
 

 

 

YARGITAY 

9. HUKUK DAİRESİ 

 

Esas No. 

Karar No. 

Tarihi: 

2012/9461 

2014/14283 

05.05.2014 

İlgili Kanun / Madde 

4857 S. İşK. /25 

1475 S. İşK/14 

  

• İŞ KAZASINDA İŞÇİNİN KUSURLU BULUNMASI 
• İŞÇİNİN İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE 

DÜŞÜRMESİ 
• HAKLI FESİH 

  

ÖZETİ Tüm dosya kapsamı ile özellikle ceza ve tazminat 
dosyalarında alınan bilirkişi raporlarına göre davacının daha 
seri çalışmayı sağlamak için emniyet tertibatını devre dışı 
bıraktığı ve iş kazasının meydana gelmesinde kusurlu olduğu 
anlaşılmıştır. Davacının eyleminin, İş Kanunu 25/II-ı bendi 
kapsamında işçinin kendi isteği ile veya işini savsaması 
sonucu işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi niteliğinde 
olduğu ve işverenin buna dayanarak yaptığı feshin haklı 
olduğu anlaşıldığından davacının ihbar tazminatı talebinin 
reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir 

 

 

 

DAVA  :Davacı,  ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti 
alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir. 

  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 

  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için 
Tetkik Hakimi G.Yaprak Koçak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği 
konuşulup düşünüldü:  

A) Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, ihbar tazminatı ile fazla mesai, 
ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini istemiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı, davacının iş akdinin kusuru ile iş kazasına sebep olması nedeniyle haklı olarak feshedildiğini 
savunarak, davanın reddini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş akdini feshinin haksız olduğu 
gerekçesiyle ihbar tazminatı ile ulusal bayram ve genel tatil taleplerinin kabulüne, fazla mesai talebinin 
kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz: 

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.  



E) Gerekçe: 

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının 
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2-Tüm dosya kapsamı ile özellikle ceza ve tazminat dosyalarında alınan bilirkişi raporlarına göre davacının 
daha seri çalışmayı sağlamak için emniyet tertibatını devre dışı bıraktığı ve iş kazasının meydana gelmesinde 
kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Davacının eyleminin, İş Kanunu 25/II-ı bendi kapsamında işçinin kendi isteği 
ile veya işini savsaması sonucu işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi niteliğinde olduğu ve işverenin buna 
dayanarak yaptığı feshin haklı olduğu anlaşıldığından davacının ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken 
kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

F) Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde ilgiliye iadesine 05.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 

 

 


