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Anayasa Mahkemesi Kararı İncelemesi 

Ömür Kara ve Onursal Özbek Başvurusu1 

Başvuru Numarası : 2013/4825, Karar Tarihi : 24/03/2016, Resmi Gazete 
Tarihi : 10 Mayıs 2016, Resmi Gazete Sayısı : 29708 

I. Konu: 

Başvurucular, özel bir şirket olan T. Ticaret A.Ş. işverenliği tarafından kurumsal 
e-posta hesaplarından birbirlerine gönderdikleri özel nitelikli yazışmalarının 
incelenmesi, bu yazışmaların işe iade talepli iş mahkemesi yargılamasında delil 
olarak kullanılması, yargılamalar sırasında özel hayatlarının detaylarının 
alenileştirilmesi ve üçüncü kişiler tarafından özel hayatlarına yapılan haksız 
müdahaleler karşısında Mahkemeler tarafından korunmamaları suretiyle 
Anayasa’nın 20., 22. ve 25. maddelerinde tanımlanan haklarının ihlal edildiğini 
ileri sürmüşlerdir.  

II. Olayın Özeti: 

Her iki başvurucu da imzaladıkları iş sözleşmeleri ile ilgili şirkette işçi statüsünde 
çalışmışlardır. Şirket yöneticileri tarafından 14/05/2012 tarihinde başvuruculara 
kendileri ile daha fazla çalışmak istemedikleri beyan edilmiştir. Gerekçe olarak, 
ikinci başvurucunun eşinin şirket üst yöneticisini ziyaret ederek başvurucular 
arasında duygusal bir ilişki bulunduğunu açıklaması ve buna kanıt olarak da 
başvuruculara ait e-posta yazışmalarının bir suretini şirket yönetimine vermesi 
gösterilmiştir. Başvurucular duygusal ilişki yaşadıkları iddiasını reddetmişlerdir. 
Başvurucuların iş sözleşmeleri, İş Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan “Ahlak 
ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı (II) numaralı bendi 
gereğince 21/05/2012 tarihinde işveren tarafından feshedilmiştir.  

Başvurucular, 20/06/2012 tarihinde haklarında dile getirilen ilişkileri olduğuna 
ilişkin beyanların iftiradan ibaret olduğunu, özel hayatlarının gizliliği ve 
haberleşme hürriyetleri yok sayılarak kişisel e-posta hesaplarının incelendiğini, 
ve bu hesaplardan elde edilen yazışmaların içerikleri üzerinden ulaşılan evlilik 
dışı ilişki yaşadıkları şeklindeki varsayım gerekçe gösterilerek iş sözleşmelerinin 
feshedildiğini ileri sürerek işe iade talepli davalar açmışlardır.  

Görülen davalarda, başvurucular arasında gerçekleşen e-mail yazışmalarının 
içerikleri Mahkemeye delil olarak sunulmuş, dinlenen tanıklara davacıların 
birbirleri ve diğer çalışanlar ile ilişkileri hakkında sorular sorulmuştur. Davalar, 
2013 yılı Şubat ve Mart aylarında reddedilmiştir.   

III. Mercilerin Çözümü: 

Başvurucular ilk olarak, Bakırköy 12. İş Mahkemesi’nde dava açmıştır. 
Mahkeme; 08/02/2013 tarih ve E.2012/280, K.2013/76 sayılı ve 07/03/2013 tarih 
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ve E.2012/279, K.2013/129 sayılı kararları ile başvuruculardan Ömür Kara 
tarafından açılan davayı, davacı ile Onursal Özbek arasındaki e-maillerin 
dosyaya ibraz edildiğini de belirterek, “şirketin kendisine tahsis edilen e-mail 
adresinden mesai saatleri içerisinde özel amaçlı olarak e-mail gönderilmesi ve 
kabul edilmesinin doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan eylem niteliğinde olduğu, 
davacı ve Onursal Özbek arasındaki yakınlaşma nedeniyle, aynı zamanda 
Onursal Özbek’in eşinin işyerine gelip şikayetçi olması nedeniyle de şirket 
açısından iş akdinin devamının imkansız hale geldiği” gerekçesiyle reddetmiştir.2  

Başvuruculardan Onursal Özbek tarafından açılan dava ise, “Tüm dosya 
kapsamı, e-mail yazışmaları, tanıkların beyanları birlikte değerlendirildiğinde; evli 
olan davacının işyerinde bir bayan işçi ile gönül ilişkisine girmesi sonrası, davacı 
eşinin işyerine geldiği ve durumu yöneticilere ilettiği, bu nedenle işyerinde 
olumsuzluklar yaşandığı ve bu olumsuzlukların davacının davranışından 
kaynaklandığı, işverenin zor durumda kaldığı ve işveren açısından iş ilişkisinin 
sürdürülmesi olanağı kalmadığının” anlaşılmasından dolayı reddedilmiştir.3  

Başvurucular tarafından temyiz edilen İş Mahkemesi kararları, “delillerin 
takdirinde isabetsizlik bulunmadığı” gerekçesiyle Yargıtay 22. Dairesi tarafından 
30/04/2013 tarih ve E.2013/6232, K.2013/9082 sayılı ve 16/05/2013 tarih ve 
E.2013/9419, K.2013/11237 sayılı ilamlar ile onanarak kesinleşmiştir. 

Başvurucular vekili tarafından 27/06/2013 tarihinde bireysel başvuruda 
bulunulmuştur. Bireysel başvuru sonucunda 24/03/2016 tarihinde başvurucular 
bakımından Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata 
saygı hakkının ve Anayasa’nın 22. maddesinde güvence altına alınan 
haberleşmenin gizliliği hakkının ihlal edilmediğine oybirliğiyle karar verilmiştir.  

IV. Değerlendirme 

A. Çözümü Gereken Hukuki Problemler: 

Başvuru, gerek konusu gerekse yargısal çözümü bakımından farklı pek çok 
problemi barındırmaktadır. İlk olarak Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) özel hukuk 
iş ilişkisinde çalışanın anayasal haklarının korunması konusunda devletin pozitif 
yükümlülüklerinin kapsamına ilişkin yaklaşımının tespiti önem kazanmaktadır. 

İkinci olarak, iş sözleşmelerinin feshedilmesine dayanak olarak gösterilen 
kurumsal e-posta hesaplarının incelenmesi, bu şekilde özel yazışmalara 
ulaşılması ve bu yazışmaların iş sözleşmelerinin feshi gerekçesi olarak 
kullanılmasının özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetlerini ihlal edip 
etmediği tartışılacaktır.  

Son olarak başvurucular tarafından açılan davalarda yerel Mahkemelerin e-posta 
mesajlarını delil olarak kabul etmesi, konuya ilişkin olarak tanık dinlemesi ile 
bağlantılı olarak iş sözleşmelerinin feshinin hükümsüzlüğü hakkındaki karar 
süreci ile kararının başvurucuların özel yaşama saygı hakkı ile iletişim 
hürriyetlerinin ihlali sonucunu doğurup doğurmadığı sorularına cevap aranacaktır.  
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B. Kararın Değerlendirilmesi:  

1. Özel hukuk iş ilişkisinde çalışanın özel yaşama saygı ve haberleşmenin gizliliği 
haklarının korunması konusunda devletin yükümlülüğünün kapsamı:  

Başvurucular, olayda özel hukuk işvereninin müdahalesi karşısında özel hayat 
alanlarının Mahkemelerce korunmadığı ve kişisel yazışmalarının delil olarak 
kabul edilerek alenileştirilmesinin Anayasa’nın 20 ve 22. maddelerinde korunan 
haklarının ihlali niteliğinde olduğunu ileri sürmüşlerdir.   

Konu bakımından İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) uzunca bir 
süredir kabul ederek uyguladığı4 pozitif yükümlülükler doktrininin AYM tarafından 
da kabul edildiği görülmektedir.5 Bu noktada vurgulanması gereken husus, temel 
hakların yatay etkisine konusunda doktrinde farklı görüşler bulunmasına rağmen, 
temel hakların sadece devlete karşı korunmasının günümüzde tek başına yeterli 
olmadığıdır. İHAM genel olarak bireyler arasındaki hukuki ihtilaflara ve iş 
uyuşmazlıklarında çalışan-işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin 
ulusal mahkeme kararlarının, Sözleşme güvencelerine aykırı olmaması gereğini, 
devletlerin pozitif yükümlülükleri kapsamında değerlendirmektedir. Mahkeme, bu 
değerlendirmeyi devletin bireyler arasındaki özel hukuk uyuşmazlığının 
çözümüne ulusal mahkeme kararları vasıtası ile katıldığını kabul ederek 
gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla devletlerin yargı yetkisi içindeki ulusal yargılama 
süreçlerinde Sözleşme güvencelerine aykırılık teşkil eden ulusal mahkeme 
kararları bakımından pozitif bir yükümlülüğü bulunmaktadır.  

AYM’nin de taraf devletlerin özel hukuk ilişkilerinde devletin pozitif 
yükümlülüğünü kabul ettiği görülmektedir. Mahkeme, İHAM’ın içtihadını takip 
ederek, bireylerin özel hayata saygı ile haberleşmenin gizliliği haklarına üçüncü 
kişilerin müdahalesinin önlenmesi için kamusal makamların yapısal önlemlerin 
alınmasına ilişkin sorumluluğu bulunduğunu belirlemiştir. Mahkeme’nin bu 
sorumluluğa ilaveten “iş mahkemeleri tarafından karara bağlanan özel hukuk iş 
ilişkisi kapsamındaki uyuşmazlığın çözümünde bağlayıcı karar vererek 
güvencelerin korunmasında (veya korunmamasında) rol oynadığı”na ilişkin 
vurgusu özellikle önemlidir. AYM’ne göre; “uyuşmazlıkların yargısal makamlar 
önüne taşınması ve hakkaniyete uygun bir yargılama yapılarak çözümlenmesi, 
kamusal makamların pozitif yükümlülüklerinin bir parçasını oluşturur.”6 

AYM’ne göre bireysel başvuru kapsamında yapacağı değerlendirme, 
başvurucuların iş sözleşmelerinin fesih nedeninin oluşup oluşmadığını 
değerlendirmek ve bunların uygulanması hususunda derece mahkemelerinin 
yerini almak olmadığı konusunda değildir. Mahkeme kendi rolünü, “kamusal 
makamların takdir hakları kapsamında aldıkları kararları, özel hayata saygı hakkı 
ile haberleşme hürriyeti bağlamındaki güvenceler açısından değerlendirmek” 
olarak somutlaştırmıştır.7 

AYM tarafından dile getirilen ve aslında İHAM tarafından belli bir süredir kabul 
edilen devletin pozitif yükümlülüklerinin özel hukuk çalışma ilişkilerinde 
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çalışanların Sözleşme haklarının korunması konusunda somut olayda özel hukuk 
iş ilişkisini ve iş mahkemesi yargılamasını da kapsayacak şekilde yorumlaması 
İHAM’ın bu yöndeki ilk yorumundan itibaren büyük heyecan yaratmıştır. İnsan 
haklarının özel hukuk ilişkilerinde ve özellikle bireylerin yaşamlarının çok geniş 
bir bölümünü geçirdikleri iş ilişkisinin demokratikleşmesine sağlayabileceği katkı 
genel olarak olumlu karşılanmıştır.  

Gerçekten de çalışmanın yaşamın idamesi bakımından zorlayıcılığı, işveren ve 
işçi arasındaki ilişkinin kendi niteliğinden kaynaklanan eşitsizliği ve uygulamada 
ortaya çıkan çalışan aleyhine farklı gelişmeler, çalışanların özellikle bireysel 
özerkliğinin korunmasına yönelen farklı anayasal haklarının 8  bu ilişkide 
demokratik bir gereklilik olarak da belirmektedir.9  

 

Ancak, İHAM’ın bu konudaki içtihadının gelişimi dikkate alındığında, gelişmenin 
beklenen yönde olmadığı söylenebilir. Zira AYM kararında da benzer şekilde 
vurgulanan özel hukuk iş ilişkilerinde bireylerin Anayasa ile güvence altına alınan 
haklara yönelik müdahale iddiası içeren uyuşmazlıkların karara bağlandığı 
davalarda derece mahkemelerince söz konusu anayasal güvencelerin gözardı 
edilmemesi, işveren ve çalışanlar arasındaki çatışan çıkarların adil biçimde 
dengelenmesi gerektiği, ortaya çıkan müdahalenin meşru amaçla ölçülü olup 
olmadığının değerlendirilmesi ve ulaşılan sonuç hakkında hüküm kurulurken ilgili 
ve yeterli gerekçeler sunulması gerektiğinin vurgulanmış olması 10  tabi ki 
önemlidir. Ancak; belirlenen bu ilkelerin somut değerlendirmelerde yeterli ve etkili 
şekilde uygulandığını söylemek kanaatimizce maalesef mümkün değildir. 

Farklı ifadeyle, asıl tartışma tüm bu genel ilkeler belirlendikten sonra özel hukuk 
çalışma ilişkilerinde işveren ve çalışan arasında ortaya çıkan hak ve çıkar 
çatışmalarının yargısal çözümü noktasında Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi’nin (İHAS) ilgili düzenlemeleri ışığında çalışanların hak ve 
özgürlüklerine sağlanan korumanın kapsamı konusunda ortaya çıkmaktadır. 

2. İşyerinde izleme ve gözetleme uygulamaları ve çalışanın gizliliğe ilişkin makul 
beklentisinin kapsamı ve İHAM uygulaması: 

Öncelikle incelenen kararda çalışanların kurumsal e-maillerinin izlenmesi olarak 
ortaya çıkan müdahalenin çalışma yaşamında işveren tarafından kullanılan 
izleme ve gözetleme işlemlerinden sadece biri olduğu belirtilmelidir. Teknolojide 
ortaya çıkan gelişmeler çalışanların işyerinde farklı şekillerde denetlenmesini 
(örneğin telefonlarının dinlenmesi ve kaydedilmesi, internet kullanımlarının ve e-
postalarının denetlenmesi, iş yerindeki farklı araçlar vasıtasıyla ses ve 
görüntülerinin gözetlenmesi vs.) kolaylaştırmış ve çeşitlendirmiştir. 

Görüntü ve ses alma aygıtları ile yapılan izlemeler, kişinin görüntü ve sesi 
üzerindeki hakkı dolayısıyla özel yaşam alanına dahil olurken somut olaydaki gibi 
iletişimin izlendiği durumlarda ise, özel yaşamının yanı sıra haberleşme 



 5 

özgürlüğüne de yönelen bir müdahaleden bahsedilebilir11.   

Bu noktada işveren ve çalışan arasında ortaya çıkabilecek konuya ilişkin 
çatışmalar da çok farklı olabilmektedir. Ancak AYM kararına konu ihtilafın somut 
özellikleri dikkate alınarak bu incelemede tartışılacak husus, işverenin, işyerinde 
ve mesai saatlerinde, işe özgülenmiş araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilen özel 
nitelikli haberleşmelere müdahalesinin (bunları izlemesi, kaydetmesi, incelemesi 
vs) hukuka uygun olup olmadığıdır.  

AYM tarafından çalışanların özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetlerine 
yönelik müdahalelerinin keyfi ve sınırsız olarak kabul edilmediği açıklanmıştır. Bu 
açıklamanın devamında ise Mahkeme, çalışanların özel hayat ve haberleşme 
hürriyetlerine yönelik müdahalelerde bulunabilmelerine izin veren 
düzenlemelerin, “...anayasal hak ve özgürlüklerin sağladıkları güvencelere, 
kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı olmayacak şekilde işletmenin ticari 
gerekliliklerine ve disiplin anlayışına göre belirlenen kuralların açık bir şekilde yer 
aldığı düzenlemelerin bulunduğu ve bu düzenlemeler konusunda çalışanların 
önceden bilgilendirilip uyarıldığı durumlarda, kapsamı belirli şekilde çalışanların 
özellikle çalışma saatleri içinde birtakım haklarının kısıtlanması ve kuralların 
dışına çıkılmamaya zorlanması amacıyla tedbirler alınması makul 
görülebileceğini” açıklamıştır. Bu doğrultuda bir bilgilendirmenin ve uyarının 
yapılmadığı durumlarda ise, hak ve özgürlüklerine bir müdahalede 
bulunulmayacağı konusunda çalışanların makul bir beklenti taşıyacaklarının 
kabul edilmesi ve söz konusu hak ve özgürlüklerin sağladığı güvencelerden 
yararlandırılması gerektiği belirtilmiştir.12   

Görüldüğü üzere, Mahkeme, yukarıdaki formülün merkezine çalışanların “hak ve 
özgürlüklerine bir müdahalede bulunulmayacağı konusunda makul bir beklenti 
taşıyacaklarının” kabul edildiği durumları yerleştirmiştir. Mahkeme tarafından 
kullanılan söz konu beklenti, İHAM’nden ödünç alınmış bir kavram olarak 
belirlenebilir. İHAM tarafından ilk defa Halford kararında 13  kullanılan makul 
beklenti kavramı, genel olarak Sözleşme kapsamında ve özellikle 8. madde 
bakımından kamusal alanda hakların korunması konusunda yapılan 
değerlendirmelerde kullanılmaktadır. 14  Halford davasında, polis memuru olan 
başvurucunun, terfi ettirilmemesinin cinsiyet temelli ayrımcılığa dayandığı iddiası 
ile açtığı dava ile ilgili olarak avukatı ile iletişim kurmak için izin aldığı telefon 
hattının dinlenmesinin, Sözleşme’nin 8. maddesini ihlal ettiği karara 
bağlanmıştır. 15  İHAM, telefon görüşmelerinin, iş yerinde, işe özgülenen bir 
zamanda ve işverenin mülkiyetindeki bir iletişim kanalıyla yapılmış olmasını 
başvurucunun telefon görüşmelerinin dinlenmesinin 8. madde kapsamında 
olduğunun kabul edilmesine engel olmadığını kabul etmiştir. 16  Bu sonuca 
ulaşılırken, başvurucuya telefon görüşmelerinin dinlendiğine ilişkin herhangi bir 
uyarı yapılmamasının, biri özellikle başvurucunun özel görüşmelerine tahsis 
edilen her iki telefonun da sadece başvurucu tarafından kullanılmasının ve 
başvurucuya ofis telefonlarını açtığı davaya hazırlanmak amacıyla kullanması 
için izin verildiğinin dikkate alındığı belirtilmelidir.17  
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İHAM, Halford davası ile belirlenen genel prensiplerin, telefon görüşmeleri kadar 
elektronik posta ve internet ile iş yerinden gönderilen e-postalara da 
uygulanabileceğini 2007 yılında karara bağladığı Copland kararında açıkça ifade 
etmiştir. 18  Bu davada ise, bir devlet okulunda çalışan başvurucunun telefon 
görüşmeleri, elektronik postaları ve internet kullanımından edinilen başvurucuya 
ait kişisel bilgilerin, kendi bilgisi olmaksızın toplanması ve saklanmasının 8. 
maddeyi ihlal ettiğine karar verilmiştir.19 

Halford ve Copland kararlarında Mahkeme tarafından çalışanların işyerindeki 
iletişimlerinin izlenmesine ilişkin uygulamaların 8. maddeye aykırı olduğuna karar 
verirken gizliliğe ilişkin makul beklenti kavramı ile söze konu izlemelerin habersiz 
şekilde yapılması arasında kurduğu bağlantı farklı yazarlar tarafından farklı 
şekillerde yorumlanmıştır. 20  Barbulescu kararından önce Mahkeme tarafından 
yapılan bu vurgunun, izlemelerin gizli yapılmasının açık ihlal sebebi olarak kabul 
edilmesinin ötesinde, “çalışana iletişiminin izleneceğinin daha önceden haber 
verilmesi durumunda yapılacak izlemeleri her durumda meşrulaştırmayacağına 
ilişkin görüşün ağırlık kazandığı açıkça ifade edilebilir.21 

İşte bu noktada 2016 yılında karara bağlanan Barbulescu kararının konuya ilişkin 
genel ilkeler yaratılmasına ilişkin beklentiler bakımından hayal kırıklığı yarattığı 
ve farklı açılardan AYM’nin incelenen kararına kaynaklık ettiği söylenebilir.22  

Barbulescu davası23  İHAM’ın daha önce karara bağladığı yukarıda açıklanan 
davalardan bir yönüyle açıkça ayrılmaktadır. Bu davada, başvurucu tarafından 
daha önce imzalanan işyeri yönetmeliği ile işe özgülenen internet hesabının 
şahsi amaçlarla kullanılması açıkça yasaklanmıştır. İHAM’a göre çalışanın açıkça 
bilgilendirildiği ve uyarıldığı bu gibi durumlar, onun gizliliğe ilişkin makul bir 
beklenti geliştirmesini imkansız hale getirmektedir. 

Barbulescu kararının takip eden süreçte medyada çıkan haberlerde, İHAM’ın bu 
kararı ile “işverenin çalışanların iletişimlerini sınırsızca izlemeye yetkili olduğunu 
ilan ettiği” şeklinde hatalı olarak yorumlandığı görülmektedir. 24  Karar, bu 
haberlerde sunulduğu gibi işverenlere çalışanların iletişimlerini sınırsız şekilde 
izleme yetkisi vermemekle birlikte çalışanların özel yaşama saygı hakkı 
haberleşmenin gizliliği özgürlüğünü güçlü şekilde koruduğu şeklinde de 
yorumlanamaz. Barbulescu kararı ile işyerinde ve mesai saatleri içinde işverene 
ait alet ve kaynaklar kullanılarak gerçekletirilen iletişimlerinin bilgilendirme ve 
uyarı yapılması şartıyla izlenmesinin İHAS’ın 8. maddesine aykırılık teşkil 
etmediği açıklık kazanmıştır. Ancak, uygulamada, iş sözleşmeleri ve eklerinde 
pek çok ayrıntılı sınırlama ve farklı bilgilendirmelere yer verildiği hatırlatılmalıdır. 
Bu durum, gerek iş sözleşmesi oluşturulurken gerekse devamı süresince 
çalışanın kendisine dayatılan bu tip bilgilendirme ve uyarıları kabul etmeyi 
reddetmesini mümkünsüz hale getiren bağlı iradesi ile birlikte değerlendirildiğinde 
çalışanların farklı hak ve özgürlüklerinden feragatini genelleştirmekten ve 
meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bunun ötesinde Barbulescu 
kararı ile AYM’nin Ömür Kara ve Onursal Özbek başvurusu arasındaki 
farklılıkların tespitine devam edildikçe AYM kararının çalışanların ilgili hak ve 
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özgürlüklerini İHAM kararındaki kadar dahi koruyamadığı açıkça görülmektedir. 

3. Pozitif yükümlülükler doktrini kapsamında başvuruya konu yargılama 
süreçlerinde başvurucuların özel yaşama saygı hakkı ile iletişim hürriyetlerinin 
korunmasına ilişkin belirlenebilecek kriterler: Devletin özel hukuk ilişkilerinde 
(farklı ifade ile yatay ilişkilerde) anayasal/Sözleşme hak ve özgürlüklerinin 
korunmasına ilişkin pozitif yükümlülüğünün aynı zamanda devletin ihtilafı 
çözümlediği yargılama vasıtasıyla katılımına dayandırıldığı belirtilmişti. Pozitif 
yükümlülükler doktrini buraya kadar gerçek bir devrim olarak nitelendirilebilir. 
Ancak, ilk anda yarattığı heyecanın yanı sıra barındırdığı önemli bir tehlike de 
vurgulanmalıdır. Bu tehlike, çalışma ilişkisinde ortaya çıkan hak ve çıkar 
çatışmalarının yargısal çözümünde, bu ilişkiyi diğer özel hukuk ilişkilerinden farklı 
kılan ve tarafların niteliklerinden kaynaklanan açık eşitsizlik özelliğinin dikkate 
alınmaması sonucunda ortaya çıkması muhtemel zarardır. Gerçekten de gerek 
hak ve çıkarların dengelenmesi gerek çalışmanın süre ve ihtiyaç bağlamında 
çalışana baskısı gerekse ihtilaf çözümünde iş ilişkisinin sona erme şartları 
bakımından uyulması gereken ölçülülük ilkesi dikkate alınmaksızın ortaya 
çıkacak yargısal karar, işverenin çalışan üzerindeki yoğun ve ölçüsüz baskısını 
meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 

AYM tarafından başvuru kapsamında incelenen yargılama süreçleri Barbulescu 
kararı ile kıyaslandığında, iki karar arasındaki farklar ortaya çıkmaktadır.  

İlk olarak, her iki Mahkeme tarafından çalışanlarca açılan davalarda özel nitelik 
taşıyan mesajların delil olarak kullanılması ve iş sözleşmesinin ihlali sebebi 
bakımından yapılan vurgunun farklı olduğu belirtilmelidir. İHAM tarafından 
Barbulescu kararında, yerel Mahkemelerin, başvurucunun e-posta mesajlarına 
ya da bu mesajların içeriğine özel bir ağırlık verilmemiş olmasına özel bir önem 
verildiği görülmektedir. İHAM, yerel mahkemelerin ilgili transkripte delil olarak 
sadece başvurucunun işe özgülenmiş ve özel sebeplerle kullanmasının açıkça 
yasaklandığı bir hesabı mesai saatleri içinde özel mesajlaşmalar için kullanmak 
suretiyle disiplin kurallarını ihlal ettiğini göstermesi bakımından dayandığını 
dikkate almıştır.25 İlaveten, İHAM kararına dayanak olarak gösterilen bazı başka 
unsurlar da belirlenebilmektedir: başvurucunun e-posta hesabının iş dışında özel 
amaçlarla kullandığını yazılı olarak reddetmiş olması 26 , işveren tarafından 
başvurucunun e-posta iletişimlerinin yer aldığı transkriptin sınırlı bir amaca 
yönelik olarak kullanılması, başvurucu tarafından kullanılan bilgisayarda kayıtlı 
diğer belgelerin incelenmemiş olması, başvurucu tarafından ceza hukuku veya 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir talebin değil iş hukukuna ilişkin bir davanın 
açılmış olmasını dikkate almıştır.27 

AYM kararında ise durum farklıdır. Karardan anlaşılabildiği kadarıyla 
başvurucular tarafından açılan işe iade talepli davalarda tartışılan konu sadece 
çalışanların yasak olmasına rağmen işe özgülenen bir kanaldan mesaj atmış 
olmaları değil, aralarındaki ilişkinin niteliğidir. Özellikle davalarda ikinci 
başvurucunun eski eşinin dinlenmesi ve işyerindeki diğer çalışanlardan oluşan 
diğer tanıklara da başvurucular arasındaki ilişkiyle ilgili olarak sorulan sorular28, 
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başvurucuların haberleşmenin gizliliğine saygı hakkından ayrı olarak özel hayata 
saygı hakkının ihlali konusunda farklı bir değerlendirme yapılmasını gerekli 
kılmaktadır.  

 Farklı ifadeyle AYM kararında, başvurucular tarafından açılan davalarda yerel 
Mahkemelerin e-posta mesajlarını delil olarak kabul etmesi, konuya ilişkin olarak 
(ikinci başvurucunun eski eşi de dahil olmak üzere) tanık dinlemesi gibi 
hususların haberleşme hürriyeti ve çalışanın iletişimi bakımından gizliliğe ilişkin 
makul bir beklenti içinde olup olmadığı konusundan ayrı olarak 
değerlendirilmesini gerekirdi. 

İlaveten yerel mahkemelerce kararda yeterince açıklanmadan kullanılan 
“başvurucuların doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan eylemleri nedeniyle 
işyerinde olumsuzluk yaşandığı” ifadelerin, AYM tarafından değerlendirilmeden 
kabul edilmiş olması da eleştiriye açık bir durumdur. Zira; iş ilişkisinin gerçekten 
zarar gördüğünden bahsedilebilmesi için işverenin zarara uğrayıp uğramadının 
da değerlendirilmesi gerekirdi. Gerek AYM kararı gerek İHAM kararı 
incelendiğinde çalışanlarca iş sözleşmesine aykırılık olarak kabul edilen 
eylemlerinin alenileşmediği, iş ortamında diğer çalışanlar tarafından farkedilecek 
bir seviyeye varmadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, iş mahkemesinde yapılan 
yargılamalarda, bu hususun ölçülülük değerlendirmesinde dikkate alınması 
hakkaniyet gereğidir. Farklı ifade ile, çalışanın eylemi sonucunda işverenin 
doğrudan zarar görmediği durumlarda, haklı feshin gerekliliğinin tartışılması 
gerekir. Aksi halde, işverenlerce çalışanların farklı anayasal hak ve 
özgürlüklerinin sınırlandırılması konusunda gayet zengin imkanlar sunan iş 
sözleşmesi ve ekleri kullanılarak çalışanların tazminat ödenmeksizin işten 
çıkarılmaları sonucunda mağdur edilmesinin mümkün hale geleceği öngörülebilir.  

Özetle, özel hukuk iş ilişkilerinde İHAS ve Anayasa ile güvence altına alınan hak 
ve özgürlüklerin korunması sadece bireysel özerkliğin sağlanması bakımından 
değil, demokratik bir toplum yapısının devamı bakımından önemlidir. Pozitif 
yükümlülükleri doktrininin kabulü ile bu ihtimalin ortaya çıkmış olması oldukça 
olumludur. Ancak, gerek AYM gerekse İHAM tarafından çalışma ilişkilerinde 
çalışan ve işverenin hak ve çıkarları arasında adil bir denge sağlanmaya 
çalışılırken bu ilişkinin kendine has özellikleri dikkate alınmalıdır. İhtilafın 
çözümüne yönelen kararların ölçülülük ilkesine aykırı olmamasının sağlanması 
gerekmektedir. Aksi halde, sadece iş sözleşmesi ve eklerinde yer alan açıklama, 
bilgilendirme, taahhüt ve yasaklamalar dikkate alınarak iş yaşamının 
düzenlenmesinin mümkün hale getirilmesi çalışanların hak ve özgürlüklerinin 
korunmasına değil bunlara yapılacak geniş çaplı sınırlama ve yasaklamaların 
meşrulaştırımasına yarayacaktır. 
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