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talebinin istifa olarak kabul edildiğini, davacıyakarşı gerçekleşmiş bir eylem ve sözün bulunmadığını,
davacırun hastalıklarınrn işyeri çalışma koşullan ile bir ilgisinin bulunmadığrru, davacrnrn sık sık rapor
aldığnı, tarihinde Sendikası ile anlaşma sağlandığını ve ikramiye ödemesinin |Z'ye bölünerek
ödenmesine karar verildiğini, davacınrn fazla mesai ücreti ve yıllık izin alacağının bulunmadığını, hatta
davalı şirketin 14 gtin izin alacağı olarak TL kesinti alacağının bulundğunu belirterek davanrn
reddine karar verilmesini istemiştir.

il-r ogRECE MAHKEMESi KARARININ özwriz
l-Davarun Kısmen Kabul, Kısmen Reddi ile;
a)Kıdem tazrrıinüı ve yıllık izin talçbinin reddine,
b)Hesaplanarı net TL ikramiye alacağının kabulü ile; Tl-'sinin dava tarihi olan tarihinden

itibaren, kalan kısma ise ısiah tarihi olan tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı
taraftan alınıp, davacr tarafa verilınesine, karar verilmiştir.

isriNı.r SEBEpLERİ:
Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle: Yerel mahkeme tarafiıdan verilen kararın usul, yasa ve

hakkaniyete aykrn olduğunu, davacınrn tarihinde işe gifdiğini, tarihine kadar çalıştrğını, davacının
psikolojik rahatsızhklan olduğunu, işyerinde işe girmesinden kısa bir siireden itibaren en ufak
aksaklıklarda da}i azarlarrdığını, işçiye mobbing uygulandığının ispatında ispatın yeterli olduğunu, ayflca
yerel mahkemenin mobbing konusunda şüpheye yer bırakmayacak nitelilçte ispat aramasrnıı usul ve
yasaya aykın.olduğunu, davacrnn iş akdi sadece mobbinge uğradığı nedeniyle değil, ikramiye, fazla
mesai, UBGT ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle de feshediidiğini, hiçbir psikolojik rahatsızlığı
bulunmayan davacının yılrnın başndan itibaren, yetkili amirinin değişmesi ile birlikte anksiyete
bozukluğu, panikbozuklu .,yq depresyon nedeniyle sık sık hastaneye yatmak zorunda kal&ğru, uygulanan
mobbingin taruk beyanlarıyla da' sabit,olduğuİıu, ancak karatda tanrk beyanianilln tartışılmadığnı,
davacırun oldukça iyi bir sicile sahip olup, davalı tarafından sunulan işyeri sicil dosyasında, olumlu sicil
değerlendirmeleri, terfl belgeleri ve başarı belgelerinin mevcut olduğunu, ayr.ca davalı işyerinde
uygulanan psikolojik baskının Sendikası tarafindan yayınlanan bir bildiriye konu olmuş, yazıIı
basında da yer aldığını, ttim bu sebeplerden dolayı yerel mahkeme tarafindan verilen kararın
kaldırılmasını talep etmiştir.

Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle: Yerel mahkeme kararında; davanın lodem tazminatı ve
yıllık izin ücreti talebinin reddine, yılı Mart ve Haziran ayına ait TL ikramiye alacağının
kabulüne karar verildiğini, davacıya ait şahsi dosya evraklan ile maaş bordrolarınrn dava dosyasına
sunulduğunu, ffiffiş bordrolarında ikramiye ödemeleri de , davacıya ödenecek kalemler arasrnda yaz;ı|ı

olup, bordroda yazıIı ödeme kalemleri banka hesabına aynı şekilde ödendiğini, banka hesabına yatırılan
ödemeler konusunda davacı ve davalı tarafin bir itirazının da olmadığrnr, davacr, Mart dönemine ait
ikramiyesini TL olarak aldığrru, Haziran ayrnda ise davacrRın 7 giin devamsrzlrğrnrn olduğunu,
bu nedenle 83 güntük ikramiye alacağı hesabınrn olduğu, ikramiye alacağırun kabulü anlamrna
gelmemekle birlikte TL fazla ikramiye alacağına hiikmedildiğini,
kıdem tazminatı ve yıllık izin talebinin reddine dair hiikmiin oniınmasınt, ikramiye alacağının kabulüne
dair verilen kararrn usul ve yasaya aylın olduğunu, tiim bu sebeplerden dolayı yerel mahkeme tarafından
verilen kararın kaldınlııasınr talep etmiştir.

DELİLLEnİN nnĞnRLENDİRİLMESİ ve GEREKçE:
Dairemizce istinaf incelemesi HMK 355. maddesi gereğince istinaf sebepleri ile bağlı olarak ve

kamu diizenine aykırılık hususları da gözetilerek yapılınıştır.
Davalı M istinafi yönünden; davacı vekili davadilekçesinde TL tazmiıat

ve işçilik alacağı talebinde bulunmuş, mahkemeçe yapılan yargılama sonucunda davanrrr krsmen kabulü
ile toplam TL alacak hükiim altrna alınmıştır. Davalr vekili tarafindan istinafa konu kabul edilen
a7açak mildarı HMK'run 34Il2. maddesi gereğince karar tarihi itibariyle kesinlik sının
kapsamında kaldığından davalı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin kesinlik nedeni ile reddine karar
verilmiştir.

Davacr vekilinir1 istinaf başvurusuyönünden yapılan incelemede ise,

Davacı,
ihtarname ile iş yerinde
hak]ı nedenle feshettiğini

tarihleri arasrnda davalı iş yerinde çalıştığınr ve
mobbinge maruz kaldığı ve psikolojik tedavi gördügü gerekçesiyle iş
belirterek talepte bulunmuş, davalı işveren ise davaçının iş akdini feshini

ru ve tarihli
gerekçesiyle iş akdini
iş akdini feshinin hakh
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