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9. HUKUK DAİRESİ  
 
Esas No: 2005/10261 
Karar No: 2005/14718 
Tarihi: 27.04.2005  

 
 PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ GEREKCESİYLE 
FESİH 
 YAZILI SAVUNMA ALINMAMASI 
 GEÇERSİZ FESİH 
 
ÖZETİ: İşveren fesih bildirimini yazılı olarak 
yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde 
belirtmek zorundadır. İşverenin sözü edilen 
kanununun, 25. maddesi şartlarına uygun fesih 
hakkı saklı olmak şartı ile, hakkındaki iddialara karşı 
savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş 
sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili 
nedenlerle feshedilemez. 
Dosya içeriğine göre, davacı işçi iş güvencesi 
kapsamında kalmakta olup, dava da süresinde 
açılmıştır. Ancak davalı işverenin fesih için işçinin 
davranışı veya verimine dayanmasına rağmen 
savunmasını almadığı anlaşılmaktadır. Feshin 
geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesi gerekir. 

 
DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 

istemiştir. 
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.  
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 

dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 İş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddelerine 

aykırı olarak feshedildiğini iddia eden davacı, feshin geçerli nedenle yapılmadığını 
belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesi ile bağlı tazminatların belirlenmesini 
talep etmiştir. 
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 Davalı,performans değerlendirme sonucunun beklenen düzeyin altında 
çıkması,verilen hedeflerin yerine getirilememesi nedeniyle iş akdinin 
feshedildiğini belirterek,davanın reddini savunmuştur. 

 Mahkemece,davacının giderek performansının düştüğü,performans 
formlarıyla tespit edildiği ve davacının da bu tespitleri kabul ettiği gerekçesiyle, 
istemin reddine karar verilmiştir. 

 Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.  
 İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve 

kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. İşverenin sözü edilen kanununun, 25. 
maddesi şartlarına uygun fesih hakkı saklı olmak şartı ile, hakkındaki iddialara 
karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin 
davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. 

 Dosya içeriğine göre, davacı işçi iş güvencesi kapsamında kalmakta olup, 
dava da süresinde açılmıştır. Ancak davalı işverenin fesih için işçinin 
davranışı veya verimine dayanmasına rağmen savunmasını almadığı 
anlaşılmaktadır. Feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesi gerekir. 

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

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile; 
1-Kararın bozularak ortadan kaldırılmasına, 
2-Feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, 
3-Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi 

içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 
davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt 
ücreti tutarında belirlenmesine,  

4-Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak 
kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve 
diğer haklarının davalıdan tahsilinin gerektiğinin tespitine,  

5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
6-Davacının yapmış olduğu 29.00 YTL yargılama giderinin davalıdan 

tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 

7-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350 YTL ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, Kesin 
olarak 27.4.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  
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