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GİRİŞ
356 Sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun bazı hükümlerinin
Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Süleyman ÇELEBİ, İzzet ÇETİN
ve Musa ÇAM başta olmak üzere 115
CHP milletvekili Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi 2013/1 esas numaralı olan
davayı 22 Ekim 2014 tarihli toplantısında karara bağlamıştır. Anayasa Mahkemesi, 16 konu başlığı altında iptal ve yürütmenin durdurulması
talebiyle açılan davada 13 konu başlığına ilişkin iptal talebini Anayasa’ya
aykırı olmadığı gerekçesiyle reddetmiş; 3 konu başlığı altında yer alan
bazı madde/fıkra ve ibarelerin ise
iptaline karar vermiştir. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 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 kararı uyuşmazlığın kapsamındaki başka
işyerleri için de alınabilir.” hükmünün ve md. 62/ f 1’de grev yasakları kapsamında yer alan “… bankacılık
hizmetlerinde” ile “… ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde” ibarelerinin
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Özellikle md. 25
f.4 ve 5’e ilişkin iptal kararı hem sendika özgürlüğü teminatının kapsamını hem de dolaylı olarak iş güvencesinin kapsamını genişletmiştir. Bu
karardan sonra 30’dan az işçinin çalıştırıldığı işyerlerinde örgütlenme
eğiliminin artacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
Yukarıda ifade edilen niyet temelinde, bu çalışmada Anayasa Mahkemesi’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 değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ne var ki, Anayasa
Mahkemesi’nin iptal kararı, henüz
gerekçesi ile birlikte yayımlanmadığı için sadece iptal edilen hükümler dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmıştır.
1. Anayasa Mahkemesi’ne
Sunulan Dava Dilekçesinde İptali
İstenen Madde Hükümleri
Anayasa Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde; 2. maddenin 1.
fıkrasının (b) bendinde yer alan çerçeve sözleşme, (g) bendinde yer alan
kuruluş tanımı, (ğ) bendinde yer alan
sendika tanımı, (ı) bendinde yer alan
üst kuruluş olarak sadece konfederasyonun yer alması, 3. maddenin 1.
fıkrasında yer alan “(1) kuruluşlar,
bu kanundaki kuruluş usul ve esaslarına uyarak önceden izin almaksızın kurulur. Sendikalar kuruldukları
iş kolunda faaliyette bulunur.” ifadesi, işkolunun tespitine ilişkin 5. maddesi, 6. maddenin 1. maddesinde yer
alan “fiil ehliyetine sahip ve fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiler sendika kurma hakkına sahiptir. Ancak 26.9.2004 tarihli 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkumiyeti bulunanlar sendika kurucusu olamaz”
ifadesi, 9. maddenin 1. fıkrasında yer
alan kuruluş ve şubelerinin organları ile organ üye sayıları, 11 mad-

denin 2. fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları ile yeminli malı
müşavir raporlarının görüşülmesi”,
12 maddenin 3. fıkrasında yer alan
“2 genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, yeminli malı müşavir raporu,
denetleme kurulu raporu ve gelecek
döneme ait bütçe teklifi toplantı tarihinden on beş gün önce genel kurula katılacaklara gönderilir.” ifadesi, 25. maddenin 4. ve 5. fıkralarında
yer alan “(4) işverenin feshi dışında yukarıdaki fıkralara aykırı hareket etmesi halinde işçinin bir yıllık
ücreti tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir.”
“(5) sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi halinde işçi 4857 sayılı 18, 20 ve 21. madde hükümlerine
göre dava açma hakkına sahiptir. İş
sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi halinde,
4857 sayılı kanunun 21. maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin
işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal
tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması halinde ayrıca 4857 sayılı kanunun 21. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen tazminata
hükmedilmez. İşçinin 4857 sayılı kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.”
Hükümleri, kuruluşların denetimini
düzenleyen 29. maddenin 2., 3. ve 5.
fıkraları, çerçeve sözleşmenin içeriğine ilişkin 33. maddenin 3. ve 5. fıkraları, 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 sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, işçilerin ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak
veya geliştirmek amacıyla bu kanun
hükümlerine uygun olarak yapılan
greve kanuni grev denir. (3) Kanuni
grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev kanun dışıdır.”
İfadeleri 60. maddenin 6. fıkrasında
yer alan “ grup toplu iş sözleşmesine
ilişkin uyuşmazlıklarda grev kararı
uyuşmazlığı kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı için alınmış olsa dahi
lokavt kararı uyuşmazlığın kapsamındaki başka işyerleri için de alınabilir.” Hükmü, grev oylamasını
düzenleyen 61. maddenin 3. ve 5. fıkraları grev ve lokavt yasaklarını düzenleyen 62. maddenin 1. fıkrasında
yer alan “(1) can ve mal kurtarma işlerinde; cenaze işlerinde ve mezarlıklarda; şehir şebeke suyu, elektrik,
doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi
ve dağıtımı ile nafta veya doğal gazdan başlayan petrokimya işlerinde; bankacılık hizmetlerinde; Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca doğrudan işletilen işyerlerinde; kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve şehir içi toplu
taşıma hizmetlerinde ve hastanelerde grev ve lokavt yapılamaz.” ifadesi grev ve lokavtın ertelenmesini
düzenleyen 63. madde grev hakkını ve lokavtın kötüye kullanılmasını
düzenleyen 72. maddenin 1. fıkrası,
grev ve lokavt gözcülerini düzenleyen 73. maddenin 1. fıkrası, grev ve

lokavt halinde mülki amirin yetkilerini düzenleyen 74. maddenin 1. fıkrası ile geçici madde 6’nın iptali istenmiştir. 1
2. İptal İsteminin Genel
Gerekçesi
Anayasa Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde iptal isteminin genel gerekçesinden önce girişte davaya konu olan sendikal
hak ve özgürlükler ile ilgili uzunca bir değerlendirme yapılmıştır.
Özellikle dönemler itibarıyla Türkiye’de sendikal hareketi olumsuz
etkileyen iktisadi, siyasi ve hukuki
arka plan örneklerle ortaya konulmuştur. 12 Eylül sonrasında kabul
edilen 2821 ve 2822 sayılı kanunların Türk endüstri ilişkileri sistemini nasıl olumsuz etkilediğini, yıllar itibarıyla da sendikalaşma
oranının, artan işçi sayısına rağmen nasıl düştüğü sayısal verilerle 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 korunmasına dair 87 sayılı sözleşmesi ile
“kamu hizmetlerinde örgütlenme
hakkının korunması ve istihdam
koşullarının belirlenmesi yöntemlerine ilişkin 151 sayılı sözleşmesini” 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. maddesi gereğince usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaların kanun hükmünde olduğu,
bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamayacağı, 2004 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik ile
“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların
aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınacağı” hükme
bağlandığı, anayasal açıdan da Türkiye’nin sendikal mevzuatını ILO
normlarına uygun hale getirilmesinin zorunluluk arz ettiği ifade edilmiştir.
Genel gerekçede 18.10.2012 tarihinde TBMM’de kabul ve 07.11.2012
tarihinde yürürlüğe giren 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun anayasanın 51, 52,
53 ve 54. maddelerinde ifadesini bulan örgütlenme hakkı ve toplu pazarlık hakkı gibi anayasal kuralların
ruhuna uygun düzenlemeler yapılması yerine gündelik ihtiyaçların giderilmesini önceleyen, özgürlükleri kısıtlayıcı bir kanun olduğu ifade
edilmiştir. Kanunun, Türkiye’de çalışma yaşamını doğrudan ilgilendiren
ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu’nun gerekçesinde de görüleceği üzere; çağdaş bir çalışma yaşamı tesis etme gerekçesiyle
ILO ve AB normlarına dayandırılmış
olmasına rağmen, 12 Eylül darbesinin
ürünü olan 2821 ve 2822 sayılı kanunların sendikal hak ve özgürlükler 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, Türkiye’nin AB ile müzakere sürecini yürüttüğünü, müzakere sürecinde açılması gereken fasıllardan birinin de
19. fasıl olan “İstihdam ve Sosyal Politika” başlığı olduğu, AB temel antlaşmaları, diğer AB müktesebatı ve
özellikle AB Temel Haklar Şartı ile
ILO ve Avrupa Konseyi Sosyal Şartı’nda ifadesini bulan temel sendikal haklara uymayı üye devletler için
şart koştuğu ifade edilmiştir. Türkiye’nin AB üyeliğine aday ülke olarak
AB temel antlaşmalarına ve diğer AB
müktesebatına uymayı taahhüt etmiş bulunduğu bu nedenle de üyelik 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 belirtilmiştir.
Sonuç olarak 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ILO tarafından eleştirilen konularda çözüm üretmediği gibi ayrıca
Türkiye’de sendikal hareketin önündeki engelleri kaldırmadığı ve yürürlükteki Anayasa’nın ekonomik ve
sosyal haklar başlığı altındaki 51 , 52,
53 ve 54. maddeleri ile 2, 7, 10, 49, 50,
90. maddelerine aykırı düzenlemeler bulunduğu bu nedenle iptal davası 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. maddesi, sendika özgürlüğünün güvencesini düzenlemektedir. Anayasa Mahkemesi, 25/4. fıkrasında yer
alan “fesih dışında” ibaresi ile 5. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan
“18” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.3
Anayasa Mahkemesi’nin md.
25/f. 4 ve 5’e ilişkin vermiş olduğu iptal kararı, sendikal nedenlerle iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde iş güvencesinin ve sendikal
tazminatın kapsamını genişletmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı, tasarının TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında verilen
bir önerge ile sendikal güvencenin
tahrip edilmesi girişimini ortadan
kaldırmıştır. Gerçekten kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında verilen bir önerge
ile 25. madde metninde çok tartışmalı bir değişiklik yapılmıştır. Fesih
dışında işçiler arasında bir ayrımcılık yapılması sendikal tazminata
bağlanırken, iş sözleşmesi feshedilen işçinin bu haktan yararlanabilmesi İş Kanunu’nun 18. maddesinin
kapsamına girme koşuluna bağlanmıştır. Böylece sendikal tazminatın
uygulama alanı ciddi bir biçimde daraltılmıştır. 18. Maddeye göre iş güvencesinden 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 koşullar bulunmaktadır.
Esas itibarıyla sendikal özgürlüğün teminatı ile ilgili olarak 6356
Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu md. 25’te yapılan
düzenleme, 2821 sayılı Sendikalar
Kanunu’nda olduğu gibi işçilerin işe
alınmaları, çalıştırılmaları ve işlerine son verilmesinde kural olarak
sendikalı, sendikasız ayrımının yapılamayacağını hükme bağlamıştır.4
Md. 25/f. 1’de işe alınmada sendikalı
ve sendikasız ayrımcılığı yasaklanmaktadır. Md. 25/f.1’e göre “İşçilerin işe alınmaları; belirli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli
bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya
herhangi bir sendikaya üye olmamaları veya herhangi bir sendikaya
üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.” Bu fıkradaki düzenleme emredici nitelik taşımaktadır. İş sözleşmesi veya toplu
iş sözleşmesi ile bu hükme aykırı
konulan hükümler geçersiz sayılacaktır. (md. 25/f. 8) işverenin iş için
başvuran adaylar arasında sadece sendika üyesi olmayan kişileri işe
alması kanunun bu hükmüne göre
ayrımcılık sayılacaktır.5
25. maddenin 2. ve 3. fıkraları işverenin, 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 Sendikası, 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 olmamaları yahut mevcut üyeliklerini sona erdirmelerini ölçüt alarak işçiler arasında iş koşulları bakımından
ayrım yapılmasını yasaklamaktadır.
Md. 25/f. 2’ye göre “İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikaya
üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye
olan işçiler arasında çalışma şartları
veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz.”
Aynı maddenin 3. fıkrasında ise, “işçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izniyle iş saatleri içinde işçi
kuruluşların faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya
farklı işleme tabi tutulamaz” denilmiştir. Bu kapsamda işverenin, sendika üyesi olanlarla olmayanlar arasında mesleki yükselme, işin sevk ve
dağıtımı, başka işyerine nakil, geçici dış görevlere gönderme gibi konularda ayrım yapması kanuna aykırı sayılacaktır.6 Belirtelim ki md. 25/f.
2 ve 3’teki kural işverenin işçiler arasında sendikalı olup olmadıklarına bakılmaksızın eğitim, kıdem gibi objektif
ölçütler göz önünde tutularak farklılıklar oluşturmasına engel teşkil etmez. Yeter ki bu uygulama sendikalı işçi veya sendikasız işçi veya başka
bir sendikaya üye olan işçiler arasında
herhangi bir ayrımcılığa mahal vermesin. Burada tek istisna durum, md.
6- Fevzi Şahlanan, “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanunu’nun Sendikalara ilişkin Hükümlerinin 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 edilen “ücret, ikramiye, prim ve paraya
ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri” ile sendika üyesi işçinin lehine olan düzenlemedir. Bu da 6356 Sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu md. 39’da
yer alan “Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar.” Ana kurala uygun bir düzenlemedir.7
Md. 25/f. 4 ve 5, işverenin işçiye yönelik sendikal nedenli haksız ayrımcı muamelesinin yaptırımını düzenlemektedir. Md. 25/f. 4’e göre “İşverenin
fesih dışında yukarıdaki fıkralara aykırı hareket etmesi halinde işçinin
bir yıllık ücreti tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir.” Md. 25/f. 5’e göre ise “sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi
halinde işçi 4857 sayılı kanunun 18, 20
ve 21. madde hükümlerine göre dava
açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin
tespit edilmesi halinde 4857 sayılı kanunun 21. maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya
başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir.
Ancak işçinin işe başlatılmaması halinde ayrıca 4857 sayılı kanunun 21.
maddenin 1. fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilemez. İşçinin 4857
sayılı kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca
sendikal tazminat talebini engellemez.” denilmiştir. Md. 25/f. 4’te fesih
dışında işe almada ve iş ilişkisinin devamı 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 işçiler arasında ayrımcılık yaparsa işçinin en az bir yıllık brüt ücreti tutarında
tazminat öngörmüştür. Burada sendikal nedenle ayrımcılığın varlığını işçi
ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçinin sendikal nedenin varlığını ortaya koymaya durumunda davanın ispat yükümlülüğü işverene geçecektir.
(md. 25/f. 7) 8
Md. 25/f. 5’te sendikal bir nedenle
iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işverenin sendikal nedenle haksız
feshi işlemine karşı hukuki yaptırım
olarak öngörülen tazminatı (işçinin bir
yıllık brüt ücreti tutarından az olmayan tazminat) düzenlerken, hem iki
ayrı dava türüne yer vermekte hem
de iş sözleşmesinin feshi halinde sendikal tazminat talep hakkını iş güvencesi hükümlerine bağlamaktadır.9
Madde hükmünün iki ayrı dava türünü öngörmesi Bilim Komisyonu’nun
önerisidir. Ancak, sendikal tazminat
talep hakkının sadece iş güvencesi
kapsamında olan işçilerle sınırlı tutulması, tasarının TBMM’deki görüşmelerde verilen bir önerge10 ile gerçekleşmiştir. TBMM’deki değişiklik ile
md. 25/f. 5 kapsamında ancak işçi
4857 sayılı İş Kanunu md 18, 20 ve
21. hükümlerinin kapsamına giri8- 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 Milletvekili İsmail Kaşdemir’in Önergesi”, TBMM Tutanak
Dergisi, 7. Birleşim, 8. Oturum (11.10.2012)

yorsa feshin geçersizliği iddiasıyla
işe iade davası açabilmektedir. Belirtelim ki iş sözleşmesinin sendikal
nedenle feshedildiğinin mahkemece tespit edilmesi halinde 4857 sayılı kanunun md 21 uyarınca işçinin 10
işgünü içerisinde işe geri dönme iradesini ortaya koyması veya koymaması ya da işverenin işe başlatması
veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar
verilecektir. Aynı fıkranın son cümlesinde ise sendikal nedenle feshe karşı doğrudan doğruya sendikal tazminat talebi ile dava açabilme
hakkı düzenlenmektedir. İfade edelim ki md. 25/f. 5’in Bilim Komisyonu’nca hazırlanan ilk metni bu denli karmaşık ve anlaşılmaz nitelikte
değildir. Bilim Komisyonu’nca hazırlanan tasarıda maddenin bütünlüğü
ve hukuk tekniği açısından anlaşılması kolay, aynı zamanda yasa koyucunun niyetini herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde
açıkça ortaya koyan bir hükümdür.
Bilim Komisyonu’nun düzenlemiş olduğu 25. maddenin 5. fıkrası aynen şu şekildedir: “sendikal
nedenden dolayı iş sözleşmesinin
feshi halinde işçi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasındaki otuz işçi ve altı aylık çalışma süresi koşulu aranmaksızın, 20
ve 21. madde hükümlerine göre dava
açma hakkına sahiptir. Bu durumda İş Kanunu’nun 21. maddesinin 1.
fıkrası uyarınca ödenecek tazminat yanında ayrıca sendikal tazminata hükmedilir. Sendikal tazminat,
21. maddeye göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya
başlatmaması koşuluna bağlı değil-
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dir. İşçinin İş Kanunu’nun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması
ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.” şeklindedir. Bu düzenlemede açıkça görüldüğü üzere sendikal nedenlerle iş sözleşmesinin
feshedilmesi halinde, hem iş güvencesi hükümlerinin kapsamına girme
şartı aranmaksızın bütün işçilere
işe iade davası açma hakkı tanınmış
hem de ayrıca sendikal tazminat talebi ile dava açma hakkı tanınmıştır.
Daha açık bir ifade ile aynı anda hem
işe iade hem de sendikal tazminat
talep hakkı öngörülmüştür. Belirtelim ki Bilim Komisyonu’nun yapmış
olduğu bu düzenleme, TBMM’nin ilgili komisyonlarında ufak tefek değişikliklerle aynen geçmiştir. Ancak
Meclisteki görüşmeler sırasında iktidar partisine mensup bir grup milletvekili verdikleri bir önerge ile metinde yer alan “otuz işçi ve altı aylık
çalışma süresi koşulu aranmaksızın” ifadesi kanun metninden çıkartılmıştır. Ayrıca önergenin gerekçesinde sendikal nedenle iş ilişkisinin
sona ermesi halinde sendikal tazminatın sadece iş güvencesi kapsamında olan işçiler için öngörüldüğü
belirtilmiştir.11 Ne var ki önerge sahipleri, “otuz işçi ve altı aylık çalışma süresi koşulu aranmaksızın” ifadesini kanun metninden çıkarmak
suretiyle sadece sendikal nedenle iş
sözleşmesinin feshedilmesi halinde
iş güvencesinin kapsamını daraltmamışlardır. Aynı zamanda kanun
metninin kendi içindeki bütünlüğü11- Pir Ali Kaya, “Uluslar arası Normlar Bağlamında
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Değerlendirilmesi”, V. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu, Petrol-İş, Yayın No: 118, İstanbul, 2013, s. 138-139, Ayrıca 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 doktrinde birbirinden farklı görüşler ileri sürülmüştür. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, Bilim
Komisyonu’nun hazırlamış olduğu tasarıdaki espriye uygun olarak
hem sendika özgürlüğünün güvencesi olan tazminatın kapsamını genişletmiştir, hem de madde metni
üzerindeki tartışmaları gidermiştir.
Md. 25/f. 6’ya göre, “İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiasıyla açılacak davada feshin nedenini ispat yükümlülüğü
işverene aittir. Feshin, işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını
iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür.” Kural olarak sendikal nedenlerle yapılan fesihlerde fesih ispat
yükümlülüğü işverene aittir. Ancak
iddiaya bağlı olarak ispat yükümlülüğünün el değiştirmesi de mümkündür. Belirtelim ki madde gerekçesinde de açıkça görüldüğü üzere
Bilim Komisyonu’nun hazırlamış olduğu taslak metninde “... 4857 sayılı
İş Kanunu’nun 18. maddesinin kapsamı dışında bulunan hallerde de işveren feshin nedenini ispat ile yükümlü tutulmuştur. Fesih işleminin
nedeninin işveren tarafından ispat
edilmesi yeterli görülerek bunun bir
‘geçerli neden’ ya da ‘haklı neden’ olması koşulu aranmamıştır…..” 12 Ancak TBMM Genel Kurulu’nda verilen önerge ile md. 25/f. 5 ilk cümlesi
“Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin 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 hakkına sahiptir.”13 şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik sendikal nedenlerle yapılan fesihlerde sadece iş
güvencesi kapsamında olan işçilere
sendikal tazminat davası açma hakkı tanıdığı için, haliyle md. 25/f. 6’da
düzenlenen ispat yükümlülüğünün kapsamını daraltmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin md. 25/f. 4 ve 5’e
ilişkin kısmi iptal kararı, ispat yükümlülüğü açısından da olumlu bir
sonuç ortaya çıkarmıştır.
Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, benzer durumda olan işçiler arasında yaratılan bir ayrımcı uygulamayı da
gidermiştir. Gerçekten, TBMM’de
yapılan düzenlemeyle sendikal
nedenlerle yapılan fesihlerle, sendikal tazminat talep hakkının iş
güvencesi kapsamıyla sınırlandırılması sadece 30’dan az işçinin
çalıştığı işyerindeki işçilerle ve kıdemi 6 aydan az olan işçiler açısından ayrımcı ve hak ihlal edici bir sonuç ortaya çıkarmamıştır.
Aynı zamanda belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar ve İş Kanunu kapsamı dışında kalan çalışanlar açısından da olumsuz bir sonuç
ortaya çıkarmıştır. İş güvencesi hükümlerinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin
feshe karşı haklarını düzenlemesi, doğrudan belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanları kapsam dışı bırakmıştır.14

Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi’nin 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun
md. 25/f. 4 ve 5’e ilişkin iptal kararı, sendika özgürlüğünün teminatı açısından önemli bir karardır.
TBMM Genel Kurulu’nda md. 25/f.
5’te yapılan düzenleme ile yukarıda sayılan işçi gruplarının feshe karşı sendikal tazminat talep
hakkının kapsamı dışında tutulması, her şeyden önce benzer durumda olan işçi grupları arasında
ayrımcı bir uygulamaya sebebiyet
vermiştir. Ayrıca bu düzenleme
ILO Uzmanlar Komitesi ile Sendika
Özgürlüğü Komitesi’nin sendika
özgürlüğü teminatına ilişkin oluşturduğu içtihada aykırı bir norm
ortaya çıkarmıştır. Bu düzenleme
iş güvencesi kapsamında olanlar
ve olmayanlar arasında sendikal
tazminat hakkı açısından ayrımcı bir sonuç ortaya çıkardığı için
Türkiye’nin onayladığı 87, 98 ve
158 sayılı ILO Sözleşmelerine aykırılık oluşturmuştur. ILO denetim organlarının 2821 – 2822 sayılı kanunlara yönelttiği eleştirileri
bertaraf etmek üzere hazırlanan
kanun, sözkonusu düzenlemeler
nedeniyle daha yürürlüğe girmeden ILO’nun eleştirilerine maruz
kalmıştır.15 ILO Sendika Özgürlüğü
Komitesi’ne göre “örgütlenme özgürlüğü, temel insan haklarına ve
özellikle insan yaşamına ve kişisel
güvenliğe tamamen saygı duyulduğu, bunların teminat altına alın-

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 Narmanlıoğlu, (2013), a.g.e., s. 164 vd.

15- Ayrıntılı bilgi için bkz. ILO Memorandum of the International 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 Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin
md. 25/f. 4 ve 5’e ilişkin iptal kararı bir temel insan hakkı olan sendika özgürlüğünü güvence altına alırken aynı zamanda işçiler arasında
yaratılan ayrımcı uygulamayı Anayasa’nın ruhuna uygun olarak ortadan kaldırmıştır.
b. Md. 60/f. 6’ya İlişkin İptal
(Saldırı Lokavtı)
Anayasa Mahkemesi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun md. 60/f. 6’da düzenlenen “Grup toplu iş sözleşmesine
ilişkin uyuşmazlıklarda grev kararı, uyuşmazlığın kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı için alınmış olsa
dahi lokavt kararı uyuşmazlığın
kapsamındaki başka işyerleri için
de alınabilir.” hükmünde yer alan
saldırı lokavtını Anayasa’ya aykırı bulmuştur. Anayasa Mahkemesi
md. 60/f. 6’da geçen “Lokavt kararı
uyuşmazlığın kapsamındaki başka
işyerleri için de alınabilir.” ifadesini
Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun md.
60’ta yapılan düzenlemede menfaatler dengesi gözetilerek kural olarak toplu iş sözleşmesinin bir veya
birden çok işyerini kapsamasını
dikkate alarak lokavt kararının alınmasını, grev kararının alınması koşuluna bağlayarak sadece savunma
lokavtına yer vermiştir. Bu düşünce
2822 sayılı kanunun 26. maddesin16- Ayrıntılı bilgi için bkz., ILO Freedom of Association, 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 düzenlemede grup toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında grev kararı işyerlerinin bir kısmı için alınsa dahi lokavt
kararının uyuşmazlık kapsamındaki işyerlerinin tamamı için alınması mümkündür. Md. 60/f. 6’daki
hüküm lokavtın greve eşdeğer olmadığı, savunma lokavtı esasını aştığı gerekçesiyle doktrinde yoğun eleştiri almıştır.18 Belirtelim ki
grup toplu iş sözleşmelerinde toplu
iş uyuşmazlığının birden çok işyerini kapsaması nedeniyle tarafların iyi
niyet kurallarını zorlaması mümkündür. Dahası ülkemizde işveren
kesiminin bir güç gösterisi olarak
çok kapsamlı lokavt kararı aldığı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla grup
toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında işverenin bu etkisinin dikkate
alınması gerekir.19
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun md.
60’ın gerekçesinde de açıkça belirtildiği gibi “mücadele araçlarının eşit
olması gereğince lokavt kararının
alınması ve uygulanması da greve
paralel” düzenlenmelidir. Dolayısıyla
grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki uyuşmazlıklarda grev kararı
uyuşmazlığın kapsamındaki işyerlerinin bir kısmı için alınmış olsa
dahi lokavt kararının o uyuşmazlığın 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, İstanbul, 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 uyuşmazlığı kapsamında bulunan işyerlerinin tamamı için lokavt kararı alma
hakkı tanımaktadır.
Yukarıda sayılan sebeplerle Anayasa Mahkemesi’nin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun md. 60/f. 6’ya ilişkin
iptal kararı, grup toplu iş sözleşmesi
kapsamındaki toplu iş uyuşmazlıklarında, işverene saldırı lokavtı yapabilme hakkını sona erdirmiştir.
Böylece Türk İş Hukuku’nda temel
bir ilke olarak benimsenen savunma lokavtı bütün toplu iş sözleşmesi türleri için eşit hale getirilmiştir.
Herhangi bir işyerinde grev kararı
alınmadığı sürece, lokavt kararı alınamayacaktır. Aksi halde alınan lokavt kararı kanun dışı lokavt sayılacaktır.
c. Md. 62/f 1’e İlişkin İptal
(Grev Yasakları)
Anayasa Mahkemesi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu’nun md. 62/f. 1’de düzenlenen “Can ve mal kurtarma işlerinde;
cenaze işlerinde ve mezarlıklarda;
şehir şebeke suyu, elektrik, doğalgaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan
başlayan petro kimya işlerinde; bankacılık hizmetlerinde; Milli Savunma
Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca doğrudan işletilen işyerlerinde; kamu kuruluşlarınca yürütülen
itfaiye ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve hastanelerde grev ve
lokavt yapılamaz.” grev yasağı kapsamındaki işyerleri ile ilgili olarak

“bankacılık hizmetlerinde” ile “ve
şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı
olduğuna ve iptaline karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının, bankacılık hizmetleri ile şehir içi toplu taşıma hizmetlerini grev
yasağı kapsamı dışına çıkarması
önemlidir, ancak yetersizdir. Çünkü 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, hukukumuzda var olan grev ve lokavt yasaklarına yönelttiği eleştiriler dikkate alınarak bir yasal düzenleme
yapılmak istenmiştir. Bu niyet temelinde Bilim Komisyonu’nun hazırlamış olduğu tasarıda grev yasakları,
doğrudan yargı makamının yetkisine bırakılmıştır. Ancak daha
sonra sosyal tarafların eleştiri ve
önerileri dikkate alınarak 2822 sayılı kanunda iki ayrı maddede düzenlenen grevin yasak olduğu işler
ve grevin yasak olduğu işyerleri tek bir maddede birleştirilmek
suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 62/f.
1’de düzenlenen yeni durum, eski
kanunda mevcut olan bazı yasakları aynen korumuş, “noterlik hizmetlerini, termik santralleri besleyen linyit üretimi, aşı ve serum
imal eden işyerleri, eczaneleri, eğitim ve öğretim kurumlarını ve çocuk bakım yerleri ile huzurevlerini” grev yasağının kapsamı dışına
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çıkarmıştır.20 Ancak bankacılık hizmetleri, petrol üretimi, tasfiyesi ve
dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan
başlayan petro kimya işleri ve şehir içi toplu taşıma hizmetleri gibi
ILO’nun zorunlu hizmetler kavramına uymayan kimi işler grev yasağı
kapsamında tutulmuştur.
ILO’ya göre bir hizmetin grev yasağı kapsamına girebilmesi için
uyuşmazlık neticesinde greve gidildiği takdirde “yaşamı, kişi güvenliğini veya nüfusun tamamını
veya bir kısmının sağlığını tehlikeye sokacak şekilde temel hizmetlerin kesintiye uğraması gerekir.” ILO
Uzmanlar Komitesi ile Sendika Özgürlüğü Komitesi grev yasağına ilişkin kararlarında zorunlu temel hizmetler olarak; “hastaneler, elektrik
hizmetleri, su tedarik hizmetleri, telefon hizmetleri, hava trafik kontrol hizmetleri”ni dikkate almaktadır. Bunun dışında kalan hizmetler
grev yasağını haklı kılacak nitelikte
hayati hizmetler kategorisinde görülmemektedir.21 Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin 62/f. 1’e ilişkin
vermiş olduğu iptal kararı kısmen
de olsa grev yasağının kapsamını
daraltmıştır. Bankacılık hizmetleri ile şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin grev yasağı kapsamından çıkarılması, ILO denetim organlarının
zorunlu hizmetler kavramına uygun
bir yaklaşımdır.
Öteyandan, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının yürürlüğe girmesiyle işveren kesimi “ekonomik
büyüme”, “finansal istikrarın korunması” ve “yatırımların sürdürü20- 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 bankacılık hizmetlerinin yeniden grev
yasağı kapsamına alınması hususunda ciddi bir çaba içine girecektir.
Belirtelim ki, bankacılık hizmetleri ile diğer ticari faaliyetler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak sektörde
çalışan binlerce işçinin sendika özgürlüğü ve hakkının bir parçası olan
grev hakkının engellenmemesi gerekir. Ancak sektörün özelliği dikkate alınarak grevin uygulanması ile
ilgili grev hakkını da koruyacak şekilde bazı önlemler almak mümkündür. Bankacılık sektörü ülkemizde
en fazla eğitimli işgücünü bünyesinde barındırmasına rağmen, haftalık
çalışma süresinin yasal haftalık çalışma süresi üzerinde olduğu, fazla çalışma ücretinin ödenmediği, genel olarak ücretlerin düşük olduğu
ve yüksel performans temelli bir iş
gördürmenin söz konusu olduğu bir
sektördür. Bu sektör çalışanlarının
toplu iş uyuşmazlıklarında grev aracına olan ihtiyaçları hiçbir sektörden
daha az değildir.
SONUÇ
Sendika özgürlüğü, çalışanların ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için
serbestçe örgütlerini kurma, üye
olma, faaliyette bulunma, toplu pazarlık sürecine katılma ve toplu iş
sözleşmesi akdetme hakkını kapsar. Tarihsel olarak sendika özgürlüğü, işçilerin dayanışma ve korunma ihtiyaçlarının bir gereği olarak
ortaya çıkmıştır. Belirtelim ki sendi22- 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.

KARATAHTA/ İŞ YAZILARI 229

kaya üye olma hakkı, doğrudan toplu
iş sözleşmesi akdetme hakkını etkilemektedir. Sendikanın toplu iş sözleşmesi marifetiyle çalışma koşullarını, ücret ve diğer hakları işçi lehine
değiştirebilmesi için her şeyden önce
sırtını ciddi bir sendika üyesi işçi kitlesine dayandırması gerekir. Bu nedenlerden dolayı, işverenin kendi işyerlerinde, işçilerin sendika üyeliğine veya
genel olarak örgütlenme hakkına
sempati ile bakacağını beklemek
eşyanın tabiatına uygun düşmez.
Dolayısıyla sendika üyeliğinin ve
genel olarak sendika özgürlüğünün bir yaptırıma bağlanması suretiyle güvence altına alınması,
hem sendikanın örgütsel varlığını,
hem de toplu pazarlık ve grev gibi
toplu iş sözleşmesinin akdine yönelik diğer kolektif hakları da güvence altına almaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz gerekçeler temelinde, Anayasa Mahkemesi’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 özgürlüğü ve hakkı açısından önemli bir
karardır. Her şeyden önce uluslar arası normlara ve Anayasa’ya
aykırı kimi hükümler kanundan çıkarılmıştır. Özellikle sendika özgürlüğünün güvencesini düzenleyen md 25/f. 4 ve 5’e ilişkin
iptal kararı, sendika üyeliğini bütün işçiler için eşit haklar temelinde güvenceye kavuşturmuştur. İş
sözleşmesinin feshinde iş güvencesi kapsamında olan işçi ile iş güvencesi kapsamında olmayan işçi
arasındaki ayrımcı uygulama giderilmiştir. Bu karar, ülkemizde çok

yaygın olan sendikal nedenlerle işten
çıkarmaları azaltacaktır. Ayrıca sendikal tazminat talep hakkının otuzdan az işçinin çalıştığı işyerlerindeki
işçilere tanınmış olması, küçük işyerlerinde örgütlenme eğilimini arttıracaktır.
Anayasa Mahkemesi’nin 60/f.
6’ya ilişkin iptal kararı, grup toplu iş
sözleşmesi kapsamında ortaya çıkan
toplu iş uyuşmazlıklarında işçi sendikasının sadece işyerlerinin bir kısmı
için grev kararı alması, buna mukabil
işverenin uyuşmazlık kapsamındaki
işyerlerinin tamamında lokavt kararı
alabilme yetkisini ortadan kaldırmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, öteden beri Türk İş Hukuku’nda
benimsenen ‘grev kararı alınmadıkça bir işyerinde lokavt alınamaz’ ilkesi ile mutlak barış yükümlülüğünü
pekiştirmiştir. Böylece saldırı lokavtı
tamamıyla Türk İş Hukuku’ndan çıkartılmıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin 62/f. 1’e
ilişkin iptal kararı, bankacılık hizmetleri ile şehir içi toplu taşıma hizmetlerini grev yasağının bulunduğu işler ve
işyerlerinin kapsamı dışına çıkarmıştır. Bu iptal kararı sayesinde grev yasaklarının kapsamı daralmıştır. Dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde
bankacılık hizmetlerinde grev yasağı yoktur. ILO denetim organlarının
kabul ettiği ölçütlere göre bankacılık hizmetleri ve şehir içi toplu taşıma
hizmetleri, yaşamı, kişi güvenliğini
veya toplum sağlığını tehlikeye sokacak, ifası zorunlu, hizmetler değildir.
Dolayısıyla bu işyerlerinde çalışanların örgütlenme haklarının bir parçası olan grev haklarını kullanmaları
olağan bir hak olarak görülmelidir.
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