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9. HUKUK DAİRESİ  
 

Esas No: 2005/12432 
Karar No: 2005/15089 
Tarihi: 02.05.2005  

 

 VASIFLI ELEMAN GEREKSİNİMİ İÇİN İŞÇİ 
ÇIKARTILMASI 
 DAVACININ KADROSUNDA FAZLALIK 
OLDUĞUNUN KANITLANAMAMASI 
 İŞE BAŞLATMAMANIN YAPTIRIMININ 
TALEP OLMASA DA RE’SEN 
BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ 
 GEÇERSİZ FESİH 
 
ÖZETİ: Davalı işveren teknolojik yenilenme 
nedeniyle vasıflı, telekomünikasyonda uzmanlaşmış 
elemana ihtiyacı olduğunu bu nedenle vasıfsız ve 
teknolojiyi kullanamayan emekliliği gelen personelin iş 
sözleşmelerini feshettiğini savunmaktadır. Davacı 
konumundaki şoförleri bu kapsamda değerlendirmek 
doğru değildir, davacı şoförün hizmetine her zaman 
ihtiyaç vardır. Şoförlük dışında ek olarak teknolojiyi 
kullanması gerekmez. Davalı kurum işletmede şoför 
kadrosunda fazlalık olduğunu, davacıya ihtiyacı 
olmadığını kanıtlamış değildir. O halde fesih geçerli 
nedene dayanmamaktadır.  
4857 sayılı İş Kanunu’nun da düzenlenen ve feshin 
geçersizliğinin sonucuna bağlanan işe başlatmama 
tazminatı ve boşta geçen süre ücret alacağı, 
davacının başvurusu ve davalının işe başlatmaması 
halinde uygulanması gereken tespit niteliğinde 
hükümler olduğundan, talep olsun olmasın, resen 
miktar belirtilmeksizin karar altına alınmalıdır. 

 
DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 

istemiştir. 
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.  
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Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı, 
feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini ister. 

Mahkemece savunmaya değer verilerek, “özelleştirme kapsamında bulunan 
davalı kurumun, teknolojik yenilenme nedeni ile vasıflı elemana ihtiyacı olduğu, 
lise ve dengi meslek okulu mezunu olmayan ve emekliliği gelen davacının iş 
sözleşmesinin feshin işletmenin ve işyerinin gereklerine dayalı geçerli nedene 
dayandığı gerekçesi ile” davanın reddine karar verilir. 

Dosya içeriğine göre, davacı davalı kurumda şoför olarak çalışmaktadır. 
Davalı işveren teknolojik yenilenme nedeniyle vasıflı, telekomünikasyonda 
uzmanlaşmış elemana ihtiyacı olduğunu bu nedenle vasıfsız ve teknolojiyi 
kullanamayan emekliliği gelen personelin iş sözleşmelerini feshettiğini 
savunmaktadır. Davacı konumundaki şoförleri bu kapsamda değerlendirmek 
doğru değildir, davacı şoförün hizmetine her zaman ihtiyaç vardır. Şoförlük 
dışında ek olarak teknolojiyi kullanması gerekmez. Davalı kurum işletmede şoför 
kadrosunda fazlalık olduğunu, davacıya ihtiyacı olmadığını kanıtlamış değildir. O 
halde fesih geçerli nedene dayanmamaktadır. Feshin geçersizliği ve işe iadeye 
karar verilmesi gerekir. Yazılı şekilde isteğin reddi hatalıdır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun da düzenlenen ve feshin geçersizliğinin 
sonucuna bağlanan işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücret alacağı, 
davacının başvurusu ve davalının işe başlatmaması halinde uygulanması gereken 
tespit niteliğinde hükümler olduğundan, talep olsun olmasın, resen miktar 
belirtilmeksizin karar altına alınmalıdır. Ayrıca tespit niteliğindeki bu hüküm 
nedeni ile, karar harcı ve vekalet ücretinin maktu olarak takdiri gerekir. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.  

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile; 
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,  
2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,  
3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi 

içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 
davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt 
ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,  

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak 
kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve 
diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,  

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
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6. Davacının yapmış olduğu 29 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına,  

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350-YTL ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,  

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak 
2.5.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  
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