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 İŞ ARKADAŞLARINDAN BORÇ ALMA 
 İŞÇİLERİN ŞİKAYETİ 
 ÇALIŞMA ORTAMININ OLUMSUZ ETKİLENMESİ 
 GEÇERLİ FESİH 

 
ÖZETİ: Davacının, aynı işyerinde çalışan 
arkadaşlarına borcunun olduğu yanlar arasında 
çekişmesizdir. Alacaklı işçilerin, davacı ile ilgili 
sıkıntılarını işverene bildirerek şikâyetlerini dile 
getirmiş olmaları, çalışma ortamının olumsuz 
etkilendiğinin kanıtıdır. Bu nedenle fesih haklı olmasa 
da geçerli, nedene dayandığından davanın reddi yerine 
yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.  

 

DAVA: Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde 

davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi 
M.A. Bostancı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı, haksız ve geçersiz sebeple iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek 
işe iade talebinde bulunmuştur. 

Davalı tarafça, davanın reddi savunulmuştur. 
Mahkemece davanın kabulü ile davacının işe iadesine ve işe başlatmama 

tazminatına hükmedilmiştir. 
Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
Somut olayda, davacının, aynı işyerinde çalışan arkadaşlarına borcunun 

olduğu yanlar arasında çekişmesizdir. Alacaklı işçilerin, davacı ile ilgili sıkıntılarını 
işverene bildirerek şikâyetlerini dile getirmiş olmaları, çalışma ortamının olumsuz 
etkilendiğinin kanıtıdır. Bu nedenle fesih haklı olmasa da geçerli, nedene 
dayandığından davanın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. 
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Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20.maddesinin 3.fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar 
verilmesi gerekmiştir. 

HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle; 
l-) Mahkemenin işe iade kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,  
2-) Davanın REDDİNE, 
3-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,  
4-) Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 

davalının yaptığı (34.20) YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine,  

5-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 575 TL ücreti vekâletin 
davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 

6-) Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 
02.02.2009 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 

 
 


