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ANAYASA MAHKEMESİ’NİN FESİH ÇAĞLAYAN BAŞVURUSU’NA İLİŞKİN 

KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

 

Anayasa Mahkemesi’nin (“Mahkeme”), işçi ile işveren ilişkilerinin konu edildiği Fesih 

Çağlayan Başvurusu’na (“Başvuru”) ilişkin kararı
1
 (“Karar”) 25 Şubat 2021 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

  

Başvuru, Başvurucu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarının işçi ile işveren arasındaki güven 

ilişkisini bozduğu gerekçesiyle Başvurucu’nun iş sözleşmesinin feshedilmesine ilişkindir.  

 

Başvuruya konu olayı özetlemek gerekirse, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından, 

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Başvurucu hakkında, devletin 

icraatları ve terörle mücadele faaliyetleri ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız isnatlarda 

bulunduğu ve işverenin güvenini kötüye kullandığına ilişkin bir tutanak düzenlenmiştir. 

Tutanağın düzenlendiği gün, İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. fıkrası uyarınca 

Başvurucu’nun ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle, Başvurucu’nun iş 

sözleşmesi feshedilmiştir.  

 

İş sözleşmesinin feshinin ardından Başvurucu ilk derece mahkemesinde dava açmış, ancak 

davanın reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne 

yapılan istinaf başvurusu esastan reddedilmiş, akabinde Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 

onama kararı ile ilk derece mahkemesinin kararı kesinleşmiş ve Mahkeme’ye bireysel başvuru 

yapılmıştır. 

 

Mahkeme, bireysel başvuru incelemesinin, Başvurucu tarafından başvuru formunda ileri 

sürülen gerekçelerle sınırlı bir incelemeyi kapsadığını ve Mahkeme’nin Başvurucu yerine 

geçerek delil toplama ve hak iddialarını gerekçelendirme görevinin bulunmadığını, 

Başvurucu’nun ise ileri sürdüğü ihlal iddialarını temellendiremediğini belirterek, başvurunun 

açıkça dayanaktan yoksun olması sebebiyle kabul edilemez olduğuna oy çokluğu ile karar 

vermiştir. 
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Karara karşı oy veren Mahkeme üyeleri Engin Yıldırım ve Celal Mümtaz Akıncı’nın karşı oy 

gerekçelerinde; derece mahkemelerinin sadece işveren tarafından düzenlenen tutanağa atıf 

yaptığı ve verilen kararların ilgili ve yeterli gerekçe içermediği belirtilmiştir. İş sözleşmesinin 

feshinin, Başvurucu’nun ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediğini gösterme yükümlülüğü de 

derece mahkemelerine aittir. Karşı oy sunan Mahkeme üyelerine göre, işveren ve mahkeme 

karşısında daha güçsüz durumda olan işçiye; “senin hangi paylaşımlarn sebebiyle iş akdin 

feshedildi, bunları ispatla ve temellendir.” denilmesi de, iş davasındaki ispat etme 

yükümlülüğünü tersine çevirerek, haksız ve hukuka aykırı bir sonuca varılmasına sebebiyet 

verir nitelikte olmuştur. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

*Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 

 

 

 


