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 • GEÇERLİ FESİH HALI FESİH AYRIMI 
• E-MAİLLE UYGUNSUZ MESAJ GÖNDERME 
• GEÇERLİ FESİH 
 
 

 ÖZETİ: Geçerli sebepler İş Kanunu'nun 
25.maddesinde belirtilen derhal fesih için 
öngörülen sebepler niteliğinde olmamakla 
birlikte,işçinin ve işyerinin normal işleyişini 
olumsuz etkileyen hallerdir.İşçinin 
yeterliliğinden veya davranışlarından 
kaynaklanan sebepler ancak işyerinde 
olumsuzluklara yol açması halinde fesih için 
geçerli sebep olabilirler.İş ilişkisinin 
sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve 
makul ölçüler içinde beklenemeyeceği 
durumlarda,feshin geçerli sebeplere dayandığı 
kabul edilmelidir. 
Davacının mesai saati içinde işvereni muhatap 
alan uygunsuz ifadeler içeren e-maili 
müdürünün bilgisayarına gönderdiği, akabinde 
okunmasını önlemek maksadı ile ilgili 
müdürün masasına giderek izin almaksızın 
gönderdiği e-maili sildiği, davacının bu 
davranışı haklı nedenle fesih için yeterli 
değilse de; iş akışını olumsuz etkileyen bir 
davranış olarak kabul edilmesi gerektiğinden, 
geçerli fesih şartlarının oluştuğu anlaşılmıştır. 

 

DAVACI:Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş 

olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin 
geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm altına 
alınması isteğinde bulunmuştur. 

Davalı işveren davacının izin almadan müdürünün masasındaki bilgisayardan 
gönderdiği e-maili sildiği davacının bu e-mail ile banka yönetim kurulu üyelerine hakaret 
içeren ifade kullandığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece gönderilen e-mailin içeriğinin muhatabına ulaşmadan davacı tarafından 
silindiği anlaşıldığından e-mail içeriğinden amirine veya yöneticilerine hakaret içeren sözler 
sarf edildiğinin ispat edilmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. 
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin 

yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak 
feshedilebileceği düzenlenmiştir.Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu'nun 25.maddesinde 
belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler niteliğinde olmamakla birlikte,işçinin ve 
işyerinin normal işleyişini olumsuz etkileyen hallerdir.İşçinin yeterliliğinden veya 



davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde 
fesih için geçerli sebep olabilirler.İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve 
makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda,feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul 
edilmelidir. 

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının mesai saati içinde işvereni muhatap alan 
uygunsuz ifadeler içeren e-maili müdürünün bilgisayarına gönderdiği, akabinde okunmasını 
önlemek maksadı ile ilgili müdürün masasına giderek izin almaksızın gönderdiği e-maili 
sildiği, davacının bu davranışı haklı nedenle fesih için yeterli değilse de; iş akışını olumsuz 
etkileyen bir davranış olarak kabul edilmesi gerektiğinden, geçerli fesih şartlarının oluştuğu 
anlaşılmıştır. Bu durumda davanın reddi gerekirken kabulü hatalı olup kararın bozularak 
ortadan kaldırılarak 4857 Sayılı İş Kanunun 20/3.maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde hüküm kurmak gerekmiştir. 

HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile; 
l-)İstanbul   4.İş   Mahkemesinin  25.11.2004   tarih  ve   459/1010   sayılı   kararının 

BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
2-) Davanın REDDİNE, 
3-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
4-)Davacımn yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının 

yaptığı 20.00 YTL.yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine, 
5-)Karar tarihinde  yürürlükte bulunan  tarifeye  göre  350  YTL ücreti  vekaletin 

davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 
6-)Peşin      alınan     temyiz      harcının      isteği      halinde      davalıya      iadesine, 

Kesin olarak 10.2.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi 
 


