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İlgili Kanun / Madde 
4857 S.İşK/18-21 

 
T.C. 

YARGITAY 
9. HUKUK DAİRESİ  
 
Esas No. 2005/29067 
Karar No. 2005/30406 
Tarihi: 19.09.2005  

 
 TİS HÜKÜMLERİNE AYKIRI FESİH 
 FESHİN HAKSIZ FESİHE DÖNÜŞMESİ 
 TİS HÜKÜMLERİNE AYKIRI FESHİN TEK 
BAŞINA GEÇERLİ FESHİ ORTADAN KALDIR-
MAMASI 
 
ÖZETİ: Davacının davranışlarından kaynaklanan ve 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-ı bendine sayılan bir 
neden bulunmaktadır. Ancak mahkemece de kabul 
edildiği üzere, davalı işveren fesih işleminde TİS 
hükümlerine uygun hareket etmemiştir. TİS 
hükümlerine uygun bir fesih işleminin 
gerçekleştirilmemesi, fesih işlemini haksız duruma 
getirir. Fakat, feshin geçerli nedenle yapıldığı 
olgusunu ortadan kaldırmaz. Davacı, bu davranışı ile 
işyerinde olumsuzluklara neden olmuştur. İş 
sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayanmaktadır. 

 
DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 

istemiştir  
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.  
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 

dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
İş sözleşmesinin TİS hükümlerine aykırı olarak, önce yevmiye kesme 

cezası verildiğini, ancak sonra ihraç kararı verilerek feshedildiğini, feshin geçerli 
nedene dayanmadığını belirten davacı; Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının 
İŞE İADESİNE, karar verilmesini ister. 

Mahkemece, “Disiplin Kurulunun TİS hükümlerine aykırı olarak, yevmiye 
kesme cezası verildikten sonra, usulsüz olarak ikinci kez toplanarak ihraç kararı 
verdiğini, verilen ihraç kararının TİS hükümlerine aykırı olduğunu, fesih işleminin 
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4857 sayılı İş Kanunu'nun 18 ve devamı maddelerine uygun olmadığı” gerekçesi 
ile istemin kabulüne karar verilir. 

Dosya içeriğine ve somut delillere göre, davacı mesai saati dışında, alkollü 
vaziyette davalı işverenin aracını kullanırken, %100 kusurlu olduğu maddi hasarlı 
trafik kazasına neden olmuş ve bir aylık ücretinden fazla hasar meydana 
getirmiştir. Davacının davranışlarından kaynaklanan ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 
25/II-ı bendine sayılan bir neden bulunmaktadır. Ancak mahkemece de kabul 
edildiği üzere, davalı işveren fesih işleminde TİS hükümlerine uygun hareket 
etmemiştir. TİS hükümlerine uygun bir fesih işleminin gerçekleştirilmemesi, fesih 
işlemini haksız duruma getirir. Fakat, feshin geçerli nedenle yapıldığı olgusunu 
ortadan kaldırmaz. Davacı, bu davranışı ile işyerinde olumsuzluklara neden 
olmuştur. İş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayanmaktadır. Feshin 
geçersizliği ve işe iade isteminin reddi gerekir. Yazılı şekilde kabulü hatalı 
bulunmuştur. 

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

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile; 
4. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDI-

RILMASINA, 
5. Davanın REDDİNE, 
6. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
7. Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 

davalının yaptığı  20 YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine, 

8. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350-YTL ücreti 
vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 

9. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin 
olarak 19.9.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 


