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  İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ 
FESİH 

 
ÖZETİ Davacının örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde 

ticareti yapmak suçundan gözaltına alınması, bu nedenle bir gün işe gelmemesi, bu 
suçtan tutuklanan kişileri önceden tanıması, işyerinde olmasa da daha önce ot tabir 
edilen uyuşturucu maddeyi kullanması gibi davranışları işyerinde olumsuzluklara 
yol açan davranışlardır. Bu tür davranışlar içerisinde olan bir işçi ile, işverenin iş 
ilişkisini devam ettirmesi beklenmemelidir. Davacının iş sözleşmesinin feshi 
davranışlarından kaynaklanan geçerli nedene dayanmaktadır. Davanın reddi yerine 
yazılı şekilde kabulü 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 
İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğin: 

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

Davalı banka işveren vekili, davacının Jandarma tarafından 20.01.2006 tarihinde 

yapılan bir uyuşturucu operasyonu nedeni ile gözaltına alındığını, hakkında soruşturma 

yapıldığını, olayın öğrenilmesi üzerine iç denetim yolu ile soruşturma yapıldığını ve davacının 

beyanında önceki yıllarda ot tabir edilen uyuşturucu madde kullandığını ikrar ettiğini 

halihazırdaki görevi dikkate alındığında bir güven kurumu olan bankada çalışmaya devamı 

etmesinin uygun görülmediğini, iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17 ve devamı 

maddeleri uyarınca davranışlarından kaynaklanan nedenlerle feshedildiğini, davanın reddi 

gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece, davacının örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticaret: 

yapmak suçundan yürütülen bir soruşturma sırasında gözaltına alındığı, ifadesinden sonra 



serbest bırakıldığı, davalı bankanın durumu öğrenmesi üzerine müfettiş soruşturması sonucu 

yetkili organı vasıtası ile davacının iş sözleşmesini feshettiği, davacının işyerinde uyuşturucu 

madde kullandığının yada bu maddeyi alarak işyerine geldiğini kanıtlanmadığı, İstanbul da 

yaşarken iki kez kullanmasının işyerinde kullandığı anlamına gelmeyeceği, feshe konu 

edilemeyeceği, davacının hakkında takipsizlik karan verildiği, eylem içinde olanlar ile organik 

bağlantısının olmadığı, feshin haksız olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir,  
 

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin 
yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak 
feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu'nun 25.maddesinde 
belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin 
ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçinin yeterliliğinden veya 
davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde 
fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve 
makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda,feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul 
edilmelidir. 

Dosya içeriğine göre, davalı bankanın Bandırma şubesinde çalışan davacının, 
20.01.2006 tarihinde saat 08.00 de Örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti 
yapmak suçundan gözaltına alındığı ve gece geç saatlerde ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakıldığı, 2005 yılında işlenen örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde tjcareti yapmak 
suçundan davacı dahil 19 kişi hakkında soruşturma yapıldığı, davacı ile birlikte 4 kişi hakkında 
21.03.2006 tarihinde yeterli delil bulunmadığı gerekçesi ile kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verildiği, davacının telefon kayıtlarında bu ticareti yapan kişilerin telefon kaydının bulunduğu, 
davacının banka müfettişine verdiği beyanında, tanıştığı bir bayanın bu telefonları aradığını, 
tutuklananlardan birini 10 yıl önce tanıdığını, İstanbul ilinde ot tabir edilen maddeyi bir iki kez 
kullandığını belirttiği anlaşılmaktadır. 

Somut uyuşmazlıkta, davacının örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti 
yapmak suçundan gözaltına alınması, bu nedenle bir gün işe gelmemesi, bu suçtan tutuklanan 
kişileri önceden tanıması, işyerinde olmasa da daha önce ot tabir edilen uyuşturucu maddeyi 
kullanması gibi davranışları işyerinde olumsuzluklara yol açan davranışlardır. Bu tür 
davranışlar içerisinde olan bir işçi ile, işverenin iş ilişkisini devam ettirmesi beklenmemelidir. 
Davacının iş sözleşmesinin feshi davranışlarından kaynaklanan geçerli nedene dayanmaktadır. 
Davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır. 

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

verilmiştir.  

HÜKÜM : 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 8.00 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   oybirliği ile karar verildi.24.09.2007 
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