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• İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ ( İşverenin Akitlerini Haklı Bir Sebep Olmadıkça Feshedemeyeceği - 

Fesih Bildiriminin Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Dava Açma Hakkının Kullanılması Gereği ) 

 

• İŞE İADEDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Fesih Bildiriminin Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde Dava 

Açma Hakkının Kullanılması Gereği - Sendika Temsilcileri  
) 

 

• ASKIYA ALMA İŞLEMİ ( İşyeri Sendika Temsilcilerinin Akitlerini - Bildirimin Tebliğ Tarihinden İtibaren 

Bir Ay İçinde Dava Açma Hakkının Kullanılması Gereği ) 

 

• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İşyeri Sendika Temsilcilerinin Akitlerinin Feshi Bildirimi - Tebliğ Tarihinden 

İtibaren Bir Ay İçinde Dava Açma Hakkının Kullanılması Gereği ) 

 

2821/m.30 

 

ÖZET : İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin akitlerini haklı bir sebep olmadıkça feshedemez. 

 

Fesih bildirimin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde temsilcinin veya üyesi bulunduğu sendikanın iş mahkemesinde 
dava açma hakkı vardır. Mahkeme; temsilcinin işe iade edilmesine karar verirse fesih geçersiz sayılır ve temsilcinin 
işten çıkarıldığı tarihten itibaren temsilcilik süresinin devamınca ücret ve diğer bütün hakları işverence ödenir. 

 

DAVA : Davacı, askıya alma işleminin iptali ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 

 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 

 

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

 

KARAR : Davalıya ait işyerinde, işyeri sendika temsilcisi olarak çalışan davacı, iş sözleşmesinin haksız olarak 

29.9.2001 tarihinden 7.11.2001 tarihine kadar 40 gün askıya alındığını, bunun haksız olduğunu belirterek, askıya alma 
işleminin iptali ile mahrum kaldığı ücret ve diğer haklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. 

 

Mahkemece istek kabul edilmiştir. 

Uyuşmazlığa konu olan askıya alma işlemi tarihinde yürürlükte olan 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30. maddesine 

göre, ""işveren, işyeri sendika temsilcilerinin akitlerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde 

bildirmedikçe feshedemez. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde temsilcinin veya üyesi bulunduğu 

sendikanın iş mahkemesinde dava açma hakkı vardır. ... Mahkeme temsilcinin işine iade edilmesine karar verirse fesih 

geçersiz sayılarak iş görülmemiş olsa bile temsilcinin işten çıkarıldığı tarihten başlamak üzere temsilcilik süresinin 

devamınca ücreti ve diğer bütün hakları işverence ödenir."" Uyuşmazlık konusu olayda, fesih niteliğinde sayılan askıya 

alma işlemi 29.9.2001 tarihi olup, dava 14.4.2003 tarihinde açılmıştır. Davacı işlemin iptali, bir başka anlatımla işe iade 

davasını hak düşürücü süre olan bir aylık süre içinde açmamıştır. Somut bu maddi ve hukuki olgulara göre davanın 

reddi gerekir. Yazılı şekilde kabulü hatalıdır. 

 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgiliye iadesine, 20.9.2004 gününde oybirliği ile karar verildi. 


