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Kararrn Ozeti

Davacrmn 6rgtit faaliyeti gergevesinde uyu$turucu madde ticareti
yapmak sugundan g6zaltrna alnmasr, bu nedenle bir giin ige gelmemesi,
bu sugtan tutuklanan kigileri iinceden tammasr, igyerinde olmasa da daha
6nce ot tabir edilen uyrgturucu maddeyi kullanmasr gibi davramglan
igyerinde olumsuzluklara yol agan dawaruglardrr. Bu tiir davranglar ige-
risinde olan bir i99i ile, iqverenin i9 iligkisini devam ettirmesi beklen-
mernelidir. Davacmrn ig s6zlegmesinin feshi dawamglanndan kaynakla-
nan gegerli nedene dayanmaktadrr.

Kavramlar

Igginin alkol ve ulu$turucu kullammr, igginin gdzaltma ahnmasr,
igverenin toplumdaki izleniminin zedelenmesi, bir giinli.ik devamsrzh[rn
gegerli neden olugturup olu$turmayacagl, Ceza yargrlamasrndaki karann
iq yargrlamastna etkisi, i9 sdzlegmesinin asloda oldufu srrada gegerli
nedenle fesih, igginin uyuqturucu kullammr konusundan Uluslararasr
Qahqma Orgiitiiniin yaklaqrm

' 
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ilgili Kanun Maddeleri

4857 s. iq Kanunu m. 17-22,25,30,84
818 s. Borqlar Kanunu m.53
523'7 s. Turk Ceza Kanunu m.188, 191

YARGITAY iLAMI

Davacr, feshin gegersizliline ve ige iadesine karar verilmesini is-
temiqtir. Yerel mahkene, isteli kesmen hiiktim altrna almrgtrr.

Htikiim siiresi iqinde davah alT:katr tarafindan temyiz edilmig ol'
makla dosya incelendi, gereli konugulup diigiiniildii

ig sdzleqmesinin davah iqveren tarafindan gegerli neden olmadan
feshedildilini belirten davacr iggi, feshin gegersizliline ve iqe iadesine
karar verilmesini talep etmigtir

Davah banka igveren vekili, davacmrn Jandarma tarafindan
20.01.2006 tarihinde yaprlan bir uyugturucu operasyonu nedeni ile 96-
zaltina ahndrlrm, hakkrnda soru$tunna yaprldtSmr, olayn 6lrenilmesi
iizerine ig denetim yolu ile sorugturma yaptldtlmt ve davacrntn beya-
mnda dnceki yrllarda ot tabir edilen uyuqturucu madde kullandrfrm ikrar
ettilini halihazrrdaki g6revi dikkate ahndrlrnda bir giiven kurumu olan
bankada gahqmaya devamr etmesinin uygun gdriilmedi[ini, ig sdzlegme-
sinin 4857 sayrh lq Kanunu'nun 17 ve devamr maddeleri uyannca dawa-
mqlanndan kaynaklanan nedenlerle feshedildifini, davamn reddi gerek-
ti[ini savunmuqtur.

Mahkemece, davacrmn <irgiit faaliyeti gerqevesinde uyu$turucu
madde ticareti yapmak sugundan yiirtitiilen bir sorugturma strasmda g<i-
zaltrna ahndrlr, ifadesinden sonra serbest brraktldr$, davalt bankamn
durumu 6prenmesi iizerine mifettig sorugfurmasl sonucu yetkili organt
vasrtasr ile davacrmn ig s<izlegmesini feshettifi, davacmtn iqyerinde
uyu$turucu madde kuliandrgtmn yada bu maddeyi alarak iqyerine geldi-

lini kantlanmadrlr, Istanbul da yagarken iki kez kullanmastntn igye-
rinde kullandrlr anlamrna gelmeyeceli, feshe konu edilemeyecefi, da-
vacrmn hakkrnda takipsizlik karan verildigi, eylem iginde olanlar ile
organik baplanhsrmn olmadrfr, feshin haksrz oldu$u gerekgesi ile dava-
mn kabuliine karar verilmigtir,
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4857 Sayrh Ig Kanunu'nun 18. maddesinde ig srizlegmesinin igve-
ren tarafihdan iqginin yeterlili[inden veya dawamqlanndan kaynaklaran
gegerli bir sebebe dayamlarak feshedilebilecepi diizenlenmiqtir. S<jz ko-
nusu gegerli sebepler ig Kanunu'nun 25.maddesinde belirtilen derhal
fesih igin dng<iriilen sebepler yanmda, bu nitelikte olmamakla birlikte,
igginin ve iqyerinin normal yiiriiytiqiinii olumsuz etkileyen hallerdir. i9-
Einin yeterlilipinden veya davramglanndan kal,naklanan sebepler ancak
igyerinde olumsuziuklara yol agmasr halinde fesih iEin gegerli sebep ola-
bilirler. Ig iliqkisinin siirdiiriilmesinin igveren agrsrndan 6nem1i ve makul
rilgiiler iginde beklenemeyeceli durumlarda, feshin gegerli sebeplere
dayandrg kabul edilmelidir.

Dosya igeriline gdre, davah bankamn Bandrrma qubesinde gahgan
davacrnrn, 20.01.2006 tarihinde saat 08.00 de Orgtit faaliyeti gergeve-
sinde uluqturucu madde ticareti yapmak sugundan gozaltna almdr[r ve
gece geg saatlerde ifadesi ahndrktan sonra serbest brrakrldrfr, 2005 y-
hnda iglenen 6rgiit faaliyeti gergevesinde uyu$turucu madde ticareti
yapmak sugundan davacr dahil 19 kiqi hakkrnda soru$turma yaprldrfr,
davacr ile birlikte 4 kiqi hakknda 2I.03.2006 tarihinde yeterli delil bu-
lunmadrlr gerekgesi i1e kovuqturmaya yer olmadr[rna karar verildifi,
davacrmn telefon kayrtlannda bu ticareti yapan kiqilerin telefon kaydrmn
bulundulu, davacrmn banka mi.ifettigine verdili beyarunda, tamgtrlr bir
bayanm bu telefonian aradrfrm, tutuklananlardan birini 10 yrl rince tanr
drlrm, istanbul ilinde ot tabir edilen maddeyi bir iki kez kullandrlrm
belirttigi anlaErlmaktadrr.

Somut uyuqmazhkta, davacrmn drgiit faaliyeti gergevesinde uyuq-
turucu madde ticareti yapmak sugundan gozaltna almmasl, bu nedenle
bir giin ige gelmemesi, bu sugtan tutuklanan kigileri 6nceden ta. masr,
igyerinde olmasa da daha 6nce ot tabir edilen u)'u$turucu maddeyi kul-
lanmasr gibi dawanrglan iqyerinde olumsuziuklara yol agan davramglar-
drr. Bu tiir davramglar igerisinde oian bir iggi ile, igverenin iq iiigkisini
devam ettirmesi beklenmemelidir. Davacrrun iq s<izlegmesinin feshi dav-
ramqlanndan kaynaklanan gegerli nedene dayanmaktadr. Davamn reddi
yerine yazrh gekilde kabulii hatahdu.

4857 sayh Iq Yasasrmn 2013 maddesi uyannca Dairemizce agafir-
daki qekilde karar verilmiqtir.

SONUQ: Yukarda agrklanan gerekge ile;



1. Mahkemenin karanmn BOZULARAK ORTADAN KALDI-
RILMASINA,

2.Davarflr REDbiNE,

3. Harg pegin ahndrlrndan yeniden ahnmasrna yer olmadrlrna,

4. Davacrmn yapmtg oldu[u yargllama giderinin i.izerinde brrakrl-
masma, davahnln yaph$ 8.00 YTL yarglama giderinin davacrdan tah-
sili ile davahya 6denmesine,

5. Karar tarihinde ytiriirliikte bulunan tarifeye g6re 450-YTL iicreti
vekaletin davacrdan ahnarak davahya verilmesine,

6. Peqin alman temfz harcrmn isteli halinde davalya iadesine,
kesin olarak, 24.09.2007 giintinde oybirligi ile karar verildi.

1, KARARA KONU OLAY VE I{UKUKi SUREC

Incelemeye konu karar metninden anlagrldrg kadanyla,

1.1. Davacr iqgi, davah igveren Bankamn Bandrrma $ubesinde ga-
hgmakta iken, 20 Ocak 2006 tarihinde saat 08.00 de drgiit faaliyeti ger-
gevesinde uyu$furucu madde ticareti yapmak sugundan gdzaitrna ahn-
m1g; gece geg saatlerde ifadesi ahndrktan sonra serbest brrakrlmrg; 21
Mart 2006 tarihinde ise yeterli delil bulunmadr[r gerekgesi ile hakkrnda
kowgturmaya yer olmadtpma karar verilmiqtir.

1.2. Olayn 6lrenilmesi iizerine Banka Mi.ifetti$lerince soru$tulma
yaprlmrgtrr. Bu sorugturma srrasrnda iggi, istanbul'da yagarken bir iki kez
ot' tabir edilen uyufturucu maddel kullandrlrm belirtmigtil.

t "Of', esrar (kenevir; cannabis) olarak bilinen u''uqturucunun argodaki kargrhlrctrr.
Bkz.: (Qewimigi) www.tdk.org.rr, 13.2.2008.

? Sorugturma srrasrnda ipginin de ifadesine bagwrulmug olmasr; olayda i9 K.m.l9,4II
uyrulnca savunma alndrlma ve fesih usulii balomrndan bu anlamada ekiklik bu-
lunmadrlrna itaret €tmektedir. lg giivencesi kapasamrndaki iggilerin i9 srizleqmeleri-
nin feshinde ustl ve savunma almmasr hakkmda Bkz.: Ekonomi, Miinir, Hizmet
Aktinin Feshi ve ig Giivencesi, Qimento igveren Dergisi Ozel Eki, cilt:17,sayr:2,
Mafi 2003, s.l4; $ahlanan, Fevzi, 4857 Sayrh ig Kanunu Delerlendirme Konferansr
Notlan, 12-13 Temmuz 2003, Koru Otel /Bolu, Tiirk-ig Dergisi Eki, s.85-86; Giizel,
Ali, "i5 Giivencesine iligkin Yasal Esaslann Degerlendirilmesi", ig Hukuku ve Sos-
yal Giivenlik Hukukuna [ligkin Sorunlar ve Cdziim Onerileri 2004 Yrh Toplanhsf'
istanbul, istanbul Barosu Yay., 2004, s.82-86; Soyer, Polat,',Feshe Kar5r Koruma-
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1.3. Karar metninde davacr igginin telefon kayrtlannda "uyu$tu-
rucu ticareti yapan ki$ilerin" telefon kaydrmn bulundulu belirtilmekte-
dir. "Ulugturucu ticareti yapan kigiler" deyiminden, herhalde bu sorug-
turma kapsamrnda g6zaltrna ahnan ve hiikiim giyen -en azrndan tutukla-
nan- kigiler anlagrlmak gerekir. Davacr bu telefon kayitlan iqin, tanl$t1gl
bir bayann bu telefonlarr aradrfmr; aynca, tutuklananlardan birini de on
yrl <ince tamdrlrm beyan etmiqtir.

1.4. Davah banka, olay iizerine yapttft soru$turma sonucunda, iq-
ginin uyuqhrrucu operasyonu nedeni ile gozaltna altnmasrmn, hakktnda
caza soru;turmasr yaptlmasrntn, davactnm dnceki yliarda ot tabir edilen
uyu$turucu maddeyi kullanmasrrun; davacrnm bankadaki g6reviyle bag-
daqmadrg ve gegerli neden oluqturdufunu ileri siirerek, ig s<izleqmesini
iq K.m.17 vd. hiikiimleri uyannca gegerli nedenler feshetmiqtir.

1.5. Bunun iizerine iqgi tarafindan Iq K.m.20 gergevesinde agrlan
ige iade davasr sonucunda yerel mahkerne, iqginin iqyerinde ulu$turucu

run Genel Qergevesi ve Yargltay Kararlarr Iqrprnda Uygulama Sorunlari' Ig Giiven-
cesi Kurumu ve iqe iade Davalarr, istanbul, Legal Yay.,2005, s.57-56; Ulucan, Dev-
rim, ig Giivenecesi, y.y., Toprak igveren Yay., y.y. s.73 vd.; Demircioilu, Murat,
Sorularla Yeni ig Yasasr, istanbul Ticaret Odasr Yay.No.2003-42, istanbul 2003,
s.92; Sevimli, K. Ahmet, "4857 Sayh iq Yasasr Qergevesinde i5 Stizleqmesinin i5-
veren Tarafindan Feshine Genel Bakrg ve Tekbiqim (Yeknesak) Fesih Usulii Bulun-
mayrSrrun Yamtacagl Olasr Sorunlar", Qimento liveren Dergisi, C.18, 5.6, Kasrm
2004. s.6. l3-14.

3 "...gegerli sebepler 25 inci mqddede belirtilenler kadar agultkh olmamakla birlikte,
i$in ye i$yerintn normal y ri.iyiiS nii olumsuz etkileyen hqllerdir."4857 sK. m.l8 ge-

rekgesi, lg sdzlegmesinin iqveren tarafindan feshinde gegerli neden - haklt neden ay-
nmr ve gegerli neden kawamr hakkrndan bitgi igin Bkz.: Alpagut, Gtilsevil.. "ii

Sozlegmesinin Feshinde Hakh - Gegerli Neden Aynmt ve Yargrtay'rn Konuya Ilio-
kin Kararlanrun Deperlendirilmesi". Sicit i9 Hukuku Dergisi. S.l. Mart 2006, s.71
vd.; Odaman, Serkan, "Fransz Hukukunda ve Tiirk Hukukunda [gginin Davramqlarr
Aglsmdan Gegerli Sebep Hak r Sebep Apmr", Qimento liveren Dergisi, C.17, S.3,
Kasrm 2003, s.2l vd.; Siizek, Sarper "iqginin Yetersizligi veya Dawaru5lan Nede-
niyle Gegerli Fesih", A. Can Tuncay'a Armalan, lstanbul 2005, s.565 vd.; Ulucan,
ig Giivencesi, s.34 vd.; Soyer, Genel Qergeve, s.44-46; Demir, Fevzi, "Gegerli Se-
bepte Fesih Kavramr ve Uygulama", Legal ISGHD, C.3, S.10, 2006, s.470 vd.;
Centel, Tankut, "Feshin Gegerli Nedene Dayandrnlmasr. ispat Yiikiimliili.igii v€ So-
nuQtari ', Mercek Dergisi, S.30, Nisan 2003, s.11-13; Nazh, Segkin, "i9 Sozle$mesi-
nin iqginin Dawamqlanndan Kal,naklanan Gegerli Nedenle Feshi" lKarar Incele-
rnesi), TUHIS i9 Hukuku ve iktisat Dergisi, C.20, S.4-5, s.86 vd., rizellikle 89-90;
Sevirnli, Fesih Usulii, s.6, 9 vd; Demir, Deniz, "Hakl Neden - Geqerli Neden Ay-
rrmi'(Karar Incelemesi). Qah5ma ve Toplum. S.14.2007/1. , s157 vd. .
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madde kullandrfmrn ya da bu maddeyi alarak iqyerine geldifinin karut-
lanamadrfr,- Istanbul'da yagarken iki kez kullanmasrmn igyerinde kullan-
drlr anlamrna gelmeyecegi ve feshe konu edilemeyecefi, davacrmn hak-
krndaki ceza sorugturmasrnda takipsizlik karan verildili, uyu$turucu
ticareti eylemi iginde olanlarla davacr iggi arasrnda organik ba[lantr bu-
lunmadrfr, feshin haksrz oldufu" gerekgeleriyle igginin iqe iadesine karar
vermiStir.

1.6. Karann davah Banka tarafindan temlz edilmesi tizerine ise,
Yargtay, davao igginin uyu$turucu ticareti yapmak sugundan gdzallJna
almmasl, bu nedenle bir giin ige gelmemesi, bu sugtan tutuklanan kigileri
<inceden tammasl, igyerinde olmasa da daha <ince ot tabir edilen u1uqtu-
rucu maddef kullanmasr gibi dawaruglann igyerinde olumsuzluklara yol
agan davraruglar oldulunu ve bu tiir davramqlar igerisinde olan bir iggi
ile, igverenin i9 iligkisini devam ettirmesinin beklenemeyecegini ve gide-
rek, feshin gegerli nedenlere dayandr[rnr kabul ederek yerel mahkemece
verilen iqe iade karanmn bozularak ortadan kaldrnlmasrna ve davamn
reddine Ig K.m. 2OliII uyannca kesin olarak karar vermigtir.

2. KARA RrN iNCrrr,r.WrnSi
Yargrtay, feshin gegerli sebebe dayandr[ml saptaFp yerel mah-

keme karanm bozarken baghca diirt olguya dayanmaktadrr. S<iz konusu
olgular kararda, "...davaantn irgiit faaliyeti gergevesinde uyu$turucu
madde ticareti yapmak sugundan gdzaltma altnmas4 bu nedenle bir g n
iSe gelmemesi, bu suqtan tutuklanan kisileri |nceden tantmas\ isyerinde
olmasa da daha 6nce ot tabir edilen uyu$turucu maddeyi kullanmast..."
geklinde srralanmrqtrr.

Biz de karan incelerken bu olzulann her birinin fesih nedeni
olupturmalan agrsrndan ele alrnmasr qeklinde bir ydntem izleyecegiz.

2.1. igginin Orgiit Faaliyeti Qergevesinde Uyuqturucu Madde
Ticareti Yapmak Sugundan Giizaltrna Ahnmasr

Igqinin g6zaltrna ahnmasr nedeniyle yaptrlr devamsrzhgrn hakh ya
da gegerli fesih nedeni oluqturup olu$tumayacagr iizerinde hemen aqa-
lrda durulmugfur. Burada, gozaltna ahnma olgusunun, neden olacalr

a Davacrmn dahi feshin hakh nedenle derhal fesih oldulu yolunda iddiasr mevcut degil-
ken, ilk derece mahkemesinin feshi haksrz buldufiuna iliqkin bu anlatrmrmn herhalde,
feshin gegerli nedene dayanmadrtr qeklinde anlagrlmasr yerinde olur.
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devamsrzhktans so),ut qekilde, gegerli fesih nedeni olu$turup
oluqturmdyacalr iizerinde durulacakhr. G<izaltrna ahnmak, gegerli se-
bepler srmflandirmasrnda iqginin kiqiliginden (yetersizlifinden veya dav-
ram$lanndan) kaynaklanan nedenler arasrnda gciriilebilecek bir durum-
dur. Ig Kanunu 18. madde gerekgesinde belirtildigi izere, "isqinin yeter-
sizlidinden veya davrarus lartndan kaynaklanan sebepler ancak isyerinde
olumsuzluklara yol agmast halinde geqerli sebepler olarak feshe neden
olabilirler. Isqinin sosyal aEdan olumsuz bir davraruS4 toplumsal ve
etik aQdan onaylanmayacak bir tutumu isyerindeki retim ve iS iliskisi
s recine herhangi bir olumsuz etki yapmryorsa gegerli sebep say a-
maz. " Isginrn iqyeri drprnda igledigi iddia edilen bir sug nedeniyle ko-
!.u$turmaya ugrarnaslnm gegerli neden olugturdulunun kabulii igin; i9
iliqkisi siireci iizerinde, hakh nedenler kadar alrr olmasa da, dikkate de-
ler derecede (ciddi) olumsuz etkisinin bulunmasr gerekiro.

igginin g6zaltrna almmasmrn igyerindeki tiretim ve ig iligkisi siire-
cine olumsuz etkisinin inceleme konusu olay esas ahndrftnda "iqverenin
toplumdaki izleniminid zedelenmesi" geklinde somutlaqtrnlmasr miim-
kiindiir. 6zellikle, igletmeyle dzdegleqmig ve kamuoyunda onu temsil
eden, halkla ve diger organizasyonlarla temas halinde bulunan iggilerin,
gdzaltna ahnmalanmn b6yle bir etki dolurma olasrhlrnrn daha yiiksek
oldulu yadsrnamaz. Nitekim davah banka davact igginin iq s6zleqmesini
feshederken " ... gi)ven kurumu olan bankada galtsmaya devam etmesi-
nin..." uygtn gdriilmedigine i$aret etmektedir. Ne var ki, g<izaltrna ah-
nan ki$inin soru$turulan sugla higbir ilgisi bulunmayabilir; kiqi biitii-
niiyle masum olabilir. Giderek, gozdltna ahnmasr iqverenin toplumdaki
izleniminin zedelenmesi riski doluran her iqginin, fesih gibi alr bir
yaptmmla karqr kargrya kalmasrnm adalete uygun diiqtifiinden sdz edi-

'Kaldr ki, iggi hi9 devamsrzhlrna neden olmayacak gekilde gozaltrna alnabilir. Ome-
!in, hafta tatilinde g<izaltrna alrrup, serbest brakrlabilir.

6 "... gegerli fesih tgin s6z kouau olabilecek sebepler, iSqinin iS giirme borcunu
kendisinden kaynaklanan veya isyerinden kaynaklanan sebeplerle ciddi bir biqimd.e
olumsuz etkileyen ve $ gtirme borcunu gerekti{i Sekilde yerine getirmesine olanak
vermeyen sebepler olabilecektir." 4857 sK. m.l8 Gerekqesi.

t Arrupa insan Haklan Komisyonu taraindan kullamlan "igverenin toplumdaki izle-
nimi" dlgiitii igin Bkz. Sevimli, K. Aimet, iqginin 6zel Ya;amrna Miidahalenin Sr-
rurlan, istanbul, Legal Yay., 2006, s.233-234,243; Benzer grkann korunmasrna yd-
nelik "igletmenin prestijinin sarsrlmasr" kavramr igin Bkz.: Giizel, Yasal Esaslar,
s .56 .
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lemez. Bu konuda igverenin fesihten saElayacalr grkar ile iqginin iq s<iz-
legmesinin devamrndaki grkan_ (fesih nedeniyle gdreceli zarar) arasrnda
deserlendirme yapmak gerekiro.

Geiinen noktada, g<izaltma airnma olgusunun iqverenin toplumdaki
izlenimine zarar vermesi nedeniyle gegerli fesih nedeni olugturmast hu-
susunda kamya vanrken Ceza Mahkemesinin verdi[i serbest btakma
karanmn Hukuk (Iq) Yargrcr tarafindan nasrl delerlendirilmesi gerektili
ydniindeki diizenlemeler yol g<isterici olabilir.

Borglar Kanununun "Ceza hukuku ile medeni hukuk arasrnda mii-
nasebet" baqltklt 53. maddesi uyannca, " Hakim, kusur olup olmadtlma
yahut halrsu fiilin faili temyiz kudretini haiz bulunup bulunmadt{ma
karar vermek igin ceza hukukunun mesuliyete dair ahkamiyle bafih ol-
madt{t gibi, ceza mahkemesinde verilen beraet karariyle de mukayyet
defildir. Bundan baska ceza mahkemesi karan, kusurun takdiri ve zara-
nn miktanru tayin hususunda dahi hukuk hakimini talEit etmez." Ceza
Yargrlamasr i1e Hukuk (I9) Yargrlamasr arasrndaki kdpriiyti kuran bu
htikiim, esasen haksrz fiilden kaynaklanan tazmina,t yargrlamastm yapan
Hukuk Mahkemesinin; aym eylemin Ceza Hukuku bakrmrndan Ceza
Mahkemesince delerlendirilmesiyie, ne derece ve hangi bakmdan bafh
oldu[unu diizenler. Ancak, incelemekte olduiumuz karardakine benzer
Hukuk (Iq) Yargrsr - Ceza Yargrsr iliqkileri bakrmrndan da kryasen uy-
gulanacak htikiirn olma karakterine sahiptir.

Gdriileceli tizere Hukuk Mahkemesi, kural olarak Ceza Mahke-
mesinin beraat karanyla ba[h defildir. Ancak Ceza Mahkemesinin be-
raat karanm hangi gerekgeyle verdifi dnemlidir. Karar, santlrn isnat
olunan eylemi iglemedili gerekqesiyle verilmi$ ise Hukuk Mahkemesi-
nin bu kararla balh oldu[u genel kabul gdriir'. Buna karqrn Ceza
Mahkemesi karan delil yetersizli[ine dayandrnlmrq ise, Hukuk Mahke-

3 Giizel. Yasal Esaslar. s.55; Ulucan, ig Giivencesi. s.57.
e "Kural olarqk, cezq mqhkemesinin beraat karan, hukuk mahkemesini ballayro defiil-

dir. Ancak, berqqt karart ile maddi olgu saptanmrt ise; bu y6n, hukuk yargtlamast
strasnda drylanamaz ve aksi benimsenemez. Yerlesik yargtsal uygulamalar bu do!-
rultudadr. " Yarg. 4. HD, 29.3.2004,3110/3981 (Qewimigi) www.kazanci.com.tr,
16.2.2007: Oluzman, M. Kemal / Oz, Turgut, Borglar Hukuku: Genel Hiikiinder,
istanbul2006, s. 549; Siizek, Sarper, i9 Hukuku: Genel Esaslar- Bireysel iq Hukuku ,
Istanbul, Beta Basrm A.$., 2005, s.511 ve a.y. dn.32.
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mesi bu kararla baglr degildirr0. Ancak, bu durumda dahi Hulcuk Mahke-
mesi Ceza Mahkemesinden farkh bir sonuca varma nedenini agrklamahdrrl l.

Giderek, iqginin isnat edilen eylemi iglemedigi gerekgesiyle verilen
beraat ya da serbest brrakma kararlan kargrsrnda gozait:,;;ra ahnma olgu-
sunun igverenin toplumdaki izleniminin zedelenmesi nedeniyle gegerli
fesih nedeni olugturmasr, kammrzca miimktin gdriilmemelidi. Ceza yar-
grslndaki karann delil yetersizliline dayanmasr durumunda ise, gdzaltrna
ahnma olgusu Hukuk (Ig) Mahkemesi tarafindan gegerli fesih dayanalr
olarak kabul edilecek ise, serbest brrakrlmayla sonuglanan bu grizaltrmn
neden dikkate ahndrlr kararda ag*lanmahdrr.

inceleme konusu karann, s<iziinii etti[imiz agrklama bakrmmdan
tatmin edici oldulunu iddia etmek giigtiir. Hele ki, durugmah yargrla-
mayl yapan, uyuqmazhk konusu olay aractsrz do[rudan algtlama ve
delerlendirme olanalr bulunan yerel mahkemenin vardrlr karar, Ceza
yarglamasmrn vardr[r sonugla koqut iken, iqe iade talebini kabul eden bu
karan ortadan kaldrrarak; kesin karm veren Yiiksek Mahkernenin. sdziinii
ettifimiz agrklama noktasrnda daha aydmlaucl olmasr yerinde olurdu.

2.2. igginin Gtizaltrna Ahnmasr Nedeniyle Bir Gtin Devamsrzhk
Yapmasr

iqginin gdzaltma ahnmasr veya tutuklanmasr halinde devamszhlrn
i9 K.m.17'deki bildirim siiresini aqmasr, igverene ig sozleqmesini hakh
nedenle derhal feshetme yetkisi verir (I9 K.m.25lbent:IV). G<izalnnda
gegen situenin iqginin bildirim siiresinden daha krsa olmasr halinde, bu
devamsrzhprn hakh neden olu$turmamakla birlikte gegerli neden olarak
delerlendirilmesi y6ntinde ise, bir engel yoktur''. 2005 yrhnda verdigi

to Tekinay, Selahattin Sulhi / Akman, Sermet / Burcuoglu, Haluk / Altop, Atilla,
Tekinay Bo:glar Hukuku: Genel Hiikiimler, istanbul, Filiz Kitabevi,l993, s.714;
Ofuzman/Oz, Borglar Hukuku s.549-550.

rr Oguzman/ Oz, Borglar Hukuku, s.550.
12 Buna kargm ig Kanununda, 74. maddede dngdriilen ve kadrn iggilerin gal4hnlmasr-

mn yasak oldulu siirelerde ige gelmemenin ve hastahk veya kaza nedeniyle 25 inci
maddenin (I) numarah bendinin (b) alt bendinde ringdrillen bekleme siiresinde iqe ge-
gici devamsuh$m gegerli fesih nedeni oluqtr-rrmayacagr agrk gekilde diizenlenmi$tir
(i9 K.m.18/III, e,f).



bir karardal3 Y argfay da, "... Davaulann tutukluluk s resi yasal bildi-

rim s resi kadar defilse de, s re bahmrndan fazla olup bu durumda isin

normal y r y Siiniin olumst'tz etkileneceli krtqtntlmazdt Olayr'n bu

\zetlifi d.ikkate almarak, fesih igin geqerli sebep bulundufunun ka-

bul ..." gerekir geklinde hiikiim kurmuqtur.

Ote yandan, igginin g<izaltrnda bulunduflu bu siire boyunca i9 sciz-

lesmesi aslrdadr.lo. Askt esnasrnda taraflann i9 s6zleqmesini sireli fesih

yoluyla sona erdirmeleri, stizlegme asklda kaldr[r siirece hiikiim do[ur-

maz- Askr srrasrnda i9 sdzleqmesi iq K.m.17 uyannca feshedildi[inde, bu

fesih ancak askr siiresi sonunda hiikim dofiuracaktrr''. Antmsatairm ki,

gegerli nedenle fesih, 6zii itibariyle siireii fesihtir. Hakli nedenle fesih

yeikisi kazatrdtatt siire beklenmeksizin askr srrastnda siireli fesih yoluna

giditmesi halinde; daha soffa tutuklu kahnan siirenin igginin bildirim

iiiresini agmasryla aynca hakh nedenle fesih yetkisinin dopumundan s6z

etmek, kammr.zca, giigtiir. Giderek, igginin tutukluluk durumundan kay-

nakianan devamsrzh[r nedeniyle iq s6zleqmesi feshedilecek ise fesih

tiiriiniin ve zamanlamasrmn farkh hukuki sonuglar dofuracafir akrlda

tutulmalrdrr. 
'' . . . kendi irade beyam ile yeni vaziyet ihdas edebilecek bir

kimseden, bu hususta gerekli dikkati salf etmesini beklemek m essesenin

ruhuna uygun di)ser... "'o

igginin g<izaltrnda geqirdifii siirenin <inel siiresinden ktsa olmast

halinde, yaptrgr devamsrzltfrn gegerli neden oluqturdufunun kabulii igin,

bu devamsizlr[rn iqyerindeki iiretim ve iq iliqkisi siirecine olumsuz etki

yapmasl da aranacakttr. Bir giidnk devamsrzhlrn, bu anlamda bir olum-

sui etki yapmasr qok diigiik Lir olasrltktrrrT. Dahasr, iqginin izinsiz.ya da

hakh bir sebebi bulunmamaksrzrn yaptrfr ancak iqverene iq K'

rr Yarg. 9. HD, 13.1.2005, 2OO4I24O4O E., 2005/1010 K, Qahgma Havatr ile ilgili

Yargrtay Kararlarr 2000-2005, Kamu-i9 Yay., Ankara 2006, s 59l-592'
ra Tagkent, Sava5, "i9 Scizlegmesin Askya Almmast ve Ucretsiz izin Uygulamasf',

Sicii is Hukuku Dergisi, S.3, Eyliil 2006, s.20; Siizek, IS Hukuku, s'394;

Motlamahmutoglu, Hamdi, i9 Hukuku, Aakara, Turhan Kitapevi, 2005, s 453'
15 Siizek, is Hukuku, s.390; Tagkent, Askr, s21;Bkz. ve Karg : Mollamahmutoltu' i9

'i"fi*#il.t:t;al, riirk Borelar Kanunu ve ie Mevzuatna Gcire Hizmet "ie"
Akdinin Feshi, istanbul 1955, s.121

17 Fransz Hukukunda bir giinliik devamsrzltltn gerEek ve ciddi sebep (gegerli sebep)

olarak de$erlendirilmedili yolunda Bkz.: Odaman, Gegerli Sebep, s 30 (Yazar Tiirk

Hukuku bakrmrndan aksi gdriigtedir).
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m.25,6ent:Il€ kapsamrnda derhal fesih yetkisi veren giin saysrna
ulatmayan devamsrzhklar bakrmrndan dahi, gegerli nedenin olugtulunun
kabulii iqin bu davramgrn siireklililinin ya da tekranmn arandrlr g<irii-
liirr8. Gdzaltrna ahnmanm bu baglamda i$gi aglsmdan hakh sebep oldugu
noktasmda duraksama yoktur. Aksi halde iq K.m.25ibent:IV'de iggiyi
koruyucu nitelikte ayn bir diizenlemenin konusu olmazdr.

BelirtildiEi iizere bir giinliik devamsrzhgm igyerindeki iiretim ve ig
iligkisi siirecine olumsuz etki yapmasr diiqrik bir olasrlk olmakla birlikte,
miirnkiindrir. Bu duruma igginin, iqin yiirtitiimi igin mutlaka iqyerinde
bulunmasr gereken bir giinde mazeretsiz olarak igyerine gelmemesi dr-
nek olarak gcisterilebilir. Igginin bir giin ige gelmemesinin stizii edilen
olumsuz etkiyi do[urdu[unun objektif olarak kabul edilebildili durum-
larda ise gegerli nedenin varh[rndan s6z ediiebilecektir. Kararda bir
giinli.ik devamsrzhk, feshin gegeriilili igin dayanak yaprlmakla birlikte
yarattrg olumsuz etkinin hangi boyutlarda ve nitelikte oldulu hususunda
bilgi bulunmamaktadrr.

2.3. iqginin Uyuqturucu Madde Ticareti Yapmak Sugundan
Tutuklanan Kigileri dnceden Tanrmasr

Karar metninden anlagrldrlr kadanyla, Yargrtay davacr igqinin
uyu$turucu madde ticareti yapmak sugundan tutuklanan kiqilerin bazrla-
nm dnceden tammaslm ve cep telefonunda bu kigilerin arandrfirna iligkin
kayrt bulunmasrm da igverenin toplumdaki izlenimini zedeleyen olgular
olarak delerlendirmi gtir.

: .  i . i  iOncelikle, Ceza Mahkemesinin karanrun Hukuk (Ig) Yargrlamasr
iizerindeki etkisi hakkrnda hemen yukanda yaptlltnrz agrklamalan
anlmsatarak, Ceza YargLlamasrnda da igginin tutuklanan kigileri tamyor

r8 Siizek, Gegerli Fesih, s.582; " ... Davqcmn 20.06.2005, 23.06.2005 ve 25.06.2005
tarihleri qrqstnda izinsiz ve mqzeretstz olarak ige gelmemesi nedeniyle davah $ve-
rence iq sdzleSmesi 4857 sayfu iS Kanununun 25/ll-g maddesi uyannca feshed.ilmiS-
tir. Davad, sadece 20.06.2005 giinii igin sa{hk raporu tbraz etmiS, devamxzhk yap-
t$t difier g nler igin hakh blr mazeretinin oldu{u u ispat edemem\tir. Dahq 6nce-
Ieri de devamszhk yapttEt ve bu nedenle uyanldrir dosya igerifinden anlas an da-
vacmtn, 23.06.2005 ve 25.06.2005 g nlerinde izinsiz ve h.tkh bir mazerete dayanma-
yan devamszhPr 4857 sayfu IS Kanununun 25/ll-g maddesi anlamtndd hakh fesih
nedeni olomqzsq dq, iStn yiir tiim n bozan bu davrarustwn fesih igin gegerli neden
olduguaqhr..." Yarg.9. HD,5.12.2005,35871/38686, (qewimigi) www.kazancr.com.tr,
26.2.2008.
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olmasrmn degerlendirildifii ve iqginin tutuklanmasrna dahi gerek g6riil-
medigini saptamak gerekmektedir. Dahasr, yargrlamaF yapan ilk derece
(lg) mahkemesinin de " ...uyuSturucu ticareti eylemi iginde olanlarla
davact igqi arastnda organik bailantu bulunmadt{t... " kamsrna vardtfr
da unutulmamahdrr. Meseleye dofrudan niifuz etme olanaglna sahip iki
ilk derece yargr organirun bu tespitleri kargrsrnda Yargtay'rn igqinin
sugtan tutuklanan kiqiieri <inceden tammasrm ve telefonundan bu kigile-
rin aranmrg olmasrm higbir ek agrklama yapmaksrzrn bozma karanmn
dayanaklan arasrnda gdstermesi duraksamaya neden olmaktadrr.

Kigiler, herhangi bir sugu birlikte iqledikleri isnadryla gdzaltna
ahndrklan diler kigileri golu zaman tamyabilirler. Birbirlerini hig taru-
mayan ki$ilerin birlikte sug iqledikleri isnadryla kargrlagmalan pek slk
rastlanabilecek bir durum delildir. Burada g6zden kagrnamasr gereken
nokta, davacr igginin bir gece dahi gdzaltrnda tutuimaksran sahverildili
ve hakkrnda kovuqturmaya gerek oimadr$ yolunda karara vanldrftdtr.
Tekrardan kagrnmak adrna yukanda gozaltna ahnmayla ilgiii yap1:ptmrz
agrklamalan ammsatmakla yetinelim.

2.4. iqginin Daha 6nce Uyu$turucu Kullanmrq Olmasr

2.4.1. i9gi1erin alkol ve uyu$turucu kullammrna iligkin 6ncelikle
belirtilmesi gereken 'hiikiim, Ig Kanunu'nun 84. maddesidir. Bu madde
uyannca, "isyerine sarhoS veya uyu;turucu madde almry olarak gelmek
ve iEyerinde alkollil iqki veya uyu$turucu madde kullanmak yasaktr"
(iqK m.84/l). "iSveren; isyeri eklentilerinden say an hsrmlarda, ne gibi
hallerde, hangi zamanda ve hangi Sartlarla alkollil i7ki iqilebilecePini
belirleme yetkisine sahiptir" (igK m.84/II). Bu diizenlemelere aykrn
davramq, igverene ig sdzlegmesini hakh nedenle derhal feshi hakkr verir
(iqK.m.2sllIld).

Yasak, gririildiilii i.izere, iki boyutludur. ilk yasak, igyerine sarhog
ve uyusturucu madde almrg olarak gelmeye yiineliktir. Belirtelim ki;
igginin, sarhoq olmaksrzrn; g6revini gereli gibi yerine getrrmesini en-
gellemeyecek diizeyde alkol alarak igyerine gelmesi yasaklanmamrgttr
ve hakh fesih nedeni olugturmazle. Uyuqturucu madde alarak igyerine

tt "... davacrntn isyeine alkol aldrktan sonra geldi(i, taruk beyanlarrndan anlaq mry
ancak sarhog oldu{una dair hiqbir bilgi edinilmemiStir. } 475 say* is kanununun 77.
maddesinde isyeine sarhos olarak gelinmesinden w isyerinde alkol almmasmdan
sdzedildi{ine gi;re somut olayda bu iki hususundo gerQekle;tiEi anlal amadt{m-
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gelmek konusundaki yasak ise; sarhogluktan fafkh olarak, rnaddenin
etkisinin diizeyine ball delildir. Uluqturucu kullammr, TCK m.191
uyannca sugtur. Giderek, etki altlnda olma diizeyine bakrlmaksrzrn, bu
gekilde igyerine gelmek yasak ve iqveren igin hakli fesih nedenidir.

ikinci yasak ise iqyerinde alkollii igki veya ulu$turucu madde kul-
lanmaya y<ineliktir. Alkoliin ya da uyuqturucu maddenin iqyerinde altn-
mrg olmasr, yasala aykrn davramldrlrmn kabulii igin yeteriidir.-Alkoliin,
sarLogluk yaratacak derecede ahnp ahnmadtfr dnemli degildir2o. Ancak
anmsatalim ki, iqyerinin eklentilerinde iqverenin belirledi[i kurallar
gergevesinde alkollii igki kullamlmasr, ortaya koydu[umuz bu kuraln ilk
istisnasrru oluqturut'' (IgK m.84/II). Diler istisnalar ise, IqK.m.84/III'te
slralarunlq olup; iqginin iqi gerefi igyerinde alkollii igki kullanmasr ha-
line igaret etriektedir.

Giderek, yerel mahkeme karanndaki "...davaarun iSyerinde
uyu$turucu madde kulland$mm yada bu maddeyi alarak isyerine geldi-

dini kanrtlanmadt{t, Istanbul da yasarken iki kez kullanmasmm iSye-
rinde kulland$t anlamtna gelmeyecefi ... " ve Yargtay Karanndaki
"...iSyerinde olmasa da daha iince ot tabir edilen uyusturucu maddeyi
kullanmas..." anlatrmlan, davaya konu olayda Iq K.m.84 yasaklanna

dan... " Yarg. 9. HD, 8.5.2003, E. 2002/25918, K. 2003/7770, Kazanct Hukuk Oto-
masyon 2.0, Igtihat Bilgi Bankasy "... isyerine sarhoS olarak gelmekfesih sebebi sq-
y mrs olup miicerret alkollii gelmekfesih sebebi delildir..." Yng.9. HD,9.10.2002,
4239118575, Giinay, Cevdet ilhan, i9 Kanunu $erhi, Ankara,Yetkin Yay., 2005,
s.835-836; " -.Aldrfi tqkt milaan iiQinin irade ve davraruslannr, $ini normal sekilde
yi.irtitmesini etkilemiyorsa, sadece isyei drsmda igki kullanmts olmast aktin feshi igin
yeterli degildir... " Yarg. 9. HD, 27 .6.1978,642419324, Telstil lqveren Dergisi, S.34,
Ocak 1979, s.9-10; Qelik, Nuri, i9 Hukuku Dersleri, istanbul, Beta Yay., 2007 , s.257:
Ekonomi, Miinir. i5 Hukuku: Cilr l. Ferdi i9 Hukuku. istanbul. iTU Yay. No.18.
1987, s.206; Hakl fesih nedenlerinin kazuistik sayrml ve hakimin taktir yetkisi hak-
krnda allca Bkz.: Alpagut, Hakh - Gegerli Neden Aynmr, s.73.

20 Yarg.9. HD,23.11.2000, ll}59/1'7243, ciinay, Cevdet ilhan, $erhli i5 Kanunu,
2.bs., Ankara,Yetkin Yay., 2001, s.3554; Yarg. 9. HD, 21.11.1988, 8379/11025,
Tekstil Igveren Dergisi, 5.133, Nisan 1989; Yarg. 9. HD, 26.3.1981, 16'13/3925,
TLniS, C.5, S.4,Temmuz 1981, s.24;

2r iggilerin ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi $artlarla alkollii igki igilebileceli
igveren tarafindan belirlenmemig ise, iqyeri eklentilerinde alkollii igki satrgr yaprhyor
olmasr, ig saghgl ve giivenlili bakrmrndan risk tagrmayan iplerde gahgan iqgilerin,
sarhogluk derecesine varmadrkga bu yerlerde alkollil igki kullanabilecekleri sonucuna
varmavr zorunlu k ar.
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aykrn dawamlmadrlrna ve iqveren igin hakh fesih nedeninden s<iz edi-
lemeyeceline iqaret etmektedir. Nitekim iqveren de feshi, hakh sebepie
derhal feshi diizenleyen 25. maddeye degil; gegerli feshin diizenlendili
17. madde ve devamrndaki hiikiimlere dayandrrmrgtrr.

2.4.2. iqginin, i9 K.m.84 kapsamr drgrndaki uyu$turucu kullammr-
nln iSveren bakrmrndan hakh ya da gegerli neden olugturup olu$turma-
yacagrna ise, iqginin yapmakta oldu[u igin -i9 sagh[r ve giivenlili bakr-
mmdan tagtdtlt risk vb.- nitelikleri 96z 6niinde bulundurularak, her so-
mut olayrn dzelliklerine gdre karar vermek gerekir.

6rne!in, iq safh[r ve gtivenligi bakrmrndan riskli bir ig g6rmekte
olan igginin siirekli uyuqturucu kullammr, 84. maddede diizenlenen ya-
saklara aykinhk oluqturmasa bile, iqK.m. 25,&ent : II,r htikmiinde igveren
bakrmrndan ayn bir hakh fesih nedeni olarak di.izenlenen " isqinin kendi
iste{i veya savsamast yiiz nden isin giivenlifiini tehlikeye di)S rmesi"
durumunu olugturabilit''.

Buna kargrn, i9 salhg ve giivenligi bakrmrndan riskli bir ig 96r-
meyen iqginin 84. maddede diizenlenen yasaklara aykrnhk olugturmayan
ulugturucu kullammrmn fesih nedeni oluqturup olugfurmayacaSr ve fesih
nedeninin tiirii hakkrnda karar verilirken, "iqverenin toplumdaki izle-
nimi", "igginin iqvereni toplumdaki temsil diizeyi" gibi <ilqiitler 96z
dniinde bulundurularak karara varmak yerinde olacaktrr.

Yeri gelmiqken ammsatallm ki, iqginin yeterlililiyle iliqkilen-
dirilebilecek performans dii$iikliiEii, ige geg gelmel ahgkanhk haline
getirme, devamsrzhk gibi durumlar uyu$turucu kullammrndan kay-
naklanabilir. Ancak, bu olgular, uyugturucu kullammrndan kaynaklamp
kaynaklanmadrgrna bakrlmakslz-rn zaten kendi baglanna hakh ya da
gegerli fesih nedeni oluqtururlar".

2.4.3, Igginin uyuqturucu kullammrmn ne ttir bir disiplin uygula-
masrm beraberinde getirecefine karar verilirken, meseleye hangi pers-
pektiften bahldrgr; sorunun hangi paradignayla kawandrlr rinern kaza-
mr. Diinyaya baktldrSrnda ABD'de alkol ve <izeliikle uyugturucu kulla-
mmr, tarihsel siiregte, bir ahlaksrzlk ve ciddi ekonomik ve sosyal yrkrm

z Aydn, Ufuk, i9 Hukukunda igginin Kigilik Haklarr, Eskigehir, Anadolu Universitesi
ikisadi ve idari Bilimler Fakiiltesi Yayrnlarr n.175,2002, s.129; Sevimli, itEinin
Ozel Yagamr, s.167-172,265;Bkz. ve Kar9.: Ulucan, Ip Giivencesi, s.54.

21 Ayr.Bkz.2.4.3.
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kaynalr olarak algrlanmrgken; Avrupa, alkol ve u)ru$turucuya, <jncelikle
bir kamu safh[r meselesi olarak yaklagmaktad-rr'". Buna karqtn sorunla,
<izellikle igyerlerinde, sert tedbirler alarak" baqa gtkmaya gahgan
ABD'de, yetiqkinlerin Yo 40,2'sinin esran yaqamlan loyunca en az bir
kez denediklea; bu orarun Avnrpa'da ise o/o20 oldufu saptanmrgttl6.
Baqka bir anlatrmla, meseleyi ahlaksrzhk olarak gdren ve sert dnlemlere
bagr.'uran ABD'deki kullamm, uyusturucuyu dncelikle kamu salhfir so-
runu olarak algrlayan ve buna uygun politikalar geligtiren..Avrupa'nrn iki
katrndan fazlad:r. Uluslararasr Qahgma Orgtltii'ntin (UQO) bu konudaki
yaklaqrmr da Avrupa yaklaqrmtna koquttur''.

Ulkemizde de, Kararda adr gegen uyuqturucu maddenin kullanlml-
nln gittikqe yaygrnlagmakta olduguna igaret eden veriler bulunmakta-
drr28. Mesele her gegen giin toplumun daha genig bir kesimini ilgilendi-
ren bir kamu salltlr sorununa diiniigmektedir. Giderek, Ulkemiz bakt-
mrndan da uyugturucu kullammrntn Avrupa ve UQO yaklagrmrna kogut
gekilde kawanmasrntn daha yerinde olacalr gdriiliir. Her qeyden 6nce,
bu yaklagrmrn uyugturucuyla miicadelede gdrece baganh oldugu sdyle-
nebilir. Dahasr, iilkemizin tiye oldugu (UQO) ve iiyeliline aday oldulu
(AB) iki uluslararasr drgiitiin meseleyi kavrayqt bu y6ndedir.

2.4.4. Iggilerin ulu;turuou kullammr sorununa bir kamu saghlt
meselesi olarak yaklaqmamn ig Hukular yapttnmlanna yanstmasr, igginin
madde bafrmhsr oldulunun anlaqrlmasr durumunda, iq sdzlegmesinin

2a Craig, John D.R., Privacy and Employment Law, Oxford-Portland Oregon, Hart
Publishing, 1999, s.l'72: Isbister, Douglas, "Justifying Employee Drug Testing: Pd-
vacy Rights Versus Business Interests", Dalhousie Journal of Legal Studies, Vol.5,
1996, s.265; Afr. Bkz.: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addic-
tion (EMCDDA), The State Of The Drugs Problem in Europe, Luxembourg, Office
for Offrcial Publications of the European Communities, 2006, s.|'l vd., dzellikle 34-

, . : .
" Bkz.: Sevimli, I59inin Ozel Ya$amr, s.166-167.
26 EMCDDA, Dnrg in Europe, s.38-40.
27 Bkz.: lqeorimigi) http://www.ilo.org/public/englistr./protection/safework/drug/ index.

htm 13.2.2008.
28 Kolluk ku\,./etlerince ele gegirilen uyugturucu mikarlannn, kullamm yaygrnh$ (arz

ve bulunabilirlik) hakkrnda dolayl bilgi verdiii kabul edilir (EMCDDA, Drug in
Europe, s.37). Bu baplamda iilkemizde ele gegirilen esrar mikannda son yllarda
dramatik bir artrq oldulu gozlenmektedt [Bkz.: (Qewimigi) http://narkotik.iem.
gov.trl narkotikyeni,/konuno.asp?konuno=5 &sayfr2, I 3.2.20081.
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do!rudan feshedilmesi yerine <incelikle, tedavi ve rehabilitasyon igin
olanak saSlanmasr; feshin, son gare (ultima ratio) olarak diigiiniilmesi-
dif'. Feshin son gare olmasr ilkesi, sadece igletme gereklerinden
kal.naklanan gegerli nedenler s<iz konusu oldufunda delil; iqqiden kay-
naklanan gegerli sebepler bakrmrndan da gciz <iniinde bulundurulmast
gereken bir ilkedir". Dahasr, gegerli neden oluqturdulunun kabulii igin,
uyutturucu bafrmldrlrmn, sadece fesih srrasrnda de[il ileriye dofru iq-
ginin iqini gdrmesini engelleyecelinin ve igyerinde olumsuz sonuglar
dofiuracalrmn karutlanmasmr arayan hukuk sistemlerine de rastlamr3l.

.. Benzer.bir yakla$tm hakh neden srmflandrrmasrnda da g<isterilebi-
lir. Omelin, IqK m.25ll/a uyannca, iqginin igkiye diiqkiinliigrinden doga-
cak bir hastahla veya sakathla ugramasl halinde, bu sebeple dogacak
devamsrzhlm ardr ardrna iig ig giiLnii veya bir ayda be; i9 grinilnden fazla

2e Brooker, Rob, "Industry Standards in Workplace Drug Testing,', persorurel Joumal,
Vol.7l, Iss.4, Costa Mesa, April 1992, s.130; Cranford, Michael,..Drug Testing and
the Right to Privacy: Arguing the Ethics of Workplace Drug Testing',, Joumal of
Business Ethics, Vol.17, Kluwer Academic Publishers, 1998, s.1810, l814; Thomas,
Cordelia, "Drug Testing in the Workplace", New Zealand Journal of Industrial Rela-
tions, ,Vo1.22, No.2, August 1997, s.162, 167; Isbister, Justifuing Drug Tesring,
s.264-265.
10-14 Mays 1993 tarihinde Noweg'te lgyerinde Alkol ve U),ulturucu Testi iizerine
yap an UQO Uzmanlar Komitesi toplant$rnda da, bagrmhhkla miicadele gerekge-
siyle, aynl sonuca varrlmr$trr Bkz.: ILO, Management of Alcohol- and Drug-related
Issues in the Workplace, Geneva, International Labour Offrce, 1996, s.34-35 ve IILO
Code of Practice on Management of Alcohol and Drug related problems at the
Workplace (ILO AD Code) para. 9.2.11.
Bu tutumun temelinde, iqqiyi alkol ya da uyugturucu kullarumrna iten nedenlerin, i9
ve igyeri kalmakh olabileceli belirlemesi yatmaktadr. iqyerinde alkol ve
u).u$turucuya ulaprmn kolay olmasr, rizellikle alkol kullammr konusunda igyerinde
sosyal baskr bulunmasr, igginin i9i nedeniyle normal sosyal ve cinsel yagamrndan
uzak kalmasr, ycinlendirme hizmeti alamamasr, i$in agrn stresli olmasr, siirekli igini
kaybetme korkusu, monoton ig kogullan, gece igi, postalar halinde gahgma soz
konusu oldu$unda postarun klsa aralklarla depigmesi, igginin igini gordiilii yerin
siirekli deligmesi ve bu nedenle gahgma arkadaglannm da buna ko$ut olarak
depiqmesi gibi nedenlerin iggiyi alkol ve uyu$turucu kullarumna ittigi belirtilir. Bkz.:
ILO, Alcohol- and Drug-related, s.26.

30 Alp, Mustafa, "Trbbi Taruhm Sorumlusunun i9 Scizlegmesinin Feshi,', Legat yKi, S.3,
2007, s.57-58; Giizel, Yasal Esastar, s.75 vd.; Qelik, Dersler, s.222-223; Ulucan, ig
Giivencesi, s.43, (Ayr. Bkz.: ILO, Alcohol- and Drug-related, s.17, ILO AD Code
para.8.2.1).

I Ulucan, ig Giivencesi, s.49.
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siirmesi igverene iq scizlegmesini hakh nedenle derhal fesih hakkt verir.
Bagka hastahklar nedeniyle ige devam edemeyen igginin sdzlegmesinin
feshi igin ise devamsrzhlrn, iqginin bildirim siiresini alh hafta apmasr
gerekir. Bu noktada, igkiye diigki.inlii[iin aikolizm boyrtunu almasr ha-
linde, difier hastahklar gibi iqlem g<irmesi gerektifi ileri siiLriiliir]2. Apr
yakla$tmln uyu$turucu kullammrmn hastahk halini aldrlr durumlar igin
de benimsenmesi miimkihdrir. Belirtmek gerekrr ki, bu yaklagrm, me-
seleye rizellikle UQO'niin yaklagrmryla dnilpmektedi13r.

2.4.5. Somut olayda ise, Bandrrma'daki igine baglamadan 6nce is-
tanbul'da bir iki kez esrar kullandrgmr, miifettig soru$turmasr srrasrnda,
iSEi kendisi agrk etmigtir. Karar metninde, igginin i9 srizlegmesi feshedil-
digi drinemde uyu$turucu kullanmaya devam ettiline3o iligkin higbir
bilgi ve iddia da mevcut degildir". Kararda uyu$turucu kullammryla
ilgili olarak dayanak yaprlan olgu, igginin Bandrrma'ya gelmezden <ince
bir ya da iki kez esrar kullanmrg oldu[u yolundaki bu ifadesidir.

Iggilerin alkol ve uyugturucu kullammrna dair buraya kadar yaptr-
lrmrz ag*lamalar igginin iq iligkisi srrasrnda devam eden uyugturucu
kullammrna iligkindir. Iggilerin uyu;turucu kullammr sorununa AB ve
UQO yaklagrmr, devam eden kullanm halinde dahi, dolrudan fesih yo-
luna gitmektense, dncelikle iqgiye bu bafirmhhktan kurtulmasr igin bir
firsat tarunmasl gerekti[ine igaret eder.

Ne var ki, Tiirk Hukukunda igveren igin, fesih dncesinde, igginin
bu probleminin qriziimii igin yardrmcr olmak gibi bir ytikiimliiltikten s6z
etmek giigtiir'". Ancak feshin son gare olmasr ilkesi, buraya kadar

" Bkz. ve K-arg.: Siizer, Ali Nazrm, "i9 Hukukunda igkiye Dngkiinliik Sarhogluk ve
Kusur'. l  U I lS l$ Hukuku ve ikrisaL Dergisi, C.8, S.1, s.l3- 14.

33 ILO, Alcohol- and Drug-related, s.l7 vd.
3n Ar rpu Ulu$turucu ve Uyulturucu Baglmhh$ izleme Merkezrnce yapllan

aragtrmalar bir donem esrar kullananlann biiyiik gogunlu$unun maddeyi kullanmaya
devam etmedigini gdstermektedir. (Bkz.: EMCDDA, Drug in Europe, s.38,40-41).

35 Sug olugturan bu tiir dawamglann devam etmekte oldulu yolunda kugkulan bulunan
igverenin, bu kupku nedeniyle fesih yoluna gitmeden once i$ginin kendisini savunma-
srna olanak tanlmasr gerekir. Bkz.: Giizel, Yasal Esaslar, s.57; UWSturucu kulanl-
mrna iligkin kugkulanmayr gerektirecek belirtiler ve iqginin hangi ko$ullarda uyu$tu-
rucu testinden. gegmesinin talep edilebilecegine iligkin agrklamalar igin Bkz.: Se-
vimli, Igginin Ozel Yaqamr, s.163 vd.

16 Bazr yabancr hukuk sistemleri ve uluslararasr belgelerdeki ig sozlegmesini feshederek
dolrudan cezalandrrmak yerine cincesinde, up$turucu kullanan kigiye yardrmcr ol-



418 . Legal YKI Dergtsi - 2007/6

yapfiElm:z ag*lamalar ve karara konu somut olayda devam eden kulla-
mma iliqkiir bir bilgi bulunmamasr, birlikte deperlendirildilinde farklt
bir sonuca varmak da miimktindiir.

igginin gegmigindeki bu dawamgrmn ig iligkisine olumsuz etkisi,
herhalde, iqverenin toplumdaki izleniminin zedelenmesi geklinde ortaya
grkabilir. dzellikle iqginin igletmeyle dzdeglegmig ve kamuoyunda onu
temsil eden, halkla ve diler organizasyonlarla temas halinde bulunan bir
g6rev yapryor olmasr bu olasrhfr giiglendirir. Kararda iqginin gdrevinin
ne oldulu agrk de[ildir; ancak igverenin fesih gerekgesini aqtklarken
kullandrgr " ...halihanrdaki gdrevi dikkate ahndt$mda ..." anlattmt,
iqginin iqvereni toplumda temsil etmekte oldufu sonucunu gtkarmaya
elveriglidir.

6te yandan, ig iligkisi devam ederken uyuqturucu kullanmaya de-
vam etmek ile i9 iliqkisi dncesinde ulu$turucu denemiq olmak, taktir
edilecektir ki, igyerinde a1'm alrrhkta olumsuzlula yol agan; iqverenin
toplumdaki izlenimini aym derecede zedeleyen dawamglar degildir.

Giderek, davacr iqginin yapmakta oldufu gdrev dikkate ahndt-

lrnda, ig iligkisi devam ederken u).u$turucu kullanmaya devam etmesr
s6z konusu olsaydr; bunun gegerli neden olugturacalr sonucuna varmak
oldukga kolaylaqacaktr.

Ancak somut durumda fesih yoluna gidiimezden <ince, igverenin
toplumdaki izleniminin zedelenmesinin dniine gegmenin baqka bir yolu
olup olmadrprmn araStmlmasr, <imegin iggiye bagka bir ildeki qubede
g<irev <ineriimesi, hem feshin son gare olmasr ilkesiyle hem de yukanda
agrklamaya gahgtrlrmiz AB ve UQd yaklagrmryla drtiiqen bir tutum ola-
rak dii gtiniilmelidir.

Sugu sabit olup hiiktim giymig olan eski hiikiimliilerin dahi galtqma
ya$amma kazandrnlmasi amactyla bunlarla zorunlu istihdam iliqkisi ku-
rulmasrna iligkin hiikiimler (iq K.m.30) igeren bir sistemde, suq olu$turan
bir balrmlihktan kendisi kurtularak gahgma yaqamtna dahil olan bir kigi

maya gahqmak feklinde dzetlenebilecek yaklagrma benzer diizenleme, Tiirk Huku-
kunda TCK'nunda bulunur. U)'r.l$turucu veya uyancr maddo satn alma, kabul etme,
bulundurma ve kullamlmak iizere uyu$turucu veya uyarrcr madde etkisi doSuran bit-
kileri yetiqtirme sugunu diizenleyen TCK m.l9l, bu suglann cezasmtn ancak, suglu-
nun tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun dawanmamast hA-
linde infaz edileceii hiikmiinii igerit
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iqin en azrndan de lege feranda gdziim yolunun bu olmasr gerektigi ka-
msrndaYz.

3. SONUC YERiNE

Yiiksek Mahkemenin bu karanm incelemek iizere segmemizin iki
temel nedeninden biri iggilerin ulugturucu kullammrna iligkin Avnrpa ve
UQO yaklagrmrmn ortaya konmasr iqin iyi bir firsat olugturmasrdrr. Aynr
derecede dnemsedifimiz di[er neden ise, kararda srralanan ve lukanda
ayn baghklar altrnda iizerinde durmaya gahgtr[rmiz nedenlerin, kategorik
olarak gegerli fesih nedeni oluqturup oluqturmayaca[mm tarhgrlmasrdr.

Kammrzca, iqginin ne gozaltna ahnmast, ne bir giinlii,k devamsrz-
h!r, ne tutuklananlan tammasr, ne de gegmigte uyu$turucu denemiq oi-
masr, kategorik gegerli fesih nedenleri olarak algrlanamazlar. Kategorik
srralama, ig.qinin dawamglanndan kay'naklanan gegerli neden kavramlyla
baldagmaz''. Iqginin toplumsal ve etik agrdan onaylanmasr giig gcirtinen
somut olaydaki durumunun, igyerindeki iiretim ve il iliqkisi siiLrecine
etkisinin diizeyi ve bu etkinin" olugmasrnda igginin kusuru3E, dikkate
ahnarak yaprlacak bir de[erlendirme sonucunda fesih igin gegerli nede-
nin varh[rm saptamak miimkiin olacaktrr. Aynca bu de[erlendirme, ig-
verenin fesihten sallayacapr grkar ile igginin iq sdzleqmesinin devamrn-
daki gkan arasrnda tartlm yapmay da zorunlu kr1ar. Karann, igginin
gevresince, "ceza yargiamasrnda iistiine atrh sugtan hiikiim giymese ve
hatta tutuklanmasa bile Ig Yargrsrnda iqqi akianamadr", geklinde anla-
grlmaya uygun oldufunu sdylernek miimkiindiir. Giderek igginin ceza
soru$turmaslna ulrayarak sarsrlan toplumsal statiisiiniin, ig sdzleqmesi-
nin feshinin kararda srralanan nedenlerle gegerli bulunmasryla daha da
a[rr bir hal aldrfrm iddia etmek yanhg olmaz. I9 sdzlegmesinin feshiyle
iqginin zedelenen grkan sadece maddi delildir. Somut olayda grkarlar
arasl tartlm yaprlrrken bu da dikkate ahnmahdrr. Dahasr, feshin son gare
olmasr ilkesi de 96z ardr edilmemelidir.

Ote yandan, kararda srraianan nedenler birlikte ele ahmp sdziinii
ettilimiz bu Oigtiiler gcizetilerek defierlendirildilinde, fesih igin gegerli
sebep olarak algilanmalan da olasrdrr. Ne var ki, Ceza Yargrlamastnda
igginin tutuklanmasrna dahi gerek gdrtilmemig; yargrlamay yapan ilk
derece (Ig) mahkemesi ise, ige iade talebini kabul etmigtir. G<jzaltrna
ahnma, bu nedenle devamsrzhk, tutuklananlan taruma ve gegmigte

3t Bkz.: Ulucan, ig Giivencesi, s.53; Giizel, Yasal Esaslar, s.55.
38 igginin dawamqlanndan kay.naklanan fesih sciz konusu oldu$unda, iqEinin kusurunun

varhpr ve alrrhlr fesih nedenin varhf,rnm ve tiiriiniin saptanmasrnda kullamlmasr ge-
reken bt olgiittiir. Bkz.: Siizek, Gegerli Fesih, s.578; Alpagut, Hakh - Gegerli Neden
Awrmr. s.27.
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uyustunrcu denemiq olmak geklinde slraianan somut olgular, meseleye
dofirudan niifuz etme olanaErna sahip iki ilk derece yargr orgam tarafin-
dan da delerlendirilip iqgi lehine karara vanlmrgken; aym olgulann in-
celemekte oidu[umuz kararda bozma gerekgeleri olarak srralamp brra-
krlmasr, duraksama yaratmaktadrr.

Bagka bir anlatrmla, Yiiksek Mahkeme, somut uyuqmazirkta, da-
vaomn drgiit faaliyeti gerqevesinde u),u$turucu madde ticareti yapmak
sugnndan gozaltna ahnmasr, bu nedenle bir gin ige gelmemesi, bu sug-
tan tutuklanan kiqileri dnceden tanlmasr ve daha rince ot tabir edilen
ulu$turucu maddeyi kullanmasr gibi dawamglann iq iliqkisi siirecini
belli bir diizeyin iistiiLnde olumsuz etkiledifine; bunda igginin kusuru
bulunduiuna ve igverenin ig sdzleqmesini feshetmekten bagka garesi
bulunmadrlrna i$aret etmekte; ancak ilk derece mahkemesinin karannm
tam aksi ydni.indeki bu kamya vannaslna yo1 agan nedenlerin agrklan-
masr noktasrnda doyuruculuktan uzak kalmaktadr.

Karar gerekEelerinin yeterince agrk ve aynnhh ygzrlmadrlr yolun-
daki eleqtirilere, hakh olarak Yargrtay'm alrr ig yiikii", mazeret olarak
g6sterilmektedir. Yine de, ilk derece mahkemesinin direnme karan
verme olanalrna sahip olmadrpr bu tiir kararlar bakrmrndan gerekgenin
daha aqklayrcr olmasrrun kafalarda oluqan soru iqaretlerini ortadan kal-
drracaprm saptamak gerekir.

Agrklanan nedenlerle yiiksek mahkemenin son derece duyarlt bir
konuda verdi[i bu karan isabetli bulmak ya da aksi karuya varmak tara-
fimrza miimkiin gdriilnmemektedir. Ancak, Kararda dayanak olarak kul-
lamlan olgulann ortaya grkmasrnda iqginin kusurlu oldufu; bunlann iq
iliqkisi siirecini belli bir diizeyin iistiinde olumsuz etkilediEi; i9 sdzleq-
mesinin devamrndaki iqginin grkan kargrsrnda igverenin fesihten sa[la-
yaca[r qrkann daha yiiksek oldugu ve iqverenin qrkanmn fesihten bagka
bir ydntemle sallanmasrmn mrimkiin olmadr[r sdylenebildifi 6l9iide,
somut olaydaki feshin sebebinin gegerli oldulunun kabulii gerekir.

3e Yargrtay'rn 2006 yrhndaki i9 yiikii hakkrnda bilgi igin Bkz.: 29.1.2007 tarih ve
2007 ll sayitYargrtay Batkanlar Kurulu Karan (RG 3.2.2007126423).
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