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• İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ 
FESİH 

•  
 ÖZETİ  Davacı tarafından 14.06.2011 tarihinde 

imzalanan ve görev tanımı ile sorumluluklarının 
belirtildiği belgede de “gerçekleştirilen ziyaretleri 
belirlenen süre içerisinde vizyon sistemine kayıt altına 
almak” sorumluluklarından biri olarak gösterilmiştir.  

Tüm bu maddi ve hukuki olgulara göre; davacının 
birden çok kez ve uyarılara rağmen gerçekleştirdiği 
ziyaretleri sisteme girmediği ve savunmalarında da bu 
hususu kabul ettiği, bir kısım savunmasında ise bunun 
teknik aksamalardan ileri geldiğini sürse de bu durumu 
ispatlayamadığı, davacının bu davranışlarının işyerinde 
olumsuzluklara yol açtığı ve iş sözleşmesinin devamının 
işveren açısından beklenmez bir hal aldığı açıktır. Fesih 
davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedene 
dayandığından, davanın reddi yerine, yazılı gerekçe ile 
kabulü hatalıdır.  

. 

.  

 

  

 

  



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

                                    Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.   

   Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 
dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği 
konuşulup düşünüldü:  

A) Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili; davacının iş akdinin haklı veya geçerli bir neden olmaksızın davalı işverence 
feshedildiğini ileri sürerek; feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı vekili; davacının, şirket bünyesinde tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalıştığını, iş akdinin 
görevini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle İş Kanunu’nun 17 ve devamı maddeleri uyarınca 
geçerli nedenle feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

C) Yargılama Süreci ve Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece yetkisizlik kararı sonrası kendisine gelen davada yaptığı yargılama sonunda, fesih 
sebebi olarak gösterilen hususların davalı tarafça ispatlanamadığı ve davalının savunmalarının soyut 
nitelikte olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.  

D) Temyiz: 

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.  

E) Gerekçe:  

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/II.c.1 maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere dayandığının 
ispat yükü davalı işverene verilmiştir.                        

              İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu 
kanıtlayacaktır. Buna göre fesih işlemini yazılı yapmış olması, belli durumlarda işçinin savunmasını 
istediğini belgelemesi, yazılı fesih işleminin içeriğinde dayandığı fesih sebeplerini somut ve açık olarak 
göstermiş olması gerekir. İşverenin biçimsel koşulları yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra, içerik 
yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunun kanıtlanması aşamasına geçilecektir. 

            4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve 
yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin 
davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine 
aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri 
ihlale devam etmesi, tekrarlaması olasılığından kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş 
sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir 
davranışının varlığı gerekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun 
sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir 
fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı 



davranışlarından dolayı işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından 
kaynaklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez. 

             İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı yasanın 25. 
maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini 
önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden 
kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler 
içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir. 

                   İspat yükü kendisinde olan işveren, geçerli ve haklı nedende davacının davranışının 
veya yetersizliğinin işyerinde olumsuzluklara yol açtığını ve iş ilişkisinin çekilmez hal aldığını da ispat 
etmelidir.   

İşçinin davranışlarına dayanan fesih, her şeyden önce, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal 
edilmesini şart koşmaktadır. Bu itibarla, önce işçiye somut olarak hangi sözleşmesel yükümlülüğün 
yüklendiği belirlendiği, daha sonra işçinin, hangi davranışı ile somut sözleşme yükümlülüğünü ihlal 
ettiğinin eksiksiz olarak tespit edilmesi gerekir. Şüphesiz, işçinin iş sözleşmesinin ihlali işverene derhal 
feshetme hakkını verecek ağırlıkta olmadığı da bu bağlamda incelenmelidir. Daha sonra ise, işçinin 
isteseydi yükümlülüğünü somut olarak ihlal etmekten kaçınabilip kaçınamayacağının belirlenmesi 
gerekir. İşçinin somut olarak tespit edilmiş sözleşme ihlali nedeniyle işverenin işletmesel 
menfaatlerinin zarar görmüş olması şarttır. Eğer işçinin yükümlülüğünü ihlal etmekten kaçınma 
olanağına sahip olduğu tespit edilirse fesihten önce işçiye ihtar verilip verilmediği, ihtara rağmen 
davranışını tekrar etmesi halinde İş Kanunu’nun 19.maddesi uyarınca savunması alınarak iş 
sözleşmesinin feshedilip edilmediğine bakılacaktır. Ancak, ağır yükümlülük ihlalleri nedeni ile 
işverenin iş sözleşmesine devam etmesinin beklenemeyeceği hallerde işçiye davranışından dolayı 
ihtar verilmesine gerek olmayacaktır. Başka bir anlatımla, İşçinin sözleşmeyi ihlal eden davranışının 
türü ve ağırlığı itibariyle, onun gelecekte sözleşmeye uygun davranması şartıyla işverenden iş 
ilişkisine devam etmesinin haklı olarak beklenebileceği durumlarda ihtar gerekli ve zorunlu olmalı; 
aksi takdirde işveren ihtar vermeksizin iş sözleşmesini feshedebilmelidir. Buna göre, işverene süresizi 
fesih hakkı verilen İş Kanunu’nun 25.maddesinde belirtilen hallerden dolayı kural olarak, işçiye 
önceden ihtar verilmesine gerek olmadığı kabul edilmelidir. 

İşçinin yükümlülüklerinin kapsamı bireysel ve toplu iş sözleşmesi ile yasal düzenlemelerde 
belirlenmiştir. İşçinin kusurlu olarak (kasden veya ihmalle) sebebiyet verdiği sözleşme ihlalleri, 
sözleşmenin feshi açısından önem kazanır. Geçerli fesih sebebinden bahsedilebilmesi için, işçinin 
sözleşmesel yükümlülüklerini mutlaka kasıtlı ihlal etmesi şart değildir. Göstermesi gereken özen 
yükümlülüğünün ihlal edilerek ihmali davranış ile ihlali yeterlidir.  

İş sözleşmesinin işçinin davranışı nedeniyle geçerli bir şekilde feshedilebilmesi için, işçinin 
kendisine verilen ihtardan sonra bir defa daha yükümlülüğünü ihlal teşkil eden davranışta bulunması 
gerekir. İşçiye verilen ihtardan sonra yeni bir yükümlülük ihlali meydana gelmemişse, sırf ihtara konu 
olan davranışa dayanılarak iş sözleşmesi geçerli bir şekilde feshedilemez. Çünkü ihtarın verilmesiyle 
işveren, ihtara konu olan davranış nedeniyle iş sözleşmesini feshetme hakkından örtülü olarak feragat 
etmiş bulunmaktadır. 

İşverenin yönetim hakkı kapsamında verdiği talimatlara işçi uymak zorundadır. İşçinin 
talimatlara uymaması, işverene duruma göre iş sözleşmesinin haklı ya da geçerli fesih hakkı verir. İş 



Kanunu’nun 25’nci maddesinin II’nci bendinin (h) fıkrası, işçinin yapmakla görevli bulunduğu 
görevleri, kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesini, bir haklı fesih nedeni olarak kabul 
etmektedir. Buna karşılık, yukarıda da ifade edildiği üzere, İş Kanunu’nun gerekçesine göre, işçinin 
“işini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmesi” geçerli fesih 
nedenidir(Dairemizin 17.03.2008 gün ve 2007/27680Esas, 2008/5302 Karar sayılı ilamı).  

Somut uyuşmazlıkta davacının tıbbi tanıtım temsilcisi olarak davalı nezdinde çalıştığı ve 
defalarca savunması alınarak uyarılmasına karşın, çalışma programını vizyon isimli sisteme girmediği 
gerekçesi ile iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiği, davalı tarafından  savunulmuştur.    

Mahkemece, davalının fesih sebebi olarak gösterilen hususları ispatlayamadığı gerekçesi ile 
feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir. 

            Dosya içerisindeki belgelerden, davacıdan çalışma programını vizyon sistemine 
girmediğinden bahisle çeşitli tarihlerde birden çok kez savunma istendiği ve uyarılar verildiği 
anlaşılmıştır. 

Davacı savunmalarında; ziyaretlerini gerçekleştirdiğini bu durumun işine engel olmadığını, 
iletişimden kaynaklanan teknik aksamalar yaşadığını belirtmiştir.  Savunmalardan da anlaşılacağı 
üzere, davacının gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin olarak sisteme giriş yapmadığı kabulünde olup; bir 
kısım savunmalarında bunun teknik aksamalardan kaynaklandığını ileri sürmesine karşın, bu hususta 
işverene savunma talep edilmeden önce başvurmadığı ve işvereni bilgilendirmediği anlaşılmaktadır. 

Davacının son olarak 09.11.2012 tarihinde aynı nedenle savunması alınmış ve iş sözleşmesi 
14.11.2012 tarihinde feshedilmiştir.  

Davacı tarafından 14.06.2011 tarihinde imzalanan ve görev tanımı ile sorumluluklarının 
belirtildiği belgede de “gerçekleştirilen ziyaretleri belirlenen süre içerisinde vizyon sistemine kayıt 
altına almak” sorumluluklarından biri olarak gösterilmiştir.  

Tüm bu maddi ve hukuki olgulara göre; davacının birden çok kez ve uyarılara rağmen 
gerçekleştirdiği ziyaretleri sisteme girmediği ve savunmalarında da bu hususu kabul ettiği, bir kısım 
savunmasında ise bunun teknik aksamalardan ileri geldiğini sürse de bu durumu ispatlayamadığı, 
davacının bu davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş sözleşmesinin devamının işveren 
açısından beklenmez bir hal aldığı açıktır. Fesih davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli 
nedene dayandığından, davanın reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.  

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 yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı  317.00 TL 
yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine, 

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak 
davalıya verilmesine, 

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,   

Kesin olarak 07.09.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

 


