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• İŞÇİNİN VERİLEN GÖREVİ KENDİSİNE 
HATIRLATILMASINA KARŞIN YAPMAMAKTA ISRAR 
ETMESİ 

• HAKLI FESİH 
•  

  

ÖZETİ İş görme edimi işçi tarafından 
işverenin verdiği talimatlara uygun olarak yerine 
getirilmelidir. İşverenin talimatlarının, bireysel ya 
da toplu iş sözleşmesi ile getirilebilecek 
sınırlamalar ile işçinin eğitimi, yeteneği ve takati 
gibi hususlara aykırılık oluşturmamalıdır. 
4857 sayılı Kanun ile işçinin “görevi yapmamakta 
ısrar etmesi” kuralı getirilmiştir. Bu noktada 
işverenin hatırlatmasının ardından sadece bir kez 
görevi yapmama yeterli sayılmamalıdır. İşçinin 
görevi yapmama eylemi hatırlatmanın ardından 
devamlılık arz etmelidir.  

İşveren tarafından fesih öncesinde, işçinin 
yapmakla yükümlü olduğu görevleri 
hatırlatılmalıdır. Bu hatırlatmanın sözlü ya da 
yazılı biçimde yapılması mümkündür. Bu konuda 
ispat yükü de işverendedir.  

Dosya içeriğine göre; davacı işçinin, 
işverenin tanıklarca ispatlanan uyarısının ardından 
işe gelmemeyi alışkanlık haline getirmek suretiyle 
görevini yerine getirmediği, hakkında düzenlenen 
ve içerikleri tutanak tanıklarınca doğrulanan çok 
sayıda tutanak ile sabittir. Bu husus göz önüne 
alındığında, davacının yapmakla yükümlü olduğu 



görevlerini gereği gibi yerine getirmemekte ısrar 
ettiği, buna göre davalı feshi haklı nedene 
dayandığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, davacının 
kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi 
gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması 
hatalıdır. Ayrıca, feshe konu eylemler, işyerindeki 
diğer işçilerin eylemlerinden bağımsız olduğundan, 
işverenin feshe dayanak oluşturan belgeleri 
dikkate alarak davacıya uyguladığı yaptırım, eşit 
işlem borcuna aykırılık oluşturmaz. 

 

  

 

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, akdi ikramiye, fazla mesai, hafta tatili ile haksız 
fesih tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası 
için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği 
konuşulup düşünüldü: 
 
Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın feshedildiğini 
belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile davacıya ödenmediğini iddia ettiği bir kısım 
işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.  
Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmemesi 
sebebiyle haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir. 
Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne 
karar verilmiştir. 
Temyiz: 
Kararı taraflar temyiz etmiştir. 
Gerekçe: 
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere 
göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde 
değildir. 
2-İş sözleşmesinin, işveren tarafından haklı nedenle feshedilip feshedilmediği noktasında 
taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.  
4857 sayılı Kanun'un 25. maddesinin (II) numaralı bendinin (h) alt bendinde, işçinin 
hatırlatıldığı halde görevlerini yapmamakta ısrar etmesi durumunda işverenin haklı fesih 
imkânının bulunduğu hükme bağlanmıştır.  
İş görme edimi işçi tarafından işverenin verdiği talimatlara uygun olarak yerine 
getirilmelidir. İşverenin talimatlarının, bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile getirilebilecek 
sınırlamalar ile işçinin eğitimi, yeteneği ve takati gibi hususlara aykırılık oluşturmamalıdır. 
4857 sayılı Kanun ile işçinin “görevi yapmamakta ısrar etmesi” kuralı getirilmiştir. Bu 
noktada işverenin hatırlatmasının ardından sadece bir kez görevi yapmama yeterli 
sayılmamalıdır. İşçinin görevi yapmama eylemi hatırlatmanın ardından devamlılık arz 
etmelidir.  
İşveren tarafından fesih öncesinde, işçinin yapmakla yükümlü olduğu görevleri 
hatırlatılmalıdır. Bu hatırlatmanın sözlü ya da yazılı biçimde yapılması mümkündür. Bu 
konuda ispat yükü de işverendedir.  



Somut olayda, davalı belediyenin temizlik işlerinde çöp kamyonu şoförü olarak çalışan 
davacının iş sözleşmesi, işverenin belirlediği tutanaklarla tespit edilen tarihlerde göreve 
gelmemesi, yapılan birçok kontrolde görev yerinde bulunmaması, uyarıları dikkate 
almayıp görevini yerine getirmemesi nedenleriyle 4857 İş Kanununun 25. maddesinin 2. 
bendi gereği feshedilmiştir.  
Dosya içeriğine göre; davacı işçinin, işverenin tanıklarca ispatlanan uyarısının ardından 
işe gelmemeyi alışkanlık haline getirmek suretiyle görevini yerine getirmediği, hakkında 
düzenlenen ve içerikleri tutanak tanıklarınca doğrulanan çok sayıda tutanak ile sabittir. 
Bu husus göz önüne alındığında, davacının yapmakla yükümlü olduğu görevlerini gereği 
gibi yerine getirmemekte ısrar ettiği, buna göre davalı feshi haklı nedene dayandığı 
anlaşılmaktadır. Bu itibarla, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi 
gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalıdır. Ayrıca, feshe konu eylemler, 
işyerindeki diğer işçilerin eylemlerinden bağımsız olduğundan, işverenin feshe dayanak 
oluşturan belgeleri dikkate alarak davacıya uyguladığı yaptırım, eşit işlem borcuna 
aykırılık oluşturmaz.  
Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 15.02.2016 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi. 

 


