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• KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI 
•  

  
ÖZETİ Kötü niyet tazminatına hak kazanma koşulları 
ve tazminat miktarının hesaplanması açısından, 4857 
sayılı Yasada önemli değişiklikler öngörülmüştür. 
Yasanın 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının açık 
hükmü gereğince, iş güvencesi kapsamında olan işçiler 
yönünden kötü niyet tazminatına hak kazanılması 
mümkün değildir.  
1475 sayılı Yasada, “işçinin sendikaya üye olması, 
şikâyete başvurması” gibi sebepler ileri sürülerek iş 
sözleşmesinin sonlandırılması, kötü niyetin varlığı 
açısından örnekseme biçiminde sayıldığı halde, 4857 
sayılı Yasada genel anlamda fesih hakkının kötüye 
kullanılmasından söz edilmiştir. Maddenin 
gerekçesinde de belirtildiği üzere, işçinin işvereni 
şikâyet etmesi, aleyhine dava açması veya tanıklık 
yapması nedenlerine bağlı fesihlerin kötü niyete 
dayandığı kabul edilmelidir.  
 Tazminat miktarının belirlenmesi de Yasa ile 
açıklığa kavuşturulmuş, “kötü niyet tazminatının” ihbar 
önellerine ait ücretin üç katı tutarında olacağı 
belirtilmiş ve ayrıca ihbar tazminatının da ödeneceği 
hüküm altına alınmıştır.    
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DAVA   :Davacı, kötüniyet tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini 
istemiştir.  
                                     Yerel mahkeme,  isteği hüküm altına almıştır. 
                          Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz 
edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve 
incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi B.Akkuş Göl 
tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi. gereği konuşulup düşünüldü: 
                                 
 A) Davacı İsteminin Özeti:       
 Davacı, davalı iş yerinde 17.03.2008 tarihinden itibaren çalışmakta iken, iş sözleşmesinin 
27.06.2008 tarihinde haksız olarak feshedildiğini, iş geliştirme yöneticisi olarak işe girip üstün 
başarılı çalışmaları sonucu 3 ay gibi kısa bir sürede ürün yöneticisi sıfatını elde etmesine rağmen, 
bir hafta kadar sonra performansının beklenen düzeyde olmadığı gerekçesi ile iş akdinin 
feshedildiğini, işverence gerçekleştirilen feshin tüm kariyerini ve geleceğini etkileyecek nitelikte 
olduğunu, bu nedenle fesih hakkını kötüye kullanarak iş sözleşmesini sona erdiren davalının İş 
Kanununun 17. maddesine göre kötü niyet tazminatı ödemesi gerektiğini iddia ederek  5.000.00 TL 
kötüniyet tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.   



 B) Davalı Cevabının Özeti: 
 Davalı, davacının iş yeterliliğinin olmadığı ve başarısızlığının tespiti nedeniyle iş akdinin 
feshedildiğini savunarak  davanın reddini  talep etmiştir.  
 C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 
 Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, iş sözleşmesinin performans yetersizliğine 
dayalı olarak sona erdirildiği, ancak dosyada performans değerlendirme tablosunun bulunmadığı ve 
davacının savunmasının dahi alınmadığı gerekçesiyle iş akdinin kötü niyetli olarak feshedildiği 
kanaati ile davanın kabulüne karar verilmiştir.   
 D) Temyiz:  
 Kararı davalı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.   
 E) Gerekçe:  
 Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkide kötü niyet tazminatının koşullarının oluşup 
oluşmadığı noktasında toplanmaktadır. 
 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar 
tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibi Medenî Kanunun 
2 nci maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyi niyet kurallarına uygun biçimde kullanılması 
gerekir. Aksi takdirde fesih hakkının kötüye kullanılmış olduğundan söz edilir.  
 Fesih hakkını kötüye kullanan işveren, 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi uyarınca, 
bildirim sürelerine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemek zorundadır. Bahsi geçen tazminata 
uygulamada kötü niyet tazminatı denilmektedir. 
 Kötü niyet tazminatına hak kazanma koşulları ve tazminat miktarının hesaplanması 
açısından, 4857 sayılı Yasada önemli değişiklikler öngörülmüştür. Yasanın 17 nci maddesinin 
altıncı fıkrasının açık hükmü gereğince, iş güvencesi kapsamında olan işçiler yönünden kötü niyet 
tazminatına hak kazanılması mümkün değildir.  
1475 sayılı Yasada, “işçinin sendikaya üye olması, şikâyete başvurması” gibi sebepler ileri 
sürülerek iş sözleşmesinin sonlandırılması, kötü niyetin varlığı açısından örnekseme biçiminde 
sayıldığı halde, 4857 sayılı Yasada genel anlamda fesih hakkının kötüye kullanılmasından söz 
edilmiştir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, işçinin işvereni şikâyet etmesi, aleyhine 
dava açması veya tanıklık yapması nedenlerine bağlı fesihlerin kötü niyete dayandığı kabul 
edilmelidir.  
 Tazminat miktarının belirlenmesi de Yasa ile açıklığa kavuşturulmuş, “kötü niyet 
tazminatının” ihbar önellerine ait ücretin üç katı tutarında olacağı belirtilmiş ve ayrıca ihbar 
tazminatının da ödeneceği hüküm altına alınmıştır.  
 Yasanın 17 nci maddesinin son fıkrasındaki düzenleme kötüniyet tazminatını da kapsamakta 
olup, bu tazminatın hesabında da işçiye ücreti dışında sağlanmış para veya para ile ölçülebilir 
menfaatler dikkate alınmalıdır (Yargıtay 9.HD. 12.6.2008 gün 2007/21422 E, 2008/ 15336 K). 
 Somut olayda; dosya kapsamına göre davalı işverenin davacı işçiyi işten çıkartmasında kötü 
niyetli davrandığına ilişkin yukarıda yazılı esaslara uygun bir eylem ve bildirimde bulunmadığı, bu 
sebeple feshin kötüniyetli yapılmadığı anlaşıldığından  mahkemece kötü niyet tazminatı taleplerinin 
reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.  
 F) Sonuç:    
 Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan 
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.     
 


