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 İŞÇİNİN İŞE GİRERKEN BİLDİRMİŞ 
OLDUĞU RAHATSIZLIĞIN SONRADAN 
İŞVERENCE FESİH SEBEBİ YAPILAMAYACAĞI  
 
ÖZETİ: Yine davalı davacının psikoseksüel bozukluk 
nedeniyle askerlik yapmadığını bildirmiş ve rapor 
sunmuş ise de, bilirkişinin raporunda isabetli olarak 
tespit ettiği üzere, bu raporun ilk işe girerken davalıya 
sunulmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Davalının 6 
yıla yakın bu durumu bilerek çalıştırdığı davacıyı, 
işten çıkarma nedeni olarak bu raporun ileri sürülmesi 
de iyiniyetli bir davranış olarak kabul edilemez. 
Davacının cinsel tacizi nedeniyle yapılmış bir 
şikayetin veya açılmış bir soruşturmanın varlığı da 
ispatlanamamıştır. Davacının raporunun olması, onun 
mutlaka tacizde bulunduğunu kabul sonucu da 
doğurmaz. Bu durumda davalının feshi haklı kılacak 
delil sunmadığı ve soyut iddia düzeyinde kalan 
iddiaların ispat edilmediği anlaşıldığından, davacının 
kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekirken 
yazılı şekilde reddi hatalı olup bozma nedenidir. 

 
DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün 

Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin 
süresinde olduğu anlaşıldı, dosya incelendi, gereği görüşüldü: 

Davacı, davalı işyerinde SPA Müdürü olarak çalışırken iş akdinin işveren 
tarafından haksız olarak feshedildiğinden bahisle kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı 
işçilik alacaklarının ödetilmesini istemiştir.  

Davalı, davacının iş akdinin sadakat borcuna aykırı davranışları nedeniyle 
haklı nedenle sonlandırıldığını, tüm haklarının ödendiğini hiçbir alacağı olmadığını 
savunarak, davanın reddini talep etmiştir. 
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Mahkemece, davacının iş akdinin işveren tarafından haklı nedenle sona 
erdirildiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine alacak 
taleplerini kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Davacının iş akdinin haklı nedenle feshedilip feshedilmediği konusunda 
taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 

Somut olayda, her ne kadar davalı, davacının iş akdinin, başka bir otel adına 
işverene teklif sunma, bir müşteriye cinsel taciz, sürekli işe geç gelme, işyerinde 
alkol alma eylemleri nedeniyle haklı olarak feshedildiğini bildirmiş ise de bu 
iddialarını kanıtlamaya yönelik bir tek tutanak, kamera kaydı ya da başkaca bir delil 
sunmamıştır. Yine davalı davacının psikoseksüel bozukluk nedeniyle askerlik 
yapmadığını bildirmiş ve rapor sunmuş ise de, bilirkişinin raporunda isabetli olarak 
tespit ettiği üzere, bu raporun ilk işe girerken davalıya sunulmuş olması kuvvetle 
muhtemeldir. Davalının 6 yıla yakın bu durumu bilerek çalıştırdığı davacıyı, işten 
çıkarma nedeni olarak bu raporun ileri sürülmesi de iyiniyetli bir davranış olarak 
kabul edilemez. Davacının cinsel tacizi nedeniyle yapılmış bir şikayetin veya açılmış 
bir soruşturmanın varlığı da ispatlanamamıştır. Davacının raporunun olması, onun 
mutlaka tacizde bulunduğunu kabul sonucu da doğurmaz. Bu durumda davalının 
feshi haklı kılacak delil sunmadığı ve soyut iddia düzeyinde kalan iddiaların ispat 
edilmediği anlaşıldığından, davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulü 
gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup bozma nedenidir. 

O halde davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli 
ve karar bozulmalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde, davacıya iadesine, 
13/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 


