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 ŞÜPHE FESHİ 
 ŞÜPHE EDİLEN EYLEMİN YAPILDIĞININ 
BÜYÜK BİR OLASILIK İÇERİSİNDE OLMASI 
 GEÇERLİ FESİH 
 
ÖZETİ: İş ilişkisinde işverenin işçisine karşı 
duyduğu şüphe, aralarındaki güve ilişkisinin 
zedelenmesine yol açmaktadır. İşverenden 
katlanması beklenemeyecek bir şüpheden dolayı 
işçinin iş ilişkisinin devamı için gerekli olan 
uygunluğu ortada: kalktığından, güven ilişkisinin 
sarsılmasına yol açan şüphe, işçinin kişiliğinde 
bulunan bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İşçinin bir suç işlediğinden veya sözleşmeye aykırı 
davranışta bulunduğundan şüphe ediliyor ve bu 
yüzden taraflar arasında iş ilişkisinin devamı için 
gerekli olan güvenin yıkılması veya ağır biçimde 
zedelenmesi nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmişse, 
şüphe feshinden söz edilmektedir. Şüphe, fesih 
anında mevcut belirli objektif vakıa ve emarelere 
dayanmalıdır, işverenin sırf sübjektif değerlendirmesi 
yeterli olmayıp, yapılan incelemede işçinin şüphe 
edilen eylemi işlediğinin büyük bir ihtimal dâhilinde 
olduğu sonucunun ortaya çıkması gerekir. 

 
DAVA: Davacı, feshin geçersizliği ile işe iadesine karar verilmesini 

istemiştir. 
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
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Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 
dosyası için Tetkik Hâkimi S.Bıçaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı sözleşmesinin işverence haklı neden olmaksızın feshedildiğin 
belirterek işe iadesine, boşta geçen süre ücretine ve diğer haklarına karar 
verilmesin istemiştir. 

Davalı tarafından, sözleşmenin müşteri ilişkileri yönetici yardımcısı olarak 
çalışan davacının kredi alan müşterilerden elden para alınması yüzünden haklı 
nedenle son; erdirildiği savunulmuştur. 

Mahkemece, davacının işverenin güvenini kötüye kullanmak suretiyle 
menfaat temin ettiği yönünde ve işverenin meslek sırlarını ortaya koyarak 
doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar sergilediğine ilişkin davalıyı haklı 
kılacak bir bulgu elde edilemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Dosya içeriğine göre, Turgut Keskin isimli bir kredi müşterisi tarafından 
şube yönetimine, davacının kendisinden kredi parası adı altında 40 YTL aldığına 
ilişkin bir şikayet dilekçesi verilmesi üzerine müfettiş incelemesi başlatılmış, 
inceleme sırasında davacının isnadı yalanlamasına rağmen başka müşterilerden de 
aynı şekilde para aldığı Hamza Ekiz tarafından kendisinden de 30 YTL aldığına 
dair benzer bir dilekçe verildiği şubede çalışan görevlilerin bir gün Hamza'nın 
davacının olmadığı sırada şubeye gelerek bu parayı davacıya ulaştırmaya çalışması 
üzerine, durumu yönetime yansıttıkları, davacımı kredi kullanıcısı müşterilerden 
yetkisi olmamasına rağmen elden para aldığının belirlendiği anlaşılmaktadır. 
Turgut Keskin isimli kişi daha sonra şikayetinden vazgeçmiş, duruşmada bu kişi 
ve diğer davacı tanığı olarak dinlenen müşteriler, davacının usulsüz işlemi 
olmadığını yanlış anlama bulunduğunu ifade etmişlerdir. Şube çalışanı üç memur 
ise ilgilinin davacıyı arayarak para vermeye çalıştığı hususunu doğrulamıştır. 

İş ilişkisinde işverenin işçisine karşı duyduğu şüphe, aralarındaki güve 
ilişkisinin zedelenmesine yol açmaktadır. İşverenden katlanması beklenemeyecek 
bir şüpheden dolayı işçinin iş ilişkisinin devamı için gerekli olan uygunluğu ortada: 
kalktığından, güven ilişkisinin sarsılmasına yol açan şüphe, işçinin kişiliğinde 
bulunan bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İşçinin bir suç işlediğinden veya sözleşmeye aykırı davranışta 
bulunduğundan şüphe ediliyor ve bu yüzden taraflar arasında iş ilişkisinin devamı 
için gerekli olan güvenin yıkılması veya ağır biçimde zedelenmesi nedeniyle iş 
sözleşmesi feshedilmişse, şüphe feshinden söz edilmektedir. Şüphe, fesih anında 
mevcut belirli objektif vakıa ve emarelere dayanmalıdır, işverenin sırf sübjektif 
değerlendirmesi yeterli olmayıp, yapılan incelemede işçinin şüphe edilen eylemi 
işlediğinin büyük bir ihtimal dâhilinde olduğu sonucunun ortaya çıkması gerekir. 

Somut olayda, işverende, davacının kredi müşterilerinden yetkisi 
olmamasına rağmen kredi parası adı altında bir miktarın alındığı kuşkusu, şikayet 
dilekçeleri, işyerinde çalışan diğer çalışanların beyanları ile doğmuştur. İşveren 
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davacı işçinin savunmasını almış, durumu açıklığa kavuşturmak üzere müfettiş 
incelemesi yapılmıştır. Bankanın güven kurumu olma niteliği yanında, ilgili teftiş 
raporunda belirlendiği üzere davacı işçinin davranışı işyerinde olumsuzluklara yol 
açmıştır. Bu durum haklı fesih nedeni olmamakla beraber geçerli fesih nedeni 
olarak değerlendirilerek, davanın açıklanan gerekçeyle reddedilmesi yoluna 
gidilmelidir. 

4857 sayılı İş Yasasının 20 3.maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde 
karar verilmiştir. 

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile; 
1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMA-

SINA, 
2.Davanın REDDİNE, 
3.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
4.Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 

davalının yaptığı 30 YTL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine, 

5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 500-YTL ücreti 
vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 

6.Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
Kesin olarak oybirliği ile karar verildi. 28.4.2008     
 


