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 İŞVERENİN NİTELİKLİ PERSONELE GEREK-
SİNİM DUYMASI 
 GEÇERLİ FESİH 
 
ÖZETİ: Dosya içeriğine göre davalı kurum sektörde 
oluşan yoğun rekabet, yönetsel ve yapısal değişiklikler, 
teknolojik gelişmeler ve nitelikli, ileri teknoloji kullanan 
personele gereksinimi gibi nedenler ileri sürmektedir. 
Emsal davalarda Dairemizce uyulan bozma kararı 
gereğince yapılan bilirkişi heyet incelemesinde, yeni 
teknoloji ürünlerini kullanan davalı kurumun, bakım ve 
onarım gibi asli işleri için nitelikli teknisyene ihtiyacı 
olduğu, davacı gibi ilkokul mezunu olan yardımcı teknik 
ve hizmet elemanlarına ihtiyacı kalmadığı belirtilmiştir. 
Bilirkişi heyetince yapılan saptama işletmenin ve 
işyerinin gereklerine dayalı geçerli bir nedendir. 

 
DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde 

taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü: 

İş sözleşmesinin geçerli bir neden olmadan feshedildiğini belirten davacı, 4857 
sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine işe iadesine, 
işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre için ücret alacağına karar verilmesini 
talep etmiştir. 

Mahkemece, davalı işverenin teknolojik yenileme nedeni ile fesih yoluna gitmiş 
ise de, personel sayısında zaten azalma yapıldığı, yüksek tahsil düzeyinde personelin 
temininde güçlük olacağı, davalının asli görevlerini alt işverenlere vermemesi gerektiği 
halde vermeyi düşündüğü, davalının davacının hizmetine ihtiyaç duyulmadığını 
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kanıtlamadığı ve bu nedenlerle feshin geçerli nedenlere dayanmadığı gerekçesi ile istek 
kabul edilmiştir. 

Dosya içeriğine göre davalı kurum sektörde oluşan yoğun rekabet, yönetsel ve 
yapısal değişiklikler, teknolojik gelişmeler ve nitelikli, ileri teknoloji kullanan personele 
gereksinimi gibi nedenler ileri sürmektedir. Emsal davalarda Dairemizce uyulan bozma 
kararı gereğince yapılan bilirkişi heyet incelemesinde, yeni teknoloji ürünlerini kullanan 
davalı kurumun, bakım ve onarım gibi asli işleri için nitelikli teknisyene ihtiyacı olduğu, 
davacı gibi ilkokul mezunu olan yardımcı teknik ve hizmet elemanlarına ihtiyacı 
kalmadığı belirtilmiştir. Bilirkişi heyetince yapılan saptama işletmenin ve işyerinin 
gereklerine dayalı geçerli bir nedendir. Mahkemece işe iade isteğinin reddine karar 
verilmemesi hatalı olmuştur. 

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. Davanın REDDİNE, 
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
4. Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 

davalının yaptığı 20 YTL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine, 
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350-YTL ücreti vekaletin 

davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 
6. Peşin  alınan  temyiz  harcının  isteği  halinde  davalıya  iadesine, kesin olarak 

19.9.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 


