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 SATAJER ÖĞRENCİLERDEN PARA ALMA 
 DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜKLE BAĞDAŞ-
MAYAN HAREKET 

 

ÖZETİ: Davalı şirkete ait turizm amaçlı otel işyerinde 
barlar şefi olarak çalışan davacının Turizm Yüksek 
Okulu stajyer öğrencilerinden cep telefonu almak 
amacıyla para aldığı hususu tartışmasızdır. Bu durum 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 25 / II-e maddesinde 
belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırıdır. Alınan 
paraların davacı tarafından geri ödenmesi somut 
olguyu değiştirmez. Söz konusu eylemin stajyer 
öğrenciler üzerinde olumsuz etki yaptığı, çalışma 
ilişkisi içerisinde dürüstlükle bağdaşmayan bir emsal 
temsil ettiği, sonuç olarak onların da benzer 
davranışlarda bulunduğunun görülmesi; bir işyerinde 
kıdemli işçinin ya da amirin ne kadar önemli 
olduğunu vurgulamaktadır. Tüm dosya kapsamı, 
oluşan bu olgu ve sonuca göre kıdem ve ihbar 
tazminatı isteklerinin reddi gerekirken mahkemece 
yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir. 

 

DAVA: Davacı, kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatlarının ödetilmesine 
karar verilmesini istemiştir. 

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

İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışları sebebiyle 
işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında 
uyuşmazlık söz konusudur. 
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4857 sayılı İş Kanununun 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 yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat 
borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı tanımaktadır. 

Somut olayda davalı şirkete ait turizm amaçlı otel işyerinde barlar şefi olarak 
çalışan davacının Turizm Yüksek Okulu stajyer öğrencilerinden cep telefonu almak 
amacıyla para aldığı hususu tartışmasızdır. Bu durum 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25 
/ II-e maddesinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırıdır. Alınan paraların 
davacı tarafından geri ödenmesi somut olguyu değiştirmez. Söz konusu eylemin 
stajyer öğrenciler üzerinde olumsuz etki yaptığı, çalışma ilişkisi içerisinde 
dürüstlükle bağdaşmayan bir emsal temsil ettiği, sonuç olarak onların da benzer 
davranışlarda bulunduğunun görülmesi; bir işyerinde kıdemli işçinin ya da amirin 
ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Tüm dosya kapsamı, oluşan bu olgu ve 
sonuca göre kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken mahkemece 
yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
3.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

 


