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 İŞLETME GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN 
FESİH 
 TUTARLILIK DENETİMİ 

 
ÖZETİ: Mahkemece, tanık anlatımlarına dayanarak 
hüküm oluşturulmuşsa da, işveren, davacının iş 
sözleşmesini işletme gerekleri nedeniyle feshettiğini 
savunmuştur. Tutarlılık ve ölçülülük denetimi 
kapsamında, işverenin bu karan tutarlı şekilde 
uygulayıp uygulamadığı, feshin kaçınılmaz olup 
olmadığı, davacının çalıştığı işyerinin neresi olduğu, 
kapatılıp kapatılmadığı, davacının aynı veya başka bir 
birimde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, davalı 
işvereni işten çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde 
kendisini bağlayan kurala uyup uymadığı yönünden 
somut olarak araştırma yapılmalıdır. Bunun için de 
işletmesel karara ilişkin belgelerin yanında, işletmede 
veya işyerinde çalışan tüm işçilerin görev tanımları, 
işletme, işyeri organizasyon şeması, işten çıkarılacak 
işçilerin, işyeri şahsi sicil dosyası, görev tanımları ve 
çalıştıkları bölümleri gösteren kayıtlar ile fesihten önce 
ve somasını kapsayacak şekilde işçi alımı ve 
çıkarılmasını gösteren işyeri SSK bildirgeleri 
getirilmeli, işyerinde keşif yapılarak, özellikle 
işletmenin faaliyet alanını ve iş organizasyonunu bilen 
uzman bilirkişiler aracılığı ile inceleme yapılmalı ve 
feshin yukarda belirtilen ilkelere göre geçerli nedene 
dayanıp dayanmadığı belirlenmelidir.  

 

DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 
istemiştir. 
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Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir. 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 

dosyası için Tetkik Hâkimi M.A. Bostancı tarafından düzenlenen rapor 
dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin, geçerli neden olmadan, davalı 
işveren tarafından feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve davacının işe 
iadesine karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin, ekonomik kriz nedeniyle 
feshedildiğini, belirterek davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, feshin işletme gereklerinden kaynaklanan, geçerli sebeple 
yapıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir. 
Mahkemece, tanık anlatımlarına dayanarak hüküm oluşturulmuşsa da, 

işveren, davacının iş sözleşmesini işletme gerekleri nedeniyle feshettiğini 
savunmuştur. Tutarlılık ve ölçülülük denetimi kapsamında, işverenin bu karan 
tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı, feshin kaçınılmaz olup olmadığı, davacının 
çalıştığı işyerinin neresi olduğu, kapatılıp kapatılmadığı, davacının aynı veya başka 
bir birimde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, davalı işvereni işten çıkarılacak 
işçilerin belirlenmesinde kendisini bağlayan kurala uyup uymadığı yönünden somut 
olarak araştırma yapılmalıdır. Bunun için de işletmesel karara ilişkin belgelerin 
yanında, işletmede veya işyerinde çalışan tüm işçilerin görev tanımları, işletme, 
işyeri organizasyon şeması, işten çıkarılacak işçilerin, işyeri şahsi sicil dosyası, görev 
tanımları ve çalıştıkları bölümleri gösteren kayıtlar ile fesihten önce ve somasını 
kapsayacak şekilde işçi alımı ve çıkarılmasını gösteren işyeri SSK bildirgeleri 
getirilmeli, işyerinde keşif yapılarak, özellikle işletmenin faaliyet alanını ve iş 
organizasyonunu bilen uzman bilirkişiler aracılığı ile inceleme yapılmalı ve feshin 
yukarda belirtilen ilkelere göre geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlenmelidir. 
Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
07.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

 


