleşmesinin sendikal 
nedenle feshedildiğinin mahkeme-
ce tespit edilmesi halinde 4857 sayı-
lı kanunun md 21 uyarınca işçinin 10 
işgünü içerisinde işe geri dönme ira-
desini ortaya koyması veya koyma-
ması ya da işverenin işe başlatması 
veya başlatmaması şartına bağlı ol-
maksızın sendikal tazminata karar 
verilecektir. Aynı fıkranın son cüm-
lesinde ise sendikal nedenle fes-
he karşı doğrudan doğruya sendi-
kal tazminat talebi ile dava açabilme 
hakkı düzenlenmektedir. İfade ede-
lim ki md. 25/f. 5’in Bilim Komisyo-
nu’nca hazırlanan ilk metni bu den-
li karmaşık ve anlaşılmaz nitelikte 
değildir. Bilim Komisyonu’nca hazır-
lanan tasarıda maddenin bütünlüğü 
ve hukuk tekniği açısından anlaşıl-
ması kolay, aynı zamanda yasa ko-
yucunun niyetini herhangi bir te-
reddüde mahal vermeyecek şekilde 
açıkça ortaya koyan bir hükümdür. 

Bilim Komisyonu’nun düzen-
lemiş olduğu 25. maddenin 5. fık-
rası aynen şu şekildedir: “sendikal 
nedenden dolayı iş sözleşmesinin 
feshi halinde işçi 4857 sayılı İş Ka-
nunu’nun 18. maddesinin birinci fık-
rasındaki otuz işçi ve altı aylık çalış-
ma süresi koşulu aranmaksızın, 20 
ve 21. madde hükümlerine göre dava 
açma hakkına sahiptir. Bu durum-
da İş Kanunu’nun 21. maddesinin 1. 
fıkrası uyarınca ödenecek tazmi-
nat yanında ayrıca sendikal tazmi-
nata hükmedilir. Sendikal tazminat, 
21. maddeye göre işçinin başvuru-
su, işverenin işe başlatması veya 
başlatmaması koşuluna bağlı değil-
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dir. İşçinin İş Kanunu’nun yukarıda-
ki hükümlerine göre dava açmaması 
ayrıca sendikal tazminat talebini en-
gellemez.”  şeklindedir.  Bu düzenle-
mede açıkça görüldüğü üzere sen-
dikal nedenlerle iş sözleşmesinin 
feshedilmesi halinde, hem iş güven-
cesi hükümlerinin kapsamına girme 
şartı aranmaksızın bütün işçilere 
işe iade davası açma hakkı tanınmış 
hem de ayrıca sendikal tazminat ta-
lebi ile dava açma hakkı tanınmıştır. 
Daha açık bir ifade ile aynı anda hem 
işe iade hem de sendikal tazminat 
talep hakkı öngörülmüştür. Belirte-
lim ki Bilim Komisyonu’nun yapmış 
olduğu bu düzenleme, TBMM’nin il-
gili komisyonlarında ufak tefek de-
ğişikliklerle aynen geçmiştir. Ancak 
Meclisteki görüşmeler sırasında ik-
tidar partisine mensup bir grup mil-
letvekili verdikleri bir önerge ile me-
tinde yer alan “otuz işçi ve altı aylık 
çalışma süresi koşulu aranmaksı-
zın” ifadesi kanun metninden çıkar-
tılmıştır. Ayrıca önergenin gerekçe-
sinde sendikal nedenle iş ilişkisinin 
sona ermesi halinde sendikal taz-
minatın sadece iş güvencesi kapsa-
mında olan işçiler için öngörüldüğü 
belirtilmiştir.11 Ne var ki önerge sa-
hipleri, “otuz işçi ve altı aylık çalış-
ma süresi koşulu aranmaksızın” ifa-
desini kanun metninden çıkarmak 
suretiyle sadece sendikal nedenle iş 
sözleşmesinin feshedilmesi halinde 
iş güvencesinin kapsamını daralt-
mamışlardır. Aynı zamanda kanun 
metninin kendi içindeki bütünlüğü-

11-  Pir Ali Kaya, “Uluslar arası Normlar Bağlamında 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Değer-
lendirilmesi”, V. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyu-
mu, Petrol-İş, Yayın No: 118, İstanbul, 2013, s. 138-139, Ay-
rıca bkz. TBMM (2012), a.g.e., 18.10.2012 tarihli Oturum.

nü de bozmuşlardır. Nitekim kanun 
yürürlüğe girdikten sonra md. 25/f. 
5’in uygulaması ile ilgili olarak dokt-
rinde birbirinden farklı görüşler ile-
ri sürülmüştür. Dolayısıyla Anaya-
sa Mahkemesi’nin iptal kararı, Bilim 
Komisyonu’nun hazırlamış oldu-
ğu tasarıdaki espriye uygun olarak 
hem sendika özgürlüğünün güven-
cesi olan tazminatın kapsamını ge-
nişletmiştir, hem de madde metni 
üzerindeki tartışmaları gidermiştir. 

Md. 25/f. 6’ya göre, “İş sözleş-
mesinin sendikal nedenle feshedil-
diği iddiasıyla açılacak davada fes-
hin nedenini ispat yükümlülüğü 
işverene aittir. Feshin, işverenin ile-
ri sürdüğü nedene dayanmadığını 
iddia eden işçi, feshin sendikal ne-
dene dayandığını ispatla yükümlü-
dür.” Kural olarak sendikal neden-
lerle yapılan fesihlerde fesih ispat 
yükümlülüğü işverene aittir. Ancak 
iddiaya bağlı olarak ispat yüküm-
lülüğünün el değiştirmesi de müm-
kündür. Belirtelim ki madde gerek-
çesinde de açıkça görüldüğü üzere 
Bilim Komisyonu’nun hazırlamış ol-
duğu taslak metninde “... 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 18. maddesinin kap-
samı dışında bulunan hallerde de iş-
veren feshin nedenini ispat ile yü-
kümlü tutulmuştur. Fesih işleminin 
nedeninin işveren tarafından ispat 
edilmesi yeterli görülerek bunun bir 
‘geçerli neden’ ya da ‘haklı neden’ ol-
ması koşulu aranmamıştır…..” 12 An-
cak TBMM Genel Kurulu’nda veri-
len önerge ile md. 25/f. 5 ilk cümlesi 
“Sendikal bir nedenle iş sözleşme-
sinin feshi halinde işçi, 4857 sayılı İş 

12-  ÇSGB, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 
İlgili Yönetmelikler, Ankara, 2014, s. 77-78
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Kanunu’nun 18, 20 ve 21’inci madde 
hükümlerine göre dava açma hak-
kına sahiptir.”13  şeklinde değişti-
rilmiştir. Bu değişiklik sendikal ne-
denlerle yapılan fesihlerde sadece iş 
güvencesi kapsamında olan işçilere 
sendikal tazminat davası açma hak-
kı tanıdığı için, haliyle md. 25/f. 6’da 
düzenlenen ispat yükümlülüğü-
nün kapsamını daraltmıştır. Anaya-
sa Mahkemesi’nin md. 25/f. 4 ve 5’e 
ilişkin kısmi iptal kararı, ispat yü-
kümlülüğü açısından da olumlu bir 
sonuç ortaya çıkarmıştır. 

Öte yandan Anayasa Mahke-
mesi’nin iptal kararı, benzer du-
rumda olan işçiler arasında ya-
ratılan bir ayrımcı uygulamayı da 
gidermiştir. Gerçekten, TBMM’de 
yapılan düzenlemeyle sendikal 
nedenlerle yapılan fesihlerle, sen-
dikal tazminat talep hakkının iş 
güvencesi kapsamıyla sınırlan-
dırılması sadece 30’dan az işçinin 
çalıştığı işyerindeki işçilerle ve kı-
demi 6 aydan az olan işçiler açı-
sından ayrımcı ve hak ihlal edi-
ci bir sonuç ortaya çıkarmamıştır. 
Aynı zamanda belirli süreli iş söz-
leşmesi ile çalışanlar ve İş Kanu-
nu kapsamı dışında kalan çalışan-
lar açısından da olumsuz bir sonuç 
ortaya çıkarmıştır. İş güvence-
si hükümlerinin belirsiz süre-
li iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin 
feshe karşı haklarını düzenleme-
si, doğrudan belirli süreli iş sözleş-
mesi ile çalışanları kapsam dışı bı-
rakmıştır.14  

13- ÇSGB, (2014), a.g.e., s. 79
14- Metin Kutal, (2015), a.g.e., s. 18-19, Ayrıca bkz. Fevzi 
Şahlanan, (2013), a.g.e., s. 43 vd., Ayrıca bkz. Ünal Nar-
manlıoğlu, (2013), a.g.e., s. 164 vd.

Sonuç olarak Anayasa Mahke-
mesi’nin 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 
md. 25/f. 4 ve 5’e ilişkin iptal ka-
rarı, sendika özgürlüğünün temi-
natı açısından önemli bir karardır. 
TBMM Genel Kurulu’nda md. 25/f. 
5’te yapılan düzenleme ile yuka-
rıda sayılan işçi gruplarının fes-
he karşı sendikal tazminat talep 
hakkının kapsamı dışında tutul-
ması, her şeyden önce benzer du-
rumda olan işçi grupları arasında 
ayrımcı bir uygulamaya sebebiyet 
vermiştir. Ayrıca bu düzenleme 
ILO Uzmanlar Komitesi ile Sendika 
Özgürlüğü Komitesi’nin sendika 
özgürlüğü teminatına ilişkin oluş-
turduğu içtihada aykırı bir norm 
ortaya çıkarmıştır. Bu düzenleme 
iş güvencesi kapsamında olanlar 
ve olmayanlar arasında sendikal 
tazminat hakkı açısından ayrım-
cı bir sonuç ortaya çıkardığı için 
Türkiye’nin onayladığı 87, 98 ve 
158 sayılı ILO Sözleşmelerine ay-
kırılık oluşturmuştur. ILO dene-
tim organlarının 2821 – 2822 sa-
yılı kanunlara yönelttiği eleştirileri 
bertaraf etmek üzere hazırlanan 
kanun, sözkonusu düzenlemeler 
nedeniyle daha yürürlüğe girme-
den ILO’nun eleştirilerine maruz 
kalmıştır.15  ILO Sendika Özgürlüğü 
Komitesi’ne göre “örgütlenme öz-
gürlüğü, temel insan haklarına ve 
özellikle insan yaşamına ve kişisel 
güvenliğe tamamen saygı duyul-
duğu, bunların teminat altına alın-

15- Ayrıntılı bilgi için bkz. ILO Memorandum of the In-
ternational Labour Office on the Draft Law on Collective 
Labour Relation, Ref: TUR 1-66, Geneva, 2012, s. 1 vd., 
Ayrıca bkz. Pir Ali Kaya, (2013), a.g.e., s.139-140.
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dığı koşullarda kullanılabilir.”16  Do-
layısıyla Anayasa Mahkemesi’nin 
md. 25/f. 4 ve 5’e ilişkin iptal kara-
rı bir temel insan hakkı olan sendi-
ka özgürlüğünü güvence altına alır-
ken aynı zamanda işçiler arasında 
yaratılan ayrımcı uygulamayı Ana-
yasa’nın ruhuna uygun olarak orta-
dan kaldırmıştır. 

b. Md. 60/f. 6’ya İlişkin İptal 
(Saldırı Lokavtı)
Anayasa Mahkemesi 6356 sayı-

lı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme-
si Kanunu’nun md. 60/f. 6’da düzen-
lenen “Grup toplu iş sözleşmesine 
ilişkin uyuşmazlıklarda grev kara-
rı, uyuşmazlığın kapsamındaki iş-
yerlerinin bir kısmı için alınmış olsa 
dahi lokavt kararı uyuşmazlığın 
kapsamındaki başka işyerleri için 
de alınabilir.” hükmünde yer alan 
saldırı lokavtını Anayasa’ya aykı-
rı bulmuştur. Anayasa Mahkemesi 
md. 60/f. 6’da geçen “Lokavt kararı 
uyuşmazlığın kapsamındaki başka 
işyerleri için de alınabilir.” ifadesini 
Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçe-
siyle iptal etmiştir. 

 6356 sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu’nun md. 
60’ta yapılan düzenlemede menfa-
atler dengesi gözetilerek kural ola-
rak toplu iş sözleşmesinin bir veya 
birden çok işyerini kapsamasını 
dikkate alarak lokavt kararının alın-
masını, grev kararının alınması ko-
şuluna bağlayarak sadece savunma 
lokavtına yer vermiştir. Bu düşünce 
2822 sayılı kanunun 26. maddesin-

16- Ayrıntılı bilgi için bkz., ILO Freedom of Associati-
on, Digest of Decisions and Principles of Freedom of 
Association Committe of the Governing Body of the ILO, 
Geneva, 1996, para. 682, 267, 280.

de aynı şekilde yer almıştır.17  Ne var 
ki md. 60/f. 6’da yapılan düzenleme-
de grup toplu iş sözleşmesi uyuş-
mazlıklarında grev kararı işyerleri-
nin bir kısmı için alınsa dahi lokavt 
kararının uyuşmazlık kapsamın-
daki işyerlerinin tamamı için alın-
ması mümkündür. Md. 60/f. 6’daki 
hüküm lokavtın greve eşdeğer ol-
madığı, savunma lokavtı esası-
nı aştığı gerekçesiyle doktrinde yo-
ğun eleştiri almıştır.18  Belirtelim ki 
grup toplu iş sözleşmelerinde toplu 
iş uyuşmazlığının birden çok işyeri-
ni kapsaması nedeniyle tarafların iyi 
niyet kurallarını zorlaması müm-
kündür. Dahası ülkemizde işveren 
kesiminin bir güç gösterisi olarak 
çok kapsamlı lokavt kararı aldığı bi-
linen bir gerçektir. Dolayısıyla grup 
toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkla-
rında işverenin bu etkisinin dikkate 
alınması gerekir.19 

6356 sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu’nun md. 
60’ın gerekçesinde de açıkça belir-
tildiği gibi “mücadele araçlarının eşit 
olması gereğince lokavt kararının 
alınması ve uygulanması da greve 
paralel” düzenlenmelidir. Dolayısıyla 
grup toplu iş sözleşmesi kapsamın-
daki uyuşmazlıklarda grev kararı 
uyuşmazlığın kapsamındaki işyer-
lerinin bir kısmı için alınmış olsa 
dahi lokavt kararının o uyuşmaz-
lığın kapsamındaki başka işyerleri 
için de alınabileceği hükmü grev ve 
lokavt arasındaki dengeyi bozarak 

17- Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canpolat, İş 
Hukuku Dersleri, 27. Baskı, İstanbul, 2014, s. 666.
18- Metin Kutal, (2015), a.g.e., s. 23-24, Ayrıca bkz. Can 
Tuncay, F. Burcu  Savaş, Toplu İş Hukuku, 3. Baskı, İstan-
bul,  2013, s. 396-397.
19-  Metin Kutal, (2015), a.g.e., s. 24.
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işverene sadece grev kararı alınan 
işyerleri için değil, toplu iş uyuşmaz-
lığı kapsamında bulunan işyerleri-
nin tamamı için lokavt kararı alma 
hakkı tanımaktadır. 

Yukarıda sayılan sebeplerle Ana-
yasa Mahkemesi’nin 6356 sayı-
lı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme-
si Kanunu’nun md. 60/f. 6’ya ilişkin 
iptal kararı, grup toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki toplu iş uyuşmazlık-
larında, işverene saldırı lokavtı ya-
pabilme hakkını sona erdirmiştir. 
Böylece Türk İş Hukuku’nda temel 
bir ilke olarak benimsenen savun-
ma lokavtı bütün toplu iş sözleşme-
si türleri için eşit hale getirilmiştir. 
Herhangi bir işyerinde grev kararı 
alınmadığı sürece, lokavt kararı alı-
namayacaktır. Aksi halde alınan lo-
kavt kararı kanun dışı lokavt sayıla-
caktır. 

c. Md. 62/f 1’e İlişkin İptal 
(Grev Yasakları)
Anayasa Mahkemesi 6356 sayı-

lı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’nun md. 62/f. 1’de düzenle-
nen “Can ve mal kurtarma işlerinde; 
cenaze işlerinde ve mezarlıklarda; 
şehir şebeke suyu, elektrik, doğal-
gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve da-
ğıtımı ile nafta veya doğalgazdan 
başlayan petro kimya işlerinde; ban-
kacılık hizmetlerinde; Milli Savunma 
Bakanlığı ile Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğı’nca doğrudan işletilen işyerlerin-
de; kamu kuruluşlarınca yürütülen 
itfaiye ve şehir içi toplu taşıma hiz-
metlerinde ve hastanelerde grev ve 
lokavt yapılamaz.” grev yasağı kap-
samındaki işyerleri ile ilgili olarak 

“bankacılık hizmetlerinde” ile “ve 
şehir içi toplu taşıma hizmetlerin-
de” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı 
olduğuna ve iptaline karar vermiştir. 
Anayasa Mahkemesi’nin iptal ka-
rarının, bankacılık hizmetleri ile şe-
hir içi toplu taşıma hizmetlerini grev 
yasağı kapsamı dışına çıkarması 
önemlidir, ancak yetersizdir. Çün-
kü halen grev yasağı kapsamında 
olmaması gereken işler ve işyerleri 
mevcuttur. 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu’nun hazırlık 
safhalarında (taslak, tasarı safhası) 
ILO denetim organlarının, hukuku-
muzda var olan grev ve lokavt ya-
saklarına yönelttiği eleştiriler dik-
kate alınarak bir yasal düzenleme 
yapılmak istenmiştir. Bu niyet teme-
linde Bilim Komisyonu’nun hazırla-
mış olduğu tasarıda grev yasakları, 
doğrudan yargı makamının yet-
kisine bırakılmıştır. Ancak daha 
sonra sosyal tarafların eleştiri ve 
önerileri dikkate alınarak 2822 sa-
yılı kanunda iki ayrı maddede dü-
zenlenen grevin yasak olduğu işler 
ve grevin yasak olduğu işyerle-
ri tek bir maddede birleştirilmek 
suretiyle yeniden düzenlenmiş-
tir. 6356 sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 62/f. 
1’de düzenlenen yeni durum, eski 
kanunda mevcut olan bazı yasak-
ları aynen korumuş, “noterlik hiz-
metlerini, termik santralleri bes-
leyen linyit üretimi, aşı ve serum 
imal eden işyerleri, eczaneleri, eği-
tim ve öğretim kurumlarını ve ço-
cuk bakım yerleri ile huzurevleri-
ni” grev yasağının kapsamı dışına 
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çıkarmıştır.20  Ancak bankacılık hiz-
metleri, petrol üretimi, tasfiyesi ve 
dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan 
başlayan petro kimya işleri ve şe-
hir içi toplu taşıma hizmetleri gibi 
ILO’nun zorunlu hizmetler kavramı-
na uymayan kimi işler grev yasağı 
kapsamında tutulmuştur. 

ILO’ya göre bir hizmetin grev ya-
sağı kapsamına girebilmesi için 
uyuşmazlık neticesinde greve gi-
dildiği takdirde “yaşamı, kişi gü-
venliğini veya nüfusun tamamını 
veya bir kısmının sağlığını tehlike-
ye sokacak şekilde temel hizmetle-
rin kesintiye uğraması gerekir.” ILO 
Uzmanlar Komitesi ile Sendika Öz-
gürlüğü Komitesi grev yasağına iliş-
kin kararlarında zorunlu temel hiz-
metler olarak; “hastaneler, elektrik 
hizmetleri, su tedarik hizmetleri, te-
lefon hizmetleri, hava trafik kont-
rol hizmetleri”ni dikkate almakta-
dır. Bunun dışında kalan hizmetler 
grev yasağını haklı kılacak nitelikte 
hayati hizmetler kategorisinde gö-
rülmemektedir.21  Dolayısıyla Ana-
yasa Mahkemesi’nin 62/f. 1’e ilişkin 
vermiş olduğu iptal kararı kısmen 
de olsa grev yasağının kapsamını 
daraltmıştır. Bankacılık hizmetle-
ri ile şehir içi toplu taşıma hizmetle-
rinin grev yasağı kapsamından çı-
karılması, ILO denetim organlarının 
zorunlu hizmetler kavramına uygun 
bir yaklaşımdır. 

Öteyandan, Anayasa Mahkeme-
si’nin iptal kararının yürürlüğe gir-
mesiyle işveren kesimi “ekonomik 
büyüme”, “finansal istikrarın ko-
runması” ve “yatırımların sürdürü-

20- Can Tuncay, F. Burcu  Savaş, (2013), a.g.e, s. 314.
21-  Pir Ali Kaya, (2013), a.g.e., s.149-150.

lebilirliği” gibi argümanlarla22  ban-
kacılık hizmetlerinin yeniden grev 
yasağı kapsamına alınması husu-
sunda ciddi bir çaba içine girecektir. 
Belirtelim ki, bankacılık hizmetle-
ri ile diğer ticari faaliyetler arasında-
ki ilişkiler dikkate alınarak sektörde 
çalışan binlerce işçinin sendika öz-
gürlüğü ve hakkının bir parçası olan 
grev hakkının engellenmemesi ge-
rekir. Ancak sektörün özelliği dik-
kate alınarak grevin uygulanması ile 
ilgili grev hakkını da koruyacak şe-
kilde bazı önlemler almak mümkün-
dür. Bankacılık sektörü ülkemizde 
en fazla eğitimli işgücünü bünyesin-
de barındırmasına rağmen, haftalık 
çalışma süresinin yasal haftalık ça-
lışma süresi üzerinde olduğu, faz-
la çalışma ücretinin ödenmediği, ge-
nel olarak ücretlerin düşük olduğu 
ve yüksel performans temelli bir iş 
gördürmenin söz konusu olduğu bir 
sektördür. Bu sektör çalışanlarının 
toplu iş uyuşmazlıklarında grev ara-
cına olan ihtiyaçları hiçbir sektörden 
daha az değildir.

 
SONUÇ
Sendika özgürlüğü, çalışanla-

rın ekonomik, sosyal hak ve çıkar-
larını korumak ve geliştirmek için 
serbestçe örgütlerini kurma, üye 
olma, faaliyette bulunma, toplu pa-
zarlık sürecine katılma ve toplu iş 
sözleşmesi akdetme hakkını kap-
sar. Tarihsel olarak sendika özgür-
lüğü, işçilerin dayanışma ve korun-
ma ihtiyaçlarının bir gereği olarak 
ortaya çıkmıştır. Belirtelim ki sendi-

22-  Bülent Pirler, “Sendikalar Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının 
Düşündürdükleri”, TİSK İşveren Dergisi, Cilt: 52, Sayı:6, 
Ankara, 2014, s. 6-7.
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kaya üye olma hakkı, doğrudan toplu 
iş sözleşmesi akdetme hakkını etki-
lemektedir. Sendikanın toplu iş söz-
leşmesi marifetiyle çalışma koşulla-
rını, ücret ve diğer hakları işçi lehine 
değiştirebilmesi için her şeyden önce 
sırtını ciddi bir sendika üyesi işçi kitle-
sine dayandırması gerekir. Bu neden-
lerden dolayı, işverenin kendi işyerle-
rinde, işçilerin sendika üyeliğine veya 
genel olarak örgütlenme hakkına 
sempati ile bakacağını beklemek 
eşyanın tabiatına uygun düşmez. 
Dolayısıyla sendika üyeliğinin ve 
genel olarak sendika özgürlüğü-
nün bir yaptırıma bağlanması su-
retiyle güvence altına alınması, 
hem sendikanın örgütsel varlığını, 
hem de toplu pazarlık ve grev gibi 
toplu iş sözleşmesinin akdine yö-
nelik diğer kolektif hakları da gü-
vence altına almaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz gerek-
çeler temelinde, Anayasa Mahke-
mesi’nin 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 
md 25/f. 4-5, 60/f. 6 ve 62/f. 1’e 
yönelik iptal kararı sendika özgür-
lüğü ve hakkı açısından önemli bir 
karardır. Her şeyden önce ulus-
lar arası normlara ve Anayasa’ya 
aykırı kimi hükümler kanun-
dan çıkarılmıştır. Özellikle sendi-
ka özgürlüğünün güvencesini dü-
zenleyen md 25/f. 4 ve 5’e ilişkin 
iptal kararı, sendika üyeliğini bü-
tün işçiler için eşit haklar temelin-
de güvenceye kavuşturmuştur. İş 
sözleşmesinin feshinde iş güven-
cesi kapsamında olan işçi ile iş gü-
vencesi kapsamında olmayan işçi 
arasındaki ayrımcı uygulama gi-
derilmiştir. Bu karar, ülkemizde çok 

yaygın olan sendikal nedenlerle işten 
çıkarmaları azaltacaktır. Ayrıca sen-
dikal tazminat talep hakkının otuz-
dan az işçinin çalıştığı işyerlerindeki 
işçilere tanınmış olması, küçük iş-
yerlerinde örgütlenme eğilimini art-
tıracaktır. 

Anayasa Mahkemesi’nin 60/f. 
6’ya ilişkin iptal kararı, grup toplu iş 
sözleşmesi kapsamında ortaya çıkan 
toplu iş uyuşmazlıklarında işçi sendi-
kasının sadece işyerlerinin bir kısmı 
için grev kararı alması, buna mukabil 
işverenin uyuşmazlık kapsamındaki 
işyerlerinin tamamında lokavt kararı 
alabilme yetkisini ortadan kaldırmış-
tır. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ka-
rarı, öteden beri Türk İş Hukuku’nda 
benimsenen ‘grev kararı alınmadık-
ça bir işyerinde lokavt alınamaz’ il-
kesi ile mutlak barış yükümlülüğünü 
pekiştirmiştir. Böylece saldırı lokavtı 
tamamıyla Türk İş Hukuku’ndan çı-
kartılmıştır. 

Anayasa Mahkemesi’nin 62/f. 1’e 
ilişkin iptal kararı, bankacılık hizmet-
leri ile şehir içi toplu taşıma hizmetle-
rini grev yasağının bulunduğu işler ve 
işyerlerinin kapsamı dışına çıkarmış-
tır. Bu iptal kararı sayesinde grev ya-
saklarının kapsamı daralmıştır. Dün-
yanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde 
bankacılık hizmetlerinde grev yasa-
ğı yoktur. ILO denetim organlarının 
kabul ettiği ölçütlere göre bankacı-
lık hizmetleri ve şehir içi toplu taşıma 
hizmetleri, yaşamı, kişi güvenliğini 
veya toplum sağlığını tehlikeye soka-
cak, ifası zorunlu, hizmetler değildir. 
Dolayısıyla bu işyerlerinde çalışanla-
rın örgütlenme haklarının bir parça-
sı olan grev haklarını kullanmaları 
olağan bir hak olarak görülmelidir. 
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