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DOĞRULUK VE BAĞLILIKLA BAĞDAŞ-
MAYAN DAVRANIŞLAR

OTEL GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN 
İŞÇİNİN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE 
MÜŞTERİYLE SAMİMİ İLİŞKİYE GİRMESİ

HAKLI FESİH

 
ÖZETİ Mahkemece aynen; "...dosya içerisinde 
bulunan davalı işyerindeki kamera kayıtlarına ilişkin 
CD üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde de 
davacının mesai saatleri içerisinde kadın müşteri ile 
samimi görüntüleri olduğu anlaşılsa da; davalı işveren 
tarafından davacının bu davranışına ilişkin 
savunmasının alınmasına yönelik herhangi bir işlem 
yapılmadığı, yerleşik Yargıtay İçtihatları’na göre, 
işçinin savunması alınmadan iş akdinin 
feshedilmesinin salt bu nedenle geçersiz olduğu, 
işçinin fesih sebebi sayılan eylemi ile ilgili 
savunmasının alınmadan belirsiz süreli iş 
sözleşmesinin feshedilemeyeceği..." gerekçesi ile 
kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar 
verilmiş ise de, yukarıda açıklandığı şekilde işçinin 
doğruluk ve bağlılığa aykırılık oluşturan güven sarsıcı 
davranışları işverene haklı fesih imkânı tanımaktadır. 
Mahkemece davacının doğruluk ve bağlılığa aykırı 
davranışı tespit edilmiş olup, bu durumda işçinin 
savunmasının alınmaması feshi haklı olmaktan 
çıkarmaz
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DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen 
incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde 
olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

A) Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı vekili, davacının, davalıya ait Hotel Residence adlı otelinde, 

05.09.2006 - 12.09.2013 tarihleri arasında resepsiyon görevlisi olarak çalıştığını, 
sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmadığını, SGK Müfettişleri 
tarafından işyerinde inceleme yapıldığını, şirket müdürünün çalışanlara aylık 
ücretinin 800,00 TL olduğu yönünde beyanda bulunmaları yönünden telkinde 
bulunduğunu, davacı dahil 11 işçinin 08.07.2013 tarihinde davalı işverene dilekçe 
vererek sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmasını talep ettiklerini, 
bunun üzerine davalı işveren tarafından davacının işi bırakması için baskı 
uygulanmaya başlandığını, 11.09.2013 tarihinde davacının yabancı bir müşteriye 
odasını gösterdiğini, daha sonra resepsiyona indiğini, akabinde müşterinin aşağı 
inmesi üzerine davacının müşterinin odasını kontrol ettiğini, davalı işverenin de 
bunu bahane ederek iş akdini sona erdirdiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar 
tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretin, hafta tatili ücreti, 
yıllık izin ücreti alacağını talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı vekili, davanın haksız ve kötüniyetli olduğunu, davacının mesai 

saatleri içerisinde müşteri ile işyeri dahilinde özel ve yakın ilişkiye girdiğini, 
işyerindeki kamera kayıtlarından davacının bu müşteri ile yakın ve samimi 
görüntüler sergilediğinin tespit edildiğini, davacının görev yerini terk ettiğini, daha 
sonra müşteri ile birlikte davalı işyerindeki odaya gittiğini ve orada 20 dakikalık bir 
zaman geçirdiğini, iş akdinin de davalı işveren tarafından bu nedenlerle haklı olarak 
feshedildiğini, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın 
reddini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci: 
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın 

kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
D) Temyiz: 
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 
E) Gerekçe: 
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 

sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz 
itirazları yerinde değildir. 

2. İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları 
sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar 
arasında uyuşmazlık söz konusudur. 
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4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk 
ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile 
benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu 
açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (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 imkânı verdiği ifade 
edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak 
işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı 
tanımaktadır. Haklı fesih halinde savunma alınması yasal zorunluluk değildir. 
Somut uyuşmazlıkta, davalı işveren tarafından dosyaya sunulan ve otel güvenlik 
kamera kayıtlarını içeren CD'nin bilirkişi tarafından çözümlenmiş ve davacının 
mesaisinin olduğu 08.09.2013 tarihindeki görüntülerde; otele gece 02:10:53'te giriş 
yapan kadın müşteri ile davacının ilgilendiğinin ve lobide yakınlaştıklarının, kadın 
müşteri ile birlikte otel odasına girdiklerinin ve 22 dakika odada kaldıklarının, 
davacının kadın müşteriyi samimi bir şekilde taksiye bindirdiğinin, sonrasında otele 
dönerek tekrar aynı odaya girdiğinin tespit edildiği anlaşılmıştır. 

Mahkemece aynen; "...dosya içerisinde bulunan davalı işyerindeki kamera 
kayıtlarına ilişkin CD üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde de davacının mesai 
saatleri içerisinde kadın müşteri ile samimi görüntüleri olduğu anlaşılsa da; davalı 
işveren tarafından davacının bu davranışına ilişkin savunmasının alınmasına yönelik 
herhangi bir işlem yapılmadığı, yerleşik Yargıtay İçtihatları’na göre, işçinin 
savunması alınmadan iş akdinin feshedilmesinin salt bu nedenle geçersiz olduğu, 
işçinin fesih sebebi sayılan eylemi ile ilgili savunmasının alınmadan belirsiz süreli iş 
sözleşmesinin feshedilemeyeceği..." gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı talebinin 
kabulüne karar verilmiş ise de, yukarıda açıklandığı şekilde işçinin doğruluk ve 
bağlılığa aykırılık oluşturan güven sarsıcı davranışları işverene haklı fesih imkânı 
tanımaktadır. Mahkemece davacının doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışı tespit 
edilmiş olup, bu durumda işçinin savunmasının alınmaması feshi haklı olmaktan 
çıkarmaz. 

Bu nedenle; mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerininin 
reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeyle kabulüne karar verilmesi 
yerinde olmayıp bozmayı gerektirmiştir. 

F) SONUÇ: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, 

peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.02.2020 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi. 

 
 


