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• İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞÇİYLE TARTIŞMASININ 
SATAŞMA BOYUTUNDA OLMAMASI 

• HAKSIZ FESİH 
• KIDEM TAZMİNATI 

  

ÖZETİ Dosya içeriği, tanık beyanları ve özellikle 
feshe konu olan olay ile ilgili tutulan tutanak birlikte 
değerlendirildiğinde; davacı işçinin davalı işverenin bir 
başka işçisine sataşma mahiyetinde darp, cebir, tehdit, 
hakaret vs. şeklinde feshi gerektirir ağırlıkta bir eyleminin 
olmadığı anlaşılmaktadır.  

Tutanak içeriği ve tanık beyanları,  davacının 
davalı işverenin diğer  işçisi ile yüksek sesli tartıştığı, 
tartışma sırasında hakaret içermeyen kelimeler kullandığı 
doğrultusundadır. Her ne kadar işveren hakaret içeren 
kelimeler kullanıldığını savunmuş ve tutanakta da bu 
şekilde yazılmış ise de; hakaret içeren kelimelerin neler 
olduğu incelemeye yeterli nitelikte deliller ile ortaya 
konulmamıştır.   

Hal böyle olunca Mahkemece; davacının kıdem ve 
ihbar tazminatı isteğinin kabulüne karar vermek 
gerekirken yazılı gerekçe ile talebin reddine karar 
verilmesi hatalı olup bozma nedenidir 

 

 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri 
tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü: 

 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal 
gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine. 

 2-Davacı, birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Emine Kirazlı'yı yaptığı hata ve ihmaller nedeniyle 
uyardığını, ancak Emine Kirazlı'dan kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliği karşılığında Emine Kirazlı'ya " 
ben işin hassasiyeti konusunda telkin ve öneride bulunmuştum, sen bu önerimi dikkate alsaydın, bu 
eleştirilere maruz kalmazdık" şeklinde beyanda bulunduğunu,  bu iyi niyetli uyarılar dışında mesai 
arkadaşının kişilik haklarını rencide edici tek bir beyan ve tutum takınmadığını ancak buna rağmen iş akdinin 
4857 sayılı İş kanunu'nun 25. Maddesinde düzenlenen  ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesi ile 
feshedildiğini öne sürerek  kıdem ve ihbar tazminatı ile, 21 günlük yıllık izin, fazla çalışma, genel tatil ve 
hafta tatili ücreti alacaklarının tahsilini talep etmiştir. 

 Davalı iş akdinin haklı nedenle sonlandırıldığını savunarak davanın reddine karar verilmesini 
istemiştir. 



 Mahkemece davacının diğer çalışanı ile tartıştığı ve buna ilişkin tutanak tutulduğu ve tutanağın 
dosyaya eklendiği, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-d bendi uyarınca işçinin işverene yahut onun ailesi 
üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması halinin derhal fesih nedenleri arasında yer aldığı 
bu bakımdan işverenin iş akdini feshinin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiştir. 

 Taraflar arasında davacı işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilip feshedilmediği uyuşmazlık 
konusudur.  

 Davacı işçinin iş sözleşmesi davacının işyerinde davalı işverenin bir başka işçisine sataştığı 
gerekçesiyle feshedilmiştir. Dosya içeriği, tanık beyanları ve özellikle feshe konu olan olay ile ilgili tutulan 
tutanak birlikte değerlendirildiğinde; davacı işçinin davalı işverenin bir başka işçisine sataşma mahiyetinde 
darp, cebir, tehdit, hakaret vs. şeklinde feshi gerektirir ağırlıkta bir eyleminin olmadığı anlaşılmaktadır.  

 Tutanak içeriği ve tanık beyanları,  davacının davalı işverenin diğer  işçisi ile yüksek sesli tartıştığı, 
tartışma sırasında hakaret içermeyen kelimeler kullandığı doğrultusundadır. Her ne kadar işveren hakaret 
içeren kelimeler kullanıldığını savunmuş ve tutanakta da bu şekilde yazılmış ise de; hakaret içeren 
kelimelerin neler olduğu incelemeye yeterli nitelikte deliller ile ortaya konulmamıştır.   

 Hal böyle olunca Mahkemece; davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteğinin kabulüne karar vermek 
gerekirken yazılı gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir. 

 SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz 
harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcın davalıya yükletilmesine, 10.03.2014  
gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


