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 GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞÇİNİN GÖREVİ 
SIRASINDA UYUMASI 
 UYUMA EYLEMİNİN BİR KEZ OLMUŞ 
OLMASI 
 GEÇERLİ ANCAK HAKSIZ FESİH 

 
ÖZETİ: Davacı güvenlik görevlisi olarak 
çalışmaktadır, davacı tanığının anlatımına göre işinin 
gereklerini yerine getirmediği, görevi sırasında 
uyumuş olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu eylemin 
sadece bir kez olduğu anlaşıldığından, bu durum 
işverence haklı değil geçerli fesih nedenidir. Davanın 
geçerli nedene dayanan fesih nedeniyle reddedilmesi 
gerekirken, yazılı şekilde kabul edilmesi hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir.  

 
DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve ise iadesine karar verilmesini 

istemiştir. 
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 

dosyası için Tetkik Hâkimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra gereği konuşulup düşünüldü: 

Sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işverence feshedildiğini iddia eden 
davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal haklara karar verilmesini 
istemiştir. Davalı işveren davacının görevi sırasında uyuduğunun tespit edildiğini, 
bu hususta tutulan tutanağın işçi tarafından yırtıldığını, feshin haklı nedene 
dayandığını savunmuştur. 

Mahkemece davalının sözleşmeyi geçerli olarak sona erdirdiğini gösterir 
belge ve kanıt sunulmadığı, geçerli nedenle sözleşmeyi feshettiğini kanıtlayamadığı 
gerekçesiyle feshin geçersizliğine karar verilmiştir. 
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Yargılama sırasında davalı vekilince davacının uyuduğuna ilişkin tutanak 
tutulduğu, ancak davacı tarafından yırtıldığı belirtilmiş, tanık da dinletilmemiştir. 
Ancak halen işyerinde aynı işte çalışan davacı tanığı, davacının çıkarılmasından 
birkaç gün öncesinde davacının site girişindeki kamera görüntülerini sürekli 
izleyerek kontrol etmesi gerekirken, bilgisayarların başında oturmuş uyuduğunu, 
buna ilişkin görüntüleri izlediğini ifade etmiştir. 

Davacı güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır, davacı tanığının anlatımına 
göre işinin gereklerini yerine getirmediği, görevi sırasında uyumuş olduğu 
anlaşılmaktadır. Söz konusu eylemin sadece bir kez olduğu anlaşıldığından, bu 
durum işverence haklı değil geçerli fesih nedenidir. Davanın geçerli nedene 
dayanan fesih nedeniyle reddedilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabul edilmesi hatalı 
olup bozmayı gerektirmiştir. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde 
karar verilmiştir 

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;  
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
2. Davanın REDDİNE, 
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
4. Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 

davalının yaptığı 30 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine, 

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 575-TL ücreti vekaletin 
davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, Kesin olarak 
9.2.2009 gününde oybirliği ile karar verildi. 9.2.2009. 

 
 


