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2017/2İŞE İADE DAVALARINDA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ KONULAR

İşe �ade davalarının önüne geçeb�lmek �ç�n;
- fes�h �şlemler�n�n mutlaka yazılı yapılması, 
- fes�h yazısının �şç�ye tebl�ğ ed�lmes� (elden tebl�ğ almadığı ya da alamayacağı 
durumlarda noter kanalı �le resm� adres�ne gönder�lmes�) 
- en öneml�s� de fes�h �şlemler�n�n geçerl� b�r nedene dayanması, gerekmekted�r. 

         “Geçerl� neden�n” ne olduğu her olayın özell�ğ�ne göre değ�ş�kl�k göstermekted�r.
Bu durumların saptanab�lmes� ve olay yargıya �nt�kal ett�ğ�nde mahkemede 
�spatlanab�lmes� �ç�n, �şç� – �şveren �l�şk�ler�nde meydana gelen her olayın yazılı olarak 
tutanak altına alınması, herhang� b�r yasa ya da �şyer� kuralı, tal�matı v.b �hlal� söz 
konusu olduğunda da �şç�n�n yazılı savunmasının alınması gerekmekted�r . Tutanak 
düzenlenmes� ve yazılı savunma alınması, �şç�n�n b�r daha böyle b�r şey yapmayacağı 
ya da �y� n�yetl� olduğu g�b� gerekçelerle ertelenmemel�, atlanmamalıdır. Meydana gelen
olay �ş akd�n�n fesh�n� gerekt�recek boyuttaysa da 6 (altı) gün �çer�s�nde savunma alma,
tutanak düzenleme, gerek�rse d�ğer çalışanların da �fades� alma ve benzer� �şlemler 
tamamlanarak, fes�h �şlem� gerçekleşt�r�lmel�d�r . Feshe neden olay üzer�nden 6(Altı)
gün geçt�kten sonra yapılacak fes�h �şlemler� de haksız fes�h n�tel�ğ�nde olacaktır. 

   
   Yapılan yargılama sonunda �şe �ade kararı ver�lmes� hal�nde , �şç�n�n bu kararın 
kes�nleşmes�nden sonra 10 gün �çer�s�nde �şe başlamak �ç�n �şverene başvurması 
gerekmekted�r. Bu şek�lde �şe başvuru taleb�nde bulunan �şç�n�n �şveren tarafından 
1 ay �çer�s�nde �şe başlatılması gerekmekted�r. Aks� takd�rde , mahkemece takd�r ed�len 
�şe başlatmama tazm�natının ödenmes� gerek�r. Mahkemece bundan  başka boştan 
geçen süreye �l�şk�n olarak da �şç�ye 4 aylık maaşı tutarında boşta geçen süre ücret� 
ödenmes�ne karar verecekt�r. Bu  4 aylık sürede �şç� çalışmış g�b� sayılacağından, 
s�gorta pr�mler� de ödenecek, emsaller�ne maaş artışı yapılmışsa , �şç�n�n de maaşına 
artış yapılarak bu döneme a�t ücret�n ödemes� yapılacaktır. Bu ödeme �şç� �şe başlatılsa da
  başlatılmasa da yapılmak zorundadır. İşç�ye �şten çıkarken  kıdem ve �hbar tazm�natı 
ödenmes� durumunda,  bu tazm�nat bedeller� ödenecek bu rakamdan mahsup ed�leb�lecekt�r.

      Yürürlüktek� İş Kanunumuzun �şe �ade davaları �le �lg�l� olarak  18., 19., 20. ve 21.
Maddeler� düzenlenm�şt�r.

      Yukarıda bel�rt�len �lg�l� kanun maddeler�nden anlaşılacağı üzere; �ş sözleşmes�n�n,
�şveren tarafından neden göster�lmeks�z�n veya geçerl� b�r nedene dayanılmaksızın 
feshed�lmes� hal�nde, eğer �şveren 30 veya üstünden �şç� çalıştırmakta �se , bel�rs�z 
sürel� �ş sözleşmes� �le �st�hdam ed�len  , 6 aylık kıdem� olan �şç� , fes�h tar�h�nden 
�t�baren 1 ay �çer�s�nde �şe �ade davası açab�l�r. Bel�rl� sürel� �ş sözleşmes� �le çalışanlar,
kend� �steğ� �le �şten ayrılanlar, �st�fa edenler, �kale sözleşmes� �le �şten ayrılanlar 
bu davayı açamazlar.
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