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I.	GİRİŞ	
	
İşçinin	 bağımlı	 olarak	 iş	 görmeyi,	 işvereninse	 ücret	 ödemeyi	 üstlendiği	 iş	
sözleşmeleri	belirli	 süreli	 ve	belirsiz	 süreli	 olarak	akdedilebilirler.	Ancak	kanunun	
açık	 hükmü	 gereğince	 objektif	 bir	 nedenin	 olmaması	 halinde	 yapılan	 sözleşme	
belirsiz	süreli	iş	ilişkisi	doğurur.	Belirsiz	süreli	iş	ilişkisinde	tarafların	karşılıklı	edim	
yükümlülüklerinin	 ne	 zamana	 dek	 devam	 edeceği	 belirsiz	 olduğundan,	 kişilik	
haklarının	korunması	amacıyla	 taraflara	 fesih	bildirimi	 ile	sözleşmeyi	sonlandırma	
hakkı	tanınmıştır.	Bu	yazıda	İş	Kanunu	kapsamında	süreli	fesihte	uyulması	gereken	
kurallar,	bu	kurallara	uyulmaması	halinde	ortaya	çıkacak	hukuki	ve	 idari	 sonuçlar	
ele	 alınacak;	 özellikle	 işverenin	 süreli	 fesih	 hakkını	 kullanırken	 dikkat	 etmesi	
gereken	noktalar	vurgulanacaktır.			

II.	İŞ	AKDİNİN	FESİHLE	SONA	ERMESİ	
	
İş	akitlerini	sona	erdiren	birden	çok	sebep	vardır.	İkâle,	belirli	sürenin	sona	ermesi	
ve	 ölüm	 bunlardandır.	 Ölüm	 ve	 sürenin	 bitimi	 hukuki	 olay	 teşkil	 ederken,	 ikâle	
tarafların	karşılıklı	irade	beyanları	içerir	bir	sözleşmedir.1	Bunlardan	farklı	olarak	iş	
akdinin	belirli	hallerde	 işveren	yahut	 işçi	 tarafından	bir	 fesih	beyanı	 ile	 tek	 taraflı	
olarak	 sona	 erdirilmesi	 de	 mümkündür.	 2 	İş	 akdinin	 feshi	 süreli	 fesih	 (fesih	
bildirimi)	 ve	 haklı	 nedenle	 derhal	 fesih	 (bildirimsiz	 fesih)	 olmak	 üzere	 iki	 faklı	
şekilde	 gerçekleşebilir.	3	Fesih	 bir	 bozucu	 yenilik	 doğuran	 hak	 olup4,	 karşı	 tarafın	
kabulüne	gerek	olmaksızın	karşı	tarafa	ulaştığı	anda	iş	akdini	sona	erdirir.	Bu	açıdan	
haklı	sebeple	fesih	ve	süreli	fesih	ortak	özellikleri	haizdir.	5		
	
Bozucu	yenilik	doğuran	hak	olması	sebebi	ile	ortak	özelliklere	sahip	olan	bu	iki	fesih	
türü	 birçok	 açıdan	 da	 farklılıklar	 barındırmaktadır.	 İleride	 yer	 geldikçe	
vurgulanacak	 bu	 farklılıklara	 burada	 da	 kısaca	 değinmenin	 faydalı	 olacağı	
																																																								
1		 Narmanlıoğlu,	 İş	 Hukuku	 Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	 349;	 Çelik,	 Caniklioğlu,	 Canbolat,	 İş	 Hukuku	
Dersleri,	250-258;	Madak,	İş	Sözleşmesinin	Sonra	Ermesinin	İş	Hukuku	Açısından	Değerlendirilmesi,	
7-13.	
2	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	Hukuku),	549-555;	 İstanbul	Ticaret	Odası,	Yeni	 İş	
Yasası	Semineri,	58.	
3	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I	,349;		İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	
555.	
4	Bozucu	Yenilik	Doğuran	Hak	Olarak	İş	Akdinin	Feshine	İlişkin	Ayrıntılı	Bilgi	İçin	Bakınız	Baycık,	İş	
Hukukunda	Yenilik	Doğuran	Haklar.	
5	Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	Bireysel	 İş	Hukuku),	 555;	5	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I	350;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	259-260.	
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kanaatindeyiz.	 Öncelikle	 belirtmek	 gerekir	 ki	 adından	 da	 anlaşılacağı	 üzere	 süreli	
fesih	neticesinde	 iş	akdi	hemen	son	bulmamakta,	 feshin	ardından	işçinin	kıdemine	
göre	 kanun	 tarafından	 belirlenen	 ya	 taraflarca	 sözleşmede	 öngörülen	 sürelerin	
geçmesinin	 ardından	 iş	 akdi	 sona	 ermektedir.6	Diğer	 yandan	 haklı	 sebeple	 fesih	
hallerinde	böyle	bir	süre	söz	konusu	olmayıp,	fesih	bildiriminin	karşı	yana	ulaşması	
ile	 iş	 akdi	 son	 bulur.	7	Süreli	 fesihte	 İş	 Kanunu	 m.25’de	 belirtilen	 haklı	 sebebin	
varlığı	 aranmazken	 bildirimsiz	 fesihte	 (haklı	 sebeple	 fesih)	 haklı	 fesih	 sebebinin	
varlığı	şarttır.	8Bu	farkların	yanı	sıra	haklı	sebeple	fesih	ve	süreli	feshin	söz	konusu	
olabileceği	iş	sözleşmelerinin	türleri	de	farklıdır.	Fesih	bildirimi	(süreli	fesih)	sadece	
belirsiz	süreli	iş	sözleşmelerinde	mümkünken9	haklı	sebeple	fesih	(bildirimsiz	fesih)	
hem	belirli	süreli	hem	de	belirsiz	süreli	iş	sözleşmelerinde	vuku	bulabilir.10	

III.	SÜRELİ	FESİH	
	
Bildirimli	 fesih	 yoluyla	 iş	 sözleşmelerinin	 sonlandırılması	 kural	 olarak	 yalnızca	
belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmelerinde	 mümkündür.	 Zira	 esaslı	 bir	 nedenin	 varlığında	
yapılabilen	 belirli	 süreli	 iş	 sözleşmesi	 sürenin	 bitiminde	 ortadan	 kalkar	 ve	 yine	
esaslı	bir	neden	var	ise	tekrarlanabilir.	Bu	halde	belirli	süreli	 iş	sözleşmesi	belirsiz	
süreli	 iş	 sözleşmesine	 dönüşmeyeceğinden	 yine	 bildirimli	 fesih	 yolu	 ile	
sonlandırılması	 söz	 konusu	 olamaz.	 Ayrıca	 belirli	 süreli	 bir	 iş	 sözleşmesi	 gibi	
süreksiz	 bir	 iş	 için	 yapılmış	 bir	 iş	 sözleşmesi	 de	bu	 yolla	 feshedilemez.	 İş	Kanunu	
m.10	 açıkça	 İş	 Kanununun	 süreli	 fesih	 başlıklı	 17.	 maddesinin	 süreksiz	 işler	 için	
uygulanamayacağını	 düzenlediğinden	 niteliği	 gereği	 30	 iş	 gününden	 daha	 az	
sürecek	 işleri	 konu	 alan	 iş	 sözleşmelerinin	 de	 fesih	 bildirimiyle	 sona	 erdirilmesi	
mümkün	değildir.11	
	
Fesih	bildirim	hakkı	yürürlükte	olup	hüküm	ve	 sonuçlarını	 geçerli	olarak	doğuran	
belirsiz	süreli	bir	iş	sözleşmesinin	varlığı	halinde	mevcut	olacaktır.	Bir	diğer	deyişle	
ortada	 geçerli	 bir	 belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmesi	 yoksa	 sözleşme	 başka	 bir	 sebepten	
																																																								
6	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	259.	
7	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	557;	İstanbul	Ticaret	Odası,	Yeni	İş	Yasası	
Semineri,	58.	
8	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	350.	
9	Kural	 olarak	 süreli	 fesih	 ancak	 belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmelerinde	 mümkündür.	 Ancak	 borçlar	
kanunu	 uyarınca	 istisna	 olarak	 belirli	 süreli	 bir	 iş	 akdi	 (hizmet	 sözleşmesi)	 de	 bu	 yolla	
sonlandırılabilir.	 Belirli	 süreli	 bir	 iş	 sözleşmesinin	 on	 yıldan	 daha	 uzun	 bir	 zaman	 dilimi	 için	
akdedilmesi	 halinde;	 taraflardan	 her	 biri	 on	 senenin	 dolmasından	 sonra	 altı	 aylık	 fesih	 bildirim	
süresine	uyarak	sözleşmeyi	feshedebilirler	(TBK.	m.430/f.3).	
10	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,349;		İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	
350;	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	556-557.	
11	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	353.	
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sona	ermiş	yahut	taraflar	henüz	müzakere	etmekte	yani	akit	kuruluş	aşamasında	ise	
ortada	bildirimli	feshe	konu	olacak	bir	husus	yoktur.12	13	
	
Belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmelerinde	 tarafların	 (işçi	 ve	 işveren)	 tek	 taraflı	 irade	
beyanları	sözleşmeyi	sonlandırabilme	hakları	temelde	kişilik	haklarının	korunması	
esasına	dayanmaktadır.	Zira	sözleşmenin	belirsiz	süreli	olması	tarafların	sınırsız	bir	
zaman	 dilimi	 için	 (hayatları	 boyunca)	 bu	 sözleşme	 ile	 bağlı	 olma	 yükümlülüğünü	
doğuracağından	 bu	 durum	 kişi	 özgürlüğü	 ile	 bağdaşmaz.14	Yargıtay	 Hukuk	 Genel	
Kurulunun	 29.05.1963	 tarihli	 4/39-59	 sayılı	 kararında	 da	 süreli	 fesih	 hakkının	
varlığı	kişi	özgürlüğü	 ilkesine	dayandırılmış	ve	 “Süresi	belli	olmayan	 iş	akitleri	de,	
bugün	 yürürlükte	 olan	 sisteme	 göre	 taraflardan	 birinin	 irade	 açıklamasıyla	
bozulabilir.	Çünkü	ebedi	iş	akdi	insan	hürriyeti	ilkesine	aykırı	düşer”	ibarelerine	yer	
verilmiştir15		
	
Belirsiz	 süreli	 iş	 akdi	 ile	 bağlı	 kalmak	 istemeyen	 taraflara	 sözleşmeyi	
sonlandırabilmeleri	için	özgürlük	tanımak	ne	denli	gerekli	ise,	bu	özgürlüğün	diğer	
tarafa	 zarar	 vermesini	 önlemek	 de	 o	 denli	 gereklidir.	 Sözleşmeyi	 tek	 yanlı	 olarak	
sona	erdirme	hakkının	kullanılmasının	sözleşmenin	diğer	tarafına	zarar	vermemesi	
için	süreli	fesih	hakkının	kullanılması	(fesih	bildiriminin	karşı	yana	ulaşması)	ile	iş	
sözleşmesi	hemen	son	bulmamaktadır.	Sözleşme	kanunda	belirtilen	yahut	tarafların	
sözleşmede	 öngördükleri	 bir	 sürenin	 geçmesi	 ile	 son	 bulur.16	Fesihte	 uyulması	
gereken	bildirim	sürelerinin	yanında	 işçiye	yeni	 iş	arama	izni	verilmesi	de	taraflar	
arasındaki	menfaat	dengesinin	sağlanmasına	hizmet	eder.17	
	
İş	 sözleşmelerinin	 bildirim	 sürelerine	 uyulmak	 kaydıyla	 feshi	 sözleşmenin	 tarafı	
olan	 işçinin	 iş	 güvencesi	 hükümlerine	 tabi	 olup	 olmamasına	 göre	değişiklikler	 arz	
etmektedir.	Bir	diğer	değişle	süreli	fesih	iş	güvencesi	hükümlerinden	yararlanan	ve	
yararlanmayan	 işçiler	bakımında	 ikiye	 ayrılır.18	Zira	 iş	 güvencesi	 kapsamında	olan	
işçiler	açısından	süreli	 feshin	geçerliliği	 için	bir	 takım	ek	şartlar	mevcuttur.	Ayrıca	

																																																								
12	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	353-	354.	
13	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	28.03.1957	E.749	K.1711,	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	
353-	354.	
14	Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	Esaslar	 –	Bireysel	 İş	Hukuku),	 558;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	350.	
15	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	558.	
16	Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	Esaslar	 –	Bireysel	 İş	Hukuku),	 558;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	351.	
17	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	558.	
18	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	556;	İstanbul	Ticaret	Odası,	Yeni	İş	Yasası	
Semineri,	59;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	265.	
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geçersiz	 feshin	 sonuçları	 iş	 güvencesinden	 yararlanan	 ve	 yararlanmayan	 işçiler	
açısından	farklı	olacaktır.		
	
İş	 güvencesi	 hükümlerinden	 yararlanan	 işçilerin	 iş	 sözleşmesinin	 süreli	 fesihle	
usulüne	uygun	ve	veya	geçerli	olarak	sonlandırılması	ek	şartlar	gerektirdiğinden;	bu	
yazıda	öncelikle	 iş	güvencesi	kapsamında	olmayan	işçiler	esas	alınarak	süreli	 fesih	
incelenecek,	her	iki	süreli	fesih	türü	için	ortak	olan	noktalar	bu	esnada	vurgulanacak	
ve	 ardından	 iş	 güvencesinden	 yararlanan	 işçilere	 özgü	 hüküm	 ve	 uygulamalara	
değinilecektir.	Daha	sonra	ise	kısaca	toplu	işten	çıkarmalara	ilişkin	fesih	usulünden	
bahsedilecek	ve	 tüm	bu	anlatımlarda	 iş	akdinin	 taraflarından	olan	 işverenin	süreli	
fesih	hakkını	kullanması	odak	nokta	teşkil	edecektir.	

1.	Süreli	Fesih	Hakkının	Kullanılması	
	
Kanunla	veya	sözleşme	ile	sınırlandırılmamışsa	fesih	bildirim	hakkı	belirsiz	süreli	iş	
sözleşmesinin	 yapılması	 ile	 doğar,	 kullanılmakla	 tükenir	 veya	 sözleşmenin	 başka	
sebeple	 sonlanması	 halinde	 fesih	 bildirim	 hakkı	 da	 son	 bulur.	 Bu	 hakkın	
kullanılması	 kanunun	 öngördüğü	 bir	 takım	 şartlara	 bağlanmıştır.	 Kanunda	
belirlenen	usul	ve	şartlara	uyulmaması	halinde,	fesih	bildirimi	usulsüz	sayılacak19	ve	
bildirimi	yapan	tarafın	bir	takım	tazminat	sorumlulukları	doğabilecektir.20	

A.	Fesih	Bildiriminin	Özellikleri	ve	Şekli	
	
İş	Kanunu	m.	17	(ve	TBK	m.431)	uyarınca	“Belirsiz	süreli	iş	sözleşmelerinin	feshinden	
önce	durumun	diğer	tarafa	bildirilmesi	gerekir.”	Bu	bağlamda	fesih	bildiriminden	söz	
edilebilmesi	 için	 iş	 akdinin	 fesih	 bildirimi	 ile	 sona	 erdirilmesine	 yönelik	 bir	 irade	
beyanının	var	olması	ve	bu	irade	beyanının	karşı	tarafa	yönlendirilmesi	gerekir.21	
	
Fesih	 bildirimi	 yenilik	 doğuran	bir	 hak	niteliği	 taşıdığından	 ve	 karşı	 yanın	 hukuki	
alanında	 bir	 etki	 oluşturduğundan	açık	 ve	 anlaşılır	 (belirgin)	 olarak	 yapılması22	
gerekmektedir.	 Bu	 konuda	 yapılan	 teklif	 yahut	 sual	 şeklindeki	 beyanlar	 fesih	

																																																								
19	İş	 güvencesi	 kapsamında	 olmayan	 işçiler	 için	 usulsüz	 bir	 fesih	 geçerli	 bir	 fesihtir.	 Ancak	 ileride	
anlatılacağı	üzere	iş	güvencesi	kapsamında	bazı	kanuni	şartlara	uyulmaması	feshi	yalnızca	usulüz	bir	
fesih	yapmakla	beraber	geçerliliğini	etkilemezken	diğer	bazı	şartların	yokluğunda	işverence	yapılan	
fesih	geçersiz	sayılacak	ve	bu	bağlamda	işçinin	işe	iadesini	talep	hakkı	doğacaktır.	
20	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	352.	
21	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	558.	
22	İstanbul	Ticaret	Odası,	Yeni	İş	Yasası	Semineri,	58.	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	
Hukuku),	559.	
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bildirimi	niteliği	taşımazlar.	23	Yine	fesih	bildiriminin	bir	yenilik	doğuran	hak	olması	
nedeni	ile	kural	olarak	şarta	bağlı	fesih	bildirimi	de	yapılamaz.24	Ancak	süreli	 fesih	
ile	sözleşmenin	sonlandırılmasında	şartın	yerine	getirilmesi	karşı	 tarafın	 iradesine	
bırakılmışsa	 ve	 karşı	 taraf	 bunu	 hemen	 yerine	 getirmemişse,	 şartlı	 fesih	 bildirimi	
geçerli	kabul	edilir.	Örneğin	 işçi	gelecek	ödeme	gününde	ücretine	zam	yapılmadığı	
takdirde	 sözleşmeyi	 sonlandırdığına	 ilişkin	bir	beyanda	bulunursa,	 gelecek	ödeme	
günü	zam	yapılmaması	halinde	fesih	bu	günden	itibaren	geçerli	olacaktır.25	
	
Fesih	 beyanın	 açık	 ve	 anlaşılır	 olması	 gerekmekle	 birlikte	 taraflardan	 birinin	
davranışlarından	 güven	 teorisi	 gereği	 sözleşmeyi	 sonlandırdığı	 anlaşılıyorsa,	 bu	
halde	de	 fesih	gerçekleşmiş	olacaktır.26	Zira	Yargıtay’ın	bir	 takım	kararlarında27	da	
belirttiği	üzere	işverenin	el	işareti	ile	işçiye	kapıyı	göstermesi,	işçinin	otomatik	geçiş	
kartında	 el	 konulması	 yoluyla	 işyerine	 alınmaması	 gibi	 davranışlar	 fesih	 hakkının	
kullanıldığını	 gösterir.28	Yine	 işçiye	 iş	 vermeyen	 işverenin	 yahut	 işini	 terk	 eden	
işçinin	davranışı	da	 fesih	manasına	gelir.	Ancak	bu	hallerde	yapılan	 fesih	kanunda	
öngörülmüş	şartları	taşımadığından	usulsüz	fesih	niteliğinde	olacaktır.29	
	
Daha	sonra	üzerinde	durulacağı	üzere	iş	güvencesi	hükümlerine	tabi	iş	ilişkilerinde	
işveren	tarafından	yapılacak	fesih	bildirimin	yazılı	olması	doktrindeki	hâkim	görüşe	
göre	bir	geçerlilik	koşuludur.	 İş	Kanunu	m.19/f.1	hükmü	“İşveren	 fesih	bildirimini	
yazılı	 olarak	 yapmak	 ve	 fesih	 sebebini	 açık	 ve	 kesin	 bir	 şekilde	 belirtmek	
zorundadır.”	 Şeklindedir.	 İş	 Kanununa	 göre	 genel	 bir	 kanun	 olan	 Türk	 Borçlar	
Kanununun	 11.	 Maddesinin	 2.	 Fıkrası	 uyarınca	 da	 kanunda	 öngörülen	 şekil	 aksi	
öngörülmedikçe	 geçerlilik	 şartıdır.	 Bu	 sebeplerle	 iş	 güvenesi	 kapsamında	 olan	 iş	
sözleşmelerinde	işverenin	fesih	bildirimini	yazılı	yapması	bir	geçerlilik	koşulu	olup,	
diğer	şartlar	sağlanmış	olsa	bile	bildirim	yazılı	yapılmaz	ise	sırf	bu	sebeple	geçersiz	
bir	 fesih	 söz	 konusu	 olacaktır.30 	Örneğin	 yukarıda	 izah	 edildiği	 gibi	 işverenin	
davranışları	güven	teorisi	uyarınca	fesih	hakkının	kullanılması	anlamına	gelse	dahi,	
																																																								
23	İstanbul	 Ticaret	 Odası,	 Yeni	 İş	 Yasası	 Semineri,	 58;	 Çelik,	 Caniklioğlu,	 Canbolat,	 İş	 Hukuku	
Dersleri,	260.	
24	Yargıtay	22.	H.D.	28.02.2013	E.	14712	K.4107,	YHGK	01.06.1983	E.282,	K.610,	Süzek,	 İş	Hukuku	
(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	559.		
25	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	261;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	
I,	358.	
26	İstanbul	 Ticaret	 Odası,	 Yeni	 İş	 Yasası	 Semineri,	 58;	 Çelik,	 Caniklioğlu,	 Canbolat,	 İş	 Hukuku	
Dersleri,	260;		Narmanlıoğlu,	A.G.E.,	355;	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	560.	
27	Y9HD	 20.10.1997	 E.13230	 K.17815,	 Y9HD.	 06.07.2009	 E.	 2008/1426	 K.2009/19511,	 Y9HD	
12.03.2009	41150/6661,	Y9HD	31.05.1965	4563/4727.		
28	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	260,	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	
İş	Hukuku),	560.	
29	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	355.	
30	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	Ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	Ve	Sonuçları,	144.		
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yazılı	 bir	 fesih	 bildirimi	 söz	 konusu	 olmadığından	 her	 ne	 kadar	 fesih	
gerçekleştirilmiş	 olsa	 da	 (yoklukla	 malul	 olmasa	 da)	 geçersizlik	 yaptırımına	 tabi	
olacaktır.31	
	
	İş	güvencesi	kapsamında	süreli	feshe	ilişkin	olan	İş	Kanunu	m.19	hükmünün	aksine	
iş	 güvencesi	 kapsamı	 dışındaki	 süreli	 feshi	 ele	 alan	m.17	 yazılılık	 şartı	 içermez.32	
Ancak	İş	Kanununun	son	hükümlerinden	olan	109.	Maddesi	şu	şekildedir:		

Yazılı	bildirim	
Madde	109	 -	Bu	Kanunda	öngörülen	bildirimlerin	ilgiliye	yazılı	olarak	ve	
imza	karşılığında	yapılması	gerekir.	
Bildirim	 yapılan	 kişi	 bunu	 imzalamazsa,	 durum	 o	 yerde	 tutanakla	 tespit	
edilir.	 Ancak,	 7201	 sayılı	 Kanun	 kapsamına	 giren	 tebligat	 anılan	 Kanun	
hükümlerine	göre	yapılır.	

	
Bu	bağlamda	iş	güvencesi	kapsamına	girmeyen	işçilerin	iş	sözleşmelerinin	feshinde	
yazılılık	 şartı	 bir	 geçerlilik	 şartı	 olmayıp	 yalnızca	 bir	 ispat	 koşulu	 teşkil	
eder.33 34Yargıtay’ın	 içtihadı	 birleştirme	 kararına35 	göre	 de	 “mezkûr	 madde	 ile	
benimsenmiş	 olan	 şeklin	 sadece	 ispat	 kaidesi	 olduğunun	 kabulü	 işin	 icaplarına,	
menfaatler	ihtilafına,	nihayet	hukuk	esaslarına	daha	uygun	düşer.”36	
	
Türk	 Hukukunda	 iş	 güvencesi	 kapsamı	 dışında	 kalan	 işçilerin	 iş	 sözleşmesinin	
bildirimli	feshinde	işverenin	fesih	nedenini	belirtmesi	gerekli	değildir.37	Ancak	daha	
sonra	 anlatılacağı	 üzere	 İş	 Kanunu	 m.18	 uyarınca	 iş	 güvencesi	 kapsamındaki	

																																																								
31	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	560;	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	
Ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	Ve	Sonuçları,	145.	
32	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	559.	
33	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	Ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	Ve	Sonuçları,	144-145;	Süzek,	İş	
Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	559;	 İstanbul	Ticaret	Odası,	Yeni	İş	Yasası	Semineri,	
58;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	263.	
34	Ayrıca	 iş	kanunu	m.109	hükmü	mevcutken	m.19’da	tekrar	yazılılık	şartından	bahsedilmiş	olması	
bu	 şartın	 iş	 güvencesi	 kapsamındaki	 işçiler	 açısından	 geçerlilik	 şartı	 olduğu	 savını	
kuvvetlendirmektedir,	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	Ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	Ve	Sonuçları,	
144.	
35	YİBK	18.02.1959	E.1959/28	K.1959/7.	
36	YHGK	10.01.1962	4-31/1	Sayılı	Kararı	ve	Y9HD,	03.10.2000	9309/12891	Sayılı	kararları	da	aynı	
yöndedir,	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	559.	
37	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	558-559;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	
İş	İlişkileri	I,	357;	Çelik/Canikioğlu/Canbolat,	A.G.E.,	S.	278;	Manav,	 İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	Ve	
Geçersiz	Feshin	Hüküm	Ve	Sonuçları,	31.	
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işçilerin	 (İK	m.19/f.1)	 iş	 sözleşmelerinin	 işveren	 tarafından	 feshedilmesinde	 fesih	
nedeninin	belirtilmesi	zorunludur.38	
	
Karşı	tarafa	yöneltilmesi	gereken	bir	irade	beyanı	olan	fesih	bildiriminin	ne	zaman	
hukuki	sonuç	doğurduğu	doktrinde	 tartışmalı	olmakla	beraber	baskın	görüşe	göre	
fesih	bildirimi	karşı	tarafa	ulaştığı	an	hukuki	sonuçlarını	doğurur	(TBK	m.11/f.2).	39	
Yani	 fesih	 bildirimi	 muhatabın	 hâkimiyet	 (iktidar)	 alanına	 girmekle	 hüküm	
doğurur.40	Örneğin	fesih	bildirimi	posta	yoluyla	yapılmışsa	karşı	tarafa	ulaştığı	yani	
hâkimiyet	alanına	girdiği	andan	itibaren	hukuki	sonuçlarını	doğuracak	ve	bildirimin	
muhatapça	daha	geç	öğrenilmesi	hukuki	durumu	değiştirmeyecektir.41	
	
İş	 Kanununun	 17.	 maddesinde	 kullanılan	 “durumun	 diğer	 tarafa	 bildirilmesi”	 ve	
“bildirimin	diğer	tarafa	yapılması”	ifadelerine	de	dikkat	edildiğinde	bildirmenin	yani	
muhataptan	 çok	 beyan	 sahibinin	 davranışının	 esas	 alındığı	 ve	 dolayısı	 ile	
öğrenmeden	çok	ulaşma	anının	esas	alındığı	 kanaatine	varılabilir.	Ayrıca	öğrenme	
yerine	 ulaşma	 anının	 esas	 alınması	 hem	 fesheden	 açısından	 bir	 ispat	 kolaylığı	
sağlayacak	 hem	 de	 muhatabın	 öğrenmeden	 kaçınmasının	 sebep	 olacağı	
olumsuzlukları	engelleyecektir.42	
	
Yenilik	doğuran	bir	hak	olan	fesih	bildirimi	karşı	tarafın	kabulüne	gerek	olmaksızın	
sonuç	doğurur	ve	kullanılmakla	tükenir.	Yani	bu	hak	kullanıldığında	oluşan	hukuki	
sonuç	kural	olarak	kesindir.43	Bu	sebeple	karşı	tarafa	ulaşmış	fesih	beyanından	tek	
taraflı	 olarak	 dönülemez.44	Ancak	 genel	 hükümler	 uyarınca	 (TBK	 m.10)	 bildirim	
henüz	 muhataba	 ulaşmadan	 veya	 ulaşmış	 olsa	 dahi	 muhatap	 tarafından	

																																																								
38	Manav,	 İş	 Hukukunda	 Geçersiz	 Fesih	 Ve	 Geçersiz	 Feshin	 Hüküm	 Ve	 Sonuçları,	 31;	Madak,	 İş	
Sözleşmesinin	Sonra	Ermesinin	İş	Hukuku	Açısından	Değerlendirilmesi,	20-21,	25;	Süzek,	İş	Hukuku	
(Genel	 Esaslar	 –	 Bireysel	 İş	 Hukuku),	 558-559;	 Ayrıca	 Basın	 İş	 Kanununun	 18.	 maddesine	 göre	
gazetecilerin	 ve	 sendikalar	 ve	 toplu	 iş	 sözleşmesi	 kanununun	 24.	Maddesi	 uyarınca	 işyeri	 sendika	
temsilcilerinin	 iş	 sözleşmelerinin	 sona	 erdirilmesinde	 de	 işveren	 fesih	 nedenini	 belirtmek	
zorundadır.	
39	Oğuzman,	Çenberi,	Selçuki,	güven-aydın	aksi	görüşü	benimsemiş	ve	fesih	bildiriminin	karşı	tarafça	
öğrenilmesi	 anının	 esas	 alınması	 gerektiğini	 savunmuşlardır,	 	 Süzek,	 İş	 Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	
Bireysel	İş	Hukuku),	560.	
40	Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	Esaslar	 –	Bireysel	 İş	Hukuku),	 560;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	358;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	262.	
41	Y9HD	09.05.2006	34222/13100,	YHGK	25.05.1991	9-338/426,	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	
Bireysel	İş	Hukuku),	560.	
42	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	561.	
43	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	358-359.	
44	Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	Bireysel	 İş	Hukuku),	 561;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	359;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	262.	
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öğrenilmeden	 tebliğ	 edilen	 bir	 geri	 alma	 beyanı	 ile	 fesih	 bildiriminden	 dönmek	
mümkündür.45	

B.	Fesih	Bildirim	Süresi	(İhbar	Süresi)	
	
Belirsiz	süreli	 iş	sözleşmeleri	 fesih	bildiriminden	sonra	 işlemeye	başlayacak	belirli	
bir	 sürenin	 sonunda	 sona	 erer.46	Bu	 sürelerin	 öngörülmesinin	 amacının	 tarafların	
menfaatleri	arasında	bir	denge	sağlamak	olduğuna	daha	önce	değinmiştik.	Böylece	
fesih	 bildirimi	 işveren	 tarafından	 yapılmışsa	 işçinin	 bildirim	 süresince	 yeni	 bir	 iş	
arama,	fesih	işçi	tarafından	yapılmışsa	işverenin	yine	bildirim	süresi	içinde	yeni	bir	
işçi	arayama	imkânı	olacaktır.47	Ayrıca	fesih	bildirim	süresi	boyunca	iş	akdi	devam	
ettiğinden	 işçinin	 ve	 işverenin	 birbirlerine	 karşı	 borç	 ve	 yükümlülükleri	 de	 aynen	
devam	edecektir.48	
	
İş	 Kanununda	 fesih	 bildirim	 süreleri	 hem	 işçi	 hem	 de	 işveren	 için	 aynı	 tutulmuş,	
işçinin	 işyerinde	 çalıştığı	 süre	 esas	 alınarak	 bir	 belirleme	 yapılmıştır	 (İK	m.17).	49	
Borçlar	 kanununun	 hizmet	 akdine	 ilişkin	 hükümlerinde	 ise	 farklı	 süreler	
öngörülmüş,	 sebebi	 anlaşılmayan	 bu	 farklılık	 doktrinde	 isabetsiz	 bulunmuştur.50	
Deniz	 İş	 Kanununda	 İK	 m.17’deki	 düzenleme	 olduğu	 gibi	 kabul	 edilmiş	 (DİK	
m.16/B)	ancak	Basın	İş	Kanununda	işçi	ve	işveren	için	farklı	süreler	öngörülmüştür	
(BİK	m.6/f.4,	m.7).51	Biz	burada	İş	Kanununu	çerçevesinde	konuyu	ele	alacağız.	
	
İş	Kanununun	konuyu	düzenleyen	17.	Maddesinin	ikinci	fıkrası	şöyledir:	

İş	sözleşmeleri;	
a)	 İşi	 altı	 aydan	 az	 sürmüş	 olan	 işçi	 için,	 bildirimin	 diğer	 tarafa	
yapılmasından	başlayarak	iki	hafta	sonra,	
b)	 İşi	 altı	 aydan	birbuçuk	yıla	kadar	 sürmüş	olan	 işçi	 için,	 bildirimin	diğer	
tarafa	yapılmasından	başlayarak	dört	hafta	sonra,	

																																																								
45	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	263;	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	
İş	Hukuku),	561.	
46	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	358.	
47	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	561.	
48	Süzek,	 İş	 Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	 Bireysel	 İş	 Hukuku),	 565;	 Çelik,	 Caniklioğlu,	 Canbolat,	 İş	
Hukuku	Dersleri,	271.	
49	İstanbul	Ticaret	Odası,	Yeni	İş	Yasası	Semineri,	59;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	
360;	 Süzek,	 İş	 Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	 Bireysel	 İş	 Hukuku),	 561;	 İstanbul	 Ticaret	 Odası,	 Yeni	 İş	
Yasası	Semineri,	266.	
50	İstanbul	Ticaret	Odası,	Yeni	İş	Yasası	Semineri,	266;	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	
Hukuku),	561.	
51	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	562.	
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c)	 İşi	 birbuçuk	 yıldan	 üç	 yıla	 kadar	 sürmüş	 olan	 işçi	 için,	 bildirimin	 diğer	
tarafa	yapılmasından	başlayarak	altı	hafta	sonra,	
d)	İşi	üç	yıldan	fazla	sürmüş	işçi	için,	bildirim	yapılmasından	başlayarak	sekiz	
hafta	sonra,	
Feshedilmiş	sayılır.	

		
Bildirim	 sürelerine	 esas	 olan	 çalışma	 süresinin	 hesaplanmasında	 işçinin	 emeğini	
işverene	arz	ettiği	yani	işe	başladığı	gün	çalışma	süresinin	başı	kabul	edilirken,	fesih	
bildiriminin	 muhataba	 ulaştığı	 gün	 çalışma	 süresinin	 sonu	 kabul	 edilir.	 Ayrıca	
işçinin	 işe	 başladığı	 gün	 ile	 feshin	 muhataba	 ulaştığı	 gün	 arasında	 geçen	 sürede	
deneme,	hastalık,	gebelik,	kaza,	kısa	süreli	askerlik	ya	da	kanuni	bir	görev,	 tatil	ve	
izin	 süreleri	 ile	 kanuni	 grevde	 geçen	 süreler	 (askı	 süreleri)	 çalışılmış	 gibi	 hesaba	
katılır.	Mevsimlik	 işlerde	 ise	 zorunlu	askı	 süreleri	dışında	kalan	 işçinin	 çalıştığı	 ve	
yasa	gereği	çalışmış	sayılacağı	günler	toplanarak	çalışma	süresi	hesaplanır.52	

	
Kanunda	 öngörülmüş	 bu	 bildirim	 süreleri	 asgaridir	 ve	 taraflar	 iş	 sözleşmesinde	
yahut	 toplu	 iş	 sözleşmelerinde	 kanundaki	 sürelerden	 daha	 uzun	 bildirim	 süreleri	
öngörebilirler.	 Ancak	 söz	 konusu	 sürelerin	 kısaltılması	 imkânı	 yoktur.53	Tarafların	
yasal	sürenin	altında	kararlaştırdığı	ihbar	sürelerinin	yerine	kanundaki	asgari	süre	
uygulanır.54	
	
Öğretide	 iş	 sözleşmelerinde	 veya	 toplu	 iş	 sözleşmelerinde	 kanundaki	 sürelerden	
daha	 uzun	 bildirim	 süreleri	 kararlaştırılması	 halinde,	 işçi	 ve	 işveren	bakımından	
farklı	 sürelerin	 öngörülüp	 öngörülemeyeceği	 tartışmalıdır.	 Kimi	 yazarlara	 göre	
TBK	 m.432/f.5	 hükmü	 açık	 olup	 fesih	 bildirim	 sürelerinin	 her	 iki	 taraf	 için	 aynı	
olması	 zorunlu	 olup,	 farklı	 sürelerin	 öngörülmesi	 halinde	 her	 iki	 taraf	 için	 de	 en	
uzun	 olan	 fesih	 süresi	 uygulanır.	 Bu	 bağlamda	 işçi	 ve	 işveren	 için	 farklı	 bildirim	
süreleri	 öngörülmesine	 imkân	 yoktur.	 Ancak	 öğretideki	 bir	 diğer	 görüşe	 göre	
Borçlar	Kanunundaki	eşitlik	esası	 iş	hukukunda	mutlak	olarak	uygulanmaz.	Zira	 İş	
Kanunu	 m.17/f.3	 hükmü	 TBK	 m.432/f.5	 hükmüne	 göre	 özel	 hüküm	 teşkil	
ettiğinden;	TBK	hükmü	İş	Kanununa	tabi	 iş	 ilişkilerinde	geçerli	değildir.	 İş	Kanunu	
m.17	 işçi	 lehine	 nispi	 emredici	 niteliği	 haizdir	 ve	 işveren	 için	 daha	 uzun	 süre	
öngörülmek	 kaydı	 ile	 sözleşmenin	 tarafları	 açısından	 farklı	 ihbar	 süreleri	
kararlaştırılabilir.	 Bir	 diğer	 değişle	 İK	 m.17’nin	 nispi	 emredici	 olması	 nedeniyle	
sözleşmede	işçi	ve	işveren	için	farklı	bildirim	süreleri	öngörülebilecek	ancak	işçi	için	

																																																								
52	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	362-363.	
53	Narmanlıoğlu,	 İş	 Hukuku	 Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	 362;	 Çelik,	 Caniklioğlu,	 Canbolat,	 İş	 Hukuku	
Dersleri,	267.	
54	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	268.	
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öngörülen	 bildirim	 süresi	 işveren	 için	 öngörülen	 bildirim	 süresinden	 daha	 uzun	
olamayacaktır.	 Yani	 eşitlik	 ancak	 işçi	 yararına	 bozulabilecektir.	 Yargıtay’ın	 görüşü	
de	 bu	 yöndedir.55	Bu	 halde	 işveren	 için	 kararlaştırılan	 bildirim	 süresi	 işçi	 için	
kararlaştırılan	 süreden	 daha	 kısa	 ise;	 işveren	 de	 işçi	 için	 kararlaştırılan	 bildirim	
süresine	tabi	olacaktır.	56	
	
Kanunda	 bildirim	 sürelerinin	 artırılmasında	 bir	 üst	 sınır	 öngörülmemiştir.	
Yargıtay’a	 göre	 bu	 durum	 sınırsız	 bir	 artırım	 yapılabileceği	 anlamına	 gelmez.	
Özellikle	bazı	belediyelerde	seçimi	kazanarak	görevi	devralan	yeni	başkanın	mevcut	
işçilerin	 iş	 akdini	 feshetmesini	 çok	 zor	 hale	 getirmek	 yahut	 yeni	 başkanı	 aşırı	 bir	
bütçe	 yükü	 ile	 karşı	 karşıya	 bırakmak	 (peşin	 ödeme	 ile	 fesih	 halinde)	 için	
öngörülmüş	 çok	 yüksek	 bildirim	 sürelerinin	 hâkimin	 müdahalesi	 ile	 hakkaniyete	
uygun	bir	indirime	tabi	tutulmasına	karar	verilmiştir.57	Yargıtay	9.	Hukuk	dairesinin	
14.07.2008	 tarih	 2449/20203	 sayılı	 kararında	 ‘’Dairemiz	 tarafından,	 üst	 sınırı	
hâkimin	belirlemesi	gerektiği	kabul	edilmektedir...	Üst	sınırın	en	çok	ihbar	ve	kötü	
niyet	tazminatlarının	toplamı	kadar	olabileceği	belirtilmelidir.”	denmiştir.		
	
Yargıtay’a	 göre	 işçinin	 raporlu	 olduğu	 bir	 sürede	 sözleşmenin	 işverence	 süreli	
feshi	 halinde,	 fesih	 bildirimi	 rapor	 süresi	 içinde	 hukuki	 sonuç	 doğurmaz	 ve	 rapor	
süresinin	 bitiminde	 fesih	 gerçekleşmiş	 olur.	 Bir	 diğer	 ifadeyle	 ihbar	 süresi	 ancak	
işçinin	 rapor	 süresinin	 bitmesinin	 ardından	 işlemeye	 başlayacaktır.	58	Fesih	 süresi	
içinde	 herhangi	 bir	 nedenle	 iş	 akdi	 askıya	 alınırsa,	 bildirim	 süreleri	 askı	 hali	
ortadan	kalkıncaya	dek	işlemez.59	İş	sözleşmesi	askıdayken	yapılacak	fesih	bildirimi	
geçerli	 olmakla	 beraber	 ihbar	 süresi	 askı	 süresinin	 bitiminden	 itibaren	 işlemeye	
başlar.60	

C.	Yeni	İş	Arama	İzni	
	
İş	 güvencesi	 kapsamında	 olsun	 olmasın	 bildirim	 süresinde	 iş	 sözleşmesi	 devam	
eden	 işçinin	 iş	görme	borcu	da	devam	ettiğinden,	 işçinin	aynı	 zamanda	yeni	bir	 iş	
araması	zor	olacaktır.	Bu	sebeple	İş	Kanunu	m.27’de	(TBK	m.421/2)	işverenin	işçiye	
ihbar	 süresinde	 çalışma	 saatleri	 içinde	 ve	 ücret	 kesintisi	 yapmadan	 iş	 arama	 izni	
																																																								
55	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	562-563;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	
İş	İlişkileri	I,	361-362;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	267-268.	
56	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	563.	
57	Süzek,	 İş	 Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	 Bireysel	 İş	 Hukuku),	 563;	 Çelik,	 Caniklioğlu,	 Canbolat,	 İş	
Hukuku	Dersleri,	268-269.	
58	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,266.	
59	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	562.		
60	Narmanlıoğlu,	 İş	 Hukuku	 Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	 354;	Çelik,	 Süreli	 Fesihte	 İşçinin	 Kişiliğine	 İlişkin	
Geçerli	Sebep	Olarak	Yeterliliği	Ve	Davranışları,	13.	
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verme	zorunluluğu	getirilmiştir.61	İş	Kanunu	m.27	uyarınca	“Bildirim	süreleri	içinde	
işveren,	işçiye	yeni	bir	iş	bulması	için	gerekli	olan	iş	arama	iznini	iş	saatleri	içinde	ve	
ücret	kesintisi	yapmadan	vermeye	mecburdur.”	Bildirim	süresi	içinde	işçiye	verilmesi	
gereken	 iş	 arama	 izni	 kamu	 düzenini	 ilgilendirdiğinden	 işverenin	 bu	
yükümlülüğünü	ortadan	kaldıran	yahut	azaltan	sözleşme	hükümleri	geçersizdir.62	
	
İşverenin	 işçiye	 iş	 arama	 izni	 verme	 yükümlülüğü	 yalnızca	 sözleşmenin	 işveren	
tarafından	 feshi	 halinde	 değil	 işçi	 tarafından	 feshi	 halinde	 de	 mevcuttur,	 zira	
kanunda	feshin	kim	tarafından	yapıldığına	dair	bir	ayrıma	yer	verilmemiştir.63		
	
Belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmesinde	 sözleşmenin	 peşin	 ödeme	 yolu	 ile	
sonlandırılmasında	 (İK	 m.17/f.5)	 veya	 taraflardan	 birinin	 bildirim	 süresine	
uymayarak	 gerçekleştirdiği	 usulsüz	 fesihte	 iş	 arama	 izninden	 söz	 edilmez.	 Ayrıca	
işveren	 tarafından	 haklı	 bir	 fesih	 (derhal	 fesih)	 gerçekleştirilmişse	 yahut	 işçi	
tarafından	haksız	bir	 fesih	gerçekleşmişse	 iş	arama	 izni	 talep	edilemez,	dolayısıyla	
iznin	verilmemesi	halinde	İK	m.27’de	bahsedilen	ödemenin	yapılması	da	istenemez.	
İhbar	 süresi	 içinde	 bir	 haklı	 neden	 doğmuş	 ve	 sözleşme	 derhal	 feshedilmişse	 bu	
halde	de	işçinin	yeni	iş	arama	izni	talep	hakkı	son	bulur.	64	
	
İK	m.27	emredici	bir	hüküm	niteliğinde	olduğundan	 (f.1	de	mecburdur	 ibaresi	 yer	
alır)	 işçinin	 iş	arama	izni	hakkının	varlığı	 için	böyle	bir	 talepte	bulunmasına	gerek	
yoktur.	Aksi	halde	işçinin	talepte	bulunmaması	durumunda	işverenin	iş	arama	izni	
verme	zorunluluğu	son	bulacaktır	ki	bu	sonuç	hükmün	emrediciliği	ile	bağdaşmaz.65	
	
İK	m.27	uyarınca	işveren	iş	arama	iznini	günde	iki	saatten	az	olmamak	kaydıyla	ve	
ücret	 kesintisi	 olmaksızın	 vermek	 zorundadır.	 Kanunca	 öngörülmüş	 günde	 iki	
saatlik	sürenin	altına	inilemez	fakat	sözleşmede	daha	uzun	bir	süre	öngörülebilir.66	
Ayrıca	 sözleşmede	 ihbar	 sürelerinin	 kanundakinden	 daha	 uzun	 kararlaştırılması	
halinde	de	işçi	yeni	iş	arama	iznini	artırılmış	ihbar	sürelerine	göre	kullanır.67	İşçinin	
günde	 en	 az	 iki	 saat	 olarak	 kullanacağı	 iş	 arama	 izninin	 günün	 hangi	 zamanında	
																																																								
61	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	366;	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	
Hukuku),	566.	
62	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	366.	
63	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	367;	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	
Hukuku),	566;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	271.	
64	Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	Esaslar	 –	Bireysel	 İş	Hukuku),	 567;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	367.	
65	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	567.	
66	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	Hukuku),	567.	 	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	368;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	271.	
67	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	567.	
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kullanacağı	 kanunda	 belirtilmemiştir.	 Ancak	 TBK	 m.421/f.3	 uyarınca	 “İzin	
saatlerinin	ve	günlerinin	belirlenmesinde	 işyerinin	ve	 işçinin	haklı	menfaatleri	göz	
önünde	 tutulur.”	 O	 halde	 iş	 yerinin	menfaatlerini	 zedelememek	 kaydıyla	 iş	 arama	
izni	 mümkün	 olduğunca	 işçinin	 iş	 bulma	 imkânına	 en	 uygun	 düşen	 zamanda	
kullandırılmalıdır.	 Ancak	 bu	 süreyi	 işçinin	 belirleme	 yetkisi	 yoktur.	 İzin	 saatlerini	
belirleme	 yetkisi	 işverene	 aittir.	 Bu	 sebeple	 işçinin	 işveren	 tarafından	 belirlenen	
saatlere	uymaksızın	kendiliğinden	iş	arama	izni	kullanması	iş	sözleşmesinin	işveren	
tarafından	 haklı	 fesih	 nedeni	 teşkil	 eder.	 Bunun	 yanında	 işçinin	 bildirim	 süresi	
dolmadan,	 bu	 süre	 içinde	 yeni	 bir	 iş	 bulması	 halinde	 kalan	 iş	 arama	
süresini/günlerini	 artık	 kullanamaz.	 Aksine	 bir	 davranış	 objektif	 iyiniyet	
(dürüstlük)	 kuralına	 ve	 işçinin	 sadakat	 borcuna	 aykırı	 olacak	 ve	 iş	 sözleşmesi	
işverence	derhal	 (bildirimsiz)	 feshedilebilecektir.68	Yine	 işçinin	 yeni	 bir	 iş	 bulması	
sebebi	ile	iş	akdini	feshetmesi	halinde	de	yeni	iş	arama	iznine	ilişkin	hükümlerden	
yararlanma	imkânı	yoktur.69	
	
Yasa	işçinin	iş	arama	iznini	belli	şartlara	uymak	kaydıyla	toplu	olarak	kullanmasına	
olanak	sağlamıştır.	Yeni	iş	arama	iznini	toplu	olarak	kullanmak	isteyen	işçi	öncelikle	
bu	 isteğini	 fesih	 bildiriminin	 yapıldığı	 gün	 yahut	 en	 geç	 bir	 sonraki	 gün	 işverene	
bildirmek	 zorundadır.	 İşçi	 yeni	 iş	 arama	 iznini	 toplu	 olarak	 kullanmak	 istediğini	
zamanında	 işverene	bildirmezse	 izni	 toplu	kullanma	hakkının	kaybeder	ve	günlük	
olarak	 kullanmak	 durumunda	 kalır.	 Bildirim	 şartına	 ek	 olarak	 işçi	 iş	 arama	 iznini	
toplu	kullanmak	 istiyorsa,	bunu	 işten	ayrılacağı	günden	önceki	günlere	rastlatmak	
zorundadır.	70	Bu	 halde	 toplu	 iş	 arama	 izni	 kullanılan	 gün	 sayısı;	 işçinin	 bildirim	
süresinde	çalışmakla	yükümlü	olduğu	gün	sayısı	ile	iki	saat	(sözleşmede	daha	uzun	
bir	süre	öngörülmüşse	o	süre)	çarpılarak	bulunan	sürenin	 iş	gününe	çevrilmesi	 ile	
bulunur.71	
	
İş	 arama	 izninin	 kanunda	 öngörülmesinin	 nedeni	 yukarıda	 da	 izah	 edildiği	 üzere	
bildirim	süresince	iş	akdinin	geçerli	bir	şekilde	varlığını	sürdürmesi	ve	bu	bağlamda	
işçinin	 iş	 görme	 borcunun	 devam	 etmesidir.	 Bu	 durumun	 işçinin	 yeni	 bir	 iş	
bulmasını	 zorlaştırmaması	 açısından	 işverene	 işçinin	 çalıştırıldığı	 günlerde	 işçiye	
boş	 bir	 zaman	 tanıması	 mecburiyeti	 getirilmiştir.	 Dolayısıyla	 bildirim	 süreleri	
içindeki	 tatil	 günlerinde	 iş	 görme	 edimi	 yerine	 getirilmediğinden	 bu	 günler	 için	

																																																								
68	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	368;	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	
Hukuku),	568.	
69	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	568.	
70	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	271;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	
I,	368;	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	568.	
71	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	569.	
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işçiye	iş	arama	izni	(yahut	m.27’deki	ihtimaller	dâhilinde	iş	arama	ücreti)	verilmesi	
söz	konusu	olmaz.72	
	
İşverenin	 işçiye	 iş	 arama	 izni	 vermemesi	 veya	 iznini	 eksik	 kullandırması	
durumunda	ne	tür	bir	yaptırıma	tabi	olacağı	İK	m.27’de	düzenlenmiştir.	Bu	hallerde	
işveren	işçiye	vermediği	iş	arama	izni	süreleri	için	o	süreye	ilişkin	ücreti	ödemekle	
yükümlüdür.	 Ayrıca	 işçiye	 iş	 arama	 izni	 kullandırılmamış	 ve	 bu	 sürede	 işçi	
çalıştırılmışsa,	 işveren	 izin	 sürelerine	 ilişkin	 ücrete	 ek	 olarak	 işçinin	 çalıştırıldığı	
sürenin	ücretini	de	yüzde	yüz	zamlı	olarak	ödemek	zorundadır.	73	
	
Tüm	 bu	 açıklamalardan	 anlaşılacağı	 üzere	 iş	 arama	 iznini	 kullandırmayıp	
karşılığının	 ödenmesi	 kanunun	 amacına	 aykırılık	 teşkil	 edeceğinden	 kural	 olarak	
mümkün	değildir.	Ancak	 iznin	kullandırılması	elde	olmayan	bir	sebepten	mümkün	
olamamışsa	ve	bildirim	süresi	de	dolmuşsa	ancak	bu	halde	iznin	paraya	çevrilmesi	
uygun	görülebilir.74	

D.	Peşin	Ödeme	ile	İş	Akdinin	Feshi	
	
İşveren	 belirsiz	 süreli	 bir	 iş	 sözleşmesini	 fesih	 bildirim	 sürelerine	 uyarak	
feshedebileceği	gibi,	bildirim	süresince	işçiyi	çalıştırmak	istemezse	bu	süreye	ilişkin	
ücretini	 peşin	 ödemek	 şartıyla	 sözleşmeyi	 derhal	 sona	 erdirebilir.	 İş	 Kanunu	
m.17/f.5	 (TBK	 m.432/f.4)	 “İşveren	 bildirim	 süresine	 ait	 ücreti	 peşin	 vermek	
suretiyle	 iş	 sözleşmesini	 feshedebilir.”	 ibaresiyle	 durumu	 düzenlemiştir. 75 	İş	
kanununca	 sadece	 işverene	 tanınmış	 olan	 peşin	 ödeme	 ile	 iş	 akdinin	 feshi	 imkânı	
hem	işçiyi	hem	de	işvereni	korur	niteliktedir.	Zira	işçi	bu	süre	içinde	hem	iş	görme	
borcundan	 kurtulmuş	 olacak	 hem	 de	 ücretini	 peşin	 olarak	 alacaktır	 ve	 bildirim	
süresince	 tüm	 zamanını	 yeni	 iş	 aramak	 için	 kullanabilecektir.	 Diğer	 yandan	 ise	
işveren	işten	çıkarılacağını	bilen	işçinin	yaşayabileceği	verim	düşüklüğünden	yahut	
iş	güvenliğini	tehlikeye	düşürücü	davranışlarından	bulunabilme	ihtimalinden	peşin	
ödeme	yapmak	sureti	ile	kurtulacaktır.	76	
	

																																																								
72	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	569.	
73	Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	Esaslar	 –	Bireysel	 İş	Hukuku),	 569;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	368;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	271-272.	
74	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	369.	
75	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	369;	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	
Hukuku),	570;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	272.	
76	Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	Esaslar	 –	Bireysel	 İş	Hukuku),	 570;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	369;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	273.	
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Belirsiz	süreli	 iş	akdini	feshetmek	isteyen	işveren	ya	bildirim	sürelerini	vermeli	ya	
da	peşin	ödeme	yoluna	gitmelidir.	Bu	 iki	 seçeneğin	bir	arada	kullanılması	olanaklı	
değildir.77	İşverenin	bildirim	süresinin	bir	kısmını	kullandırıp	kalan	süre	için	peşin	
ödeme	 yaparak	 iş	 akdini	 feshetmesi	 mümkün	 değildir.	 Aksi	 halde	 her	 işveren	
kendisine	 ait	 bir	 fesih	 modeli	 oluşturacaktır	 ki	 bu	 durum	 emredici	 hüküm	
niteliğinde	olan	m.17’nin	ne	lafzı	ile	ne	de	amacı	ile	bağdaşır.	78	
	
Bildirim	süreleri	esas	alınarak	peşin	olarak	ödenecek	bu	ücret	temel	ücret	olmayıp,	
geniş	 anlamda	 ücrettir.	 İş	 Kanunu	 m.17/f.	 Son	 “Bu	 maddeye	 göre	 ödenecek	
tazminatlar	 ile	 bildirim	 sürelerine	 ait	 peşin	 ödenecek	 ücretin	 hesabında	 32	 nci	
maddenin	birinci	fıkrasında	yazılan	ücrete	ek	olarak	işçiye	sağlanmış	para	veya	para	
ile	 ölçülmesi	 mümkün	 sözleşme	 ve	 Kanundan	 doğan	 menfaatler	 de	 göz	 önünde	
tutulur.”	hükmü	açıktır.	79	Bildirim	süreleri	 içinde	peşin	ödenecek	ücret	 için	 işçinin	
en	 son	ücreti	 esas	 alınmakla	birlikte	 çalışmış	 gibi	 sayılan	 süre	 içinde	herhangi	bir	
değişiklik	olmuş	ise,	ücret	zammı	gibi,	bunlar	da	dikkate	alınacaktır.80	
	
Sözleşmenin	 bildirim	 sürelerine	 uyularak	 feshedilmesi	 halinde	 taraflar	 bildirim	
süresi	boyunca	iş	akdinden	doğan	tüm	haklarını	talep	edebilecektir.	Ancak	işverenin	
peşin	 ödeme	 ile	 iş	 akdini	 feshi	 halinde	 bildirim	 süresince	 çalışmayan	 işçinin	 bu	
sürede	 doğacak	 haklarını	 (toplu	 iş	 sözleşmesi	 zammı,	 bu	 sürenin	 kıdemden	
sayılması,	 kıdem	 tazminatının	 tavanının	 yükselmesinden	 doğacak	 fark	 gibi)	 talep	
edip	 edemeyeceği,	 bir	 diğer	 değişle	 bildirim	 süresinin	 işçinin	 çalışma	 süresinden	
sayılıp	sayılmayacağı	doktrinde	 tartışmalıdır.81	Esasen	bu	 tartışmanın	 temeli	peşin	
ödeme	ile	feshedilen	iş	akdinin	ne	zaman	son	bulacağı	problemidir.	Yargıtay’a	göre	
“Hizmet	 sözleşmesinin	 bozulması	 yolundaki	 irade	 açıklaması	 bozucu	 yenilik	
doğuran	 bir	 hakkın	 kullanılması	 niteliğinde	 olup	 kullanılmakla	 derhal	 hukuksal	
sonuçlarını	doğurur.	Olayda	davalı	hizmet	sözleşmesini	ihbar	öneli	vermeden	derhal	
bozmuştur.	Bu	durum	karşısında	artık	ihbar	önellerinin	hizmet	süresine	eklenmesi	

																																																								
77	Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	Bireysel	 İş	Hukuku),	 570;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	369.	
78	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	571.	
79	Süzek,	 İş	 Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	 Bireysel	 İş	 Hukuku),	 571;	 Çelik,	 Caniklioğlu,	 Canbolat,	 İş	
Hukuku	Dersleri,	274.	
80	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	370.	
81	Çelik,	 Süreli	Fesihte	 İşçinin	Kişiliğine	 İlişkin	Geçerli	Sebep	Olarak	Yeterliliği	Ve	Davranışları,	20;	
Süzek,	 İş	 Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	 Bireysel	 İş	 Hukuku),	 571;	 Narmanlıoğlu,	 İş	 Hukuku	 Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	371;	;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	272-273.	
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ve	bu	süre	içinde	gerçekleşecek	hakların	ihbar	ve	kıdem	tazminatına	yansımasından	
söz	edilemez.”	(Y9HD	24.12.1982	9330/10107)82	
	
Doktrinde	yer	alan,	Yargıtay’ın	bu	 içtihadının	her	şeyden	önce	 İş	Kanunu	m.17/f.5	
hükmünün	 amacı	 ile	 bağdaşmadığı	 kanaatine	 katılıyoruz.	 İşverenin	 peşin	 ödeme	
yoluyla	 iş	 akdine	 son	 verebilme	 imkânı	 yukarıda	 da	 izah	 olunduğu	 gibi	 işçinin	
yaşayacağı	 moral	 bozukluğu	 nedeni	 ile	 işverenin	 zarara	 uğramasını	 önlemeyi	
amaçlamış,	taraflar	arasında	bir	menfaat	dengesi	kurmuştur.	Yargıtay’ın	görüşünün	
benimsenmesi	 halinde	 yalnızca	 işverene	 tanınan	 bir	 yetki	 neticesinde	 işçinin	
bildirim	süresinde	doğacak	haklardan	mahrum	bırakılması	sonucu	doğacak;	işveren	
kendisine	 tanınan	 bu	 yetki	 ile	 işçiyi	 zarara	 uğratabilecektir.	 Ayrıca	 İş	 Kanunu	
m.17/f.2	hükmü	emredici	olup,	kanun	bildirim	sürelerinin	taraflardan	birinin	veya	
ikisinin	 iradesi	 ile	 kaldırılamayacağını	 hüküm	 altına	 almıştır.	 Yargıtay’ın	 görüşü	
kabul	edilirse	işverene	peşin	ödeme	suretiyle	iş	akdini	feshederek	iş	akdinin	süreli	
feshine	 ve	 bildirim	 süresine	 ilişkin	 hükümleri	 ortadan	 kaldıracak,	 işçiyi	 bu	 süre	
içinde	 doğacak	 haklardan	 yoksun	 bırakacak	 bir	 yetki	 tanınmış	 olur.	 Bu	 durumun	
kanunun	amacıyla	ve	süreli	fesih	mantığı	ile	bağdaşmaz.	Sonuç	olarak	fesih	bildirimi	
ister	usulüne	uygun	olarak	yapılsın	ister	yapılmasın,	işverence	ister	bildirim	süreleri	
verilsin	 isterse	 peşin	 ödeme	 yoluna	 gidilsin	 iş	 sözleşmesi	hukuken	bildirim	süreleri	
sonunda	sona	ermiş	olur.83	
	
Belirtmek	 gerekir	 ki	 Yargıtay	 yukarıda	 değinilen	 içtihatlarını	 yumuşatmış	 ve	 bazı	
istisnalar	 öngörmüştür.	 Yüksek	 mahkemeye	 göre	 işveren	 bildirim	 süresinde	
doğacak	 haklardan	 işçiyi	 yararlandırmamak	 için	 peşin	 ödeme	 yolu	 ile	 iş	
sözleşmesini	 feshetmişse,	 işçinin	 bildirim	 süresinde	 doğacak	 hakları	 talep	 etme	
hakkı	doğacaktır.	Ancak	bu	hak	bir	 tazminat	 talebi	olarak	nitelendirilir.84	Yukarıda	
da	 izah	ettiğimiz	gibi	Yargıtay’ın	bu	görüşüne	de	katılmak	mümkün	değildir.	Peşin	
ödeme	 ile	 yapılan	 fesihlerde	 işverenin	 bu	 hakkını	 kötüye	 kullanıp	 kullanmadığına	
bakılmaksızın	işçinin	bildirim	süresi	içinde	doğacak	tüm	haklardan	yararlanacağını	
kabul	 etmek	 kanunun	 amacına	 ve	 temel	 iş	 hukuku	 ilkelerine	 daha	 uygun	
düşecektir.85	
	

																																																								
82	Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	Esaslar	 –	Bireysel	 İş	Hukuku),	 571;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	371;		Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	272-273.	
83	Süzek,	 İş	 Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	 Bireysel	 İş	 Hukuku),	 572;	 Çelik,	 Caniklioğlu,	 Canbolat,	 İş	
Hukuku	Dersleri,	 272;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	 371-375;	Çelik,	 Süreli	 Fesihte	
İşçinin	Kişiliğine	İlişkin	Geçerli	Sebep	Olarak	Yeterliliği	Ve	Davranışları,	21.	
84	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	373;	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	
Hukuku),	572.	
85	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	572.	



	 16	

E.	Usulsüz	Fesih	ve	Sonuçları		
	
Belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmesi	 kanunda	 belirtilen	 yahut	 sözleşme	 ile	 öngörülmüş	
bildirim	 sürelerine	 uyulmaksızın	 feshedilirse86	usulsüz	 fesih	 ortaya	 çıkar.	 Belirsiz	
süreli	 iş	 sözleşmelerinde	 iki	 tarafın	 da	 fesih	 bildiriminde	 bulunma	 zorunluluğu	
olduğundan	 usulsüz	 fesih	 ve	 sonuçları	 bu	 zorunluluğu	 yerine	 getirmeyen	 işveren	
için	olduğu	gibi	işçi	için	de	söz	konusu	olacaktır.87	Usulsüz	feshin	sonucunda	usulsüz	
feshe	maruz	kalan	taraf	fesih	hakkını	kullanan	taraftan	ihbar	tazminatı	ile	maddi	ve	
manevi	 tazminat	 talep	 edebilecektir.	 Ayrıca	 usulsüz	 feshe	 muhatap	 olan	 işçi	
koşulları	varsa	kıdem	tazminatı		talep	edebilecektir.88	

a.	İhbar	Tazminatı	
	
İş	Kanunun	17.	Maddesinin	4	fıkrasına	göre	(DİK	m.16/D,	TBK	m.438/f.1)	“Bildirim	
şartına	 uymayan	 taraf,	 bildirim	 süresine	 ilişkin	 ücret	 tutarında	 tazminat	 ödemek	
zorundadır.”	 Uygulamada	 ve	 doktrinde	 ihbar	 tazminatı	 olarak	 adlandırılan	 bu	
tazminat	yalnızca	belirsiz	süreli	iş	sözleşmelerinin	usulsüz	feshinde	feshe	maruz	kalan	
tarafça	 talep	 edilebilecektir.	 Bu	 bağlamda	 belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmesinde	 usulsüz	
fesihte	bulunan	işçi	de	bu	tazminatı	ödemekle	yükümlüdür.	89		
	
Yukarıda	da	değinildiği	üzere	belirsiz	süreli	iş	sözleşmelerinde	usulsüz	feshe	maruz	
kalan	 taraf	 ihbar	 tazminatını	 talep	 hakkını	 haizdir.	 Dolayısıyla	 İK	m.24/II	 veya	 İK	
m.25/II	 uyarınca	 zorlayıcı	 sebeplerle	 iş	 akdini	 haklı	 nedene	 dayanarak	 kendisi	
fesheden	taraf	ihbar	tazminatı	talep	edemez.	90	
	
İhbar	 tazminatı	 klasik	 sorumluluk	 hukuku	 bağlamındaki	 tazminatlardan	 farklı	
olarak	 usulsüz	 feshin	 varlığı	 halinde	 muhakkak	 ödenmek	 üzere	 götürü	 olarak	
saptanmıştır.	 Gerçekten	 de	 kanunun	 açık	 lafzından	 görüleceği	 üzere	 bildirim	
sürelerine	 uyulmaması	 halinde	 karşı	 tarafa	 ödenecek	 miktar	 bildirim	 süresine	
ilişkin	 ücrettir.	 Ayrıca	 klasik	 tazminat	 taleplerinden	 farklı	 olarak	 ihbar	 tazminatı	
talep	 edecek	 taraf	 zararını	 kanıtlamak	 zorunda	 değildir.	 Zira	 usulsüz	 feshe	maruz	
kalan	 tarafın	 zararı	 bildirim	 süresine	 ilişkin	 ücretten	 daha	 az	 olsa	 ve	 hatta	 hiçbir	
																																																								
86	Örneğin	bildirim	süresi	 verilmemesi	 veya	eksik	verilmesi	 yahut	peşin	ödeme	 ile	 fesihte	bildirim	
sürelerine	ilişkin	ücret	ödenmemesi	ya	da	eksik	ödenmesi	gibi.	
87	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	376;	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	
Hukuku),	573.	
88	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	573.	
89	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	377;	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	
Hukuku),	573.	
90	Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	Bireysel	 İş	Hukuku),	 573.	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	 Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	379.	



	 17	

zararı	 söz	 konusu	 olmasa	 (örneğin	 işçi	 hemen	 çok	 daha	 yüksek	 maaşlı	 bir	 işe	
başlasa)	 dahi	 kanunun	 belirlediği	 götürü	 bedel	 talep	 edilebilecektir.	91	Yasadan	
doğan	bir	götürü	tazminat	niteliğinde	olan	ihbar	tazminatı	TBK	m.	146	kapsamında	
olup	10	yıllık	zamanaşımı	süresine	tabidir.	Bu	sebeple	ücrete	 ilişkin	kurallar	 ihbar	
tazminatına	uygulanmaz.92	
	
İhbar	 tazminatının	 tayininde	esas	alınacak	ücret	 iş	 sözleşmesinin	 feshi	 sırasındaki	
son	ücrettir.	 Bu	 bağlamda	 iş	 karşılığı	 ödenen	dar	 anlamda	ücretin	 yanı	 sıra	 işçiye	
sağlanmış	olan	para	ve	para	ile	ölçülmesi	mümkün	sözleşmeden	ve	kanundan	doğan	
tüm	 menfaatlerin	 de	 göz	 önünde	 bulundurulması	 gerekecektir	 (İş	 Kanunu	
m.17/son).93	Söz	konusu	hüküm	peşin	ödeme	yoluyla	iş	akdinin	feshi	başlığı	altında	
anlatıldığından,	 burada	 tekrara	 mahal	 vermemek	 için	 yalnızca	 bu	 kadar	
değinilmekle	yetinilecektir.		
	
Bildirim	 sürelerinin	 sözleşme	 ile	 belirlendiği	 durumlarda	 ihbar	 tazminatının	 nasıl	
hesaplanacağı	 doktrinde	 tartışmalıdır.	 Bu	 ihtimalde	 ihbar	 tazminatı	 kanunun	
belirlediği	asgari	sürelere	göre	mi	yoksa	taraflarca	kararlaştırılmış	sürelere	göre	mi	
hesaplanacaktır?	Bizim	de	katıldığımız	görüşe	göre	bildirim	sürelerinin	sözleşme	ile	
artırılması	 halinde	 ihbar	 tazminatının	 da	 artırılmış	 sürelere	 göre	 hesaplanması	
gerekmektedir.	 Zira	 İK	m.17/f.3’de	 bildirim	 sürelerinin	 asgari	 olduğu	 ve	 sözleşme	
ile	 artırılabileceği	 açıkça	 düzenlenmişken	 ihbar	 tazminatı	 hesabında	 bu	 sürelerin	
dikkate	alınmaması	için	herhangi	bir	sebep	mevcut	değildir.94	
	
Ancak	Yargıtay	bu	konuda	bir	ayrıma	gitmekte	ve	sözleşme	ile	bildirim	sürelerinin	
artırılmış	 olması	 halinde;	 işverenin	 artırılmış	 sürelere	 göre	 hesaplanacak	 ihbar	
tazminatına	 mahkûm	 edilebileceğini,	 işçinin	 ise	 artırılmış	 sürelere	 göre	
hesaplanacak	 ücret	 tutarında	 değil	 kanunun	 belirlediği	 yasal	 bildirim	 sürelerine	
göre	 hesaplanacak	 ihbar	 tazminatını	 ödeyeceği	 yönünde	 kararlar	 vermektedir	
(Örnek:	 Y9HD	 30.04.2002	 20615/6928). 95 	Ancak	 yukarıda	 belirtildiği	 üzere	
Yargıtay’ın	 bildirim	 sürelerinin	 sözleşmede	 kararlaştırılmasına	 ilişkin	 görüşü	 de	
zaten	işveren	için	öngörülen	sürenin	işçi	için	öngörülen	süreye	eşit	veya	daha	fazla	
																																																								
91	Süzek,	 İş	 Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	 Bireysel	 İş	 Hukuku),	 574;	 Çelik,	 Caniklioğlu,	 Canbolat,	 İş	
Hukuku	Dersleri,	274;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	377,	381.	
92	Süzek,	 İş	 Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	 Bireysel	 İş	 Hukuku),	 574;	 Çelik,	 Caniklioğlu,	 Canbolat,	 İş	
Hukuku	Dersleri,	275.	
93Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	 Bireysel	 İş	Hukuku),	 575;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	 Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	384;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	276.	
94	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	383;	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	
Hukuku),	575.	
95	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	267;	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	
İş	Hukuku),	575;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	383.	
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olmasının	 şart	 olduğu	yönündedir.	Bu	 şarta	uyulduğu	 takdirde	bildirim	 sürelerine	
uymadan	iş	akdini	fesheden	işçinin	de	sözleşmede	artırılmış	ihbar	süresine	göre	bir	
tazminata	mahkûm	edilmesi	Yargıtay’ın	kararları	arasında	bir	uyum	sağlayacak	ve	iş	
hukuku	ilkelerine	de	daha	uygun	olacaktır.96	

b.	Maddi	ve	Manevi	Tazminat	
	
Usulsüz	fesih	nedeni	 ile	taraflar	 lehine	 ihbar	tazminatının	yanı	sıra	maddi	ve/veya	
manevi	 tazminat	 da	 doğabilir.	 1475	 sayılı	 İş	 Kanununun	 bildirim	 ve	 ihbar	
tazminatını	 düzenleyen	 13.	 maddesinin	 son	 fıkrasında	 tarafların	 ayrıca	 tazminat	
isteme	hakları	saklı	tutulmuştur.	Bu	hükme	karşılık	gelen	4857	sayılı	yürürlükte	İş	
Kanununun	17.	Maddesinde	 ayrıca	 tazminat	 talep	hakkı	 saklı	 tutulmamıştır	 ancak	
bu	 durum	 tarafların	 usulsüz	 fesih	 nedeni	 ile	 uğradıkları	 zararı	 koşulları	 varsa	
tazmin	 edebilmelerine	 engel	 değildir.	 Zira	 genel	 hükümler	 çerçevesinde	 her	 kişi	
uğradığı	zararı	belli	unsurları	ispatlamak	kaydıyla	talep	edebilir.97	
	
Uğranılan	 zararın	 ve	 bu	 zarar	 ile	 diğer	 yanın	 sözleşmeye	 son	 vermesi	 arasındaki	
illiyet	 bağının	 ispatlanması	 halinde98	her	 iki	 taraf	 da	 tazminat	 talep	 edebilirler.	
Ancak	 bu	 talebe	 uygulamada	 ender	 olarak	 rastlanılmakta	 ve	 daha	 çok	 işçiler	
tarafından	ileri	sürülmektedir.99	Bunun	sebebi	de	usulsüz	fesih	ve	veya	kötü	niyetli	
fesih	 hallerinde	 tarafların	 talep	 edilecek	 maddi	 tazminat	 konusu	 zararın	 ihbar	
tazminatı	 ve	 veya	 kötüniyet	 tazminatını	 aşması	 gerekliliğidir.	 Bu	 halde	 talepte	
bulunan	taraf	 ihbar	 tazminatını	 (ve/veya	kötüniyet	 tazminatını)	aşan	bir	zararının	
varlığını	ispatlamak	zorundadır.100	
	
Diğer	 yandan	 taraflardan	 birinin	 iş	 sözleşmesini	 feshetmesi	 diğer	 tarafın	 kişilik	
haklarını	 ihlal	 etmiş,	 feshe	 muhatap	 olan	 tarafın	 onuru	 veya	 mesleki	 itibarı	
zedelenmiş	yani	manevi	bir	zararı	doğmuşsa,	manevi	tazminat	talep	hakkı	da	doğar.	

																																																								
96	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	575.	
97	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	389;	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	
Hukuku),	576.	
98	YHGK	 15.03.1995,	 9-801/182	 sayılı	 kararına	 göre	 işçinin	 yeni	 bir	 iş	 bulamamasına	 işveren	
davranışı	ile	neden	olmadıkça,	işçi	fesihten	sonra	çalışmadığı	ve	boşta	geçen	süreler	için	işverenden	
tazminat	isteyemez,	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	576.	
99	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	390.	
100	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	390-391;	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	
İş	Hukuku),	576.	
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Manevi	zararın	tazmini	TBK	m.58	çerçevesinde	talep	edilecek	ve	yine	zararın	varlığı	
ve	uygun	illiyet	bağının	ispat	edilmesi	gerekecektir.101	

c.	Kıdem	Tazminatı	
	
Belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmesinin	 usulsüz	 feshi	 halinde	 işyerinde	 bir	 yıldan	 fazla	
çalışmış	 olan	 işçi	 kıdem	 tazminatına	da	hak	kazanır.	 Çünkü	 İş	Kanunu	uyarınca	 iş	
sözleşmesinin	 İK	m.25/II	 ’de	 sayılan	 nedenler	 dışında	 işverence	 feshi	 halinde	 işçi	
kıdem	tazminatına	hak	kazanacaktır.	Dolayısıyla	bu	haller	dışında	belirsiz	süreli	 iş	
sözleşmesinin	usulüne	uygun	veya	usulsüz	feshi	halinde	işçi	kıdem	tazminatına	hak	
kazanacaktır	(EİK	m.14,	DİK	m.20,	BİK	m.6).	102		

F.	Fesih	Hakkının	Kötüye	Kullanılması	
	
İş	Kanununun	17.	Maddesinin	6.	Fıkrası	uyarınca	iş	güvencesi	kapsamı	dışında	kalan	
işçilerin	 iş	 sözleşmesinin	 işveren	 tarafından	 fesih	hakkının	 kötüye	 kullanılması	 ile	
sonlandırılması	halinde,	işçiye	bildirim	süresinin	üç	katı	tutarında	tazminat	ödenir.	
İşverenin	 fesih	 için	 bildirim	 şartına	 da	 uymaması	 ayrıca	 ihbar	 tazminatı	 da	
ödemesini	gerektirir.	103	
	
Hukukumuzda	iş	güvencesi	kapsamı	dışında	kalan	belirsiz	süreli	iş	sözleşmelerinde	
süreli	 fesih	 hakkı	 kendiliğinden	 doğduğundan	 yani	 bir	 sebebin	 varlığı	
aranmadığından,	 işverenin	 fesih	 özgürlüğüne	 (sendikal	 nedenle	 yapılan	 fesihler	
dışında)	 getirilen	 tek	 önemli	 sınırın	 hakkın	 kötüye	 kullanılması	 (MK	m.2)	 olduğu	
söylenebilir.104	
	
İşveren	süreli	fesih	hakkını	kötüye	kullanmışsa	yapılan	fesih	geçerli	sayılacak	ancak	
kanunda	 öngörülen	 bir	 takım	 tazminatların	 ödenmesi	 gerekecektir.105	İK	 m.17/6	
kötüniyet	 tazminatını	 İK	 18-21	 maddeleri	 dışında	 kalan	 işçilerin	 talep	 edeceğini	
açıkça	 düzenlediğinden	 iş	 güvencesi	 kapsamında	 olan	 işçiler	 kötüniyet	 tazminatı	

																																																								
101Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	391;	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	
Hukuku),	 576-577;	 Madak,	 İş	 Sözleşmesinin	 Sonra	 Ermesinin	 İş	 Hukuku	 Açısından	
Değerlendirilmesi,	25.	
102	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	577.	
103	Çelik,	 Caniklioğlu,	 Canbolat,	 İş	 Hukuku	 Dersleri,	 279;	 Narmanlıoğlu,	 İş	 Hukuku	 Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	393.	
104	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	577;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	İş	
İlişkileri	I,	400.	
105	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	578.	
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talep	 edemezler.106	İş	 güvencesi	 kapsamı	 dışında	 kalan	 işçiler	 de	 feshin	 sendikal	
nedenlerle	 yapılması	 halinde	 Sendikalar	 ve	 Toplu	 İş	 Sözleşmesi	 Kanunu	 m.25/f.4	
gereğince	kötüniyet	tazminatı	isteyemezler.	Bu	işçiler	kötüniyet	tazminatı	yerine	en	
az	bir	yıllık	ücretleri	 tutarında	sendikal	tazminat	 talep	edebilirler.	Bu	 işçiler	ayrıca	
aynı	 iş	 güvencesi	 kapsamındaki	 işçiler	 gibi	 feshin	 geçersizliğini	 ileri	 sürebilir	 yani	
işe	iade	davası	açabilirler	(STSK	m.25/f.5)107	
	
Fesih	hakkının	 işverence	kötüye	kullanılmasını	düzenleyen	 İK	m.17/f.6	hükmünde	
ayrıca	 ihbar	 tazminatına	 da	 değinilmesi	 fesih	 hakkının	 kötüye	 kullanılması	 ile	
usulsüz	 feshin	 iki	 farklı	 ve	 bağımsız	 olgu	 olduğunu	 göstermektedir.	 Zira	 işveren	
süreli	 fesih	 hakkını	 İK	 m.17’ye	 uygun	 olarak	 yani	 usulüne	 uygun	 olarak	 ancak	
objektif	 iyiniyet	 kurallarına	 aykırı	 olarak	 kullanmış	 olabilir.	 Örneğin	 işveren	 işçi	
kendisine	 karşı	 bir	 dava	 açtığı	 için	 ihbar	 sürelerine	 uyarak	 işçinin	 iş	 sözleşmesini	
feshetmiş	 olabilir.	 Burada	 usulüne	 uygun	 ancak	 kötüye	 kullanılmış	 bir	 fesih	 söz	
konusudur.	Bu	halde	İK	m.17	uyarınca	işçi	ihbar	tazminatı	talep	edemeyecek	yalnız	
kötüniyet	 tazminatı	 talep	 edebilecektir.	 Diğer	 yandan	 belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmesi	
bildirim	 sürelerine	 uyulmaksızın	 (usulsüz)	 feshedilmiş	 ve	 aynı	 zamanda	 da	
dürüstlük	kuralına	aykırı	olarak	sonlandırılmış	olabilir.	Bu	halde	hem	usulsüz	fesih	
(m.17/f.4)	 hem	 de	 fesih	 hakkının	 kötüye	 kullanılması	 söz	 konusu	 olacağından	 İK	
m.17/f.6	 uyarınca	 toplamda	 (kötüniyet	 tazminatı	 ve	 ihbar	 tazminatı	 toplamı)	
bildirim	sürelerinin	dört	katı	tutarında	tazminata	hükmedilmesi	gerekir.108	
	
İş	akdinin	feshinin	hangi	sınırlara	tabi	olduğu	bir	diğer	değişle	hangi	noktadan	sonra	
hakkın	 kötüye	 kullanılması	 teşkil	 edeceği	 sorusuna	 öğretide	 birçok	 farklı	 cevap	
verilmiş,	 çeşitli	 ölçütler	 ileri	 sürülmüştür.	 Bunlardan	 objektif	 iyiniyet	 kurallarına	
(dürüstlük	 kuralına)	 aykırılık	 ölçütü;	 işverenin	 fesih	 hakkını	 kullanırken	 zarar	
verme	 kastı,	 kusuru,	 menfaatler	 arası	 aşırı	 dengesizlik,	 hakkın	 sosyal	 amacından	
saparak	 kullanılması	 gibi	 diğer	 ölçütleri	 kapsayıcı	 nitelikte	 olduğundan,	 dürüstlük	
kuralının	 esas	 alınması	 görüşüne	 katılmaktayız. 109 	Bu	 halde	 genel	 hükümler	
doğrultusunda	bir	değerlendirme	yapılacak	ve	her	olayda	hakkın	dürüstlük	kuralına	

																																																								
106	Narmanlıoğlu,	 İş	 Hukuku	 Ferdi	 İş	 İlişkileri	 I,	 394;	 İstanbul	 Ticaret	 Odası,	 Yeni	 İş	 Yasası	
Semineri,	62.	
107	Süzek,	 İş	 Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	 Bireysel	 İş	 Hukuku),	 578;	 Çelik,	 Caniklioğlu,	 Canbolat,	 İş	
Hukuku	Dersleri,	280.	
108	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	Hukuku),	578;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	401-402	
109	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	579;	Çelik,	Süreli	Fesihte	İşçinin	Kişiliğine	
İlişkin	Geçerli	Sebep	Olarak	Yeterliliği	Ve	Davranışları,	25.	
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aykırı	olarak	kullanılıp	kullanılmadığına	yalnızca	o	somut	olayın	şartları	ele	alınarak	
ve	o	somut	olay	için	geçerli	olacak	şekilde	karar	verilecektir.	110		
	
Yargıtay	 kararları	 incelendiğinde	 şu	 hallerin	 işveren	 tarafından	 fesih	 hakkının	
kötüye	kullanılması	teşkil	ettiği	söylenebilir:	İşçinin	pek	yakında	doğacak	bir	haktan	
veya	haklardan	mahrum	bırakılması	amacıyla	yapılan	fesih,	işçinin	şikâyeti	üzerine	
gerçekleştirilen	 fesih	 (bu	halde	 işçinin	 şikâyetinde	haklı	 olması	 gerekmez),	 işçinin	
işveren	aleyhine	tanıklık	yapması	nedeni	ile	gerçekleştirilen	fesih	gibi.111	
	
Kötüniyet	 tazminatı	 da	 ihbar	 tazminatı	 gibi	 işçinin	 herhangi	 bir	 zarara	 uğrayıp	
uğramadığına	bakılmaksızın	ödenen	bir	götürü	tazminat	türüdür.	Yargıtay’a	göre	İK	
m.17/son	 kötüniyet	 tazminatı	 hükümlerini	 de	 kapsadığından,	 kötüniyet	
tazminatının	 hesaplanmasında	 yalnızca	 temel	 ücret	 değil,	 işçiye	 kanun	 yahut	
sözleşme	 ile	 sağlanmış	 para	 veya	 para	 ile	 ölçülebilecek	 her	 türlü	menfaat	 de	 göz	
önünde	 tutulur.112	Ancak	 Yargıtay	 toplu	 iş	 sözleşmesi	 ile	 bildirim	 sürelerinin	 işçi	
lehine	 artırılmış	 olması	 durumunda	 kötüniyet	 tazminatı	 hesabına	 artırılmış	
sürelerin	değil	kanuni	bildirim	sürelerinin	esas	alınması	gerektiği	belirtmiştir.113	
	
İK	m.17/f.6	işverence	fesih	hakkının	kötüye	kullanılmasını	düzenler.	Bunun	yanında	
işçinin	de	fesih	hakkını	kötüye	kullanması	nadiren	de	olsa	olasıdır.	Örneğin	işçinin	
uzun	bir	 süre	bekledikten	 sonra	 işverenin	kendisine	 en	 çok	 ihtiyaç	duyduğu	 anda	
yani	 zamansız	 olarak	 işverenin	 durumunu	 daha	 da	 güçleştirmek	 için	 sözleşmeyi	
feshetmesi	hakkın	kötüye	kullanılmasıdır.	Bu	durumda	işveren	İK	m.17/f.6	uyarınca	
kötüniyet	 tazminatı	 talep	 edemeyecek,	 MK	 m.2/f.2	 uyarınca	 genel	 hükümler	
uygulanacak	 ve	 genel	 hükümlere	 göre	 hesaplanacak	 bir	 tazminata	
hükmedilebilecektir.114	
	
İş	 güvencesi	 kapsamında	 olmayan	 işçi,	 işverenin	 fesih	 hakkını	 kötüniyetle	
kullandığını	 iddia	 ediyorsa	 iddiasını	 kanıtlamakla	 mükelleftir.	 Ancak	 yukarıda	 da	
değinildiği	 üzere	 iş	 güvencesi	 hükümlerine	 tabi	 olmayan	 işçilerin	 sözleşmelerinin	
STSK	 m.25/f.6’da	 ele	 alınan	 sendikal	 nedenle	 feshi	 halinde	 feshin	 nedenini	 ispat	

																																																								
110	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	394-395.	
111	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	581-582;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	
İş	İlişkileri	I,	396-397.	
112	Y9HD	21.01.2013,	39366/2074,	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	583.	
113	Y9HD	25.12.2003	21909/22733,	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	583.	
114	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	584.	



	 22	

yükü	 işverene	 aittir.	 Feshin	 işverenin	 ileri	 sürdüğü	 nedene	 dayanmadığını	 iddia	
eden	işçi	ise	feshin	sendikal	nedene	dayandığını	ispatla	mükelleftir.115		

2.	İş	Güvencesi	Kapsamında	Olanlar	Açısından	Süreli	Fesih	
	
Kanun	iş	güvencesi	hükümlerine	tabi	işçilerin	iş	akdinin	süreli	feshine	ilişkin	kimi	ek	
şartlar	 öngörmüştür.	 Yukarıda	 değinilen	 birçok	 esas	 (ihbar	 süresi	 ve	 tazminatı,	
kıdem	 tazminatı	 gibi)	 iş	 güvencesi	 kapsamındaki	 işçiler	 için	 de	 uygulanmakla	
birlikte,	 kanunun	 getirdiği	 bir	 takım	 ek	 şartlara	 (İK	 m.18-20)	 uyulmaması	
sözleşmenin	 feshini	 geçersiz	 kılacak	 ve	 bu	 bağlamda	 işçinin	 işe	 iade	 gibi	 bazı	 ek	
talepleri	 	 (İK	 m.21)	 olabilecektir.	116	İş	 güvencesi	 kavramı	 başlı	 başına	 ayrı	 ve	
kapsamlı	bir	konu	olmakla	beraber	burada	kısaca	kapsamına	değinilecek	daha	sonra	
iş	güvencesi	hükümlerinin	uygulanacağı	iş	akitlerinin	feshi	anlatılacaktır.	

A.	İş	Güvencesi	Kavramı	ve	Kapsamı	
	
	4857	 sayılı	 kanunla	 hukukumuza	 girmiş	 olan	 iş	 güvencesi	 kavramı	 işçinin	 işini	
güven	altına	alan,	keyfi	fesihlere	karşı	bir	ölçüde	işçiyi	koruyan,	işverenin	iş	akdini	
önceden	 belirlenmiş	 genel	 ve	 objektif	 nedenler	 dışında	 (geçerli	 neden)	 feshine	
imkân	 tanımayan,	 aksi	 halde	 gerçekleştirilen	 feshi	 geçersiz	 sayan	 ve	 bu	 bağlamda	
işçiye	işe	iade	talebi	imkanı	sunan	bir	mekanizmadır.117	Gerçekten	de	hukukumuzda	
4857	 sayılı	 İş	 Kanunu	 öncesinde	 işveren	 herhangi	 bir	 sebep	 göstermek	 zorunda	
olmaksızın	belirsiz	süreli	iş	sözleşmelerini	istediği	zaman	sonlandırabiliyordu.	İhbar	
süresine	 uyulmaması	 yahut	 kötüniyetle	 fesih	 hakkının	 kullanılması	 tazminat	
yükümlülükleri	doğursa	da	yapılan	 fesih	geçerli	 sayılıyor,	 iş	 ilişkisi	 son	buluyor	ve	
işçinin	işe	iadesi	söz	konusu	olamıyordu.118	Ancak	iş	güvencesi	sisteminde	kanunda	
yer	alan	geçerli	nedenlerin	bulunmaması	halinde	yapılan	fesih	geçersiz	sayılmakta,	
diğer	 bir	 ifade	 ile	 bozucu	 yenilik	 doğuran	 fesih	 hakkı	 hüküm	 ve	 sonuç	
doğurmamakta,	 taraflar	 arasındaki	 iş	 ilişkisi	 aynen	 devam	 etmekte	 ve	 dolayısıyla	
işçinin	iş	yerine	iadesi	gerekmektedir.119		
	
İş	 güvencesi	 kavramının	 hukukumuza	 kazandırılması;	 işçinin	 geleceğine	 güven	
duyması,	 her	 daim	 işini	 kaybetme	 ve	 dolayısıyla	 kendisinin	 ve	 ailesinin	 ücretten	
mahrum	 kalma	 kaygısından	 uzak	 tutulması	 gibi	 iş	 hukukunun	 çok	 mühim	 bir	

																																																								
115	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	588-589;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	
İş	İlişkileri	I,	394.	
116	İstanbul	Ticaret	Odası,	Yeni	İş	Yasası	Semineri,	62,	85.	
117	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	6-7.	
118	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	590.	
119	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	593.	
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amacına	 hizmet	 etmiştir.	120	Aynı	 zamanda	 09.06.1994	 yılında	 tarafımızca	 kabul	
edilen	158	Sayılı	ILO	Sözleşmesi	hükümlerine	uyumlu121	bir	mevzuat	oluşturulması	
açısından	 da	 hukukumuzdaki	 bu	 değişiklik	 olumlu	 bir	 gelişme	 olarak	
görülmektedir.122		
	
İş	 Kanununun	 Feshin	 Geçerli	 Sebebe	 Dayandırılması	 başlıklı	 18.	 Maddesi	 aynı	
zamanda	 iş	 güvencesi	 kapsamını	 da	 düzenlemiştir.	 Bu	 madde	 uyarınca	 aşağıdaki	
şartların	 mevcudiyeti	 halinde,	 söz	 konusu	 iş	 ilişkisine	 iş	 güvencesi	 hükümleri	
uygulanacak	ve	sözleşmenin	tarafı	olan	işçi	bu	hükümlerden	yararlanacaktır:	

• İşçinin	İş	Kanunu	veya	Basın	İş	Kanununa	(BİK	m.6)	tâbi	olması	
• İş	sözleşmesinin	işveren	tarafından	feshedilmesi	
• İşyerinde	otuz	veya	daha	fazla	işçinin	çalışıyor	olması	
• İşçinin	belirsiz	süreli	sözleşme	ile	çalışıyor	olması	
• İşçinin	işyerindeki	kıdeminin	altı	aydan	fazla	olması123	
• İşçinin	 işletmenin	 bütününü	 sevk	 ve	 idare	 eden	 işveren	 vekili	 veya	

yardımcısı	olmaması	
• İşçinin	işletmenin	bütününü	sevk	ve	idare	eden	ve	işçiyi	işe	alma	ve	çıkarma	

yetkisi	bulunan	işveren	vekili	olmaması124	

B.	İşverenin	Süreli	Fesih	Hakkını	Kullanırken	Uyması	Gereken	Esaslar	
	
İş	 Kanunu	m.18	 belirsiz	 süreli	 bir	 iş	 sözleşmesinin	 iş	 güvencesi	 hükümlerine	 tabi	
olması	 halinde	 işveren	 tarafından	 ancak	 geçerli	 bir	 nedenin	 varlığında	
feshedilebileceğini	 düzenlemiştir.	 Ardından	 19.	 Maddede	 ise	 sözleşmenin	 feshine	
ilişkin	usul	kurallarına	yer	verilmiştir.	125	Bu	sebeple	öncelikle	kısaca	geçerli	neden	

																																																								
120	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	11.	
121	“Bu	 madde	 ile	 belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmelerinin	 işveren	 tarafından	 feshedilmesi	 hali	 için,	 158	
sayılı	 ILO	 sözleşmesi’nde	 belirlendiği	 üzere,	 geçerli	 bir	 sebep	 bildirme	 zorunluluğu	 getirilmiştir.”	
(4857	SK	18.	Madde	Gerekçesi	Metni)	
122	Sarıbay,	 Türk	 İş	 Hukukunda	 İş	 Güvencesi	 Kapsamında	 Fesih	 Usulü,	 Feshe	 İtiraz	 Ve	 Feshin	
Sonuçları,10;	 Manav,	 İş	 Hukukunda	 Geçersiz	 Fesih	 ve	 Geçersiz	 Feshin	 Hüküm	 ve	 Sonuçları,	 18;	
Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),		593;	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	
Dersleri,	285;	İstanbul	Ticaret	Odası,	Yeni	İş	Yasası	Semineri,	73.	
123	Yer	altı	işlerinde	çalışan	işçilerde	kıdem	şartı	aranmaz	(iK	m.18/f.1).	
124	İstanbul	 Ticaret	 Odası,	 Yeni	 İş	 Yasası	 Semineri,	 73-74;	 Süzek,	 İş	 Hukuku	 (Genel	 Esaslar	 –	
Bireysel	İş	Hukuku),	596-598	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	286	–	298;	Manav,	İş	
Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	32-68;	Madak,	 İş	Sözleşmesinin	
Sonra	 Ermesinin	 İş	 Hukuku	 Açısından	 Değerlendirilmesi,	 28	 -31;	 Sarıbay,	 Türk	 İş	 Hukukunda	 İş	
Güvencesi	Kapsamında	Fesih	Usulü,	Feshe	İtiraz	Ve	Feshin	Sonuçları,	
20-49;	Sekmen,	Geçerli	Fesih	Sebeplerinden	İşçi	Davranışları,	20-49.	
125	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	68,	144.	
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kavramına	değinilecek	daha	sonra	da	işverenin	sözleşmeyi	geçerli	olarak	feshetmesi	
için	uyması	gerekli	prosedürlerden	söz	edilecektir.		

	 1.	Geçerli	Neden	Kavramı		
	
İK	m.18/f.1	hükmü	gereğince	“Otuz	veya	daha	fazla	işçi	çalıştıran	işyerlerinde	en	az	
altı	 aylık	 kıdemi	 olan	 işçinin	 belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmesini	 fesheden	 işveren,	 işçinin	
yeterliliğinden	 veya	 davranışlarından	 ya	 da	 işletmenin,	 işyerinin	 veya	 işin	
gereklerinden	kaynaklanan	geçerli	bir	 sebebe	dayanmak	zorundadır.”	Kanun	 geçerli	
nedenin	kaynaklarından	söz	etmiş	olsa	da	geçerli	nedenleri	ayrıntılı	ve	somut	olarak	
belirtmemiştir.126	Ancak	kanunun	madde	gerekçesindeki	açıklamalar	geçerli	neden	
kavramının	daha	iyi	anlaşılmasına	yardımcı	olacaktır.	Gerekçe	metninin	bir	bölümü	
şöyledir:	

“....Bu madde bakımından geçerli sebepler 25 inci maddede belirtilenler kadar 
ağırlıklı olmamakla birlikte, işin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz 
etkileyen hallerdir. Bu nedenle, geçerli fesih için söz konusu olabilecek sebepler, 
işçinin iş görme borcunu kendisinden kaynaklanan veya işyerinden kaynaklanan 
sebeplerle ciddi bir biçimde olumsuz etkileyen ve iş görme borcunu gerektiği 
şekilde yerine getirmesine olanak vermeyen sebepler olabilecektir.  
Sonuçta, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler 
içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul 
etmek gerekecektir.  
İşçinin yeterliliğinden ve davranışlarından kaynaklanan geçerli sebepler 25 inci 
maddede belirtilenlerin dışında kalan ve işyerlerinde işin görülmesini önemli 
ölçüde olumsuz etkileyen sebeplerdir...” 
	

Kanun	 koyucu	 geçerli	 nedenle	 feshi	 açıklarken	 haksız	 fesih	 nedenleriyle	
kıyaslamıştır.	 Hem	 geçerli	 nedenle	 fesih	 hakkının	 hem	 de	 haklı	 nedenle	 fesih	
hakkının	 doğabilmesi	 yasada	 belirtilen	 bir	 takım	 nedenlere	 bağlanmıştır.	 İK	
m.18’deki	 geçerli	 nedenler	 İK	 m.25’de	 sayılan	 haklı	 nedenler	 derecesinde	 ağır	
olmayan	 ancak	 iş	 görme	 borcunun	 gereken	 şekilde	 yerine	 getirilmesine	 de	 imkân	
tanımayan	 nedenler	 olup	 işverene	 süreli	 fesih	 bildiriminde	 bulunma	 hakkı	
kazandırır.	 Bu	 halde	 işveren	 bildirim	 sürelerine	 uymak	 ve	 şartları	 gerçekleşmişse	
kıdem	tazminatı	ödemek	kaydıyla	 iş	akdini	 feshedebilir.	Diğer	yandan	 İK	m.25’deki	
şartların	 varlığı	 halinde	 (haklı	 nedenle	 fesih	 sebepleri)	 işveren	 bildirim	 sürelerini	
beklemeksizin	 ve	 kimi	 hallerde	 kıdem	 tazminatı	 da	 ödemeksizin	 iş	 akdini	 derhal	
sonlandırabilecektir.	 İş	 güvencesi	 kapsamında	 bir	 iş	 ilişkisinin	 işveren	 tarafından	
geçersiz	 fesihle	 veya	 haksız	 fesihle	 sonlandırılmasının	 ortak	 yanı	 ise	 iki	 feshin	 de	

																																																								
126	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	69.	
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geçersiz	 olmasıdır.	 Dolayısı	 ile	 iki	 ihtimalde	 de	 iş	 güvencesi	 kapsamındaki	 işçi	 işe	
iadesini,	 boşta	 geçen	 sürelere	 ilişkin	 ücretini	 ve	 iş	 güvencesinin	 sağladığı	 diğer	
haklarını	talep	edebilecektir.127	
	
Geçerli	 neden	 kavramı	 dürüstlük	 kuralına	 uygun	 makul	 ve	 meşru	 sebepler	
olduğundan	iş	güvencesi	kapsamında	olmayan	iş	ilişkilerinde	işverenin	fesih	hakkını	
kötüye	 kullanması	 yasağı	 ile	 örtüşmektedir.	 	 Ancak	 buradaki	 fark;	 iş	 güvencesi	
kapsamı	 dışındaki	 sistemde	 fesih	 hakkının	 kötüye	 kullanılıp	 kullanılmadığının	
araştırılması	ve	kötüye	kullanmanın	varlığında	dahi	feshin	geçerli	olmasına	karşın	iş	
güvencesi	sisteminde	geçerli	bir	nedenin	var	olup	olmadığının	araştırılması	ve	böyle	
bir	neden	yoksa	feshin	geçersiz	sayılmasıdır.128		
	
Geçerli	 nedenler	 işçinin	 kendisinden	 (kişiliğinden)	 kaynaklanan	 sebepler	 ve	
işyerinden	 kaynaklanan	 sebepler	 (işyeri	 gerekleri	 sebebiyle	 fesih)	 olarak	 ikiye	
ayrılır.	 İşyeri	 gerekleri	 ile	 fesihte,	 belirli	 sayıda	 işçinin	 istihdamına	 olanak	
kalmaması	 nedeni	 ile	 iş	 akdi	 sonlandırılır.	 Oysa	 işçinin	 kişiliğinden	 kaynaklı	
sebeplerin	 varlığı	 halinde,	 işçinin	 sorumluluk	 alanındaki	 bir	 nedenle	 iş	 ilişkisinde	
işlem	 temeli	 çökmüştür	 denebilir.	 İşveren,	 işçiden	 kaynaklı	 geçerli	 bir	 fesih	
nedeninin	varlığı	halinde	işyerinin	gerekleri	sebebi	ile	geçerli	fesihten	farklı	olarak	
işçilerin	sayısını	azaltmayı	değil,	işyerindeki	mevcut	iş	gücünü	sabit	tutmayı	ve	veya	
iyileştirmeyi	hedefler.129	
	
İşçiden	 kaynaklanan	 geçerli	 fesih	 sebepleri	 işçinin	 davranışlarından	 kaynaklanan	
sebepler	ve	 işçinin	yetersizliğinden	kaynaklanan	 sebepler	 olarak	 ikiye	 ayrılır.	 Bu	 iki	
tür	 fesih	 nedenini	 kesin	 hatları	 ile	 birbirinden	 ayırmak	 pek	 mümkün	 olmasa	 da	
genel	olarak	fesih	nedeni	işçinin	iradesi	dışında	ortaya	çıkmışsa	onun	yetersizliğine	
dayalı	 bir	 neden	 vardır	 denilebilir.	 Diğer	 yandan	 fesih	 nedeni	 üzerinde	 işçinin	
iradesi	 etkileyici	 ve	 belirleyici	 ise	 işçinin	 davranışlarından	 kaynaklanan	 bir	 fesih	
nedeni	söz	konusudur.	Bu	sebeple	davranış	nedeni	 ile	 fesihte	 işçinin	kusuru	önem	
taşırken,	 yetersizlik	 nedeni	 ile	 fesihte	 işçinin	 yönlendiremediği,	 iradesi	 ile	 engel	
olamadığı	durumlar	mevcuttur.	İşçiden	kaynaklanan	fesih	nedenleri	ister	yetersizlik	
sebebi	 ile	 ister	 davranış	 sebebi	 ile	 olsun	 her	 iki	 durumda	 da	 işyerinde	
olumsuzluklara	yol	açtığı	takdirde	geçerli	sebep	sayılırlar.	İşçinin	toplumsal	açıdan	

																																																								
127	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	594-595;	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	
Fesih	 ve	 Geçersiz	 Feshin	 Hüküm	 ve	 Sonuçları,	 73;	 Madak,	 İş	 Sözleşmesinin	 Sonra	 Ermesinin	 İş	
Hukuku	Açısından	Değerlendirilmesi,	27.	
128	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	594.	
129	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	71-72.	
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etik	olmayan	ve	onaylanmayan	bir	davranışının	iş	ilişkisine	olumsuz	bir	etkisi	yoksa	
bu	davranış	geçerli	sebep	teşkil	etmez.130	
	
İşçinin	yetersizliğine	karar	verilirken	çalışma	süresince	gözlemlenen	performans	ve	
verimliliği	 değerlendirilir.	 Performans	 işçinin	 harcadığı	 ve	 işin	 üretimine	 kattığı	
emeğin	kalitesi,	birim	zamanda	harcadığı	emeğe	karşılık	üretim	düzeyi/miktarı	da	
işçinin	 verimliliğidir.	 Verimlilik	 işçinin	 yaptığı	 işi	 en	 doğru	 şekilde	 en	 az	 kaynak	
tüketimi	 ve	 masrafla	 gerçekleştirmesidir.	131	İşçinin	 sözleşmeden	 doğan	 iş	 görme	
borcunu	yerine	getirmek	için	gerekli	ehliyet,	kabiliyet,	yeterlilik	ve	uygunluğa	sahip	
olmaması	 işçinin	 yetersizliği	 nedeni	 ile	 sözleşmenin	 feshi	 için	 geçerli	 bir	 neden	
oluşturacaktır.		Bu	yetersizlik	sözleşmenin	feshi	anında	var	olmalı	ve	objektif	olarak	
ulaşılan	bir	sonuç	olmalıdır.	Bu	sebeple	işçinin	yetersizliği	nedeni	ile	fesih	hallerinde	
işçinin	 kusuru	 aranmaz.	132	Örneğin	 işçinin	 hastalığı,	 yaşlılığı	 veya	 emekliliği	 hak	
edecek	yaşa	gelmiş	olması	gibi.133	
	
İşçinin	davranışından	kaynaklanan	geçerli	fesih	nedenleri	ise	işçinin	iş	akdine	aykırı	
davranışları	 sebebi	 ile	 iş	 ilişkisinin	 devamını	 işveren	 bakımından	 çekilmez	 hale	
getirecek	 kadar	 ağır	 olmamakla	 beraber	 işverenden	 bu	 ilişkiye	 devam	 etmesinin	
makul	ölçülerde	beklenemediği134	ve	işyerinde	olumsuz	etkiye	sebep	olan	hallerdir.	
İşçinin	 davranışından	 kaynaklanan	 sebepler	 doğrudan	 işçinin	 iş	 görme	 edimi	 ile	
ilgili	 olmak	 zorunda	 değildir.	 Zira	 işçinin	 iş	 ilişkisinden	 kaynaklanan	 yan	
yükümlülüklerinin	ihlali	de	geçerli	sebep	teşkil	edecektir.135	İş	Kanunu	gerekçesinde	
işçinin	geçerli	fesih	nedeni	sayılabilecek	davranışlarına	örnekler	verilmiştir.	Bunlar	
“…işverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliği yaratmak; işyerinde rahatsızlık 
yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemek arkadaşlarını işverene karşı 
kışkırtmak; işini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek; 
işyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle 
ilişkilere girmek; işin akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak; sık 
sık işe geç gelmek ve işini aksatarak işyerinde dolaşmak; amirleri veya iş arkadaşları ile 
ciddi geçimsizlik göstermek, sıkça ve gereksiz yere tartışmaya girişmek gibi haller.”	dir.		
	
İşletmenin,	 işyerinin	 veya	 işin	 gereklerinden	 kaynaklanan	 geçerli	 fesih	 nedenleri	
işçinin	 kişiliği	 ile	 ilgisi	 olmayan;	 ekonomik,	 teknolojik	 yahut	 işyerindeki	 yapısal	

																																																								
130	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	73,	91.	
131	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	74.	
132	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	75.	
133	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	610-613.	
134	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	619.	
135	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	617;	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	
ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	81.	
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değişiklikler	 nedeni	 ile	 işçi	 ihtiyacının	 azalması	 veya	 başkalaşması	 (farklı	
niteliklerde	 işçiye	 ihtiyaç	duyulması)	sonucunda	ortaya	çıkan	 işgücü	 fazlası	 sebebi	
ile	 işçi	 sayısının	 azalmasını	 gerektiren	 nedenlerdir.	 Bu	 nedenler	 işyeri	 dışından	
kaynaklanan	 nedenler	 ve	 işyeri	 içi	 nedenler	 olarak	 ikiye	 ayrılır.	 Talebin	 azalması,	
ülkedeki	ekonomik	durum,	piyasadaki	durgunluk,	hammadde	sıkıntısı	gibi	nedenler	
işyeri	dışından	kaynaklanan	nedenlerken;	işyerinin	daraltılması,	yeni	teknolojilerin	
uygulanması,	bazı	iş	türlerinin	iptal	edilmesi	gibi	sebepler	işyeri	içi	nedenlerdir.136	

2.	Feshin	Son	Çare	Olması	
	
İşverenin	 geçerli	 bir	 fesih	 yapabilmesi	 için	 yukarıda	 sayılan	 sebeplerin	 varlığı	 tek	
başına	yeterli	değildir.	Fesih	sebebinin	sözleşmenin	sonlandırılmasından	daha	hafif	
önlemlerle	bertaraf	edilemediği	durumlarda	feshe	başvurulmalı	yani	fesih	son	çare	
olarak	 görülmelidir.	 Bu	 bağlamda	 iş	 ilişkisinin	 varlığının	 korunmasını	 amaçlayan	
son	çare	ilkesi	(ultima	ratio)	 iş	güvencesi	sisteminin	işlerlik	kazanması	için	olmazsa	
olmazdır.137		
	
İş	 kanununda	 son	 çare	 ilkesi	 açıkça	 düzenlenmemiştir.	 Ancak	 kanunun	 18.	
maddesinin	 gerekçesinde	 “Bu	uygulamaya	 giderken	 işverenden	beklenen	 feshe	 en	
son	 çare	 olarak	 bakmasıdır.	 Bu	 nedenle	 geçerli	 sebep	 kavramına	 uygun	 yorum	
yaparken	sürekli	olarak	fesihten	kaçınma	olanağının	olup	olmadığı	araştırılmalıdır.	”	
ifadelerine	yer	verilmiştir.138	Ayrıca	son	çare	ilkesinin	MK	m.2’de	yer	alan	dürüstlük	
kuralı	 ve	 hakkın	 kötüye	 kullanılması	 yasağından	 kaynaklandığı	 ve	 hatta	 daha	 çok	
idare	 hukukunda	 kullanılan	 ölçülülük	 ilkesi	 ile	 de	 paralellik	 gösterdiği	
söylenebilir.139	Kanunda	açıkça	yer	almasa	da	 iş	 sözleşmelerinin	 feshinde	son	çare	
ilkesinin	 uygulanması	 gerektiği	 Fransız	 ve	 Alman	 doktrininde	 olduğu	 gibi	
öğretimizde	de	görüş	birliğine	varılmış	bir	konudur.		Bu	ilke	Yargıtay	tarafından	da	
benimsenmiştir.140	Örneğin	 Yüksek	Mahkemenin	 bir	 kararına	 göre	 “Verimi	 düşen,	
performansında	 eksiklik	 görülen	 bir	 işçinin	 sözleşmesinin	 geçerli	 olarak	 feshi	 için	
öncelikle	 bu	 işçinin	 performans	 ve	 verim	 durumuna	 uygun	 başka	 bir	 işte	

																																																								
136	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	628.	
137Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	637;	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	
ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	113;	Madak,	 İş	Sözleşmesinin	Sonra	Ermesinin	 İş	Hukuku	
Açısından	Değerlendirilmesi,	35.	
138	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	110;	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	
Hukuku),	637-638.	
139	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	109,	112.	
140	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	638.	
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çalıştırılması	 imkânının	 olup	 olmadığı	 incelenmeli,	 bu	 statüde	 bir	 işin	 olmaması	
veya	işçinin	bu	yerde	çalışmayı	kabul	etmemesi	gerekir.”141	

3.	İş	Akdinin	Feshinde	Usul	
	
İş	 güvencesi	 kapsamındaki	 iş	 ilişkilerinin	 feshinde	 uyulması	 gereken	 kurallara	
geçmeden	önce	hem	iş	güvencesi	kapsamı	dışında	kalan	hem	de	kapsam	dâhilindeki	
iş	 akitlerinin	 feshinde	 uygulanan	 ortak	 hükümlere	 değinmenin	 faydalı	 olacağı	
kanaatindeyiz.	 İş	 güvencesi	hükümlerine	 tabi	 iş	 ilişkilerinin	 feshine	esas	olarak	 İK	
m.18	 hükümleri	 uygulanır.	 Ancak	 İK	 m.17’nin	 kötüniyet	 tazminatına	 ilişkin	
düzenlemesi	 hariç	 tüm	 hükümleri	 iş	 güvencesi	 kapsamındaki	 iş	 ilişkilerine	 de	
uygulanır	(İK	m.6)142.	Dolayısıyla	iş	güvencesi	kapsamına	giren	bir	işçinin	iş	akdini	
fesheden	 işveren	bildirim	 sürelerine	uymak	 zorunda	 kalacak,	 bu	 süreler	 sözleşme	
ile	 artırılabilecek,	 bildirim	 süresine	 uyulmaması	 halinde	 ihbar	 tazminatına	
hükmedilecek,	 işveren	bildirim	süresinde	 işçiyi	çalıştırmak	 istemezse	peşin	ödeme	
yolu	 ile	 iş	 akdini	 feshedebilecek	 ve	 ayrıca	 işveren	 koşulları	 mevcutsa	 (EİK	m.14)	
işçiye	kıdem	tazminatını	da	ödeyecektir.143	
	
Bu	ortak	hükümler	haricinde	 iş	güvencesi	hükümlerinden	yararlanan	bir	 işçinin	 iş	
akdinin	 feshinde;	 kimi	 fesih	 nedenlerinin	 varlığı	 halinde	 fesihten	 önce	 işçinin	
uyarılması,	feshin	makul	sürede	içinde	yapılması,	fesih	bildiriminin	yazılı	yapılması,	
fesih	 nedeninin	 açık	 ve	 kesin	 bir	 şekilde	 belirtilmesi	 ve	 bazı	 hallerde	 işçinin	
savunmasının	alınması	kurallarına	uyulması	gerekmektedir.		
	
Söz	 konusu	 kurallara	 uyulması	 uygulamada	 işverenin	 haklı	 neden	 -	 geçerli	 neden	
ayrımını	 yapamama	 riskinin	 bertaraf	 edilmesi	 için	 de	 önemlidir.	 Zira	 fesih	
nedeninin	 ağırlığına	 ve	 dolayısı	 ile	 haklı	 bir	 neden	mi	 yoksa	 geçerli	 bir	 neden	mi	
olduğuna	 hâkim	 karar	 verecektir.	 Hâkim	 kararını	 verirken	 tarafların	 hukuki	
değerlendirmeleri	 ile	bağlı	olmadığından	 işverenin	haklı	 sebep	olarak	gördüğü	bir	
fesih	 nedenini	 geçerli	 sebep	 olarak	 nitelendirebilecektir.	 Bu	 halde	 iş	 ilişkisine	 İK	
m.18-21	hükümleri	uygulanacak	ve	işverenin	fesih	prosedürüne	uymaması	halinde	
fesih	 geçersiz	 sayılacaktır.	 Tüm	 bu	 sebeplerle	 işveren	 feshi	 haklı	 bir	 nedene	
dayandırdığını	 düşünse	 dahi,	 iş	 güvencesi	 kapsamındaki	 iş	 ilişkilerinde	 geçerlilik	
şartı	niteliğindeki	kurallara	uyması	(örneğin	 işçiye	 fesih	bildirimini	yazılı	yapması,	

																																																								
141Y9HD	 23.05.2005,	 E.	 2005/19305,	 K.	 2005/22565,	 Manav,	 İş	 Hukukunda	 Geçersiz	 Fesih	 ve	
Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	80.	
142	İşverenin	bildirim	şartına	uymaması	veya	bildirim	süresine	ait	ücreti	peşin	ödeyerek	sözleşmeyi	
feshetmesi,	bu	kanunun	18,	19,	20	ve	21	inci	maddesi	hükümlerinin	uygulanmasına	engel	olmaz.	
143	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	595.	
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işçinin	 savunmasını	 alması)	 	 olası	 bir	 uyuşmazlıkta	 feshin	 geçersizliği	 iddialarına	
karşı	işverenin	lehine	olacaktır.144		

a.	İşçinin	Uyarılması	
	 	
Hukukumuzda	 geçerli	 nedenle	 fesihten	 önce	 işçinin	 uyarılmasına	 ilişkin	 bağlayıcı	
bir	hüküm	bulunmamaktadır.	 İK	m.19	 işçinin	davranışı	veya	yetersizliği	nedeni	 ile	
sözleşmeye	 son	 verilebilmesi	 için	 savunmasının	 alınmasını	 zorunlu	 kılmış	 ancak	
öncesinde	 bir	 uyarıda	 bulunulmasından	 bahsetmemiştir.	 Uluslararası	 Çalışma	
Örgütünün	(ILO)	İş	Akdinin	İşverence	Sona	Erdirilmesine	İlişkin	166	Sayılı	Tavsiye	
Kararında	(m.7-8)	yetersizlik	veya	davranışa	dayalı	fesihte	işçinin	fesih	bildiriminden	
önce	 uyarılması	 gerektiği	 kabul	 edilmiştir.	 Doktrinde	 de	 tavsiye	 kararı	
doğrultusunda	 görüşler	 ileri	 sürülmüş	 ve	 herkesin	 haklarını	 dürüstlük	 kuralına	
uygun	 olarak	 kullanması	 gerektiği	 (MK	 m.2)	 dolayısı	 ile	 işverenin	 iş	 akdini	
feshetmeden	 önce	 işçiye	 davranışını	 düzeltmek	 ve/veya	 mümkünse	 verimini	
artırmak	 konusunda	 son	 bir	 şans	 vermesi	 gerektiği	 belirtilmiştir.	 Çünkü	 geçerli	
nedenle	fesih	halleri	haklı	nedenle	fesih	halleri	kadar	ağır	olmayıp,	geçerli	nedenin	
ortadan	 kaldırılmasının	 mümkün	 olduğu	 hallerde	 objektif	 iyiniyet	 kuralları	
gereğince	 işçiye	 bir	 uyarının	 (ihtarın)	 yapılması	 gereklidir.145	Ayrıca	 yapılan	 uyarı	
ileride	 çıkacak	 muhtemel	 bir	 ihtilafta	 geçerli	 sebeple	 sözleşmeyi	 feshettiğini	 ileri	
süren	işverene	ispat	kolaylığı	sağlayacaktır.146	
	
Yukarıda	 da	 izah	 edildiği	 gibi	 işçinin	 davranışlarından	 kaynaklanan	 geçerli	 fesih	
nedenleri	 ile	 yetersizliğinden	 kaynaklanan	 geçerli	 fesih	 nedenleri	 genel	 olarak	
işçinin	bu	sebepleri	 iradesi	 ile	engelleyip	engelleyemeyeceği	noktasında	 farklılaşır.	
İşçi	 davranışlarını	 iradesi	 ile	 değiştirebilirken	 kural	 olarak	 yetersizliğine	 ilişkin	
sebeplere	 iradesiyle	 etki	 edemeyecektir.	 Bu	 sebeple	 işçinin	 davranışından	
kaynaklanan	 sebeplerle	 iş	 sözleşmesinin	 feshinde	 işçinin	 uyarılması	 (ihtar)	 daha	
çok	önem	arz	etmektedir.	Ancak	irade	kıstası	her	zaman	yetersizlik	nedeni	ile	fesih	
halleriyle	 davranış	 nedeni	 ile	 fesih	 hallerini	 birbirinden	 ayırma	 olanağı	 sunmaz.	
İçinin	 davranışını	 objektif	 olarak	 değiştirmesi	 mümkün	 olmayabileceği	 gibi	
yetersizliğini	(örneğin	bir	takım	hızlandırılmış	eğitimler	alarak)	ortadan	kaldırması	
söz	 konusu	 olabilir.	 Bu	 bağlamda	 dürüstlük	 kuralı	 çerçevesinde	 her	 somut	 olaya	
göre	 işverenin	 işçiyi	 uyarma	 yükümlülüğü	 olup	 olmadığı	 incelenmelidir.	 İşçinin	

																																																								
144	Sarıbay,	Türk	İş	Hukukunda	İş	Güvencesi	Kapsamında	Fesih	Usulü,	Feshe	İtiraz	Ve	Feshin	
Sonuçları,	62.	
145	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	644-645;	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	
Fesih	 ve	Geçersiz	 Feshin	Hüküm	ve	 Sonuçları,	 90-91;	Madak,	 İş	 Sözleşmesinin	 Sonra	Ermesinin	 İş	
Hukuku	Açısından	Değerlendirilmesi,	35.	
146	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	93.	
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davranışını	 objektif	 olarak	 değiştirmesi	 yahut	 yetersizliğini	 gidermesi	 mümkün	
değilse	veya	ihtara	rağmen	işçinin	davranışında	bir	değişiklik	beklenemiyorsa	ihtara	
gerek	 yoktur.	 Ancak	 işveren	 her	 fesih	 nedeninde	 bu	 ayrımı	 yapamayabilir.	
Dolayısıyla	 işverenin	 geçerli	 fesih	 sebebinin	 işçiden	 kaynaklandığı	 her	 durumda	
işçiye	 ihtarda	 bulunması	 yararına	 olacaktır. 147 	İşveren	 ihtarında	 işçiden	
kaynaklanan	 geçerli	 fesih	 nedeninin	 sonlandırılmasını	 (davranışsa	 bir	 daha	
tekrarlanmamasını,	 yetersizlikse	 ortadan	 kaldırılmasını)	 ve	 işçinin	 sözleşmeye	
uygun	davranmasını	talep	edecektir.148	

b.	Feshin	Yapılma	Süresi	
	
Geçerli	 sebebin	 varlığı	 halinde	 işverenin	 sözleşmeyi	 hangi	 süre	 içinde	 feshetmesi	
gerektiğine	ilişkin	İş	Kanununda	bir	düzenleme	bulunmamaktadır.	Ancak	hem	genel	
hükümlerdeki	 dürüstlük	 kuralı	 uyarınca149	hem	 de	 geçerli	 sebeplerden	 çok	 daha	
ağır	 olan	 haklı	 nedenle	 fesih	 halinde	 bile	 (İK	 m.26’da)	 altı	 işgünü	 içinde	 feshin	
yapılması	 gerektiği	 hükme	 bağlandığından;	 geçerli	 sebeple	 feshin	 de	 makbul	 bir	
sürede	 yapılması	 gerekmektedir.150	Yüksek	 Mahkemenin	 görüşü	 de	 bu	 yöndedir.	
Örneğin	 Y9HD	 02.10.2006	 tarihli	 17797/25426	 sayılı	 kararında	 olayın	 meydana	
gelmesinden	 dört	 ay,	 işçinin	 savunmasının	 alınmasından	 üç	 ay	 geçtikten	 sonra	 iş	
akdinin	sonlandırılmış	olmasını	feshin	makul	ve	hakkaniyete	uygun	bir	süre	içinde	
kullanılmaması	olarak	nitelendirmiştir.151	

c.	Fesih	Bildiriminin	Yazılı	Olması		
	
Yukarıda	 da	 değinildiği	 üzere	 İK	 m.109	 hükmü	 mevcutken	 kanun	 koyucunun	 İK	
m.19’da	 fesih	 bildiriminin	 yazılı	 yapılması	 gerektiğini	 bir	 kez	 daha	 hükme	
bağlamasının	 nedeni	 iş	 güvencesi	 kapsamındaki	 iş	 ilişkilerinde	 feshin	 yazılı	
yapılmasının	 bir	 geçerlilik	 şartı	 olmasıdır.152	İşçi	 fesih	 bildirimini	 imza	 karşılığı	
almaktan	kaçınırsa	yine	İK	m.109	uyarınca	durum	tutanakla	tespit	edilecektir.	Yazılı	
bildirimin	 iş	 güvencesine	 tâbi	 iş	 ilişkilerinin	 feshinde	 geçerlilik	 şartı	 olduğu	
görüşüne	 katılan	 Yargıtay 153 	ayrıca	 yazılı	 bildirimin	 iş	 akdinin	 feshi	 anında	

																																																								
147	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	91-93;	İstanbul	
Ticaret	Odası,	Yeni	İş	Yasası	Semineri,	81.	
148	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	90.	
149	Sekmen,	Geçerli	Fesih	Sebeplerinden	İşçi	Davranışları,	17-18.	
150	Sarıbay,	 Türk	 İş	 Hukukunda	 İş	 Güvencesi	 Kapsamında	 Fesih	 Usulü,	 Feshe	 İtiraz	 Ve	 Feshin	
Sonuçları,	48;	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	645.	
151	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	645.	
152	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	144-145;	Süzek,	İş	
Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	559,	645.	
153	Y9HD	18.03.2008	26203/5305,	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	
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yapılması	gerektiğini,	sözlü	fesih	bildiriminden	sonra	noter	aracılığı	ile	gönderilecek	
yazılı	fesih	bildiriminin	feshin	geçersizliğini	ortadan	kaldırmayacağını	ve	bu	sebeple	
işçinin	işe	iadesi	gerektiğini	kararlaştırmıştır.154	
	
İş	 güvencesine	 tabi	 iş	 ilişkilerinde	 fesih	 bildiriminin	 yazılı	 şekilde	 yapılması	 bir	
geçerlilik	 sebebi	 olduğundan	 bu	 iş	 akitlerinin	 eylemli	 fesihle	 sonlandırılması	
mümkün	değildir,	eylemli	fesih	geçersiz	olacaktır.155	

d.	Fesih	Nedeninin	Açık	ve	Kesin	Bir	Şekilde	Belirtilmesi	
	
İş	 Kanunu	m.19	 uyarınca	 geçerli	 nedenle	 sözleşmeyi	 fesheden	 işveren	 yazılı	 fesih	
bildiriminde	fesih	sebebini	açık	ve	kesin	bir	şekilde	belirtmek	zorundadır.	156	Ayrıca	
kanun	 işverenin	bu	 fesih	nedeni	 ile	bağlı	olduğunu	da	düzenlemiştir,	 ileride	başka	
bir	 nedene	 dayanılamaz.	 Fesih	 nedeninin	 açık	 ve	 kesin	 bir	 şekilde	 belirtilmesi	 bir	
geçerlilik	 şartı	 olup	 işverenin	 bu	 sebeple	 bağlı	 olacağı	 da	 göz	 önünde	
bulundurulursa;	bildirimde	fesih	nedenine	ilişkin	çok	genel	ve	muğlâk	ifadelere	yer	
verilmesi	 feshin	 geçersizliğine	 neden	 olacaktır. 157 	Örneğin	 “işçinin	 davranışı”,	
“yetersizliği”	yahut	“ekonomik	nedenler”	gibi	soyut	ve	genel	 ifadeler	yerine	 işçinin	
hangi	 somut	 davranışın	 feshe	 sebep	 olduğu	 veya	 ne	 açıdan	 yetersiz	 olduğu	 ya	 da	
bahsi	 geçen	 ekonomik	 nedenlerin	 neler	 olduğu	 yazılı	 fesih	 bildiriminde	 açıkça	
belirtilmelidir.	158	

e.	İşçinin	Savunmasının	Alınması	
	

158	sayılı	ILO	Sözleşmesinin	7.	maddesine	paralel	olarak	kabul	edilen	İş	Kanununun	
19.	 maddesinin	 2.	 fıkrası	 gereğince	 “Hakkındaki	 iddialara	 karşı	 savunmasını	
almadan	bir	 işçinin	belirsiz	süreli	 iş	 sözleşmesi,	o	 işçinin	davranışı	veya	verimi	 ile	
ilgili	 nedenlerle	 feshedilemez.	 Ancak,	 işverenin	 25	 inci	 maddenin	 (II)	 numaralı	
bendi	 şartlarına	 uygun	 fesih	 hakkı	 saklıdır.”	 159 Kanun	 işçinin	 savunmasının	
alınmasını	 sözleşmenin	 işçinin	 davranışından	 veya	 veriminden	 kaynaklanan	
sebeplerle	 feshi	 halinde	 geçerlilik	 şartı	 olarak	 düzenlemiş,	 işletme	 veya	 işin	
gerekleri	 sebebi	 ile	 sözleşmenin	 feshinde	 böyle	 bir	 şart	 öngörmemiştir.	 İşçinin	

																																																								
154	Y9HD	04.12.2006,	23730/31649,	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	646.	
155	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	145.	
156	İstanbul	Ticaret	Odası,	Yeni	İş	Yasası	Semineri,	82.	
157	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	146-148;	Süzek,	İş	
Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	646.	
158	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	646-647.	
159	Manav,	 İş	 Hukukunda	 Geçersiz	 Fesih	 ve	 Geçersiz	 Feshin	 Hüküm	 ve	 Sonuçları,	 150;	 İstanbul	
Ticaret	Odası,	 Yeni	 İş	Yasası	 Semineri,82;	 Süzek,	 İş	Hukuku	 (Genel	Esaslar	 –	Bireysel	 İş	Hukuku),	
647.	



	 32	

kendisi	 ile	 ilgili	 olmayan	 bu	 hallerde	 savunmasının	 alınması	 mümkün	 olmayıp,	
bunun	bir	anlamı	da	olmayacaktır.160	
	
Kanun	 uyarınca	 işçinin	 savunmasının	 iş	 sözleşmesinin	 feshinden	 önce	 alınması	
gerekir.	 Savunmanın	 daha	 sonra	 alınması	 yapılan	 fesih	 bildirimini	 geçerli	 kılmaz.	
Savunmanın	 bildirimden	 önce	 alınması	 savunma	 kavramının	 mahiyetindendir.161	
Çünkü	 sözleşmenin	 feshinden	 önce	 işçiye	 savunma	 hakkı	 tanınması	 bir	 anlamda	
işverenin	 kararını	 tekrar	 gözden	 geçirmesini	 sağlamayı	 amaçlar. 162 	Doktrinde	
kanunun	 geçerli	 nedenle	 fesih	 hallerinde	 işçinin	 kendisini	 savunmasına	 olanak	
tanırken,	 işçinin	daha	ağır	sebeplerle	iş	sözleşmesinin	derhal	feshine	neden	olması	
halinde	 (İK	 m.25)	 kendisine	 savunma	 hakkı	 tanımamasının	 hakkaniyet	 ve	 adalet	
ilkelerine	 aykırılık	 teşkil	 ettiği	 ve	bu	 sebeple	 isabetli	 olmadığı	 yönündeki	 görüşler	
mevcuttur.163	Bizim	de	kanaatimiz	bu	yöndedir.		
	
İş	 Kanunu	 m.18’de	 işçinin	 davranışından	 veya	 yeterliliğinden	 (yetersizliği	
anlamında)	 kaynaklanan	 nedenlerin	 geçerli	 neden	 sayılacağını	 belirtilmiş	 fakat	 İK	
m.19’da	 feshin	 işçinin	 davranışına	 veya	 verimine	 dayandırılması	 halinde	
savunmasının	 alınması	 gerektiği	 düzenlenmiştir.	 Maddede	 yeterlilik	 yerine	 verim	
sözcüğünün	 kullanılması	 neticesinde	 kimi	 yazarlar	 verimsizlik	 dışında	 kalan	
yetersizlik	 hallerinde	 savunmanın	 alınmasına	 gerek	 olmadığı	 çıkarımında	
bulunmuştur.	164	Diğer	bir	görüşe	göre	 ise	 İK	m.19’a	kaynaklık	eden	158	sayılı	 ILO	
Sözleşmesinin	 orijinal	 Fransızca	 metninde	 kullanılan	 travail	 sözcüğü	 işçinin	
çalışmasına	 ilişkin	 sebepleri	 ifade	 etmek	 için	 kullanılmıştır.	 Bu	 bağlamda	 tüm	
mesleki	veya	fiziki	yetersizlikler	işçinin	çalışmasını	etkileyeceğinden	ve	İK	m.18	ile	
m.19	arasında	bir	uyum	sağlanabilmesi	 için	 İK	m.19	da	yer	alan	verimi	 sözcüğünü	
yeterliliği	olarak	anlamak	gerekir.	165	Bu	kanaati	destekler	diğer	bir	görüşe	göre	de	
işçinin	 verimi	 hariç	 yetersizliğinden	 kaynaklanan	 bir	 sebeple	 sözleşmenin	 feshi	
halinde	 de	 işçinin	 kendisinden	 (kişiliğinden)	 kaynaklı	 bir	 sebep	 söz	 konusudur.	
Dolayısıyla	 bu	 ihtimalde	 işçinin	 fesihten	 önce	 kendisini	 ifade	 etme	 ve	 savunma	
hakkının	 elinden	 alınmaması	 için	 İK	 m.19’un	 İK	 m.18’le	 uyumlu	 olarak	
yorumlanması	gerekir.	166	

																																																								
160	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	647.	
161	Sekmen,	Geçerli	Fesih	Sebeplerinden	İşçi	Davranışları,	20.	
162	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	150.	
163	A.G.E.,	S.	153;	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	647.	
164	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	647;	M	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	
Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	151.	
165	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	648;	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	
ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	151.	
166	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	151.	
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İşçiden	 kaynaklanan	 bazı	 fesih	 sebeplerinin	 işçinin	 iradesi	 ile	 ortadan	
kaldırılmasının	 mümkün	 olmadığına	 yukarıda	 değinmiştik.	 Örneğin	 verimi	 çok	
yüksek	olan	fakat	elinden	çalışma	izni	veya	diploması	alınmış	bir	işçinin	sözleşmesi,	
iş	 görme	 edimini	 yerine	 getirmesi	 için	 gerekli	 özellikleri	 yitirmesi,	 yetersizliği	
nedeni	 ile	 feshedilebilir.	 Doktrinde	 kimi	 yazarlarca	 bu	 gibi	 durumlarda	 işçinin	
objektif	açıdan	yetersiz	olacağı	ileri	sürülmüş;	objektif	yetersizlik	hallerinde	sebebin	
ortadan	 kalkmasının	 imkânsız	 olması	 nedeniyle	 işçinin	 savunmasının	 alınmasına	
gerek	 olmadığı,	 yalnızca	 sübjektif	 yetersizlik	 hallerinde	 işçiye	 savunma	 hakkı	
tanınmasının	 gerektiği	 sonucuna	 varılmıştır.	 Ancak	 kanunda	 işçinin	 sübjektif	 veya	
objektif	yetersizliğine	dair	bir	ayrım	bulunmamaktadır.	Bu	sebeple	fesih	nedeninin	
işçiden	 kaynaklandığı	 tüm	 hallerde	 işçinin	 savunmasının	 alınması	 gereklidir.	 Aksi	
halde	fesih	geçersiz	olacaktır.167	
	
Kanunda	 savunmanın	 şekline	 ilişkin	 bir	 düzenleme	 bulunmamakla	 birlikte	 ispat	
yükünün	işverende	olması	nedeniyle	savunmanın	yazılı	olarak	alınması,	işçiye	yazılı	
savunmasını	 vermesi	 için	 makul	 bir	 süre	 verilmesi	 ve	 aksi	 halde	 savunma	
hakkından	 vazgeçmiş	 sayılacağının	 bildirilmesi	 uygun	 olacaktır.	 Bu	 bildirim	 işçiye	
elden	 verilebileceği	 gibi	 noter	 aracılığı	 ile	 veya	 iadeli	 taahhütlü	 mektupla	
gönderilmesi	ispat	kolaylığı	sağlayacaktır.168	

3.	Toplu	İşçi	Çıkarmalarda	Uygulanacak	Fesih	Usulü	
	
Toplu	 işçi	 çıkarmalar	 158	 Sayılı	 ILO	 Sözleşmesi	 (m.14-15)	 ve	 Avrupa	 Birliği’nin	
75/129	 ve	 98/59	 sayılı	 yönergeleri	 doğrultusunda	 İş	 Kanununun	 29	maddesinde	
düzenlenmiştir.	 İK	m.	29’un	 ilk	 iki	 fıkrası	uyarınca	 “İşveren;	 ekonomik,	 teknolojik,	
yapısal	 ve	 benzeri	 işletme,	 işyeri	 veya	 işin	 gerekleri	 sonucu	 toplu	 işçi	 çıkarmak	
istediğinde,	bunu	en	az	otuz	gün	önceden	bir	yazı	 ile,	 işyeri	sendika	temsilcilerine,	
ilgili	 bölge	 müdürlüğüne	 ve	 Türkiye	 İş	 Kurumuna	 bildirir.	 İşyerinde	 çalışan	 işçi	
sayısı:	a)	20	ile	100	işçi	arasında	ise,	en	az	10	işçinin,	b)	101	ile	300	işçi	arasında	ise,	
en	az	yüzde	on	oranında	işçinin,	c)	301	ve	daha	fazla	ise,	en	az	30	işçinin,	işine	17	nci	
madde	 uyarınca	 ve	 bir	 aylık	 süre	 içinde	 aynı	 tarihte	 veya	 farklı	 tarihlerde	 son	
verilmesi	toplu	işçi	çıkarma	sayılır.”	169	
	
Kanunun	lafzından	anlaşılacağı	üzere	bir	toplu	işçi	çıkarmadan	söz	edilebilmesi	için	
İK	m.29’da	belirtilen	oranlarda	ve	bir	aylık	süre	içinde	süreli	fesih	yoluyla	(İK	m.17)	
																																																								
167	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	152.	
168	Sekmen,	Geçerli	Fesih	Sebeplerinden	İşçi	Davranışları,	19-20.	
169	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	İş	 İlişkileri	 I,	403;	Madak,	 İş	Sözleşmesinin	Sonra	Ermesinin	İş	
Hukuku	Açısından	Değerlendirilmesi,	37-38.	
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işçi	 çıkarılması	 gerekir.	 Bu	 işçiler	 aynı	 nedenle	 (gerekçeyle)	 ve	 aynı	 çıkarma	
kararının	uygulanması	neticesinde	işten	çıkarılmalıdır.170	Diğer	yandan	İK	m.29/f.7	
“Mevsimlik	 ve	 kampanya	 işlerinde	 çalışan	 işçilerim	 işten	 çıkarılmaları	 hakkında,	
işten	 çıkarılma	 bu	 işlerin	 niteliğine	 bağlı	 olarak	 yapılıyorsa,	 toplu	 işçi	 çıkarmaya	
ilişkin	 hükümler	 uygulanmaz.”	 diyerek	 bu	 olasılığı	 hükmün	 kapsamı	 dışında	
tutmuştur.	171	
	
İK	 m.29’da	 sayılan	 fesih	 sebeplerinin	 tamamı	 İK	 m.17	 anlamında	 işletme	
gereklerinden	 kaynaklanan	 geçerli	 sebepler	 başlığı	 altında	 yer	 aldığından,	 burada	
konuya	ilişkin	tekrar	niteliğinde	olacak	bir	açıklamaya	lüzum	görülmemiştir.			
	
İK	m.29’un	son	fıkrası	gereğince	toplu	işçi	çıkarmalarda	da	iş	güvencesi	hükümleri	
kapsamında	olan	işçiler	bu	hükümlerden	yararlanabilecek	yani	yukarıda	izah	edilen	
haklarını	 talep	 edebileceklerdir.	 Toplu	 işçi	 çıkarmalarda	 bu	 hükümlere	 ek	 olarak	
işverenin	uyması	gereken	ek	yükümlülükler	getirilmiştir.	Bu	yükümlülüklerden	biri	
işverenin	 toplu	 işçi	 çıkarmadan	 en	 az	 30	 gün	 önce	 işyeri	 sendika	 temsilcilerine,	
bölge	(il)	müdürlüğüne	ve	Türkiye	İş	Kurumuna	bildirimde	bulunmasıdır.	Yapılacak	
bildirimde	 toplu	 işçi	 çıkarmanın	 sebepleri,	 bu	 işlemden	 etkilenecek	 işçi	 sayısı	 ve	
grupları	 ile	 işe	 son	 verme	 işlemlerinin	 hangi	 zaman	 diliminde	 gerçekleşeceğine	
ilişkin	bilgilerin	bulunması	zorunludur	(İK	m.29/f.3).	172	
	
İşveren	 bildirimde	 bulunduktan	 sonra	 işyeri	 sendika	 temsilcileri	 ile	 görüşme	
yapmak	 zorundadır.	 “Bildirimden	 sonra	 işyeri	 sendika	 temsilcileri	 ile	 işveren	
arasında	yapılacak	görüşmelerde,	toplu	işçi	çıkarmanın	önlenmesi	ya	da	çıkarılacak	
işçi	 sayısının	azaltılması	yahut	 çıkarmanın	 işçiler	açısından	olumsuz	etkilerinin	en	
aza	 indirilmesi	 konuları	 ele	 alınır.	 Görüşmelerin	 sonunda,	 toplantının	 yapıldığını	
gösteren	 bir	 belge	 düzenlenir.”	 Bu	 görüşmenin	 sonunda	 bir	 karar	 verilmesi	
zorunluluğu	 yoktur.	 Görüşme	 daha	 çok	 fikir	 alışverişi,	 bilgilendirme	 ve	 danışma	
niteliğindedir.173		
	
İK	m.29/f.6	 işyerinin	 bütünüyle	 kapatılması	 ve	 kesin	 ve	 devamlı	 surette	 faaliyete	
son	 verilmesi	 nedeni	 ile	 yapılan	 toplu	 işçi	 çıkarmalarda	 dördüncü	 fıkrada	
düzenlenen	görüşme	zorunluluğunun	uygulanmayacağını	hükme	bağlamıştır.	Ancak	
bu	 durumda	 da	 İK	 m.17	 hükümlerine	 uyulacak,	 işveren	 süreli	 fesih	 bildiriminde	
bulunacak	 veya	 peşin	 ödeme	 ile	 sözleşmeyi	 feshedecek	 ve	 şartları	 varsa	 kıdem	
																																																								
170	Manav,	İş	Hukukunda	Geçersiz	Fesih	ve	Geçersiz	Feshin	Hüküm	ve	Sonuçları,	37.	
171	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	649.	
172	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	403.	
173	Süzek,	 İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	 İş	Hukuku),	650;	Narmanlıoğlu,	 İş	Hukuku	Ferdi	 İş	
İlişkileri	I,	403.	
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tazminatı	ödeyecektir.	Dahası	işçi	iş	güvencesi	kapsamında	olması	halinde	İK	m.18-
21	hükümlerinden	de	yararlanacaktır.174	
	
İK	 m.29/f.5	 fesih	 bildiriminin	 işverenin	 toplu	 işçi	 çıkarma	 isteğini	 bölge	
müdürlüğüne	bildirmesinden	otuz	gün	sonra	hüküm	doğuracağını	düzenlemiştir.	Bu	
sebeple	 İK	m.17’de	 yer	 alan	 bildirim	 süreleri	 il	müdürlüğüne	 yapılan	 bildirimden	
otuz	 gün	 geçtikten	 sonra	 işlemeye	 başlayacaktır.	 Otuz	 günlük	 sürenin	 ardından	
işveren	 peşin	 ödeme	 yoluyla	 da	 iş	 sözleşmesini	 sonlandırabilecektir.	 175 İş	
Kanununun	100.	maddesi	 İK	m.29’a	aykırı	olarak	 toplu	 işçi	 çıkartan	 işverene	 idari	
para	 cezası	 verileceğini	 düzenlemiştir.	 Kanunda	 idari	 yaptırımdan	 bahsedilmiş	
ancak	İK	m.29’daki	prosedüre	uyulmamasının	hukuki	neticesi	düzenlenmemiştir.	İK	
m.29/f.5’in	fesih	bildiriminin	bölge	müdürlüğüne	yapılan	bildirimin	üzerinden	otuz	
gün	geçmesi	ile	hüküm	doğuracağına	ilişkin	lafzı	göz	önüne	alındığında,	bu	bildirim	
yapılmadıkça	 feshin	 sonuç	 doğurmayacağı	 yani	 geçerli	 olmayacağı	 çıkarımına	
varılacaktır.	Zira	Yargıtay’ın	konuya	ilişkin	güncel	içtihatları	da	bu	yöndedir.176		
	
Toplu	 işçi	 çıkarmanın	 işverene	 getirdiği	 son	 zorunluluk	 da	 belli	 şartların	
gerçekleşmesi	durumunda	işten	çıkartılan	işçilerle	yeniden	iş	sözleşmesi	yapılması	
yükümlülüğüdür.	 “İşveren	 toplu	 işçi	 çıkarmanın	 kesinleşmesinden	 itibaren	 altı	 ay	
içinde	 aynı	 nitelikteki	 iş	 için	 yeniden	 işçi	 almak	 istediği	 takdirde	nitelikleri	 uygun	
olanları	 tercihen	 işe	çağırır.”(İK	m.29/f.6).	 	 İşverenin	yeniden	 iş	sözleşmesi	yapma	
zorunluluğunun	doğması	 için	toplu	işten	çıkarmanın	kesinleşmesinden	sonraki	altı	
ay	 içinde	 yeniden	 işçi	 almak	 istemesi	 ve	 işçi	 ihtiyacının	 aynı	 nitelikteki	 işler	 için	
doğması	gerekmektedir.177	

IV.	SONUÇ	
	
Yukarıda	izah	olunduğu	üzere	kanun	her	ne	kadar	belirsiz	süreli	iş	sözleşmelerinin	
kişilik	 haklarının	 korunması	 amacıyla	 fesih	 bildirimi	 ile	 sonlandırılmasına	 imkân	
tanısa	da,	tarafların	sözleşmenin	devam	edeceğine	dair	beklentileri	ve	menfaatlerini	
de	 göz	 ardı	 etmemiştir.	 Bu	 bağlamda	 belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmemelerinin	 fesih	
bildirimi	 ile	 sonlandırılması	 belli	 şartlara	 bağlanmış,	 özellikle	 iş	 güvencesi	
kapsamındaki	 iş	 sözleşmelerinin	 feshinde	 “geçerli	 neden”in	 varlığı	 aranmış	 ve	
ayrıca	 fesih	 sıkı	 bir	 prosedüre	 tabi	 tutulmuştur.	 Tüm	 bu	 sebeplerle	 tarafların	 ve	

																																																								
174	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	649,	651.	
175	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	651.	
176	Y9HD	 19.10.2009,	 37726/27756,	 Y9HD	 12.11.2009,	 39805/29653,	 Süzek,	 İş	 Hukuku	 (Genel	
Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	652.	
177	Süzek,	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar	–	Bireysel	İş	Hukuku),	653.	
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özellikle	işverenin	feshin	usulsüzlüğü	nedeniyle	belli	yükümlülüklerinin	doğmasının	
veya	 fesih	 bildiriminin	 geçersiz	 olması	 sebebiyle	 istenilen	 hukuki	 sonuca	
ulaşılamamasının	 önlenmesi	 için	 söz	 konusu	 kurallara	 uymaları	 gerekmektedir.
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