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• İŞÇİ TARAFINDAN İŞYERİNDE BİR BAŞKA 

İŞÇİNİN KİŞİLİK HAKLARININ ZEDELENMESİ 
• HAKLI FESİH 

  
ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu 25/II-d maddesine göre 
“İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut 
işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut 
uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu 
maddeleri kullanması.” işveren açısından haklı fesih nedeni 
teşkil eder. İşçiler arasında basit bir şakalaşmanın ötesine 
geçen O.. ve Ç...’in kişilik haklarını zedeleyecek söz ve 
davranışların birbirleriyle ve başka işçilerle de paylaşılması 
karşısında olayın kendisine iletildiği işveren tarafından 
işyerine de yansıyan eylem nedeniyle sözleşmenin haklı 
nedenle feshedildiği dikkate alınmaksızın yargılama 
aşamasında arkadaşlar arasında şakalaşma şeklinde 
nitelendirilerek kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne 
karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir. 

 
 
 Taraflar arasındaki dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi 
davalı vekili tarafından istenilmekle, duruşma için tebliğ edilen 18.02.2014 günü belirlenen saatte temyiz 
eden davalı Z.. G. İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. vekili Av. A. Y. geldi, karşı taraftan gelen olmadı. Gelenin huzuru ile 
duruşmaya başlandı. Duruşmada hazır bulunan tarafın sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği 
bildirildi. Dosyadaki belgeler incelendi. Gereği görüşüldü: 
 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal 
gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine. 
 2-Davacı vekili, davacının davalı işverene ait Z. G. Mağazasında 06/10/2004-02/06/2012 tarihleri 
arasında satış danışmanı olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin iş arkadaşlarına sataştığı sebeple haksız olarak 
sona erdirildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili ile fazla 
çalışma   alacaklarının tahsilini talep etmiştir. 
 Davalı vekili, davacının işyeri arkadaşlarından Ç... hakkında "bir benimle bir başkası ile birlikte 
oluyor, zaten bakire değildi onun için önemi yoktu," O... isimli bayan hakkında ise "öpüştük sarıldık ama 
sevişmedik" şeklinde beyanlarda bulunduğu, mağdurların davacıyı şikâyet ettiği, iş sözleşmesinin işveren 
tarafından 25/II-d maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddine karar 
verilmesini istemiştir. 
 Mahkemece davalı işverenin 04/06/2012 tarihli fesih yazasında belirtilen fesih sebebini ispat 
edemediği, zira fesih yazısında adı geçen ve işyerinde çalışan bayan personellerin ifadelerinde, davacının 
fesih yazısında belirtildiği gibi bir dedikodusunun olmadığını beyan ettikleri, davacının duygusal ilişki 
içerisinde olduğu bayan arkadaşları ile hakaret ve dedikodu tarzında olmayacak şekilde şakalaşmasının haklı 
fesih sebebi oluşturmayacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
 Somut olayda, davacı hakkındaki şikayet dilekçeleri, mesajlar, tanık ifadeleri ve tüm dosya 
kapsamından davacının aynı işyerinde çalışan Ç.. ve O.. ile duygusal ilişki kurduğu ancak ikisi ile de 
ilişkisinin olduğunun anlaşılmasından sonra Ç...’e "O... ile öpüştük ama sevişmedik" şeklinde mesaj 
gönderdiği, Ç... hakkında ise, "Ç... başkaları ile de beraberdi, bakire değildi, onun için önemi yoktu" şeklinde 
konuştuğu bu konuşmaların işyerinde yayılması üzerine adı geçen O... ve Ç...’in davacıyı işverene şikayet 
ettikleri ve işverenin de sözleşmeyi feshettiği anlaşılmaktadır.  



 4857 sayılı İş Kanunu 25/II-d maddesine göre “İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine 
yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da 
işyerinde bu maddeleri kullanması.” işveren açısından haklı fesih nedeni teşkil eder. İşçiler arasında basit bir 
şakalaşmanın ötesine geçen O.. ve Ç...’in kişilik haklarını zedeleyecek söz ve davranışların birbirleriyle ve 
başka işçilerle de paylaşılması karşısında olayın kendisine iletildiği işveren tarafından işyerine de yansıyan 
eylem nedeniyle sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği dikkate alınmaksızın yargılama aşamasında 
arkadaşlar arasında şakalaşma şeklinde nitelendirilerek kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar 
verilmesi hatalı olup bozma nedenidir. 
 SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında 
kendisini vekille temsil ettiren davalı taraf yararına takdir olunan 1.100,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan 
alınarak davalıya verilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 18.02.2014 
gününde oybirliğiyle karar verildi.  


