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 PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENİYLE 
FESİH İDDASININ ARAŞTIRILMASI 
 ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞ YASAĞI İLKESİNİN 
İŞVERENCE İHLAL EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN 
ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ 
 İŞÇİ FAZLALIĞI DURUMUNDA İŞTEN 
ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN SEÇİMİNDE OBJEKTİF 
KRİTERLERİN UYGULANMASI ZORUNLULUĞU 
 
ÖZETİ: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2. maddesine 
göre feshin geçerli nedene dayandığını kanıtlama 
yükümlülüğü işverene aittir. Davalı işveren, işyerinde 
üretilen 42 gram maya üretim ve satışında azalma 
meydana gelmesi nedeniyle performansı düşük olan 
davacının iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri 
sürmüştür. Satışların düştüğü konusunda işverence 
ibraz edilen belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı 
noktasında işyerinde gerekirse keşif icra edilerek 
bilirkişi marifetiyle inceleme yapılmalıdır. Ayrıca, 
fesihten önce ve sonra yeni işçi alınıp alınmadığı 
Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Sigortalar 
Kurumundan sorularak işverenin “çelişkili davranış 
yasağı ilkesi”ni ihlal edip etmediği saptanmalıdır. Bu 
araştırmalardan sonra şayet bir işçi fazlalığı söz 
konusu olmuş ise, iş sözleşmesi feshedilen davacı 
işçinin seçiminde objektif kriterlerin dikkate alınıp 
alınmadığı da belirlendikten sonra sonucuna göre 
karar verilmelidir. 
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DAVA: Davacı,feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 
istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davacı 
avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü. 

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini 
ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama 
halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini 
istemiştir. 

Piyasa şartları nedeniyle satış fiyatları ve miktarlarının aşırı derecede düşmesi 
nedeniyle performansı en düşük olan davacının iş sözleşmesinin feshedildiğini 
belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece davacının işyerinde 42 gram maya paketleme makinesinde 
çalıştığı, 2005 yılı içinde 42 gram maya üretim ve satışının %25 oranında yıl boyu 
düşük seyretmesi sebebi ile bu bölümde çalışan işçilerden performansı en düşük 
olduğu için davacının iş sözleşmesinin feshedildiğini; feshin işletmenin, işyeri ve 
işin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebebe dayandığı gerekçesi ile davanın 
reddine karar verilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2.maddesine göre feshin geçerli nedene 
dayandığını kanıtlama yükümlülüğü işverene aittir. Davalı işveren, işyerinde üretilen 
42 gram maya üretim ve satışında azalma meydana gelmesi nedeniyle performansı 
düşük olan davacının iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürmüştür. Satışların 
düştüğü konusunda işverence ibraz edilen belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı 
noktasında işyerinde gerekirse keşif icra edilerek bilirkişi marifetiyle inceleme 
yapılmalıdır. Ayrıca, fesihten önce ve sonra yeni işçi alınıp alınmadığı Bölge 
Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Sigortalar Kurumundan sorularak işverenin " çelişkili 
davranış yasağı ilkesi" ni ihlal edip etmediği saptanmalıdır. Bu araştırmalardan sonra 
şayet bir işçi fazlalığı söz konusu olmuş ise, iş sözleşmesi feshedilen davacı işçinin 
seçiminde objektif kriterlerin dikkate alınıp alınmadığı da belirlendikten sonra 
sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş 
olması hatalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
22.5.2006 gününde oybirliği ile karar verildi. 
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