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İlgili Kanun/Madde 
4857 S.İşK/20 
 

T.C 
YARGITAY 

9.HUKUK DAİRESİ 
 
Esas No: 2007/9448 
Karar No: 2007/10719 
Tarihi: 16.04.2007 

 
 BİLDİRİM ÖNELİ VERİLEREK YAPILAN 
FESİH  
 DAVA AÇMA SÜRESİNİN BİLDİRİMLA 
BAŞLAYACAĞI  
 BİR AYLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN 
GEÇMİŞ OLMASI 

 
ÖZETİ: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/1 maddesi 
uyarınca iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih 
bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen 
sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih 
bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde 
iş mahkemesine dava açabilir. Bu süre hak düşürücü 
süre olup mahkemece kendiliğinden gözetilmesi 
gerekir. 
Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesi önel 
verilerek 06.01.2006 tarihinde tebliğ edilen yazılı 
bildirim ile 02.03.2006 tarihi itibari ile feshedileceği 
belirtilmiş ve fesih tarihinde önel kullandırılması 
nedeni ile davacıya sadece kıdem tazminatı 
ödenmiştir. Dava 31.03.2006 tarihinde açılmıştır. 
Açılan işe iade davası fesih bildirim tarihi olan 
06.01.2006 tarihine göre bir aylık hak düşürücü süre 
içinde açılmadığından reddi gerekir. Mahkemece 
davanın kabulüne karar verilmesi hatalı 
bulunmuştur. 
 

DAVA; Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan fesih edildiğini 
belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir 
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Yerel mahkeme, davanın kabulüne karar vermiştir. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 

dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü 
İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan 

feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar 
verilmesini talep etmiştir. 

Davalı işveren vekili, "Özelleştirme idaresi tarafından kamu hissesi satılan 
şirketin 15.11.2005 tarihinde hisse devrinin gerçekleştiğini, özelleştirmenin içeriği 
itibari ile ekonomik neden ve yapısal değişiklik içerdiğini, bu olgunun fabrikanın 
gereklerinden kaynaklanan geçerli neden olduğu gerekçesi ile davacının iş 
sözleşmesinin feshedildiğini, feshin geçerli nedene dayandığını savunmuştur. 

Mahkemece, feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın 
kabulüne karar verilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/1 maddesi uyarınca iş sözleşmesi feshedilen 
işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir 
sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde 
iş mahkemesine dava açabilir. Bu süre hak düşürücü süre olup. mahkemece 
kendiliğinden gözetilmesi gerekir. 

Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesi önel verilerek 06.01.2006 
tarihinde tebliğ edilen yazılı bildirim ile 02.03.2006 tarihi itibari ile feshedileceği 
belirtilmiş ve fesih tarihinde önel kullandırılması nedeni ile davacıya sadece kıdem 
tazminatı ödenmiştir. Dava 31.03.2006 tarihinde açılmıştır. Açılan işe iade davası 
fesih bildirim tarihi olan 06.01.2006 tarihine göre bir aylık hak düşürücü süre 
içinde açılmadığından reddi gerekir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi 
hatalı bulunmuştur. 

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

SONUÇ: 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 34.50 YTL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine, 

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450-YTL ücreti 
vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 
16.4.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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