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 İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ 
 HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA 
ALMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI 
 HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMESİ 
NEDENİYLE HAKLI FESİH NEDENİ OLMAYAN 
BİR DURUMUN GEÇERLİ FESİH NEDENİ 
OLMASI 
 GEÇERLİ FESİH 

 
ÖZETİ: Mahkemece davacı hakkında düzenlenen 
tutanakların İş Kanunu'nun 25/II. maddesinde 
belirtilen koşullara uymadığı, 10.11.2005 günü stajyer 
olarak görev yapan kız öğrenciye uygunsuz hal ve 
hareketlerde bulunduğuna ilişkin şikayet dilekçesi ve 
düzenlenen tutanak 4857 sayılı İş Kanunun 25/II-c 
maddesinde belirtilen cinsel taciz olarak 
değerlendirilebilse bile aynı yasanın 26. maddesine 
göre olaydan itibaren 6 iş günlük sürenin geçirilmiş 
olması nedeniyle bu sebebe dayalı derhal fesih 
hakkının ortadan kalktığı, davalı işverence yapılan 
feshin İş Kanunun 18. maddesinde belirtilen işçinin 
davranışlarından kaynaklanan nedenlere dayandırılması 
halinde ise fesihten önce davacıdan savunmasının 
alınması gerektiğinden ve davalı işverence bu hususa 
uyulmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar 
verilmiştir 
Dosya içeriğine göre, davacının görevini gereği gibi 
yapmaması ve işyeri kurallarına aykırı davranması 
nedeniyle hakkında çok sayıda tutanak düzenlendiği 
ve iş sözleşmesinin bu nedenle İş Kanunu'nun 25. 
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maddesi uyarınca feshedildiği anlaşılmaktadır. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki, iş sözleşmesi davalı 
işveren tarafından 4857 sayılı yasanın 25/II maddesi 
gereğince feshedilmiş olup, bu halde aynı yasanın 
25/son maddesi gereği yasanın 19. maddesinin 
uygulanma alanı bulunmadığından savunma alınması 
zorunluluğu bulunmamaktadır 
Öte yandan, her ne kadar tutanaklarda belirtilen 
eylemler bakımından haklı nedenle fesih için İş 
Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen hak düşürücü 
süre geçmiş ise de, davacının eylemleri kül halinde 
değerlendirildiğinde işyerinde olumsuzluklara yol 
açabilecek nitelikte davranışlar olduğundan feshin 
geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir. 
Mahkemece davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile 
kabulüne karar verilmiş olması hatalıdır 

 
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: 

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini 
ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama 
halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini 
istemiştir. 

Davalı işveren, davacının işe başladıktan sonra görevini özenle yapmaması, 
işyeri çalışma kural ve prensiplerine aykırı davranması, bu hususta belirli tarihlerde 
hakkında düzenlenen tutanaklar nedeniyle uyarılmasına rağmen aynı davranışlarına 
devam etmesi nedeniyle iş sözleşmesinin İş Kanunu'nun 25.maddesi uyarınca haklı 
nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini 
savunmuştur. 

Mahkemece davacı hakkında düzenlenen tutanakların İş Kanunu'nun 
25/II..maddesinde belirtilen koşullara uymadığı, 10.11.2005 günü stajyer olarak 
görev yapan kız öğrenciye uygunsuz hal ve hareketlerde bulunduğuna ilişkin şikayet 
dilekçesi ve düzenlenen tutanak 4857 sayılı İş Kanunun 25/II-c maddesinde 
belirtilen cinsel taciz olarak değerlendirilebilse bile aynı yasanın 26.maddesine göre 
olaydan itibaren 6 iş günlük sürenin geçirilmiş olması nedeniyle bu sebebe dayalı 
derhal fesih hakkının ortadan kalktığı, davalı işverence yapılan feshin İş Kanunun 
18.maddesinde belirtilen işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlere 
dayandırılması halinde ise fesihten önce davacıdan savunmasının alınması 
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gerektiğinden ve davalı işverence bu hususa uyulmadığı gerekçesi ile davanın 
kabulüne karar verilmiştir. 

Dosya içeriğine göre, davacının görevini gereği gibi yapmaması ve işyeri 
kurallarına aykırı davranması nedeniyle hakkında çok sayıda tutanak düzenlendiği 
ve iş sözleşmesinin bu nedenle İş Kanunu'nun 25.maddesi uyarınca feshedildiği 
anlaşılmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, iş sözleşmesi davalı işveren 
tarafından 4857 sayılı yasanın 25/II maddesi gereğince feshedilmiş olup, bu halde 
aynı yasanın 25/son maddesi gereği yasanın 19.maddesinin uygulanma alanı 
bulunmadığından savunma alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Öte yandan, her ne kadar tutanaklarda belirtilen eylemler bakımından haklı 
nedenle fesih için İş Kanunu'nun 26.maddesinde belirtilen hak düşürücü süre 
geçmiş ise de, davacının eylemleri kül halinde değerlendirildiğinde işyerinde 
olumsuzluklara yol açabilecek nitelikte davranışlar olduğundan feshin geçerli 
nedene dayandığı kabul edilmelidir. Mahkemece davanın reddi yerine yazılı gerekçe 
ile kabulüne karar verilmiş olması hatalıdır. 

Belirtilen nedenlerle, yerel mahkeme kararının 4857 sayılı İş Kanunun 
20/3.maddesi uyarınca bozularak ortadan kaldırılması ve aşağıdaki şekilde hüküm 
kurulması gerekmiştir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 
l-) Isparta Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinin 22.2.2006 gün ve 415-21 sayılı 

kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, 
2-) Davanın REDDİNE, 
3-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
4-) Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 

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

5-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 400.-YTL ücreti 
vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine kesin olarak 19.6.2006 tarihinde 
oybirliği ile karar verildi. 
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