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İşçinin ifade özgürlüğünün sınırlarının ele alındığı karara konu olayda, bir kamu 
kurumunda taşeron işçisi olarak çalışan işçi, çalışma koşullarının iyileştirilmesine 
ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayette bulunmuş, şikayeti 
sonrasında iş sözleşmesi haklı nedenle sona erdirilmiştir. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 
işçinin işvereni şikayetinin hak arama özgürlüğü kapsamında kaldığını belirtmekle 
beraber, şikayet başvurusu içeriğinde yer alan “… müfettiş geliyor, yedirip içirip 
yolluyorlar, bize baktıkları yok. Biz şikayet edersek tehdit ediyorlar, bizi tamamen 
amele yerine koyuyorlar”  şeklindeki beyanlarının işverene yönelik hakaret ve 
sataşma içerdiği gerekçesiyle feshin haklı nedene dayandığı yolunda karar vermiştir. 
Anayasa Mahkemesi konuyu ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alarak, yeniden 
yargılama yapılmak üzere dosyayı Yargıtay 7. Hukuk Dairesine göndermiştir.  

İşçinin temel hak ve özgürlüklerinin işyerinde korunması 1980’ler sonrasında iş 
hukukunun önemli konu başlıklarından biri haline gelmiştir. İnsan hakları bireyi devlet 
karşısında koruma amacıyla anayasalarla güvence altına alınmışsa da zamanla 
yalnızca birey ile devlet arasında değil kişiler arasındaki ilişkilerde de güç asimetrisi 
bulunduğunun farkına varılmıştır2. İş hukuku sözleşme taraflarından birinin zayıf taraf 
olduğu ilişkilerin en tipiğidir. Alman hukukunda 1950’lerden itibaren anayasa 
hükümlerinin özel hukuk ilişkilerine ne şekilde uygulanacağı tartışılmaya başlanmış, 
iş ilişkisi çerçevesinde işçinin temel hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik önemli 
bir içtihat gelişmiştir. Fransız hukukunda 4 Ağustos 1982 tarihli Auroux kanunları ile 
işverenin yönetim hakkından kaynaklanan yetkileri sınırlanarak işçinin temel hak ve 
özgürlükleri güvence altına alınmış, işçinin işyerinde işverenle ilişkisinin devlet birey 
ilişkisine benzer yönlerinden hareketle “işletmede vatandaş işçi” kavramı 
geliştirilmiştir3. İngiliz hukukunda bu akım 1990’lı yılların sonunda etkisini 
hissettirmiş, 1998 yılında yürürlüğe giren İnsan Hakları Kanunu (Human Rights Act) 
ile ciddi biçimde tartışılmaya başlanmıştır4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararları, pek çok ülkede işverenin sahip olduğu yönetim hakkından kaynaklanan 
yetkileri karşısında bir insan ve vatandaş olarak işçinin temel hak ve özgürlüklerinin 
işyeri sınırları içinde ne şekilde güvence altına alınacağı konusunda yol gösterici 
olmaya başlamıştır.   

İşyerinde İfade Özgürlüğünün Güvence Altına Alınması  

İfade özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi 
tarafından demokratik bir toplumun ana temellerinden ve her insanın gelişmesi için 
esaslı koşullardan biri olarak kabul edilmiştir5. Bireyin özgün kişiliği, düşüncelerini 
serbestçe ifade edebildiği ve tartışabildiği bir ortamda gerçekleştirebilecektir (para. 
22). Pek çok insan açısından çalışmak, bir gelir elde etmenin ötesinde maddi ve 
manevi varlığını geliştirmenin bir aracı olup, çalışma ortamında ifade özgürlüğünün 
güvence altına alınması bireyin özgün kişiliğini ortaya koyabilmesinin temel 
koşullarındandır.  

Anayasa Mahkemesi de kararında Anayasa’nın 26. maddesinde ifade özgürlüğüne 
getirilen güvencenin yerine getirilen görevle bağlantılı olarak “özel sektörde 
çalışanların” işverenleri hakkında yaptıkları beyanları da kapsadığını belirtmiştir 
(para. 26). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları paralelinde, ifade 
özgürlüğünün sadece devlet ile bireyler arasındaki ilişkilerde değil bireyler arasındaki 
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ilişkileri de kapsaması gerekti ortaya konmuştur6 (para. 24-25). Başvurucu işçinin 
ifade özgürlüğüne yönelik müdahale kamu otoritelerinden kaynaklanmasa da ifade 
özgürlüğünün korunmasında üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde 
kamu otoritelerinin sorumluluğu gündeme gelebilecektir7.  

İşçinin ifade özgürlüğü işçilerin siyasi ifade ve katılım özgürlükleri, işyeri ve işveren 
politikalarına ilişkin ifşa ve ihbar hakları (whistleblowing), işyeri veya işveren 
hakkındaki eleştirel açıklamaları gibi içerik bakımından geniş bir alanda uygulanır8.  
Karara konu olayda Anayasa Mahkemesi, genel olarak hak arama özgürlüğü 
çerçevesinde değerlendirilen9 şikayet hakkı ile ifade özgürlüğü arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymuştur: “…bir işçinin, çalıştığı işyerindeki hukuka aykırılıklar veya 
işverenin yaptığı haksızlıklar nedeniyle kamu otoritelerini uyarması kural olarak ifade 
özgürlüğünün güvencesi kapsamındadır” (para. 33) 10.   

Anayasa’nın 74. maddesi uyarınca vatandaşlar kendileriyle ilgili dilek ve şikayetleri 
hakkında yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptir. İşçi, şikayet hakkı 
çerçevesinde kendi hakları ihlal edildiğinde işverenini yetkili makamlara şikayet 
edebilmelidir. Bilerek ya da gayri ciddi bir şekilde gerçeğe aykırı bilgi vermedikçe 
işvereni kendi inisiyatifini kullanarak ihbar etmesi işçinin vatandaşlık hakkının bir 
parçasıdır (para. 36).  İş Kanunu’nun 18/III-c bendinde işçinin işveren aleyhine idari 
veya adli makamlara başvurması ve bu hususta başlatılmış bir sürece katılmasının 
geçerli fesih nedeni oluşturmayacağı açıkça belirtilmiş, iş güvencesi dışında kalanlar 
açısından işçinin şikayeti üzerine yapılan fesihler hakkın kötüye kullanımı olarak 
nitelendirilmiştir11.  

Müdahalenin Varlığı ve İhlal Oluşturup Oluşturmadığı  

Anayasa Mahkemesi başvurucu işçinin şikayetlerini dile getirmesi nedeniyle iş 
sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesini ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale 
olarak nitelendirmiştir (para. 29). Şikayetin haklı olup olmaması önemli değildir. Esas 
olan işçinin şikayeti ile sözleşmenin feshi arasında bir bağlantı olmasıdır12.  

Gerek Yargıtay gerekse Anayasa Mahkemesi işçinin şikayet hakkını kullanmasının 
bir haklı fesih nedeni olmayacağı noktasında hem fikirdir.  Yargıtay ile Anayasa 
Mahkemesi arasındaki görüş farklılığı “müfettiş geliyor yedirip içirip yolluyorlar bize 
baktıkları yok bir şikayet edersek tehdit ediyorlar, bizi tamamen amele yerine 
koyuyorlar” ifadesinin değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Şikayet 
dilekçesinde kullanılan ifadeler Yargıtay tarafından hakaret ve sataşma olarak 
nitelendirilirken, Anayasa Mahkemesi, ifadelerin bağlamlarından koparılarak değil 
diğer ifadelerle bir bütün olarak ele alınması gerektiği, şikayet dilekçesinin bir bütün 
olarak saldırgan bir üsluptan ziyade yardım isteği ve çaresizliği vurgulayan ifadeler 
içerdiğini belirttikten sonra hakaret ve sataşma olarak nitelendirilen bu sözlerin, 
başvurucunun “şikayetinin ciddiyetle incelenmesine yönelik bir çabası olarak 
nitelendirilip nitelendirilemeyeceği”, “ifadelerin sadece işverene yönelik olmayıp, 
müfettişlerin görevlerini yerine getirmediğine yönelik olup olmadığı”, “kamuoyuna 
aleniyet sağlayacak şekilde açıklanmayarak işverenin itibarına yönelik olumsuz bir 
sonuç doğurup doğurmayacağı” ve nihayet şikayet dilekçesinin işveren üzerindeki 
etkilerinin hafifliği ve başvurucu üzerinde haklı nedenle feshin olumsuz etkisinin 
yeterince tartışılmadığı gerekçesiyle yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı 
Yargıtay 7. Hukuk Dairesine göndermiştir.  
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İşçinin ifade özgürlüğü mutlak bir hak olmayıp, sınırlandırılabilir. İşverenin şeref ve 
itibarının korunması Anayasanın 26. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “başkalarının 
şöhret veya haklarının … korunması” kapsamında işçinin ifade özgürlüğüne getirilen 
meşru bir sınırlamadır ve işvereni eleştiri hakkının sınırı olarak kabul edilmiştir13. İş 
Kanunu’nun 25//II-b hükmünde işçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı 
asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması haklı fesih nedenidir.  

Öte yandan  “iş ilişkilerinde huzurun temini” ifade özgürlüğünün bir diğer meşru sınırı 
olarak karşımıza çıkmaktadır (para. 39).  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 
dürüstlük kurallarından kaynaklanan, işçinin işverene mutlak bir sadakat borcu 
bulunmadığını belirtse de farklı bağlamlarda ifade özgürlüğü çerçevesinde 
değerlendirilebilecek bir takım ifadelerin iş ilişkisi çerçevesinde meşru 
görülmeyebileceğini kabul etmiştir14. Ancak iş ilişkilerinde huzurun yahut iş barışının 
korunması biçiminde ifade edilen menfaatler bünyelerinde büyük bir belirsizlik içerip, 
bu menfaatlerin korunması amacıyla getirilecek sınırlamalarda çok titiz davranılması 
gerekir15.  

Anayasa Mahkemesi sınırlamanın amacı ile aracı arasında yapılacak ölçülülük 
değerlendirmesinde kullanılacak ölçütleri başvurucunun hangi saik ile beyanda 
bulunduğu, beyanın hukuki ve fiili esası, beyan tarzı, beyanın muhtemel yorumları, 
işverene etkileri ve başvurucunun maruz kaldığı yaptırım olarak belirlemiştir (para. 
35). Kararda açıkça ifade edilmese de getirilecek sınırlamalar işçiyi ifade 
özgürlüğünü ve şikayet hakkını kullanmaktan caydırmamalı, bir başka deyişle 
soğutma etkisi (chilling effect) yaratmamalıdır. 

Alman hukukunda 1950’lerdeki içtihatla karşılaştırıldığında işçinin ifade 
özgürlüğünün sadakat borcu karşısında alanını genişlettiği gözlenmektedir16.  
İncelediğimiz karar, bireysel başvuru hakkının tanınmasının ülkemiz iş hukukunda da 
işçinin temel hak ve özgürlüklerinin işyerinde korunmasında önemli bir gelişme 
sağlayacağının işaretidir. 
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