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 • TEKNOLOJİK NEDENLERE DAYALI 
FESİHLERDE BU NEDENLERİN FESHİ 
GEREKLİ KILDIĞININ SOMUT OLARAK 
BELİRLENMESİNİN GEREKLİ OLMASI 

 
 

 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. Bu nedenler 
ileri sürülürken sadece komisyon kararma 
dayanılmaktadır. Davacının yada emekli 
edilenlerin çalışmasına gereksinim 
duyulmadığına, çoğunluğu teknisyen olan bu 
kişilerin yeni teknolojiyi kullanamadıkları 
konusunda yeterli bir inceleme ve araştırma 
yapılmış değildir. Öncelikle işverenin feshe 
gerekçe gösterdiği rekabet yapabilme ve yeni 
teknolojiyi kullanma, yüksek eğitimli, 
teknolojiyi kullanan kaliteli personele 
gereksinimi olup olmadığı, iş sözleşmesi 
feshedilen davacının bu nitelikleri taşıyıp 
taşımadığı, hizmetine gereksinim bulunup 
bulunmadığı somut şekilde, çıkarılan işçinin 
sicil dosyası incelenerek araştırılmalı, bu 
hususta, telekominikasyon ve iletişim 
konularında uzman, tarafsız bilirkişilerden 
rapor alınmalı, buna göre feshin geçerli 
nedene dayanıp dayanmadığı belirlendikten 
sonra karar verilmelidir 

 

DAVA:Davacı,    feshin geçersizliği ile işe iadesine   karar verilmesini 
istemiştir. 

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından 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 işveren tarafından işçi çıkarmanın son çare olarak düşünüldüğü, akdin davalı 
kurumun içinde bulunduğu ekonomik durum, teknolojik gelişmeler, sabit abone sayısı ve 
kontür kullanımındaki düşüşler dikkate alındığında feshin geçerli nedenlerle yapıldığı kabul 
edilerek davanın reddine karar verilmiştir. 

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. Bu nedenler ileri sürülürken sadece komisyon kararma 
dayanılmaktadır. Davacının yada emekli edilenlerin çalışmasına gereksinim duyulmadığına, 
çoğunluğu teknisyen olan bu kişilerin yeni teknolojiyi kullanamadıkları konusunda yeterli bir 
inceleme ve araştırma yapılmış değildir. Öncelikle işverenin feshe gerekçe gösterdiği rekabet 



yapabilme ve yeni teknolojiyi kullanma, yüksek eğitimli, teknolojiyi kullanan kaliteli 
personele gereksinimi olup olmadığı, iş sözleşmesi feshedilen davacının bu nitelikleri taşıyıp 
taşımadığı, hizmetine gereksinim bulunup bulunmadığı somut şekilde, çıkarılan işçinin sicil 
dosyası incelenerek araştırılmalı, bu hususta, telekominikasyon ve iletişim konularında 
uzman, tarafsız bilirkişilerden rapor alınmalı, buna göre feshin geçerli nedene dayanıp 
dayanmadığı belirlendikten sonra karar verilmelidir. Yazılı şekilde eksik inceleme ile karar 
verilmesi hatalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 6.12.2004 gününde 
oybirliği ile karar verildi. 

 


