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‹flverenin ifl sözleflmesinden do¤an
temel borcu, iflçisine, yap›lan
çal›flma karfl›l›¤› ücret ödemesidir.
Buna karfl›l›k, iflçi, kanunda ve
sözleflmede öngörülen çal›flma
sürelerine uygun olarak ve
iflverenin talimatlar› do¤rultusunda
ifl görme borcu alt›ndad›r. Ancak,
iflçi bu temel borcunu yerine
getirirken belirli baz› kurallara
uymak mecburiyetindedir.
Sözkonusu kurallardan biri de ifl
görme borcunun, bir süreklilik
içinde yerine getirilmesi, iflçinin
devams›zl›kta bulunmamas›d›r.
Aksi takdirde, yat›r›m yapan ve
belirli baz› taahhütler alt›na giren
iflverenin, çal›flma düzenini
programlayamamas› ve zarara
u¤ramas› sözkonusu olabilecektir.
B u n e d e n l e , i fl ç i n i n , i fl i n e
devams›zl›k arz edecek flekilde
gelmemesi, ifl görme borcuna
muhalefet teflkil edecektir 1 .
Nitekim, ifl görme borcuna ayk›r›
davran›fl›n özel bir görünümü
olarak de¤erlendirilebilecek
"devams›zl›k" hali, kanun koyucu
taraf›ndan da müeyyideye
ba¤lanm›fl ve böyle bir durumda,
iflverenin ifl sözleflmesini, hakl›
sebep oldu¤undan bahisle
feshedebilece¤i düzenlenmifltir.
Ancak, kanun koyucu, emredici
hükümler vas›tas›yla, iflverenin,
iflçinin devams›zl›¤› sebebiyle
sözleflmeyi feshetme yetkisini
s›n›rland›rm›flt›r. Bir baflka deyiflle,
1 O¤uzman,

iflveren ifl sözleflmesini süresiz
fesih bildirimi ile, her türlü
devams›zl›ktan de¤il, ancak
kanunda belirtilen s›n›rlar dahilinde
devams›zl›k yap›lmas› halinde
feshedebilecektir 2 . Bu konuyu
düzenleyen, 4857 say›l› ‹fl Kanunu
md.25/II-g, 1475 say›l› ‹fl Kanunu
md.17/II-f'den farkl› bir
d ü z e n l e m e y e g i t m e m i fl t i r .
Sözkonusu maddeye göre;
"iflçinin iflverenden izin almaks›z›n
veya hakl› bir sebebe
dayanmaks›z›n ard› ard›na iki ifl
günü veya bir ay içinde iki defa
herhangi bir tatil gününden sonraki
ifl günü yahut bir ayda üç ifl günü
ifline devam etmemesi halinde",
iflveren ifl sözleflmesini hakl›
sebeple feshetme hakk›na sahip
olacakt›r. 4857 say›l› kanundaki
düzenlemenin, 1475 say›l›
kanundan tek fark›; "ard› ard›na
iki gün" ibaresi yerine, "ard› ard›na
iki ifl günü" anlat›m›n›n tercih
e d i l m i fl o l m a s › d › r . A n c a k ,
sözkonusu de¤ifliklik, maddenin
anlam›n› de¤ifltirecek nitelikte
de¤il, olsa olsa aç›klay›c›
mahiyettedir. Zira, 1475 say›l›
kanun döneminde de, maddenin
yorumunda bundan farkl› bir sonuç
ç›kmamaktad›r, o dönemde de iki
"iflgünü"nün kastedildi¤i aç›kt›r.
Afla¤›da da görülece¤i gibi,
doktrinde de bu konuda görüfl
birli¤i bulunmaktad›r.

K.: Türk Borçlar Kanunu ve ‹fl Mevzuat›na Göre Hizmet Akdinin Feshi,
‹stanbul, 1955, s.58
2 Sümer, H.H.: "Yarg›tay Kararlar›n›n Ifl›¤› Alt›nda ‹flçinin ‹fle Devams›zl›¤› Nedeniyle Hizmet
Sözleflmesinin Feshi", Prof.Dr.Metin Kutal'a Arma¤an, Ankara, 1998, s.201-202
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1.Devams›zl›k Halleri ve Hukuki
Niteli¤i
Görüldü¤ü üzere, ‹fl Kanunu iflçinin
ifl sözleflmesinin feshedilmesi
sonucunu do¤urabilecek
devams›zl›k hallerini üç bafll›k
alt›nda incelemektedir:
‹lk olarak, iflçinin birbirini takip
eden iki ifl günü ifline devam
etmemesi durumunda iflveren ifl
sözleflmesini hakl› sebeple
feshedebilecektir3. Bu devams›zl›k
haftan›n herhangi iki ifl günü üst

üste olabilece¤i gibi, evlilik izninin
bitiminde iki ifl günü üst üste iflbafl›
yapmayarak4, atand›¤› iflyerine
gitmeyip yeni görev yerinde ilk iki
ifl günü çal›flmayarak5, Bakanlar
Kurulunun grevi ertelemesi üzerine
yap›lan ikaza ra¤men
çal›flmayarak6 ya da bafllang›çta
greve kat›lmad›¤› halde, sonradan
g r e v e d a h i l o l u p i fl b a fl ›
yapmayarak7 da vuku bulabilir.
Ücret zamm› konusunda aralar›nda

geçen tart›flmaya ra¤men iflveren
ifl sözleflmesini feshetmedi¤i halde,
iflyerinden ayr›l›p bir daha
gelmeyen iflçinin devams›zl›¤› da
iki gün üst üste olunca, md.25/IIg uygulama alan› bulabilecektir8.
Ancak hemen belirtmek gerekir ki;
sözkonusu devams›zl›¤›n fesih
sonucunu do¤urabilmesi için,
iflçinin ifle gelmedi¤i günlerin "ifl
günü" olmas› gerekmektedir9. Bir
baflka deyiflle, ifle gelinmeyen

3 Yarg›tay 9.HD., 09.04.1990, E.90/1072, K.90/4735, Tekstil ‹flveren Dergisi, Kas›m-1990, s.16 ; Yarg›tay 9.HD., 19.04.1990, E.90/1736,
K.90/5146, Kamu-‹fl; "Çal›flma Hayat› ile ‹lgili Yarg›tay Kararlar› (1990-1995), Ankara, 1996, s.270 ; Yarg›tay 9.HD., 21.02.1991, E.90/11837,
K.91/2680, Tekstil ‹flveren Dergisi, Temmuz-1991, s.18 ; Yarg›tay 9.HD., 25.05.1993, E.93/1253, K.93/9087, Çimento ‹flveren Dergisi,
Temmuz-1993, s.27-28 ; Yarg›tay 9.HD., 25.11.1994, E.94/12175, K.94/16615, Kamu-‹fl, s.304 ; Yarg›tay 9.HD., 02.12.1994, E.94/12325,
K.94/17134, Kamu-‹fl, s.304-305 ; Yarg›tay HGK., 21.06.1995, E.95/9-481, K.95/1660, Tekstil ‹flveren Dergisi, Ocak-1997, s.13 ; Yarg›tay
9.HD., 28.12.1995, E.95/24538, K.95/36708, Kamu-‹fl, s.325-326 ; Yarg›tay 9.HD., 09.07.1997, E.97/10853, K.97/14329, Ekonomi, M.:
Yarg›tay›n ‹fl Hukukuna ‹liflkin 1997 Y›l› Emsal Kararlar›, Ankara, 2000, s.131, No:16 ; Yarg›tay 9.HD., 05.10.1998, E.98/11488, K.98/13975,
Ekonomi, M.: Yarg›tay›n ‹fl Hukukuna ‹liflkin 1998 Y›l› Emsal Kararlar›, Ankara, 2000, s.64, No:8 ; Yarg›tay 9.HD., 01.11.1999, E.99/13671,
K.99/16491, ‹flveren Dergisi, fiubat-2000, s.16
4 "Evlenen iflçiye yasa gere¤i 3 gün evlenme izni verilmifl olmas›na ra¤men, iznin bitiminde iflbafl› yapamayan iflçinin hizmet akdinin
tazminats›z feshinde yasaya ayk›r› bir hal sözkonusu de¤ildir" (Yarg›tay 9.HD., 21.09.1989, E.89/4241, K.89/7127, Tekstil ‹flveren Dergisi,
fiubat-1990, s.17-18) ; Süzek'in de karar› olumlu bulan görüflü için bkz. Süzek, S.: "Ferdi ‹fl ‹liflkisinin Sona Ermesi ve K›dem Tazminat›
Aç›s›ndan Yarg›tay›n 1989 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi", Yarg›tay›n 1989 Y›l› ‹fl Hukukuna ‹liflkin Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi
Semineri, ‹stanbul, 1991, s.54-55
5 Yarg›tay 9.HD., 29.03.1984, E.3368, K.3271, Kamu-‹fl/TÜH‹S/Türk Kamu-Sen, "1475, 2821, 2822 Say›l› ‹fl Kanunu, Sendikalar Kanunu,
Toplu ‹fl Sözleflmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve ilgili Yarg›tay Kararlar›", Cilt:1, ‹stanbul, 1989, s.182, No:30 ; Yarg›tay 9.HD., 22.05.1992,
E.92/421, K.92/5408, Tekstil ‹flveren Dergisi, May›s-Haziran 1993, s.41
6 Yarg›tay 9.HD., 08.10.1985, E.6174, K.9156, Kamu-‹fl/TÜH‹S/Türk Kamu-Sen, s.183-184, No:34
7 "...Somut olayda, toplanan delillerden, iflyerinde grev uygulamas›n›n 10.03.1989 tarihinde bafllad›¤›, davac›n›n grev devam ederken
21.08.1989'da üyelik için sendikaya baflvurdu¤u ve greve kat›ld›¤›, iflverence de 22.08.1989 günü ‹fl Kanunu 17/II-f maddesi uyar›nca
devams›zl›k nedeniyle ifl akdinin feshedildi¤i ... anlafl›lmaktad›r. Gerçekten, davac› bafllang›çta greve kat›lmam›fl ve iflyerinde çal›flmakta
iken, sendikaya üye olup sonradan greve kat›lmak suretiyle ifli b›rakm›fl ise, iflveren ifl akdini fesihte hakl›d›r. Bu durumda, ihbar ve k›dem
tazminat› iste¤inin reddi gerekir. fiayet davac› bafllang›çtan itibaren greve kat›lm›fl veya greve kat›lmamakla birlikte iflverence çal›flt›r›lmam›fl
ise, grev süresince ifl akdi ask›da kalaca¤›ndan, iflverenin devams›zl›k sebebiyle ifl akdini feshetmesi yasaya ayk›r› düfler" (Yarg›tay 9.HD.,
23.09.1993, E.93/1714, K.93/13599, ‹flveren Dergisi, Mart-1994, s.16-17) ; Karar› inceleyen ve olumlu bulan Güzel'e göre de, "2822 say›l›
kanun sisteminin, dönen grev veya nöbetlefle grev türlerini kabul etmemesi, var›lan bu sonucu isabetli k›lmaktad›r. Bir iflyerinde iflçilerin
bir grubunun bir süre, di¤er grubunun daha sonra sistematik bir biçimde ifli b›rakarak, iflverene bask› yapmalar› olanakl› de¤ildir. Aç›klanan
nedenlerle Yarg›tay›n benimsedi¤i çözüm isabetli ve ö¤retinin görüfllerinden de yararlanm›fl olmas› sevindiricidir".Bkz. Güzel, A.: "Ferdi
‹fl ‹liflkisinin Sona Ermesi ve K›dem Tazminat› Aç›s›ndan Yarg›tay›n 1993 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi", MESS Yay›n› No:217, ‹stanbul,
1995, s.85-86
8 "Ücret zamm› konusunda taraflar aras›nda bir tart›flma ç›kt›¤›, bu tart›flma s›ras›nda daval› iflverenin teklifi olumlu karfl›lamamas› üzerine
masaya yumruk vurup "ben seni iflten ç›karm›yorum" fleklinde beyanda bulundu¤u, sonradan davac› iflçinin iflyerine bir daha gelmedi¤i,
ayr› ayr› tutulan tutanaklardan, ceza dosyas› kapsam›ndaki tan›k anlat›mlar›ndan ve tüm dosya içeri¤inden anlafl›lmaktad›r...Davac› iflçinin
devams›zl›¤›n›n sürmesi üzerine daval› iflveren 1475 say›l› ‹fl Kanununun 17/II-f maddesi uyar›nca sözleflmeyi hakl› olarak feshetmifl olup,
bu durumda davac› ihbar ve k›dem tazminat›na hak kazanamaz" (Yarg›tay 9.HD., 01.02.1999, E.98/19602, K.99/1206, Tekstil ‹flveren
Dergisi, Ocak-2000, s.17) ; "...Daval› iflveren, mali güçlük içinde bulundu¤unu, davac›n›n da, ücretinin art›r›lmas› talebinde bulundu¤unu,
bu konunun aralar›nda görüflüldü¤ünü, ancak mevcut flartlar karfl›s›nda talebin olumlu karfl›lanmamas› üzerine davac›n›n birkaç gün ifline
devam etti¤ini, daha sonra gelmedi¤i için iflyerinde tutanak düzenlendi¤ini, devams›zl›¤›n devam› üzerine de ifl akdinin feshedildi¤ini
savunarak dosyadaki yaz›l› belgeleri ve dinletti¤i tan›k anlat›mlar› dikkate al›narak davan›n reddine karar verilmesini istemifltir. Dosyada
mevcut 05.05.1995 tarihli tutanak, iflçinin 02.05.1994'ten itibaren gelmedi¤ini göstermektedir. Daval› tan›¤› olarak dinlenen tutanak
mümzileri an›lan belgeyi do¤rulam›fllar ve davac›n›n devams›zl›kta bulundu¤unu ve bunun nedenlerini kuflkuya yer b›rakmayacak flekilde
ayr›nt›l› olarak aç›klam›fllard›r. 09.05.1994 fesih tarihine kadar da bu devams›zl›¤›n sürdü¤ü yaz›l› fesih bildiriminden anlafl›lmaktad›r. Bu
yaz›l› ve sözlü birbirini do¤rulayan deliller karfl›s›nda ihbar ve k›dem tazminat› isteklerinin reddine karar verilmesi gerekirken, yaz›l› flekilde
kabulü isabetsiz olup, bozmay› gerektirmifltir" (Yarg›tay 9.HD., 05.03.1996, E.95/36103, K.96/3809, Çimento ‹flveren Dergisi, Temmuz1996, s.30-31).
9 Narmanl›o¤lu, Ü.: Ferdi ‹fl Hukuku, ‹zmir, 1998, s.367 ; Sümer, Devams›zl›k, s.209 ; Kaplan, E.T.: ‹flverenin Fesih Hakk›, Ankara, 1987,
s.157 ; Ekonomi, M.: ‹fl Hukuku, ‹stanbul, 1980, s.191 ; Mollamahmuto¤lu, H.: Hizmet Sözleflmesi, Ankara, 1995, s.228
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g ü n l e r i n , i fl ç i n i n ç a l › fl m a k
mecburiyetinde oldu¤u günlerden
olmas› gerekmektedir. Örne¤in,
iflçinin Pazar günü çal›flmay›p,
hafta tatili yapmas› durumunda
cumartesi ve pazar günü ifle
gelmeyen, ancak pazartesi günü
g e l i p ç a l › fl a n i fl ç i n i n i fl
sözleflmesinin md.25/II-g uyar›nca
feshedilebilmesi mümkün de¤ildir.
Ancak, iflçinin, hafta tatili gününü
pazar de¤il de baflka bir gün
kullanmas› halinde, sözkonusu
durum hakl› fesih sebebi teflkil
edecektir. Nitekim, Yarg›tay da,
hafta tatili günlerinin devams›zl›ktan
say›lamayaca¤›n› aç›kça ifade
etmektedir 10 . Gerçekten de,
md.25/II-g'de konu edilen
"devams›zl›k", iflçinin ifl görme
borcuna, bu borcunu yerine
getirmekle yükümlü oldu¤u süre
bak›m›ndan ayk›r› hareket
etmesidir. Bu anlamda, iflçinin,
hafta tatilinde oldu¤u gibi, ulusal
bayram ve genel tatil günlerinde
d e ç a l › fl m a z o r u n l u l u ¤ u
bulunmamaktad›r ve "çal›flmamak"
gibi bir hakk›n›n bulundu¤u bu
günlerin "devams›zl›k" hali olarak
de¤erlendirilmesi mümkün
o l m a m a l › d › r 1 1 . A n c a k , i fl
sözleflmelerinde ya da toplu ifl
sözleflmelerinde ulusal bayram ve
genel tatil günlerinde çal›fl›laca¤›na
1 0 Yarg›tay

dair hükümler bulundu¤u halde,
iflçi çal›flmazsa, bu günler de
md.25/II-g anlam›nda "ifl günü"
olarak say›labilecektir. Bu nedenle,
buradaki "ifl günü"nü, "kanuni ifl
günü" fleklinde de¤il, "iflçi için
çal›fl›lmas› zorunlu ifl günü" olarak
anlamak gerekmektedir12. Netice
itibariyle, toplu ifl sözleflmesinde,
genel tatil günlerinde çal›fl›laca¤›n›n
ifade edilmesi durumunda, bu
günlerde iflçinin ard› ard›na
devams›zl›kta bulunmas›, iflverenin
ifl sözleflmesini hakl› sebeple feshi
sonucunu do¤urabilecektir.
Nitekim, Yarg›tay›n bir karar›na
konu olan olayda da, toplu ifl
s ö z l e fl m e s i h ü k m ü g e r e ¤ i
ç a l › fl › l m a s › ö n g ö r ü l e n t a t i l
günlerinde mazeretsiz olarak üst
üste üç gün devams›zl›kta
bulunulmas›n›n iflverene ifl
sözleflmesini hakl› olarak feshetme
yetkisi verece¤i hükme
ba¤lanm›flt›r13.
Bundan baflka, md.25/II-g'de, hakl›
sebeple fesih için devams›zl›¤›n
üst üste olmas› ve en az iki ifl günü
sürmesi gerekti¤i ifade
edilmektedir. Bu nedenle, araya
bir tatil gününün girdi¤i iki günlük
devams›zl›klarda ya da üst üste
olmakla birlikte, iki günden daha
az süren devams›zl›klarda14, ifl

sözleflmesinin hakl› sebeple feshi
mümkün de¤ildir15.
‹flverene, ifl sözleflmesini md.25/IIg'ye göre hakl› sebeple fesih hakk›
veren bir di¤er devams›zl›k hali ise,
iflçinin bir ay içinde iki defa
herhangi bir tatil gününden sonraki
ifl günü ifle gelmemesidir. Öncelikle
hemen belirtmek gerekir ki;
maddedeki "tatil günü"nden
maksat, sadece "resmi tatil günleri"
de¤ildir, bununla birlikte iflçi, hafta
tatilinden ya da izinli oldu¤u
günden sonraki ifl gününde ifle
gelmezse ve bu devams›zl›k bir ay
içinde iki defa vuku bulursa,
md.25/II-g uygulama alan›
bulabilecektir. Zaten, "herhangi"
bir tatil gününden sonraki ifl
günü denerek bu nokta
kastedilmektedir 16 . Ayr›ca, ad›
geçen "bir ay"›n "takvim ay›"
olmad›¤› da doktrinde genel olarak
ifade edilmektedir. Gerçekten de,
burada belli isimlerle an›lan aylar›n
kastedilmesi, hükmün amac›na
uygun olarak kullan›lmas›n›
engelleyecektir17. Bu nedenle, "bir
ay" ifadesindeki maksat; son
devams›zl›ktan geriye do¤ru
hesaplanacak bir ayl›k süredir18.
Bir baflka deyiflle, "bir ay
d e y i m i n d e n i fl ç i n i n i fl i n e
devams›zl›¤›n›n ilk gününden

9.HD., 28.01.1992, E.91/12148, K.92/690, Tekstil ‹flveren Dergisi, Temmuz-A¤ustos 1992, s.46
Ekonomi, s.191-192
12 Kaplan, Fesih, s.157 ; Mollamahmuto¤lu, s.228
13 "Davac›n›n 2-3-4 Haziran 1993 günlerinde iflyerine gelmedi¤i tutulan tutanak ve dosya içeri¤inden anlafl›lmaktad›r. Her ne kadar an›lan
kurban bayram›n›n 2. ve müteakip günleri tatil ise de, toplu ifl sözleflmesinin 14/a maddesine göre bu günlerde de çal›fl›lmas› öngörüldü¤ünden,
davac›n›n mazeretsiz üst üste 3 gün devams›zl›kta bulunmas› iflverene hizmet akdini hakl› olarak feshetme yetkisi verir..." (Yarg›tay 9.HD.,
04.12.1995, 95/20094, K.95/34946, ‹flveren Dergisi, fiubat-1996, s.16)
14 "Bir buçuk gün gecikmeyle ... devams›zl›k üst üste iki günü oluflturmad›¤›na göre, daval› aç›s›ndan hakl› nedenle fesih hakk› do¤mufl
say›lamaz" (Yarg›tay 9.HD., 20.05.1968, E.406, K.7656, Usta, O.: ‹fl Kanunundan Do¤an K›dem Tazminat› ve Uygulamas›, Ankara, 1994,
s.130)
15 Narmanl›o¤lu, s.368 ; Sümer, Devams›zl›k, s.210
16 Narmanl›o¤lu, s.368 ; Sümer, Devams›zl›k, s.210
17 "1475 say›l› yasan›n 17/II-f bendinde yer alan 3 gün ifle devam etmemifl olma hali ile bir ayl›k zaman kesiti içinde üç ifl günü gelmemifl
olmak hakl› fesih nedeni yap›lm›flt›r. "Ay" sözcü¤ü ile mahkemece de kabul edildi¤i gibi belli isimlerle an›lan aylar kastedilmemifltir.
Mahkemenin böyle bir gerekçe ile hükme varmas› isabetli say›lmaz" (Yarg›tay 9.HD., 14.02.1978, E.77/15149, K.78/2304, Usta, s.130)
18 Tunçoma¤ K. /Centel, T.: ‹fl Hukukunun Esaslar›, ‹stanbul, 1999, s.201 ; Sümer, H.H.: ‹fl Hukuku Uygulamalar›, Konya, 1993, s.68 ;
Sümer, Devams›zl›k, s.210 ; Çelik, N.: ‹fl Hukuku Dersleri, 14.Bas›, ‹stanbul, 1998, s.193 ; Mollamahmuto¤lu, s.228
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itibaren ayn› güne isabet eden bir
ay sonraki gün aras›nda geçen
süreyi anlamak gerekir" 1 9 .
Nihayet, iflçinin bir ay içinde toplam
üç ifl günü ifle gelmemesi durumu
da iflverenin ifl sözleflmesini
md.25/II-g uyar›nca feshedebilmesi
için "hakl› sebep" teflkil edecektir20.
Böyle bir hükmün getirilmesindeki
maksat ise; iflçinin, iki günlük
devams›zl›klar›n›, fesih için hakl›
sebep olarak kabul edilmesini
engellemek için ard› ard›na de¤il
de aral›klarla yapmas›n›n önüne
geçmektir. Zira, "bir ayda toplam
üç ifl günü" fleklinde düzenlenen
hükümde, devams›zl›klar›n üst üste
olmas› gerekli de¤ildir. ‹flçi, bir
ayda toplam üç ifl günü ifline
devam etmedi¤i halde, iflverenin
bu sebepten de¤il de, müteaddit
defa özürsüz olarak göreve geç
gelmesi nedeniyle, toplu ifl
sözleflmesinin özürsüz olarak
göreve geç gelenlerin iflten
ç›kar›laca¤› hükmüne dayanarak
ifl sözleflmesini feshetmesi
durumunda ise bir "haks›z fesih"
sözkonusu olacakt›r. Zira, böyle

bir durum ‹fl Kanunu md.25/II-g'de
gösterilmemifltir ve an›lan kanun
m a d d e s i n i n i fl ç i a l e y h i n e
geniflletilmesi mümkün de¤ildir.
Bu itibarla, iflverenin feshe dayanak
gösterdi¤i toplu ifl sözleflmesi
hükmü kanuna ayk›r› olup
geçersizdir21. Ancak, iflçinin geç
kalmay› al›flkanl›k haline getirmesi
durumunda yorum elbette farkl›
olmal›d›r. fiöyle ki; asl›nda iflten
ayr›lmak isteyen, fakat hak etmifl
oldu¤u tazminatlar›ndan da
vazgeçmek istemeyen iflçilerin bu
tarz bir davran›fl içine girerek
"kendini att›rmak" yoluna gitmesi
de ihtimal dahilindedir. Hukukun
böyle bir hareket tarz›n› korumas›
mümkün de¤ildir. Nitekim, konu
ile ilgili bir somut olayda, "al›flkanl›k
haline getirilen geç kalma",
Yarg›tay›m›z›n yak›n tarihli bir
karar›nda "hakl› sebep" olarak
de¤erlendirilmifltir22. Ancak örne¤in

Fransa'da, kan›m›zca isabetsiz
olarak 23 , s›k s›k tekrarlanan
gecikmelerin iflyerinde disiplini ihlal
edece¤i belirtilmifl ve bu durum
meflru bir feshi ihbar sebebi olarak
de¤erlendirilmifltir24.
Maddedeki "bir ay" ifadesiyle de,
bir önceki durum için belirtildi¤i
üzere, "takvim ay›" de¤il, son
devams›zl›ktan geriye do¤ru
hesaplanacak bir ayl›k süre
anlafl›lmal›d›r. Nitekim Yarg›taya
göre de, "bir ayda sözcü¤ünü,
takvim ay› olarak veya iflçinin
iflyerine girdi¤i günden bafllayarak
hesap edilmesi gereken bir süre
olarak anlamamak icap eder. Bu
itibarla, üç ifl günü devam etmeme
halinin bir ayl›k zaman dilimi içinde,
yani 30 gün içinde gerçekleflmifl
olmas› yeterlidir..." 2 5 . Yeri

Ekonomi, s.193 ; Ekonomi, M.: "Devams›zl›k Süresinin Hesab›", ‹HU., ‹fl K.md.17 (No:1) ; Kaplan, Fesih, s.158 ; Narmanl›o¤lu, s.369
Yarg›tay 9.HD., 23.01.1986, E.85/10647, K.86/497, G›da ‹flveren Dergisi, Nisan-May›s 1991, s.9 ; Yarg›tay HGK., 28.11.1990, E.90/9464, K.90/592, G›da ‹flveren Dergisi, Temmuz-1991, s.11 ; Yine yüksek mahkemeye göre, "davac›n›n iflverenden izin almaks›z›n ve de
hakl› bir sebebe dayanmaks›z›n bir ayda üç ifl günü ifline devam etmedi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu durumda iflveren, davac›n›n ifl akdini 1475
say›l› kanun md.17/II'nin (f) f›kras› uyar›nca feshetmekte hakl›d›r. Mahkemenin yaz›l› flekilde ve özellikle davac›n›n dahi ileri sürmedi¤i flahit
beyanlar›na göre, servis arabas›n› kaç›rm›fl olmas›n› hakl› mazeret olarak kabul ederek ihbar ve k›dem tazminat›na karar vermifl olmas›
do¤ru de¤ildir...".Bkz. Yarg›tay 9.HD., 04.02.1988, E.87/11292, K.88/713, Tekstil ‹flveren Dergisi, Ekim-1988, s.18 ; Karar› inceleyen
Tunçoma¤, "servis arabas›n› kaç›rma olay›" gerçek ve iflyeri de, servis arabas› olmaks›z›n ulafl›lmas› güç bir yerde ise, o zaman bunun
devams›zl›¤› mazur gösteren bir neden say›lmas› gerekti¤ini, ayr›ca tan›k beyan› do¤ru ise, davac› bunu anmam›fl olsa da, mahkemenin
o tan›k beyan›n› karar›nda dayanak yapabilece¤ini, yapmak zorunda oldu¤unu ifade etmifltir.Bkz.Tunçoma¤, K.: "Ferdi ‹fl ‹liflkisinin Sona
Ermesi ve K›dem Tazminat› Aç›s›ndan Yarg›tay›n 1988 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi", MESS Yay›n› No:152, ‹stanbul, 1990, s.91
21 Yarg›tay 9.HD., 04.05.1982, E.82/3149, K.82/4503, Yasa Dergisi, Eylül-1984, s.1274-1275
22 "...Davac› iflçinin birçok kez iflyerine yar›m saat geç gelmesi üzerine kendisine iflveren taraf›ndan ihtarda bulunuldu¤u, daha sonra son
bir ay içinde yine befl kez her sabah yar›m saat geç geldi¤i, bu hususun devam cetvelinden anlafl›lmakta oldu¤u, böylece devams›zl›¤›
itiyat haline getiren davac›n›n ifl akdinin 1475 say›l› ‹fl Kanununun 17/II-g maddesince feshedildi¤i tüm dosya içeri¤inden anlafl›lmaktad›r.
Mahkemece feshin haks›z oldu¤u kabul edilerek ihbar ve k›dem tazminat› istekleri hüküm alt›na al›nm›fl ise de, süregelen bu devams›zl›¤›n
‹fl Kanunu md.17/II-g kapsam›nda de¤erlendirilerek, iflçinin ödevli bulundu¤u görevleri kendisine hat›rlat›ld›¤› halde yapmad›¤› sonucuna
var›lmaktad›r. Aksi halde daval› iflverenin ifllerini yürütememesi ve bunun sonucu olarak di¤er iflçilerin de benzer davran›fllarda bulunmalar›na
yol aç›lm›fl olur ki, böyle bir sonucun hoflgörüyle karfl›lanmas› mümkün de¤ildir. Böyle olunca, ihbar ve k›dem tazminatlar›n›n reddine karar
verilmelidir".Bkz.Yarg›tay 9.HD., 08.03.2000, E.99/109, K.00/2876, TÜH‹S, Kas›m 2000-fiubat 2001, S.4-5, s.59
23 Ayr›nt›l› bilgi için bkz.Odaman, S.: "Frans›z Hukukunda ve Türk Hukukunda ‹flçinin Davran›fllar› Aç›s›ndan Geçerli Sebep-Hakl› Sebep
Ayr›m›", Çimento ‹flveren Dergisi, May›s-2003, Cilt:17, Say›:3, s.20-32
24 Süzek, S.: ‹fl Akdini Fesih Hakk›n›n Kötüye Kullan›lmas›, Ankara, 1976, s.128
25 Yarg›tay 9.HD., 26.01.1989, E.88/10806, K.89/411, TÜH‹S, fiubat-1989, s.20-21 ; Karar› inceleyen Tunçoma¤'a göre, "karar›n biraz
daha aç›k olmas› için, bu (3) ifl günü devam etmeme halinin son devams›zl›k gününden geriye do¤ru hesaplanacak bir ay içinde gerçekleflmifl
olmas›n›n gerekti¤i belirtilmeliydi".Bkz. Tunçoma¤, 1988 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi, s.92
19

20
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gelmiflken eklemek gerekir ki;
iflverenin, ifl sözleflmesinin feshine
karar verirken, hakkaniyete uygun
davranmas› gerekmektedir. Bu
husus, bir ayda toplam üç ifl günü
devams›zl›¤›n sözkonusu olmas›
halinde de geçerlidir. Yarg›tay da
vermifl oldu¤u bir karar›nda bu
noktaya temas etmifl ve 16 y›ll›k
bir iflçinin son bir ayda üç ifl günü
ifle devam etmedi¤i gerekçesiyle
devams›zl›k
sebepleri
araflt›r›lmaks›z›n ifline tazminats›z
son verilmesinin hakkaniyete
uygun olmad›¤›na hükmetmifltir26.
2-Devams›zl›¤›n ‹flverenden ‹zin
Almaks›z›n Yap›lmas›

8

‹flverenin 4857 say›l› ‹fl Kanunu
md.25/II-g'ye dayanarak
"devams›zl›k" sebebiyle ifl
sözleflmesini feshedebilmesi için,
yukar›da süre bak›m›ndan
incelenen
sözkonusu
devams›zl›¤›n, iflverenden izin
almaks›z›n veya hakl› bir sebebe
dayanmaks›z›n vuku bulmas›
gerekmektedir. Gerçekten de,
iflçinin izin almaks›z›n ifle
gelmemesi, özellikle ifl sözleflmesi
gibi kifliselli¤in a¤›r bast›¤› bir
iliflkide hofl karfl›lanabilir bir durum
de¤ildir. Hal böyle olunca, iflverenin

hakl› sebeple ifl sözleflmesini feshi
do¤al karfl›lanmal›d›r. Bu anlamda,
md.25/II-g'nin uygulama alan›
bulmamas› için iflçinin izin almas›27,
ayr›ca bu izni yetkili bir kifliden ve
izin için gerekli prosedüre uyarak
almas› bir zorunluluktur. ‹flçi bu
hususlara dikkat etmeden izin alma
yoluna gitmiflse, izin almas›n›n bir
anlam› olmayacak ve al›nan izne
ra¤men, iflveren ifl sözleflmesini
hakl› sebeple feshedebilecektir28.
Nitekim Yarg›tay da, üç gün üst
üste ifle gelmemeyi gerektirecek
bir durumu iflverene bildirmeden
u s t a b a fl › n d a n i z i n a l › n m › fl
olmas›n›n, hayat›n ola¤an ak›fl›na
uygun olmad›¤›n› ifade etmifl ve
iflveren taraf›ndan yap›lan feshin,
"haks›z"
olmad›¤›na
hükmetmifltir 29 . Yine yüksek
mahkeme, iflyerinde izin verme
yetkisi iflverende bulunmas›
halinde, iflverenin aç›kça izin
vermemesi durumunda, iflçinin,
izin verilmifl gibi iflyerinden

olmad›¤›na karar verilmesi gerekti¤i
de Yarg›tay taraf›ndan
belirtilmifltir31. ‹zinsiz ve mazeretsiz
üç gün ifle gelmeyip, hakk›nda
fesih ifllemi ile ilgili tutanak
tutulduktan sonra izin talebinde
bulunulmas› da, mazereti hakl›
göstermeyece¤inden, ihbar ve
k›dem tazminat›na hak
kazan›lamaz32. Ekleyelim ki, izin
için gerekli flartlar yerine gelmeden,
örne¤in izin vermeye yetkili
olmayan iflveren vekili taraf›ndan
izin verilmesi 3 3 ya da izin
dilekçesinin
gere¤i
tamamlanmadan iflçinin iflyerinden
ayr›lmas› halinde, e¤er bu durum
iflçinin kusuru d›fl›nda vuku
b u l m u fl s a , i fl v e r e n i n i fl
sözleflmesini feshetmesi, bir
"haks›z fesih" teflkil edecektir34.
‹fade etmek gerekir ki; izin,
iflverenin takdiri neticesinde
verilmekle birlikte, toplu ifl
sözleflmesindeki belli flartlara

Yarg›tay 9.HD., 11.02.1991, E.90/10223, K.91/1478, Tekstil ‹flveren Dergisi, Ekim-1991, s.19
Nitekim Yarg›tay, izin iste¤inin reddedilmesine ra¤men ifle gelmeyen davac› iflçinin ifl sözleflmesini, iflverenin, devams›zl›k nedeniyle
sona erdirmesini kanuna uygun bulmufltur.Bkz. Yarg›tay 9.HD., 16.03.1995, E.94/18109, K.95/8455, Ergin, B.: "Ferdi ‹fl ‹liflkisinin Sona
Ermesi ve K›dem Tazminat› Aç›s›ndan Yarg›tay›n 1995 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi", MESS Yay›n› No:253, ‹stanbul, 1997, s.65
28 Narmanl›o¤lu, s.369-370 ; Mollamahmuto¤lu, s.229 ; Sümer, Devams›zl›k, s.212
29 Yarg›tay 9.HD., 25.12.1996, E.96/17123, K.96/24186, Tekstil ‹flveren Dergisi, Mart-1997, s.16-17
30 Yarg›tay 9.HD., 30.11.1998, E.98/15055, K.98/16955, ‹flveren Dergisi, Ocak-1999, s.16 ; Karar›n incelemesi için bkz. Süzek, S.: "Ferdi
‹fl ‹liflkisinin Sona Ermesi ve K›dem Tazminat› Aç›s›ndan Yarg›tay›n 1998 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi", Yarg›tay›n ‹fl Hukukuna ‹liflkin
1998 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi Semineri, MESS Yay›n› No:336, ‹stanbul, 2000, s.109
31 Yarg›tay 9.HD., 21.09.1989, E.89/4250, K.89/7137, Tekstil ‹flveren Dergisi, Ocak-1990, s.17-18
32 "...Davac›n›n feshe neden gösterilen 4, 5 ve 6 Kas›m 1996 günleri iflyerine izin almadan devam etmedi¤i konusunda ihtilaf yoktur.
Davac›n›n devams›zl›k yapt›¤› bu tarihlerde iflyeri d›fl›ndaki bir flah›sla kaçarak devams›zl›k yapt›¤› ancak hakk›nda fesih ifllemi ile ilgili
tutanak tutulduktan sonra yetkisiz bir flahsa telefon ederek izin iste¤inde bulundu¤u anlafl›lmaktad›r..." (Yarg›tay 9.HD., 16.02.1999,
E.99/712, K.99/2343, ‹flveren Dergisi, Ekim-1999, s.15-16) ; Karar› inceleyen Ekmekçi'ye göre, "...izne dayanan bir devams›zl›ktan söz
edebilmek için, bunun izne yetkili bir kifliden al›nm›fl olmas› gerekir. Nitekim uygulamada, iflçilerin devams›zl›klar›na iliflkin olarak, iflyerine
telefon ettikleri yolundaki savunmalar›na s›kl›kla rastlanmaktad›r. Bu bak›mdan, kararda, salt iflyerine devams›zl›¤›n bildirilmifl olmas›n›n,
izinli say›lmak bak›m›ndan yeterli olmayaca¤›n›n vurgulanmas› isabetlidir".Bkz.Ekmekçi, Ö.: "Hizmet Akdinin Sona Ermesi ve K›dem
Tazminat› Aç›s›ndan Yarg›tay›n 1999 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi, MESS Yay›n› No:367, ‹stanbul, 2001, s.93
33 Böyle bir durumda, iflveren vekilinin bu davran›fl›, iflverenle iliflkisinde kendisini sorumlu k›labilir.Bkz. Ekonomi, s.193
34 Ekonomi, s.193 ; Kaplan, Fesih, s.151 ; Mollamahmuto¤lu, s.229 ; Sümer, Devams›zl›k, s.212
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iflçinin ifl sözleflmesinin feshini hakl›
bulmufltur 3 5 . Bu durumda,
md.25/II-g uyar›nca hakl› sebeple
feshe maruz kalmamak için, iflçinin
toplu ifl sözleflmesindeki flartlar›n
yerine gelmesini beklemesi
gerekecektir 36 . Ancak, yüksek
mahkeme, konu ile ilgili olarak
vermifl oldu¤u yak›n tarihli ilginç
b i r k a r a r › n d a , t o p l u i fl
sözleflmesinin eki olan disiplin ceza
c e t v e l i n d e , i fl t e n ç › k a r t m a
cezas›n›n, devams›zl›¤›n üç defa
tekrar›ndan sonra verilebilece¤i
düzenlendi¤i halde, iflçinin ücretsiz
izin talebinde bulunup, bu iste¤inin
sonucunu beklemeden iflyerinden
ayr›lmas›n›n ve 11.10.1995
tarihinden 06.03.1996 tarihine
kadar ifle gelmemesinin, sürekli bir
durum arz etti¤ini ve iflçinin bir
anlamda iflini ve iflyerini terk
etti¤ini, böyle bir durumda da
eylemin üç defa de¤il de, bir defa
vuku buldu¤undan bahisle,
karfl›l›¤›n› "gündelik kesme cezas›"
olarak düflünmenin mümkün
olamayaca¤›n› ifade etmifltir 37 .
3-Devams›zl›¤›n Hakl› Bir
Sebebe Dayanmaks›z›n
Yap›lmas›
‹flçinin, izin almam›fl oldu¤u halde
ifle devams›zl›k göstermesi d›fl›nda,

iflverenin md.25/II-g uyar›nca ifl
sözleflmesini feshedebilece¤i bir
baflka durum ise, iflçinin hakl› bir
sebebe dayanmaks›z›n, madde
metninde belirtilen süreler kadar
d e v a m s › z l › k t a b u l u n m u fl
olmas›d›r38. Nitekim gerek Frans›z
hukukunda 39 gerekse Belçika
hukukunda40 da, kabul edilebilir
bir neden olmadan yap›lan
devams›zl›¤›n, ifl sözleflmesinin
feshi için "hakl› sebep" olarak
de¤erlendirilebilece¤i ifade
edilmektedir. Ancak, hangi
sebeplerin ifle devams›zl›¤› hakl›
k›lacak a¤›rl›kta olup olmad›¤›
hususunda kesin bir ölçü verilmesi
mümkün de¤ildir. Bu nedenle,
somut olay›n özellikleri gözönüne
al›n›p, olay›n mahiyeti, iflçinin içinde
bulundu¤u durum, iflyerinin
özellikleri ve gerekleri, örf-adet gibi
hususlar incelenerek sonuca
ulafl›lmal›d›r41. Narmanl›o¤lu, bu
konuda 1475 say›l› eski ‹fl

Kanununun ücretli izne iliflkin
51.maddesinde (4857 say›l› yeni
‹fl Kanunu md.55) öngörülen
"çal›fl›lm›fl gibi say›lan haller"in
örnekseme yoluyla gözönüne
al›nabilece¤ini ifade etmektedir42.
Ancak, "meflru sebep" kavram›
böylesine mu¤lak olmas›na
ra¤men, iflçinin yak›nlar›ndan
birinin ölümü, iflçinin tan›kl›k
etmesi, bilirkiflilik görevini yerine
getirmesi, resmi mercilerin
ça¤r›s›na uymas›, uzlaflt›rma
toplant›lar›na kat›lmas›, hakem ve
benzeri kurullarda bulunmas›, bu
kurullarda iflçi temsilcili¤i görevini
yapmas›, çal›flma hayat› ile ilgili
mevzuata göre kurulan meclis,
kurul, komisyon ve toplant›lara
yahut iflçilik konular› ile ilgili
uluslararas› konferans, komite veya
kongrelere temsilci olarak
kat›lmas›, zorlay›c› bir sebeple evini
onarmas› ve ailesini bar›nd›racak
bir yer aramas› gibi durumlar
ö¤retide, iflçinin ifle devams›zl›k

"Davac›, y›ll›k ücretli iznini kullanmakta iken 13.04.1989 tarihli dilekçe ile iflverene baflvurarak hasta olan çocu¤unu her gün afl›ya
götürece¤inden bahisle 6 ay ücretsiz izin istemifltir. Kendisine 6 ay süre ile ücretsiz izin verilemeyece¤i, ancak, çocu¤unu hastaneye
götürmek için zaman zaman izin verilebilece¤i bildirilmek istenmifl, fakat buna ait bildiriyi davac› almak istememifl ve bu durumu tespit
eden 24.04.1989 tarihli tutanak düzenlenmifltir. Davac› ifle devam etmedi¤inden, iflveren 01.05.1989 tarihli, PTT kanal› ile gönderdi¤i bir
yaz› ile 3 gün içinde ifle bafllamad›¤› takdirde kayd›n›n kapat›laca¤›n› bildirmifltir. Bu yaz› davac›ya 05.05.1989 tarihinde tebli¤ edilmifl,
buna ra¤men verilen süre içinde ifle bafllamam›flt›r. Bunun üzerine 10.05.1989 tarihli ve 13.05.1989 tarihinde tebli¤ olunan yaz› ile ifl akdi
feshedilmifltir. Öte yandan, toplu ifl sözleflmesinde iflçilere ücretsiz izin verilece¤i öngörülmüfl, fakat bunun süresi belirtilmeksizin iflverenin
takdirine b›rak›lm›flt›r. ‹flverence 6 ayl›k süre fazla görülmüfltür. Gerçekten iflin niteli¤i de dikkate al›nd›¤›nda, davac›n›n 6 ayl›k ücretsiz
izin istemekte direnmesini hakl› gösterecek bir neden yoktur. Çocu¤unun hastal›¤› için iflverenin zaman zaman izin verece¤ini belirtmek
suretiyle anlay›fl gösterdi¤i de görülmektedir. ‹flverenin devams›zl›ktan derhal fesih yoluna gitmedi¤i, davac›ya iki defa bildiride bulundu¤u
da tespit edilmektedir. Davac› buna ra¤men ifle devams›zl›k göstermifltir. Bu durumda fesihte iflverenin hakl› oldu¤unun kabulü gerekir..."
(Yarg›tay 9.HD., 17.01.1991, E.90/9343, K.91/199, G›da ‹flveren Dergisi, Ekim-1991, s.9-10)
36 Ekonomi, s.193
37 Yarg›tay 9.HD., 06.06.2001, 01/7066, K.01/9658, Çimento ‹flveren Dergisi, Eylül-2001, s.37-38
38 Yarg›tay 9.HD., 23.01.1976, E.1091, K.2609, ‹HU., ‹fl K.md.17 (No:4) ve D.Ulucan'›n ‹ncelemesi ; Yarg›tay 9.HD., 14.05.1982, E.4239,
K.4843, Kamu-‹fl/TÜH‹S/Türk Kamu-Sen, s.178, No:19 ; Yarg›tay 9.HD., 27.12.1995, E.95/21863, K.95/36681, Kamu-‹fl, s.323-324
39 Javillier, J.C.: Droit du Travail, 4.éd., L.G.D.J., Paris, 1992, s.221
40 Jamoulle, M. /Jadot, F.: Licenciement et Démission Pour Motif Grave, Liège, 1977, s.89-92
41 Ekonomi, s.193 ; Saymen, F.H.: Türk ‹fl Hukuku, ‹stanbul, 1954, s.579 ; Narmanl›o¤lu, s.371-372 ; Mollamahmuto¤lu, s.229 ; Sümer,
Devams›zl›k, s.213 ; Sümer, Uygulama, s.68 ; Centel, T.: ‹fl Hukuku (Bireysel ‹fl Hukuku), s.184 ; Demir, F.: Yarg›tay Kararlar› Ifl›¤›nda ‹fl
Hukuku ve Uygulamas›, ‹zmir, 2001, s.117
42 Narmanl›o¤lu, s.372
35
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göstermesi için meflru birer sebep
olarak de¤erlendirilmifltir 4 3 .

10

Hangi durumlar›n, iflçinin ifle
gelmemesi için meflru bir sebep
kabul edilece¤i hususu birçok
Yarg›tay karar›na da konu
olmufltur. Yüksek mahkeme;
niflanland›¤› için44, kar›s›n›n do¤um
yapmas› üzerine45, iflyerinde can
güvenli¤i mevcut olmay›p da,
bunun yaratt›¤› korku nedeniyle46,
kendisinin hastalanmas›
nedeniyle47, annesinin48, eflinin49,
kardeflinin50, çocu¤unun51 ya da
eflinin ve çocu¤unun52 hastalan›p
baz› sa¤l›k sorunlar› bulunmas›
gerekçesiyle ifle gelemeyen iflçinin
ifl sözleflmesinin 1475 say›l› ‹fl
Kanunu md.17/II-f (4857 say›l› yeni
‹fl Kanunu md.25/II-g) uyar›nca
süresiz fesih bildirimi ile feshinin
kanuna ayk›r› oldu¤unu ve bu
durumlar›n iflveren aç›s›ndan hakl›
fesih sebebi olamayaca¤›n› ifade
etmifltir. Ad› geçen hastal›k

durumunun ispat›n›n ise iflçi
taraf›ndan ve iflçinin imkanlar›
çerçevesinde yap›lmas›
gerekmektedir53. Nitekim Yarg›tay
da, devams›zl›¤›n›n, hastal›¤›
nedeniyle oldu¤u rapordan
anlafl›lan54 veya sa¤l›k oca¤›ndan
al›nm›fl istirahat raporu bulunan55
iflçinin ifl sözleflmesinin feshinin
haks›z oldu¤unu ifade etmifltir.
Ancak, sözkonusu raporun,
hukuken geçerli bir rapor olmas›
gerekmektedir56. Bununla birlikte,
hastal›¤›n müessese doktorlu¤una
tespit ettirilmesi de, meflru sebebin
varl›¤›n› redde imkan vermez.
Ancak, iflveren, doktor raporuna
ra¤men iflçinin çal›flabilecek

belirtilen iflçinin, bu dönemde
evinin dam›n› tamir etmek için
dama t›rmanmas›, iflverende do¤al
olarak rapor hakk›nda hakl› bir
flüphe uyand›rabilir58.
Bunlara karfl›l›k, vizite ka¤›d› ald›¤›
halde doktora gitmeyen59 ve evini
terk eden kar›s› ve çocuklar›n›
aramak için otuz-k›rk gün ifline
d e v a m e t m e y e n 6 0 i fl ç i n i n
sözkonusu devams›zl›klar›n›n, hakl›
bir nedene dayanan devams›zl›k
say›laca¤› söylenemeyecektir.
Yarg›tay, iflçinin bir sa¤l›k problemi
olabilece¤i, vizite ka¤›d› bulunmas›
ve iflverenin iflçinin sa¤l›k
problemleri ile ilgilenmesi gerekti¤i

43 O¤uzman, Fesih, s.59 ; Ekonomi, s.193-194 ; Mollamahmuto¤lu, s.229 ; Narmanl›o¤lu, bunlara ek olarak "evlenmeyi" de meflru sebep
olarak de¤erlendirmektedir.Bkz.Narmanl›o¤lu, s.372 ; Süzek ise, evlenmenin, iflverence hiç evlenme izni verilmemifl olmas› halinde,
devams›zl›¤› hakl› k›lan bir neden olabilece¤ini ifade etmektedir.Bkz.Süzek, 1989 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi, s.55
44 Yarg›tay 9.HD., 01.06.1989, E.89/2381, K.89/5076, Tekstil ‹flveren Dergisi, Eylül-1989, s.16-17
45 Yarg›tay 9.HD., 19.09.1989, E.89/4180, K.89/7036, TÜH‹S, Kas›m-1989, s.20-21 ; Karar› inceleyip isabetli bulan Süzek'e göre de,
ambulansla götürülecek kadar acil do¤um durumunda olan efline refakat eden iflçinin ifle devams›zl›¤› hakl› bir nedene dayan›r.Bkz.Süzek,
1989 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi, s.55-56
46 Yarg›tay HGK., 26.10.1983, E.81/9-344, K.83/1017, YKD., Nisan-1984, s.531-533
47 Yarg›tay 9.HD., 18.02.1988, E.88/84, K.88/1336, YKD., Ekim-1988, s.1384-1385 ; Yarg›tay 9.HD., 25.11.1994, E.94/12175, K.94/16615,
YKD., Haziran-1995, s.898-899 ; Yarg›tay 9.HD., 17.09.1996, E.96/7849, K.96/16961, Ekonomi, M.: Yarg›tay›n ‹fl Hukukuna ‹liflkin 1996
Y›l› Emsal Kararlar›, Ankara, 1998, s.159, No:16
48 Yarg›tay 9.HD., 20.03.1997, E.96/22598, K.97/5558, Tekstil ‹flveren Dergisi, Haziran-1997, s.15
49 Yarg›tay 9.HD., 06.07.1998, E.98/9374, K.98/11734, Tekstil ‹flveren Dergisi, Aral›k-1998, s.18-19 ; Karar›n incelemesi için bkz.Süzek,
1998 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi, s.109
50 Yarg›tay 9.HD., 27.12.1995, E.95/21777, K.95/36677, Çimento ‹flveren Dergisi, Mart-1996, s.30
51 "...Davac›n›n 18 ayl›k çocu¤u bronflit hastal›¤›na tutulmufl, bu nedenle çocu¤unu doktora götürmek zorunda kalm›fl ve bu yüzden ifle
gidememifltir. Bu arada mazeretini komflusu arac›l›¤› ile iflverene bildirmifltir. Bu maddi olguya göre, davac› mazereti nedeni ile iki ifl günü
ifline gidememifltir. Aç›klanan bu hususa göre 1475 say›l› ‹fl Kanununun 17/II-f maddesinde yaz›l› koflullar gerçekleflmedi¤inden, hakl› bir
fesih olmad›¤›na göre, davac› ihbar ve k›dem tazminat›na hak kazanm›flt›r" (Yarg›tay 9.HD., 15.01.1997, E.96/17807, K.97/437, Tekstil
‹flveren Dergisi, May›s-1997, s.18-19) ; Ancak, devams›zl›¤›n hakl› sebebe dayand›¤›n›n kabul edilebilmesi için çocu¤un hangi hastanede,
hangi tarihlerde yat›r›l›p tedavi gördü¤ünün hastane kay›tlar›na dayan›larak tespiti gerekir.Bkz. Yarg›tay 9.HD., 14.09.1987, E.87/6643,
K.87/7817, Tekstil ‹flveren Dergisi, Ocak-1988, s.21-22
52 Yarg›tay 9.HD., 14.05.1998, E.98/6425, K.98/8900, Ekonomi, 98 Y›l› Emsal Kararlar›, s.63-64, No:7
53 Kaplan, Fesih, s.151-152
5 4 Yarg›tay 9.HD., 25.11.1994, E.94/12175, K.94/16615, Tekstil ‹flveren Dergisi, Temmuz-1995, Kararlar Bölümü
55 Yarg›tay 9.HD., 25.12.1996, E.96/17129, K.96/24192, Tekstil ‹flveren Dergisi, Nisan-1997, s.16
56 Yarg›tay 9.HD., 27.11.1995, E.95/17801, K.95/34742, Kamu-‹fl, s.319
57 Kaplan, Fesih, s.153
58 Kaplan, Fesih, s.153
5 9 Yarg›tay 9.HD., 30.05.1994, E.94/3480, K.94/7986, Tekstil ‹flveren Dergisi, Eylül-Ekim 1994, Kararlar Bölümü
60 Yarg›tay 9.HD., 23.05.1989, E.89/2998, K.89/4726, YKD., Kas›m-1989, s.1575 ; Karar› inceleyen Süzek, bir an için iflçinin devams›zl›¤›n›n
bu nedene dayand›¤› kabul edilse ve yak›nlar› hakk›nda endifle duymas› nedeniyle, iflçinin mazereti meflru say›lsa bile, devams›zl›¤›n makul
bir süre devam etmesi gerekti¤ini, böyle bir olayda otuz-k›rk gün süren devams›zl›¤›n hakl› say›lmas›na olanak olmad›¤›n› ifade
etmifltir.Bkz.Süzek, 1989 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi, s.55
6 1 Yarg›tay 9.HD., 25.04.1995, E.95/19048, K.95/14111, Ergin, 1995 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi, s.65
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d›fl›nda, iflyeri ile ilifli¤i olmayan bir
suç ifllemesi üzerine, tutuklanaca¤›
korkusuyla firar etmesi nedeniyle
ifle devam etmemesi, devams›zl›¤›
zorunlu k›lan bir nedene dayal›
devams›zl›k say›lamaz62. ‹flçinin
iflyeri ile ilgisi olmayan bir suç
nedeniyle63 gözalt›na al›nmas›,
tutuklanmas› ya da mahkumiyet
dolay›s›yla hapsedilmesi halinde
de, iflçinin devams›zl›¤›n›n meflru
bir sebebe dayand›¤›n› kabul
etmeyen Yarg›tay64, daha sonraki
y›llarda verdi¤i ve bugüne de¤in
istikrar kazanan kararlar›nda, böyle
bir durumun, iflçiyi çal›flmaktan
al›koyan zorlay›c› bir sebep olarak
kabul edilmesi gerekti¤ine ve bu
nedenle 1475 say›l› ‹fl Kanununun
17.maddesinin III. bendine göre
( 4 8 5 7 s a y › l › ‹ fl K a n u n u
md.25/III) ifl sözleflmesinin
feshedilebilece¤ine, dolay›s›yla
iflçinin k›dem tazminat› talep edip,
ihbar tazminat› isteyemeyece¤ine
h ü k m e t m i fl t i r 6 5 . Y ü k s e k
mahkemeye göre; iflverenin 1475
say›l› ‹fl Kanunu md.17/II-f'ye göre
(4857 say›l› ‹fl Kanunu md.25/II-g)
ifl sözleflmesini feshedebilmesi için
devams›zl›¤›n iradi olmas›, bir
baflka deyiflle iflçinin isteyerek
iflyerine devam etmemesi gerekir.
Oysa tutuklanan iflçi iradi olarak

de¤il, cezaevinde bulundu¤u için
iradesi d›fl›nda ifle devam
edememifltir. Tutuklanmas›na
neden olan suç kendi suçu olsa
da, iflçinin suç iflleme kast›
devams›zl›¤›n› iradi k›lmaz. ‹flçinin
suç iflleme kast› Ceza Hukuku
yönünden cezaland›r›lmaktad›r.
Tutuklanmaya neden olan suçun
iflyeri ve iflverenle hiçbir iliflkisi
mevcut olmad›¤›ndan, bu suç
nedeniyle tutuklanman›n sonucu
olarak, iflverenin, iflyerinde çal›flan
i fl ç i n i n k › d e m t a z m i n a t › n ›
ödemekten
kurtularak
yararlanmas›n›, iflçinin ise k›dem
tazminat›ndan mahrum kalarak
hapis cezas› d›fl›nda ikinci kez
cezaland›r›lmas›n›, ‹fl Hukukunun
i fl ç i y i k o r u y a n i l k e l e r i i l e
ba¤daflt›rmak mümkün olmad›¤›
gibi, iflçinin sosyal güvenli¤inden
de yoksun b›rak›lmas›
benimsenemez. Tutuklanmaya
neden olan fiilin a¤›rl›¤›n›n toplumu,
taraflar› ve hatta yarg›lanmaya
kat›lanlar› rahats›z etmedi¤i kabul
edilemez, ancak dava konusunun
temel hukuk kurallar› ile
çözümlenmesi zorunlulu¤u
vard›r66.
Yarg›tay›n sözkonusu görüflünü
kabul eden Tunçoma¤'a göre;

"Dokuzuncu Hukuk Dairesi
‹çtihatlar› ile, iflçinin iflyeri ile ilgili
olmayan bir suçtan tutuklanmas›
sonucu bir haftadan uzun süre ile
devams›zl›kta bulunmas›, 1475
say›l› ‹fl Kanunu md.17/III (4857
say›l› ‹fl Kanunu md.25/II-g)
anlam›nda "zorunlu neden"
say›lm›flt›r. Böylece iflyeri ile ilgili
olmayan suçtan tutuklanan kiflilerin
k›dem tazminat› ve di¤er yasal
haklar›n› öne sürebilmeleri
m ü m k ü n k › l › n m › fl t › r . . . E ¤ e r
tutuklanma devams›zl›¤› mazur
gösteren bir durum olarak kabul
edilseydi, iflçinin ifl sözleflmesi
feshedilemeyecek ve kendisine
k›dem tazminat› ödenemeyecekti.
Dokuzuncu Hukuk Dairesinin
"zorunlu neden" yorumu özellikle
uzun sürecek tutuklamalarda hem
iflçi ve hem de iflveren aç›s›ndan
yararl› olmufltur"67. Buna karfl›l›k,
Ekonomi, Yarg›tay›n karar verirken,
iflçinin kusurlu olup olmad›¤›na
göre ayr›m yaparak karar vermesi

Yarg›tay 9.HD., 15.12.1988, E.88/11737, K.88/12078, G›da ‹flveren Dergisi, Nisan-1990, s.11 ; Yarg›tay 9.HD., 01.05.1992, E.91/17563,
K.92/4932, ‹flveren Dergisi, fiubat-1993, s.16-17 ; Yarg›tay 9.HD., 11.05.1998, E.98/6391, K.98/8602, Tekstil ‹flveren Dergisi, Ekim-1998,
s.23
63 Örne¤in, ifle girmeden önce ifllenen bir suç, iflyeri ile ilgili olmayan bir suç olarak nitelendirilmekte ve ifl sözleflmesinin, böyle bir suçtan
dolay› verilen mahkumiyet karar›n›n infaz› sebebiyle devams›zl›ktan feshinin, 1475 say›l› ‹fl Kanunu md.17/III'teki fesih sebebini oluflturaca¤›
ifade edilmektedir.Bkz. Yarg›tay 9.HD., 09.11.1989, E.89/6512, K.89/9651, G›da ‹flveren Dergisi, Ekim-1990, s.11-12
64 Bkz. Çenberci, M.: ‹fl Kanunu fierhi, 5.Bas›, Ankara, 1984, s.398, dn.55
65 Yarg›tay 9.HD., 02.05.1983, E.2380, K.4385, Kamu-‹fl/TÜH‹S/Türk Kamu-Sen, s.180 ; No:25 ; Yarg›tay 9.HD., 16.05.1983, E.2514,
K.4752, Kamu-‹fl/TÜH‹S/Türk Kamu-Sen, s.181, No:26 ; Yarg›tay 9.HD., 04.07.1983, E.4180, K.6130, Kamu-‹fl/TÜH‹S/Türk KamuSen, s.181, No:27 ; Yarg›tay 9.HD., 18.01.1984, E.9714, K.222, Kamu-‹fl/TÜH‹S/Türk Kamu-Sen, s.181, No:28 ; Yarg›tay HGK., 11.10.1985,
E.84/9-123, K.85/800, G›da ‹flveren Dergisi, Eylül-1986, s.14-15 ; Yarg›tay 9.HD., 13.04.1989, E.89/449, K.89/3465, G›da ‹flveren Dergisi,
Ocak-Mart 1991, s.9 ; Yarg›tay 9.HD., 22.01.1991, E.90/9452, K.91/365, Tekstil ‹flveren Dergisi, Nisan-1991, s.16 ; Yarg›tay 9.HD.,
07.03.1991, E.90/12137, K.91/3428, Tekstil ‹flveren Dergisi, Temmuz-1991, s.16 ; Yarg›tay 9.HD., 26.09.1991, E.91/7479, K.91/12500,
Tez-Koop-‹fl; 1989-1993 Y›llar›na Ait Çal›flma Hayat› ile ‹lgili Yarg›tay Kararlar› ve Hukuk Genel Kurulu Kararlar›, s.282 ; Yarg›tay 9.HD.,
01.03.1994, E.94/3683, K.94/3048, ‹flveren Dergisi, Aral›k-1994, s.18 ; Yarg›tay 9.HD., 03.03.1994, E.93/15892, K.94/3166, Tekstil ‹flveren
Dergisi, Eylül-1995, Kararlar Bölümü, Yarg›tay 9.HD., 14.02.1995, E.94/16041, K.95/3702, Tekstil ‹flveren Dergisi, Haziran-1995, Kararlar
Bölümü, Yarg›tay 9.HD., 21.03.1996, E.95/833, K.96/6069, Ekonomi, 96 Y›l› Emsal Kararlar›, s.163-164, No:20 ; Yarg›tay 9.HD., 13.10.1997,
E.97/15182, K.97/18998, Ekonomi, 97 Y›l› Emsal Kararlar›, s.137-138, No:22 ; Yarg›tay 9.HD., 08.12.1997, E.97/16453, K.97/20401,
Ekonomi, 97 Y›l› Emsal Kararlar›, s.138, No:23 ; Yarg›tay 9.HD., 08.10.1998, E.98/11794, K.98/14133, Tekstil ‹flveren Dergisi, Ocak-1999,
s.17 ; Yarg›tay 9.HD., 04.04.2001, E.01/2027, K.01/5521, Belediye-‹fl Dergisi, Ocak-fiubat 2002, s.27
66 Yarg›tay 9.HD., 14.05.1996, E.95/35869, K.96/10620, Tekstil ‹flveren Dergisi, A¤ustos-1996, s.20
67 Tunçoma¤, 1988 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi, s.94 ; Ayn› yönde bkz.Tuncay, C.: "Ferdi ‹fl ‹liflkisinin Sona Ermesi ve K›dem
Tazminat› Aç›s›ndan Yarg›tay›n 1994 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi", MESS Yay›n› No:217, ‹stanbul, 1996, Genel Görüflme, s.79 ;
Süzek, S.: ‹fl Akdinin Ask›ya Al›nmas›n›n Genel Teorisi, Ankara, 1989, s.115 ; Saymen, s.544 ; Ergin'e göre de, "... iflyeri d›fl›nda bir sebeple,
ister yanl›fll›kla ve haks›z olarak tutuklanma olsun, ister iflçinin iflyeri ile hiç ilgisi olmayan bir suç sebebiyle mahkumiyeti olsun, bütün bunlar
iflçinin kendi flahs›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan zorunlu sebeplerdir ve iflçinin k›dem tazminat›n› etkilememesi hakkaniyet gere¤idir".
Bkz.Ergin, B.: Türk ‹fl Hukukunda K›dem Tazminat›n›n Geçirdi¤i Safhalar, ‹stanbul, 1989, s.61
62
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gerekti¤ini belirtmekte ve
sözkonusu düflünce fleklini
elefltirmektedir68. Sümer'e göre
de; "iflçinin kusurlu bir davran›fl›
neticesinde tutuklanmas›n› veya
mahkum olmas›n› zorlay›c› sebep
olarak kabul etmek mümkün
de¤ildir. Çünkü bir fiilin veya olay›n
zorlay›c› neden olarak kabul
edilmesi için kiflinin kusurunun
bulunmamas› gerekir. Oysa kiflinin
hakl› olarak tutuklanmas› veya bir
suçtan mahkum olmas› halinde,
iflçinin tutuklanmas›na veya
mahkum olmas›na neden olan olay
bizatihi kusurlu davran›flt›r. Bu
durumda, iflveren iflçinin ifl
sözleflmesini 1475 say›l› ‹fl Kanunu
md.17/II-f'ye (4857 say›l› ‹fl Kanunu
md.25/II-g) göre feshedebilir"69.
Bize de uygun gözüken bu
görüflün bir sak›ncas› ise, yazar›n
da ifade etti¤i gibi, tutukluluk
halinin hakl› olup olmad›¤›n›n
anlafl›lmas›n›n kolay olmamas›d›r.
fiöyle ki, tutukluluk halinin haks›z
oldu¤unu söyleyebilmek için,
yarg›laman›n sonuçlanm›fl ve
iflçinin beraat etmifl olmas› gerekir.
Oysa, ülkemizde yarg›laman›n
uzun sürmesi bu hususta güçlük
ortaya ç›karmaktad›r. Gerçekten
de, tutukland›ktan sonra beraat
eden iflçinin devams›zl›¤›, haks›z
bir tutukluluk hali oldu¤unu
gösterece¤inden, bu devams›zl›k,
h a k l › f e s i h s e b e b i t e fl k i l
etmeyecektir 7 0 . Sözkonusu
sak›nca nedeniyle, Çenberci'nin
de belirtti¤i üzere; tutuklanan
iflçinin ifl sözleflmesi

devams›zl›ktan ötürü hemen
iflverence sona erdirilmemeli,
dürüstlük kurallar›n›n gerektirdi¤i
bir süre beklenmeli ve ancak
ondan sonra bozulabilmelidir. Bu
biçimde davran›ld›¤› takdirde,
sonradan iflçi beraat dahi etmifl
olsa fesih haks›z say›lmayacakt›r71.
Ayn› görüflte olan Kaplan da,
iflçinin iflyeri d›fl›nda iflledi¤i suç
nedeniyle tutuklanmas› halinde,
iflverenin olay›n özellikleri, olufl
biçimi ve iflçinin k›demini dikkate
alarak makul bir sürenin
geçmesinden sonra hakl› sebeple
fesih hakk›n› kullanmas› gerekti¤ini
ifade etmektedir72. "Makul" olarak
de¤erlendirilecek bir sürenin
geçmesinden sonra da
mahkemeden beraata dair bir
hüküm ç›km›yorsa, iflverenden,
çok uzun süre sözleflmeyle ba¤l›
kalmas›n› beklemek uygun olmaz
ve bu aflamadan sonra iflveren ifl
sözleflmesini 4857 say›l› yeni ‹fl
Kanunu md.25/II-g uyar›nca hakl›
sebeple feshedebilmelidir.

gözalt›na al›nmas› nedeniyle ifl
s ö z l e fl m e s i d a v a l › i fl v e r e n
taraf›ndan devams›zl›ktan
feshedilmifltir. Davac›, hakk›nda
aç›lan kamu davas› beraatla
sonuçlanmas› üzerine iflverene
b a fl v u r m u fl v e f a k a t i fl e
al›nmam›flt›r. Açm›fl oldu¤u bu
dava ile maddi ve manevi tazminat
isteklerinde bulunmufl, manevi
tazminat mahkemece reddedilmifl,
ancak maddi tazminat karar alt›na
a l › n m › fl t › r . Y a r g › t a y a g ö r e ,
"mahkemece maddi tazminat›n
ihbar tazminat› olarak
nitelendirilerek hüküm alt›na
al›nm›fl olmas› do¤ru de¤ildir". Bir
baflka deyiflle, yüksek mahkeme,
iflyeri d›fl›nda iflledi¤i bir suç
sonucu gözalt›na al›nan iflçinin ifl
s ö z l e fl m e s i n i n d e v a m s › z l › k
gerekçesiyle feshini yerinde
b u l m u fl t u r 7 3 . B u a n l a m d a ,
Yarg›tay›n tutuklulu¤u ve
mahkumiyeti zorlay›c› sebep kabul
eden yaklafl›m›n›n istisnas›z oldu¤u
söylenemeyecektir.

Ancak, önemle ifade etmek gerekir
ki; yukar›da, iflyeri ile ilgili olmayan
bir suç ifllenmesi durumunda 1475
say›l› ‹fl Kanunu md.17/III'ün (4857
say›l› ‹fl Kanunu md.25/III)
uygulama olana¤› bulaca¤›
yönünde istikrarl› kararlar verdi¤ini
belirtti¤imiz Yarg›tay, 1997 tarihli
bir karar›nda, farkl› yönde görüfl
belirtmifltir. Davaya konu olan
olayda, davac› iflçi, daval›ya ait
iflyerinde çal›flmakta iken, iflyeri
d›fl›nda iflledi¤i bir suç sonucu

Yarg›tay sözkonusu olayda suçun
niteli¤ini belirtmemekle beraber,
asl›nda sonuca ulafl›rken iflçinin
hangi suçtan mahkum oldu¤unu,
ifllenen suçun niteli¤ini de dikkate
almaktad›r. Örne¤in, ilgi çekici bir
karar›nda terör eylemlerinden
tutuklan›p mahkum olanlar›n 1475
say›l› ‹fl Kanunu md.17/III'den
faydaland›r›lmayaca¤›n›
k a r a r l a fl t › r m › fl t › r . Y ü k s e k
mahkemeye göre, "daval›
belediyede iflçi olarak çal›flan

"Zorlay›c› sebepte daima kusurdan uzak olma flart› vard›r, önceden görülemeyen, tedbir al›namayan, d›fltan gelen bir olay. Kifli kusuruyla
tutuklanacak, mahkum olacak, ifle gelmeyecek ve hala mücbir sebep diyeceksiniz, bu mümkün de¤il".Bkz. Ekonomi, Yarg›tay›n ‹fl
Hukukuna ‹liflkin Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi-1994, ‹stanbul, 1996, Genel Görüflme, s.79
69 Sümer, Devams›zl›k, s.219
70 Yarg›tay 9.HD., 08.06.1982, E.82/4799, K.82/5557, ‹HU., ‹fl K.md.17 (No:16) ve Ü.Narmanl›o¤lu'nun ‹ncelemesi
71 Çenberci, fierh-84, s.399
72 Kaplan, Fesih, s.156-157 ; Yarg›taya göre, sonradan yürürlü¤e giren af kanunu dolay›s›yla tahliye edilmifl olsa bile, tutuklu iflçinin uzun
süre ifline gelememesi sebebiyle iflverenin ifl sözleflmesini feshi hakl› sebebe dayanmaktad›r.Bkz. Yarg›tay 9.HD.,04.02.1976, E.75/30776,
K.76/4025, ‹HU., ‹fl K.md.17 (No:3) ve C.Tuncay'›n ‹ncelemesi
73 Yarg›tay 9.HD., 14.01.1997, E.96/17425, K.97/132, Tekstil ‹flveren Dergisi, Mart-1997, s.18 ; Karar›n incelemesi ve elefltirisi için bkz.
Sümer, H.H.: "Ferdi ‹fl ‹liflkisinin Sona Ermesi ve K›dem Tazminat› Aç›s›ndan Yarg›tay›n 1997 Y›l› Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi", MESS
Yay›n› No:298, ‹stanbul, 1999, s.122-123
68
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davac›n›n PKK eylemlerine
kat›lmas› nedeniyle tutukland›¤› ve
iddianame düzenlenerek hakk›nda
kamu
davas›
aç›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Yasad›fl› PKK
eylemlerine kat›lan bir kiflinin
devlete ya da kamuya ait
i fl y e r l e r i n d e ç a l › fl t › r › l m a s ›
düflünülemez. Bu husus 1475 say›l›
‹fl Kanununun 17/II ve 17/III.
maddeleri gere¤idir. Gerçekten
böyle bir eyleme kat›ld›¤› mahkeme
karar›yla kesin bir flekilde anlafl›ld›¤›
takdirde ihbar ve k›dem
tazminat›n›n reddine karar verilmesi
gerekir. Bu husus üzerinde
durulmadan ve ceza dosyas›n›n
k e s i n l e fl m e s i b e k l e n m e d e n
sözkonusu isteklerin hüküm alt›na
al›nmas› hatal›d›r. Davac›n›n
eyleminin sabit olmamas› halinde
ise, k›dem tazminat›n›n kabulü ile
yetinilmelidir"74.
4-Devams›zl›¤›n Bildirilmesi ve
‹spat Yükü
‹flverenin, iflçinin yoklu¤unda
gerekli tedbirleri alabilmesi için,
iflçinin devams›zl›k nedenini,
dürüstlük kural› gere¤ince iflverene
olabildi¤ince çabuk bir flekilde
bildirmesi gerekir. Aksi takdirde,
yap›lacak feshin kanuna ayk›r›l›¤›

iflçi taraf›ndan ileri sürülemeyecektir
75
. Ancak, yine dürüstlük kural›
gere¤ince, iflçiden bu yükümü
yerine
getirmesinin
beklenemeyece¤i ve iflverenin de
nedeni araflt›rmas›n›n gerekli oldu¤u
hallerde, iflveren için bir hakl› fesih
sebebi do¤mayacakt›r76. Bir baflka
deyiflle, iflverenin, hakl› sebeple
fesih hakk›n› iyiniyet kurallar›na
uygun kullanmamas›, iflçinin
devams›zl›¤›n› hakl› k›labilir 77 .
Nitekim Yarg›tay da, 1475 say›l› ‹fl
Kanunu md.17/II-f (4857 say›l› ‹fl
Kanunu md.25/II-g) uyar›nca
yap›lan fesihlerin dürüstlük kural›na
uygun olmas›n› aramakta ve sadece
devams›zl›¤›n mevcudiyetinin hakl›
sebeple feshe dayanak yap›lmas›n›
do¤ru bulmamaktad›r78. Yüksek
mahkemeye göre, örne¤in; uzun
bir süreden beri iflyerinde çal›flan
ve do¤um yapt›¤› bilinen iflçinin ifl
sözleflmesinin, do¤um sonras›
dinlenme süresinin bitimini izleyen
iki gün üst üste ifle gelmemifl olmas›
nedeniyle feshedilmesi do¤ruluk
kurallar›na ayk›r›d›r79. Ancak, iflçinin
hiçbir haber vermeksizin befl gün
uzakta kald›ktan sonra alt›nc› gün
gelerek kendisinin ateflli, eflinin de
hasta oldu¤unu bildirerek özür
dilemesi durumunda, iflçinin, befl
gün içinde keyfiyeti iflverene haber
vermesi gerekti¤inden, iflverenin ifl

sözleflmesini hakl› sebeple
feshetmesi mümkün olacakt›r80.
Gerçekten de, iflverenin süresiz
fesih bildirimi ile fesih hakk›
çerçevesinde, dürüstlük kural›n›n
en çok uygulama alan› buldu¤u
yer, iflçinin ifle devams›zl›¤›d›r.
‹flverenin devams›zl›¤a dayanan
hakl› sebeple fesih hakk› do¤mufl
olsa bile, iflveren, bu hakk›n› iyiniyet
kurallar›na uygun kullanmak
zorundad›r. Yarg›tay kararlar›na da
konu olan baz› olaylarda görüldü¤ü
üzere 81 , iflverenin ifle devam
etmeyen iflçiyi ifle davet etmesi,
iyiniyetli bir davran›fl olarak
de¤erlendirilmelidir. Ancak, iflveren,
daveti kabul edip ifle bafllamak
isteyen iflçiyi, kayda de¤er olmayan
bir nedenle ya da devams›zl›¤›n›
sebep gösterip çal›flt›rmak istemez
ise, bu durumda da kötüniyetli bir
davran›fltan söz edilebilir 8 2 .
Nihayet, iflçinin ifle devams›zl›kta
bulundu¤unu gerekçe göstererek,
4857 say›l› ‹fl Kanunu md.25/II-g

Yarg›tay 9.HD., 16.09.1996, E.96/5613, K.96/16828, Karar ve ayr›nt›l› bilgi için bkz.Özayd›n, H.: ‹fl Hukukunda Zorlay›c› Nedenlerle
Fesih, Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, ‹zmir, 1999, s.43-44
Ekonomi, s.194 ; Mollamahmuto¤lu, s.230 ; Centel, s.184 ; Kaplan, Fesih, s.152 ; Çelik, s.195 ; Demir, s.118
76 Çelik, s.195 ; Kaplan, Fesih, s.152 ; Centel, s.184
77 Demir, s.118
78 "16 y›ll›k iflçinin son bir ayda üç ifl günü ifle devam etmedi¤i gerekçesiyle devams›zl›k sebepleri araflt›r›lmaks›z›n ifline tazminats›z son
verilmesi hakkaniyete uygun de¤ildir" (Yarg›tay 9.HD., 11.02.1991, E.90/10223, K.91/1478, Tekstil ‹flveren Dergisi, Ekim-1991, s.19) ; Yine
yüksek mahkemeye göre, "davac›n›n 15 y›l hizmetinin oldu¤u ve daha önce devams›zl›¤›n›n bulunmad›¤› dikkate al›narak, raporlu geçen
süre ile birlikte tedavi sürecindeki devams›zl›k nedeniyle feshin hakl› bir sebebe dayanmad›¤› kabul edilmelidir" (Yarg›tay 9.HD., 12.06.2001,
E.01/53237, K.01/9957, Belediye-‹fl Dergisi, Ocak-fiubat 2002, s.26)
79 Yarg›tay 9.HD., 05.03.1981, E.645, K.3076, ‹HU., ‹fl K.md.17 (No:14) ve S.Taflkent'in ‹ncelemesi
80 Kaplan, Fesih, s.152-153
81 "15 gün süresince ifle gitmeyen bir iflçiye ifle bafllamas› hususu tebli¤ edildi¤i halde ifle bafllamamas› hususu tazminats›z fesih hakk›n›
do¤urur" (Yarg›tay 9.HD., 26.09.1996, E.96/6520, K.96/18018, ‹flveren Dergisi, May›s-1997, s.18) ; Yine yüksek mahkemeye göre, "davac›n›n
iflini aksatmas› üzerine uyar›lmas› sonucu iflyerini terk etti¤i ve ifle tekrar davet edildi¤i halde gelmemesi olgusu ortada iken ihbar ve k›dem
tazminatlar›na hükmedilemez".Bkz. Yarg›tay 9.HD., 05.03.1997, E.96/20865, K.97/4261, Tekstil ‹flveren Dergisi, May›s-1997, s.24 ; Mevsimin
bafllamas› nedeniyle mevsimlik iflçilerin al›fl›lm›fl oldu¤u üzere gazete yoluyla ça¤r›lmas›na ra¤men ifle bafllamamalar›ndan dolay›
sözleflmelerinin feshi de hakl› nedene dayanmaktad›r.Bkz. Yarg›tay 9.HD., 13.05.1997, E.97/4829, K.97/8935, Tekstil ‹flveren Dergisi,
Kas›m-1997, s.16
82 Tuncay, C.: "Karar ‹ncelemesi", MESS Almanak-1997, s.197-201
74
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uyar›nca ifl sözleflmesini feshetmek
isteyen iflverenin, sözkonusu
devams›zl›¤›n mevcudiyetini
ispatlamas› gerekmektedir. Do¤al
olarak, iflveren, hem iflçinin ifle
devams›zl›kta bulundu¤unu, hem
de devams›zl›¤›n, kanunda
öngörülen sürelerin üzerinde
oldu¤unu ispatlamal›d›r83.
Yarg›taya göre iflyerine devams›zl›k
nedeniyle ifl sözleflmesinin feshi
durumunun tutanakla ispatlanmas›,
iflçinin ise izinli oldu¤una dair
iddias›n› kan›tlayamamas› halinde
ihbar ve k›dem tazminat›
isteklerinin reddi gerekmektedir84.
Yine yüksek mahkemeye göre,
iflverenin tutanak, tan›k ve iflyeri
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kay›tlar›yla kan›tlad›¤› izinsiz ve
özürsüz devams›zl›¤›n sadece iflçi
tan›klar›n›n beyanlar›na dayan›larak
yok say›lmas› mümkün de¤ildir85.
‹flverenin, iflçinin md.25/II-g'deki
unsurlara uyan ifle devams›zl›¤›n›
kan›tlayamamas› durumunda, fesih
"haks›z" olacakt›r. Ancak, iflverenin
devams›zl›¤›n mevcudiyetine dair
deliller sunarak ifl sözleflmesini
feshetmesi halinde, iflçi, ifle
gelmemesinin izinsiz olmad›¤›n›
veya izinsiz olmakla birlikte ifle
gelmemesinin hakl› nedene
dayand›¤›n› ispatlayabilir86. ‹flçi,
böyle bir durumun bulundu¤unu
i s p a t l a y a m a z s a , i fl v e r e n i n

md.25/II-g'ye göre ifl sözleflmesini
feshi, hakl› bir sebebe dayanm›fl
olacakt›r 87 . Yarg›taya göre de;
rapor bitim tarihinde iflyerine üç
gün gelmeyip, devams›zl›¤›n
nedenini ileri sürmekle birlikte,
durumun hakl› nedenlere
dayand›¤›n› kan›tlayamayan iflçi,
ifl sözleflmesi feshedilirse ihbar ve
k›dem tazminat› isteyemez88. Yine
ayn› flekilde, rapor tarihinin
bitiminden sonra, herhangi bir
neden dahi ileri sürmeden ifle
g e l m e y e n i fl ç i n i n d e i fl
s ö z l e fl m e s i n i n d e v a m s › z l › k
nedeniyle feshi kanuna ayk›r›
de¤ildir89.

Sümer, Devams›zl›k, s.220
Yarg›tay 9.HD., 06.02.2002, E.01/17196, K.02/2375, ‹flveren Dergisi, A¤ustos-2002, s.15
85 "Davac›n›n hizmet akdi, raporunun bitiminden itibaren 01.11.1990 tarihinden bafllayarak, 05.11.1990 tarihine kadar izinsiz ve mazeretsiz
ifle gelmemesi nedeniyle iflveren taraf›ndan ‹fl Kanununun 17/II-f maddesi uyar›nca feshedilmifltir. Davac›n›n sözkonusu tarihler aras›nda
ifle gelmedi¤i, düzenlenen tutanak, iflyerinde tutulan puantaj kay›tlar› ve bu belgeleri do¤rulayan daval› tan›¤›n›n beyan› ile sabit olmufltur.
Mahkemece bu belge ve deliller gözetilmeden sadece davac› tan›klar›n›n beyanlar›na dayan›larak davan›n kabulüne karar verilmifl olmas›
isabetsiz olup, bozmay› gerektirmifltir" (Yarg›tay 9.HD., 06.05.1992, E.92/96, K.92/5041, Tekstil ‹flveren Dergisi, Eylül-Ekim 1992, s.41 ;
Yine yüksek mahkemeye göre, "floför olarak çal›flan iflçinin alkollü olmas› nedeniyle kaza yapt›¤› ve bir daha ifle gelmedi¤i tan›klarla
do¤rulanm›flsa, art›k devams›zl›¤›n›n belgelendirilmesine gerek yoktur"Bkz. Yarg›tay 9.HD., 18.10.1995, E.95/12835, K.95/31810,
Kamu-‹fl, s.315
86 Sümer, Devams›zl›k, s.220-221
87 Yarg›tay 9.HD., 19.09.1996, E.96/5733, K.96/17157, Ekonomi, 96 Y›l› Emsal Kararlar›, s.158, No:15
88 "... davac› iflçinin 08.09.1993 tarihine kadar raporlu oldu¤u, raporun bitim tarihinde iflbafl› yapmad›¤›, bir baflka deyiflle üç gün gelmedi¤i
anlafl›lmaktad›r. Her ne kadar davac› rapor bitim tarihinde eflinin hastal›¤› nedeni ile iflyerinin bulundu¤u yer d›fl›nda, Ankara'da bulundu¤unu,
telefonla bu durumu iflyeri memurlar›na iletti¤ini bildirmifl ise de, dosyada bunu belgeleyen kesin rapora rastlanm›fl de¤ildir. Dinletti¤i
tan›klar da, ifllerini bitiremedi¤i için iflbafl› yapamad›¤›n› kendilerine söyledi¤ini aç›klam›fllard›r. Bu olgular karfl›s›nda, daval› iflveren taraf›ndan
hizmet sözleflmesinin 1475 say›l› ‹fl Kanununun 17/II-f maddesine göre devams›zl›ktan hakl› olarak feshedildi¤inin kabulü gerekir" (Yarg›tay
9.HD., 25.03.1997, E.96/22670, K.97/5940, Tekstil ‹flveren Dergisi, Haziran-1997, s.17) ; Karar› inceleyen A.Emin Özkan'a göre de, "...
karar içeri¤inde yer alan "dosyadaki bilgi ve belgelere göre davac› iflçinin 08.09.1993 tarihine kadar raporlu oldu¤u, raporun bitimine kadar
iflbafl› yapmad›¤›, bir baflka deyiflle üç gün gelmedi¤i anlafl›lmaktad›r" fleklindeki ifadeden, iflverenin davac› iflçinin devams›zl›k etti¤ini
ispatlam›fl oldu¤unu anlamaktay›z. Davac› iflçi taraf›ndan bu konuda ileri sürülen bir karfl› iddia da bulunmamaktad›r. Bu aflamada art›k
davac› iflçi devams›zl›¤› izin alarak ya da hakl› bir sebebe dayanarak yapt›¤›n› ispatlayacakt›r. ‹flçi, eflinin hasta oldu¤una dair bir rapor
ibraz edebilmifl olsayd› ya da telefonla izin ald›¤›, dinlenen tan›klar› taraf›ndan ifade edilmifl olsayd›, sözkonusu ispat yükümlülü¤ünü yerine
getirmifl olacakt›. Ancak davac› iflçi, eflinin hastal›¤›na dair belge sunamad›¤› gibi, tan›klar› da davac› iflçinin, ifllerini bitiremedi¤i için iflbafl›
yapamad›¤›n› ifade etmifllerdir. Tan›klar bu flekilde daval› iflveren lehine beyanda bulunmufllard›r. Bu durumda, iddias›n› destekleyici tan›k
ya da belge getiremeyen davac› iflçinin taleplerinin reddedilmesi hukuka uygundur".Bkz.Özkan, A.E.: "Karar ‹ncelemesi", MESS Almanak1997, s.381-384 ; Ayn› flekilde, "her ne kadar davac› 9 günlük kurban bayram› izninden sonra kullan›lmak üzere iflverenden 20 gün daha
izin ald›¤›n› iddia etmifl ise de, bu iddias›n› yeterli ve inand›r›c› delillerle kan›tlayamam›flt›r. Bu konuda dinletti¤i tan›k ifadeleri davac›ya
bayram izninden sonra ayr›ca 20 gün daha izin verildi¤ini ispata yeterli ve inand›r›c› beyanda bulunmam›fllard›r. Esasen bu tan›klar iflyeriyle
ilgili ve bilgi sahibi olabilecek kifliler de de¤ildir. Bu durumda, ihbar ve k›dem tazminat›na iliflkin isteklerin reddine karar vermek gerekirken,
aksine düflünce ile yaz›l› flekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmay› gerektirmifltir".Bkz. Yarg›tay 9.HD., 01.02.1993, E.92/7032, K.93/1056,
‹flveren Dergisi, Mart-1993, s.18 ; "Dosya içeri¤ine göre, davac›n›n bir haftal›k raporunun hitam›nda 29.02.1992 tarihinden itibaren üst
üste iki gün devams›zl›kta bulundu¤u, bunun üzerine daval› bankaca sözleflmesinin feshedildi¤i anlafl›lmaktad›r. Dinlenen davac› tan›klar›
devams›zl›k konusunda davac›n›n hakl› nedeni bulundu¤unu bildirmifl de¤illerdir. Belirtilen flekildeki devams›zl›k, 1475 say›l› ‹fl Kanununun
17/II-f maddesindeki hali oluflturmakta olup, iflverene, ifl sözleflmesini hakl› olarak feshetme yetkisi verir..." (Yarg›tay 9.HD., 19.12.1995,
E.95/30176, K.95/35836, YKD., Nisan-1996, s.554-555)
89 Yarg›tay 9.HD., 05.02.1987, E.87/587, K.87/1461, G›da ‹flveren Dergisi, Kas›m-1987, s.15 ; Yarg›tay 9.HD., 09.04.1991, E.90/14256,
K.91/7381, YKD., Ekim-1991, s.1504-1505
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