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 İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN BİR GÜNDE 
OLSA İŞE BAŞLAMANIN DAVAYI KONUSUZ 
KILACAĞI 
 TANIK  DİNLETİLMEYECEĞİ BEYANIN-
DAN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLGULAR İÇİN 
TANIK  DİNLENEBİLECEĞİ 
 
ÖZETİ: Davacının bir gün de olsa işe başlatılmış 
olması halinde dava işe iade talebi yönünden 
konusuz kalır. Davalı işveren, 28.12.2005 tarihli 
oturumda tanık dinletmeyeceklerini açıklamış ise de, 
sonraki duruşmalarda davacının 2.2.2006 tarihinde 
işe başlatıldığına yönelik savunmada bulunmuş ve 
bu iddiasını kanıtlamak üzere tanık dinletmek 
istemiştir. Mahkemece davacının muvafakat 
etmediği gerekçesi ile davalının tanık dinletme isteği 
reddedilmiştir. Ancak, davalı vekili tarafından tanık 
dinletilmeyeceğinin belirtildiği tarihten sonra 
davacının işe başladığı ileri sürülmüştür. Yargılama 
sırasında ortaya çıkan ve talep konusu ile doğrudan 
ilgili olan bu olgunun araştırılması gerekir. Bu 
nedenle davacının işe başlatılıp başlatılmadığının 
taraflardan delilleri istenerek ve varsa tanıkları 
dinlenmek suretiyle sonucuna göre karar verilmesi 
gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulmuş 
olması hatalıdır. 
 

DAVA: Davacı feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 
istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.  
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Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan davalı işverence 
feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı 
tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde 
bulunmuştur. 

Davalı işveren, davacının iş sözleşmesinin 30.9.2005 tarihinde 
feshedildiğini, ancak 5.12.2005 tarihinde feshe ilişkin genel kurul kararı geri 
alınarak durumun davacıya bir ihtarname ile bildirildiğini, ihtarnamede 
ihtarnamenin tebliğ alındığı tarihe kadar boşta geçen süre ücretlerinin de 
ödeneceğinin belirtildiği, ancak davacının kötü niyetli olarak ihtarnameyi 
almadığını, bu nedenle davanın konusuz kaldığını belirterek davanın reddi ile 
çalışmadığı günlerin hesaplanmasında akdin feshi ile ihtarnamenin tebliğ 
alınmadığı tarih aralığının esas alınmasına karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece bilirkişi raporuna göre feshin haklı ve geçerli nedene 
dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Davalı işveren iş sözleşmesini 30.9.2005 tarihinde feshettikten sonra fesih 
iradesini geri aldığına ilişkin 5.12.2005 tarihli ihtarnameyi davacıya göndermiştir. 
Anılan ihtarname davacıya tebliğ edilememiş ise de, dava açıldıktan sonra 
davacının ihtarnameden haberdar olduğu ve işyerine gelip 2.2.2006 tarihinde 
işbaşı yaptığı, ancak daha sonra işe gelmediği davalı işverence ileri sürülmüştür. 
Davacının bir gün de olsa işe başlatılmış olması halinde dava işe iade talebi 
yönünden konusuz kalır. Davalı işveren, 28.12.2005 tarihli oturumda tanık 
dinletmeyeceklerini açıklamış ise de, sonraki duruşmalarda davacının 2.2.2006 
tarihinde işe başlatıldığına yönelik savunmada bulunmuş ve bu iddiasını 
kanıtlamak üzere tanık dinletmek istemiştir. Mahkemece davacının muvafakat 
etmediği gerekçesi ile davalının tanık dinletme isteği reddedilmiştir. Ancak, davalı 
vekili tarafından tanık dinletilmeyeceğinin belirtildiği tarihten sonra davacının işe 
başladığı ileri sürülmüştür. Yargılama sırasında ortaya çıkan ve talep konusu ile 
doğrudan ilgili olan bu olgunun araştırılması gerekir. Bu nedenle davacının işe 
başlatılıp başlatılmadığının taraflardan delilleri istenerek ve varsa tanıkları 
dinlenmek suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile 
hüküm kurulmuş olması hatalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
20.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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