
Sendika Yöneticiliği Güvencesinden Yararlanmada Anayasa 
Mahkemesi'nin Sendikal Özgürlüklere Eşitlik Ilkesi Yaklaşımı1 

I. Giriş 

Anayasa Mahkemesi, profesyonel sendika yöneticileriyle ilgili olarak verdiği 
son bir bireysel başvuru kararında2, sendikal özgürlüklerin kullanımında eşitlik 
ilkesinin göz önünde bulundurulmasını bir kez daha vurgulamış 
bulunmaktadır. Gerçekten, iş hukuku bakımından eşitlik ilkesinin 
uygulanması, her zaman mutlak bir nitelik taşımamakta; işin veya işyerinin 
özellikleri ile işçinin özel durumu, hareket ve davranışları, iş sözleşmesinin 
feshinde eşitlik ilkesinden uzaklaşmayı zorunlu kılabilmektedir. Nitekim, 
işveren, işçinin iş sözleşmesini feshi ihbar suretiyle sona erdirmek istediğinde, 
onun tüm özel durumu ile tutum ve daranışlarını göz önünde tutar. Bu durum 
ise, kural olarak, feshi ihbar suretiyle fesih sırasında eşit davranma esasından 
ayrılmayı gerektirmektedir3. 

Ancak, eşitlik esasından uzaklaşma, öncelikle yasal iş güvencesi hükümleri 
tarafından önemli ölçüde sınırlanmıştır. Bunun gibi, eşitlik esasından 
ayrılmamayı zorunlu kılan bir diğer sınırlama da, Anayasa Mahkemesi'nin söz 
konusu kararında isabetle belirtildiği üzere, sendikal özgürlüklerin kullanımı 
sırasında kendisini göstermektedir. Bu anlamda, sendikal özgürlüklerin 
kullanımı, sendikalar uygulaması bakımından, sendika üyeliği ile sendika 
yöneticiliği ve işyeri sendika temsilciliği konularına getirilen yasal 
güvencelerde kendisini göstermektedir.  

İşte, eşitlik ilkesi, Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararında, bunlardan 
sendika yöneticiliğinin güvencesi konusunda ele alınmakta ve sendika 
yöneticiliğinde sendikal ayrımcılık yapılamayacağı vurgulanmaktadır. Bu 
nedenle, aşağıda ilkin, Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararına konu 
olan olaylar özetlenecek ve daha sonra, yasal düzenlemeler ışığında sendika 
yöneticiliğinin güvencesine kısaca değinilip, anılan kararın irdelenmesine 
geçilecektir.   

II. Sendikal Özgürlükler Bağlamında Sendika Yöneticisinin Güvencesi 

 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, yerine geçtiği 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu gibi, sendika yönetimine seçilip işyerinden ayrılan 
(profesyonel) sendika yöneticilerine yasal güvence sağlamaktadır. Anayasa 
Mahkemesi’nin söz konusu başvuru kararına konu olay 2821 sayılı Yasa 
döneminde geçtiği ama temyiz incelemesi sırasında 6356 sayılı Yasa 
yürürlüğe girdiği için, her iki yasa dönemine ilişkin düzenlemelerin 
anımsanmasında ve karşılaştırılmasında yarar vardır. 

 Gerçekten, yürürlükten kalkmış bulunan 2821 sayılı Yasa, “sendika ve 
konfederasyonların yönetim kurullarında görev aldığı için kendi isteği ile 
çalıştığı işyerlerinden ayrılan işçiler, bu görevlerinin seçime girmemek, 
yeniden seçilmemek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle son bulması 
halinde, ayrıldıkları işyerinde işe yeniden alınmalarını istedikleri takdirde, 
işveren, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu işçileri o andaki 
şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe, diğer isteklilere 
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nazaran öncelik vererek almak zorundadır” hükmünü (m. 29/I c. 1) 
taşımaktaydı. 2821 sayılı Yasa’nın yerine geçen 6356 sayılı Yasa ise, daha 
güvenceli bir biçimde ve duruma açıklık getirecek nitelikte olmak üzere, aynı 
esası kabul etmekle birlikte, profesyonel yöneticinin kıdem tazminatı hakkını 
yasal güvence altına almıştır4.  

Buna göre, profesyonel sendika yöneticisi, genel olarak, ya işyerinden ayrılma 
anında veya yöneticiliği sırasında kıdem tazminatını alacak ya da görevi sona 
erdikten sonra işveren tarafından eski işine geri alınmadığı takdirde, kıdem 
tazminatına hak kazanacaktır (m. 23/I-III, geç. m. 5). Böylece, önceki yasa 
döneminde eski yöneticiyi işe başlatmayan işverene karşı uygulanacak 
yaptırım, tartışma konusu olmaktaydı. Bu tür tartışmaları ortadan kaldırmak 
üzere, uygulamada toplu iş sözleşmeleri yoluyla güvence sağlanmaya 
çalışılmaktaydı.  

Nitekim, anılan Anayasa Mahkemesi’ne başvuru kararına konu olan olayda, 
İstanbul Büyükşehin Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler 
İşçileri Sendikası arasında imzalanmış İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin de, 
“sendikadaki görevi sona eren ve işe dönmek için müracaat eden sendika 
yöneticileri, üç ay içinde işe alınmazsa, işveren kıdem tazminatlarını toptan 
öder” (m. 9/bent c) hükmüne yer vermek suretiyle, profesyonel sendika 
yöneticisinin kıdem tazminatı hakkını güvence altına almaya çalıştığı 
görülmektedir.   

III. Eşitlik İlkesi Açısından Profesyonel Sendika Yöneticisinin Güvencesi 

Profesyonel sendika yöneticiliği güvence, sendikal özgürlüklerin korunması 
bakımından, salt yöneticinin kıdem tazminatı hakkını güvence almakla 
sağlanmış olmamaktadır. Çünkü, görevi sona eren profesyonel sendika 
yöneticisini işe başlatmayacak işveren, buna karar verirken “objektif ve makul 
bir haklı neden” taşımamamış olabilir. Nitekim, işveren; sözgelimi, sendikal 
ayrımcılık yapmak suretiyle, görevi sona eren profesyonel sendika yöneticisini 
işe başlatmamış bulunabilir.  

Diğer yandan, işe başlatmama olgusu; sendikal özgürlüklerin yaşama 
geçirilmesi bakımından, 2821 sayılı Yasa döneminde olduğu üzere salt cezai 
yaptırım uygulanması veya 6356 sayılı Yasa dönemindeki gibi sadece kıdem 
tazminatı hakkının göz önünde bulundurulması suretiyle geçiştirilebilecek bir 
durum değildir. Çünkü, önemli olan nokta, görevi sona eren sendika 
yöneticisinin önceki işine dönebilmesini güvence altına almaktır.  

İşte, bu noktada Anayasa Mahkemesi, soruna eşitlik ilkesi açısından 
yaklaşmaktadır. Gerçekten, söz konusu başvuru kararına konu olan olayda 
işveren (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), işe iade talebinde bulunan sendika 
yöneticilerinden Belediye-İş Sendikası üyesi olanların sözleşmelerini 
sonlandırırken, Hizmet-İş Sendikası üyesi olanları ise işe iade etmiş 
bulunmaktadır. Nitekim, İstanbul 12. İş Mahkemesi'nce yürütülen yargılama 
sırasında işveren Belediye tarafından sunulan yazıda, 2011 yılında sendika 
yöneticiliği sonrası işe başlatılan iki kişinin bulunduğu ve söz konusu kişilerin 
de başvurucuların üyesi olmadıkları diğer bir işçi sendikasının (Hizmet-İş 
Sendikası'nın) üyesi bulundukları bildirilmiştir.   
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Bu bağlamda, İstanbul 12. İş Mahkemesi: 

".. 2821 sayılı Yasa 29. maddeye aykırı hareket eden işveren için aynı 
yasanın 59. maddesinin 2. bendinde ağır para cezası öngörülmüştür. İşveren, 
bu cezai yaptırıma kendi menfaat dengesi açısından razı olup işçiyi işe 
almadığı durumda da söz konusu cezai yaptırım ile birlikte hukuki yaptırım 
devreye girmektedir. Diğer bir deyişle işverenin işçiyi işe almaması halinde 
cezai yaptırım ile birlikte işçinin feshin hukuki sonuçlarıyla ilgili kanuni 
haklarının ve varsa iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan 
tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır. 

Ancak buradaki zorunluluk hali, sadece cezai ve hukuki yaptırımla 
sınırlıdır. Bunlar dışında yasada ifaya yönelik herhangi bir hüküm ve 
düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle sendikal görevi sona eren ve 
süresinde işe başlatılması  için işverene başvuran işçinin işveren tarafından 
işe alınmamış olması mahkemece işe başlatılması şeklinde ifaya yönelik 
hüküm kurulmasını gerektirmez. Zira ortada bir işveren feshi 
bulunmamaktadır .." 

biçimindeki gerekçeyle, başvurucuların iş sözleşmelerinin sendikal nedenle 
feshedildiğine ilişkin iddialarını yerinde bulmamıştır. Alt mahkemenin bu 
gerekçeli kararı, temyiz mercii olan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından da 
delillerin isabetli şekilde takdir edilmiş olduğu gerekçesiyle onanmak suretiyle, 
hukuken yerinde ve doğru bulunmuştur.    

Mülga 2821 sayılı Yasa'nın 29 uncu maddesindeki düzenlemenin daha sonra 
yerine geçen 6356 sayılı Yasa'nın 23 üncü maddesine oranla sendikal 
özgürlükleri korumadaki yetersizliği karşısında, söz konusu kararda ifaya 
yönelik hüküm kurmaktan kaçınılmıştır. Ancak, bu durum, feshin sendikal 
nedenle yapıldığına ilişkin bir tespit hükmü kurulmasına engel 
oluşturmamaktadır. Nitekim, sendikal ayrımcılığa engel oluşturup sendikal 
tazminata hükmetmeye olanak tanıyan ve sendikal özgürlükleri koruyan bir 
düzenleme (2821 sayılı Yasa m. 31), önceki dönemde de mevcuttu.  

Ancak, işveren tarafından işe başlatılmama gerek alt mahkeme ve gerekse 
Yargıtay uygulamasında iş sözleşmesinin işverence feshi olarak 
değerlendirilmediği için, söz konusu hüküm sendika yöneticilerine de 
uygulanacak bir hüküm şeklinde ele alınmamış ve anılan hükme başvurmaya 
gereksinme duyulmamıştır. Oysa, temyiz incelemesi aşamasında, 6356 sayılı 
Yasa'nın yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmektedir. Bu anlamda, geçmiş 
döneme egemen olan bu yanlış algı yüzünden olsa gerek; yeni yasa (6356 
sayılı Yasa), "bu kişiler süresi içinde işe başlatılmadığı takdirde, iş 
sözleşmeleri işverence feshedilmiş sayılır" (m. 23/II son cümle) biçimindeki 
son derece açık bir hukuki düzenlemeye yer verme gereksinimini duymuştur. 

Anayasa Mahkemesi ise, başka sendika üyelerinin işe iade isteklerinin kabul 
edilmesine karşın kendilerinin işe iade edilmemelerinin eşitlik ilkesine aykırı 
olduğuna ilişkin iddiaları, sendika hakkıyla (Ay. m. 51) bağlantılı biçimde ele 
almıştır. Buna göre, "işverenin sendika üyeliği dışındaki sebeplerle işe iade 
taleplerini değerlendirdikten sonra ortaya çıkan bazı sendika üyelerini dışarda 
bırakan sonuç çıkması ve bu sonucun ayrımcılık olarak kabul edilmemesi 



 4 

mümkündür. Fakat buna ilişkin işçi değerlendirmelerinin objektif ölçülere ve 
açıklanabilir nedenlere dayanması gerekmektedir"5. Söz konusu karara konu 
olan somut olayda ise, işverenin tercihinin farklı sendika üyeliği dışındaki 
objektif ölçü ve nedenlere dayandığına ilişkin herhangi bir açıklama veya 
değerlendirmeye rastlanılmamaktadır. Oysa, sendikal ayrımcılığa ilişkin 
iddiaların ilk derece mahkeme kararlarında tartışılması gerekirdi, ki; somut 
olayda, söz konusu mahkemelerce bunun yapılmadığı, Anayasa 
Mahkemesi'nce isabetle belirtilmektedir. Bu anlamda, Anayasa Mahkemesi; 
işe iade talepleri değerlendirilirken "objektif ve makul bir haklı neden" 
olmaksızın işçilere, bağlı bulundukları sendika dikkate alınarak farklı işlem 
yapılmasının meşru bir amacının olmadığını kabul etmekte ve bunun da, 
eşitlik ilkesiyle (ayrımcılık yasağıyla) (Ay. m. 10) bağdaşmadığını ileri 
sürmektedir6.  

IV. Değerlendirme ve Sonuç 

Anayasa Mahkemesi; söz konusu kararın dayandığı olayın özelliği gereği 
doğal olarak, salt farklı sendikalara üyelik yüzünden işverenin profesyonel 
sendika yöneticisini işe iade etmeyişini dikkate almakta ve eski işe dönmenin 
mutlak nitelikte sağlanması gereği üzerinde durmamaktadır. Bununla birlikte, 
söz konusu kararda, her iki yöndeki görüşe dayanak oluşturabilecek 
anlatımlara rastlanmaktadır.  

Nitekim, anılan karardaki ".. sendika görevi nedeniyle işten ayrılan kişilerin 
ayrılma tarihine kadar ortaya çıkan haklarının korunmasının yanı sıra eski 
görevine dönüşünün mutlak biçimde sağlanmasının, sendika hakkının etkin 
kullanımı için gerekli bir güvence olduğu tam olarak ortaya konulmamıştır .." 
anlatımı, profesyonel sendika yöneticilerine tanınan eski işlerine iade 
yükümünün mutlak nitelikte olduğunu ve herhangi bir karşılaştırmanın (eşitlik 
ilkesinin uygulanmasının) söz konusu olmadığı durumlarda dahi, işverenin bu 
yükümlülüğe mutlak biçimde uyması gerektiği görüşüne hak kazandırır 
niteliktedir.   

Buna karşılık, aynı kararda yer alan: 

".. 6356 sayılı Kanun'un 23. maddesi ile başvurucuların sendika 
görevine ayrılmaları, "işe iade" veya "kıdem tazminatı" olmak üzere alternatif 
iki güvence ile korunmuştur .. Böylece sendika görevi sonrası işe 
başlatılmama halinde ilgililerin "ihbar tazminatı" veye "sendikal tazminat" 
taleplerinin karşılanmaması gibi kısmi ekonomik zararlar söz konusu olsa da, 
sendika hakkının kullanımın önemli ölçüde kısıtlayan bir zorlamadan söz 
etmek mümkün gözükmemektedir .."7 

anlatımı, sanki işveren görevi sona eren profesyonel sendika yöneticisini eski 
işine iade etmek veya etmeyip kıdem tazminatını ödemek gibi bir seçimlik 
hakka sahipmiş izlenimini yaratır niteliktedir.  

İşverene böyle bir seçimlik yetkinin tanınması ve bu yolda davranan işverenin 
sendikal nedenle hareket edip etmediğinin yargı denetiminden uzak tutulması 
ise, sendikal özgürlüklerin kullanılması (yaşama geçirilmesi) bakımından 
sendika yöneticiliğine tanınmış yasal güvenceyi güçsüzleştirecektir. Çünkü, 
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geçmişte ekonomik mücadele içerisinde karşısında yer almış sendika 
yöneticisini tekrar işyerinde görmek isteyecek işveren sayısı, sanırım çok 
azdır.  

Bu açıdan, eski göreve iade yükümüne mutlak nitelik kazandırılması, sendikal 
özgürlüklerin kullanılması ve sendika yöneticiliği güvencesinin güçlendirilmesi 
için, zorunlu görünmektedir. Ancak, söz konusu yüküme tanınacak mutlak 
nitelik, nesnel (objektif) nitelikteki haklı nedenlerin hukuken meşruluk 
kazanmasını engellemeyecektir. Bunun için de, sendika yöneticisini eski işine 
iade etmeyecek işverenin, tıpkı eşitlik ilkesinin (karşılaştırmanın) söz konusu 
olduğu durumlarda olduğu üzere, nesnel (hukuken haklı sayılabilecek) bir ölçü 
veya nedene sahip bulunması aranacaktır.  

Bu bakımdan, Anayasa Mahkemesi'nin sendika yöneticiliğinin güvencesine 
ilişkin eşitlik yaklaşımı, sonucu itibariyle doğru ve yerinde görünmesine karşın, 
eski göreve iade yükümünün mutlak niteliğinin ortadan kalkmasına kapı 
aralayacak biçimde değerlendirilmemek gerekir.  
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