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“ÇALIŞANIN CEP TELEFONUNDAKİ YAZIŞMALARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK İŞ 

AKDİNİN FESHEDİLMESİ”NE İLİŞKİN  

GÜNCEL ANAYASA MAHKEMESİ KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

1. Giriş 

 
Anayasa Mahkemesinin (“AYM”) özel bir şirkette çalışan başvurucunun bir iş arkadaşı ile yaptığı 

cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenip bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş 

sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine 

ilişkin 2019/25604 başvuru numaralı 21/09/2022 tarihli kararı1 (“Karar”) 15 Kasım 2022 tarihli 32014 

numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar hakkındaki özet bilgilendirmeyi bilgilerinize sunarız. 

 
2. Dava Konusu 

 
Özel bir şirket çalışanı olan başvurucunun iş sözleşmesi cep telefonu incelemesi sonucunda elde 

edilen mesaj içerikleri gerekçe gösterilerek feshedilmiştir. Bunun üzerine başvurucu, işe iade talebiyle ilgili 

İş Mahkemesinde dava açmış, şirketin verdiği telefon hatlarını çalışanların özel hayatlarında da 

kullandıklarını, yazışmaların kişisel veri olarak korunması gerektiğini belirtmiştir. Davalı şirket vekili, 

yazışmaların yer aldığı üçüncü kişi telefonunun müşterilerin iletişim bilgilerine ulaşmak adına incelendiğini 

ancak mesajların bulunduğunu, anılan mesaj içeriklerinde şirket çalışanları hakkında hakaretlere varan 

ifadelerin yer aldığını belirtmiştir. İlk derece mahkemesi, cep telefonunun işveren tarafından verilmesi 

sebebiyle anılan yazışmaların hukuka uygun olarak elde edildiğine ve yazışmaların içeriğinden yola çıkarak 

feshin geçerli olduğuna karar vermiştir.  

 
Başvurucu, bu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuş ve Bölge Adliye Mahkemesi, 

işverence düzenlenen politika metinlerinde verilen cep telefonları ile özel yazışmanın yasaklandığını, bu 

sebeple delilin hukuka uygun şekilde elde edildiğini, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmediğini belirtmiş 

ancak ilk derece mahkemesinin feshi haklı nedene dayanarak yapıldığını kabulünün hatalı olduğunu, 

geçerli nedenle iş sözleşmesinin feshedildiğinin kabul edilmesi gerektiği aksi halde kamu düzenine 

aykırılık teşkil edeceğinden hareketle, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine 

kesin olarak karar vermiştir. 

 
Başvurucu, AYM’ye başvuruda bulunarak iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, bahsi 

geçen kişi ile mesajlaşmadığını, böyle bir durum söz konusu ise mesaj içeriklerinin hukuka aykırı olarak 

ele geçirildiğini ileri sürerek özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.                           

 

3. AYM’nin Kararı 

 
AYM, somut olayda işverenin çalışanlara verdiği cep telefonundaki mesajları denetlemesi 

ve mesaj içeriklerini incelemesi sonucunda elde ettiği bilgileri iş sözleşmesinin feshine dayanak 

yapmasını Anayasa’nın 20. maddesinde koruma altına alınan özel hayata saygı hakkı ile 

Anayasa’nın 22. maddesinde düzenlenen haberleşme hürriyeti kapsamında değerlendirmiştir.  

 

 

 
1 Erişim için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221115-5.pdf  
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AYM, devletin pozitif yükümlülüğüne atıf yaparak özel hukuk kişilerinin birbirleri ile olan 

uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin yasal altyapının oluşturulması, uyuşmazlıkların adil yargılama 

gereklerine uygun ve usul bakımından güvenilir yargılama kapsamında incelenmesi, bu yargılamalarda 

temel haklara ilişkin anayasal güvencelerin gözetilip gözetilmediğinin denetlenmesi gerekliliğini 

belirterek, işverenin işçinin iletişim kanallarını denetlemesi yetkisinin özel hayata saygı hakkı ve 

haberleşme hürriyeti kapsamında, devletin pozitif yükümlülüğü çerçevesinde incelenmesi gerektiğini 

tespit etmiştir.  

 

AYM, işverenin yetki ve haklarının sınırsız olmadığını, çalışana tanınan temel hak ve 

özgürlüklerin işyeri sınırları içerisinde de korunduğunu, kısıtlayıcı ve zorunlu işyeri kurallarının 

çalışanların temel haklarının özüne zarar verecek nitelikte olmaması gerektiğini, işverenin çalışanın 

kullanımına sunduğu iletişim araçlarını ve iletişim içeriklerini denetlemesinin meşru gerekçeleri olup 

olmadığının tespit edilmesi ve iletişim denetlemesinin ve kişisel verilerin işlenmesi sürecinin şeffaf bir 

şekilde gerçekleştirilmesi belirtmiştir. Ayrıca, çalışanın temel hak ve özgürlüklerine işveren tarafından 

yapılan müdahalenin ulaşılmak istenen amaca yönelik olması ve bu amacı gerçekleştirmeye elverişli 

olması gerektiği zaruretini vurgulamıştır.  

 

AYM, Bölge Adliye Mahkemesi kararında işverenin “iletişim araçları politikası” belgesinde 

iletişim araçlarının inceleme ve denetleme yetkisinin nasıl ve hangi sınırlar içerisinde kullanılacağının, 

sınır aşımı durumunda hangi yaptırımların uygulanacağının açıkça düzenlenip düzenlenmediğinin, 

işverenin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin mahkemece tartışılmadığı üzerinde 

durmuştur.  

 

Diğer taraftan AYM, mesajlaşma programlarının kişisel olarak da kullanılabileceğini, cep 

telefonunun denetlenmesinin ve başvurucuya ait mesajların ele geçirilmesinin başvurucunun özel 

hayatının ve haberleşmesinin gizliliğinin korunmasına dair makul beklentisine aykırı olduğunu 

vurgulamıştır. Bunun yanı sıra, bir başkasına ait cep telefonundaki mesajların hangi sebeple 

denetlendiğine, mesaj içeriklerinin feshe dayanak alınması bakımından gerekli olup olmadığına ve tüm 

bunların başvurucunun özel hayatına ve haberleşmesine olan etkisine yönelik herhangi bir 

değerlendirmenin istinaf mahkemesince yapılmadığını tespit etmiştir.    

 

Sonuç olarak AYM, e-posta ve kişisel WhatsApp hesabı içeriklerinin işveren tarafından 

denetlenmesi ve bu yazışmalara dayanılarak iş sözleşmesinin feshedilmesi hallerine ilişkin daha önce 

verdiği ihlal kararlarına paralel olarak, başvurucunun Anayasa’nın 20. ve 22. maddelerinde güvence 

altına alınan özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ve ihlalin 

sonuçlarının ortadan kaldırılması için derece mahkemesince yeniden yargılama yapılmasına 

oybirliğiyle karar vermiştir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 
*Çalışmamızda 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. 
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