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• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Asıl İşverene Yönelik Olan Davacının Sosyal Medya Paylaşımları Alt
İşveren Bakımından da Ahlâk ve İyi Niyet Kuralları İle Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Bir Nitelik Arz
Ettiğinden Somut Olayda Kanuni Süre İçinde Gerçekleştirilen Feshin Haklı Sebebe Dayandığı - Feshe
Bağlı Alacak Taleplerinin Reddi Gerektiği )

• İŞÇİNİN İŞVEREN HAKKINDAKİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
( Davacının Söz Konusu Paylaşımları Ahlâk ve İyi Niyet Kuralları İle Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Bir
Nitelik Arz Ettiğinden Somut Olayda Kanuni Süre İçinde Gerçekleştirilen Fesih Haklı Sebebe
Dayandığının Kabulü Gerektiği )

• İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Davacının Asıl İşverene Yönelik Sosyal Medya
Paylaşımları Alt İşveren Bakımından da Ahlâk ve İyi Niyet Kuralları İle Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan
Bir Nitelik Arz Ettiğinden Somut Olayda Kanuni Süre İçinde Gerçekleştirilen Feshin Haklı Sebebe
Dayandığı )

• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( Asıl İşverenin Önceki Yazısında Fesih Talebinden Söz Edilmediği Buna
Mukabil İlk Kez Asıl İşverenin Fesihten Önceki Son Yazısı İle Davacının Belediyedeki Görevine Son
Verilmesinin Alt İşverene Bildirildiği Anlaşıldığından Feshin Altı İş Günlük Süre İçinde Yapıldığının
Kabulü Gerektiği )

4857/m.25/II

ÖZET : Dava, işçilik alacakları istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta Belediyenin alt işvereni olan davalı
şirket yanında çalışan davacının iş sözleşmesinin sosyal medya paylaşımları sebebiyle feshedildiği, söz
konusu paylaşımların tespiti sonrasında asıl işveren tarafından davacının çalışmasına son verilmesi gerektiği
alt işverene bildirilmiş, bunun üzerine de alt işverence iş sözleşmesi feshedilmiştir. Belirtmek gerekir ki, asıl
işverene yönelik olan davacının söz konusu paylaşımları, alt işveren bakımından da ahlâk ve iyi niyet kuralları
ile doğruluk ve bağlılığa uymayan bir nitelik arz ettiğinden, somut olayda kanuni süre içinde gerçekleştirilen
fesih haklı sebebe dayanmaktadır. Diğer taraftan, Mahkemece altı iş günlük sürenin geçtiği gerekçesine
dayanılmış ise de, asıl işverenin önceki yazısında fesih talebinden söz edilmediği, buna mukabil ilk kez asıl
işverenin fesihten önceki son yazısı ile davacının belediyedeki görevine son verilmesinin alt işverene bildirildiği
anlaşıldığından, feshin altı iş günlük süre içinde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla, işverence
gerçekleştirilen fesih haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin reddi gerekirken, yanılgılı
değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, süresi içinde davalılar G... Ltd. Şti. ve ...
vekili tarafından temyiz edilmiş ve davalı G... Ltd. Şti. tarafından duruşma talep edilmesi üzerine dosya
incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 10/03/2020 Salı günü tayin edilerek
taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü taraflar adına kimse gelmedi. Duruşmaya son verilerek
Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkili işçinin iş sözleşmesinin haklı sebep olmadan feshedildiğini, işçilik alacaklarının
ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil
ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
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Davalılar, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne
karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalılar Gezerler Akaryakıt İnş. Hay. Ürn. Gıda Mad. Day. Tük. Zirai ve Orman Ürünleri Mad. Tem. Taş.
Taah. İth. İhr. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. ve ... vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

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

2- )İş sözleşmesini sona erdiren en önemli sebeplerden biri fesihtir. Fesih, sürekli ( belirli ya da belirsiz süreli )
bir iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesi ile sona erdiren, tek taraflı ve karşı tarafa ulaşması
gerekli bozucu yenilik doğuran bir haktır. Dolayısıyla fesih karşı tarafa ulaştığı andan itibaren hüküm ve
sonuçlarını doğuran, karşı tarafın kabulünü gerektirmeyen bir irade açıklamasıdır ( ..., ...: Belirli Süreli İş
Sözleşmesinin Haksız Feshinin Hüküm ve Sonuçları, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl 2016, Sayı 36, s.23 ).

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin ( II ) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan
hâller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı hâlinde, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle
fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Söz konusu maddenin ( e ) alt bendi ise “İşçinin, işverenin güvenini
kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan
davranışlarda bulunması” şeklindedir.

İşçinin, işverenin işi ve iş yeri ile ilgili hukuken korunması mümkün haklı menfaatlerini koruması, zarar verici
veya risk altına sokabilecek davranışlardan kaçınması sadakat borcunun temelini oluşturmaktadır.

İşçinin sadakat borcuna aykırı davranması, bir başka deyişle doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda
bulunması hâlinde işverenin haklı nedenle fesih hakkını kullanabilmesi için işçinin bu davranışının mutlaka suç
oluşturması gerekmez. Bununla birlikte hangi davranışların sadakat borcuna aykırı olduğunu önceden
belirleyebilmek de mümkün değildir. Davranışın iş ilişkisinin temelini oluşturan güveni sarsıcı nitelik taşıyıp
taşımadığı üzerinde durulmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken özellikle işçinin yaptığı iş ve işin nitelikleri ile iş
yerinin özellikleri, işçinin konumu ve işin gerekleri, varsa mesleki adetler gibi objektif unsurlar değerlendirilerek
davranışın sadakat borcuna aykırılık oluşturup oluşturmadığı tespit edilmelidir.

Somut uyuşmazlıkta Selçuk Belediyesinin alt işvereni olan davalı şirket yanında çalışan davacının iş
sözleşmesinin sosyal medya paylaşımları sebebiyle feshedildiği, paylaşımlardan birinde davacının Selçuk
Belediye Başkanına hitaben “...Dar gelicek bu Selçuk darrrrr... mezar zannedeceksin kabus bu diyeceksin az
sonra uyanınca hepsi geçicek diyeceksin....Bu sefer çocuk katillerinin hırsızların vurguncuların kuklası oldun.
Kısacası adamın adamı oldun. Yani adam olamadın...” ifadelerini kullandığı ; bir diğerinde “...görevimin
başındayım beni kovacak delikanlıları bekliyorum...” ifadelerini kullandığı ; bie diğerinde de “namuslu ve şerefli
iseler beni kovsunlar” ifadelerini kullandığı görülmektedir.

Söz konusu paylaşımların tespiti sonrasında asıl işveren tarafından 02/07/2014 tarihinde davacının
çalışmasına son verilmesi gerektiği alt işverene bildirilmiş, bunun üzerine de alt işverence 07/07/2014 tarihinde
iş sözleşmesi feshedilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, asıl işverene yönelik olan davacının söz konusu paylaşımları, alt işveren bakımından da
ahlâk ve iyi niyet kuralları ile doğruluk ve bağlılığa uymayan bir nitelik arz ettiğinden, somut olayda kanuni süre
içinde gerçekleştirilen fesih haklı sebebe dayanmaktadır.

Diğer taraftan, Mahkemece asıl işverence 16/06/2014 tarihinde bildirim yapılmasına karşın feshin 07/07/2014
tarihinde gerçekleştirilmesine göre altı iş günlük sürenin geçtiği gerekçesine dayanılmış ise de, 16/06/2014
tarihli yazıda fesih talebinden söz edilmediği, buna mukabil ilk kez 02/07/2014 tarihli yazı ile davacının
belediyedeki görevine son verilmesinin alt işverene bildirildiği anlaşıldığından, feshin altı iş günlük süre içinde
yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, işverence gerçekleştirilen fesih haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin reddi
gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
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SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek
halinde ilgililere iadesine, 10.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


