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 ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVERENİN 
İSTEĞİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA 
ERDİRİLMESİ 
 İŞYERİNDE İŞ SAATLERİ İÇERİSİNDE 
İŞVERENİN BİLGİSİYLE TOPLANTI 
 TOPLANTIDA GEÇEN SÜRENİN SONRADAN 
ÇALIŞARAK TELAFİSİ 
 EŞİT İŞLEM BORCU 
 GEÇERSİZ FESİH 
 
ÖZETİ: İşyerinde toplantının işletme müdürü ve 
şefinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği, toplantıya 
katılanların aynı gün mesai yapmadıkları 1,5 saat 
için, vardiya bitiminden sonra yaklaşık 3-4 saat 
çalıştıkları, böylece toplantı karşılığı çalışılmayan 
sürenin fazlası ile telafi edildiği, işverenin bir 
zararının oluşmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 
toplantıya 30 işçi katıldığı belirtilmesine rağmen, 
sadece davacının da bulunduğu 4 işçinin iş 
sözleşmelerinin feshi, eşit işlem yapma borcuna 
aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki davalı alt işveren, 
fesihte iradesinin oluşmadığını da açıklamıştır. 
Somut bu olgulara göre, iş sözleşmesinin feshinin 
haklı olduğuna ve davanın reddine karar verilmesi 
hatalıdır. 

 
DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 

istemiştir. 
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.  
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Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

İş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddelerine 
aykırı olarak feshedildiğini iddia eden davacı, feshin geçerli nedenle yapılmadığını 
belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı, asıl işverenle yaptığı sözleşme hükümlerine göre hareket ettiğini ve 
talimatı uygulamak zorunda kaldığını, işyerinde meydan gelen işi bırakma eylemi 
nedeni ile, zarar meydan geldiğini ve asıl işverenin işçilerin savunmasını aldığını, 
feshin asıl işverence iradesi dışında gerçekleştirildiğini savunmuştur  

Mahkemece, davacı işi bırakma eylemine katıldığını, işin durmasına ve 
işyerinin zarara uğramasına neden olunduğunu, feshin haklı olduğu gerekçesi ile 
istemin reddine karar verilmiştir.  

Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.  
Dosya içeriğine göre, davalının fesih işlemini, asıl işveren konumunda olan 

Pınar Anadolu Gıda San.A.Ş.’nin istemi üzerine gerçekleştirildiği, davacının 
işyerinde 30 işçi ile birlikte mesai saatleri içinde yaklaşık 1.5 saat toplantı yaptığı, 
işi bıraktığı ve zarara neden olduğunun belirtildiği, asıl işverence davacı ve bir 
kısım işçinin savunmalarının alındığı, özellikle halen işyerinde çalışan tanığın 
anlatımına ve belgelere göre, asıl işverene bağlı çalışan ve işveren temsilcisi 
konumunda olan işçinin, işçilere kötü davranışının şikayet edilmesi üzerine 
işyerinde toplantının işletme müdürü ve şefinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği, 
toplantıya katılanların aynı gün mesai yapmadıkları 1,5 saat için, vardiya 
bitiminden sonra yaklaşık 3-4 saat çalıştıkları, böylece toplantı karşılığı 
çalışılmayan sürenin fazlası ile telafi edildiği, işverenin bir zararının oluşmadığı 
anlaşılmaktadır. Ayrıca toplantıya 30 işçi katıldığı belirtilmesine rağmen, sadece 
davacının da bulunduğu 4 işçinin iş sözleşmelerinin feshi, eşit işlem yapma 
borcuna aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki davalı alt işveren, fesihte iradesinin 
oluşmadığını da açıklamıştır. Somut bu olgulara göre, iş sözleşmesinin feshinin 
haklı olduğuna ve davanın reddine karar verilmesi hatalıdır. Feshin geçersizliğine 
ve işe iadeye karar verilmesi gerekir.  

4857 sayılı İş Kanununun da düzenlenen ve feshin geçersizliğinin 
sonucuna bağlanan işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücret alacağı, 
davacının başvurusu ve davalının işe başlatmaması halinde uygulanması gereken 
tespit niteliğinde hükümler olduğundan, talep olsun olmasın, resen miktar 
belirtilmeksizin karar altına alınmalıdır. Ayrıca tespit niteliğindeki bu hüküm 
nedeni ile, karar harcı ve vekalet ücretinin maktu olarak takdiri gerekir. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.  
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HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile; 
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN 

KALDIRILMASINA,  
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,  
3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi 

içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 
davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt 
ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,  

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak 
kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve 
diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,  

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
6. Davacının yapmış olduğu 29 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili 

ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına,  

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350.- YTL ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,  

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,    kesin 
olarak 25.4.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.    
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