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- ÖZET - 

Yeni İş Kanunu'nun uygulamaya soktuğu iş güvencesi kurumu, iş güvencesi kapsamına giren işçilerin 

belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshinde, yasanın öngördüğü geçerli nedenlerin 

işveren tarafından belirtilmesi ve kanıtlanmasını aramaktadır. Ancak bu konu ile ilgili yüksek yargı 

kararlarında, işverenin İş Kanununun 18. maddesinin gerekçesinde yer alan son çare (ultima-ratio) 

ilkesine uyulmasının kural olarak arandığı görülmekte, zorunlu işyeri gerekleri nedeni ile yapılan 

fesihlerde benzer konumda olan çok sayıda işçi arasından, bunlardan bir kısmının seçimi ile ilgili olan 

sosyal seçim konusu da genel olarak son çare ilkesi kapsamında değerlendirilmektedir.Oysa sosyal 

seçim ilkesinin, uygulandığı alan ve kullanılış biçimi bakımından son çare (ultima-ratio) ilkesinden 

tamamen bağımsız ve farklı bir anlamı vardır. 
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- ABSTRACT - 

The job security system introduced by the new Labour Act necessitates that, in the termination of 

employment contracts of workers working under open-ended contracts and covered by the 

provisions on employment protection, the employer must indicate and prove the valid reasons 

justifying the termination. The decisions of the High Court of Appeals (Court of Cassation) seem to 

require, as a rule, that the employer abide by the principle of "last resort" (ultima ratio), as foreseen 

in the reasons to Article 18 of the Labour Act. However, when terminations due to operational 

requirements of the undertaking do take place,the Court seeks also the presence of the principle of " 

last resort" when it comes to the selection of certain workers from amongts a large pool of workers 

who occupy similar positions. It should be noted,however,that the principle of "social selection" is 

construed to mean a connotation entirely independent of and different from the principle of "ultima 

ratio" insofar as this term's scope of meaning and application are concerned. 
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Yeni İş Kanununun uygulamaya soktuğu iş güvencesi kurumu, iş güvencesi kapsamına giren işçilerin 

belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshinde, yasanın öngördüğü geçerli nedenlerin 

işveren tarafından belirtilmesi ve kanıtlanmasını aramaktadır. Ancak bu konu ile ilgili yüksek yargı 

kararlarında, yasada belirtilmiş olan geçerli nedenlerin ötesinde, işverenin İş Kanununun 18. 

maddesinin gerekçesinde yer alan "Fesih uygulamasına giderken işverenden beklenen feshe son çare 

olarak bakmasıdır. Bu nedenle geçerli sebep kavramına uygun yorum yaparken sürekli olarak fesihten 

kaçınma olanağının olup olmadığını araştırmalıdır." düzenlemesinde belirtilen son çare (ultima-ratio) 

ilkesine uyulmasının kural olarak arandığı görülmektedir. Yargıtay 9 Hukuk Dairesi de verdiği 

kararlarda genellikle bu ilkeye uyulması bakımından işverenden, "fazla çalışmaları kaldırmak, işçinin 

rızası ile çalışma süresinin kısaltılması ve bunun için mümkün olduğunca esnek çalışma şekillerinin 

geliştirilmesi, işi zamana yayarak, işçileri başka işlerde çalışma yollarını arayarak işçiyi yeniden 

eğiterek sorunu aşması ve feshe son çare olarak bakmasını" beklemektedir. (Yarg. 9HD., 8.7.2003 

E.12442, K.13123, Süzek, İş Hukuku 2. Bası, İstanbul 2005, s.451 ve orada belirtilen kararlar). Bundan 

da öteye bu ilkelere bir bütün olarak ve sırası ile uyulması beklenmektedir. Gerekçede yer alan ve 

Yüksek Mahkemenin kararları ile somutlaştırılan söz konusu ilkelerin, bu yaklaşımla adeta yasa 

hükmü haline dönüştükleri söylenebilir. İş Kanununun 18 maddesinde yer alan işçinin yeterliliğinden 

veya davranışlarından kaynaklanan nedenlerle yada işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden 

kaynaklanan nedenlere dayanılarak bireysel düzeyde yapılan fesihlerde, zorunlu olmamakla birlikte 

uygulama alanı bulması beklenen bu ilkelerin, birçok Yargıtay kararında, aynı zamanda sosyal seçim 

konusu olarak da değerlendirildikleri görülmektedir. Yasanın 18. maddesinde yer alan iş güvencesine 

ilişkin düzenlemenin ve gerekçesinin zorunlu bir bütün halinde değerlendirilmesi ne kadar yanlışsa; 

bu çerçevede bir de yasada yer almadığı halde gerekçede yer aldığı için fesih sırasında uyulması 

beklenen son çare (ultima-ratio) ilkesinin aynı zamanda sosyal seçim ile sürekli yan yana veya aynı 

anlamda kullanılması bu kurumların gerçek anlam ve işlevlerine ters düşmektedir. Oysa sosyal seçim 

ilkesinin, uygulandığı alan ve kullanılış biçimi bakımından son çare ( ultima-ratio) ilkesinden tamamen 

bağımsız ve farklı bir anlamı vardır. 

Fransa, Almanya, İsveç gibi sosyal seçim ilkesini yasa ile düzenlemiş olan ülkelerde, koşullara göre bu 

yönde bir seçim yapma ve yasada belirlenen  
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kurallara uyma zorunluluğu olmasına karşın, bu tür seçim ile son çare ilkesine uyularak yapılacak fesih 

arasındaki fark açık bir biçimde anlaşılmakta ve uygulanmaktadır (Bak. Alpagut, İş Sözleşmesinin 

Feshinde Sosyal Seçim Yükümlülüğü Mevcut Mudur, Aralık 06, Sicil, s.100 vd.). 

Örneğin Alman Feshe Karşı Koruma Kanununa göre on işçiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde bir 

işveren, zorunlu işyeri gereklerinden kaynaklanan bir nedenle bütün işçilerini değil, fakat işçilerden 

bir bölümünün iş sözleşmesini feshetme zorunda ise o takdirde bir seçim yapmak durumundadır. 

İşveren bu seçimi yaparken benzer konumda olan ve birbiri ile karşılaştırma yapılabilecek işçiler 

arasında işçinin kıdemini, yaşını, bakmakla yükümlü olduklarını ve ağır engelli olması durumunu 

dikkate almak zorundadır. Bu durumu hiç veya yeteri kadar dikkate almazsa fesih işlemi sosyal açıdan 

geçersiz sayılır.  

Bir diğer kurala göre de, işverenin böyle bir seçim yapma olanağı bulunduğu durumlarda bilgileri, 

yetenekleri ve iş görme kapasiteleri bakımından işi sürdürmelerinde işyerinde dengeli bir personel 

yapısının korunması bakımından haklı işyeri çıkarı bulunduğu hallerde bu işçiler sosyal seçim dışında 

tutulurlar. Yasa böylece işverene, işletmesi için iş görme kapasiteleri, bilgileri ve yetenekleri 

bakımından vazgeçemeyeceği işçilerini (Leistungstraeger) diğerlerinden ayırma olanağı tanımakta ve 

onları sosyal seçim dışında tutulmalarını sağlamaktadır. Fesih sırasında sosyal seçim ilkelerine 

uyulduğunu işveren kanıtlamak zorunda değildir, aksine işçi fesih işlemi sırasında sosyal seçim ile ilgili 

yasada belirlenen ilkelere uyulmadığını veya yeteri kadar uyulmadığını kanıtlamak durumundadır.  

Bu açıklamalarda da anlaşılacağı gibi bir çok işçi arasından bir kısmının işten çıkarılması zorunluluğu 

bulunduğu durumlarda uygulama alanı bulması gereken sosyal seçimin, bireysel düzeyde yapılan ve 

doğrudan iş sözleşmesi feshedilecek işçinin kendisi ile ilgili olan son çare (ultima-ratio) ilkesi ile bir 

alakası bulunmamaktadır. Yargıtay'ın bu konuda verdiği kararlarda ise sürekli olarak farklı bir görüşün 

benimsendiği görülmektedir (Bu konuda ayrıntılı bilgi ve kararlar için bak. N.Çelik, İşletmenin, 

işyerinin veya İşin Gerekleri Sebebiyle İş Sözleşmesinin İşverence Feshinde Eşit Davranma Borcu, 

Aralık 06, Sicil s.5 vd.; G.Alpagut, s.95 vd.). 

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin sosyal seçim kavramı ile ilgili yerleşik görüşü 

Yargıtay 9 Hukuk Dairesinin 20.2.2006 ( E10807, K. 13509) tarihli bir kararında yer alan görüş, öteden 

beri birçok kararda tekrarlanarak yerleşik görüş haline gelmiştir. Bu kararda sosyal seçim kavramına 

verilen anlam ve son çare ilkesi anlayışı belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Karardaki 

açıklamalara göre yerel mahkeme, sunulan yeminli mali müşavir raporunu göz önünde tutarak, davalı 

şirketin 2004 yılında başlayan müşteri kaybına bağlı olarak gelirlerindeki azalmanın 2005 yılında da 

devam ettiğini, yılın ilk 6 ayında şirketin zarar etmesi ve ekonomik gidişin olumlu olmaması 

gerekçesiyle süreklik arz eden bu durum nedeniyle iş hacminin daraltılarak işgücü fazlasının 

azaltılması için personel çıkartılması yoluna gidildiğinin görüldüğünü vurgulamıştır. Kararda, bu 

daralmanın fesihten sonraki dönemde de devam etmesi ve somut olayda feshin son çare olması ilkesi 

de uygulama alanı bulamadığından  

bahisle işletme gerekleri nedenine dayalı yapılan feshin geçerli olduğu sonucuna ulaşıldığı 

belirtilmiştir.  



Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise; öncelikle çıkarılan işçilerin seçiminde hangi objektif kriterlerin dikkate 

alındığının irdelenmesini talep ederek, işverence işten çıkarılacaklar seçilirken; işyerinde aynı işi 

üstlenen işçiler karşılaştırılması, ayrıca işçiler arasında verim, hastalık nedeniyle işe gelememe, iş 

görme borcunu yerine getirmede özen gösterme, kıdem, emekliliğe hak kazanma, evli ve çocuk sahibi 

veya genç olma gibi kriterlere göre oluşturulacak sıranın göz önünde bulundurulması gerektiğine 

dikkat çekmiş, sosyal seçimin hangi ölçütlere dayandığının saptanması gerektiği vurgulanmıştır. 

Yargıtay, yukarıda belirtilen somut maddi ve hukuki olgulara göre, özellikle kadro daraltılmasının 

incelenmesi için işyerine işçi alımı ve çıkarılmasını gösteren kayıtların ilgili kurumdan getirtilerek 

incelenmesini, işyerinde keşif yapılmasını, işyeri kayıtlarının incelenmesini, sosyal seçim kriteri ile 

feshin son çare olması ilkeleri çerçevesinde belirtilen olguları kapsayan bir değerlendirme yapılmasını, 

bilirkişilerden bu konuları açıklayan ve denetime elverişli olan raporlar alınmasını ve sonucuna göre 

karar verilmesini gerekçe göstererek eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmasının hatalı 

olduğundan bahisle yerel mahkeme kararını bozmuştur (Aynı yönde Yarg.9 HD. 3.Nisan 2006, E. 4878 

K.8253, Çalışma ve Toplum 2006/3, s.177-181). 

 

II. İş Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Sosyal Seçim 

1) Sosyal seçim kavramı yasada düzenlenmiş değildir. Ancak, yargı kararlarında sıkça yer almakta ve 

feshin geçerliliği tartışılırken uygulama alanı bulmaktadır. Bu kavramın gerçek tanımını yapmak için, 

Yargıtay'ın kararları ile bir karşılaştırma yapıp görüş oluşturmadan önce, doğru bir sonuca ulaşabilmek 

bakımından, iş sözleşmesinin feshi ve iş güvencesi ile ilgili bazı temel ilkeleri belirlemek 

gerekmektedir. İş güvencesinin yasa yolu ile hukukumuzun bir kurumu haline gelmesinden sonra, 

4857 Sayılı İş Kanununun 18. madde koşullarını karşılayan işletmelerde iş güvencesi kapsamında olan 

işçiler ile ilgili işverence yapılacak her fesih işleminin bir nedene dayanması zorunlu hale gelmiştir. 

İşverenin yapacağı fesih işlemi ya haklı bir nedene dayanacaktır, ya da geçerli bir nedene dayanması 

gerekir. Yasa geçerli nedenlere dayanılarak yapılan fesih işlemlerinde bu nedenleri genel olarak 

belirlemiştir. İş Kanununun 18. maddesine göre işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, 

işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden 

kaynaklanan geçerli bir nedene dayanmak zorundadır. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından 

kaynaklanan nedenler ile fesih yoluna gidildiğinde bireysel olarak işçinin kendi kişiliği ile ilgili bir 

nedenin ortaya konup bunun işverence kanıtlanması gerekir. Aynı şekilde haklı nedene dayanan 

fesihlerde de sonuçta işçinin aksi yönde iddiasına karşılık, işveren ileri sürdüğü haklı nedeni 

kanıtlamakla yükümlüdür sadece.  

İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan fesihlerde de işverenin bu nedenleri fesih 

gerekçesinde yazılı olarak bildirmesi ve kanıtlaması gerekir, burada da bireysel olarak işçinin işyeri ile 

bağlantılı olarak konumu dikkate alınarak işinin ortadan kalkması geçerli nedene dayanak oluşturur. 

Yasa, bu nedenleri kanıtlaması dışında işverene açıkça başka bir yüküm 

lülük getirmemiştir. Yüksek Mahkeme ise 18. maddenin gerekçesinde benimsenen son çare ilkesine 

dayanarak "Fesih uygulamasına giderken işverenden beklenen, fazla çalışmaları kaldırmak, işçinin 

rızası ile çalışma sürelerinin kısaltılması ve bunun için mümkün olduğunca esnek çalışma şekillerinin 

geliştirilmesi, işi zamana yayarak, işçileri başka işlerde çalıştırma yollarını arayarak işçiyi yeniden 

eğiterek sorunu aşması ve feshe en son çare olarak bakmasıdır. Bu nedenle geçerli sebep kavramına 

uygun yorum yaparken sürekli olarak fesihten kaçınma olanağının olup olmadığı araştırılmalıdır" 

görüşünü benimsemektedir. Ancak, her fesih olayında işverenin bu önlemleri sırası ile dikkate aldığını 

ve gerekeni yaptığını kanıtlamakla yükümlü olduğu söylenemez. Gerekçede de zaten bir beklentiden 

söz etmektedir. Bu konuda bir zorunluluk öngörülseydi bu ilkelere yasa metni içinde yer verilirdi.  



Alman Feshe Karşı Koruma Yasasında da benzer ilkelere yasa hükmü olarak açıkça yer verilmiş 

olmasına karşın gene de her seferinde bütünü ile ve sıra ile fesih öncesi her birine ayrı ayrı uyulduğu 

veya bu yönde önlemlerin tamamının tüketildiğinin kanıtlanması aranmamaktadır. İşverenden fesih 

işlemine mümkün olduğu ölçüde en son çare olarak gitmesi ve aksinin ileri sürülmesi halinde bunu 

kanıtlaması beklenmektedir. Böyle olunca "iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve 

makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda" feshin geçerli sebeplere dayandığını kabul etmek 

gerekecektir. Yukarıda sayılan önlemler alınmasa dahi yapılan fesih işlemi, geçerli fesih nedenlerinden 

birine dayanmak ve işveren açısından iş ilişkisinin sürdürülmesine bir engel oluşturduğunun 

kanıtlanması koşulu ile geçerli sayılacaktır. Örneğin yaşı nedeni ile iş görme yetenekleri iyice 

zayıflamış bir kişinin başka bir işte çalıştırılması söz konusu olamayacağı gibi, yeniden eğitimi de söz 

konusu olamayacaktır. Bir avukat ile kısmi veya tam süreli danışmanlık hizmeti içeren iş sözleşmesi 

yapan bir işverenin hukuk danışmanlığı hizmetine, bu hizmeti dışarıdan bir hukuk bürosundan almaya 

karar vermesi nedeni ile gereksinimi kalmamışsa o iş ortadan kalkmıştır. Artık işverenin son çare 

ilkelerinden birini uygulaması veya bu yönde bir çaba göstermesi gerekmez. Çünkü bir avukatın ne 

yeniden eğitime ne de başka bir işte çalıştırılmasına kural olarak olanak yoktur. 

İşverenin, sayılan önlemlerden birini veya diğerini almasına karşın fesih işlemini gene de yapmak 

zorunda kaldığını kanıtlaması, kuşkusuz feshin geçerli nedene dayandığını kabul ettirmesini 

kolaylaştıracaktır. Asıl önemlisi işçinin yukarıda sayılan önlemlerin alınmış olması halinde feshe gerek 

kalmayacağını kanıtlaması, bu defa fesih işleminin geçerli nedene dayanmadığının kanıtlanması 

bakımından önemli olmaktadır. Yargıtay kararlarında ise aksine sosyal seçim niteliğinde sayılabilecek 

konularda dahi, aynı son çare ilkesinin uygulamasında arandığı gibi, işverenin seçimin doğruluğunu 

kanıtlama yükümlüğü altında olacağı görüşü ağırlık kazanmaktadır. Haklı olarak belirtildiği gibi, 

işverenin bu konudaki seçimi sosyal içerikli bir seçimdir ve işçiler arasından birbirleri ile benzer 

konumda olanlardan hangisinin işyeri gerekleri ile işten çıkarılacağının seçimi ile ilgilidir, bireysel 

olarak işçinin iş sözleşmesinin hangi geçerli nedenle feshedildiğinin kanıtlanması ile ilgili değildir. Bu 

nedenle işverenin yasanın ön gördüğü geçerli nedenin kanıtlanması ile ilgili olan yükümlülüğünün ne 

son çare ilkesi uygulamasında ne de sosyal seçim uygulamasında aranmaması gerekir ( Bak. Çelik. S. 

9; Alpagut, s. 103 ).  

 

Uygulamada da iş ilişkileri sona erdirilen işçiler, çoğu zaman yukarıda söz konusu son çare önlemleri 

işverence alınmış olması halinde, iş sözleşmesinin feshi yoluna gerek kalmayacağını ileri sürerek bu 

yoldan feshin geçerli nedene dayanmadığını kanıtlamaya çalışmaktadırlar. Bu önlemlerin sosyal seçim 

kriterleri ile de bir ilgisi olduğu söylenemez. Bunlar sadece geçerli nedenlerin varlığını kanıtlamada 

kolaylaştırıcı ilkeler veya ölçüler olabilirler ancak. Hele bunlar arasında bir sıralama yapmak veya 

şablon olarak sırayla uygulanmasını aramak da işverenin fesih hakkını yasanı öngördüğünden öteye 

sınırlamak anlamına gelir. 

Yargıtay'ın, bu önlemlerden öteye " işverence işten çıkarılacaklar seçilirken, işyerinde aynı işi üstlenen 

işçiler karşılaştırılmalı, işçiler arasında verim, hastalık nedeniyle işe gelmeme, iş görme borcunu 

yerine getirmede özen gösterme, kıdem, emekliliğe hak kazanma, evli ve çocuk sahibi veya genç olma 

gibi kriterlere göre oluşturulacak sıranın göz önünde bulundurulması ve sosyal seçimin hangi ölçülere 

dayandığının saptanması gerektiğini" ayrıca araması ve aslında birer son çare kriteri sayılması gereken 

bu konuları hiç ilgisi olmadığı halde aralarına kıdem ve emekliliği de katarak sosyal seçim ölçüleri 

olarak kabul etmesi de yerinde değildir. Bu ölçülerin sosyal seçimle bir ilgisi yoktur. Bunlar bilindiği 

gibi bir işçi çıkarılırken geçerli nedenlerin kanıtlanmasında her somut olaya göre dikkate alınması 

gereken kriterlerdir. Doğal olarak işveren verimsiz veya yetersiz saydığı işçisini işten çıkarırken 

diğerleri ile bir karşılaştırma yapmış olabilir ve bu tür olguları performans değerlendirmesi 



çerçevesinde fesih gerekçesi yapabilir. Ancak, bu tür bir karşılaştırma yasa gereği değil işten 

çıkarılacak işçinin durumunun belirlenmesi bakımından önemli olabilir. Yasanın 18. maddesinin 

gerekçesinde yer alan fesihten önce dikkate alınması önerilen ilkeler ile Yargıtay'ın yukarıda bunlara 

ek olarak aradığı ve feshe dayanak olarak ön gördüğü ölçülerin veya unsurların sosyal seçim olarak 

değerlendirilmesi doğru olmaz. Bunların belirtildiği gibi birer ölçü olarak kullanılması, sadece 

işverenin geçerli nedeni kanıtlaması bakımından kolaylık sağlar. 

Bu yönde Alman Feshe Karşı Koruma Hukuku ile bağlantılı olarak yasal düzenlemelerde ve yargı 

kararlarında yer alan kural ve ilkelerin "özellikle sosyal seçim ile ilgili olanların" da doğru anlaşılması 

gerekir. Aksi halde iş güvencesi hukukumuzu doğrudan veya dolaylı ciddi bir biçimde etkilemiş olan 

bu kural ve ilkelerin yanlış anlaşılmaları ve uygulanmaları ile olumsuz sonuçların ortaya çıkması 

kaçınılmaz olacaktır. 

Yukarıda da genel olarak belirtildiği gibi, Alman Feshe Karşı Koruma Yasasında (Kündigunsschutzgesez 

"KSchG") 1.1.2004 tarihinde önemli bazı değişiklikler yapılmış ve bu arada sosyal seçim kriterlerine ve 

bunun istinasını oluşturacak hallere de yer verilmiştir. Kanununun 1 paragrafının 3/1 düzenlemesine 

göre " Bir işçinin iş sözleşmesi paragraf ½ anlamında zorunlu işyeri gereklerine dayanılarak feshedilse 

bile, işveren işten çıkarılacak işçi seçiminde işçinin çalıştığı süreyi, yaşını, bakmakla yükümlü oldukları 

kişileri ve işçinin ağır engelli olması durumunu hiç veya yeteri kadar dikkate almamışsa fesih gene de 

sosyal açıdan geçersizdir. İşçinin istemi üzerine işveren, işçiye yaptığı sosyal seçime dayanak 

oluşturduğu nedenleri belirtmek zorundadır. "  

Görüldüğü gibi sosyal seçim zorunlu işyeri gerekleri ile sınırlanmış ve işçinin yeterliliği veya davranışı 

hallerinde yapılan fesihler ile bağlantılı kılınmamıştır. Bir başka söyleyişle sosyal seçim bireysel olarak 

işçi çıkarmalarında  

dikkate alınacak bir kriterler toplamı değildir. Bu durumda işçinin performansı, yaşı, işyerinde çalıştığı 

süre, hastalanması, diğer işçiler ile karşılaştırılması, iş görme borcunu yeterince yerine getirmeme 

bireysel fesihlerde birer geçerli neden olarak dikkate alınabilir, ama bunlar birer sosyal seçim kriteri 

olamazlar. Sosyal seçim acil işyeri gereklerinden kaynaklanan fesihlerde yapılması zorunlu kabul 

edilen ve birden çok işçinin çıkarılmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, işçinin yeterliliği ve 

davranışlarından bağımsız olarak yapılan bir seçimdir ( Preis, Betriebsbedingte Kündigung zwischen 

dringenden betrieblichen Erfordernissen und unternehmerischer Entscheiungsfreiheit, NZA 12/1997 

s.625)Karşılaştır. Çelik, s.7 vd: Alpagut, s 99 vd.). 

Feshe Karşı Koruma Yasasının değişiklik öncesi düzenlemesi ile yeni düzenleme bilinçli olarak birden 

çok işçinin işyeri gerekleri ile işten çıkarılması sırasında sosyal seçim yapılırken işverenin katı bir 

biçimde kurallara uymasını da zorunlu kılmamıştır. KSchG m1/3 gerekçesinde sosyal seçim için 

öngörülen kriterlerin birbirine göre aynı ağırlıkta oldukları, işverenin her üç kriteri yeteri kadar 

dikkate alması gerektiğini ve işverenin kriterleri değerlendirirken her üç kriter arasında bir 

değerlendirme yapma yetkisine sahip olduğu kabul edilmiştir. Federal İş Mahkemesi de daha 2002 de 

verdiği bir kararda sosyal seçim kriterleri arasında birbirlerine oranla hangi ağırlıkta oldukları 

konusunda yasanın bir düzenleme yapmadığı sonucuna varmıştır. 2004 tarihli yeni düzenleme 

bakımından da geçerli sayılması gereken bu karara göre, önemli olan mahkemenin anlayışına göre 

işverenin en uygun sosyal seçim kriterini uygulamış olması değil; önemli olan işverenin sosyal seçim 

yaparken dengeli davranıp, sosyal seçim kriterini yeteri kadar dikkate almış olmasıdır. Buradan 

çıkarılacak sonuç, örneğin işçinin kıdemi diğer kriterlere göre bir önceliğe sahip değildir. Esas ölçü her 

bir somut olayla ilgili o olaya özgü koşullardır (Bauer/Kriger, Kündigunsrecht Reformen 2004, Otto 

Schmidt Verlag, Köln 2004 s.126. BAG vom 5.12.2002, NZA 2003, 791; Brox/ Rüthers/ Hensler, 

Arbeitsrecht, 16 Aufl. Konstanz/Köln 2004, s. 528 vd.). 



Diğer yandan 2004 tarihli değişiklik ile getirilen 1.paragrafın 3 fıkrası 2. cümlesine göre, "Bilgileri, 

yetenekleri ve iş görme kapasiteleri nedeni ile çalıştırılmaya devam ettirilmelerinde dengeli bir 

personel yapısını güvence altına almak bakımından haklı bir işletme çıkarı varsa bu kişiler sosyal seçim 

kapsamına alınmazlar".  

Böylece yasa açık bir biçimde işlerini sürdürmeleri konusunda haklı işletme menfaatleri varsa belirli 

kişilerin sosyal seçim kapsamı dışında kalacaklarını ortaya koymuştur. Bu durumda işverenin, sosyal 

seçim kriterleri kendilerine uygulanmayacak işçiler dışında kalanları bakımından yasada belirtilen 

sosyal seçim kriterlerini dikkate alarak ve bunlara uygun olarak fesih işlemi yapması gerekir.  

Alman hukukunda baskın görüşe göre bir işyeri menfaatinin haklı olup olmadığı, işten çıkarılması 

düşünülenin yaşlı olup olmamasına, ya da kaç çocuğu olduğuna bağlı değildir. Haklı işletme çıkarı 

sosyal ölçüler ile değerlendirilemez. Bu konuda değerlendirmenin daha çok ekonomik ölçülere göre 

yapılması gerekir. İşyeri, asıl amacı kazanç sağlamak olan bir birimdir, bir sosyal güvenlik kurumu 

değildir. İşçi çıkarmalarında bazı işçilerin sosyal seçim kapsamı dışına çıkarılmaları ve bunların iş 

sözleşmelerinin feshedilmemeleri objektif olarak işyeri için ekonomik yarar sağlayacaksa ortada haklı 

bir işyeri  

çıkarı vardır. Bu durumda işyerinin haklı çıkarını kollamak bakımından gerekli gördüğü yöntemleri 

belirlemek kural olarak işverenin yönetim yetkisi içindedir (Bauer/Kriger s. 135; Bibel, Das neue 

Kündigungs-und Befristungsrecht, München 2004, Beck Verlag s.1-17).  

Yargı kararlarına göre de bu konudaki işverenin işletme ile ilgili bağımsız olarak verdiği kararın haklılığı 

sadece keyfilik veya ağır haksızlık oluşturması halinde denetleme konusu yapılabilir. Bu durumda 

aksini kanıtlama yükümlülüğü işverene aittir. 

Aynı yazarlara göre, sosyal çıkarlarla, işyeri çıkarları kural olarak birbirleri ile karşılaştırılamazlar. 

Bunun için bir ölçü yoktur. Örneğin bir işçinin iş görme kapasitesi, bir başka işçinin bakmakla yükümlü 

olduğu kişiler ile ilgili olarak bir karşılaştırmaya tabi tutulamaz. Böyle bir karşılaştırma 1 paragrafın 

3/2 KSchG hükmü gereği iş görme kapasitesi olanları (Leistungstraeger) sosyal seçime tabi 

olmayacakları hükmü nedeniyle de mümkün değildir. Federal İş Mahkemesi (BAG) 1996 yılında 

verdiği bir kararda yeni değişiklik bakımından geçerli sayılabilecek şekilde (yeni değişiklik 1996-1998 

düzenlemelerine geri dönüş oluşturmaktadır) her somut olayda işyeri çıkarlarına ve böylece 

işletmenin ekonomik yararlarına, işçinin bireysel sosyal çıkarlarına göre öncelik tanımak gerektiği 

sonucuna varmıştır (NZA 1966, 1129).  

Görüldüğü gibi sosyal seçim kriterleri Alman Feshe Karşı Koruma yasasında açıkça bir düzenleme 

konusu yapılmış olmasına rağmen her fesih işleminde sırası ile şablon olarak kullanılan ve uyulması 

zorunlu bir kural değildir. Bunlar zorunlu işyeri gerekleri ile birden çok benzer konumda işçi çıkarma 

zorunluluğunun ortaya çıkması halinde, iş görme kapasiteleri ve dengeli bir personel yapısının 

oluşturulması bakımından işi sürdürmelerinde yarar bulunanlar dışında kalanlardan bir kısmının işten 

çıkarılmalarında uyulması beklenen kriterlerdir ( Brox/Rüthers/Hennsler, s. 526-528; ayrıca bak, 

Alpagut, s. 102 ). Ancak işveren haklı işyeri gereklerine veya ekonomik nedenlere dayanarak işçi 

çıkarma yoluna gidiyorsa bu kriterlere mutlaka sırası ile ve aynen uyma zorunluluğu da yoktur. Bu 

kriterleri dikkate alması yeterlidir. Yeteri kadar dikkate alınmadığını iş sözleşmesi feshedilen işçi iddia 

edebilir.  

Yasa değişikliğinin ağırlıklı yaklaşımı işyeri çıkarlarına daha fazla önem verme yönündedir. Bunun 

anlamı işverenin tamamen keyfi olarak bir seçim yapması değildir. Bir işçinin sosyal seçim 

kapsamından çıkarılmasında 1996-98 yıllarında Federal Mahkemenin vermiş olduğu kararlar 

doğrultusunda müdebbir bir işverenin bakış açısı esas alınarak, gereklilik varsa sözü edilen dört 



kriterin getirdiği ilkelere ve buradan kaynaklanan sosyal seçime uyulması zorunluluğu ortadan kalkar 

(Brox/Rüthers/Hennsler s.529). 

Aynı yasanın son çare (ultima-ratio) ilkesini düzenleyen 1.paragrafının 1/b fıkrasına göre ise, bir 

işçinin iş sözleşmesi geçerli nedenlere dayanılarak feshedilmiş olsa dahi, aynı işyerinde bir başka işte 

veya aynı işletmenin bir başka işyerinde kendisini çalıştırma olanağı olması veya 1. paragrafın 2/3 

hükmüne göre işçinin kabul edilebilir ölçüde farklı bir yönde eğitim- veya yeniden eğitimi veya değişik 

iş koşullarında çalıştırmasını sürdürme olanağı bulunmasına rağmen yapılan fesih sosyal açıdan 

geçersiz (sozial ungerechtfertigt) sayılır. Ancak yapılabilecek değişiklikler için işçinin rızası aranır. Bu 

düzenlemeler, yukarıda belirtilen sosyal seçim ile son çare ilkeleri 

nin farklı konular olduğunu ve uygulamanın da buna göre yapılmasını açıkça ortaya koymaktadır.  

2)Yukarıda ele alınan Yargıtay kararı ve o kararda belirtilen olayla ilgili olarak yukarıdaki açıklamalar 

ışığı altında hukukumuz açısından da bazı sonuçlara varılabilir: 

Yargıtay kararına konu olan olayda işveren, işyeri gereklerine dayanarak birden çok işçinin iş 

sözleşmesini geçerli nedene dayanarak feshetmiştir. Fesih gerekçesi olarak bireysel düzeyde işçilerin 

yeterlilikleri veya davranışları ileri sürülmemiştir. Bu nedenle de fesih işleminin geçerli nedene 

dayanıp dayanmadığının belirlenmesinde söz konusu işçilerin performansları yeterlilikleri, iş 

kapasiteleri ile davranışları inceleme konusu yapılmamıştır, yapılmasına da gerek yoktur. İşveren 

olayda 2004 yılından itibaren zarar etmeye başladığını, 2005 yılında ise zararının boyutlarının iyice 

arttığını ileri sürerek davacı işçinin de içinde bulunduğu bir kısım işçisinin iş sözleşmesini işyeri 

gereklerine dayanarak feshetmiştir. Yargıtay ise işyeri gereklerinden kaynaklanan fesih gerekçelerini 

tartışma konusu yapmamış, bunların varlığını bir bakıma kabul ederek, mevcut işçiler arasında sosyal 

seçim kriterlerine uyulmadığını belirttikten sonra, bu defa aslında birer son çare (ultima- ratio ) 

kriterleri olan fazla çalışmaları kaldırarak, işçinin rızası ile esnek çalışma biçimleri getirerek, işçiyi 

başka işte çalıştırarak ya da meslek içi eğitime tabi tutarak amaca ulaşma olanağı varken feshe 

başvurulmaması gerekir gerekçesi ile eksik inceleme nedeni ile yerel mahkemenin kararını 

bozmuştur.  

İş Kanunu, Alman Feshe Koruma Kanununun 1. paragrafının 3/2 fıkrasında öngörüldüğü biçimde bu 

yönde belirli ve uyulması gereken sosyal olarak nitelendirilebilecek ölçütler oluşturmamıştır. İş 

Kanununun 18. maddesinde yer alan ölçülerin ise sosyal seçimle ilişkisi olmadığı daha önce 

açıklanmıştı. 

Bu durumda işverenin zarar ettiğinin kabul edilmesi halinde, ki dosya içeriğinden zorunlu işyeri gereği 

olarak değerlendirilebilecek nitelikte bir zararın ortaya çıktığı anlaşılmaktadır, işveren haklı işyeri 

çıkarlarına dayanarak ekonomik nedenlerle bir kısım işçisini işten çıkarabilmesi gerekir. Bu işlemi 

yaparken tıpkı Alman Hukukunda olduğu gibi işletmesi için gerekli gördüğü ve işyeri bakımından ciddi 

yararlar sağlayacak işçilerin iş ilişkilerin sürdürülmesine karar verip dengeli bir personel yapısı 

oluşturabilir. Bu konuda işverenin işletme riskini taşıması nedeni ile tek başına karar verme yetkisi 

vardır. Ancak işverenin, zarar etmekte olan işletmesi için işyeri bakımından vazgeçemeyeceği işçiler 

dışında geride kalan işçiler arasından, tamamını değil, fakat bazı işçileri gene de çıkarması gerekiyorsa 

ve bunlar benzer konum içindeyseler, yasal bir zorunluluk olmamasına karşın, bunların arasında bir 

karşılaştırma yaparak, istemese de bir seçim yapmak zorundadır. Bir seçim yapma zorunda kaldığı 

durumda işveren, eşitlik ilkesi değil, gözetim borcu gereği hakkaniyete uygun davranmalıdır. Ortada 

eşitlik ilkesine aykırı bir durum varsa burada sosyal seçim değil, eşitlik ilkesine aykırılık nedeni ile 

geçersiz fesihten söz edilebilir. Örneğin işveren sadece kadın işçileri işten çıkartıyorsa veya belirli bir 

bölge insanını seçip çıkartıyorsa eşitlik ilkesine aykırı davrandığı söylenebilir ( Karşılaştır N. Çelik, s.5 

vd.) İş Kanununun 18/d maddesinde açıkça belirtildiği gibi işveren işçinin ırkı, rengi, cinsiyeti, medeni 



hali, aile yükümlülükleri, hamileliği, doğum, dini, siyasi görüşü, sendika üyeliği ve benzeri nedenlerle 

iş sözleşmesini sona erdirirse, fesih geçersiz fesihtir. Ancak, yasada sayılanların dı 

şında kalan konularda işverenin genel anlamda eşit işlem yapma borcuna aykırı davranması feshin 

doğrudan geçersizliği sonucunu doğurur mu sorusunu Alman Federal İş Mahkemesi olumsuz 

yanıtlamıştır. Federal Mahkemeye göre, işverenin eşit işlem borcuna aykırı davranışı doğrudan, tek 

başına feshin geçersizliği sonucunu yaratmaz; eşit işlem borcuna aykırılığın geçerli nedenin tespitinde 

dolaylı bir etkisi vardır. Somut olayın koşullarına göre aynı olaya katılan işçilerden bazılarını işten 

çıkartmayarak işveren kendisi açısından söz konusu olayın kabul edilebilir bir olay olduğunu, dolayısı 

ile geçerli neden oluşturmadığını kabul etmiş olabilir. İşverenin eşit işlem borcu sözleşmenin sona 

erdirilmesinde tek başına bağımsız bir ilke olarak değil, geçerli nedenin gerisinde yatan menfaatler 

arası dengenin tespitinde dikkate alınan bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır (Ayrıntılı bilgi için bak, 

K. Doğan Yenisey, İşverenin Sözleşmenin Feshinde Eşit davranma Borcuna İlişkin Yargıtay Kararının 

Düşündürdükleri, Sicil Haziran 2006, s.60 vd.).  

Olayda işverenin bireysel düzeyde son çare (ultima-ratio) ilkesine uyarak fesih işlemini yapıp 

yapmadığı da ayrıca tartışılabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi işyeri gereklerine dayanılarak yapılan 

fesihlerde işverenin, fesihten kaçınmak amacı ile gerekli özeni göstermesi yeterli olacaktır. Ancak, 

fesih yapıldığı sırada işyerindeki olumsuz koşulların teknik açıdan, organizasyon açısından ve 

ekonomik açıdan alınacak önlemlerle giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde ortada fesih işlemleri 

için kaçınılmaz zorunlu bir neden vardır. Fesih işleminin işyerinden kaynaklanan zorunlu nedenlere 

dayandırılması ile feshin son çare olması ilkeleri birbiri ile örtüşmektedir (Ulucan, İş Güvencesi, 2 

baskı, 2003, s 62 ve orada belirtilen Federal İş Mahkemesi kararı). Davalı şirketin yaptığı işin niteliği ve 

son kar-zarar durumu dikkate alınırsa geçersizliği iddia edilen fesihlerde kendisinin yeteri özeni 

göstermediği ileri sürülemeyeceği gibi kendisinden bu durumda feshin son çare olması ilkesine 

uyması da beklenemez.  

İşveren doğrudan kendi girişimi ile gözetim borcuna uygun olarak yapmak zorunda kaldığı fesih 

işlemleri çerçevesinde işyeri için gerekli gördüğü işçilerin dışında kalanlar arasından gene de bir 

kısmını işten çıkarmak zorundaysa, emekliliğe hak kazanmış olma, aile durumu ve bakmakla yükümlü 

olduğu kişileri de dikkate alarak işçiler arasında bir seçim yapabilir. Bunu yaparken özellikle işten 

çıkarılması halinde en az zarar görecek kişileri seçmesi beklenir. Bu konuda yapılan seçime sosyal 

seçim denmesinin nedeni de budur. Ancak bu seçim yasadan kaynaklanan bir zorunluluk sonucu 

değil, doğrudan işverenin gözetim borcundan kaynaklanan ve kendisine daha geniş bir değerlendirme 

hakkı veren bir seçimdir. Karardaki bilgiler dikkate alınırsa işverenin keyfi ve açık bir haksızlık yaparak 

davacı işçiler arasında bir seçim yaptığı ve buna göre bazı işçileri işten çıkardığını söylemek mümkün 

değildir. Böyle bir iddia da ileri sürülmemiştir. İşverenin yaptığı işlem, işletmesi için gerekli gördüğü 

kişileri işyerinde alıkoyarak, ekonomik açıdan ve kendince rasyonelleşme niteliğinde bir karar almıştır. 

Konumları, gördükleri iş veya iş görme kapasiteleri bakımından işi sürdürmelerini gerekli görüp, saklı 

tuttuğu işçilerin dışında kalanların iş sözleşmelerini zorunlu işyeri gereklerinden kaynaklanan geçerli 

nedenle feshetmiştir. Saklı tuttuğu ve işyerinde tuttuğu işçiler dışında kalanlar arasından bir kısmını 

çıkarmayı işletmesi bakımından yeterli ve gerekli görseydi, o zaman işten çıkaracağı işçileri iş kaybı ile 

en az zarar göreceklerden seçmesi beklenirdi. Olayda işveren, işletme için gerekli gördüklerini 

ayırdıktan  

sonra geri kalanlar arasından bir kısmını değil tamamını işten çıkarmak zorunda kaldığı için Alman 

hukuku açısından dahi bir sosyal seçim söz konusu olmadığı ileri sürülebilir.  

Sonuç olarak, zarar eden bir işletmenin işvereni bu zararını engellemek için bir bazı işçileri çıkarmak 

zorunda kalmışsa, bunların hangi işçiler olacağını seçme konusunda geniş bir takdir hakkı olması 



gerekir. Bu hakkını kullanırken işverenden beklenen gözetim borcu gereği adil, ölçülü ve işin gereğine 

uygun davranması ve işten çıkarılmaları halinde en az zarar görecekleri seçmesidir. İşletmenin 

varlığını sürdürebilmesi bakımından gerekli olanın dışında kalan işçilerden bir kısmını çıkarma yoluna 

gitmiş olmasına rağmen bu işçilerin seçiminde açık bir biçimde ölçüsüz ve hakkaniyete aykırı 

davranmışsa yaptığı fesih işlemlerinin geçersiz ve hatta haksız fesih olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir. 

3) Ayrıca, kararda işverenin, zorunlu işyeri gerekleri nedeni ile işçilerden bir kısmını işten çıkarırken 

işe yeni işçi aldığı ileri sürülmektedir. Burada dikkate alınması gereken işe alınan işçilerin hangi iş için 

işe alındıklarıdır. İşten çıkarılan bir işçinin yapmakta olduğu işi görmek için yeni bir işçinin işe alınması 

işverenin yapmış olduğu fesih işleminin geçerli nedene dayanmadığının bir kanıtını oluşturur. Alınan 

işçi veya işçiler işten çıkarılan işçilerin gördüğü işten farklı bir işe alınmışlarsa bu durumun daha önce 

yapılan fesih işlemleri ile bir ilişkisi olamaz.  

Uygulamada benzer bir şekilde, bazı işletmelerin rasyonelleşme ve tasarruf nedeni ile bazı işleri 

birleştirdikleri ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan işçi fazlası nedeni ile o işleri gören işçilerden 

gerekli görmediklerinin işlerine işyeri gereklerine dayanarak son verdikleri görülmektedir. İşveren 

doğal olarak bu işlemi yaparken işten çıkarmayı düşündükleri işçiler arasında bir karşılaştırma yapmış 

olacak ve kendince verimli bulduğu işçiyi işte alıkoyarak, daha az verimli olduğunu kabul ettiği 

diğerinin iş sözleşmesini işi ortadan kalktığı için feshedecektir. Ancak rasyonelleşme kavramı bazen 

öylesine yorumlanmaktadır ki, işveren birleştirdiği işler tek iş haline dönüştüğü için, ilan yolu ile 

kapasitesi daha yüksek olabilecek bir kişiyi seçip işe alma olanağını elde etmeyi düşünmekte, o işte 

çalışmakta olan ve işin birleştirilmesi sonucu konumları tartışmalı hale gelen işçileri işten çıkarma 

yoluna gitmektedir. Bu gerekçeye dayanılarak yapılan fesih işlemlerinin işyeri gereklerine dayanan 

geçerli fesih olarak kabul edilmesi söz konusu olamaz. Yasa işverene böyle bir seçim hakkı vermez. 

İşverenin, fesih sırasında işten çıkaracağı işçileri seçimi, aynı işyerinde benzer konumda ve 

karşılaştırılabilecek işlerde çalışmakta olan işçiler arasında olabilir ancak. Sosyal seçim ilkesine göre 

bir seçim yapılacaksa bu işyerinde çalışan ve yatay olarak benzer konumda olan işçiler arasında 

yapılabilir.  

Ayrıca, dışarıdan alınacak bir kişinin tercih edilerek işe alınması, o işte çalışan işçinin işten 

çıkarılmasını geçerli kılmayacağı gibi, bir işçinin işten çıkarılırken seçilmesinde yeterli özen 

gösterilmediği, gösterilseydi işten çıkarılması halinde daha az zarar görecek benzer durumdaki bir 

başka işçinin işten çıkarılması gerekeceği ileri sürülerek, o işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi de 

istenemez. Böyle bir işçi değişimi feshi (Austauschkündigung) işçiler aynı işyerinde, benzer ve 

karşılaştırma yapılabilecek konumda olsalar dahi geçersizdir. Sadece seçimin keyfi veya kaba hata 

yapılarak yapıldığı ileri sürülerek o işçi için feshin geçersiz sayılması sağlanabilir ancak. (Bu konuda 

bak BAG, 15.12.2005, 6AZR 199/05).  

 

Bazen bu konuda daha da ileri gidilerek işleri birleştiği için, örneğin fabrika satış müdürü ile genel 

müdürlük satış müdürlüğünün birleştirilmesi gibi, iki müdürden birinin daha az verimli olduğu için 

işten çıkarılması yerine, dışarıdan aday olanlar ile birlikte bunlarında bir performans değerlendirme 

kurulunda sınavdan geçirilmesi ve başarılı olmamaları halinde, o pozisyona dışardan birinin işe 

alınması ve daha önce işletmede o işi gören diğer iki kişini iş sözleşmelerinin feshi yoluna gidildiği 

görülmektedir. Bu tür işlemlerin de yukarıda belirtilen gerekçeler ile hukuka uygun olduğu 

söylenemez. 

Görüldüğü gibi iş sözleşmesinin feshi sırasında işveren işten çıkaracağı işçiyi belirlerken bir çok defa 

kaçınılmaz bir biçimde bir seçim yapma konumunda kalmaktadır. Ancak bu seçimlerin hepsini bir 

sosyal seçim olarak nitelendirmek mümkün değildir. Sosyal seçim teknik bir kavramdır ve özel bir 



anlamı vardır. Hukukumuz açısından bir açıklama yaparsak, sosyal seçim, benzer konumda olan çok 

sayıda işçi arasından zorunlu işyeri gerekleri nedeni ile yapılan fesihlerde, bunlardan bir kısmının 

seçimi ile ilgilidir ve burada farklı, kendine özgü kıdem, emekliliğe hak kazanmış olma gibi işverenin 

gözetim yükümlüğü çerçevesinde yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen uygulaması beklenen 

kriterler söz konusu olabilir. Aynı şekilde son çare (ultima ratio ) ilkesi de bir seçim yapılmasını 

gerektirir. Bu seçimin tekniği daha farklıdır ve iş sözleşmesi feshedilecek işçinin bireysel olarak 

kendisinin konumu ile ilgilidir. İş Kanununun 18. maddesinde ve gerekçesinde belirtilen kriterler veya 

benzerleri burada uygulama alanı bulur. Burada işverenin iş sözleşmesini feshetmeden hangi işçiyi 

başka bir işte çalıştırıp çalıştıramayacağına veya fazla çalıştırmaları kaldırması halinde hangi işçileri bu 

uygulama alanına alacağı, hangileri bakımından böyle bir uygulama yapılamayacağına karar vermesi 

de sonuçta bir seçimi gerektirir. Bütün bunların yanında önemli bir seçim daha vardır o da işverenin 

işletmesi için vazgeçemeyeceği iş görme kapasitesi yüksek olduğuna inandığı işçileri seçip 

diğerlerinden ayırarak işyerinde tutma kararı almasıdır.  

 

 

 

 

 

 


