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 İŞYERİNDE YENİDEN YAPILANMA 
YAPILMASI 
 KADRO FAZLALAIĞI İDDİASI 
 İŞÇİNİN BAŞKA BİR BİRİMDE 
ÇALIŞTIRILIP ÇALIŞTIRILAMAYACAĞININ 
ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ 

 
ÖZETİ: İşverenin aldığı bu işletmesel karar, yukarda 
sıralandığı gibi, öncelikle tutarlılık; keyfilik; daha 
sonrada feshin kaçınılmaz olup olmadığı 
kapsamında ölçülülük ve gereklilik denetimlerine 
tabi tutulmalıdır. İşveren aldığı bu kararı tutarlı bir 
şekilde uyguladığını kanıtlıyor ise, bu kez bu karar 
sırası ile keyfilik ve ölçülülük denetimine tabi 
tutulmalıdır. 
Mahkemece eğitim durumuna ve görev tanımına 
göre şoförlük dışında, davacının şoför kadrosundaki 
görevde çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, ya da işyerinin 
banka olduğu da göz önünde bulundurularak başka 
bir birimde veya başka görevde değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği araştırılmış değildir. Bu 
nedenle, davacının eğitimi ve görev tanımı gibi 
nitelikleri dikkate alınarak, davalı bankanın başka 
birimlerinde değerlendirme olanağının bulunup 
bulunmadığının, başka bir anlatımla, feshe son çare 
olarak başvurulup vurulmadığının işyerinde keşif icra 
edilerek; bankacılık ve istihdam alanlarında uzman 
bilirkişi aracılığı ile inceleme yapılmak suretiyle 
açıklığa kavuşturulması gerekir. Eksik inceleme ile 
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yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olup, 
bozmayı gerektirmiştir. 

DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 
istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dava 

dosyası için Tetkik Hâkimi S.Göktaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini 
ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 

Davalı işveren vekili, davalı bankanın birleşmeden sonra oluşturulan yeni 
organizasyonda özel güvenlik ve nakit taşıma hizmetlerinin dışarıdan satın alınmasına 
karar verilmesi üzerine bu işte çalışan işçiler için yeni görev yeri arandığı, sınava tabi 
tutuldukları, sınavı kazananların eğitim programına alınarak, bu programı başarıyla 
bitirmesi halinde banka şubelerinde gişe işlem yetkilisi olarak görevlendirildikleri 
ancak davacının bilgi ve tecrübesine uygun bir görev bulunmaması nedeni ile iş 
sözleşmesinin feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini 
savunmuştur. 

Mahkemece davacının işyerinde şoför olarak istihdam edildiği, her iki 
bankanın birleşmesindeki organizasyon değişikliğinin davacının yaptığı şoförlük 
işini etkileyebilecek nitelikte olmadığı, iş sözleşmesinin geçerli nedenlerle 
feshedildiğinin somut delillerle kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın kabulüne 
karar verilmiştir. 

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren 
tarafından işletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir 
sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir, işletmeyi veya işyerini 
etkileyen objektif nedenlerle ortaya çıkan işgücü fazlalığı sonucunda, işçinin 
işyerinde çalışma olanağı ortadan kalkmış ise fesih için geçerli bir sebebin 
varlığından söz edilir, işveren amaç ve içeriğin belirlemekte serbest olduğu 
işletmesel kararlar alabilir. Ancak, işletmesel karar sonucunda tedbir olarak 
düşünülen feshin zorunlu hale gelmiş olması gerekir. Başka bir anlatımla işverenin 
fesih konusunda keyfi kararları yargı denetimine tabidir. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20'2.maddesine göre feshin geçerli bir nedene 
dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir, işveren, işletmesel kararı uygulamak 
için aldığı tedbirin feshi zorunlu kıldığını kanıtlamalıdır. iş akdi feshedilen işçi, 
feshin başka bir sebebe dayandığını ileri sürdüğü takdirde bu iddiasını ispatla 
yükümlüdür. 

İşletmesel kararın amacı, yargı denetimi dışındadır. Başka bir anlatımla 
işletmesel kararda, amaca uygunluk ve yerindelik denetimi yapılamaz. Ancak 
işveren yeniden yapılanma tedbirini ciddi ve kalıcı biçimde uyguladığını, tutarlılık 
denetimi kapsamında ispatlamalıdır. Bunun dışında işletmesel karar; ispat yükü 
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işçide olmak üzere, işverenin ekonomik ve işletmesel nedenler dışında bir amaçla 
fesihte bulunduğu, bu hakkın kötüye kullanıldığı iddia edildiğinde keyfilik 
denetimine ve ayrıca feshin son çare olması ilkesi ve işyeri gereğinin kaçınılmaz 
olup olmadığının denetimi kapsamında ölçülülük ve gereklilik denetimine tabi 
tutulabilir. 

Yargı denetimi sırasında işveren işletmesel kararın amacını açıklayarak 
feshin neden gerekli olduğunu ispatlamak zorunda olacağı için işçi tarafından 
kötü niyet olarak ileri sürülen olgular çoğu kez tutarlılık denetiminin konusu 
olacaktır. 

Ölçülülük denetimi de işletmesel kararın amacı ve bu amacın gerçekten 
gerekli olup olmadığı yargı denetimi dışında kaldığı için, feshin kaçınılmazlığı 
ekonomik açıdan değil, teknik denetim kapsamında, bu kararın hukuka uygun 
olup olmadığı ve işçinin çalışma olanağını ortadan kaldırıp kaldırmadığı yönünde, 
kısaca feshin son çare olması ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır. İşletmesel kararla 
varılmak istenen hedefe fesihten başka bir yolla ulaşmak mümkün ise fesih için 
geçerli bir nedenden söz edilemez. Fazla çalışmalar kaldırılarak, işçinin rızası ile 
esnek çalışma biçimleri getirilerek, işçiyi başka işte çalıştırarak ya da meslek içi 
eğitime tabi tutarak amaca ulaşma olanağı var iken feshe başvurulmaması gerekir. 
Kısaca fesih, son çare olmalıdır. 

Gereklilik denetimi de, işveren tarafından gerçekleştirilen yeniden 
yapılanma önlemlerinin yasa ve sözleşmelere uygun olup olmadığına 
indirgenmelidir. 

Davalı işveren, birleşme sonrası yeniden yapılandığını ve bu şekilde 
birimlerde kadroları belirlediğini, fazlalık teşkil eden personeli çıkarma kararı 
aldığını savunmaktadır. Bu işletmesel karar, bağlı bir işveren kararı olarak doktrin 
ve Alman Hukukunda adlandırılmaktadır. Bağlı işveren kararında ifayı engelleyen 
durum ispatlanmalıdır. Bir başka anlatımla davalı işveren somut olayda birleşmeyi, 
birleşme sonrası yeniden yapılanmayı, bu yapılanma sonrası istihdam fazlalığı 
meydana geldiğini kanıtlamalıdır. 

Dosya içeriğine göre, Koç bank ve Yapı ve Kredi Bankalarının birleşmeleri 
sonrası davalı işverenin merkez ile şubeler arası evrak toplama ve dağıtım olan 
yardımcı iş niteliğindeki kurye ve kargo hizmetlerinin bir bölümünü dava dışı 
firmalardan satın almak suretiyle temin etme yoluna gittiği, şoför olarak çalışan 
davacının iş sözleşmesinin bu nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır. Yasaya uygun 
kurulan asıl işveren-alt işveren ilişkisi ve yeni organizasyon bir nevi yeniden 
yapılanma olup, işyeri içi sebeplerden kaynaklanan geçerli bir fesih nedenidir. 

Somut uyuşmazlıkta, işverenin fesih nedeni olarak gösterdiği, birleşmeden 
sonra yeniden yapılanma doğrultusunda kadro yapısında ve görev tanımında esaslı 
değişikliklere gidilerek, davacının görev yaptığı şoförlük kadrosunun kaldırılması 
ve alt işverene verilmesi kararı, bağlı bir işveren kararı olup, buna ilişkin kanıtlar 
sunulmuş bulunmaktadır. Davalı işveren birleşme sonrası yeniden yapılanmış, 
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nakil taşıma işinde çalışan şoför kadrosunda azalmaya gitmiş, bu işi alt işverene 
vermiş ve istihdam fazlalığı meydana gelmiştir. 

İşverenin aldığı bu işletmesel karar, yukarda sıralandığı gibi, öncelikle 
tutarlılık; keyfilik; daha sonrada feshin kaçınılmaz olup olmadığı kapsamında 
ölçülülük ve gereklilik denetimlerine tabi tutulmalıdır. İşveren aldığı bu kararı 
tutarlı bir şekilde uyguladığını kanıtlıyor ise, bu kez bu karar sırası ile keyfilik ve 
ölçülülük denetimine tabi tutulmalıdır. 

Mahkemece eğitim durumuna ve görev tanımına göre şoförlük dışında, 
davacının şoför kadrosundaki görevde çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, ya da işyerinin 
banka olduğu da göz önünde bulundurularak başka bir birimde veya başka 
görevde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği araştırılmış değildir. Bu nedenle, 
davacının eğitimi ve görev tanımı gibi nitelikleri dikkate alınarak, davalı bankanın 
başka birimlerinde değerlendirme olanağının bulunup bulunmadığının, başka bir 
anlatımla, feshe son çare olarak başvurulup vurulmadığının işyerinde keşif icra 
edilerek; bankacılık ve istihdam alanlarında uzman bilirkişi aracılığı ile inceleme 
yapılmak suretiyle açıklığa kavuşturulması gerekir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde 
karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine. 
28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


