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‹ﬂverenin ‹ﬂ Kanununa Göre
‹ﬂ Aktini Hakl› Nedenlerle Derhal Feshi
I.G‹R‹ﬁ
Bildirimsiz fesih, taraflardan birinin iﬂ sözleﬂmesini hakl› nedenlerle derhal sona erdirmesidir. Bu fesih türü, belirli nedenlerin
ortaya ç›kmas› sonucunda sözleﬂmeyi sürdürmesi kendisinden
beklenemeyecek olan taraf›n sözleﬂmeden kurtulmas›na imkan
sa¤lamaktad›r. ‹ﬂ sözleﬂmesinin bildirimsiz olarak feshine imkan
veren hakl› sebeplerin ortaya ç›kmas› durumunda iﬂ sözleﬂmesi
kendili¤inden sona ermedi¤inden, iﬂ sözleﬂmesini fesih hakk› kazanan taraf›n bu hakk›n› kullanarak sözleﬂmeyi sona erdirmesi
gerekmektedir. Feshin “bildirimsiz” olmas›n›n nedeni, bu bildirimin iﬂ sözleﬂmesini an›nda (derhal) sona erdirmesidir.
Belirli veya belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmeleri s›n›rl› say›daki
baz› nedenlerin gerçekleﬂmesi durumlarda iﬂveren taraf›ndan
bildirimsiz olarak (derhal) feshedilebilir. ‹ﬂ sözleﬂmesinin feshini gerektiren hakl› sebepler, ‹ﬂ Yasas›’nda iﬂçi ve iﬂveren aç›s›ndan ayr› maddelerde düzenlenmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada iﬂverenin iﬂ sözleﬂmesini hakl› nedenle bildirimsiz (derhal) fesih nedenleri ve fesih usulü irdelenmiﬂtir.
4857 say›l› ‹ﬂ kanunun 25.maddesi iﬂveren için , süresi belirli olsun veya olmas›n iﬂ aktinin derhal ve bildirimsiz fesih sebeplerini saym›ﬂt›r. 25. Maddenin 1. bendi sa¤l›k sebepleri, 2. bendi
ahlak ve iyiniyet kurallar›na ayk›r›l›k, 3. bendi zorlay›c› sebepler,
4. bendi ise, iﬂçinin gözalt›na al›nmas› veyahutta tutuklanmas›
sebebiyle devams›zl›¤›n›n olmas› olarak düzenlemiﬂtir.
II. B‹LD‹R‹MS‹Z FES‹H HAKKINI KULLANMA SÜRES‹
‹ﬂ sözleﬂmesinin iﬂveren ve iﬂçi taraf›ndan bildirimsiz feshinde uygulanma süresi 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›’n›n 26.maddesinde düzenlenmiﬂtir. Buna göre, “ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan hallere” dayanarak sözleﬂmenin iﬂveren veya iﬂçi taraftan feshinin, taraflardan birinin bu çeﬂit davran›ﬂlarda bulundu¤unu di¤er taraf›n ö¤rendi¤i günden baﬂlayarak alt› iﬂ günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleﬂmesinden itibaren bir y›l içinde
kullan›lmas› gerekmektedir. Ancak iﬂçinin olayda maddi ç›kar
sa¤lamas› halinde bir y›ll›k süre uygulanmamaktad›r. Zimmete
para geçirilmesi, sahtecilik yap›lmas›, rüﬂvet al›nmas› vb. durumlar “iﬂçinin ç›kar sa¤lad›¤› durumlar” olarak de¤erlendirilmektedir. (18) ‹ﬂ sözleﬂmesinin bildirimiz feshinde süre, sadece ahlak
ve iyi niyet kurallar›na uymayan durumlar nedeniyle yap›lan fesihler için uygulanmaktad›r. Bu anlamda örne¤in sa¤l›k, göz alt›na al›nma veya tutukluluk gibi bildirimsiz fesih nedenlerine dayal› fesihlerde belirli böyle bir süre söz konusu de¤ildir. Ahlak ve iyi
niyet kurallar›na uymayan hallere dayanarak sözleﬂmenin iﬂveren veya iﬂçi taraftan feshinde söz konusu olan süre, feshe yetkili olan kiﬂi veya kuruluﬂun fiili veya faili ö¤renme (›tt›la) tarihinden itibaren baﬂlamaktad›r. Fesih karar›n›n bir kurul taraf›ndan
verildi¤i durumlarda bu süre karar tarihinde iﬂlemeye baﬂlamaktad›r. Sürekli nitelikteki fiillerde, bu sürenin baﬂlang›c› süreç halindeki fiilin bitiﬂ tarihidir.(19) Fesih hakk›n›n kullan›lmas› bak›m›ndan ‹ﬂ Yasas›’nda öngörülen alt› iﬂgünü ve bir y›ll›k süreler
hak düﬂürücü süre niteli¤indedir. Bu sürenin dolmas› halinde “iﬂçinin olayda maddi ç›kar sa¤lad›¤›n›n sonradan anlaﬂ›lmas›” istisnas› hariç, bildirimsiz fesih hakk› kullan›lamaz.
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin 2007/14830 E 2007/36281 K
03.12.2007 günlü karar›nda ‘Hakl› feshi gerektirecek nedenler
26. maddedeki yasal süre içinde kullan›lmas› feshi geçersiz k›lar ise de güven ilkesi zedelendi¤i için iﬂe iade karar› verilemez’
denmiﬂtir. Yani yasal süreyi geçirmek iﬂveren için geçerli fesih
nedenidir ancak hakl› fesih nedeni de¤ildir. Hukuki sonuç olarak
iﬂveren bu süreyi geçirirse iﬂçinin k›dem ve ihbar tazminat›n›
ödemekle yükümlü olur.
‹ﬂveren fesih süresine uyman›n yan› s›ra fesih usulünü
düzenleyen 19. maddeye de uymak zorundad›r. Yani fesih
bildirimini yaz›l› olarak yapmak ve fesih sebebini aç›k ve kesin olarak belirtmek zorunda, iﬂçinin davran›ﬂ› veya verimi ile
ilgili fesih nedenine dayan›yorsa iﬂçinin iddialara karﬂ› savunmas›n› almak zorundad›r. Ancak iﬂverenin 25/2 bendi ﬂartlar›na uygun fesih hakk› sakl›d›r. Görüldü¤ü üzere 25/2 bendi
kapsam›nda iﬂ akdini fesheden iﬂveren aç›s›ndan 19. maddedeki ﬂartlar aranmayacakt›r.
III. ‹ﬁVEREN‹N ‹ﬁ SÖZLEﬁMES‹N‹ HAKLI NEDENLE
B‹LD‹R‹MS‹Z (DERHAL) FES‹H NEDENLER‹
A. SA⁄LIK NEDENLER‹
a. ‹ﬂçinin Kusurlu Davran›ﬂ› Sonucu Hastalanmas› veya
Sakatlanmas›
‹ﬂçinin kendi kast›ndan veya derli toplu olmayan yaﬂay›ﬂ›ndan yahut içkiye düﬂkünlü¤ünden do¤acak bir hastal›¤a veya
sakatl›¤a u¤ramas› sonucunda ard› ard›na üç iﬂ günü veya bir
ayda beﬂ iﬂ gününden fazla do¤acak devams›zl›¤a u¤ramas›
durumunda iﬂ sözleﬂmesi, iﬂveren taraf›ndan bildirimsiz olarak
feshedilebilmektedir. Bir ayl›k süre ibaresi, takvim ay› anlam›nda de¤il, iﬂçinin iﬂe gelmedi¤i son günden geriye do¤ru hesap
edilecek bir ayl›k süreyi belirtmektedir.
b. ‹ﬂçinin Tedavi Edilemeyecek Hastal›¤a Tutulmas›
‹ﬂçinin tedavi edilemeyecek nitelikte hastal›¤a tutuldu¤unun ve iﬂyerinde çal›ﬂmas›nda sak›nca bulundu¤unun sa¤l›k
kurulunca saptanmas› durumunda iﬂverenin iﬂ sözleﬂmesini
bildirimsiz olarak feshetme hakk› bulunmaktad›r. Böyle durumlarda iﬂçiye yükletilebilecek kusur bulunup bulunmad›¤›
hususu önem taﬂ›mamaktad›r.
c- ‹ﬂçinin Kusuru Bulunmaks›z›n Hastal›k veya Kazaya U¤ramas›, Gebelik ve Do¤um Nedeniyle Devams›zl›kta Bulunmas›
‹ﬂçinin kusuru bulunmaks›z›n hastal›k, kaza, do¤um ve gebelik gibi nedenlerle iﬂe devams›zl›¤› durumunda, iﬂ sözleﬂmesinin
iﬂveren taraf›ndan bildirimsiz olarak feshedilebilmesi için, iﬂçinin iﬂyerindeki çal›ﬂma süresine (k›demine) göre belirlenen ve ‹ﬂ Yasas›’n›n 17. maddesinde düzenlenen bildirim sürelerini alt› hafta aﬂan
devams›zl›k yap›lm›ﬂ olmas› koﬂulu bulunmaktad›r. Bu alt› haftal›k
süre, do¤um ve gebelik hallerinde do¤umdan önce sekiz hafta ve
do¤umdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on alt› haftal›k
sürenin sonundan itibaren hesaplanmas› gerekmektedir.
B. AHLAK VE ‹Y‹ N‹YET KURALLARINA UYMAYAN
DURUMLAR
a. ‹ﬂçinin ‹ﬂvereni Yan›ltmas›
‹ﬂ sözleﬂmesi yap›ld›¤› s›rada bu sözleﬂmenin esasl›
noktalar›ndan biri için gerekli vas›f veya ﬂartlar kendisinde

bulunmad›¤› halde bunlar›n kendisinde bulundu¤unu ileri sürerek, yahut gerçe¤e uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek iﬂçinin iﬂvereni yan›ltmas› durumunda iﬂveren iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak feshedebilir.
b. ‹ﬂçinin Namus ve ﬁerefe Dokunacak Davran›ﬂlarda Bulunmas›
‹ﬂçinin, iﬂveren yahut bunlar›n aile üyelerinden birinin ﬂeref
ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davran›ﬂlarda
bulunmas›, yahut iﬂveren hakk›nda ﬂeref ve haysiyet k›r›c› as›ls›z ihbar ve isnatlarda bulunmas› durumunda iﬂverenin iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak feshetme hakk› bulunmaktad›r.
c. ‹ﬂçinin Bir Baﬂka ‹ﬂçiye Cinsel Tacizde Bulunmas›
‹ﬂçinin iﬂyerindeki herhangi bir iﬂçiye cinsel tacizde bulunmas› durumunda iﬂverenin iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak feshetme hakk› bulunmaktad›r.
d. ‹ﬂçinin Sataﬂmada Bulunmas›
‹ﬂçinin iﬂverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut
iﬂverenin baﬂka iﬂçisine sataﬂmas› durumunda iﬂverenin iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak feshetme hakk› bulunmaktad›r.
e. ‹ﬂçinin Do¤ruluk ve Ba¤l›l›¤a Uymayan Davran›ﬂlarda
Bulunmas›
‹ﬂçinin, iﬂverenin güvenini kötüye kullanmak, h›rs›zl›k yapmak, iﬂverenin meslek s›rlar›n› aç›klamak, iﬂveren veya iﬂyeri
hakk›nda as›ls›z ﬂikayet veya ihbarda bulunmak, hasta olmad›¤› halde viziteye ç›kmak, izinsiz olarak iﬂi veya iﬂyerini terk etmek, tepki amaçl› iﬂi yavaﬂlatmak, gibi do¤ruluk ve ba¤l›l›¤a uymayan davran›ﬂlarda bulunmas› durumunda iﬂverenin bildirimsiz fesih hakk› bulunmaktad›r.
‹ﬂyerine gece hayat kad›n› getirilmesi , iﬂçinin mesai saatleri içinde iﬂverenden izin almadan kendi iﬂini yapmas›, iﬂçinin
müﬂterilerden rüﬂvet almas›, iﬂçinin müﬂterilerin banka hesab›ndan kendi ad›na virman yoluyla para çekmesi, iﬂçinin do¤ruluk ve ba¤l›l›¤a uymayan davran›ﬂlar›na örnek gösterilebilir.
Bu maddenin düzenledi¤i hakl› fesih nedenlerinden biri
iﬂçinin iﬂyeri ile ilgili h›rs›zl›k yapmas›d›r. Yarg›tay 9. Hukuk
Dairesinin 1999/17566 E 2000/101 say›l› 17.01.2000 günlü
karar›nda ‘H›rs›zl›k olay›n›n iﬂyeri ile ilgili olmas› halinde ihbar
ve k›dem tazminatlar›na hak kazan›lmaz’ demektedir. ‹ﬂ akdinin feshinin dayand›¤› maddeler olan 4857 say›l› yasan›n
25/e maddesini kullanmak 4857 say›l› yasan›n 26. maddesi
ile belirli bir süreye ba¤lanm›ﬂt›r . ‹ﬂveren hakl› fesih hakk›n›
h›rs›zl›k olay›n› ö¤rendi¤i andan itibaren 6 iﬂgünü içinde kullanmas› gerekir ‹ﬂçi bu iddia karﬂ›s›nda iﬂe iade veya tazminatlar için alacak davas› açarsa iﬂveren iﬂçinin h›rs›zl›k yapt›¤›n› kan›tlamakla yükümlüdür. H›rs›zl›kla ilgili ceza davas›
varsa iﬂ mahkemesi ceza davas›n› bekletici mesele yapabilir.
Maddenin iﬂçiye getirdi¤i bir di¤er yükümlülük iﬂverenin
meslek s›rlar›n› ortaya atmamakt›r. ‹ﬂçi, iﬂ iliﬂkisin devam›
müddetince sözleﬂme süresince , iﬂverene karﬂ› rekabet teﬂkil edecek bir faaliyette bulunamamal› iﬂverenle ve iﬂletmeyle ilgili bilgileri iﬂverenin gizli tuttu¤u üretim ve ticari s›rlar›n› üçüncü kiﬂilere aç›klamamakla yükümlüdür. Yarg›tay 9.
Hukuk Dairesi 2005/4880 E 2005/12110 K 9.03.2005 tarihli
karar›nda ‹ﬂ iliﬂkisi karﬂ›l›kl› güven esas›na dayanan sürekli
bir borç iliﬂkisi olup bu güveni sars›lan taraftan böyle bir iliﬂkiyi sürdürmesini beklemek iﬂin do¤as›na uygun düﬂmez. ‹ﬂçinin sadakat borcu iﬂçinin iﬂi ve iﬂyeri ile ilgili menfaatlerini
korumay› zarar verici ve risk alt›na sokabilecek davran›ﬂlardan kaç›nmay› gerektirir, demiﬂtir.
f. ‹ﬂçinin ‹ﬂyerinde Suç ‹ﬂlemesi
‹ﬂçinin, iﬂyerinde, yedi günden fazla hapisle (hürriyeti
ba¤lay›c› ceza ile) cezaland›r›lan ve cezas› ertelenmeyen bir
suç iﬂlemesi durumunda iﬂverenin iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz
olarak feshetme hakk› bulunmaktad›r.
g. ‹ﬂçinin ‹ﬂe Devams›zl›kta Bulunmas›
‹ﬂçinin iﬂverenden izin almaks›z›n veya hakl› bir sebebe
dayanmaks›z›n ard› ard›na iki iﬂgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iﬂ günü, yahut bir ayda
üç iﬂgünü iﬂine devam etmemesi durumunda iﬂverenin iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak feshetme hakk› bulunmaktad›r.
‹ﬂçinin iﬂe devams›zl›kta hangi sebeplerin hakl› sebepler say›laca¤› konusunda önceden belirlenmiﬂ kesin ve objektif k›staslar bulunmamakla birlikte, iﬂverenin bireysel iﬂ sözleﬂmesi veya
iﬂyeri iç yönetmeli¤ine konulacak hükümler yoluyla hangi sebeplerin iﬂe devams›zl›kta hakl› sebepler say›laca¤›n›n belirlenmesi
durumunda, hakl› sebep kavram› somutlaﬂm›ﬂ olmakta ve bildirimsiz fesihte iﬂverenlerin fesih iﬂlemini hukuki yönden güçlendirmektedir. ‹ﬂçinin devams›zl›¤› akrabalar›ndan birinin ölümü, dini
görevlerini yerine getirmesi, tan›kl›k görevi, seçime kat›lma, eﬂin
do¤um yapmas›, eﬂin veya çocu¤un hastalanmas› gibi hakl› nedenlere dayan›yorsa ve iﬂçi bu durumu iﬂverene bildirmiﬂse, iﬂverenin sözleﬂmeyi feshi için hakl› neden oluﬂmayacakt›r.
25/2 –g maddesi gere¤ince ‘‹ﬂçinin iﬂverenden izin almaks›z›n veya hakl› bir sebebe dayanmaks›z›n ard› ard›na iki iﬂgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iﬂ günü, yahut bir ayda üç iﬂgünü iﬂine devam etmemesi’ hakl› fesih nedenidir. Devams›zl›¤›n› izne dayand›ran iﬂçinin sorun
halinde bunun varl›¤›n› kan›tlamas› gerekir. ‹zninin bulunmad›¤› hallerde de bu devams›zl›¤›n hemen akdin feshine götüremeyece¤i bu sürede iﬂe gelememeyi makul gösterecek sebebe
dayan›p dayanmad›¤›n araﬂt›r›lmas› gerekecektir. Zira izinsiz
iﬂe gelmemenin hakl› bir nedenden kaynaklanmas› halinde yine bu yüzden akdin feshi imkan› bulunmayacakt›r. Ancak devams›zl›¤›n hangi hallerde makul say›laca¤›na iliﬂkin yasada bir
aç›kl›k yoktur. An›lan olgunun her somut olay›n kendi koﬂullar›
içinde dürüstlük ilkesi de dikkate al›narak tespit etmek gerekir.
Zira Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin 10.02.2004 T. 10635/1799
say›l› içtihad›na göre devams›zl›¤›n iﬂverence hakl› sebebe dayand›¤›n›n ise iﬂçi taraf›ndan ispat› gerekir. Tutulan tutanak ve
ihtarname ile devams›zl›k iﬂveren taraf›ndan ispatlanm›ﬂ gibi
gözükse de davac› tan›klar› davac›n›n iﬂe bir gün gelmedi¤ini;
gelmemesinin sebebinin ise davac›n›n vardiyas›n›n de¤iﬂtirilmek istendi¤i oldu¤unu beyan etmiﬂtir. Daval›n›n tutanak tan›klar›n› dinletmemiﬂ olmas› tutanaklar ile davac›n›n tan›k beyanlar› aras›nda çeliﬂki bulunmas› ve tutanaklar›n iﬂverenin tek tarafl› iradesinden kaynaklanabilece¤i göz ard› edilmemelidir.
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin 2005/12153 E 2005/38893,K
08.12.2005 günlü karar›nda ‘‹ﬂ akdinin ihbar ve k›dem tazmi-

nat› ödenmesini gerektirmeyecek ﬂekilde son buldu¤unu ispat
külfeti iﬂverene aittir. ‹ﬂveren bulundu¤u konum itibar› ile her zaman, tek tarafl› olarak tutanak tanzim etme imkan›na sahiptir.
‹ﬂsizli¤in yo¤un yaﬂand›¤›, yeni bir iﬂ bulma imkan›n›n ve geçim
ﬂartlar›n›n zor oldu¤unun herkesçe bilindi¤i bir ortamda, 4 y›la
yak›n hizmeti bulunan bir iﬂçinin, ortada izah edilmiﬂ bir sebep
yok iken iﬂe gelmemesi hayat›n ola¤an ak›ﬂ›na uygun düﬂmemektedir. ‹ﬂveren, tutanak tarihlerinde davac›n›n iﬂe gelmedi¤ini tutanak tan›klar›n› dinleterek kan›tlayamam›ﬂt›r. Kendisine
yaz›l› fesih bildirimi dahi yapmam›ﬂt›r. Tüm bu durumlar karﬂ›s›nda iﬂ akdinin daval› iﬂveren taraf›ndan haks›z feshedildi¤inin
kabulü gerekir. Aç›klanan nedenlerle davac›n›n ihbar ve k›dem
tazminat isteklerinin hüküm alt›na al›nmas› gerekirken, bu taleplerin reddi hatal›d›r. Öte yandan, iﬂçinin ücretinin ödendi¤inin ispat› iﬂverene aittir. ‹ﬂveren ücretin ödendi¤ini bordro ve benzeri yaz›l› belgelerle ispatlamak zorundad›r. Daval› iﬂveren taraf›ndan böyle bir belge ibraz edilmedi¤ine göre davac›n›n ücret alacaklar› hesaplat›lmal› ve mahkemece bir de¤erlendirmeye tabi
tutulmal›d›r. Mahkemece, ücret alacak talebi hakk›nda bir hüküm kurulmamas› da hatal›d›r’ denilmek suretiyle ispat külfetinin iﬂverende oldu¤u aç›kça yer almaktad›r. Yarg›tay 9. Hukuk
Dairesi 2004/24898 E 2005/13563 K. 18.04.2005 günlü karar›nda iﬂçinin iﬂ sözleﬂmesinin 25/2-g maddesi uyar›nca feshedilmesi halinde k›dem ve ihbar tazminat›na hak kazanma olas›l›¤›n›n bulunmad›¤›n› hükme ba¤lam›ﬂt›r.
h. ‹ﬂçinin Görevini Yapmamakta Israr Etmesi
‹ﬂçinin yapmakla ödevli bulundu¤u görevleri kendisine
hat›rlat›lmas›na ra¤men yapmamakta ›srar etmesi durumunda iﬂverenin iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak feshetme hakk› bulunmaktad›r.
25/2-h maddesinde “‹ﬂçinin yapmakla ödevli bulundu¤u
görevleri kendisine hat›rlat›ld›¤› halde yapmamakta ›srar etmesi”
hükmü yer almakta olup iﬂçinin yapmakla ödevli bulundu¤u iﬂi
yapmamas› baﬂl› baﬂ›na fesih nedeni olarak kabul edilmemiﬂtir.
Yarg›tay da “aç›k ve seçik” tan›k beyanlar›yla da iﬂçinin yapmakla ödevli bulundu¤u görevleri hat›rlat›ld›¤› halde yapmamas›n›n
ya da aksatmas› ﬂart›n› aramaktad›r .Buradaki iﬂ kavram› iﬂçinin
yapmakla görevli bulundu¤u mutad iﬂleri iﬂ kanunundan, toplu iﬂ
sözleﬂmesinden, örf adet kurallar›ndan, iﬂyerinde iﬂ kurallar›n›
düzenleyen yönetmelikten ve kabul etti¤i fazla çal›ﬂma sürelerinde yap›lan iﬂi kapsamaktad›r. Bu kavram içinde iﬂin hiç yap›lmamas› veya gere¤i gibi yap›lmamas› gerekmekte ancak iﬂçinin
kendi kusurundan kaynaklanmal›d›r. Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi
2004/10604 E. 2004/27177 say›l› 09.12.2004 günlü karar›nda
Davac›n›n iﬂ sözleﬂmesi ile verilen ödevi yapmamas› nedeniyle
iﬂveren 4857 say›l› iﬂ kanunun 2/h maddesi gere¤ince iﬂ akdi
feshedilmiﬂtir. 4857 say›l› iﬂ kanunun 25/2 h maddesi iﬂçinin
yapmakla görevli bulundu¤u görevleri kendisine hat›rlat›ld›¤› halde yapmamakta ›srar etmesi koﬂulu olayda gerçekleﬂmemiﬂtir.
Bu durumda mahkemenin kabulünde oldu¤u gibi verilen görevi
bir defa yapmamak çal›ﬂma düzenini bozan iﬂçinin davran›ﬂlar›ndan kaynaklanan geçerli bir fesih nedeni olarak kabul edilemez.demekle maddeyi desteklemektedir. Ancak ‹ﬂverence yap›lmas› istenilen görev iﬂçinin mutat iﬂi olmas›na karﬂ›n yer ve
zaman bak›m›ndan uygun bulunmuyorsa, örne¤in iﬂin hafta talili, pazar günü yerine getirilmesi talep ediliyorsa veya iﬂçinin sa¤l›¤›n› ya da iﬂ güvenli¤ini tehlikeye düﬂürecek nitelikte ise iﬂçinin
çal›ﬂmaktan kaç›nmas› bildirimsiz feshe dayanak yap›lamaz.
›. ‹ﬂçinin ‹ﬂ Güvenli¤ini Tehlikeye Düﬂürmesi veya ‹ﬂverene Zarar Vermesi
25/2-› maddesi gere¤ince ‘‹ﬂçinin kendi iste¤i veya savsamas› yüzünden iﬂin güvenli¤ini tehlikeye düﬂürmesi, iﬂyerinin mal›
olan veya mal› olmay›p da eli alt›nda bulunan makineleri, tesisat›
veya baﬂka eﬂya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutar›yla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba u¤ratmas› ‘hükmünde
meydana gelen zarar, iﬂçinin 30 günlük ücretini aﬂan miktardaysa
ve iﬂveren 6 iﬂgünlük süreye uyarak iﬂ akdinin feshetmiﬂ ise iﬂçi,
ne k›dem ne de ihbar tazminat›na hak kazanamayacakt›r Yarg›tay
9.Hukuk Dairesi: 2006/11414E: 2006/30820 Karar 22.11.2006
Tarihli: karar›nda yer ald›¤› üzere ‘Mahkeme do¤an zarar miktar›n› kesin olarak belirlenmiﬂ de¤ildir. Zira trafik polis tutana¤›ndaki
zarar miktar ile oto servisinin düzenledi¤i zarar miktar› farkl›d›r.
Mahkemece davac›n›n eyleminden do¤an zarar miktar›n› ve davac›n›n otuz günlük ücretini geçip geçmedi¤i belirlenerek sonuca
gidilmelidir.’demekle madde hükmünü desteklemektedir.
Bu fesih nedeni, iﬂçinin özen borcunun bir sonucu olarak
düzenlenmiﬂtir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, iﬂ sözleﬂmesinin feshi için iﬂçinin iﬂ güvenli¤ini tehlikeye düﬂürecek
davran›ﬂta bulunmas›n›n yeterli oldu¤u, iﬂçinin bu davran›ﬂ›
nedeniyle herhangi bir zarar›n meydana gelme ﬂart›n›n bulunmad›¤›d›r. ‹ﬂçinin kusuru olmaks›z›n ortaya ç›kan zararlarda iﬂverenin fesih hakk› bulunmamaktad›r.
‹ﬂçilerin, yasa d›ﬂ› greve kalk›ﬂmalar›, iﬂyerini iﬂgal etmeleri, iﬂ bitiminde iﬂyerini terk etmeyerek iﬂ baﬂ›ndaki iﬂçileri iﬂverene karﬂ› k›ﬂk›rtmalar› bu kapsamda de¤erlendirilebilir.
C. ZORLAYICI NEDENLER
‹ﬂçiyi iﬂyerinde bir haftadan fazla süre ile çal›ﬂmaktan al›koyan zorlay›c› bir sebebin ortaya ç›kmas› durumunda iﬂverene
iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak feshetme imkan› vermektedir.
‹ﬂverene iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak feshetme hakk› veren zorlay›c› sebeplerle iﬂçiye iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak
feshetme hakk› veren zorlay›c› nedenler birbirinden farkl›d›r. ‹ﬂçinin iﬂyerinde çal›ﬂmas›n› bir haftadan fazla süre ile çal›ﬂmaktan al›koyan zorlay›c› nedenin ortaya ç›kmas› durumunda iﬂçiye bu bir haftal›k bekleme süresinde her gün için yar›m ücret
ödenmesi gerekmektedir. Bir haftal›k bekleme süresi sonunda
iﬂveren iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak feshedip feshetmemekte serbesttir. Bu süre sonunda iﬂverenin iﬂ sözleﬂmesini
feshetmemesi durumunda iﬂ sözleﬂmesi ask›da olup bu süre
içinde iﬂçinin ücret isteme hakk› bulunmamaktad›r.
D. ‹ﬁÇ‹N‹N GÖZALTINA ALINMASI veya TUTUKLANMASI
‹ﬂçinin göz alt›na al›nmas› veya tutuklanmas› nedeniyle iﬂe devams›zl›¤›n›n ‹ﬂ Yasas›’n›n 17. maddedeki
bildirim süresini (bildirim öneli) aﬂmas› durumunda iﬂverenin iﬂ sözleﬂmesini bildirimsiz olarak feshetme hakk›
bulunmaktad›r.
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IV. SONUÇ
‹ﬂ sözleﬂmesinin bildirimsiz olarak feshedilebilmesi için ‹ﬂ
Yasas›’n›n 25.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin gerçekleﬂmiﬂ olmas› koﬂulu bulunmaktad›r. Bu nedenle; yasal fesih nedenlerinden birinin bulunmamas›, fesih hakk›n›n süresi içinde kullan›lmamas›, dayan›lan fesih nedeninin ispat edilememesi, iﬂ
sözleﬂmesinin feshinde iﬂ sözleﬂmesi veya toplu iﬂ sözleﬂmesinde öngörülen usule uyulmam›ﬂ olmas›, fesih için gösterilen nedenin feshi gerektirecek hakl› neden oluﬂturmamas›, gibi durumlarda yap›lan fesih “haks›z fesih” olmaktad›r. ‹ﬂ sözleﬂmesinin haks›z biçimde bildirimsiz olarak feshi durumunda fesih iﬂlemi hiç yap›lmam›ﬂ gibi say›lmamaktad›r. Haks›z olarak yap›lan bildirimsiz
fesih iﬂlemine “bildirimli fesih” hükümleri uygulanmaktad›r.
‹ﬂ sözleﬂmesinin iﬂveren taraf›ndan bildirimsiz olarak
(derhal) feshinde, feshe gerekçe gösterilen iﬂçinin eylem ile
ceza aras›nda adil bir oran›n olmas› ilkesine dikkat edilmesi
gerekmektedir. Hayat›n ola¤an ak›ﬂ›na göre hafif say›lacak
bir ayk›r› davran›ﬂa a¤›r bir ceza verilmemesi gerekmektedir.
KONU ‹LE ALAKALI ÖRNEK YARGITAY KARARLARI:
1- “H›rs›zl›k olay›n›n iﬂyeri ile ilgili olmas› halinde ihbar ve k›dem tazminatlar›na hak kazan›lmaz.” Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin 17.1.2000 tarih ve E.1999/17566, K.2000 /101 say›l› karar›.
2- “Davac› iﬂçinin çal›ﬂt›¤› sürelere ait prim ödeme gün say›s›n›n Kurum kay›tlar›nda gözükmemesi nedeniyle iﬂvereni ba¤l› oldu¤u sigorta müdürlü¤üne ﬂikayet etmesi, iﬂ akdinin iﬂverence
hakl› nedenle feshini gerektirmez. ‹hbar ve k›dem tazminat›n›n
ödenmesi gerekir.” Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin 16.11.1999 tarih
ve E.1999/14573, K.1999/17495 say›l› karar›.
3- “Hasta olmad›¤› halde topluca viziteye ç›kma eylemine kat›lan iﬂçinin hizmet akdinin iﬂverence ihbars›z ve tazminats›z olarak feshinde yasaya ayk›r›l›k yoktur.” Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin 12.11.1991 tarih ve E.1991/12613,
K.1991/14228 say›l› karar›.
4- “‹ﬂverenin aç›kça izin vermedi¤i durumda, iﬂçinin izin verilmiﬂ gibi iﬂyerinden ayr›lmas› iﬂ akdinin hakl› nedenlerle feshini
gerektirir.” Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi 30.11.1998 tarih ve
E.1998/15055, K.1998/16955 say›l› karar›.
5- “Bir k›s›m iﬂçilerin iﬂi yavaﬂlatma, verilen iﬂi yapmama gibi
eylemlerde bulunduklar› müteaddit defalar noterlik taraf›ndan
yap›lan tespitlerle, iﬂyeri kay›tlar›yla ve tutanaklarla anlaﬂ›lmas›
durumunda iﬂveren taraf›ndan gerçekleﬂtirilen feshin hakl› nedene
dayand›¤› kabul edilmelidir.” Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin
14.3.2002 tarih ve E.2002/5209, K. 2002/4183 say. karar›.
6- “‹ﬂçinin, iﬂverenin iﬂi ve iﬂyeri ile ilgili hukuken hakl›
menfaatlerini korumak, zarar verici veya risk alt›na sokabilecek
davran›ﬂlar›ndan kaç›nmak sadakat borcunun bir gere¤idir. Bu
borca ayk›r› davranmak “hakl› nedenle fesih” halini oluﬂturur.”
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin 04.04.2000 tarih ve E. 2000/2465,
K. 2000/4716 say›l› karar›.
7- “Görev yerini terk eden gece bekçisinin iﬂ sözleﬂmesinin
feshi, hakl› bir nedene dayan›r; kendisinin fazla çal›ﬂt›r›lmas›,ara dinlenmesi yapmamas› bu olguyu ortadan kald›rmaz.”
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin 15.03.2004 tarih ve
E.2003/16002, K.2004/5072 say›l› karar›.
8- “Davac›n›n mesai bitimi evine b›rak›lma s›ras›nda iﬂyeri
servis arac›nda baﬂka bir iﬂçi ile tart›ﬂmaya girdi¤i, karﬂ›l›kl›
hakaret ve darp eylemlerinin gerçekleﬂti¤i sabit olup, esasen bu
olgu uyuﬂmazl›k d›ﬂ›d›r. 4857 say›l› ‹ﬂ Kanununun 2. maddesi
gere¤i servis arac› iﬂyeri organizasyonu içinde say›lmaktad›r. Servis arac› içinde gerçekleﬂtirilen bu karﬂ›l›kl› eylemler, iﬂyerinde
olumsuzluklara yol açabilecek bir nitelikte olup, iﬂ iliﬂkisini etkilemektedir. Olaydan sonra darp nedeni ile rapor al›narak iﬂe gelmeme, karﬂ›l›kl› ﬂikayetler bunun somut göstergeleridir. ‹ﬂ sözleﬂmesinin feshi için geçerli nedenler bulunmaktad›r.” Yarg›tay 9.
Hukuk Dairesi’nin 22.11.2004 tarih ve E.2004/19146, K.
2004/25836 say›l› karar›.
9- “‹ﬂyerine devams›zl›k nedeniyle iﬂ akdinin feshi durumunun tutanakla ispatlanmas›, iﬂçinin ise izinli oldu¤una dair iddias›n›
kan›tlayamamas› halinde ihbar ve k›dem tazminat› isteklerinin reddi gerekir.” Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin 06.02.2002 tarih ve E.
2001/17196, K. 2002/2375 say›l› karar›.
10- “Davac›n›n çocu¤unu hastaneye yat›rd›¤› için 3-4 Ekim
tarihlerinde iﬂe gelemedi¤ini, 13.10.2002 tarihinde de çocu¤unu
kontrole götürdü¤ünü belirterek devams›zl›¤›n›n nedenlerini aç›klam›ﬂ daha sonra da bu savunmas›n› do¤rulayan sonradan al›nan
ancak devams›zl›k süresini kapsar. SSK Gaziantep Bölge Hastanesi Baﬂtabibli¤i’nin raporunu sunmuﬂtur. Sözü geçen raporda
davac› çocu¤unun amipli dizanteri tan›s› ile yatarak tedavi oldu¤u
ifade edilmiﬂtir. Bu durumda davac›n›n devams›zl›¤›n›n geçerli bir
sebebe dayand›¤› dosya içerisindeki belge ve bilgilerden anlaﬂ›lmaktad›r.” Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin 28.04.2004 tarih ve E.
2004/22585, K.2004/10066 say›l› karar›.
11- Bu hat›rlatman›n defalarca gerçeklenmesine gerek
bulunmay›p, iﬂçinin feshe esas davran›ﬂ› öncesinde en az bir kez
bu konuda uyar›lm›ﬂ olmas› yeterli bulunmaktad›r.
12- “Hasta olmad›¤› halde topluca viziteye ç›kma eylemine
kat›lan iﬂçinin hizmet akdinin iﬂverence ihbars›z ve tazminats›z
olarak feshinde yasaya ayk›r›l›k yoktur.” Yarg›tay 9. Hukuk
Dairesi’nin 12.11.1991 tarih ve E.1991/12613, K.1991/14228
say›l› karar›.
13- Yarg›tay 9. HD’ nin 31.05.2005 tarih ve E. 2004/31628,
K. 2005/2540 say›l› karar›nda ayn› do¤rultuda olmak üzere “‹ﬂçinin
iﬂ bitiminde iﬂyeri ter etmeyerek iﬂ arkadaﬂlar›n› iﬂverene karﬂ› k›ﬂk›rtmas›, iﬂyerinde bu ﬂekilde huzursuzluk ç›karmas›, iﬂ akdinin
derhal feshi için hakl› neden oluﬂturmaktad›r. ‹ﬂ sözleﬂmesinin iﬂverence 4857 say›l› ‹ﬂ Yasas›’n›n 25/II. maddesine dayan›larak
hakl› biçimde feshedildi¤i durumlarda iﬂçinin savunmas›n›n al›nmas› koﬂulu aranmaz” hükmünü kurmuﬂtur.
14- “‹ﬂçinin do¤ruluk ve ba¤l›l›¤a uymayan davran›ﬂta bulundu¤unun ö¤renildi¤i tarihten itibaren bildirimsiz fesih hakk›n›n alt›
günlük sürede kullan›lmas› gerekir. ‹ﬂçinin raporlu olmas› halinde
fesih hakk› raporlu sürede de kullan›labilir. Ancak fesih rapor süresi sonunda hüküm ifade eder.” Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin
14.04.1999 tarih ve E.1999/5819, K. 1999/7307 say›l› karar›.
15- “Ahlak ve iyi niyet kurallar›na ayk›r› davran›ﬂ›n feshe
kadar sürelilik arz etti¤i durumlarda ‹ﬂ Kanununun 18. maddesindeki alt› iﬂgünlük fesih süresinin geçti¤inden söz edilemez.” Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin 29.01.2002 tarih ve E.2001/15948, K.
2002/1627 say›l› karar›.
16- Yarg›tay’›n 17.12.1997 tarihli karar›nda iﬂyeri içinde alkol
bulundurmay› ve kullanmay› da hakl› fesih nedeni saym›ﬂt›r.Karar
ﬂöyledir,”.. iﬂyeri s›n›rlar› içerisinde bulunan çay oca¤›nda uyuﬂturucu bulundurulmas›n› iﬂveren aç›s›ndan hakl› fesih nedenidir.
Av. ‹lyas ÇEL‹K

