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• İŞÇİNİN DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA AYKIRI 

DAVRANIŞI 
• HAKLI FESİH 
•  

  
ÖZETİ Dosya içeriğine göre davalı işyerinde ölçü kontrol 
teknisyeni olarak çalışan davacının iş sözleşmesi TŞCFAŞ 
İnsan Kaynakları Sistemleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı 
olarak yakınları aracılığı ile ticaret yaptığından, tacir ve 
esnaf sayılmasını gerektirecek faaliyetlerde bulunduğundan 
bahisle doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarından 
dolayı haklı sebeple feshedildiği anlaşılmaktadır. 
 Dosya içerisinde bulunan disiplin soruşturması 
içeriği ve davacının disiplin kurulundaki savunması dikkate 
alındığından davacı işçinin sabit olan davranışları sadakat 
borcuna aykırılık oluşturduğundan işverene haklı fesih 
imkanı tanımaktadır. Bu durumda davacının kıdem ve ihbar 
tazminatı isteminin reddi gerekirken kabulüne karar 
verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
 

 

 
DAVA : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
   Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
   Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; 
duruşma gününün taraflara tebliği için davetiyeye yapıştırılacak posta pulu bulunmadığından duruşma 
isteğinin reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi M. 
Söylen tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 Davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar 
tazminatı alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir. 
 Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. 
 Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporlarına dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte 
haksız olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 
 Kararı davalı taraf temyiz etmiştir. 
 İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı 
olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 
 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin II. bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller 
sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığında işverenin haklı fesih imkanının olduğu 
açıklanmıştır. Yine aynı maddenin II. bendinin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, 
hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi 
davranışlarının da işverene haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere kanundaki haller 
sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene 
fesih imkanı tanımaktadır. 
 Dosya içeriğine göre davalı işyerinde ölçü kontrol teknisyeni olarak çalışan davacının iş sözleşmesi 
TŞCFAŞ İnsan Kaynakları Sistemleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak yakınları aracılığı ile ticaret 
yaptığından, tacir ve esnaf sayılmasını gerektirecek faaliyetlerde bulunduğundan bahisle doğruluk ve 
bağlılığa uymayan davranışlarından dolayı haklı sebeple feshedildiği anlaşılmaktadır. 
 Dosya içerisinde bulunan disiplin soruşturması içeriği ve davacının disiplin kurulundaki savunması 
dikkate alındığından davacı işçinin sabit olan davranışları sadakat borcuna aykırılık oluşturduğundan 
işverene haklı fesih imkanı tanımaktadır. Bu durumda davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteminin reddi 
gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 



 SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz 
harcının istek halinde ilgiliye iadesine 11.02.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. 


