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• DEVAMSIZLIĞIN MEŞRU MAZERETE 
DAYANMAMASI HALİNDE HAKLI FESİH 
NEDENİ OLACAĞI 

•  

 ÖZETİ İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene 
haklı fesih imkanı vermemektedir. Devamsızlığın haklı 
bir sebebe dayanması halinde işverenin derhal ve haklı 
sebeple fesih imkanı  bulunmamaktadır. 

Somut olayda, evli olan davacının 02.06.2009 tarihinde 
yine evli olan çalışma arkadaşlarından birine mesai 
saatleri içerisinde kendi el yazısı ile aşk mektubu 
göndermesi ve mektup gönderilen işçinin amiri tarafından 
durumun işverene bildirilmesi üzerine, davacının işyerini 
terk ederek, 03-04-05 Haziran 2009 tarihleri arasında 
mazeretsiz ve bildirimsiz olarak işe devam etmediği sabit 
olup, izin aldığını veya haklı bir mazeretinin 
bulunduğunu ispatlamış değildir. Bu durumda, işveren 
tarafından yapılan fesih haklı sebebe dayanmaktadır. 
Açıklanan bu maddi ve hukuki olgular gözönünde 
tutulduğunda, kıdem ve ihbar tazminatı isteminin (asıl 
davanın) reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar 
verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı 
gerektirmiştir. 

 

 

 

 

 

DAVA : Taraflar arasındaki, kötüniyet tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ve bayram tatili ücreti 
alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerle gerçekleşen 
miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı 
olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi 
olduğu anlaşılmış ve duruşma için 13.05.2014 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. 
Duruşma günü  davalı adına Avukat R. Ö geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak 
hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi Z. Ayan 
tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

 

Davacı İsteminin Özeti: 



Davacı işçi, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak fesih edildiğini ileri sürerek, asıl davada, ihbar ve 
kıdem tazminatları; birleşen davada ise, kötüniyet tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal 
bayram ve genel tatil ücreti alacakları  istemiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı vekili,  müvekkili şirketin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-g maddesi gereğince davacının iş 
sözleşmesini feshettiğini, davacı iddialarının doğru olmadığını, davacının işyerindeki başka bir işçiye 
02.06.2009 tarihinde aşk mektubu gönderdiğini, bunun bir çalışan tarafından tespit edilip yönetime 
bildirildiğini, bu tarihten itibaren de davacının mesaisine bildirimsiz ve mazeretsiz olarak devam etmediğini, 
üç gün üst üste işe gelmeyen davacıya ihtarname gönderildiğini, davacının verilen süre içinde savunma 
vermemesi ve işe gelmemesi üzerine iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek, davanın reddine karar 
verilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı işverenin davacının iş sözleşmesini 
fesihte haksız olduğu gerekçesiyle asıl davanın kabulüne, birleşen davanın ise kısmen kabulüne karar 
verilmiştir. 

Temyiz: 

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

 

Gerekçe: 

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının 
aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine, 

2-İş sözleşmesinin, işçinin işyerine devamsızlıkta bulunması sebebiyle işverence haklı olarak  feshedilip 
feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık sözkonusudur. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun  25 II- (g) bendinde, “işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe 
dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, 
yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” halinde  işverenin haklı fesih  imkanının bulunduğu kurala 
bağlanmıştır. 

İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermemektedir. Devamsızlığın haklı bir 
sebebe dayanması halinde işverenin derhal ve haklı sebeple fesih imkanı  bulunmamaktadır. 

Somut olayda, evli olan davacının 02.06.2009 tarihinde yine evli olan çalışma arkadaşlarından birine mesai 
saatleri içerisinde kendi el yazısı ile aşk mektubu göndermesi ve mektup gönderilen işçinin amiri tarafından 
durumun işverene bildirilmesi üzerine, davacının işyerini terk ederek, 03-04-05 Haziran 2009 tarihleri 
arasında mazeretsiz ve bildirimsiz olarak işe devam etmediği sabit olup, izin aldığını veya haklı bir 
mazeretinin bulunduğunu ispatlamış değildir. Bu durumda, işveren tarafından yapılan fesih haklı sebebe 
dayanmaktadır. Açıklanan bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulduğunda, kıdem ve ihbar tazminatı 
isteminin (asıl davanın) reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup 
bozmayı gerektirmiştir. 

Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 
1.100,00 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgiliye iadesine, 13.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 


