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ÖZ 

İŞ GÜVENCESİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA 
GÖRE İŞE İADE DAVALARI 

CUMA ARİF DEMİR 

Bu çalışmamızda; iş güvencesi kavramı, iş güvencesinin uluslar arası 

alanda gelişimi, özellikle İLO sözleşmesi,  özet olarak izah edilmiştir. Daha sonra 

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre; iş güvencesinde yaralanma koşulları, iş 

sözleşmesinin feshinde usul ve şekil, fesih bildirimine itiraz ve sonuçları, 

mahkemeye ve hakeme başvuru, özellikle öğretide tartışmalara konu olan işe iade 

davasının niteliği konusuna ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Yargılama usulü, 

mahkemenin vereceği kararlar, ispat ve temyiz durumu açıklanmıştır. Daha sonra 

geçersiz feshin sonuçları incelenmiş, işçinin başvurusu, bu başvuru üzerine 

işverenin işçiyi işe başlatıp başlatmaması, bunların hukuki sonucu özellikle boşta 

geçen dört aylık ücret ve iş güvencesi tazminatı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  
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STRACT 

THE LAWSUITS OF RESTITUTION TO WORK IN 

ACCARDANCE WITH WORK SECURITY AND 

LABOUR LAW NUMBERED 4857 

CUMA  ARİF  DEMİR 

In our work, the concept of job security, development of job security 

in international area, especially ILO Contract were explained. Later on, according 

to Labour Law numbered 4857, the injury conditions at job security, the procedure 

and mode at contract annulment, appeal to annulment declaration and its results, 

appealing to the court and arbitration, especially the nature of restitution to work 

case that was subject matter of arguments were explained in detail. Also judging 

procedure, decisions of court, prof and appeal situation were explained. After that, 

the results of void annulment were examined; application of the worker, upon this 

application whether the employee starts the worker in business or not, juridical 

results of these, especially four-month wage during unemployment and job security 

compensation were clarified in detail.  
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ÖNSÖZ 
 

          1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 3. olarak 

bitirip, aynı yıl Özel Hukuk’ta yüksek lisans programını kazanmış, derslerimi 

başarı ile tamamladıktan sonra tez aşamasına gelmiştim. Gelişen şartlar ve değişik 

nedenlerden dolayı avukatlık stajına başlamış ve aktif avukatlıkla birlikte tezimi 

bir türlü hazırlayamamıştım. Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen akademik 

çalışma yapmak içimde ukde olmuştu. Gelişen zaman sürecinde tekrar tez 

hazırlama gereğini duydum. 

  4773 Sayılı ve 4857 Sayılı İş Kanunu’ndan önce, işçi bakımından iş 

güvencesi bulunmamaktaydı, işveren hiçbir geçerli ve haklı neden göstermeden 

ihbar süresini vererek veya tazminatını ödeyerek iş sözleşmesini feshedebiliyordu.  

1994 yılında İLO Sözleşmesini imzalamış olmamıza rağmen, iş güvencesini 

sağlamaya yönelik kanuni düzenlemenin olmaması veya yetersizliği, devamlı 

şekilde haklı eleştirilere yol açmış, iş hukukunun en önemli kavramlarından biri 

olan iş güvencesinin gerekliliği vurgulanmıştır. 

  Gerek 4773 Sayılı İş Kanunu’nun hazırlanmasında gerek 4857 Sayılı  

İş Kanunu’nun hazırlanması safhasında sosyal taraflar arasında, kamuoyunda birçok 

tartışmalar olmuş, nitekim 4773 Sayılı Kanun 09.08.2002 tarihinde kabul edildiği 

halde 15.03.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş, 09.06.2003 tarihinde yürürlükten 

kalkmıştır. Bu kanun ile ilk defa iş hukuku alanına iş güvencesi kavramı girmiş, 

geçerli bir neden olmadan iş sözleşmesinin feshedilemeyeceği kabul edilmiştir. 

10.06.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe gire 4857 Sayılı İş Kanunu ise 1475 Sayılı 

Kanunu tamamen yürürlükten kaldırmış (14. madde hariç), iş güvencesi alanında ve 
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feshin geçerli nedene dayandırılması konusunda ayrıntılı bir düzenleme getirmiştir.  

İş hukukunun böyle önemli bir konusunu teorik ve uygulama boyutu ile bu 

çalışmamızda ortaya koymaya çalıştık.  

  İlk kez bilimsel çalışma yapmanın yol açtığı zorlukların aşılmasında 

bana yardımcı olan, her türlü desteği veren, görüş ve düşünceleri ile katkıda 

bulunan danışman hocam Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ’ye, yine bana yardımlarını 

esirgemeyen ve her türlü desteği veren Av. Suat DOĞAN, Av.Adem YILMAZ, 

Halis ECE, Yaşar ÇELİK, Sema TÜCCAR’a ve isimleri burada geçmeyen bana 

destek veren herkese en içten duygularımla  teşekkürlerimi sunuyorum. 

 
 
 
İSTANBUL 2006                                      CUMA ARİF DEMİR 
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GİRİŞ 
 

Önce 4773 Sayılı Kanun ve daha sonra 4857 Sayılı İş Kanunu ile iş 

hukukumuza giren iş güvencesi, iş sözleşmesinin geçerli ve haklı neden olmadan 

feshedilmemesi düzenlemeleri, iş hukukumuzda yeni bir dönemin başlangıcı 

olmuştur. Bu kanunlardan önce işveren iş sözleşmesini istediği zaman gerekli ve 

haklı bir neden göstermeden sona erdirebiliyordu. Özellikle işçi bakımından iş 

güvencesi çok önemli bir konum arz etmektedir.  

İlk bölümde, iş sözleşmesi kavramı, iş güvencesinin uluslararası 

gelişimi özellikle İLO Sözleşmesi ele alındı. 4857 Sayılı İş Kanunu İLO 

Sözleşmesini temel alıp dayanak yaptığı için, İLO Sözleşmesi’nin kapsamı ve 

amacı, sözleşmeye göre geçerli nedenler, iş sözleşmesinin feshi ve usulü, itiraz 

usulü ve sonuçları, kısaca incelenmiştir. Daha sonra iş güvencesinin Türkiye’deki 

gelişimi özet olarak ele alınmıştır. 

İkinci bölümde 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre, iş güvencesinden 

yararlanma koşulları, hangi işçilerin ve sözleşmelerin bu kapsama girdiği, işçi 

sayısı, kıdem bakımından ayrıntılı olarak ele alınmış, öğretide farklı görüşlere yer 

verilmiş ve uygulama da izah edilmeye çalışılmıştır. 

İlk defa hukuk sistemimizde yer alan geçerli neden kavramının haklı 

neden ile farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmış, geçerli nedenler değişik 

görüşlere yer vermek suretiyle somutlaştırılmaya gayret gösterilmiştir.  

İş güvencesi bakımından önemli olan ve birçok durumda geçerlilik 

şartı olması nedeniyle, iş sözleşmesinin feshinde usul ve şekil ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. 

Üçüncü bölümde; fesih bildirimine itiraz ve sonuçları, mahkemeye 

ve hakeme başvuru, özellikle öğretide tartışmalara konu olan işe iade davasının 

niteliği konusuna ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Yargılama usulü, mahkemenin 

vereceği kararlar, ispat ve temyiz durumu incelenmiştir. 

Son bölümde ise geçersiz feshin sonuçları incelenmiş, işçinin 

başvurusu, bu başvuru üzerine işverenin işçiyi işe başlatıp başlatmaması, bunların 
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hukuki sonucu özellikle boşta geçen dört aylık ücret ve iş güvencesi tazminatı 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  
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BÖLÜM 1 
 

GENEL OLARAK İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI 
 

  I- İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI 

   
  Fesih hukuku, sosyal piyasa ekonomisinin geçerli olduğu tüm 

ülkelerde, İş Hukuku’nun odak noktasını oluşturur.  Fesih hukuku piyasa ekonomisi 

içinde iş ilişkisinin sürekliliğinin sağlanması ile işletme çıkarlarının korunması 

bakımından farklı konumda olan sosyal taraflar arasında (işçi-işveren) ciddi bir 

çıkar çatışmasına yol açtığı görülmektedir1. 

  Bireysel iş hukukunun hakim olduğu 19. yüzyıl, iş ilişkisinin 

kurulması ve sona ermesi konusunda herhangi bir kanuni müdahaleyi 

benimsememekte, tarafların iradesine mutlak üstünlük tanımaktaydı. İşverenin, 

çalıştırdığı işçinin iş sözleşmesini dilediği anda ve herhangi bir neden göstermeden 

feshetme yetkisine de herhangi bir sınır koymadan ortadan kaldırmasına imkan 

veriyordu. İş güvencesi bu dönemin sorunu değildi2. 

  Çağdaş sosyal politikada, özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren 

mutlak irade özgürlüğüne dayanan kuralların köklü değişime uğradığı, iş ilişkisinde 

sürekliliği sağlama ön plana geçtiği bir dönemdir. Bu bakış açısının amacı, işçinin 

güvenliğini, onurunu ve kişiliğini korumaktır. İşçinin yaptığı iş, artık bir meta 

olarak değil, kendisinin ve ailesinin yaşamı ile olan yakın bağları dikkate alınarak 

değerlendirilecektir. Çünkü işçiler açısından çalıştıkları, kendilerinin ve aile 

bireylerinin, ekmeğini kazandıkları işlerini yitirmeleri, çalışma yaşamlarında iş 

                                                 
1 Devrim Ulucan, “4773 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Güvencesi ve Geçerli Neden Kavramı”, İş 
Güvencesi  Temel Kavramlar Ve Uygulamadan Öneriler (İstanbul Barosu Çalışma Hukuku 
Komisyonu), 2.bs.,İstanbul, 2003, İB-GSÜ., s. 17-18; Çelik, İş Güvencesi, s. 9-10-11. 

 
2Ali Güzel, “İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi”, İş Güvencesi Esasları  
Ve Uygulama Sorunları, Sendika Yasası Öngörülen Değişikler,, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Yasası Öngörülen Değişikler (İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik hukukuna İlişkin 
Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 2004 yılı toplantısı), İstanbul Barosu Yayını, s. 15. 
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kazaları ve meslek hastalıklarından sonra, karşılaşabilecekleri en ağır risk olarak 

kabul edilebilir. İşçinin istihdamdaki yeri ve elde ettiği işini koruyabilmesi, aynı 

zamanda onun toplumsal kimliğini belirleyecektir. Bir ülkede işçi yarın işini her an 

kaybedeceği düşüncesini taşıyorsa, o ülkede iş güvencesinden söz edilemez.  Oysa 

iş hukukunun en önemli konularından ve amaçlarından biri işçi ile işveren 

arasındaki çalışma ilişkisinin varlığını korumak yani işçinin işini güvence altına 

almaktır3. 

  Gerçekten işçinin geleceğe güven duyması, sürekli olarak işini 

kaybetme ve dolayısıyla kendisinin ve ailesinin geçim kaynağını oluşturan 

ücretinden yoksun kalma endişesinin dışında tutulması, modern iş hukukunun en 

temel amaçları arasındadır. İşverenin sınırsız olarak iş sözleşmesini feshetme 

hakkının olması, işçileri işlerinin sürekliliği konusunda endişeye sevk eder ve 

güvensizlik oluşturur. Bu nedenle işçinin her şeyden önce sosyal nedenlerle feshe 

karşı korunması gerekmektedir4. 

  Çağdaş iş hukuku, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshinde ne bir 

tam serbesti anlayışını, ne de işçiye çalıştığı iş üzerinde mülkiyet hakkı tanıyan bir 

koruma sistemini benimser. İşçinin feshe karşı korunması bu iki kutup arasında bir 

denge içinde kurallara bağlanır. Böyle bir düzenin özünde yatan düşünce, bir 

taraftan işverenin yaptığı fesihlerde keyfiliği önlemek, diğer taraftan işletmenin 

varlığını korumaktır5.  

  Çağdaş İş Hukukunda, işverenin girişim özgürlüğü ve yönetim 

yetkisi ile işçilerin işten çıkarmalara karşı korunması arasında,  belirli bir dengenin 

                                                 
3 Hamdi Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, yenilenmiş 2.bs., Ankara, 2005, s. 560-561; Erdal Egemen, 
“Türk Hukukunda ve Karşılaştırılmalı Hukukta  İş Güvencesi”, Yeni İş Yasası Sempozyumu, 
İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin 
Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 2003 yılı Toplantısı, İstanbul, 2003, İstanbul Barosu   Yayını s. 81; 
Güzel, “İş Güvencesine   İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi”, s. 16; Nuri Çelik, “İş 
Güvencesi”,  İstanbul 2003 , İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayını, s. 9; Murat Demircioğlu, 
Sorularla Yeni İş Yasası, İstanbul 2003, İTO Yayını, s. 78. 
 
4 Sarper Süzek, İş Hukuku, 3.bs., İstanbul 2006,s. 430-431; Egemen, “Türk Hukukunda ve 
Karşılaştırılmalı Hukukta İş Güvencesi”,  s. 81. 
 
5  Polat Soyer, “ Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, İş Güvencesi Kurumu Ve İşe  
İade Davaları, 2005, Legal  s. 27; Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku, 2.bs.,2005, 
Legal s. 150; Güzel, “İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi”, s. 17; Çelik, İş 
Güvencesi, s. 10-11. 
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gözetilmesi, ekonomik ve teknolojik koşulların gereği olarak ortaya çıkmıştır. 

Belirtilen bu durum, pozitif hukukun benimsediği, iş güvencesi kavram ve modelini 

etkilemiş, işçiye mutlak anlamı içinde bir iş güvencesi vermemiştir6. 

  İş güvencesi için genel olarak denilebilir ki, işveren tarafından iş 

ilişkisinin sona erdirilmesi durumunda işçinin korunmasıdır. Ancak bu tanım geniş 

anlamda iş güvencesini ifade eder. Burada feshin olumsuz sonuçlarını işçi 

bakımından hafifletmeye yönelik tüm önlemler kastedilmektedir. Geniş anlamı ile 

iş güvencesi, belirsiz süreli sözleşmede ihbar önellerini, iş arama izinlerini, fesih 

sırasında tüm işçilik haklarının ödenmesini, hatta kıdem tazminatını dahi içine alır7. 

  İş güvencesi özel anlamı ile işverenin iş sözleşmesini fesih sırasında 

geçerli bir nedene dayandırması, işçinin bunu bağımsız merci önünde dava 

edebilmesi, ispat yükünün işverende olması, geçerli fesih nedenin olmaması 

durumunda bazı hukuki sonuçların doğmasını ifade eder. Geçerli fesih nedeninin 

olmaması halinde ve işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde tazminat 

yükümlülüğünün olmasıdır 8.  

  Mutlak anlamında iş güvencesi,  işçinin işyerinde işini, iç ve dış 

faktörlerden ya da işverenin iradesinden koruyabilmesi anlamına gelir. Bu anlamda 

iş güvencesi, koşullar ne olursa olsun, işçinin kusuruna dayanan nedenler dışında, 

işverenin işçiyi işten çıkarmasının engellenmesidir. İşçinin yaptığı iş üzerinde 

mülkiyet hakkına benzer bir hakka sahip olduğu, işverenin mülkiyet hakkı gibi 

işçinin bu hakkının korunması gerektiğidir. Ancak mutlak anlamında iş güvencesi,  

iş güvencesini belirleyen ülkelerde ve uluslararası normlarda benimsenmiş 

değildir9. 

                                                 
 
6 Güzel, “İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi”,  s. 16-17. 
 
7Metin Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı”,  Mercek   Dergisi, Nisan 2003, 
MESS (Türkiye Metal Sanayicileri  Sendikası)Yayını,s. 4-5 ; Demircioğlu,    “Sorularla Yeni İş 
Yasası”, s. 79. 
 
8 Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı”, s. 5;Özkan Ertekin, İş Güvencesi 
Hukuku İşe İade Davaları,  İstanbul,2005, s.11;Eyrenci, Taşkent,Ulucan, Bireysel İş Hukuku,s. 
150; Demircioğlu, Sorularla Yeni İş Yasası s. 78;  Uzun, “İş Sözleşmesinin Sona Ermesi”, Yeni İş 
Yasası Semineri, İstanbul, 2004, İTO Yayını s. 73. 
 
9 Güzel, “İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi”, s. 16. 
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  İş güvencesi işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin ne olursa olsun 

sürdürülmesi anlamını taşımaz. Başka ifadeyle, iş güvencesi ile işçi çıkarılması 

veya iş sözleşmesinin feshedilmesi yasaklanmamaktadır. İşveren işçiyi kanunda 

gösterilen nedenlerin varlığı halinde işten çıkarabilecektir. İş güvencesi ile işverenin 

iş sözleşmesini fesih hakkına veya işçiyi işten çıkarma yetkisine bazı sınırlamalar 

getirilmektedir. Esas itibari ile işverenin işçiyi keyfi bir şekilde çıkarması 

engellenmekte, işverenin geçerli bir nedene dayanması ve bağımsız mercii 

tarafından denetimi öngörülmektedir. İşverenin işçiyi işten çıkarırken ileri sürdüğü  

nedenin  somut olayda gerçekleşmediği mahkeme kararı ile tespit edildiğinde 

işçinin işe iadesi veya işverenin mahkeme kararında belirtilen miktarda bir 

tazminatı ödemekle yükümlü olmasıdır.  10. 

  İşçinin feshe karşı koruması, iş sözleşmesinin, işverenin fesih 

hakkını sınırlayarak, devamlılığını olabildiğince  sağlamaya ve fesih 

gerçekleştiğinde de işçi yönünden feshin mağdur edici sonuçlarını hafifletmeye 

yönelik önlemleri içermektedir11. İşverenin fesih hakkını sınırlayan, feshi 

zorlaştıran, geçersiz bir feshi baştan itibaren hükümsüz kılan pozitif önlemler iş 

güvencesidir. İş güvencesinin amacı, iş sözleşmesinin zayıf tarafı olan işçinin 

korunmasıdır12. 

  İşçinin işini korurken işletme gereklerinin de göz önünde tutulması 

gerekir. İşletmenin ekonomik ve mali zorunlulukları, modern teknolojinin 

gereklerine uyarlanması, daha verimli ve rasyonel çalıştırılması ile işletme 

düzeninin ve disiplinin sağlanması, işçinin yetersizliği ve davranışları işçi 

                                                                                                                                        
 
 
 
10 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, Ankara, 2006, s. 180; Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, 
Bireysel İş Hukuku, s. 150; Güzel, “İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi”, 
s .17; Ömer Ekmekçi, “Sunulan tebliğlerin Değerlendirilmesi, İş Güvencesi                              
Kurumu Ve İşe İade Davaları, 2005, Legal, s. 172;  Süzek, İş Hukuku, s. 431-432; Uçum, Yeni İş 
Kanunu Seminer Notları, s. 129; Egemen, “Türk Hukukunda ve Karşılaştırılmalı Hukukta İş 
Güvencesi”,  s. 81; Demircioğlu, Sorularla Yeni İş Yasası, s. 78. 
 
11 Mehmet Uçum, Yeni İş Kanunu Seminer Notları, , 2003,Legal,s. 128. 
 
12 Uçum,Yeni İş Kanunu Seminer Notları, s. 128; Egemen, “Türk Hukukunda ve Karşılaştırılmalı      
Hukukta İş Güvencesi”, s. 81; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 561. 
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çıkarmayı gerekli kılabilir. O halde, iş güvencesi ile işletme gerekleri arasında 

uyumlu bir dengenin kurulması, başka bir ifadeyle işçinin çalışma hakkı ile 

işverenin girişim ve sözleşme özgürlüğünün arasında dengenin kurulmasıdır13. 

 

  II- İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI 

ALANDA GELİŞİMİ 

 
  İş Güvencesi alanında, en önemli ve Anayasa düzeyindeki ilk 

düzenlemelerden birisi 1917 tarihli Meksika Anayasası olmuştur. Meksika 

Anayasasında iş sözleşmesinin geçerli nedene dayandırılması zorunluluğu 

getirilmiştir14. 

  Almanya İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1951 yılında da iş 

güvencesi konusunda ilk kapsamlı kanun çıkarılmıştır. Bu kanun Alman işçi ve 

işveren sendikalarının uzlaşma temeline dayalı 1951 tarihli Feshe Karşı Koruma 

Kanunudur15.  

  İş güvencesini İtalya 1966 tarihli, İngiltere 1971 tarihli, Hollanda 

1945,  Fransa ise 1973 ve 1975 tarihli yasalarla benimsemiştir16. Sovyetler 

Birliği’nde 1922 tarihinde, 1934 ve 1938 tarihlerinde Küba’da, 1931 tarihinde de 

Meksika’da iş güvencesi yasaları çıkarılmıştır17.  

                                                 
13 Süzek, İş Hukuku, s. 432. 
 
14 Egemen, “Türk Hukukunda ve Karşılaştırılmalı Hukukta İş Güvencesi”, s. 83; İlker Ağer, Türk 
Çalışma Yaşamında İş Güvencesi, Ankara,2006, Adalet Yayını,s. 11; Damla Ömür, Tantekin, “İş 
Sözleşmesinin İşveren Tarafından Geçerli ve Haklı Nedenle  Feshinde 4857  Sayılı İş Yasası 
Hükümlerinin 158 Sayılı İLO  Sözleşmesi ve Fransız Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, 
(çevrimiçi) , http://www.geocities.com/ceteris_paribus_tr/d_tantekin.doc, (Erişim:15.07.2006) s. 6. 
 
15 Güzel “İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi”, s. 17; Ağer, Türk Çalışma 
Yaşamında İş Güvencesi, s. 11; Aziz  Çelik , “İş Güvencesi, İşçinin Feshe Karşı Korunması ve 
4773Sayılı Yasa”, (çevrimiçi) , http://www.geocities.com/ceteris_paribus_tr/a_celik.doc, erişim: 
(15.08.2006), s. 8; Egemen, “Türk Hukukunda ve Karşılaştırılmalı Hukukta İş Güvencesi”, s. 83. 
 
16 Egemen, “Türk Hukukunda ve Karşılaştırılmalı Hukukta İş Güvencesi”, s. 84; Güzel, “İş  
   Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi”, s. 17. 
 
17 Çelik, “İş Güvencesi, İşçinin Feshe Karşı Korunması ve 4773Sayılı Yasa”, (çevrimiçi) ,     
    http://www.geocities.com/ceteris_paribus_tr/a_celik.doc, erişim: (15.08.2006), s. 11; Güzel, “İş      
   Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi”, s. 17; Egemen, “Türk Hukukunda ve     
    Karşılaştırılmalı Hukukta İş Güvencesi”, s. 84. 
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  1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nin 23. maddesinde iş güvencesine ilişkin ilk hükümleri bulmak 

mümkündür. Burada herkesin çalışma ve işsizliğe karşı korunması hakkından söz 

edilmektedir18. Türkiye bu bildiriyi 1949 yılında kabul etmiştir. 

  1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi,  1961 yılında Avrupa Sosyal 

Şartı’nı kabul etmiş ve 1. maddesi çalışma hakkından söz etmektedir.  Avrupa 

Sosyal Şartı’nda çalışanların özgürce elde ettikleri bir işle yaşamlarını sağlama 

haklarını etkin bir biçimde koruma hakkına sahip oldukları ifade edilmiştir. Etkin 

bir koruma ifadesi ile işçinin işini koruması açısından iş güvencesine yollama 

yapmıştır19. Türkiye 1989 tarihinde Avrupa Sosyal Şartı’nı kabul etmiştir. 

Avrupa Birliği ILO normlarını, BM ve Avrupa Konseyi’nin çalışma 

hakkını düzenleyen çeşitli belgelerini referans belgeler olarak kabul 

etmektedir.1999 AB İnsan Hakları Belgesi’nde, AB işçi haklarının geliştirilmesinde 

ILO’nun hayati rolünü destekler ibaresi yer almaktadır. Roma Anlaşmasının 117. 

maddesi işçilerin yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini öngörmektedir. 

Avrupa Topluluğu’nun 1975/129 sayılı Konsey direktifi toplu işten çıkarmalarda 

idari makamların ve çalışanların önceden bilgilendirilmesini düzenlemektedir. 1998 

yılında bu yönergede önemli değişiklikler yapmıştır. AB normları açısından iş 

güvencesi ile ilgili son gelişme, Aralık 2000 Nice zirvesinde onaylanan Avrupa 

Birliği Temel Haklar Şartı’dır. Bu şartın 30. maddesi keyfi işten çıkarmaya karşı 

işçilerin korunmasını öngörmektedir20.  

  Uluslararası çalışma Örgütü tarafından Cenevre’de yapılan 

konferansta  1982 yılında 158 Sayılı Sözleşme kabul edilmiştir.  Ayrıca bu 

sözleşmenin uygulama esaslarını belirlemek üzere 166 sayılı tavsiye kararı 
                                                                                                                                        
 
18 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 55;Süzek, İş Hukuku, s. 78;Ulucan, İş Güvencesi, s. 
7 
 
19 Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı”, s. 5; Ulucan, İş Güvencesi, s. 7; Aktay, 
Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 56-57; Süzek, İş Hukuku, s. 79. 
 
20 Çelik, “İş Güvencesi, İşçinin Feshe Karşı Korunması ve 4773Sayılı Yasa”, (çevrimiçi) ,  
    http://www.geocities.com/ceteris_paribus_tr/a_celik.doc, erişim: (15.08.2006), s. 9; Güzel, “İş  
   Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi”, s. 17; Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve  
   Uluslararası Dayanağı”, s. 6 ; Demircioğlu, Sorularla Yeni İş Yasası, s. 81-81. 
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benimsenmiştir. Böylece tüm ülkelerde geçerli olacak ortak bir standart 

benimsenmiştir.  Bu sözleşme ile;  iş sözleşmesinin geçerli ve haklı neden olmadan 

yapılan fesihlere karşı işçinin korunması amaçlanmıştır. 166 sayılı tavsiye kararının 

bağlayıcılığı olmadığı halde, 158 Sayılı İLO Sözleşmesi ise üye devletlere 

uluslararası yükümlülük yüklemektedir21 

  Türkiye’nin bu sözleşmeyi imzalayarak yükümlülük altına girmesi 

ve 4773 Sayılı ve 4857 Sayılı Kanunların hazırlanmasında 158 Sayılı Sözleşme 

temel olarak alındığı için, bu sözleşmenin özetle içeriği aşağıda anlatılacaktır. 

 

  III- 158 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ 

 
158 Sayılı ILO Sözleşmesi ile işçinin geçerli ve haklı neden olmadan 

yapılan fesihlere karşı korunması amaçlanmıştır. Kısaca işçilerin işten çıkarılması 

durumunda onların korunmasını öngörmüştür. 

158 Sayılı ILO Sözleşmesinin en belirgin özelliği çok esnek 

hükümleri ihtiva etmesidir. Yani üye devletlere belirli bir konuda çok sayıda 

seçenek sunmaktadır. Ulusal mevzuat değişik seçeneklerden herhangi birisini kabul 

edecektir22. 

158 Sayılı ILO Sözleşmesinin çıkarılma nedeni giriş kısmında 

açıklanmıştır. Üye devletlerin mevzuat uygulamasında ortak noktayı bulmak,  

birçok ülkede meydana gelen ekonomik güçlükler, teknolojik değişmeler yeni 

sorunlar yaratmış, bu sorunları çözmek amacıyla sözleşme yapılması zorunluluğu 

ortaya çıkmıştır. 1970 yılından itibaren dünya petrol fiyatları artmış, Avrupa 

ekonomilerinde durgunluk meydana gelmiş, bir kısım işçiler çıkarılma durumuna 

gelmiştir. Bu durum iş güvencesini beraberinde getirmiş, işsizliği artırmamak 

hedeflenmiştir23. 

                                                 
21 Çankaya, Günay, Göktaş, Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara, 2005, s.31; Güzel, “İş 
Güvencesine İlişkin Yasal Esasların    Değerlendirilmesi”, s. 17. 
 
22Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 181; Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası 
Dayanağı”,  s. 6. 
 
23 Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı”, s. 6. 
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1- Sözleşmenin Yöntem ve Kapsamı 

a- Yöntemi 
 
Sözleşmenin 1. maddesinde uygulama yöntemi belirtilmiştir. 

Sözleşmenin 1. maddesine göre; sözleşmenin hükümlerinin üye ülke iç 

hukuklarında hangi yoldan geçerlilik kazanabilecekleri belirtilmiştir. 

 Sözleşmenin 1.maddesi "sözleşme hükümlerinin toplu iş 

sözleşmeleri, hakem kararları veya mahkeme kararları ile veya ulusal uygulamaya 

uygun başka bir yöntemle geçerlilik kazanamadığı hallerde, yürürlüğe girmesi ulu-

sal mevzuatla sağlanır" şeklinde düzenleme getirmiştir.  

Buradaki sıralamaya göre; Sözleşmenin hükümlerinin getirdiği 

koruyucu ilkelerin öncelikle toplu iş sözleşmeleri, hakem veya mahkeme kararları 

veya ulusal uygulamaya uygun başka yöntemler aracılığı ile ulusal hukuk 

bakımından uyumu sağlanmaya çalışılacak, bu olmadığı takdirde yasama yoluna 

gidilecektir24.  

Oysa 166 sayılı Tavsiye Kararı, tavsiye kararının hükümlerinin üye 

ülkelerde uygulama alanına girmesi bakımından önceliği kanun düzenlemelerine 

vermektedir. Bu yönden Sözleşme hükümlerinden ayrılmaktadır. 166 sayılı Tavsiye 

Kararının 1. maddesinde uyum için söz konusu olabilecek yöntemler sayıldıktan 

sonra, son cümlede "veya diğer iç hukuk geleneklerine uygun olan biçim ve türde 

yöntemlerin ülkenin özellikleri de dikkate alınarak uygulamaya sokulabileceği" 

belirtilmektedir. Bu esastan hareket edilirse her ülkenin sözleşmelerdeki sıralamaya 

bağlı kalmaksızın uygun yöntemi belirleyebileceğini kabul etmek gerekir25.  

 

b- Kapsamı 
 
Sözleşmenin 2. maddesi; sözleşmenin kapsamını belirlemektedir. 

                                                 
24 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 31-32; Ulucan, İş Güvencesi, s. 9. 
 
25 Ulucan, İş Güvencesi, s. 9-10. 
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Buna göre; sözleşme, tüm ekonomik faaliyet alanlarına ve hizmet sözleşmesi ile 

istihdam olanlara uygulanacaktır. Bir başka söyleyişle; işçi statüsünde olan 

çalışanlar, çalıştıkları ekonomik faaliyet alanı ne olursa olsun bu sözleşmenin 

getirdiği koruyucu hükümlerden yararlandırılacaklardır. Ancak sözleşme bu konuda 

bazı istisnalar getirilebileceğini de kabul etmektedir. Sözleşme bunlara bazı ör-

nekler vermekte ancak bunların seçimini her ülkenin kendisine bırakmaktadır26.  

Örneğin belirli süreli sözleşmelerle çalışanlar, deneme süreli hizmet sözleşmesi ile 

çalışan işçilerden deneme süresi içinde bulunduğu sürede, süreksiz hizmet 

ilişkisiyle çalışan işçiler iş güvencesi kapsamı dışında bırakılabilir27.  

Yine aynı şekilde istihdam şartları bakımından esaslı sorunlar 

bulunan iş kolları kapsam dışında bırakılabilir, Deniz taşımacılığı gibi28. 

Ancak Sözleşmenin 2. maddesinin 3. fıkrası sözleşme hükümlerinden 

kaçınmak amacıyla belirli süreli hizmet sözleşmeleri yapılmasına karşı yeterli 

güvenceler alınmasını öngörmektedir29.  

158 sayılı Sözleşmedekilere eşit güvenceler sağlananlarla, işçilerin 

özel istihdam şartları bakımından veya istihdam eden işletmenin büyüklüğü veya 

niteliği açısından esaslı sorunlar bulunan durumlarda istihdam olunanlardan sınırlı 

bir kategori, gerektirdiği takdirde yetkili makam, işçi ve işveren kuruluşlarına 

danışıldıktan sonra sözleşme hükümlerinin tamamı veya bir kısmının kapsamı 

dışında bırakılabilecekleri de kabul edilmektedir30.  

Sözleşmenin 3. maddesinde; iş sözleşmesi işveren tarafından 

feshedilmesi durumunda uygulanacaktır. Amaç, işçinin feshe karşı korunması 
                                                 
26Kuvvet Lordoğlu, “AB Ülkelerinde İş Güvencesi Sistemi ve Üzerine Yorumlar”, Çalışma 
Hayatımızda Yeni Dönem (Seminer Notları),  Marmaris, 25-29 Eylül 2002, T.T.S.Çimento Ve 
Cam Sanayi İşverenleri Sendikası s. 33;Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s.32; Ulucan, İş Güvencesi, 
s. 9 ; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s.563; Demircioğlu, Sorularla Yeni İş Yasası, s. 81. 
 
27 Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 563;Lordoğlu, “AB Ülkelerinde  İş Güvencesi Sistemi ve 
Üzerine    Yorumlar”, s. 33;Kutal, “İş Güvencesi    Kavramı ve Uluslararası Dayanağı”, s. 7; 
Ulucan, İş Güvencesi, s. 10. 
 
28 Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı”, s. 7. 
 
29Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı”, s. 7; Ulucan, İş Güvencesi, s. 10. 
 
30Çelik, İş Güvencesi, s. 18; Ulucan, İş Güvencesi, s. 11; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 32 ;  
    Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 563. 
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olduğu için bu madde ile sözleşmenin amacı belirtilmektedir31. 

 

2-Sözleşmeye Göre Geçerli Nedenler 

 
158 sayılı Sözleşmenin en önemli özelliği işçinin işine son vermenin 

geçerli nedene dayandırılmasını ilke olarak benimsemesidir. Sözleşmenin 4. ve 7. 

maddesinde geçerli nedenler belirtilmiştir. Sözleşmedeki düzenlemeye göre; iş 

sözleşmesine son vermek için,  işçinin yeterliliği ve davranışlarından, ya da işin 

yürütümü veya işin gereklerine dayanan geçerli bir neden olmalıdır. Aynı şekilde 

ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenler dışında da hizmet ilişkisine son 

verilemeyecektir32.  

Geçerli fesih nedenleri konusunda somutlaştırılarak örnekleme 

yapılmamıştır. Geçerli olmayan sebepler 5. maddesinde sayılmıştır.  

   - Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin 

rızasıyla çalışma saatlerinde sendikal faaliyetlere katılma,  

- İşçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya işçi temsilciliğine 

talip olmak,  

-İşvereni şikayet etmek veya işveren aleyhine mevzuata aykırılık 

iddiası ile başlatılmış sürece katılım veya işveren aleyhine idari makamlar nezdinde 

müracaatta bulunmak,  

-Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din, 

siyasi görüş, etnik veya sosyal köken,  

-Doğum izni esnasında işe gelmeme ya da hastalık veya kaza nedeni 

ile geçici devamsızlık da işten çıkarma için geçerli neden sayılmamaktadır.  

161 sayılı Tavsiye Kararı da geçerli neden sayılamayacak hallere 

bazı örnekler vermiştir. İç hukuk veya ülke içi uygulamalar gereği dışında, yaşlılık, 

iç hukuk veya uygulama bakımından askerlik hizmeti veya diğer kamu 
                                                 
31 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 32. 
 
32 Lordoğlu, “AB Ülkelerinde  İş Güvencesi Sistemi ve Üzerine Yorumlar”, s. 33-34; Ulucan, İş  
    Güvencesi, s. 11; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 32; Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve  
    Uluslararası Dayanağı”, s.7 ; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 563 ; Demircioğlu, Sorularla 
Yeni  İş Yasası, s. 81. 
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yükümlülükleri nedeni ile devamsızlık, Hastalık ve kaza nedeni ile geçici 

devamsızlık, gibi nedenler iş sözleşmesi feshedilirse geçerli neden kabul 

edilmeyecektir. Bu konuda da düzenleme getirmek ve gerekli kriterler koymak için 

sözleşmede öngörülen yöntemlerden biri seçilebilecektir33.  

 

3- İş İlişkisinin Sona Erdirilmesinde Uygulanacak 

Usul  

Sözleşmenin getirdiği önemli bir temel ilke de, işçiye ileri sürülen 

nedene karşı kendisini savunma olanağı tanınması ve gerektiğinde bu konuda karar 

verecek bir mercie başvurabilmesidir.  

7. maddeye göre makul ölçülere göre beklenemeyecek haller hariç 

(hırsızlık gibi), işçinin verimi ve tutumu ile ilgili nedenlerle iş ilişkisinin sona 

erdirilmesi durumunda işçiye önceden kendisini savunma olanağı verilecektir.  

Başka bir ifadeyle savunma hakkı verilmeden bir işçinin iş sözleşmesi işçinin 

verimi ve tutumu nedeni ile sona erdirilemeyecektir34. 

Sözleşmenin 8. maddesine göre; savunması alınan veya savunması 

alınmadan işten çıkarılan işçi, hizmet ilişkisine geçerli sayılmayacak bir nedenle 

haksız olarak son verildiği kanısında ise, iş mahkemesi, hakem kurulu veya hakem 

gibi tarafsız bir merci nezdinde itirazda bulunma hakkına sahiptir35. 

Sözleşmede sadece işçiden kaynaklanan sebeplerden dolayı fesihte 

savunma alınması gerektiği belirtilmiş,  işin yürütümü ve işyeri gereklerinden 

kaynaklanan nedenlerde savunma alma zorunluluğu getirilmemiştir36. 

 

                                                 
33 Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 563;Ulucan, İş Güvencesi, s. 12-13; Çankaya, Günay,  
    Göktaş, a.g.e., s. 33-34. 
 
34Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı”, s. 7-8 Ulucan, İş Güvencesi, s. 13;  
   Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 34 ; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 564. 
 
35 Ulucan, İş Güvencesi, s. 13 ; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 564 ; Demircioğlu, Sorularla 
Yeni İş Yasası, s. 81. 
 
36  Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 564; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 34. 
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4- Sözleşmeye Göre İtiraz Usulü ve Sonuçları 

İşçi iş sözleşmesinin geçerli bir neden olmadan feshedildiği 

düşüncesinde ise İş mahkemesi veya hakem gibi bağımsız bir merci önünde makul 

bir süre içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Makul bir sürede itiraz hakkını 

kullanmayan işçi itiraz hakkını yitirir37. 

 Sözleşmenin 9. maddesine istinaden İç hukukuna göre yetkili kılınan 

iş mahkemesi, hakem veya hakem kurulu gibi merciler, itiraz halinde ‘son verme’ 

nedenlerini ve davayla ilgili diğer vakaları incelemeye ve son vermenin geçerli bir 

nedene dayanıp dayanmadığına dair bir karar vermeye yetkili kılınacaklardır38. 

Üye ülke, işçiyi feshe karşı koruma yöntemlerinden hangisini 
benimsemiş olursa olsun (mahkeme, hakem gibi), bu yöntem içinde ispat yükü 
bakımından işveren sorumlu kılınmalıdır. Söz konusu merciler, taraflarca getirilen 
kanıtlar ve ulusal mevzuat ve uygulamaların öngördüğü usuller çerçevesinde son 
verme nedeni üzerinde bir sonuca varmaya yetkilidirler (m.9/a). Bu durumda 
işverenin ispat yükü bir ölçüde hafiflemiş olmaktadır. Nihayet ilgili merci karşılıklı 
getirilen kanıtları değerlendirme yetkisine sahiptir. Böyle olunca sadece işveren 
değil, işçi de kendi lehine kanıt getirme durumunda kalacaktır ve bu kanıtları ilgili 
merci değerlendirip bir karar verecektir. Sözleşme sadece işverene öncelikle 
iddiasını kanıtlama yükümlülüğü getirmektedir39.  

Görüldüğü gibi esas itibariyle ispat yükü işverendedir. İspat yükünün 
işçide olması şeklinde yapılan ulusal düzenlemelerde sözleşmeye aykırılık söz 
konusu olacaktır. Ancak yargılama sırasında bağımsız merci, ileri sürülen iddialar 
bakımından belirli konuda ispat yükünü işçiye yükleyebilir. 

Sözleşme, ilgili merciin ‘sona erme’ işlemini haksız bulması halinde 

izlenecek yolları ve seçenekleri de belirlemiştir. Bu konuda da iç hukuk ilgili 

mercie seçenekler tanıyabileceği gibi, belirli bir çözüm yöntemi belirlemişse bunun 

uygulanmasını da öngörebilir. Sözleşmenin 10. maddesine göre ilgili merci, son 

verme işleminin iptaline ve/veya işçinin işine iadesine, bunları uygulanabilir 

                                                 
37 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 34; Ulucan, İş Güvencesi, s. 13 ; Mollamahmutoğlu, İş 
Hukuku, s. 564. 
 
38 Ulucan, İş Güvencesi, s. 14. 
 
39 Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı”, s. 8, Ulucan, İş Güvencesi, s. 14; 
Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 34 ; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 564. 
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bulmazsa veya bu konuda iç hukuka göre yetkili kılınmışsa, yeterli bir tazminat 

veya uygun kabul edilen bir telafi biçimine karar vermeye yetkilidir40.  

Görüldüğü gibi sözleşme geçerli ve haklı neden olmadan iş 

sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, mutlaka işe iadeyi öngörmemekte tazminat 

veya başka bir yaptırımın olabileceğini, yaptırım konusunda iç hukukun yetkili 

olduğunu belirtmiştir. 

 

 

5- İş İlişkisinin Sona Erdirilmesinde Bildirim 

Süreleri, İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı ve Gelirin 

Korunmasına İlişkin Diğer Yöntemler 

a- Bildirim Süresi veya Tazminatı 

Sözleşmenin 11. maddesine göre ‘derhal fesih’ dışında, geçerli 

bir nedenle iş sözleşmesi feshediliyorsa  makul bir bildirim süresinin işçiye 

verilmesi (ihbar öneli)  veya ihbar tazminatı ödenmesi gerekir. Ancak haklı bir 

neden varsa, yani işçi ciddi bir hizmet kusuru işlemişse, ihbar süresi 

verilmeyecek veya ihbar tazminatı ödenmeyecektir. 

 

b- Kıdem Tazminatı ve Gelirin korunmasına İlişkin  

     Diğer Yöntemler 

Sözleşmenin 12. maddesine göre; iş ilişkisi sona erdirilen bir 

işçiye ulusal mevzuat veya uygulamaya uygun olarak; miktarı hizmet süresine 

ve ücret seviyesine göre belirlenecek ve doğrudan işveren tarafından veya 

işverenlerin katkısı ile oluşturulmuş bir fondan ödenecek bir kıdem tazminatı 

                                                 
40Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı”, s. 8 Ulucan, İş Güvencesi, s. 15; 
Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 564 - 565. 
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ya da başka haklar veya, tabi oldukları koşullar çerçevesinde işsizlik sigortası 

veya yardımından doğan haklar veya yaşlılık yahut malullük gibi diğer sosyal 

güvenlik türleri yahut, bu tazminat ve ödeneklerin birleşimi gibi haklar 

sağlanmalıdır41. 

Sözleşmenin 12/3. maddesi, işçinin ciddi hizmet kusuru nedeniyle 

hizmet ilişkisine son verme durumunda kıdem tazminatı veya benzeri haklardan 

işçinin yararlanamayacağını kabul etmektedir42.  

 

6- Ekonomik, Teknolojik, Yapısal veya Benzer      

   Nedenlerle Hizmet İlişkisine Son Verme  

   Özellikleri,      İşçi Temsilcisine Danışma  

Sözleşmenin 13 ve 14. maddelerinde işçinin ekonomik, teknolojik, 
yapısal veya benzer nedenlerle işten çıkarılması durumunda uyulacak prosedür 
düzenlenmiştir. 

İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenlerle 

işçinin iş ilişkisine son vermek istemesi durumunda ilgili işçi temsilcilerine, 

düşünülen son verme işlemlerinin nedenlerini, bu işlemden etkilenecek işçi 

sayısını, süresini ve gerekli tüm bilgileri zamanında sağlamakla yükümlü 

kılınmıştır. Aynı şekilde Sözleşme, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak 

mümkün olduğunca önceden son verme işlemlerini engellemek veya asgariye 

indirmek amacıyla, alınacak önlemleri ve bunların işçiler üzerindeki olumsuz 

etkilerini, başka iş bulmak gibi yollarla hafifletmek amacıyla alınacak önlemleri, 

önceden işçi temsilcilerine danışma fırsatı tanınmasını düzenlemektedir43. 

Sözleşme bu konuda işçi sayısı yönünden bazı sınırlamalar 
                                                 
41Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 564-565;  Ulucan, İş Güvencesi, s. 16; Çankaya, Günay,  
   Göktaş,a.g.e., s. 36. 
 
42 Çankaya,Günay, Göktaş, a.g.e., s. 36; Ulucan, İş Güvencesi, s. 16 ; Mollamahmutoğlu, İş 
Hukuku,  s. 564-565.  
 
43Lordoğlu, “AB Ülkelerinde  İş Güvencesi Sistemi ve Üzerine Yorumlar”, s. 34; Çankaya,Günay,  
   Göktaş, a.g.e., s. 36-37; Ulucan, İş Güvencesi, s.16-17; Demircioğlu, Sorularla Yeni  İş Yasası,  
   s. 81. 
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getirilebileceğini ve söz konusu hükümlerin belirli bir işçi sayısı ölçü alınarak 

uygulanabileceğini de kabul etmektedir.  

Sözleşme, ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenlerle iş 

ilişkisine son verme durumlarında mümkün olduğu kadar önceden yetkili makama 

bildirimde bulunulması gerektiğini, belirtmektedir. Burada da işçiler bakımından 

belirli bir sayı ölçü olarak kabul edilebilecektir. Ayrıca yine ‘son verme’ 

işlemlerinin etkileyeceği işçi sayısı, gerekçeler ve ‘son verme’nin uygulanacağı 

süre hakkında da bilgi verilecektir44.  

Sözleşmenin bu maddesi toplu çıkarmalara ilişkin olup, belirtilen 

nedenlerle toplu işçi çıkarılması durumunda işçi temsilcilerine danışmayı ve 

yetkili makamlara bildirimi öngörmektedir45. 

Görüldüğü gibi 158 sayılı ILO Sözleşmesi’nde özetle; 

a. ‘Son verme’nin geçerli bir nedene dayandırılması ve geçerli neden teşkil 

etmeyecek usuller, geçerli nedenin işverence ispatı,      

b. Sözleşmenin feshinde usul, 

c. Fesih bildirimine itiraz ve usulü, 

d. Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları, işe iade veya tazminat,  

e. Ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri nedenlerle işverenin feshinde işçi 

temsilcilerine danışma ve yetkili makama bildirim usulleri düzenlenmektedir.  

 

   

IV- İŞ GÜVENCESİNİN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ 

 
  4773 Sayılı ve 4857 Sayılı Yasaların kabulünde önce, 1994 yılında 

İLO Sözleşmesini imzalamış olmamıza rağmen, iş güvencesini sağlamaya yönelik 

yasal düzenlemenin olmaması veya yetersizliği, devamlı şekilde haklı  eleştirilere 

yol açmıştır. 

                                                 
44 Ulucan, İş Güvencesi, s. 17. 
 
45 Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı”, s. 9; Lordoğlu, “AB Ülkelerinde  İş  
    Güvencesi Sistemi ve Üzerine Yorumlar”, s. 34. 
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  1982 Anayasamızın 2. maddesi ile sosyal bir hukuk devleti 

olduğumuz belirtilmiş, 48. ve 49. maddelerinde de sözleşme özgürlüğü, girişim 

özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, güvence altına alınmıştır46. 

  2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 30.  maddesinin değişmeden 

önceki halinde de sendika temsilcileri için iş güvencesi getirilmiştir.  Daha sonra bu 

madde değiştirilerek iş güvencesi hükümleri yeniden düzenlenmiştir. 2821 Sayılı 

Sendikalar Kanununun 31. maddesinde de iş güvencesi içeren hükümler yer 

almıştır. 

  1936 yılında kabul edilmiş 3008 Sayılı ilk İş Kanunu’nda iş 

güvencesini taşıyan hükümler yoktur. 1475 Sayılı İş Kanunu’nda ise geniş anlamda 

iş güvencesini içeren hükümler (ihbar öneli, kıdem tazminatı, iş arama izni v.s.) yer 

almıştır. Ancak 1475 Sayılı İş Kanunu’nda; belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinin 

geçerli ve haklı nedene dayandırılması işverenden istenememiştir. Başka bir 

ifadeyle işveren hiçbir neden göstermeden iş sözleşmesini feshedebilir47. 

  Türkiye 1932 yılından beri Uluslararası Çalışma Örgütüne üye 

olmuştur. 1994 yılında 158 Sayılı İLO Sözleşmesi’ni imzalamış ve iç hukukunu bu 

sözleşme doğrultusunda düzenleme yükümlülüğü altına girmiştir. 158 Sayılı İLO 

sözleşmenin kabulü ile yıllar sonra olsa bile bu yükümlülük yerine getirilmeye 

çalışılmıştır. 

  158 Sayılı İLO Sözleşmesi’ne uyum sağlamak amacıyla 1475 Sayılı 

İş Kanunun 13. maddesine, 4773 Sayılı Kanun ile 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E 

maddeleri eklenmiştir ve bu maddeler ile ilk defa kapsamlı iş güvencesi hükümleri 

hukuk sistemimize girmiştir. 4773 Sayılı Kanun (İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile 

Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) 09.08.2002 tarihinde 

kabule edilmiş, 15.03.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş, 10.06.2003 tarihine kadar 

(15.03.2003-09.06.2003) kısa bir süre yürürlükte kalmıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu 

ise 22.05.2003 tarihinde kabul edilmiş, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 

                                                 
46 Ulucan,“4773 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Güvencesi ve Geçerli  Neden Kavramı”, s. 19; aynı 
yazar, İş Güvencesi, s. 23. 
 
47 Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı”, s. 4-5. 
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değişiklikler ve düzenlemeler ile iş güvencesi konusunda önemli adımlar 

atılmıştır48.  

Özetle, 3008 ve 1475 Sayılı İK, Deniz İş Kanunu (DİK), Basın İş 

Kanunu (BİK), işverene herhangi bir neden göstermeksizin fesih imkanı tanıyan 

düzenlemelerdir. Tüm bu düzenlemeler akdi feshedecek tarafın diğer tarafa ihbar 

süresi tanıması dışında bir sınırlama içermemekte, gerekçe gösterme yükümlülüğü 

getirmemektedir.  3008 sayılı yasadan sonra 1971 yılında yürürlüğe giren 1475 

sayılı İş Kanunu ve daha sonra bu yasada yapılan çeşitli değişikliklere rağmen iş 

akdinin feshine ilişkin temel yaklaşım 4773 sayılı yasaya kadar aynı kalmıştır49. 

“İş Güvencesi Yasası” olarak bilinen 4773 sayılı kanun ( 15.03.2003 

-09.06.2003) kısa bir süre yürürlükte kalmasına rağmen ülkemiz çalışma 

mevzuatında iş akdinin feshi ve işçinin feshe karşı korunması konusunda önemli 

değişiklikler getirmiştir50. 

  Uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler çerçevesinde 

Sözleşme’nin iç hukukumuza yansıtılması süreci, 4857 sayılı Yeni İş Kanunu’nun 

10 Haziran 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile 

neticelenmiş; diğer taraftan 158 Sayılı İLO Sözleşmesi ile paralel hükümler taşıyan, 

işçi ve işveren ilişkileri bakımından eskiye oranla daha açıklayıcı tanımlar getiren 

yeni kanun, aynı zamanda, taşıdığı  esnek hükümler bakımından da içtihada yönelik 

yeni bir süreci başlatmıştır51. 

                                                 
48 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 32; Süzek, İş Hukuku, s. 432; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku,  
s. 562 
 
49 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 180-181;  Çelik, “İş Güvencesi, İşçinin Feshe Karşı 
Korunması ve 4773 Sayılı Yasa”, (çevrimiçi) 
http://www.geocities.com/ceteris_paribus_tr/a_celik.doc, erişim: (15.08.2006) s. 12. 
 
50 Çelik, “İş Güvencesi, İşçinin Feshe Karşı Korunması ve 4773 Sayılı Yasa”,  (çevrimiçi),        
    http://www.geocities.com/ceteris_paribus_tr/a_celik.doc, erişim: (15.08.2006),s.13;  
    Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 562. 
 
 
51  Ömür, Tantekin, “İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Geçerli ve Haklı Nedenle  Feshi”,   
    (çevrimiçi) , http://www.geocities.com/ceteris_paribus_tr/d_tantekin.doc, (Erişim:16.07.2006) s. 5 
; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 562. 
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  Aşağıda 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre, iş güvencesinden 

yararlanma şartları, feshin geçerli nedene dayandırılması, fesih usul ve şekli, fesih 

bildirimine itiraz ve başvuru yolları, geçersiz feshin hukuki sonuçları ayrıntılı bir 

şekilde açıklanacaktır. 
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BÖLÜM  2 
 

4857 SAYILI İŞ YASASINA GÖRE İŞ GÜVENCESİ 
 

4857 Sayılı İş Kanunu’nda 18-21. maddeleri arasında iş güvencesi 

hükümleri düzenlenmiştir. Bu maddelerde iş sözleşmesi feshinin geçerli bir sebebe 

dayandırılması, feshin usulü, itirazı ve geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları 

düzenlemiştir. 18. maddeye göre; otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleri ile bu 

işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve en az 6 aylık kıdemi olan işçiler 

iş güvencesi hükümlerinden yararlanacaktır. Otuzdan az  işçi çalıştıran işyeri ve altı 

aydan az kıdemi bulunan işçi, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır. 

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri ve yardımcıları ile 

işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi 

bulunan işveren vekilleri de iş güvencesi kapsamı dışında bırakılmıştır.  

18. maddede; işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, 

işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin 

gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Maddede 

geçerli olmayan nedenler sayılmış, sayılan geçersiz nedenleri de örnek kabul etmek 

gerekir. Bu örneklerin dışında da pek çok geçersiz neden olabilir. Kanunda 

belirtilen nedenler sınırlayıcı değildir. Aşağıda ayrıntılı bir şekilde iş güvencesinden 

yararlanma koşulları açıklanacaktır. 
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I- İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA 

KOŞULLARI 

1- İş Kanununa Göre İşçi veya Basın İş Kanunu 

Kapsamında Gazeteci Olma   

 
4857 Sayılı Kanunun 2. maddesinde işçi tanımlanmıştır. 2. madde de 

“…Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ‘işçi’, işçi çalıştıran gerçek 

veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile 

‘işveren’ arasında kurulan ilişkiye ‘iş ilişkisi’ denir. ...” hükmü yer almıştır. Bu 

maddede iş sözleşmesine dayanarak çalışma yeterli görülmüş, ücret ve bir işte 

kavramı geçmemiştir. Bu kanuna göre iş sözleşmesine göre bağlı çalışmak 

yeterlidir. Ayrıca maddede işçinin gerçek kişi olma özelliği vurgulanmıştır. 1821 

Sayılı Sendikalar Kanunun 2. maddesinde  “…İşçi: Hizmet akdine dayanarak 

çalışanlara denilir…” hükmü yer almıştır.  

İş sözleşmesini diğer iş görme sözleşmelerinden bugün öğreti ve 

uygulamada ayırt edici kıstas bağımlılık ilişkisidir. Öğretide iş sözleşmesinin iş 

görme, ücret ve bağımlılık unsurlarından oluştuğu kabul edilmiştir52. Bağımlılık 

BK. md. 322 ile hükme bağlanan “işverenin nezareti altında olma” yani kişisel 

bağımlılıktır. Bağımlılık ilişkisi, işçinin talimatlara uyma yükümlülüğü ve bunun 

karşılığı olan işverenin yönetim hakkı ile doğduğu için ekonomik ve teknik değil 

hukukidir53.  

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 

Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6/fson  “…İş Kanununun 18, 19, 20, 

21 ve 29’uncu maddesi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır…” hükmü yer almıştır. 
                                                 
52 Demircioğlu/Centel, İş Hukuku, s. 75; Süzek, İş Hukuku, Beta yayınevi, 3. bs., İstanbul 2006, s. 
289; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 79; CanTuncay, “İş Sözleşmesinin Türleri ve Yeni 
İstihdam Biçimleri, Çalışma Hayatımızda Yeni Dönem (Seminer Notları),  Marmaris, 25-29 Eylül 
2002, T.T.S.Çimento Ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası s. 125-126; Çalık, İş Sözleşmesinin 
feshi ve İş Güvencesi,  2005,Legal s. 19-20; Eyrenci, Taşkent, Ulucan,  Bireysel İş Hukuku, s. 46-
47; Çelik, İş Hukuku Dersleri, s. 33-34;Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 117; Uzun, “İş Yasası 
Temel Kavramları”, Yeni İş Yasası Semineri, İstanbul, 2004, İTO Yayını,  s. 17. 
 
53 Süzek, İş Hukuku, s.191. ;Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku,s. 79; Demircioğlu/Centel, İş 
Hukuku, s. 75; Çelik, İş Hukuku Dersleri, s. 34. ; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 117. 
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4773 Sayılı Kanun’un 12. maddesinde “…1475 sayılı Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 

13/D, 13/E ile 24 üncü maddeleri hükümleri kıyas yoluyla uygulanır…” hükmü yer 

almıştı. 4857 Sayılı İş Kanunun 116 maddesi “…İş Kanunun 18, 19, 20, 21 ve 29. 

maddesi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır…”hükmü yer almıştır.  Bütün bu 

hükümlerden anlaşılacağı gibi Basın İş kanunu kapsamında olan gazetecilere iş 

güvencesi hükümleri kıyas yoluyla uygulanacaktır54. Bu kıyas yoluyla uygulamanın 

bir takım sorunlara yol açabileceği, Basın İş Kanununda yapılacak değişiklikle 

konunun düzenlenmesinin yerinde olacağı belirtilmiştir55. 

Elli ve daha az tarım ve orman işlerinde işçi çalışması durumunda, 

buralarda İş yasası uygulanmayacağı için iş güvencesi hükümleri de 

uygulanmayacaktır. Elli bir işçi çalıştıran tarım ve orman işyeri ve işletmelerinde iş 

güvencesi hükümleri de uygulanacaktır56. 

İşyeri sendika temsilcisi İş Kanunu, Basın Kanunu veya Deniz İş 

Kanunu ayırımı yapılmaksızın hangi kanuna tabi olursa olsun Sendikalar 

Kanunu’nun 30. maddesinde belirtilen güvenceden yararlanacaktır. İşyeri sendika 

temsilcisinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması yeterli olup, aynı iş kolunda 

otuz işçi bulunması ve işyerinde altı ay kıdemi olması şartı aranamayacaktır.57. 

Görüldüğü gibi iş güvencesi hükümleri İş Kanunu kapsamına giren 

işçiler, en az elli bir işçi çalıştıran tarım ve orman işyeri ve işletmeleri ile Basın İş 

Kanunu’na tabi işçilere uygulanmaktadır. Hava taşımacılığında çalışan işçiler ile 

deniz taşımacılığında çalışan işçiler iş güvencesi hükmünün dışında bırakılmıştır.  

 

 

 

                                                 
54 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 181;  Ulucan, İş Güvencesi, s. 26. 
 
55 Gülsevil Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  III. Yılında İş Yasası,  
 Bodrum, 21-25 Eylül 2005, T.T.S.Çimento Ve Cam Sanayi     İşverenleri Sendikası s. 206.  
 
56Ertekin, İş Güvencesi Hukuku İşe iade Davaları, s. 22; Ulucan, İş Güvencesi, s. 26; Süzek, İş 
Hukuku, 439; Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”,  s. 39;Çankaya, Günay, Göktaş, 
age, s. 169; Çelik, İş Güvencesi, s. 19. 
 
57 Çankaya, Günay, a.g.e , s. 157; Süzek, İş Hukuku, s. 492. 
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2- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Olması 

 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18 maddesinde açıkça belirsiz süreli iş 

sözleşmesi ile çalışan işçilerin iş güvencesi hükümlerinden yararlanacağı 

belirtmiştir. Belirli süreli hizmet sözleşmesi ile çalışan işçiler bu hükümlerden 

yararlanamayacaktır.  

İş sözleşmesi belirli süreli veya belirsiz süreli olabilir. Belirli-belirsiz 

süreli sözleşme ayrımı daha çok sözleşmenin sona ermesi ve buna bağlanan hukuki 

sonuçlarda kendini göstermektedir. Belirli süreli sözleşmede iş sözleşmesi kural 

olarak fesih beyanına gerek kalmaksızın,  kararlaştırılan sürenin sonunda 

kendiliğinden sona ermekte iken, belirsiz süreli sözleşmelerde sözleşmenin sona 

ermesi için fesih beyanına ihtiyaç vardır. Bundan dolayı belirli süreli iş sözleşmesi 

sözleşme süresince iş güvencesi sağlar58. 

İşçinin feshe karşı korunması, kural olarak, iş ilişkisinin süresiz 

olması halinde ortaya çıkan bir gereksinimdir. Belirli süreli iş sözleşmesi süre 

sonuna kadar önelli fesih yoluyla ortadan kaldırılamayacağı için, zaten işçi 

açısından nispi bir iş güvencesi sağlamaktadır. Nitekim feshe karşı koruma sistemi 

uygulayan yabancı ülkelerde de güvenceden yararlanabilecek olanların belirsiz 

süreli sözleşmelerle çalışanlar olduğu fikrinden hareket edilmiştir. Bunu dikkate 

alan kanun koyucu, feshe karşı korumayı belirsiz süreli sözleşmelere hasretmiştir59. 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesinde;  “… İş ilişkisinin bir 

süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli 

işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi 

objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş 

sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir 

                                                 
58 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 209-210; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş 
Hukuku, s. 86; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 264; Demircioğlu, Sorularla Yeni İş Yasası,        
s.38; Uzun, “İş Sözleşmesinin Sona Ermasi”, s. 56-57. 
 
59Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s.84; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş 
Güvencesi”,  s. 209; Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, s. 29. 
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neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş 

sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı 

belirli süreli zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.…” 

hükmünde belirli süreli sözleşmelerin yapılma alanı daraltılmıştır 

4857 Sayılı Kanun’un 11. maddesi ile belirli süreli iş sözleşmesi ve 

zincirleme iş sözleşmelerinin yapılması önemli ölçüde sınırlandığı için belirli süreli 

sözleşmelerin güvence kapsamı dışında bırakılması önemli sorun yaratmayacaktır60. 

 Belirli süreli iş sözleşmelerinin ilk kurulmasında da objektif neden 

gereklidir. Objektif neden varsa belirli süreli hizmet sözleşmesi yapılan işçilere iş 

güvencesi hükümleri uygulanmayacak, objektif neden yoksa belirli süreli iş 

sözleşmesi belirsiz süreli kabul edilerek iş güvencesi hükümleri uygulanacaktır 

Sözleşmenin niteliği konusunda uyuşmazlık çıkarsa öncelikle bu hususun karara 

bağlanması gerekir61.  

Objektif bir neden yokken peş peşe yapılan (zincirleme) belirli süreli 

hizmet sözleşmelerinin, belirsiz süreli hizmet sözleşmesine dönüşmesi hallerinde 

feshe karşı koruma hükümleri uygulama alanı bulur62.  

Bir sözleşme yapıldığında belirli süreli olmasını gerektirecek 

objektif haklı nedenlerin bulunması gerekir. Başka ifadeyle ortada belirli süreli 

                                                 
60 Soyer, “ Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi” , s. 29; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş 
   Hukuku, s. 86. 
 
61 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 210; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş 
Hukuku, s. 86; Tuncay, “İş Sözleşmesinin Türleri ve Yeni    İstihdam Biçimleri, s. 125;Y9HD., 
22.03.2005, E. 2005/4776 - K.2005/9440 “…Öncelikle akdin belirli süreli hizmet akdi sayılıp 
sayılmayacağı belirlenmeli, belirli süreli hizmet akdini gerektiren objektif koşulların bulunmadığının 
saptanması halinde işin esasına girilerek sonuca gidilmelidir. Davacının işe iade talebi hizmet 
akdinin belirli süreli olduğu gerekçesi ile reddedilmiş ise de, taraflar arasında belirli süreli hizmet 
akdinin yapılmasını gerektirir belirli süreli bir işte veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir 
olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşulların mevcut olup olmadığı araştırılmadan yazılı şekilde 
hüküm kurulması hatalıdır. Öncelikle akdin belirli süreli hizmet akdi sayılıp sayılmayacağı 
belirlenmeli, belirli süreli hizmet akdini gerektiren objektif koşulların bulunmadığının saptanması 
halinde işin esasına girilerek sonuca gidilmelidir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır…”, 
Çankaya, Günay, a.g.e , s. 319. 
 
62 Can Tuncay, “İş Güvencesi Yasası Neler Getiriyor”, Çimento  İşveren Dergisi, Ocak 2003,ÇMİS 
Yayını, sayı 1, cilt 17, s. 7; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş    Hukuku, s. 86; Çelik, “İş 
Güvencesi”, s.24; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 264-572. 
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sözleşme yapılmasını gerektiren bir neden olması gerekir, şeklen belirli süreli 

sözleşeme yapılması yeterli değildir63.  

Belirli süreli hizmet sözleşmesi esaslı neden olmadıkça birden fazla 

üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren 

belirsiz süreli kabul edilir. İşin niteliği ve yapılan iş göz önüne alınarak iş 

sözleşmesinin belirli süreli yapılması haklı kabul edilebilir. Belirli süreli 

sözleşmelerin objektif kritere tabi tutulması, belirli süreli iş sözleşmesi yapma 

hakkının işveren tarafından kötüye kullanılmasını önlemek amacına yöneliktir.64  

625 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nda olduğu gibi 

kanundan kaynaklanan bir zorunluluk söz konusu ise bu durumda ardı ardına 

zincirleme olarak belirli süreli iş sözleşmesi yapılsa bile sözleşmenin belirsiz süreli 

iş sözleşmesine dönüşmesi mümkün değildir65. 

 Belirli süreli hizmet sözleşmelerinde feshe karşı koruma 

hükümlerini uygulamak mümkün değilse de bu durum sözleşmenin işveren 

tarafından haksız nedene dayanılarak feshedildiği, fakat böyle bir nedenin 

bulunmadığı hallerde işçinin hiçbir korumadan yararlanamayacağı anlamına 

gelmez. Böyle bir durumda işçinin fesih tarihinden sözleşmenin sona ereceği tarihe 

kadar çalışsaydı elde edeceği miktarı talep hakkı vardır. Böyle bir talep için 

sözleşmenin iş güvencesi kapsamına girmesine gerek yoktur. Çünkü bu sonuç, 

feshe karşı koruma hükümlerine değil süreli sözleşmeyi haksız fesheden işverenin 

genel esaslara göre işi kabulde temerrüde (BK  md. 325 “İş sahibi işi kabulde 

temerrüt ederse, işçi taahhüt ettiği işi yapmağa mecbur olmaksızın mukaveledeki 

ücreti isteyebilir.) düşmüş olması esasına dayanmaktadır66. 

                                                 
63 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, “Uygulamada İş Güvencesi”, s. 33; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi 
ve İş Güvencesi”, s. 210; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 86; Mollamahmutoğlu, İş   
Hukuku, s. 264 ; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 264-265. 
 
64 Çelik, İş Güvencesi, s. 24; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 162. ; Demircioğlu, Sorularla 
Yeni İş Yasası, s. 40. 
 
65 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 85; Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş 
Güvencesi, s. 135; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 570; Demircioğlu, Sorularla Yeni İş Yasası, 
s. 39. 
 
66 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar,Uygulamada İş Güvencesi, s. 132; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş 
Hukuku, s. 86; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 601. 
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 3- İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi 
 

İş sözleşmesi çeşitli şekillerde sona erebilir, uygulamadan en çok 

‘sona erme’ şekli taraflardan birinin sözleşmeyi sona erdirmesidir.  

Feshe karşı koruma, işçiyi işveren tarafından yapılan fesihlere karşı 

güvence altına almayı amaçlayan bir sistemdir. Bu nedenle, iş sözleşmesini işveren 

tarafından yapılan fesihler dışında sona erdiren nedenler, feshe karşı koruma 

hükümlerinin uygulanmasına yol açmaz67.  

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı maddelerinde yer alan iş 

güvencesi hükümlerinin iş sözleşmesinin işverence feshi halinde uygulanacaktır. 

İşçi tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde bu hükümler 

uygulanmayacaktır. Tarafların anlaşarak iş sözleşmesini feshetmesi halinde de iş 

güvencesi hükümleri uygulanamaz ve işe iade davası açılamaz. Ancak anlaşmanın 

işçinin serbest iradesi ile yapılıp yapılmadığına dikkat etmek gerekir. 

Çalışma koşullarının işverence İş Kanunu’nun 22. maddesine aykırı 

olarak değiştirilmesi nedeniyle işçinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda işe iade 

talep hakkı olmayacaktır.  Bu hükme göre iş sözleşmesindeki esaslı değişiklikleri 

işçinin kabul etmeme hakkı olduğu ve yapılan değişikliğin işçiyi bağlamayacağı 

öngörülmüştür. Ancak işçinin değişiklik önerisini reddetmesi üzerine işveren 

sözleşmeyi feshettiğinde iş güvencesi hükümleri uygulanabilir ve işe iade davası 

açılabilir68.  

İşçinin iş sözleşmesinde esaslı değişiklik yapıldığında bunu kabul 

etmeme hakkı vardır. İşçi bu kabul etmeme hakkını kullanırken, bununla 

yetinmeyip iş sözleşmesini feshetmesi durumunda işe iade davası açamaz. Çünkü 

bu durumda kanun işçiye esaslı değişikliği kabul etmeme hakkını veriyor ve kabul 

etmediği değişikliğin kendisini bağlamayacağı esasını getiriyor. Zaten değişikliğin 

                                                                                                                                        
 
67 Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, s.  30. 
 
68Süzek, İş Hukuku , s. 489-499; Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi” s. 32;  Uçum,    
“İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar”, s.  87. 
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kabul edilmemesi üzerine sözleşme işveren tarafından feshedilirse şüphesiz bu 

durumda iş güvencesi hükümlerinden yararlanacaktır.  

İş sözleşmesinin uygulamada işçinin talebi ve tazminatları ödenmek 

suretiyle sona erdirilmesi halinde, bu durumda talep işçi tarafından geldiği için fesih 

işveren tarafından yapılsa bile işe iade davası açılamaz. Böyle bir durumda genelde 

işçi kıdem, ihbar tazminatının ödenmesi şartıyla iş sözleşmesinin sona ermesini 

talep etmekte, işveren de bu haklarını ödeyerek iş sözleşmesini sona erdirmektedir. 

İş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmesine rağmen bu husus geçerli fesih 

nedeni sayılarak işe iade davası açılamayacaktır. Ancak burada işçinin iş 

sözleşmesinin feshine yönelik talebinin serbest irade ürünü olması gerekmektedir69. 

Çünkü bu durumda iş sözleşmesi işçi ile işverenin anlaşması ile sona ermektedir. 

 

4- İşletmeye Bağlı Aynı İş Kolunda En Az Otuz İşçi 
Çalışması  

 

4773 Sayılı Kanun ile 1475 Sayılı İş Kanunun 13/A maddesi 

uyarınca 15.03.2003 tarihinden itibaren işyeri baz alınarak 10 işçi çalıştırma şartı 

arandığı halde; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmesi 

ile  işverene ait aynı iş kolundaki tüm işyerlerini kapsamı alanına almış, işletme 

bazında otuz işçi çalıştırma şartını aranmıştır.  

Görüldüğü gibi İş güvencesi hükümlerine tabi olacak işyerleri 

konusunda, 15 Mart-10 Haziran 2003 tarihleri arasında yürürlükte kalmış olan 4773 

sayılı Kanun’un her bir "işyerini tek başına esas aldığı görülmüş; 10 Haziran 2003 

tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan 4857 sayılı İş Kanunu ise, söz konusu 

işyeri esasını terk etmiştir. Gerçekten, İş K. m. 18 ile getirilen açık düzenleme 

uyarınca, artık "işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, 

işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre" 

belirlenmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır70.  

                                                 
69 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e, s. 168. 
 
70 Tankut Centel, “Karar İncelemesi”, Tekstil İşveren Dergisi, mart 2004,  s: 36; Çankaya, Günay, 
Göktaş, age,  s. 171. 
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En fazla tartışılan ve eleştiriye uğrayan konulardan birisi de işçi 

sayısı ölçütü olup, çalışan işçi sayısına ilişkin Ülkemizdeki istatistikler güvenilir ve 

ayrıntılı değildir. Oransal olarak işçi sayısına göre sağlıklı bir tespit yapma imkanı 

olmamış, bu eksikliğin olması İş Kanunu’nun yasalaşma sürecini etkilemiştir71. 

İş güvencesi hükümlerinin uygulanabileceği işyerlerini çalıştırdıkları 

işçi sayısı ile belirleme düşüncesi, küçük işyerlerini feshe karşı koruma 

hükümlerinin ağır sayılabilecek külfetleriyle karşı karşıya bırakmama düşüncesi ve 

güvence kapsamı genişledikçe, sistemin istihdamda daralmaya yol açabilecek 

olması endişesidir. Özellikle emeğini sermayesi ile birleştirerek küçük işyerlerinde 

işçilerle yüz yüze bizzat çalışan işverenlerin, geçersiz fesih sonrası işe iade edilen 

işçi ile tekrar çalışmaya mecbur olması disiplin sorunlarına yol açabilir72. 

 4773 Sayılı Yasada en az on işçi çalıştırma arandığı halde, 4857 

Sayılı İş Kanununda en az 30 işçi çalıştırma şartı aranarak iş güvencesi uygulama 

alanı daraltılmıştır. Ülkemizde işyerlerinin büyük çoğunluğunun (%80-90) otuz 

işçiden az işçi çalıştıran küçük işyeri olduğu göz önüne alınırsa iş güvencesi 

hükümlerinin uygulama alanının oldukça daraldığı rahatlıkla anlaşılacaktır73.  

 Kanunun otuz işçi şartını araması öğretide eleştirilmiş, iş 

güvencesinin bir hak arama veya hak ya da özgürlük kullanma güvencesi olduğu 

göz önüne alındığında, ‘neden aynı iş kolunda otuzdan az işçi çalıştıran işyerleri 

kapsam dışında kalmaktadır?’ sorusu sorulmuştur74. İşyerlerinin büyük 

çoğunluğunun otuz işçiden az işçi çalıştıran küçük işyeri olduğu göz önüne 

                                                                                                                                        
 
71 Toker Dereli, “İş yasası Tasarısına Yorumlar”, Çalışma Hayatımızda Yeni    
Dönem (Seminer Notları),  Marmaris, 25-29 Eylül 2002,   T.T.S.Çimento Ve Cam Sanayi 
İşverenleri Sendikas  s. 108. 
 
72 Fevzi Şahlanan, “İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı ve Yasal Süreç”, Mercek Dergisi, Nisan 
2003,  MESS  (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)Yayını s. 17; Fevzi Demir, “4857 Sayılı     
   İş Kanunu’nun Başlıca Yenilikleri ve Uygulamadaki Muhtemel etkileri”, Mercek Dergisi, 
Temmuz 2003,   MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)ı Yayını s. 84; Soyer, “Feshe Karşı 
Korumanın Genel Çerçevesi”, s. 38; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 211;  
Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 182.  
 
73 Demir, “4857 Sayılı  İş Kanunu’nun Başlıca Yenilikleri ve Uygulamadaki Muhtemel etkileri”, s. 
84; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 565. 
 
74 Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 154. 
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alındığında, kanunun bu düzenlemesi ile büyük çoğunluktaki işyeri ve işçinin bu 

güvenceden faydalanamamasına yol açmıştır.  Bu sayı sınırlaması ile iş 

güvencesinin uygulama alanı kayıt içi sektörü kapsar hale gelmiş, asıl iş 

güvencesinin gerekli olduğu ve çoğunlukla kayıt dışı olan sektörü iş güvencesinin 

kapsamı dışında bırakmıştır. Çünkü otuzdan az işçi çalıştıran işyerleri genelde kayıt 

dışıdır. Bu sınırlama ile milyonlarca işçiyi iş güvencesi kapsamı dışına 

bırakmıştır75. 

Görüldüğü gibi iş güvencesi hükümlerinden yararlanmada, belirli 

sayıda işçi  çalıştırma ölçütünün  aranması en çok tartışılan konular arasında yer 

almıştır. Bir yandan küçük işyerlerini iş güvencesinin ağır yükümlülük getiren 

hükümleri ile karşı karşıya bırakmamak, öte yandan güvence kapsamı genişledikçe 

istihdamda daralmaya yol açmasına ve kayıt dışılığa yol açmamak endişesi, bu 

yolda işçi sayısına bağlı bir ölçütün getirilmesi ne yol açmıştır. Bu noktada işçiyi 

feshe karşı koruma düşüncesi ile istihdam yaratma düşüncesi arasında isabetli bir 

sayı belirlemek ülkedeki işyerlerinin sayı ve hacim itibari ile durumunu göz önünde 

tutmayı zorunlu kılmıştır. Bu durumda otuz işçi çalıştırma ölçütü ile geniş bir işçi 

kitlesi iş güvencesi kapsamı dışında bırakılmıştır76. 

Ayrıca aynı işverene ait birden fazla işyeri bulunması halinde, aynı iş 

kolu ibaresinin yer almasını, aynı işverene ait olmanın yeterli olması gerektiği 

öğretide belirtilmiş, aynı iş kolu şartının aranması eleştirilmiştir77. Kanun aynı iş 

kolu şartını aradığı için aynı işverene ait değişik iş kolundaki işyerleri iş güvencesi 

kapsamı dışında olacaktır78. 

4857 Sayılı Yasanın 4. maddesine göre; tarım ve orman işlerinde elli 

ve daha az sayıda işçi çalışması durumunda iş yasası uygulanmayacaktır. Çünkü bu 

işyeri ve işletmelerde elli bir ve elli bir’in üzerinde işçi çalışması durumunda İş 
                                                 
75 Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku , s. 154; Ulucan, İş güvencesi, s. 97; Ulucan, “İş 
Güvencesinin Kapsamı ve Temel Kavramlar”, s. 23;Kayhan Özel, “İş güvencesinin Kapsamı ve 
Temel   Kavramlar”, Mercek Dergisi, Temmuz 2003,   MESS (Türkiye Metal Sanayicileri 
Sendikası)ı Yayını  s. 78; Çelik, İş güvencesi, s. 18-19. 
 
76 Fevzi Şahlanan, “İş Güvencesinde Otuz İşçi Koşulunun Nispi Emrediciliği (Karar 
İncelemesi)”, Tekstil İşveren Dergisi, Temuz 2006,  Türkiye Teks. San İşverenleri Sen. Aylık 
Dergisis. 2. 
 
77 Çelik, İş güvencesi, s. 19.20; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 566. 
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Kanunu uygulanacaktır. Görüldüğü gibi tarım ve orman işlerinin yapıldığı 

işyerlerinde iş güvencesi hükmünün uygulanması için elli’den fazla işçinin 

çalışması gerekir. Ancak elli işçinin tespitinde tarım işçilerinin dikkate alınmasını 

gerektiren bir zorunluluk yoktur. Bundan dolayı sadece tarım işçileri değil diğer 

işçiler de dikkate alınmalıdır79.  

Otuz işçi ölçütüne, sadece işverene iş sözleşmesi ile bağlı olarak çalışanlar 

dahildir. İş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli, tam veya kısmi süreli, 

mevsimlik veya daimi olmasının bir önemi yoktur. Burada önemli nokta, işyerinde 

çalışan işçi sayısıdır. Bu işçilerden bazılarının güvence kapsamı dışında olması, 

onların hukuki durumunu belirleyen bir husustur, yoksa diğer işçilerin güvence 

hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacaklarını tayin hususunda bir ölçüt 

oluşturmaz. Otuz işçi hesabına hastalık, yıllık izin, kısa süreli askerlik gibi 

nedenlerle iş sözleşmeleri geçici olarak askıda işçileri de  dahil etmek gerekir80.   

İşyerinde geçici iş ilişkisi çerçevesinde çalışanlar, alt işveren işçileri, 

başka bir işverene bağlı oldukları için çalışan işçi sayısına dahil edilmeyecektir. 

Kendi işverenlerine ait işyerinde çalışan işçi sayısı da dikkate alınacaktır81. Fakat 

burada alt işverenliğin iş kanununda aranan koşullara uygun kurulup kurulmadığı 

önem taşımaktadır. İş Kanunun aradığı şartlarda alt işveren ilişkisi yoksa, taraflarca 

                                                 
79 Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”,  s. 39; Çankaya, Günay, Göktaş, age, s. 169; 
Ertekin, İş Güvencesi Hukuku İşe İade Davaları, s. 22; Ulucan, İş güvencesi, s. 26; Süzek, İş 
Hukuku, 439; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 566. 
 
80 Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 154-155; Soyer, “Feshe Karşı Korumanın  
   Genel Çerçevesi”, s. 39; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e, s. 170; Çelik, İş Güvencesi, sayı 21; 
Fevzi Şahlanan, “İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı  ve Yasal Süreç”,  s. 18; Akı, Altınbaş, 
Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 134; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  
s. 212; Münir Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi ”, Çimento İşveren     
Dergisi, Mart 2003 özel eki, ÇMİS Yayını, sayı2, cilt17s. 4; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş 
Hukuku,  s. 182; Çelik, İş Güvencesi, s. 20; Şahlanan, “İş Güvencesinde Otuz İşçi Koşulunun Nispi 
Emrediciliği (Karar İncelemesi)”, s. 3. 
 
 
81 Çelik, İş Güvencesi, s. 20; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 212; Aktay, 
Arıcı,  Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 182; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 567; Şahlanan, “İş 
Güvencesinde Otuz İşçi Koşulunun Nisbi Emrediciliği (Karar İncelemesi)”, s. 3. 
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alt işveren kabul edilen kimsenin yanında çalışan işçiler otuz işçi sayısının 

hesabında dikkate alınmalıdır82.  

Buna karşılık çırak ve stajyer olarak gösterilenler ile, işçi statüsünde 

olmayan sözleşmeli personel de otuz işçi hesabında dikkate alınmayacaktır83. Yine 

hasta ve izinli işçiler yerine geçici olarak istihdam edilen işçiler de otuz işçi 

hesabında dikkate alınmayacaktır84. 

Geçerli bir alt işverenlik ilişkisi bulunan hallerde, otuz ve daha fazla 

işçi çalıştıran alt işveren, çalıştırdığı işçiler bakımından müstakil bir işveren olduğu 

için bu işverene bağlı işçiler iş güvencesi hükümlerinden yararlanacaktır85. Ne var 

ki, burada otuz işçi ölçütü bakımından, alt işverenin aldığı her iş yerini müstakil 

olarak değerlendirmek doğru değildir; önemli olan, alt işverenin aynı iş kolunda 

hizmet verdiği işyerlerinde çalıştırdığı işçilerin otuz veya daha fazla olup 

olmadığıdır. Bir güvenlik firmasının hizmet verdiği çeşitli işyerlerinden her birinde 

çalıştırdığı işçi sayısı otuzdan az olmakla birlikte, çalıştırdığı toplam işçi sayısı otuz 

ve daha fazla ise, değişik işyerlerindeki işçilerden her biri, diğer şartlarda mevcut 

ise iş güvencesi kapsamında olacaktır86 . 

İş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için otuz veya daha fazla 

işçi çalıştırma ölçütünün hangi anda aranacağının tayini konusu tartışmalıdır. Bu 

konuda 4857 sayılı İş Kanunu’nda bir açıklık yoktur.   

                                                 
82 Tuncay, “İş Güvencesi Yasası Neler Getiriyor”, s. 8; Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş 
    Güvencesi”, s. 3-4; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 567. 
 
83 Çelik, “İş Güvencesi”, s.20; Fevzi Şahlanan, “İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı  ve Yasal 
Süreç”, s.18; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 182; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 
567. 
 
84; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 181; Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş 
    Güvencesi”s. 4; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 567. 
 
85 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 212; Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş 
Güvencesi”, s. 5; Çelik, İş Hukuku s. 199; Çelik, İş Güvencesi, s. 20; Mollamahmutoğlu, İş 
Hukuku, s. 567. 
 
86 Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, s.41-41; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku 
s.567. 
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Genel olarak feshin yapıldığı tarihteki işçi sayısı esas alınmalıdır. 

Bildirim öneli verilmiş ise bildirim önelinin bitiş tarihindeki işçi sayısı esas 

alınacaktır.  87.  

Ancak işçiyi fesih tarihindeki rastlantısal sayının sonuçları ile karşı 

karşıya bırakmamak için, fesihten önceki işçi sayısı ile olası gelişmelerin gerekli 

kıldığı işçi sayısına bakarak ve işletme kapasitesine göre otuz işçinin çalışmasının 

gerekli olması yeterli sayılarak sonuca varmak yerinde olur88.  

İşyerinin niteliğinin iş sözleşmesinin feshi sırasında da en az 

işletmede otuz işçinin çalışmasını zorunlu kılmış olmasına rağmen, fesih sırasında 

otuzdan az işçi olsa dahi iş güvencesi hükümlerinin uygulanması gerekir. İşçi sayısı 

ölçütü yönünden işyerinin normal işleyebilmesi için en az otuz işçinin çalışmasını 

gerektirmesi ve bu niteliğin iş sözleşmesinin feshi sırasında da var olmasıdır89. 

İşyerinde çalışan 32 işçiden 3'ünün işten ayrıldığı sırada işveren, işyerinde sırf 29 

işçi çalıştığı iddiasıyla işçilerin güvence hükümlerinin dışında kaldığını ileri 

süremez90.  

Otuz işçinin varlığı konusunu mahkemede kimin ispatlayacağı 

tartışmalıdır. Bir görüş işyerindeki tüm kayıtların işverence tutulduğu ve bu 

kayıtların resmi makamlara işverence verildiği, işyerinde çalışan işçi sayısını en 

geçerli şekilde işveren bildiği için ispat yükünün işverende olması gerektiğini ileri 

sürmüştür91. 

Diğer görüşe göre ise; işçinin çalıştığı işyerinde 30 veya daha fazla 

işçi çalıştığını ispatlamakla yükümlüdür92. 

                                                 
87 Eyrenci/Taşkent/Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s.154, ; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen,  
İş Hukuku, s.182; Şahlanan, “İş Güvencesinde Otuz İşçi Koşulunun Nispi Emrediciliği (Karar 
İncelemesi)”, s. 3. 
 
88 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 4; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 171. 
 
89 Ekonomi, “Hizmet Adtinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 4. 
 
90 Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 568; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e, s.171.  
 
91 Ulucan, İş Güvencesi, s. 33. 
 
92 Ekonomi, , “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi ”, s. 3-4; Soyer,“ Feshe Karşı Korumanın 
Genel Çerçevesi”, s. 42. 
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4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde otuz işçi ölçütünün 

tespitinde, işverenin “aynı iş kolundaki”  işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısının 

dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. İşletmede çalışan işçi sayısı otuz veya 

üzerinde ise, bu işletmeye bağlı işyerinde iş güvencesi hükümleri uygulanacaktır. 

İşletmede otuz veya daha üzeri işçi olup işyerinde bu sayıdan az işçi olsa bile iş 

güvencesi hükümleri uygulanacaktır. Oysa 4773 Sayılı Kanun, işçi ölçütünün 

tespitinde işyerini esas almıştır. Bundan dolayı 4773 Sayılı Yasanın yürürlüğe 

girme tarihi olan 15.03.2003 tarihinden, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe 

girdiği 10.06.2003 tarihine kadar (yaklaşık üç aylık süreçte) on ve daha fazla işçi 

çalıştıran işyerlerinde iş güvencesi hükümleri uygulanmıştır. İş Kanunu’nun İş kolu 

esasını getirmiş olması, işverenin iş güvencesi hükümlerinden kurtulmak için 

işyerini bölme yoluna gitmesini önlemiştir93. 

Öğretide iş kolu esası getirilmesinin bazı sorunlara yol açacağı 

belirtilmiştir. İşyerinin hangi iş koluna girdiği gibi sorunların ortaya çıkması halinde 

mahkeme ilk önce bu sorunu çözecektir94. 

30 ve daha fazla işçi çalıştırma bakımından özellikle bankalar gibi 

aynı işkolunda çok sayıda işyeri olan işletmeler bakımından önemli bir durum 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin çok şubeli bir bankada 30 ve daha fazla işçinin çalıştığı 

şubeler yanında 4 veya 5 işçinin çalıştığı şubeler de bulunmaktadır. Bu şubelerde 

çalışan işçiler de diğer işyerleri ile birlikte iş güvencesi kapsamında olacaktır. Aksi 

halde işletmelerin çoğunda işçinin işyeri değişikliği yetkisi işverende olduğu için, 

işçinin 30'dan az işçinin çalıştığı işyerine verilmesiyle, bu güvenceden yoksun 

kalması söz konusu olacaktı95.  

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca 10.06.2003 

tarihinden itibaren aynı iş kolunda birden fazla iş yerine sahip olan işletmeye dahil 
                                                 
93 Centel, “İş Güvencesine Tabi Olacak İşyerlerinde Çalışan İşçi Sayısının Hesabı (Karar 
İncelemesi)” Tekstil İşveren Dergisi, Mart 2004,  
(Çevrimiçi www.tekstilisveren.org.tr/dergi/2004/mart/hukuk.html, (erişim: 1.8.2006); Çankaya, 
Günay, Göktaş, a.g.e., s.171. 
 
94 Şahlanan, “İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı  ve Yasal Süreç”,  s. 17. 
 
95 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 4; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e, s. 171. 
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işyerlerinde çalışan işçi sayısı otuz ve daha fazla ise bütün işçiler iş güvencesinden 

yararlanacaktır96.  

Otuz işçi çalıştırma hükmünün niteliği, toplu iş sözleşmesi ile otuz 

işçi  sayısı işçi lehine olarak aşağıya çekilmesi mümkün müdür? Yargıtay otuz işçi 

çalıştırma şartının nispi emredici olduğunu, toplu iş sözleşmesi ile otuz işçinin 

aşağıya çekilmesinin mümkün ve geçerli olduğu sonucuna varmıştır. Hatta kararda 

toplu iş sözleşmesi otuz işçi çalıştırma şartının tamamen kaldırılmasını geçerli 

kabul etmiştir97. 

 

5- İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması 
 

4773 Sayılı Kanun’da olduğu gibi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. 

maddesinde iş güvencesinden yararlanacak işçi için en az altı aylık kıdeminin 

bulunması gerektiği belirtilmiştir. Altı aylık kıdemi doldurmayan işçiler iş 

güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır. Altı ayı doldurmayan işçilerin iş 

sözleşmesi geçerli neden gösterilmeden işverence her zaman sona erdirilebilecektir.  

İş Kanunu’nun altı aylık süre öngörmesinin nedeni, işçinin işyerine 

bağlılığı, aidiyetinin sağlanması ve korunması, deneme amaçlıdır. Bu süre içinde 

işveren işçiyi yakinen tanıyacak benimsemediği işçinin işine neden göstermeden 

ihbar öneli vererek son verebilecektir. Ancak bu süre bir deneme süresi değildir. 

İşçinin diğer unsurlarla birlikte işveren tarafından deneme amaçlı gözlenmesidir. 

Deneme süresi içinde işveren ihbarsız ve tazminatsız olarak iş sözleşmesini 

feshedebildiği halde, bu altı aylık sürede ise süreli fesih hakkını kullanarak, iş 

güvencesi hükümlerine tabi olmadan iş sözleşmesini feshedebilmektedir98. 

 Altı aylık kıdemin başlangıcı için kural olarak işçinin işe fiilen 

başladığı tarihi esas almak gerekir. Ancak işe başlanması tarihinde işveren ifayı 

                                                 
96 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 32; Ulucan, İş Güvencesi, s.29. 
 
97 Y.9.HD.2005/12317E, 2005/19404 K, 26.05.2005; Şahlanan, “İş Güvencesinde Otuz İşçi 
Koşulunun Nispi Emrediciliği (Karar İncelemesi)”, s. 2-4. 
 
98 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 206. 
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kabulde temerrüde düşerse altı aylık kıdemin başladığı kabul edilir. Ancak işçi 

kendisinden kaynaklanan bir kusur nedeniyle işe başlayamamış ise kıdem süresinin 

işlemeyeceği kabul edilmelidir99. 

Fesih bildiriminin yapıldığı tarihte altı aylık kıdemin dolmuş olması 

gerekir. Ancak her hakkın kullanımında olduğu gibi burada da MK m. 2’de 

belirtilen objektif iyi niyet kurallarına uygun olarak fesih hakkının kullanıldığına 

dikkat etmek gerekir. Altı ayın dolmasına çok kısa bir süre kala iş sözleşmesinin 

feshedilmesi halinde fesih hakkının kötüye kullanılmasından söz edilecektir. İş 

sözleşmesi önel verilerek feshedilmiş ise önel süresi altı aylık kıdemin hesabında 

göz önüne alınmayacaktır100. 

O süre içinde işçinin bazı günler işe gelmemiş, raporlu, izinli 

olmasının hiçbir önemi yoktur. Belirli süreli hizmet akdi, zincirleme yapıldığı için 

başlangıçtan itibaren belirsiz süreli sözleşmeye dönüştüğünden, 6 aylık kıdemin 

başlangıcı işçinin belirli süreli sözleşmeyle işe başladığı tarih olacaktır101. Altı aylık 

süreye deneme süresinin dahil olduğu şüphesizdir. 

Altı aylık sürenin hesabında dikkate alınacak sürenin tamamında 

işçinin İş Kanunu’na bağlı olarak çalışması gerekmez. Önemli olan fesih 

bildiriminin yapıldığı tarihte İş Kanunu’na veya Basın İş Kanunu’na tabi 

olmasıdır102. 

Altı aylık kıdemin hesabında; aynı işverenin bir ve değişik 

işyerlerinde geçen süreler ile aynı işyerinde iş sözleşmesinin kesintilerle devam 

etmesi halinde geçen süreler birleştirilir. Aynı işverenin değişik işyerlerinin aynı iş 

                                                 
99 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 174-175; Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, 
s.33; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 206; Eyrenci, Taşkent, Ulucan,  
   Bireysel İş Hukuku, s. 154. 
 
100 Eyrenci, Taşkent,  Ulucan,Bireysel İş Hukuku , s. 155; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 174; 
Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, s. 33; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş  
Güvencesi”,  s. 208; Çelik, İş Güvencesi, s. 21-22. 
 
101 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi ”, s. 5. 
 
102 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e. s. 175. 
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kolunda olması şartı burada aranmamaktadır. Değişik işyerlerinde geçen sürelerin 

birleştirilmesinde aranan şart işverenin aynı olmasıdır103. 

 Topluluk ve holding bünyesi içinde yer alan farklı tüzel kişiliği olan 

şirketlere ait işyerinde geçirilen sürelerin toplanması, kural olarak mümkün değildir. 

Çünkü Topluluk ve holding bünyesi içinde yer alan her şirket işçi karşısında 

müstakil işverendir ve iş güvencesi hükümleri işyeri veya işletme ile sınırlıdır104. 

  Kanunda topluluk ve holding çapında iş güvencesinin uygulanması 

öngörülmemiştir. Ancak farklı şirketlere ait işyerlerinde yapılan ödünç iş ilişkisi söz 

konusu ise, iş sözleşmesi işçi gönderen bakımından devam ettiği için, gönderilen 

şirket nezdindeki çalışmalara altı aylık kıdem esas alınmalıdır. İş ilişkisinin topluluk 

ve holding bünyesi içindeki bir başka tüzel kişi işverene bir bütün olarak 

devredilmesi nedeniyle ortaya işveren değişikliği olsa bile altı aylık kıdem 

hesabında göz önüne alınır. Çünkü yeni işveren bütün hak ve yükümlülüklerle iş 

sözleşmesinin tarafı haline gelmektedir. Yine işyerindeki işverenin değişmesi 

halinde de altı aylık kıdem bundan etkilenmeyecektir. İşyerinin külli halefiyet 

yoluyla el değiştirdiği hallerde de aynı esas geçerlidir105. 

Kanunda altı aylık sürenin kesintisiz çalışmayı gerektirdiği 

belirtilmediğinden aralıklı çalışmalar da dikkate alınmalıdır. Aynı işverene bağlı 

olarak geçen süreler kesintiye uğramış bile olsa birleştirilmesi gerekir106. Altı aylık 

süre işçinin işyerinde işe başladığı tarihten itibaren 6 aylık bir takvim süresinin 

geçmesidir. Takvim süresi; işçi, belirsiz süreli hizmet akdi ile başlar, iki ay sonra 15 

günlük hastalık sebebi ile bir rapor alırsa ve işe gelmez ise hizmet akdinin askıda 

                                                 
103 Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi” s. 35-36; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e.  
     s. 175; Çalık, “İş sözleşmesinin  Feshi ve İş Güvencesi”, s. 163; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi 
ve İş Güvencesi”,  s. 208; Çelik, İş Güvencesi, s. 21. 
104 Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, s. 36. 
 
105 Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, s. 36. 
 
106 Çalık, “İş sözleşmesinin  Feshi ve İş Güvencesi”, s. 162; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş 
Hukuku,  s. 183; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e. s.175; Çelik, İş Güvencesi,  s. 21; 
Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 570. 
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kaldığı süre de 6 aydan sayılır, süre işlemeye devam eder. Ücretli veya ücretsiz izin 

verilmesi halinde de aynı şekilde işlemeye devam eder107. 

 

6-Belirli Düzeyde İşveren Vekili veya Yardımcısı 

Olmaması 
 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi “…İşletmenin bütününü 

sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve 

idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri 

hakkında  bu madde,  19 ve  21 inci maddeler  ile  25 inci  maddenin son fıkrası  

uygulanmaz…” hükmü ile bazı işveren vekili ve yardımcılarını iş güvencesi 

kapsamı dışında bırakmıştır. 158 Sayılı ILO Sözleşmesi özel istihdam statülerini 

dikkate alarak belirli kişilerin iş güvencesi kapsamı dışında olmasına imkan 

tanımıştır. 1475 Sayılı Kanunu’nun 13. maddesine 4773 Sayılı Kanun ile eklenen 

13/A maddesinde sadece işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekillerini 

kapsam dışında tutmuştu. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre, işletmenin bütününü sevk 

ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları işe alma ve çıkarma yetkisi 

aranmaksızın iş güvencesi kapsımı dışındadır. İşyerinin bütününü sevk ve idare 

eden işe alma ve çıkarma yetkisi olması durumunda işveren vekili de iş güvencesi 

hükümleri kapsamı dışında olacaktır. 

Bu hükümle, İşvereni temsil eden kanunun kapsam dışında tuttuğu 

işveren vekilleri, işverene yakın olan kimseler olduğu düşünülürse, iş ilişkisinde bu 

güvenin sarsıldığı durumlarda iş ilişkisinin kolay sona erdirilmesi amaçlanmıştır108.  

İşveren vekili 1475 Sayılı İş Kanunu’nda “…işyerinde işveren adına 

hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimselere işveren 

vekili…”, 2821 madde 2 “…İşveren vekili: İşveren sayılan gerçek ve tüzel kişiler 

ve tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşları adına işletmenin bütününü sevk ve 

                                                 
107 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi” , s. 5; Aksi görüş: Çankaya, Günay,Göktaş, 
a.g.e., s. 176 . 
 
108 Ulucan, İş Güvencesi, s. 27, aynı yazar,  “İş güvencesinin Kapsamı ve Temel Kavramlar”,  
s. 21. 
 



 39

idareye yetkili olanlara denilir…”, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda ise 2. maddesinde 

“…İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev 

alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem 

ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. Bu Kanunda işveren için 

öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da 

uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan 

kaldırmaz. …” tanımları ve hükümleri yer almaktadır.  

İşletmenin bütününü yöneten işveren vekili ve yardımcıları yani 

genel müdür ve yardımcıları iş güvencesi kapsamı dışındadır. Yine işveren vekili 

işyerinin bütününü yönetiyor ve işçi işe alma ve işten çıkarmada yetkisi 

bulunuyorsa iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır. Diyelim ki 4 tane 

çimento fabrikası olan bir işletmede, fabrika yönetimine getirilen fabrika müdürü, 

işyerinin bütününü yönetme yetkisi ile birlikte işçi alıp işten çıkarma yetkisi varsa, 

o takdirde bu işveren vekili de iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır109. 

 İş Kanunu, bu düzenlemesi ile üç kategorideki işveren vekilini iş 

güvencesi hükümlerinin uygulama alanı dışında bırakmıştır. Birincisi işletmenin 

bütününü sevk ve idare eden işveren vekili, ikincisi yardımcıları, üçüncüsü ise 

işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işe alma çıkarmada yetkili bulunan 

işveren vekilleridir. İşyerinin bütününü sevk ve idare etmekle birlikte işe alma 

çıkarma yetkisi olmayan işveren vekilleri iş güvencesi hükümlerinden yararlanır.  

Yargıtay vermiş olduğu kararlarında; İşyerinde idari ve mali işler 

koordinatörü olarak çalışan kimsenin işletmenin bütününü sevk ve idare eden 

işveren vekili veya yardımcı durumunda ise iş güvencesinden 

yararlanamayacağını110, başka bir kararında genel müdür yardımcısının işletmenin 

bütününü idare eden genel müdür yardımcı olduğu için iş güvencesinden 

yararlanamayacağını111,  işyerinde müdür olarak görev yapmayan işçinin üst 

düzeyde yönetici olmasına rağmen iş güvencesinden yararlanacağını112, işçi alma ve 

                                                 
109 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 6 
 
110 Y.9.HD. 17.03.2005, E. 2005/6629 - K. 2005/8934;Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 339. 
 
111 Y.9.HD 15.1.2005, E. 2004/6980 - K. 2004/1462;Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 340. 
 
112 Y.9.HD23.12.2004, E. 2004/15565 - K. 2004/29255;Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 342. 
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çıkarma yetkisi olmayan ve işyerinin bütününü sevk ve idare yetkisi olmayan 

personel müdürünün  iş güncesinden yararlanacağını belirtmiştir113. 

 

II- FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIRILMASI  
 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde geçerli bir nedene 

dayanarak işveren fesih hakkını kullanacaktır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. 

maddesinde “…işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, 

işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak 

zorundadır…” hükmü yer almıştır. İş Kanunu’nda geçerli nedenler örnek verilmek 

suretiyle sayılmış, geçerli neden sayılmayacak olgular da gösterilmiştir.  

İlk defa hukuk sistemimizde 4773 sayılı Kanun, geçerli neden 

kavramını Türk Hukuk sistemine sokmuştur. Geçerli neden kavramı 4857 Sayılı İş 

Kanunu’nda varlığını devam ettirmiştir. Bu geçerli neden kavramı, haklı neden 

ağırlığında olmayan ama, işçinin iş görme borcunu ve iş sözleşmesinin devamını 

olanaksız kılan veya işyerinin normal seyrini önemli ölçüde etkileyen 

nedenlerdir114. Başka bir ifadeyle gerçek neden, işletmeye ve işyerine zarar 

vermeksizin iş ilişkisinin devamını olanaklı kılmayacak bir nedendir115.  

4857 Sayılı  İş Kanunu’nun 25. maddesinde hizmet akitlerinin 

işveren tarafından "haklı sebeple" derhal feshi, 18. madde de ise “geçerli sebeple” 

fesih yer almıştır. Hukuki sonuçları bakımından geçerli sebep ile haklı sebep 

kavramı ayrımı önem taşımaktadır. İşçinin bir davranışı haklı sebep  olarak 

değerlendirilmesi durumunda iş sözleşmesi derhal sona erecek, işçi kıdem ve ihbar 

tazminatı gibi hakları talep edemeyecektir. Oysa işçinin davranışı geçerli sebep 

kabul edilirse kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi hakları talep edebilecektir. 

                                                                                                                                        
 
113Y.9.HD20.09.2004, E. 2004/5246 - K. 2004/18891 ;Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 343. 
114 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 184; Tankut  Centel, “Feshin Geçerli Nedene     
     Dayandırılması, İspat Yükümlülüğü ve Sonuçları”, Mercek Dergisi, Nisan 2003,  MESS  
(Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) Yayını s. 11; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş    
     Güvencesi”,  s. 217-218; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 153; Ulucan, İş  
     Güvencesi, s. 37. 
 
115 Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 573-574. 
 



 41

‘Geçerli sebep’, ‘haklı sebep’ kavramını kesin çizgilerle ayırmak da mümkün 

değildir116. 

İşçinin yeterliliğinden, davranışlarından, işin veya işyerinin 

gereklerinden kaynaklanan sebeplerin neler olabileceği yasada belirtilmemiş ise de; 

‘geçerli sebep’,  ‘haklı fesih’ nedenlerindeki ağırlıkta olmasalar da işin ve işyerinin 

normal yürüyüşünü olumsuz yönde etkileyen hallerdir117.  

18. madde gerekçesinde de geçerli sebeplerin, 25. maddede 

belirtilenler kadar ağırlıklı olmamakla birlikte, işin ve işyerinin normal yürüyüşünü 

olumsuz etkileyen haller olduğu belirtilmiş, ‘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 olarak 

belirtilmiştir118. 

 İş Kanunu’nun 18. maddesinde belirsiz süreli hizmet akdinin 

bildirim süresine göre feshinde geçerli sebebe dayanılacağı öngörülmekte ve bu 

sebeplerin ne olabileceği de açıklanmaktadır. Bu sebeplerden bir grubu işçiden 

kaynaklanmakta, diğer grubu ise işyeri-işletmeden kaynaklanmaktadır. İş 

Kanunu’nun yeni düzenlemesi uyarınca işveren hizmet akdini feshetmek 

istediğinde, işçinin davranışlarından veya yeterliliğinden ya da işletmenin, işyerinin 

veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanması şarttır. Bu 

sebepler 158 sayılı ILO sözleşmesinden alınmış ve kullanılmıştır. Avrupa 

ülkelerinde kabul edilen iş güvencesi sisteminde benzer deyimler yahut aynı anlamı 

taşıyan deyimler kullanılmaktadır119. 

                                                 
116Serekan Odoman, “Geçerli Sebep Haklı sebep”, Çimento İşveren   Dergisi, cilt 17,sayı 3 , mayıs 
2003 s. 22; Ulucan, İş Güvencesi, s. 37; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 573. 
 
117 Can Tuncay, “İş Güvencesi Yasası Neler Getiriyor”,  Çimento İşveren Dergisi, Ocak 2003 
Sayısı, s. 6; Tankut Centel, “Karar İncelemesi”, Tekstil İşveren Dergisi, Şubat 2003,  sayı 278; 
Çelik, İş Güvencesi, s. 20. ; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 573. 
 
118 Bkz. 4857 18. madde gerekçesi. 
 
119 Ekonomi, İş Güvencesi, s. 7-8; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 572. 
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İş Kanunu’nda geçerli olmayan nedenler örnekleme yoluyla 

sayılmıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine özellikle aşağıdaki hususlar 

fesih için geçerli bir sebep oluşturmayacaktır. 

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası 

ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak. 

b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak. 

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren 

aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece 

katılmak. 

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, 

doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.  

e) 74. maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak 

olduğu sürelerde işe gelmemek.  

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25. maddenin (I) numaralı bendinin 

(b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık. 

Bu sayılan sebepler örnek olup benzer nedenler de iş güvencesi 

yönünden geçerli bir fesih nedeni olmaz. 

158 Sayılı ILO Sözleşmesinin 6. maddesi hiç ayırım yapmaksızın 

(kusurlu kusursuz) hastalık veya kaza nedeniyle işe geçici devamsızlığın fesih için 

geçerli sebep olmayacağını düzenlendiği halde, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18./f3 

maddesi ise işçinin kusuruna dayanmayan hastalık veya kaza nedeniyle 25/1-b 

maddesinde (İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve 

işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulu’nca saptanması 

durumunda.) öngörülen bekleme süresi içindeki devamsızlığını geçerli neden 

saymıştır120.  

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan geçerli 

nedenlerden işçinin yeterliliği veya davranışları, işçinin kişiliği ile ilgili olduğu 

halde; işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler ise, işyeri 

ile ilgilidir.  

 
                                                 
120 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e. s. 73-74 
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1- İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan Sebepler 

 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde “… işçinin 

yeterliliğinden veya davranışlarından geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır…” 

hükmü yer almıştır. Bu hükme göre işçiden kaynaklanan geçerli nedenler ikiye 

ayrılmış olup, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan 

nedenlerdir. ‘İşçinin yeterliliği’ kavramını; işçinin yeterli olmayışı, açıkça işçinin 

yetersizliği biçiminde anlamak gerekir121. Aşağıda ‘yeterlilik’, verimlilik ve 

performans esaslarına göre açıklanacaktır. 

a- Verimlilik 
 

‘Birim zaman’da harcadığı emeğin sonucu olarak ortaya çıkan 

üretim düzeyi veya miktarı işçinin verimliliğini belirler122. İşçinin ortalama olarak 

benzer işi görenlerden daha az verimle çalışması akdin feshinde geçerli ve çok 

önemli bir sebeptir123.   Burada dikkat edilecek husus, birinci olarak ‘ortalama’ 

sözcüğüne yer verilmesi ve ikinci olarak da, değişik işleri değil, benzer işi 

görenlerden daha az verimli olarak çalışmanın, genel olarak verimsiz çalışma 

sayılarak, verimsiz olmanın geçerli neden olarak kabul edilmesidir124. Başka bir ifade 

ile verimsizlik; kişisel beceri ve özelliklerin somut iş için uygun olmamasını ifade 

eder. Bedensel ve zihinsel olarak yetersizliği yani işçinin işin gerektirdiği biçimde 

yapılmasında yeterli olmamasını ifade eder125. 

İşçinin kendinden kaynaklanan nedenlerin işin gereği gibi 

                                                 
121 Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 156 
 
122 Uzun, “İş Sözleşmesinin Sona Ermesi”, s. 76 
 
123 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 184; Tankut  Centel, “Feshin Geçerli Nedene  
     Dayandırılması, İspat Yükümlülüğü ve Son uçları”, s. 11-12. ; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku,  
     s. 574 
 
124 Tankut Centel, “Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması, İspat Yükümlülüğü ve Son uçları”,   
s. 11-12. 
 
125 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 213; Ulucan, İş Güvencesi, s. 45. 
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yapılmasını engellemesi, üretim sürecinin iş akışının bozulmasına yol açması, 

işyerindeki üretimi engelleyici duruma gelmesi işçinin yetersizliğinden 

kaynaklanan bir nedendir126. 

İşçinin yeterliliğinde, verimliliğinde kusuruna da bakılmaz. Önemli 

olan onun niteliklerine göre üstlendiği işte normal olarak verimli çalışmayı gösterip 

göstermemesidir127.  

Verimsizlik kusura dayanabileceği gibi, kusur olmadan da ortaya 

çıkabilir. Öte yandan; işçinin yeterliliği ve davranışlarına dayanan fesihlerin 

değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus, İş 

Kanunu m. 25/II kapsamındaki haklı nedenle fesih hallerinin hemen hemen  tamamı 

kusura müstenit iken, geçerli neden için, kusurun zorunlu bir unsur olmamasıdır128. 

Kusur unsuru daha çok işçinin davranışları ile ilgili nedenlerde söz konusu olabilir. 

Buna karşılık işçinin verimsizliği kusuruna dayanabileceği gibi, kusuru olmaksızın 

da ortaya çıkabilir, 129.  

İşçinin sık sık hastalanması veya işini gereği gibi yerine getirmesini 

engelleyen hastalık hallerinde işin sözleşmeye uygun yapılması engellenmektedir.  

Bu durumda belirli devamsızlıklar da olabilmektedir. Hastalığın ortaya çıkmasında 

işçinin kusurunun bulunup bulunmaması veya işletmeye ait nedenlerden 

kaynaklanması hatta iş kazası sonrasında meydana gelmesi durumunda, bu 

nedenlerden kaynaklanan salt devamsızlık geçerli neden kabul edilecek midir? Bu 

konuda somut bir yargı vermek doğru olmaz, işçi ile işveren çıkarları arasında 

kapsamlı bir değerlendirme yapılarak somut olayın özelliklerine göre karar 

verilmelidir. Verimli çalışan bir işçinin sağlık nedeni ile viziteye çıkması geçerli 

neden kabul edilmemeli, sağlık sorunları ve devamsızlığı ileriye yönelik olarak 

                                                 
126 Ulucan, İş Güvencesi, s. 45. 
 
127 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 213; Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş 
Güvencesi”, s. 8. 
 
128 Ömer Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama 
Sorunları”, Mercek Dergisi, Ekim 2002,  MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)Yayını  s. 
102. 
 
129 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, 
s. 102. 
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sürecekse, işçinin verimi ve iş akışını olumsuz etkileyeceği konusunda ciddi veriler 

varsa geçerli neden kabul edilmelidir130.  

Verimin değerlendirilmesinde,  işçinin yaptığı üretim kadar, ekip 

çalışması, değişime uyum, iletişim ve etkileme yeteneği, iş kalitesi, iş yönetimi ve 

planlama, karar alma, kişisel gelişim, sorun çözme ve inisiyatif kullanma, mesleki 

ve teknik uzmanlık, müşteri memnuniyeti gibi geniş bir yelpazede yer alan unsurlar 

göz önüne alınacaktır131.  

Öte yandan işçinin verimi ile ilgili fesihleri konu alan davalarda, 

yıllarca verimli olarak çalışan kıdemli bir işçinin, verimsiz olduğu iddiasıyla işten 

çıkarıldığı, şimdiye kadar verimsiz olsaydı çoktan işten çıkarılmış olacağı gibi 

iddialara sıklıkla rastlanacaktır. Bu gibi iddialar değerlendirilirken, yıllarca verimli 

şekilde çalışan işçinin de zaman içerisinde veya bir dönem içerisinde verimsiz 

çalışabileceğinin göz önünde bulundurulması gerekir132.  

İşçinin yeterliliğine ilişkin geçerli nedenler konusunda önemli bir 

diğer unsur, işyerinde görülen işin ve işçinin yaptığı işin niteliğidir. Bu bağlamda; 

bir bankada, lüks bir lokantada veya giyim mağazasında çalışan işçinin yaratması 

gereken müşteri memnuniyetinin ve uyması gerekli davranış kurallarının diğer 

işçilerle aynı olmayacağı açıktır133.  

18. maddenin gerekçesinde; işçinin  yetersizliğinden  kaynaklanan 

sebepler açıklanmıştır. Bunlar, ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az 

verimli çalışma; gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip 

olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması; işe yatkın olmama; öğrenme ve 

kendini yetiştirme yetersizliği; sık sık hastalanma; çalışamaz duruma getirmemekle 

birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum 

                                                 
130 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 215. 
 
131 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları” 
      s. 101 
 
132 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları” 
      s. 101 
 
133 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”  
      s. 102 
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yetersizliği, işyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik 

yaşına gelmiş olma halleridir. 

İşçinin belirli bir yaşa gelmesi gibi, yaşlılık aylığına hak kazanması 

da tek başına geçerli bir sebep olarak kabul edilemez. Ancak işçi ileri bir yaşa, 

örneğin 57-60 yaşına gelmiş ve iş görme borcunu gerektiği şekilde ifa edemiyorsa, 

özellikle aynı veya daha ileri yaştakilere göre işin görülmesinde yetersizlik 

gösteriyorsa, yoğun çalışamıyorsa, gücünde bir azalma varsa, o takdirde işçinin 

"yaşlılığı" geçerli bir sebeptir kanuni kurallara uyularak feshedilebilir134. Emeklilik 

yaşının gelmiş olması eşittir verimsizlik demek değildir. Eğer işçi verimsizse, 

emeklilik yaşı gelmiş olsun veya olmasın fark etmez135. Nitekim  Yargıtay, 

9HD.13.12.2004, E.2004/28790-K.2004/27501 sayılı kararında: “…Davalı işveren 

fesih bildiriminde  salt emekliliğe dayanmış, işyerinden kaynaklanan başka neden 

ileri sürmemiştir. Salt emeklilik fesih için yeterli neden olmaz. Yasanın 

gerekçesinde açıklandığı gibi, emeklilik, diğer işyerinde kaynaklanan nedenlerle 

birlikte olması halinde geçerli kabul edilecektir…”  görüşü yer almıştır. Yargıtay da 

salt emekliliği isabetli olarak geçerli neden  kabul etmemiştir136. 

 

b- Performans Değerlendirme 
 
Yeterlilik bakımından başka bir geçerli sebep, işçinin bilinen 

niteliklerinden beklenenden daha düşük performans göstermesidir. Bu açıdan 

işletme ve işyerlerinde performans değerlendirmesi sisteminin uygulamaya 

konulmuş olmasının ne kadar önemli olduğu da hemen görülmektedir. 

Bireysel performans kavramı, çalışanın sahip olduğu birikimlerin, bu 

birikimlerini kullanarak gösterdiği çabaların, bu çabanın sonuçlarının ve sonuçların 

firmaya yarattığı faydanın bir bütünü olarak tanımlanmaktadır. ‘Birim zaman’da 

                                                 
134 Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku , s. 161; Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş 
Güvencesi”, s. 9; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e. s. 79; Ulucan, İş Güvencesi, s. 48. 
 
135 Ekmekçi, “Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları 
  Toplantısı”,  (Çevrimiçi), http://www.tusiad.org/turkish/rapor/iskanunu,  (Erişim:14.07.2006)  
s. 22. 
136Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e, s. 445. 
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harcadığı emeğin sonucu olarak ortaya çıkan üretim düzeyi ya da miktarı ise, işçinin 

verimliliğini belirler137.  

Performansın anlaşılır, objektif, açık mı olmasında fayda vardır 

olmalıdır. Kanunen bir gereklilik değil ama, her performans değerleme döneminde 

bir savunma imkanı verilmesinde, belli konularda mutabık kalınmasında, ilerdeki 

bir ispat sorunu bakımından son derece büyük fayda vardır.138. 

 Objektif ölçütlere göre yapılan değerlendirmelerde “açıklık-

şeffaflık” ilkesini de benimseyen ve işçiye hangi yönden performansının düşük 

olduğunu bildirip, görüşünü alan ve bir düzelme olmadığında iş ilişkisini sona 

erdirmek dahil değişik çözüm yolları öngören işyerleri az değildir. Böyle bir 

değerlendirmeyi uygulayan işveren her zaman performans düşüklüğüne dayanmak 

suretiyle hizmet akdini feshetme imkanına sahip olacaktır. İşçinin iş görmede işe 

yoğunluğunun azalması veya işe yatkın olmaması da yeterliliğine dayanan geçerli 

sebeplerdendir139.  

Birçok şirket yıllardan beri performans değerlendirmesi 

yapmaktadır. Ancak bu performans değerlendirmesi tamamen işletme içi bir 

kavramdı. Başka bir ifade ile performans kavramı bu zamana değin, verimliliği 

artırmak ve kişilerin belirli görevlere getirilmesi veya ücretlendirme için kullanılan 

ve bu niteliği ile neredeyse tamamen işletme içi bir kavramdı140.  

İş Kanunu’nun iş güvencesi hükümleri ile getirdiği kıstaslardan 

sonra, performans sistemi “kanuni savunabilirlik” özelliği taşır duruma gelmiştir. 

Yalnızca ücret belirlemede veya işletme içi makam yükseltme gibi bir özellik için 

                                                 
137 Ekmekçi, “Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları 
      Toplantısı”,  (Çevrimiçi), http://www.tusiad.org/turkish/rapor/iskanunu, (Erişim:14.07.2006)  
s. 22. 
 
138 Ekmekçi, “Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları  
      Toplantısı, (Çevrimiçi), http://www.tusiad.org/turkish/rapor/iskanunu, (Erişim:14.07.2006) s. 22 
 
139 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 8-9. 
 
140 Ekmekçi, “Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları 
     Toplantısı, (Çevrimiçi), http://www.tusiad.org/turkish/rapor/iskanunu, (Erişim:14.07.2006) s. 18; 
     Aynı yazar, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama 
     Sorunları”,  s. 102. 
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değil, bir işçinin iş sözleşmesinin feshinde, işletmenin gerçekçi nedenleri olan ve 

mahkemede ispatlayabileceği bir performans sistemi durumuna gelmiştir141. 

İş güvencesi hükümleri ile birlikte performans kavramı ilk kez, 

işletme içine yönelik olmasının ötesinde, mahkemeye karşı savunulması gereken bir 

kavram haline gelmiştir. Dolayısıyla iş güvencesi hükümleri ile birlikte performans 

kavramı, dışarıya karşı ispatlanması gereken bir olgu olmuştur142.   

İşçinin yeterliliğine ve verimine ilişkin belge ve ölçümleme 

sisteminin yeterli açıklığı taşıması gerekir. İş güvencesi hükümleri bu yönü 

itibariyle insan kaynaklarının önemini artırmış ve bu konuda bilimsel yöntemlerden 

daha fazla yararlanılmasını gerekli hale getirmiştir. Kurulan sistemin mutlaka 

anlaşılacak seviyede yeterli açıklığı taşımış olması lazımdır143.  

Bu çerçevede, uygulanacak performans modeli konusunda, 

işletmenin gereksinimleri ve yapılan işe uygunluğun esas tutulması kaçınılmaz 

olmaktadır. Hal böyle iken, işçinin performansının değerlendirilmesinde farklı 

yolların ve değerlerin benimsenmesi mümkündür144.  

Bir yasal düzenlemenin amacına ulaşabilmesi, kanun içeriğinin 

olumlu olması kadar, yasanın gerektiği şekilde yorumlanması ve uygulanmasına da 

bağlıdır. İşçiyi feshe karşı korumaya çalışırken, işletme varlığının tehlikeye 

düşmesine yol açacak önlemlerden özenle kaçınılmalıdır145.  

                                                 
141 Haluk Erkut, “Verimlilik Ölçme ve Performans Belirleme”, Mercek Dergisi, Ekim 2002,  MESS 
(Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)Yayını s. 40. 
 
142 Ekmekçi, “Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları 
      Toplantısı”, (Çevrimiçi), http://www.tusiad.org/turkish/rapor/iskanunu, (Erişim:14.07.2006) 
 s. 18; Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama 
Sorunları”,  s. 102. 
 
143 Ekmekçi, “Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları 
      Toplantısı”, (Çevrimiçi), http://www.tusiad.org/turkish/rapor/iskanunu, (Erişim:14.07.2006) , 
s. 18; Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama 
Sorunları”,  s. 102. 
 
144 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, 
s. 101. 
 
145 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, 
s. 101. 
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Performans kriterleri, performans ölçme kriterleri içersinde 

geliştirilebilecek olan sistemlerdir. Bu sistemler içersinde işverenin seçmiş olduğu 

belirli bir sistemi ileride yapılacak bir fesihte yargıcın dikkate alması söz konusu 

olmayacaktır. Yani işverenin neden (a) sistemini seçtiğini yargıç incelemeye 

almayacaktır. Sadece yargıç bu işverenin kullandığı sistemin şartlarının gerçekleşip 

gerçekleşmediğini incelemeye esas alabilecektir146. 

 Performansın hangi hallerde düşük olduğunu saptayacak sistemler 

mevcuttur. İşe yoğunlaşmanın giderek azalması, işe yatkın olmama, gibi durumlar 

saptanacak sistemle tespit edilebilir. Gerek işletme içersinde gerekse işletme 

dışındaki birtakım kurslara, seminerlere işçiyi yollanabilir,  bu kurs ve seminerler 

ve işletme içerisindeki yapılan eğitimler sonucunda işçinin öğrenme ve kendisini 

yetiştirmede yetersiz kaldığını ve eğitimden sonuç alınmadığı tespit edilebilir.147. 

Yargıtay içtihatlarında, işverenin işçinin performans düşüklüğü sebebine 

dayandığı hallerde; performansa ilişkin belgelerin mahkemeye verilmesinin gerekli 

ve şart olduğuna karar verilmiş, belgelerin ibraz edilmemesini,  halinde feshin 

geçersizliğine hükmedilmiştir. Yine aynı şekilde yargıtay makul bir süreçte aynı işi 

yapan diğer işçilere göre bir performans düşüklüğü gösterip göstermediği, böyle bir 

performans eksikliği varsa bunun arızi mi, yoksa sürekli mi olduğu ve bunun 

sonucunda bir üretim düşüklüğü meydana gelip gelmediği saptanması gerektiğini 

belirtmiştir148.  

 

 

 

                                                 
146  Centel, “Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması, İspat Yükümlülüğü ve Son uçları”,  
s. 11-12. 
 
147 Tankut  Centel, “Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması, İspat Yükümlülüğü ve Son uçları”,  
s. 11-12. 
 
148 Y. 9.HD. 26.4.2004 gün ve 3740-15625 sayılı kararı: .•.... Mahkemece uzman bilirkişi yardımı 
ile işyerinde keşif yapılarak; yaptırılan işin standartlara uygun olup olmadığı, uygun ise davacının 
makul bir süreçte aynı işi yapan diğer işçilere göre bir performans düşüklüğü gösterip göstermediği, 
böyle bir performans eksikliği varsa bunun arızi mi. yoksa sürekli mi olduğu ve bunun sonucunda 
bir üretim düşüklüğü meydana gelip gelmediği saptanmalı; bu durumlar 18.madde içeriğinde değer-
lendirilerek sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.",  Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e. s. 83. 
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2- İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler 

 
Davranışlarından kaynaklanan sebeplerde, işçi, iş sözleşmesine 

aykırı davranarak ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte, sözleşmeyi ihlal 

etmektedir. İşçi kusurlu olarak ana edim ve yan edim yükümlülüklerini ihlal 

etmektedir. Burada işçinin verim düşüklüğü yeterliliğinden kaynaklanmamakta, 

davranışlarından kaynaklanmaktadır. Yeterlilikten kaynaklanan sebeplerde, işçi işi 

gereği gibi yerine getirmek ister ancak bazı nedenlerden dolayı getiremez; 

davranışlarından kaynaklanan sebeplerde ise işçi yeterli olmasına rağmen, kendi 

arzusu veya kusuru nedeniyle işi gereği gibi yerine getirmez. Yeterlilikten 

kaynaklanan sebeplerde kusur aranmaz, davranışlarından kaynaklanan sebeplerde 

ise kusur vardır149. 

İşçi davranışlarından kaynaklanan sebeplerde iş görme borcunu 

yerine getirememesi, uyarı geçiştirilemeyecek ölçüde hafife alınmayan, fakat haklı 

nedenle derhal fesih yoluna gidilmesini de haklı kılacak ölçüde ağır olmayan bir 

sözleşmeye aykırılık vardır. İşçi kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranıp ve 

davranış sonucunda iş ilişkisi de olumsuz etkilemektedir150. 

Nitekim 18. madde gerekçesinde davranışlarından kaynaklanan 

sebepler örnekseme yoluyla sayılmıştır. İş Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen ve 

derhal fesih için ön görülen sebepler niteliğinde olmamakla birlikte işçinin iş 

sözleşmesine aykırı davranışları olabilir; işverene zarar vermek veya zararın 

tedirginliğini oluşturmak; işyerinde rahatsızlığa neden olacak şekilde çalışma; 

işyerindeki işçi arkadaşlarından borç para istemek, arkadaşlarını işverene karşı 

kışkırtmak, uyarılara rağmen işini eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek, 

işyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyebilecek bir biçimde diğer 

kişilerle ilişkilere girmek, işin akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri 

                                                 
149 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 216; Ekmekçi, “Performans Nedeniyle İş  
Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade Davaları Toplantısı”, 14.05.2005 İş Kanunu  
       Toplantı Dizisi-III, ,(Yayın No. TÜSİAD-T/2005 - 08/406), (Çevrimiçi),  
       http://www.tusiad.org/turkish/rapor/iskanunu, (Erişim:14.07.2006) s. 22.  
 
150 Ulucan, İş Güvencesi, s. 50-51. 
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yapmak, sık sık işe geç gelmek ve işini aksatacak şekilde işyerinde dolaşmak gibi 

hallerdir. 

Burada genellikle işin yapılmaması söz konusu değildir. Burada işçi 

işini yapmaktadır,  fakat eksik yapmakta veya kötü yapmakta yahut yetersiz şekilde 

yapmaktadır. İşçinin bu kötü veya yetersiz şekilde işini yapması geçerli nedenle iş 

sözleşmesinin feshi nedenidir. 151. 

İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli sebepler; işçinin  akde 

aykırı davranışlarıdır. Akde aykırı davranışlar iş görme borcu gibi iş 

sözleşmesinden doğan diğer borçlar ve yan borçlar ile de ilgili olabilir. Ancak bu 

davranışların İş Kanunu madde 25'de belirlenen "haklı sebep" şartlarını taşımaması 

ve onlar kadar ağır bir durumu oluşturmaması gerekir. İş Kanunu (madde 25) 

şartlarına uygun ve işverene derhal fesih yetkisi veren işçi davranışının işverence, 

bu tür fesih için değil de İş Kanunu madde 18’e göre geçerli bir sebep olarak 

dayanak alınması mümkündür.152.  

İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli neden ile haklı neden 

arasındaki ortak nokta kusura dayanmasıdır. Ancak kusurun ağırlık derecesine göre 

haklı neden/geçerli neden ayrımı yapılmalıdır.  Kast, ağır ihmal gibi işçiden 

beklenmeyen ciddi kusur içeren davranışlar ‘haklı neden’, hafif kusur içeren 

davranışlar ise ‘geçerli neden’ kabul edilmelidir153.  

İşçinin davranışı iş görme borcunun kötü şekilde yerine getirilmesi 

olarak da ortaya çıkabilir. Bu açıdan işin kalitesinde veya sayısında noksanlık 

geçerli sebep oluşturabilir. Örneğin işçinin müşterileri kötü bilgilendirmesi, düzenli 

olmayan bir görünüşüyle müşteri ilişkilerini bozması, şoför olan işçinin kısa sürede 

tekrar trafik kazası yapması (işverene on günlük maaş tutarından fazla zarar 

vermediği halde), şoförün işe başlamadan alkollü içki alması (makul surette 

davranışı engellemeyen durumlarda) geçerli sebepler arasında yer alabilecektir. 

                                                 
151 Centel, “Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması, İspat Yükümlülüğü ve Sonuçları”,  
      s. 12; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e. s. 84; Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası  
Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, s. 99-100. 
 
152 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi ”, s. 10-11 
 
153 Uzun, “İş Sözleşmesinin Sona Ermesi”, s. 79-80. 
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Üretiminde özellikle aynı ve benzer işlerde çalışan vasat işçilere göre önemli ölçüde 

sayısal noksanlık bulunması da geçerli bir sebeptir. Eğer sayısal azalma işçinin 

kontrolü dışında oluşuyorsa, yine geçerli bir sebeptir; ancak bu işçinin 

yeterliliğinden kaynaklanan bir sebeptir154.  

İşçinin iş alanı dışındaki davranışları kural olarak fesih nedeni 

oluşturmaz.  İşçinin özel yaşamı veya sosyal açıdan olumsuz bir davranışı kural 

olarak iş ilişkisini ilgilendirmez. İş ilişkisini objektif olarak ciddi şekilde zedelediği 

takdirde özel yaşam ve sosyal yaşam geçerli fesih nedeni olabilir155. 

 

3- Geçerli Neden-Haklı Neden Ayrımı 

 
İşçinin davranışları nedeniyle fesihlerde önemli ve tartışılan bir 

konu; geçerli neden - haklı neden ilişkisinin ortaya konulmasıdır. Öğretide ‘geçerli 

neden’ ile ‘haklı nedenin’ ayrımımın tam olmadığı ve belirsiz olduğu 

belirtilmiştir156.  

‘Geçerli neden’ ile ‘haklı neden’ ayrımının belirsizliği dayandığı 

temelden kaynaklanır. Her iki taraftan birinin sözleşmeye devamının 

beklenemeyeceği ağırlıkta taraflar arasındaki ilişkiyi zedeleyen durumlar haklı 

neden, haklı neden ağırlığında olmayan ama iş sözleşmesinin devamını olanaksız 

kılan birtakım nedenler ise  geçerli nedendir.157. 

Bu iki kavramın ayrımında; davranışın ağırlığı ve iş ilişkisine etkisi 

belirleyici nitelik taşır. Somut olayda yapılacak değerlendirmede işçinin sözleşmeye 

aykırı davranışının ağırlığı, kusur derecesi, zarar ortaya çıkmışsa zararın türü ve 

yüksekliği, davranışın işyeri düzeni ve barışını, taraflar arasındaki güven ilişkisini 

                                                 
154 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 10-11. 
 
155 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 216; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş  
     Hukuku, s. 185. 
 
156 Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, s. 44-45; Uzun, “İş Sözleşmesinin Sona        
      Ermesi”, s. 79. 
 
157 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 217. 
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ne ölçüde etkilediği dikkate alınır. Bu ölçüleri dikkate alarak hakim takdir yetkisini 

kullanacaktır158. 

 

158 Sayılı ILO sözleşmesinde de, işçinin davranışlarından 

kaynaklanan geçerli sebep kavramı  ile, haklı sebep derecesine ulaşmayan önelli 

feshi meşru kılan nedenler anlatılmak istenmiş ve 18. madde gerekçesinde de dile 

getirilmiştir. Öğretide ve 18. madde gerekçesinde geçerli nedenler için verilen 

örneklerde 25/II kapsamında düşünülebilecek hallerden bahsedilmiş, işçinin 

arkadaşlarını işverene kışkırtması buna örnek verilmiştir.159 

 İş Kanunu 25/II'de öngörülen haklı fesih nedenlerinin hemen hemen 

tamamı işçinin davranışlarına ilişkin iken, 4857 sayılı Kanun, işçinin 

davranışlarının geçerli fesih nedeni olduğunu hükme bağlamıştır160. Konu mevcut 

haliyle ne şekilde değerlendirilmek gerekir? Aslında geçerli neden–haklı neden 

belirsizliği, 18.madde gerekçesinde yer verilen örneklerden kaynaklanmış olabilir; 

gerçekten gerekçe'de özellikle işçinin davranışlarıyla ilgili olarak öyle nedenler 

sayılmıştır ki, bunlar mevcut sistem içerisinde haklı fesih nedeni olarak kabul edilen 

ve zaman zaman bu konudaki yargı kararlarında yer alan nedenlerdir161. Ancak 

geçerli neden haklı neden ilişkisi ve verilen örneklere ilişkin açıklamaya Kanun’un 

Gerekçesi'nde yer verilmiştir162. 

Buna göre; İş Kanunu’nun 25/II maddesinde ayrı bir düzenleme 

konusu olan haklı sebeplerle feshi, geçerli fesih için aranan sebeplerden ayırmak ve 

aradaki farkları ortaya koymak, maddi olayları hukuk tekniği bakımından söz 

konusu iki farkı fesih türü açısından değerlendirmek gerekecektir. Bu alanda 

                                                 
158 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 217-218; Uzun, “İş Sözleşmesinin Sona        
      Ermesi”, s. 79. 
 
159 Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, s. 45. 
 
160 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama 
Sorunları”,  s. 103-104. 
 
161 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama 
Sorunları”,  s. 103-104. 
 
162 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama 
Sorunları”,  s. 103-104. 
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konunun gerektirdiği ölçüler içinde ülke koşullarını da dikkate alarak iki fesih türü 

açısından geçerli olacak ayrımları yapmak ve farklılıkları ortaya koymak yargının 

yanı sıra, öğretinin katkıları ile sağlanacaktır163. 

 İş Kanunu’nun 25. maddesinde  sayılan haklı sebeplerden 

Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilen, işçinin kişiliğinden ve işyeri gereklerinden 

kaynaklanan sebepleri ayıran başlıca unsur bunların Kanun’un 25. maddesinde 

sayılanlar dışında kalan geçerli sebepler olmasıdır. Nitekim; Kanun’un 18. 

maddesinde yer alan geçerli nedenler, İş Kanunu m. 25/II'de bertilenler kadar ağır 

surette ortaya çıkmayan ancak yine de işverenden iş ilişkisini sürdürmesinin makul 

ölçüler içerisinde beklenmeyeceği nedenlerdir. Örneğin; işçinin amirleriyle sık sık 

gereksiz tartışmalara girmesi, işyerinde siyasi propaganda yapmak suretiyle işçiler 

arasında huzursuzluk yaratması, işe sık sık geç kalması, olayın meydana geliş şekli 

ve ağırlığına göre geçerli fesih nedeni oluşturabileceği gibi, bir haklı fesih nedeni de 

oluşturabilir. Kanun iki fesih türü arasındaki bu ayrımın yapılmasını isabetli olarak 

yargıya ve öğretiye bırakmıştır. Her olayın kendi şartları içinde incelenmesi ve 

yapılacak değerlendirme ile haklı neden (25/II) veya gerçek neden olduğu tespit 

edilecektir164.  

Kanun’un madde 25/II anlamındaki fesihlerde savunmanın 

alınmasına gerek olmadığı gibi, feshin yazılı yapılması, fesih nedenin açık ve kesin 

olarak belirlenmesi şartı da aranmayacaktır165.  

Yine 25/II anlamındaki fesihlerde iş sözleşmesi derhal feshedilecek, 

kıdem tazminatı ödenmeyecektir. Oysa geçerli nedenlerle fesihlerde, iş sözleşmesi 

belirli usul ve şartlarda sona erdirilecek, fesih öneli verilecek, kıdem tazminatı 

                                                 
163 Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 582; Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında  
    Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, s. 103-104. 
 
164 Çelik, İş Güvencesi, s. 28; Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya  
     Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, s. 103-104. 
 
165 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 150; Ekmekçi, “4773 Sayılı İş     
     Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları ”,  s. 107; Ömer Ekmekçi, 
“Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”, Mercek Dergisi, Temmuz 2003,                          
MESS  (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)ı Yayını s. 135. 
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ödenecektir. Bu durumda yapılan feshin haklı fesih mi yoksa geçerli fesih mi 

olduğunu konusu önem taşımaktadır166. 

Bundan dolayı mahkeme açılan davada önce haklı nedenle fesih olup 

olmadığını araştıracak, gösterilen nedenlerin haklı olmadığı sonucuna varırsa, bu 

aşamadan sonra geçerli neden olup olmadığını araştıracaktır. Gösterilen sebep 

‘haklı neden’ olmadığı halde ‘geçerli neden’ ise işe iadeye karar vermeyecektir. 

Gösterilen neden haklı neden olmadığı gibi geçerli neden de değilse işçinin işe 

iadesine karar verecektir. Geçerli neden işçinin davranışı ve verimi ile ilgili  ise 19. 

madde çerçevesinde savunmasının alınıp alınmadığına bakacaktır167. 

Haklı nedenle fesihle ile geçerli nedenle fesih ayrımının zor olması, , 

hatta belirli durumlarda haklı neden ile geçerli neden ayrımının yapılamaması, 

hukuki sonuçlarının ise farklı olması, yine fesih usullerinin farklı olması durumları 

göz önüne alındığında; fesih usulü ve şeklinin duraksamaya neden olmayacak 

şekilde tek biçim (yeknesak) olarak düzenlenmesi gerekir.168.  

 

 

4- İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden 

    Kaynaklanan Sebepler  

 
Geçerli sebeplerin bir bölümü de "işyeri-işletmeden kaynaklanan 

sebepler”dir. Bunlar 4857 Sayılı İş Kanunu madde 18'de "işletmenin, işyerinin veya 

işin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebepler” olarak belirtilmektedir. Ancak 

                                                 
166 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 150; Ekmekçi, “4773 Sayılı İş     
     Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları ”,  s. 107; Ekmekçi, 
“Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”,  s. 135. 
 
167 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 150; Ekmekçi, “4773 Sayılı İş     
     Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları ”,  s. 107; Ekmekçi, 
“Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”,  s. 135. 
 
168 K. Ahmet Sevimli, “4857 Sayılı İş Yasası Çerçevesinde İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından     
    Feshine Genel Bakış ve Tek Biçim Fesih Usulü Bulunmayışının Yaratacağı Olası  
Sorunlar”, Çimento  İşveren   Dergisi, Eylül 2004,ÇMİS Yayını, sayı 5 , cilt 18s. 19. 
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feshi mümkün kılan gereklerin ne olduğu konusunda maddede herhangi bir kıstas 

yoktur.  

Türk Hukuku’nda işletme gerekleri ile fesih ekonomik nitelikli belirli 

objektif nedenlerle işçinin çalışma olanağının ortadan kalkması ve bunun sonucu 

olarak işyerindeki işçi sayısının işgücü ihtiyacına uyarlanmasıdır. Başka ifadeyle 

işyerinde oluşan bir durumun, zorunlu olarak işçinin işyerinde çalışmasını 

sürdürmesine engel olmasıdır169.  

İşyerinden kaynaklanan sebepler, daima bir işveren kararına dayanır. 

İşveren işletme politikası ve işletme yönetimi ile ilgili karar alır. Alınan bu kararın 

hakim tarafından açıkça akla aykırı, objektif ve keyfi olup olmadığı araştırılır. 

Bunun için bazı ölçütlerden faydalanılabilir170. Öncelikle feshe neden olan işverenin 

girişimci olarak verdiği kararın gerçeğe uygun olup olmadığı, alınan bu kararın 

işçinin işi ortadan kaldırıp kaldırmayacağı, işverenin kararı dış etkenler nedeniyle 

alınmış ise, dış etkenlerin varlığının ve dış etken nedeniyle işçinin işini sürdürme 

imkanının olmadığı hakim tarafından araştırılacaktır171. 

İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli 

nedenlerin takdirinde önemli olan, işçi azaltılmasını gerektiren bir durumun ortaya 

çıkmış olmasıdır172. Özellikle ekonomik kriz nedeniyle veya başka olağanüstü bir 

durumun işyerini doğrudan doğruya olumsuz etkilediğini işveren tarafından 

ispatlanması gerekir173. 

 

                                                 
169 Murat Engin, İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri İle Feshi , İstanbul 2003, s.35;Alp, “Hizmet  
Akitlerinin Sona Ermesi ve İşçilik Alacaklarının Güvencesi”, s. 93; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e.  
s. 88; Ulucan, “İş Güvencesi”, s. 58; Mustafa Kılıçoğlu, 4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu Ve  
Yargıtay Uygulaması, Ankara, 2005 s. 151;  Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 578-579. 
 
 
170 Ulucan, İş Güvencesi, s. 60-61; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 580. 
 
171 Ulucan, İş Güvencesi, s. 60-61; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 580. 
 
172 Alp, “Hizmet Akitlerinin Sona Ermesi ve İşçilik Alacaklarının Güvencesi”, s. 94; Ekmekçi, “4773 
Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, s. 102-103. 
 
173 Engin, “İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri İle Feshi”, s.72. 
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Başka bir ifadeyle işçinin görmüş olduğu işin ortadan kalkması 

gerekmez, işçinin görmekte olduğu işin artık daha az işçi ile görülebilecek olması 

yeterlidir. Bu durumun yöneticilerin kusurundan kaynaklanmış olup olmamasının 

bir önemi yoktur. Bu itibarla örneğin; işletmenin satışlarının azalmasının yönetimin 

tutumu nedeniyle ortaya çıkmış olup olmaması geçerli fesih nedeninin tespiti 

bakımından belirleyici değildir174.  

İşyerinde işçi azaltılması gereksinimi, işyerinin daraltılması, yeni 

teknoloji uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin kapatılması, işyerinde görülen 

bazı iş türlerinin kaldırılması gibi nedenler olmaksızın, salt organizasyon yapısının 

değiştirilmesine de dayanabilir175.  

Bu durumda da işverenin uyguladığı yeni organizasyon yapısının 

hakim tarafından yerindelik denetimine tabi tutulması mümkün değildir, İşletmenin 

verimliliğinin artırılmasına ve üretim gücünün olumsuz etkilenmesini engellemeye 

yönelik tedbirlerin işverenin ekonomik özgürlüğünün bir parçası olduğunun dikkate 

alınması gerekir176.  

158 sayılı sözleşmeden aynen alınan ve geniş kapsamlı olan bu 

sebepler 18. madde gerekçesinde iki grupta toplanmaktadır. 18. madde 

gerekçesinde; birinci gruba girenler "işyeri dışı sebepler" olarak 

adlandırılmaktadırlar: Talep ve sipariş azalması, sürüm ve satış olanaklarının 

azalması, ülkede yaşanan ekonomik kriz, enerji sıkıntısı, piyasada genel veya 

sektörde durgunluk, dış pazar kaybı, hammadde sıkıntısı gibi sebepler işyerinde 

üretimin sürdürülmesini ve maliyetleri çok yönlü olumsuz etkileyebilir ve işçilerin 

hizmet akitlerinin feshini gerekli kılabilir177.  

18. madde gerekçesinde diğer gruba giren ve "işyeri içi sebepler" 

diye adlandırılan sebepler, örneğin işyerinde yeni çalışma yöntemlerinin ve 
                                                 
174 Alp, “Hizmet Akitlerinin Sona Ermesi ve İşçilik Alacaklarının Güvencesi”, s. 94; Ekmekçi, “4773 
Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, s. 102-103. 
 
175 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama 
Sorunları”, s. 102-103. 
 
176 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama 
Sorunları”, s. 102-103. 
 
177 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 11. 
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teknolojinin uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin kaldırılması, bazı iş türlerinin 

iş organizasyonundan çıkarılması ve işçi sayısının azaltılmasının gerekli olması gibi 

sebepler, geçerli sebepler sayılacaktır. 

Hemen ekleyelim ki işyeri dışı ve içi sebeplerin soyut olarak 

açıklanması yeterli değildir; örneğin ülkede yaşanan ekonomik kriz işvereni 

bireysel veya toplu işçi çıkarmaya götürüyorsa, bunun niçin hizmet akdi ve 

akitlerinin feshini gerekli kıldığı somut şekilde belirtilecektir. Başka bir örnek; 

işyerinde bütün olarak veya bazı bölümlerde işçi sayısının azaltılmasını gerektiren 

bir durum varsa, bu gereklilik somut şekilde açıklanmalıdır. İşveren işyerinde uzun 

süreden beri yoğun şekilde fazla çalışma uygularken, işçi sayısında azaltma 

gereğinden söz edilmesi, geçerli bir sebep sayılması mümkün değildir, önce fazla 

çalışmanın uygulanmasından vazgeçilmeli, bunun da olumlu sonuca gidilemiyorsa, 

işçi sayısında bir azaltılmanın planlanması düşünülmelidir178.  

 

İşyerinin devrinden önce, devreden işverenin işçilerin hizmet 

sözleşmelerini sona erdirmesi başlı başına işyeri gereklerinden kaynaklanan bir 

fesih olarak kabul edilmek gerekir179. Gerçekten; devir sözleşmesinin taraflarının 

işyerinin işçileriyle birlikte devrini kararlaştırabilecekleri gibi, eski işverenin 

devirden hemen önce tüm işçilerin hizmet sözleşmelerini sona erdirerek işyerinin 

işçisiz olarak devrini de kararlaştırabilirler180.  

Böyle bir anlaşma devir sözleşmesi taraflarının karşılıklı ekonomik 

mülahazalarıyla ilgilidir ve bu durum işyeri gereklerinden kaynaklanan bir fesih 

olarak kabul edilmek gerekir181.  

                                                 
178Engin, “İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri İle Feshi”, s.72; Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve 
İş Güvencesi”, s. 11. 
 
179 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, 
s. 103.  
 
180 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, 
s. 103.  
 
181 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, 
s. 103.  
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Aynı şekilde devralan işverenin, işyerinin verimli çalışmasını 

teminen işçi azaltma yoluna gitmesi de, örneğin, işyerinde yeni çalışma yöntemleri 

uygulaması veya bazı bölümleri kapatmış olması gibi unsurlar aranmaksızın, işyeri 

gereklerinden kaynaklanan bir fesih olarak değerlendirilmek gerekir182.  

Kuşkusuz, işyeri gerekleri nedeniyle işten çıkarmalarda, çıkarılan 

işçilerin yerine, işyerinde bir değişiklik söz konusu olmaksızın, aynı nitelikteki iş 

için ve aynı nitelikte başka işçi alınması önemli bir ölçüt niteliğinde olacaktır183, 

Nihayet; işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli nedenleri 

konu alan davalarda, işyeri sırlarının sakınca yaratacak surette açık edilmemesine 

özen gösterilmelidir184.  

 

5- Feshin Son Çare Olması (Ultima Ratio) İlkesi 

Türk Hukuku’nda feshin son çare olma ilkesi kanuni bir düzenleme 

içinde yer almamıştır. İş Kanunu’nda geçmemesine rağmen 18. madde gerekçesinde 

“… işverenden beklenen feshe en son çare olarak bakmasıdır. Bu nedenle geçerli 

sebep kavramına uygun yorum yaparken sürekli olarak fesihten kaçınma olanağının 

olup olmadığı araştırılmalıdır...” şeklinde feshin son çare olması gerekçede yer 

almıştır.  

Feshin son çare olması kanuni düzenleme içinde yer almayıp, 18. 

madde gerekçesinde yer almasına rağmen, Türk Hukuku’nda bugün için 

doktrindeki baskın görüş ve Yargıtay tarafından da kabul edilmektedir
185

. Diğer  

                                                 
182 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, 
s. 103.  
183 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, 
s. 103. 
 
184 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”,  
     s. 103. 
 
185 Ulucan, İş Güvencesi, s. 44; Ulucan, “İş Güvencesi ve Temel Kavramlar”, s. 29; Alpagut, “İş  
     Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 227; Atay,  Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 186; 
Süzek, İş Hukuku, s. 449; Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku,  s. 158; Alp, “Hizmet 
Akitlerinin Sona Ermesi ve İşçilik Alacaklarının Güvencesi”, s. 103; Çelik, İş Güvencesi, s. 27-28; 
Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 580-581. 
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görüş ise feshin son çare olmasının kanuni zorunluluk olmadığını, gerekçenin de 

bağlayıcı olmayacağı, dolayısıyla bu  ilkenin uygulanmasının zorunlu olmadığı ileri 

sürülmüştür
186

. 

Feshin son çare olması fesih nedeni olarak dayanılan olgunun ancak 

daha yumuşak başka vasıtalarla karşılanmaması durumunda feshe başvurulması 

anlamındadır187. İş güvencesi kapsamındaki hukuki ilişkilerde süreli feshi 

önleyecek daha hafif önlemlere başvurulması ve bunların yetersizliği halinde feshin 

son çare olarak uygulanmasıdır188.  

İşveren iş sözleşmesinin devamlılığı ve işçinin iş görme borcunu 

yerine getirmesini sağlama için her türlü çabayı göstermeli, yani sözleşme 

ilişkisinin devam etmesi için öngörülebilecek bütün seçenekleri denemeli ve feshe 

son çare olarak gitmelidir189. Başka bir ifadeyle fesihle ulaşılmak istenen sonuca 

ölçülülük ilkesi uyarınca sözleşmeyi sona erdirmeyen başka önlemlerle ulaşmak 

mümkün ise yapılan fesih geçersiz sayılacaktır190.  

Fesih, işletmenin işleyişinde ortaya çıkabilecek zararı önlemek için 

uygun ve gerekli olduğunda, bu bağlamda izlenen amaç bakımından ölçülü olduğu 

takdirde uygulanmalıdır. Diğer bir ifadeyle fesih, mevcut personel durumunu 

personel ihtiyacına uydurabilmek bakımından son çare, önlenemez olduğu noktada 

uygulanmalıdır. Feshin son çare olması ilkesi bakımından yapılacak bir 

değerlendirmede işletmesel karardan yola çıkılarak sorulması gereken soru; feshe 

                                                                                                                                        
 
186Ekmekçi,  “Sunulan tebliğlerin değerlendirilmesi”, s. 173. 
 
187 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 226. 
  
188 Süzek, İş Hukuku, s. 449 
 
189 Atay,  Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 186; Güzel, “İş Güvencesine İlişkin Değerlendirme”, 
s. 77. 
 
190 Süzek, İş Hukuku, s. 450; Ulucan, İş Güvencesi, s. 43-44; Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel 
İş Hukuku,  s. 158. 
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alternatif bir tedbirin bulunup bulunmadığıdır. Mesela işçiyi eğitme olanağının olup 

olmadığı, işçiyi başka işte çalıştırma alternatifi araştırılmalıdır191. 

Feshin son çare olması ilkesi bakımında önemli bir konu da 

uygulama alanı ile ilgilidir. Bütün geçerli fesih nedenlerinde mi uygulanmalı yoksa 

sadece işletme gerekleri ile ilgili fesihlerde mi uygulanmalıdır? Bu konuda farklı 

görüşler vardır. Bir görüş işletmenin veya işyerinin veya işin gereklerinin yanında 

bütün geçerli fesih nedenlerinde uygulanmasıdır192. Yargıtay ise işletme 

gereklerinde bu ilkenin uygulanacağını belirtmiştir193. 

Feshin son çare olması ilkesi çerçevesinde işverenden öncelikle 

işçinin işyerinde istihdamına devam koşullarını araştırması beklenir. İşyerinde 

mevcut boş yerin bulunması durumunda işveren, işçiyi bu işe nakletmekle 

yükümlüdür194. Boş kadronun işçinin niteliklerine uyup uymadığı işveren tarafından 

değerlendirilir. İşveren işçinin söz konusu kadro için mesleki veya kişisel nitelikler 

bakımından uygun olmadığını düşünmekte ise, örneğin yeterlilik veya kıdem gibi, 

nakil yükümlülüğünden söz edilemez Bu noktada işverenin takdiri, bir işletmesel 

karar niteliğindedir ve ancak sınırlı bir yargı denetimine tabi tutulabilir195. 

Feshin son çare olması ilkesi çerçevesinde; alınması gereken diğer 

önlem, işçinin eğitime tabi tutulmasıdır, işçi eğitime tabi tutularak işyerinde 

çalıştırılmaya devam edilebilecekse, bu takdirde işveren bu tedbire 

                                                 
191Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku,  s. 158; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş 
Güvencesi”, s. 226; Atay,  Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 186. 
 
192 Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku,  s. 158 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş   
      Güvencesi”, s. 226. 
193 Y.9HD.08.07.2003,E.2003/12442,K.2003/13123, “… Davalı işveren talep ve sipariş azalması, 
ülkede yaşanan ekonomik kriz gibi işyeri dışından kaynaklanan sebeplere dayanmıştır. Belirtmek 
gerekir ki; söz konusu Kanunun gerekçesinde de açıklandığı üzere, bu uygulamaya giderken 
öncelikle fazla çalışmalar kaldırılmalı, işçinin rızası ile çalışma süreleri kısaltılmalı, iş zamana 
yayılmalı, kısacası fesih en son çare olarak düşünülmelidir. Somut olayda işverenin bütün 
uygulamalara başvurmadığı aksine, üretim de ve fazla mesailerde artışa gittiği belgelerden 
anlaşılmıştır…”, Çimento İşveren Dergisi, (Çevrimiçi),  http://www.cmis.org.tr, 
(Erişim:10.08.2006) 
 
194 Süzek, İş Hukuku, s. 50; Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s.158; Alpagut, “İş 
Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 228. 
 
195 Süzek, İş Hukuku, s. 50; Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku,  s.158; Alpagut, “İş 
Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 228. 
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başvurmalıdır196. 

Feshin son çare olması ilkesi bakımından düşünülmesi gereken 

bir diğer tedbir iş koşullarının değiştirilmesidir. Eğer değiştirilmiş koşullarla 

işçinin çalıştırılması mümkün ise, fesih için geçerli nedenin bulunduğundan söz 

edilemez. İş koşulları bakımından değişiklik; mevcut iş gücü ve iş gücü 

gereksinimi arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmaya uygun değişikliklerdir. 

Olası değişiklikler yukarıda da belirtilen; başka işe geçirme yanında, kısmi 

süreli işe verme, ücretin azaltılması, prim veya ikramiyenin azaltılması veya 

ücretsiz izindir197. 

İşletmeye ilişkin fesihlerde kısa çalışma, feshi önleme bakımından 

bir tedbir olarak kabul edilir. Özellikle geçici olarak iş yoğunluğunun azaldığı 

durumlarda kısa çalışma yolu ile iş sözleşmesinin feshinin önlenmesi mümkündür. 

Belirtmek gerekir ki, İş K. mad. 65 anlamında kısa çalışmanın koşulları mevcutsa 

işveren kısa çalışmayı uygulayabilecektir. Ancak bu koşulların bulunmadığı 

hallerde kısa çalışma İş K. mad. 22 hükümlerine tabidir198.  

 

III- İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL VE 

ŞEKİL 

1- Fesih Bildirimi’nin Yapılma Usulü, Fesih 

Sebebinin Açık ve  Kesin Bildirilmesi 

    
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde iş sözleşmesinin feshinde 

bir usul ve şekil öngörülmüştür. İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve 

fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. 

                                                 
196 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 228. 
 
197 Süzek, İş Hukuku, s. 450 Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 158 ; Alpagut, “İş 
Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 228. 
 
198 Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 158 ; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş  
Güvencesi”,  s. 228; Süzek, İş Hukuku, s. 450 
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 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde “… İşveren fesih 

bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde 

belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin 

belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle 

feshedilemez. Ancak, işverenin 25. maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun 

fesih hakkı saklıdır…” hükmü yer almıştır.  

Fesih bildiriminin belirtilen unsurları taşıması başka bir deyişle fesih 

bildiriminin yazılı olması, fesih nedeninin açık ve kesin şekilde belirtilmesi 

zorunluluğu işçi açısından bir güvence teşkil edecektir. İşverenin bildirdiği fesih 

nedeni ile bağlı olması ve bu fesih nedenini değiştirememesi işçi açısından bir 

güvencedir. Ancak bu zorunluluk iş güvencesinden yararlanan işçiler 

bakımındandır. İş güvencesinden yararlanamayan işçilerin fesih bildiriminin yazılı 

olması ve fesih nedenin açık ve kesin şekilde belirtilmesi zorunluluğu yoktur. 

İşveren İş güvencesinden yararlanamayan işçilerin fesih bildiriminde yazılı olarak 

bir neden belirtmiş ise bildirmiş olduğu bu fesih nedeni ile bağlıdır. İşveren bu 

nedeni sonradan değiştiremez.199. 

İşveren haklı nedenle fesih yaptığını düşünerek, geçerli nedenle 

fesihte aranan şekil şartlarını yerine getirmezse, yargılama sırasında haklı neden 

olmamakla birlikte geçerli neden var ise yapılan fesih geçerli kabul edilecek midir? 

Bu durumda Yargıtay’a göre haklı neden olmasa bile geçerli neden var ise buna 

ilişkin deliller toplanmalıdır. Nitekim Yargıtay 9HD. vermiş olduğu bir kararında  

“…4857 sayılı Kanun'nın 26. maddesinde düzenlenen hak düşürücü süreler aynı ya 

25 ve 26.maddelerindeki fesih nedenleriyle ilgilidir. Ancak haklı fesih ve ilgili ise 

dayanılarak yapılan fesih işlemine karşı 4857 sayılı Kanun’un 18-21 maddeleri 

gereği feshin geçersizliğine ve işe iadeye ilişkin dava açılması halinde anılan ya 

26.maddesinde ki hak düşürücü sürenin geçmesi sonuca etkili değildir. Bu nedenle 

mahkemece tarafların delilleri toplanarak sonuca gidilmesi gerekirken…” gerekçesi 

                                                 
 
199 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 189; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 103;  
     Uçum,“İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar”, s. 80 
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ile alt derece mahkemesinin kararını bozmuştur200. Ancak diğer bir görüş ise, bu 

durumda geçerli nedenin de kabul edilmemesini ve işçinin işe iade edilmesi 

gerektiğini bildirmiştir201. 

Yazılı olarak yapılacak fesih bildirimi imza karşılığında işçiye teslim 

edilecektir. İşçinin fesih bildirimini alamaması halinde İş Kanunu 109. maddeye 

göre tutanak düzenlenecektir. İşçi bu tutanağı da imzalamaktan kaçınabilir. 

İşverenin mahkemede ispat zorluğu çekmemek için, işçinin fesih bildirimini ve 

tutanağı imzalamaktan kaçındığı hallerde, bu evrakı aynı gün veya bir sonraki gün 

en kısa sürede iadeli taahhütlü veya noter kanalı ile işçiye göndermesi gerekir. Bu 

durum yapılmadığı takdirde işçi fesih bildiriminin yapılmadığını ve tutanağın 

sonradan düzenlendiğini ve geriye ilişkin tarih atıldığını ileri sürebilir202. 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde öngörülen fesih 

bildiriminde yazılı şekilde yapılması öngörülmektedir. Bu yazılı şekil şartı 

geçerlilik mi yoksa ispat şartı mıdır? Öğretide çoğunluk görüşüne göre, geçerlilik 

şartıdır203. Yargıtay da yazılılık şartını geçerlilik şartı olarak kabul etmiştir204. 

Öğretide farklı görüşü ileri süren yazarlara göre ise; fesih bildirimi için öngörülen 

yazılı şeklin, geçerlilik şartı  değil, ispat şartı olduğu ileri sürülmüş,  geçerlilik şartı 

kabul etmenin işverene ağır bir yük yükleyeceği, geçerli bir fesih nedeninin işçiye 

açıkça bildirildiği halde sırf yazılı şekle uyulmadığı için feshin geçersizliği 

sonucunu doğuracağı belirtilmiştir205. 

                                                 
200 Y.9. HD., E:2004/10560 - K:2004/26027 - 6.12.2004, Ertekin, İş Güvencesi Hukuku İşe iade 
Davaları, s. 336. 
 
201 Uçum, “İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar”, s. 80-81. 
 
202 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 124. 
 
203 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 124; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş 
Hukuku, s. 184; Kılıçoğlu, “İş Kanunu Uygulaması ve Yargıtay Uygulaması”, s. 175; Çelik, İş 
Güvencesi, s. 38. 
 
204 Y.9.HD.27.09.2004, E.2004/5522, K.2004/19993, “… 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesine 
göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde 
belirtmek zorundadır. Dosyada bu düzenlemeye uygun yapılmış bir fesih bildirimi 
bulunmamaktadır...”;  Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 363. 
 
205 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 13; Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel  
     Çerçevesi”, s. 56; Eyrenci/Taşkent/ Ulucan ,Bireysel İş Hukuku”, Çelik, İş Güvencesi, s. 38. 
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İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapsa ancak herhangi bir sebep 

bildirmezse fesih bildirimi salt bu nedenle geçersiz olacaktır. Genel ve soyut 

ifadeler ile yapılan fesihler de geçersiz kabul edilecektir.  Fesih nedeni somut, açık 

ve kesin olmalıdır. Fesih nedeninin fesih bildiriminde kesin ve açık şekilde 

belirtilmemiş olması fesih nedeninin belirtilmediği anlamına gelir. Fesih nedeni 

işverence daha sonra gösterilemez 206. 

 İşveren, iş güvencesi esaslarına göre, belirsiz süreli hizmet akdinin 

bildirim süresine uyarak feshinde geçerli bir neden olmalı ve geçerli neden fesih 

bildiriminde "açık ve kesin şekilde" belirtmelidir. İşveren, fesih bildiriminin 

yapıldığında, geçerli bir sebep bulunmak şartıyla akdi feshedebilir, daha sonra 

oluşan bir sebebe dayanak alması mümkün değildir. İşçinin iş ilişkisini sona erdiren 

geçerli sebebi öğrenmekte hakkı bulunduğu bir gerçektir. Sebebi öğrenme, özellikle 

işverene karşı dava açıp açmaması yönünde etkili olacağı açıktır. Sebebin varlığı 

açık ve hukuka uygunluğu inandırıcı olduğunda, işçinin dava yoluna gitmemesi 

normaldir207.  

İşçi, hiç sebep açıklanmamış veya bildirilen sebep yeterince açık 

değilse, kesinlik arz etmiyorsa, sebebin belirtilmesini veya tam açık ve kesin şekilde 

ortaya konulmasını talep edebilir. Hatta fesih bildirimi sözlü yapılmışsa, bunun 

yazılı açıklanmasını da isteyebilir. İşveren sebep açıklamaktan kaçınırsa veya sebep 

yönünden yeterince açık ve kesin şekilde belirtilmemiş ise işçinin dava açması 

durumunda dava lehine sonuçlanacaktır208. 

Öğretide bir görüş, yazılı şekil şartının 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 

madde 25/II kapsamına giren önelsiz fesihlerde de söz konusu olduğunu 

belirtmiştir209. Çünkü kanun bu tür fesihlerde yazılı şekil şartının aranmayacağını 

değil, sadece işçinin savunmasının alınmayacağını öngörmüştür. 4857 Sayılı İş 

                                                 
206Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 189; Kılıçoğlu, “4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu ve  
    Yargıtay Uygulaması”, 2005 Ayhan Yayıncılık, s. 178, 179, 180, 181, 182; Çankaya, Günay, 
Göktaş, a.g.e. s. 103-104 
 
207 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 13 
 
208 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 13. 
 
209 Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi “ s. 56-57. 
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Kanunu’nun madde 19’daki şekil şartı her iki fesih türü bakımından da 

öngörülmüştür210. Ancak 4857 Sayılı İş Kanunu’nun madde 25/II’de yazılı şekil 

şartını aramamıştır211 

 Şekil şartına uyulmadığı için geçersizlik itirazında bulunulmasının 

ancak dürüstlük kuralı (MK 2) çerçevesinde titizlikle değerlendirilmelidir. Özellikle 

işçinin davranışları ve yetersizliği ile ilgili olarak tutulmuş ve kendisi tarafından da 

bilinen inandırıcı tutanaklar bulunması, birkaç kez uyarılmış ve savunmasının da 

alınmış olmasın rağmen tutumunu sürdürmesi salt şekil şartına uyulmadığı 

gerekçesi ile geçersizlik itirazında bulunulması, hakkın kötüye kullanılmasını teşkil 

eder212.  

Geçerli nedenle fesih hakkını kullanma süresi konusunda kanunda 

açıklık yoktur.  Bununla birlikte; bu tür fesih hakkının kullanılması için Kanun'da 

herhangi bir süre öngörülmemiş olmasını, işverenin hiçbir süreye tabi olmadığı 

anlamında da yorumlamamak gerekir. Böyle bir süre gereksinimi daha çok, işçinin 

yeterliliği veya davranışları nedeniyle yapılacak fesihler bakımından önem taşır213. 

Gerçekten; işverenin işçinin geçerli neden oluşturan bir davranışı sebebiyle doğan 

fesih hakkını dilediği zaman kullanabilmesi kabul edilemez. Bu konuda somut bir 

süre zikredilmesi isabetli olmamakla birlikte, işverenin bu hakkını, somut olayın 

özelliğine uygun makul bir süre içerisinde kullanması gerektiği de açıktır. İşverenin 

                                                 
210 Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi “ s. 56-57. 
 
211 Y.9.HD. 23.04.2005, E.2005/11075, K.2005/14363, “… işveren fesih bildirimini yazılı olarak 
yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. İşverenin sözü edilen 
kanununun, 25. maddesinin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklı olmak şartı ile, 
hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin 
davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez dosya içeriğine göre, davacı işçi iş güvencesi 
kapsamında kalmakta olup, dava da süresinde açılmıştır. Ancak davalı işverenin, fesih için işçinin 
davranışından kaynaklanan nedene dayanmasına rağmen, davacının bu nedenle savunmasını 
almadığı anlaşılmaktadır. Kanunun geçerli fesih için aradığı bu koşul yerine getirilmediğinden, 
feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesi gerekir. Yazılı şekilde reddi hatalıdır…”, 
Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e, s. 390. 
 
212 Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, s. 57. 
 
213 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 189; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş 
Hukuku, s. 160; Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek 
Uygulama Sorunları”, s. 104; Çelik, İş Güvencesi, s. 36. 
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talimatı veya yazılı uyarısından sonra makul bir süre geçince işveren fesih hakkını 

kullanacaktır. 166 tavsiye kararı da makul bir süre içinde feshi öngörmüştür214.  

Yine aynı şekilde İş Kanunu, fesih bildiriminin yapılma yeri ve 

zamanı ile ilgili olarak bir düzenleme getirmemiştir. Bu nedenle fesih bildiriminin 

işyerinde veya dışarıda, çalışma saatleri içinde veya dışında yapılması mümkündür. 

MK2 uyarınca uygun yer ve zamanda yapılması, hakkın kötüye kullanılmaması 

gerekir215.  

 

2- İşçinin Davranışı ve Verimi Nedeniyle Fesihte 

Savunmasının   Alınması  

 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde “… Hakkındaki iddialara 

karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin 

davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25. 

maddenin (II) numaralı bendi  şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır…” hükmü yer 

almıştır. Bu hüküm 158 Sayılı İLO sözleşmesinin 7. maddesine uygun olarak 

getirilmiştir.  

İşçinin savunmasının alınması İşçinin Davranışı ve Verimi 

Nedeniyle yapılan fesihlerde getirilen bir zorunluluktur. Ancak buradaki verimi 

kelimesini 18. maddede yer alan yetersizliği şeklinde anlamak gerekir216. 

 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan işletmenin, 

işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerde işçinin savunma alma 

zorunluluğu yoktur. Çünkü bu tür fesihler doğrudan işçi ile alakalı insan merkezli 

değildir.  

Oysa işçinin davranışı veya verimi (yetersizliği) insan merkezli 

nedenler olup, bu hususlarda işçinin savunmasının alınma zorunluluğu getirilmiştir. 
                                                 
214 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 189; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş 
Hukuku, s. 160; Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek 
Uygulama Sorunları”, s. 104; Çelik, İş Güvencesi, s. 36. 
 
215 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e. s. 103. 
 
216 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 190; Çelik, İş Güvencesi, s. 39. 
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Savunmanın alınmammış olması geçerlilik şartı olup yapılan feshi geçersiz hale 

getirecektir. 

İşçinin savunmasının alınması hükmünün amacı, işçiye davranış ve 

yetersizliği ile ilgili gerekçeyi bildirmek suretiyle işverenin fesih kararını 

etkileyebilme olanağını vermesidir217.  

Savunmanın şekli konusunda kanununda bir düzenleme yoktur. 

Ancak ispat kolaylığı bakımından savunmanın yazılı alınması faydalı olur. 

İşverenin savunmasının alındığını ispat yönünden, yazılı belgeleri bulundurmasının 

sağlayacağı kolaylık dikkate alındığında, işverenin işçinin geçerli sebep 

oluşturabilecek davranışı veya verimliliğinde görülen noksanlık açıkça kendisine 

bildirilmek ve verilecek bir sürede yazılı savunmasını almak uygun olacaktır 218. 

İspat yükü işverende olduğu için yazılı savunma istediğini işçinin savunma 

vermediğini veya vermekten kaçındığını  tutanakla tespit edebilir. 

İhtiyaç duyulan hallerde işçinin savunması fesihten önce 

istenmelidir. İşçiden savunma istenirken, uygun bir süre verilmesi, örneğin 3 ve 4 

gün içinde savunmanın istenmesi, işçi tarafından savunma süresi içinde verilmediği 

takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağının açıklanması yararlı olacaktır. 

İşin özelliğine göre savunmanın daha kısa veya uzun sürede alınması imkanı vardır. 

Kendisinden savunma istendikten sonra işçinin savunma verip vermemesi işçinin 

isteğine bağlıdır. İşçiden savunma istedikten sonra makul bir süre vermeli ve 

savunmasını vermesi için gerekli kolaylık sağlanmalıdır.219.  

Fesih bildirimi ile birlikte veya fesihten sonra savunmanın alınması 

feshin geçersizliği sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle ihbar öneli içinde savunma 

alınması feshi geçersiz hale getirecektir. Öte yandan fesih nedeninin işçiye açıkça 

bildirilmesi ve fesih nedeninin savunmayla örtüşmesi gerekir. Savunma işçinin 

                                                 
217 Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi “, s. 58; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e. s. 106. 
 
218 Ulucan, “İş Güvencesi”, s. 75; Kılıçoğlu, “4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay 
Uygulaması”, 2005 Ayhan Yayıncılık, s. 184; Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi “,  
      s. 58; Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 13. 
 
219 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 14 
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davranışları ile bir konuya, fesih nedeni işçinin yetersizliğine ilişkin ise, savunma 

alma şartı gerçekleşmiş sayılmaz.220.  

 

 3- Haklı Nedenle Fesihte Savunma Alma 

Zorunluluğunun Bulunmaması 

 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde “… Hakkındaki iddialara 

karşı savunmasını almadan bir işçinin ‘belirsiz süreli’ iş sözleşmesi, o işçinin 

davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25. 

maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır…” hükmü ile 

yine aynı maddeye göre savunma alma zorunluluğu yoktur. Yasanın bu açık hükmü 

karşısında “… Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri…” 

durumlarda işçinin savunması alınmayacaktır.  

Yasanın madde 25/II anlamındaki fesihlerde savunma alınmasını 

aramamış olması önemli bir eksiklik olarak belirtilmiştir. Öğretide bu görüş genel 

olarak eleştirilmiştir. Kusurun daha ağır olduğu bu durumda savunmanın 

alınmasının faydalı olacağı belirtilmiştir221. Oysa 158 Sayılı İLO sözleşmesinde 

sadece “makul ölçülere göre işverenden beklenemeyecek” hallerde savunma alma 

zorunluluğu yoktur. 4857 Sayılı Kanunun 25. maddesinin (II) numaralı bendi  

kapsamına giren nedenlerden her biri işverenden savunma alınmasını beklenemez 

kılan durumlardan değildir. 

Yasanın madde 25/II anlamındaki fesihlerde savunmanın alınmasına 

gerek olmadığı gibi, feshin yazılı yapılması, fesih nedeninin açık ve kesin olarak 

belirlenmesi şartı da aranmayacaktır. Bu durumda yapılan feshin haklı fesih mi 

yoksa geçerli fesih mi olduğu konusu önem taşımaktadır. Bundan dolayı mahkeme 

açılan davada önce haklı nedenle fesih olup olmadığını araştıracak, gösterilen 

nedenlerin haklı olmadığı sonucuna varırsa, bu aşamadan sonra geçerli neden olup 

                                                 
220 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e, s. 106; Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, s. 58. 
 
221 Ulucan, İş Güvencesi, s. 75; Soyer, “Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi “, s. 58; 
      Kılıçoğlu, “4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması”, s. 185. 
 



 70

olmadığını araştıracaktır. Gösterilen geçerli haklı neden olmadığı halde geçerli 

neden ise işe iadeye karar vermeyecektir. Gösterilen neden haklı neden olmadığı 

gibi geçerli neden de değilse işçinin işe iadesine karar verecektir. Geçerli neden 

işçinin davranışı ve verimi ile ilgili  ise 19. madde çerçevesinde savunmasının alınıp 

alınmadığına bakacaktır222. 

                                                 
222 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 150; Ekmekçi, “4773 Sayılı İş  
     Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”,  s. 107; Ekmekçi, “Dava  
Süresi  ve Olası Uygulama Sorunları Üzerine”, s. 135 
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BÖLÜM 3 
 

FESİH BİLDİRİMİNDE İTİRAZ VE USULÜ 
 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde “… İş sözleşmesi 

feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin 

geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir 

ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya 

taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. Feshin geçerli 

bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir 

sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.  

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. 

Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak 

karar verir. Özel hakemin oluşumu, çalışma esas ve usulleri çıkarılacak bir 

yönetmelikle belirlenir. …” hükmü yer almıştır. Bu hükme göre ‘belirsiz süreli’ iş 

sözleşmesi işverence geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli 

olmadığı halde feshedilmesi durumunda, işçi belirtilen sürede iş mahkemesinde 

dava açarak veya sözleşmede kararlaştırılmış ise belirtilen sürede hakeme 

başvurarak işe iadesini talep edebilir. 158 Sayılı İLO sözleşmesinin 8. maddesinde 

de belirsiz süreli iş sözleşmesi işverence feshedilmesi durumunda, işçinin iş 

mahkemesi veya hakem nezdinde itirazda bulunma hakkından söz edilmiştir. 

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesinin geçerli bir neden 

gösterilmeden işverence feshedilmesi doğrudan feshin geçersizliği sonucunu 

doğurmaz. İşveren geçerli bir sebep göstermediği veya gösterdiği sebep geçerli 

olmadığı halde 4857 Sayılı İş Kanunu 20. maddesinde belirtilen sürede iş 

mahkemesine veya hakeme başvurmayan işçinin iş sözleşmesinin feshi geçerli hale 

gelecektir. 

Madde hükmünden açıkça anlaşılacağı gibi işçi iki nedenle iş 

mahkemesinde dava açabilir veya hakeme başvurabilir. Bunlardan ilki işverenin 
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geçerli fesih nedeni göstermemiş olması, ikincisi ise işverence gösterilen sebebin 

geçerli olmadığı iddiasıdır. 

‘Belirsiz süreli’ iş sözleşmesi işverence geçerli sebep gösterilmeden 

veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı halde feshedilmesi durumunda, işçi fesih 

bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde dava açmalı veya hakeme 

başvurmalıdır. İşçi bir ay içinde dava açmaz ise geçersiz fesih geçerli hale 

gelecektir. Bu bir aylık süre hak düşürücü süre olduğu için hakim tarafından resen 

göz önüne alınacaktır1. 

İş kanunu işe iade davasında ispat yükünü işverene yüklemiştir. 

İşveren geçerli bir nedenin olduğunu ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi feshin 

başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. 

Bu durumda ispat yükü yer değiştirir, ispat yükü işverende olduğu halde işçi başka 

bir sebebe dayandığı için ispat yükü işçiye geçer. 158 Sayılı İLO sözleşmesinin 9. 

maddesinin 2/a fıkrasına göre geçerli bir nedenin bulunduğunu işveren ispatlamak 

zorundadır. Bu hüküm 4857 Sayılı İş Kanunumuza aktarılmıştır.  

İş Kanunumuz davanın seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde 

sonuçlandırılmasını ve mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay’ca bir 

ay içinde kesin olarak karar verilmesi öngörülmüştür. Kanun koyucu bu davaların 

seri ve çabuk sonuçlanmasını arzu etmiştir. Ancak Kanun'da, yargılamada sürati 

sağlamak için, yargılamanın belirli bir süre içinde tamamlanması öngörülerek 

getirilmiş bulunan süreler tatbikata uygun değildir. Mahkemenin kısa bir süre 

içerisinde karar vermesini öngören bu gibi düzenlemelere 2821 ve 2822 sayılı 

Kanunlarda da yer verilmiş ise de, tecrübeler yargılamanın öngörülen sürelerde 

tamamlanmasının fiilen mümkün olmadığını ortaya koymuştur. İşçinin işe iade için 

açtığı davanın 4857 sayılı Kanun'daki süreler içerisinde tamamlanmasının olanaksız 

olduğu açıktır2.  

 

                                                 
1 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 190; Süzek, İş Hukuku, s. 471; Çelik, İş Güvencesi, 
s. 40; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 588. 
 
2 Süzek, İş Hukuku, s.478; Ekmekçi, “4773 İş Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama    
 Sorunları”,  s. 106; Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 136. 
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I- İŞ MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI 

 
4857 Sayılı İş Kanununda “işe iade” davası kavramı geçmemiştir. 

4857 Sayılı İş Kanunun 20. maddesinde “fesih bildirimine itiraz ve usulü” başlığı 

yer almıştır. 21 madde de ise  “geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları” başlığı yer 

almış, birinci fıkrasında ise feshin geçersizliğinden söz edilmiştir. İşe iade ise açılan 

dava sonucunda feshin geçersizliğine karar verildikten sonra, kesinleşsen kararın 

tebliğinden işe başlamak için başvurması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur.  

 

1-Davanın Tarafları,Konusu ve Yetkili/Görevli    

Mahkeme 

a) Davanın Konusu 
 
İşe iade davasında davanın konusu feshin geçersizliğinin tespiti ve 

işçinin işe iadesidir. Bu taleple birlikte feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde 

boşta geçen dört aylık ücretin ve işe almama durumunda iş güvencesi tazminatının 

süre olarak tespit edilmesidir. 

İşçinin işe iade yerine dört aylık ücret veya işe almama tazminatını 

talep hakkı yoktur. Kanun burada İşçiye bir seçme hakkı vermemiştir. Dört aylık 

ücret ve işe başlamama tazminatı feshin geçersizliğine bağlı taleplerdir. Kanun 

feshin geçersizliğine karar verilmesi durumunda şartları oluşması halinde işe 

almamanın bir yaptırımı olarak işe almama tazminatını düzenlemiştir3. 

İş Kanunumuza göre işçinin işe iade yerine kötü niyet tazminatı veya 

sendikal tazminat talep etmesi mümkün değildir. İş güvencesi uygulanmayan 

                                                 
3 Süzek, İş Hukuku, s. 480; Ekmekçi, “ Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları”, s. 135; 
Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 587. 
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işçilere, kötü niyet tazminatı veya sendikal tazminat talep etmesi mümkün 

olacaktır4.  

b) Davanın Tarafları 

 
İşe iade davası işçi tarafından açılabilir. Davanın diğer tarafı da iş 

sözleşmesini fesheden işverendir. Bu işveren gerçek veya tüzel kişi olabilir.  

Öğretide bir görüşe göre; asıl işveren-alt işveren ilişkisinde sadece 

alt işverene dava açılmalıdır. Muvazaa durumunda asıl işverene dava açılacağı 

davanın her türlü hukuki sonucundan sorumlu olduğu konusunda şüphe yoktur5. 

Yargıtay da bu görüştedir. Nitekim; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas No: 

2004/17098,Karar No: 2004/17431Tarih: 8.7.2004 verdiği kararında; 

“…Muvazaanın saptanması halinde işveren niteliği taşımayan, fesih tarihinde AŞ. 

İşyerinde çalışmadığı için işveren vekili olduğunun da kabulü mümkün olmayan 

Ö.O'nun 5.11.2003 tarihinde davacıya yaptığı fesih ihbarına hukuki bir değer 

vermek mümkün değildir. Bu durumda da 31.12.2003 tarihinde işyerine fiilen 

                                                 
4 Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 554, 589; Çelik, İş Güvencesi, s. 16; Alpagut, “İş Sözleşmesinin 
Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 240; Şahlanan, Genel Değerlendirme, s. 223;  Çankaya, Günay, Göktaş, 
a.g.e. s. 48; Uçum, “Yeni İş Kanunu Seminer Notları”, s. 155; Soyer, “Feshe Karşı Korumanın 
Genel Çerçevesi” , s. 66 ; Eyrenci, Taşkent,Ulucan,  Bireysel İş Hukuku,s. 149; 
Y.9.HD27.12.2004, E. 2004/20181 - K. 2004/29411.…4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesinde 6 
aylık kıdemi olan işçinin iş güvencesi hükümleri kapsamında feshin geçersizliği ve işe iade isteğinde 
bulunabileceği açıktır. Yukarda açıklanan düzenlemeler karşısında davacı iş güvencesi hükümleri 
olan 4857 sayılı İş Kanununun 18, i 9,20 ve 21 maddelerinden yararlanacağından bağımsız olarak 
sendikal tazminat isteğinde bulunamaz. Zira iş güvencesi kapsamında kalan bir işçi, fesih in geçerli 
nedenle yapılmadığını ileri sürmez ise, fesih anılan düzenlemeler gereğince geçerli bir hal alacaktır. 
Başka bir anlatımla iş güvencesi kapsamında kalıp, sendikal nedenle feshin yapıldığını ve feshin 
geçersizliğine karar verilmesini istemeyen işçi, sendikal tazminat isteğinde bulunamaz…”, 
Y. 9 HD. 21.2.2005. E 2004/14422 - K. 2005/5811 “… 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17/4.maddesinde, 
"18 inci madenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18. 19, 10 ve 11. maddelerinin uygulanma 
alanı dışında olan işçilerin iş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği 
durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da 
uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir." düzenlemesine yer 
verilmiştir. Bu kural gereği, işçi iş güvencesi kapsamında kalıyor ise, feshin geçersizliği ve işe iade 
olanağından yararlandığından. kötü niyet tazminatı isteminde bulunamayacaktır…” Çankaya, 
Günay, Göktaş, a.g.e, s. 606-610. 
 
5 Uçum, “İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar”, s. 79, aynı yazar, “Yeni İş Kanunu Seminer   
  Notları” s. 163.  
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alınmamak sureti ile hizmet akdinin TKS AŞ. tarafından feshedildiğinin ve bu 

durumda davanın bir aylık yasal süre içerisinde açıldığının kabulü gerekir. Böyle 

bir sonuca varılması halinde fesih ile ilgili deliller toplanmalı, işin esasına girilerek 

sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile süre aşımı sebebi ile davanın 

yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…” 

sonucuna varmış. Muvazaa durumunda alt işverenin yapmış olduğu fesih 

bildirimini geçersiz kabul etmiştir6. 

İşçilik haklarından alt işverenle asıl işveren de müteselsil sorumlu 

olduğuna göre alt işveren işçisinin açacağı işe iade davası sonucunda doğabilecek iş 

güvencesi tazminatı ya da işsiz kalınan sürenin dört aylık ücretinden de asıl işveren 

alt işverenle müteselsil sorumlu olacaktır. Tespit niteliğindeki kararın cebri icra 

yolu ile takibi mümkün olmadığından, işe iade davasının parasal sonuçlarından asıl 

işverenin de hükmen sorumlu tutulabilmesi iş güvencesi davası sonucunda tespit 

niteliğinde olup da alt işveren tarafından ödenmeyen parasal hakların tahsili için 

yeni bir alacak davasında hasım gösterilmesi yeterli olacaktır7. 

 Diğer bir görüş ise her iki işverene birlikte dava açılmalı, mahkeme 

işçinin kendi işverenine iade kararı vermeli, iade talebinin kabul edilmemesi halinde 

ödenmesi gereken işe alamama tazminatı ve dört aylık ücret bakımından iki 

işverenin müteselsil sorumlu olduğunun tespiti yapılmalıdır. Bu çözüm tarzı usul 

ekonomisine de uygundur8. 

Geçici iş ilişkisinde dava işçi tarafından kendi işverenine 

yöneltmelidir9. 

                                                 
6 Fevzi Şahlanan, “Alt İşveren İşçinin İşe iade Davası(Karar İncelemesi)”, “Tekstil İşveren Dergisi”, 
Aralık 2004,(Çevrimiçi), http://www.tekstilisveren.org.tr/dergi/2004/aralik/hukuk.html, 
(erişim:8.8.2006). 
 
7 Şahlanan, “Alt İşveren İşçinin İşe iade Davası(Karar İncelemesi)”, “Tekstil İşveren Dergisi”, 
Aralık 2004,(Çevrimiçi), http://www.tekstilisveren.org.tr/dergi/2004/aralik/hukuk.html, 
(erişim:8.8.2006). 
 
8 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 240; Uçum, “İşe İade Taleplerinde Başlıca 
Sorunlar”, s. 79, aynı yazar, “Yeni İş Kanunu Seminer Notları”, s. 163. 
 
9 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 240. 
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Aynı sebepten iş sözleşmesi feshedilse bile taraflar bakımında 

ihtiyari dava arkadaşlığını Yargıtay kabul etmemiştir10. 

 

c) Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
İşe iade davalarında görev yetki bakımından özel kurallar 

getirilmemiştir. Bundan dolayı İş Mahkemeleri Yasasındaki görev ve yetkiye ilişkin 

hükümler işe iade davasında da uygulanacaktır. 

5521 Sayılı Kanunun 5 maddesine göre yetkili mahkeme işverenin 

ikametgahı veya işçinin işini yaptığı işyerinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. 

Görev bakımında ise işe iade davaları iş mahkemesinde görülecek, iş mahkemesi 

bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesinde görülecektir11. Bunun dışında 

sözleşme ile mahkemenin yetkisi değiştirilemez.  

 

2-Davanın Niteliği 

 
İşe iade davasının niteliği konusunda öğretide değişik görüşler ileri 

sürülmüştür.  

Davanın niteliği asıl talebe göre belirlenir. Bir dava talebin konusuna 

göre; eda, tespit veya inşai dava olduğu belirlenir12.  Öncelikle şunu belirmek 

                                                 

10 Y.9.HD, 2.5.2005, E. 2004/31881, K. 2005/15110, “…Belirtmek gerekir ki, iş sözleşmesinin fesih 

sebebi aynı olsa ve davacılar arasında ihtiyari dava arkadaşlığı olsa bile, feshin geçersizliği ve işe 

iade davasının özelliği gereği bu tür davaların birleştirilmesi doğru değildir. Zira feshin geçersizliği 

ve işe iade istemi bireysel niteliktedir. Bu bireysel özelliği gereği davaların da bireysel kalması 

gerekir. Somut olayda, davacıların her birinin iş güvencesi kapsamında kalıp kalmadığı ve sonuçta 

kurulacak hüküm bakımından yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi olanağı 

bulunmamaktadır…”  

11 Ertekin, İş Güvencesi Hukuku İşe İade Davaları, s. 513. 
 
12 Ayr. bkz. Kuru, Medeni Usul Hukuku, s. 253 vd. 
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gerekir ki, açılan dava inşai bir dava değildir. İşverenin inşai sonuç doğuran fesih 

hakkını kullanmak için dava açmak durumunda değildir, kanunun aradığı şartlar 

içinde tek taraflı fesih hakkını kullanabilir. Bu yönüyle inşai dava olduğu 

söylenemez.  Çünkü inşai davalarda inşai hakkın kullanımı için mutlak surette dava 

açılması ve inşai bir karara ihtiyaç vardır. İşe iade davasında mahkeme vereceği 

kararla yeni bir iş ilişkisi yaratmamakta, feshi geçersiz sayarak iş ilişkinin devam 

ettiğini tespit etmektedir. Önce işçinin eski iş ilişkisinin devam ettiği tespit 

edilmekte sonra işçinin iadesi karara bağlanmaktadır13. 

 İşe iade davasında asıl talep feshin geçersizliği olup işe 

başlatılmama tazminatı veya boşta geçen süre ücreti asıl talebin kabulüne bağlı ve 

bu hükmün zorunlu unsurlarındandır. Bundan dolayı açılan işe iade davası tespit 

davasıdır. Burada davanın niteliği belirleyen asıl taleptir. Asıl talepte feshin 

geçersizliğinin tespit edilmesidir 14.  

Öğretide işe iade davasının eda davası olduğu ileri sürülmüştür. Bu 

görüşe göre asıl talebin işe iade olduğu, feshin geçersizliğine karar verilip işçinin 

işe başlatılması emredildiği, eda davasının bir şeyin yapılması, verilmesi, ödemesi 

veya kaçınılması gibi hususlara ilişkin olduğu, 21. maddenin işçinin işe başlatılmak 

zorunda olduğunu öngördüğünü, işverene bir şeyi yerine getirme yükümlülüğünü 

yüklediği ileri sürülerek işe iade davasının eda davası olduğu ileri sürülmüştür. Bu 

görüşe göre tespit görüşü kabul edilmesi halinde hüküm verildiğinde sadece feshin 

geçersizliğine karar verilmekle yetinilmeli, işçinin iadesine veya başlatılmamasına 

şeklinde ifade kullanılmamalıdır.15 

İşe iade davalarının tespit davası olarak kabulünün bir sonucu olarak, 

mahkeme kararında dört aylık ücret ve işe almama tazminatı süre olarak tespit 

edilecek ancak tahsiline karar verilmeyecektir. İşçinin işe alınmaması durumunda 
                                                                                                                                        
 
13 Muhammet Özekez, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve 
Uygulama     Sorunları”, İş Güvencesi Kurumu Ve İşe İade Davaları, 2005, Legal,  s. 137. 
 
14 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 132. Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 
190; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 241 
 
15 Özekez, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama  
    Sorunları”,  s. 137-138. 
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işe almama tazminatı ilamlı takip yapılmayacak ancak ilamsız takip 

yapılabilecektir16. 

Yukarıda belirtildiği gibi Yargıtay da tespit davası olduğunu açıkça 

kabul etmiş, harç ve vekalet ücretinin maktu belirlenmesi gerektiği sonucuna 

varmıştır.  

 

3- İşe İade Talebi ile Birlikte veya Terditli Olarak 

    Diğer Taleplerin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği  

 
Davacının davasında birden fazla talepte bulunması ve asıl talebi 

kabul edilmediği takdirde yardımcı talebi hakkında karar verilmesini istemesi 

halinde terditli veya kademeli davadan söz edilir. Bu tür davalarda hüküm altına 

alınmak istenen tek bir taleptir. Fakat kademeli talepler ileri sürülerek biri olmazsa 

diğerinin olması sağlanmaya çalışılır. Mahkeme asıl talebi yerinde görürse yardımcı 

talebi incelemeye gerek görmez. Asıl talebi yerinde görmezse yardımcı talebi 

inceleyip karar verir17.  

İşe iade davasında işe iade ile birlikte veya terditli olarak diğer 

talepler ile birlikte ileri sürmek mümkün müdür? Bu konuda farklı iki görüş 

bulunmaktadır. Bu görüşlerden birincisi ve Yargıtay’ın da benimsediği görüş18; işe 

iade davasında işe iade ile birlikte veya terditli olarak diğer talepler ileri sürülemez. 

Bu görüş, işe iade davasının seri yargılama usulüne, diğer taleplerin incelenmesinin 

sözlü yargılama usulüne tabi olduğu noktasını esas almaktadır. Bu açıdan bakıldığında, 

farklı yargılama usullerinin uygulama sebebiyle işe iade davasında, iş hukukundan 

kaynaklanan başka talebinin işe iade ile birlikte veya terditli talep edilmesi mümkün 

değildir. Seri yargılama usulü ile sözlü yargılama usulü birbirinden farklıdır. Seri 

yargılama usulünde cevap süresi yedi gün, replik ve düplik süreleri beş günü 

                                                 
16 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s.241; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e. s. 202. 
 
17 Kuru, “Medeni Usul Hukuku”, s.262. 
 
18 Y.9.HD.,13.12.2004, E.2004/12238-K:2005/27624; Y.9.HD.,09.12.2004, E.2004/11366-
K:2004/27383; Y.9.HD.,26.1.2005, E.2004/28416-K:2005/1498; Y.9.HD.,11.09.2003, 
E.2003/14994-K:2003/14267 Ertekin, İş Güvencesi Hukuku İşe İade Davaları, s.519-524. 
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geçemez ve hakim yargılamayı en yakın güne erteler. Tarafların muvafakati hali 

dışında; taraflara delillerini göstermeleri için ancak bir defa süre verilir19.  

Diğer görüş ise işe iade ile birlikte diğer hakların da talep edilmesine 

engel bulunmadığı yönündedir. Bu çerçevede, işçi, aynı dilekçede, işe iadeye ilişkin 

talepte bulunulurken, işe iadeden bağımsız talepler olarak, örneğin, fazla çalışma ve 

fesihten önce ödenmemiş ücretleri de talep ediyorsa, birden fazla talebin birlikte hü-

küm altına alınmasını sağlayan objektif dava birleşmesi söz konusu olacaktır. 

Objektif dava birleşmesinde ilk talep, işe iade ve ona bağlı haklar; ikinci talep, fazla 

çalışma veya ödenmemiş ücret gibi diğer işçilik hakkı ya da haklarıdır20.  

Yine bu ikinci görüşe göre eğer işçi, feshin geçersiz sayılmaması ve 

işe iade yönünde karar verilmemesi ihtimalini dikkate alarak, dilekçesinde kademeli 

şekilde kıdem ve ihbar tazminatı gibi diğer işçilik haklarını belirterek bunları da 

talep ediyorsa, o zaman da terditli dava karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda talep 

kısmı, temel iki aşamadan oluşmaktadır: Taleplerden ilki ve asıl olanı, feshin 

geçersizliği esasına dayanan iş güvencesi çerçevesindeki talepler; ikincisi, bu kabul 

edilmediğinde, fesih geçerli sayılsa dahi karar verilmesi istenen kıdem, ihbar 

tazminatı gibi işçilik haklarıdır. Ancak böyle bir terditli talep varsa, mahkeme ilk 

talebi haklı bulmadığında diğer işçilik haklarını bu konudaki hükümleri dikkate 

alarak karara bağlamalıdır21.  

İşe iade ile diğer işçi alacaklarının aynı davada görülebileceğini 

savunan görüş; işe iade ile birlikte kıdem, ihbar gibi alacakların terditli olarak talep 

edilmesinde çelişki olmadığını belirtmiştir. Hem işe iade hem kıdem ihbar tazminatı 

istenirse bu çelişki olacağı; oysa işçinin, işe iade talebinin kabul edilip edilmeye-

ceğini bilemediğinden, işe iade talebinin kabul edilmeme ihtimali için, kıdem ve 

ihbar tazminatı istemesinin çelişki olmadığı belirtilmiştir. Yani bu talepler aynı 
                                                 
19  Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 169;Şahlanan, “Alt İşveren İşçinin İşe iade 
Davası(Karar İncelemesi)”,; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e. s. 194;      Mollamahmutoğlu, İş 
Hukuku, s. 588 
 
20 Özekez, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama   
    Sorunları”,  s. 139 
 
21 Ekmekçi, “Dava Süresi   ve Olası Uygulama Sorunları Üzerine”, s. 135; Özekez, “Hukuk   
    Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları”, s. 139. 
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anda değil, biri olmazsa (terditli olarak) öteki şeklinde ileri sürülebileceği 

belirtilmiştir22. Bu görüşe göre farklı yargılama usullerine ilişkin taleplerin aynı da-

vada görülemeyeceğinden anlaşılması gereken, kural olarak farklı yargılama alanlarına 

(örneğin, idari yargı ile adli yargıya) giren iki farklı talebin aynı davada 

birleştirilememesidir. Bununla birlikte adli yargı içinde birbiriyle bağlantılı taleplerin 

aynı davada istenmesi, hatta bağlantılı davalar ayrı ayrı açılmışsa, daha sonra davaların 

birleştirilmesi (HUMK m. 44) kural olarak mümkündür23.  

İşçinin işe iade talebi ile birlikte kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin da-

valar ayrı ayrı açılırsa, kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin davanın işe iadeye ilişkin 

davanın sonucunu bekletici sorun yapması gerekecektir24.  

Burada, yargılama usulleri farklı olsa da yukarıda belirtilen talepler, ge-

rek objektif dava birleşmesi şeklinde gerekse terditli talep olarak aynı davada, aynı 

dava dilekçesinde istenebilmelidir. Bu talepler bakımından aynı dava içerisinde 

tahkikat ortak yürütülecektir; aynı dava içerisinde mahkemeye yöneltilen talepler farklı 

olsa da, aynı yargılama kolunda, hatta görev bakımından aynı mahkemede görülen 

farklı taleplere, farklı yargılama usulleri uygulanmayacaktır25.  

Her iki talep bakımından aynı mahkeme (iş mahkemesi) görevli 

olduğundan ve iş yargılamasında seri yargılama usulü, sözlü yargılama usulüne göre 

daha özel bir yargılama usulü olduğundan ve yargılamanın hızlandırılması amacıyla 

kabul edildiğinden, yargılamanın tüm talepler bakımından seri yargılama usulüne 

göre yürütülmesi gerektiği bu görüşte dile getirilmiştir26.  

Yargıtay kararlarında ise işe iade talebi ile birlikte diğer işçilik 

alacaklarına ilişkin taleplerin aynı davada görülemeyeceği açık ve net şekilde 
                                                 
22 Özekes, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama   
    Sorunları”, s. 140. 
 
23 Kuru, Medeni Usul Hukuku, s. 462; Süzek, İş Hukuku, s. 479; Özekez, “Hukuk  Yargılaması ve 
İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları”, s. 140. 
 
24 Mollamahmutoğlu, İş Hukuku,  s. 573; Özekez, “Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden 
İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları”,  s. 140. 
 
25 Özekez, “Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama   
    Sorunları”, s. 140. 
 
26  Özekez, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama   
    Sorunları”, s. 140. 
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ortaya konmuştur. İşe aide davasının niteliği ve işçi alacaklarının niteliği göz önüne 

alınarak aynı davada görülemeyeceği sonucuna varılmıştır. İşçi alacakları davası ile 

işe iade talepleri tek davada talep edilmiş ise ayırma kararının verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Yargıtay kararlarında kabul edilen görüşe göre, işe iade davalarının 

seri yargılama usulüne tabi olduğu ve Kanun uyarınca kısa sürede 

sonuçlandırılmaları gerektiği için sözlü yargılama usulüne tabi diğer taleplerin işe 

iade ile birlikte veya terditli olarak dava konusu yapılması mümkün olmadığı 

belirtilmiştir27 

Gerçekten de işe iade davalarının Kanun uyarınca seri yargılama 

usulüne tabi olması, mahkemece iki aylık, Yargıtay'ca da bir aylık sürede sonuçlan-

dırılmasının gerekmesi karşısında yargılamayı uzatma ihtimali olan ve ayrı 

yargılama usulüne tabi başka taleplerin terditli ya da objektif dava birleşmesi 

şeklinde, aynı davada, istenmesi mümkün olmaması yerinde olur. Bu davalar 

birlikte açılmış ise tefrikine karar verilmelidir. Şayet işe iade davası yerinde 

görülmese de mahkeme kararı kesinleşene kadar kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin 

istemler incelenemez. Kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin davanın işe iadeye ilişkin 

davanın sonuçlanmasından ve kararın kesinleşmesinden sonra görülmesi gerekir. 

Bu durumda işe iade davalarında kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağına 

ilişkin talepler için feshin geçersizliğinin bekletici sorun yapılması gerekecektir28.  

Davacının feshin geçersizliğinden başka aynı dilekçe ile talep ettiği 
                                                 

27 Y.9. HD. T. 11.9.2003, E. 2003/14994 K. 2003/14267 “… İşçinin iadesiyle ilgili isteklerin 
yanında işçilikten doğan diğer tazminat ve alacakların da istenmesi halinde, bu talepler yönünden 
yargılama yapılması, işe  davasının kanun koyucunun öngördüğü süre içinde seri yargılama usulüne 
göre görülüp sonuçlandırılmasına engel oluşturur. İşe iade davası dışında kalan diğer hak ve 
alacaklar ile ilgili davalar ise sözlü yargılama usulüne tabidir. Bu nedenle işe iade ile birlikte diğer 
işçilik haklarının da dava edildiği hallerde bu davaların ayrılmasına karar verilerek yargılama 
yapılmalıdır. Esasen, işçinin açmış olduğu işe iade davasında ihbar ve kıdem tazminatlarının da talep 
edilmiş olması bir çelişkiyi oluşturur. Bir taraftan feshin geçersizliği ile işe iade talep edilirken, diğer 
yandan feshin sonucuna bağlı olan tazminatların istenmesi doğru olmaz. Somut olayda mahkemece 
davacı işçinin işe iadesine karar verilmesi yanında ihbar tazminatının da hüküm altına alınması 
hatalıdır…”  

 
28 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi,  s. 136-137; Mollamahmutoğlu, İş 
Hukuku, s. 588. 
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hususlar ücret, fazla mesai, hafta tatili gibi sözleşmenin feshine bağlı olmayan 

alacaklar ise mahkemece davalar ayrılmalı, işe iade davası bekletici mesele 

yapılmadan karara bağlanmalıdır.  

 

4- Dava Açma Süresi 

 
4857 Sayılı İş Kanunun 20. maddesinde; iş sözleşmesi feshedilen 

işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir 

sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde 

iş mahkemesinde dava açabileceği belirtilmiştir.  

İşe iadeyi konu alan bir davada böyle kısa bir dava açma süresi ve 

işe başlama süresi öngörülmesi işin niteliğine uygun ve isabetli olmuştur29. 

Fesih bildirimi yazılı yapılmış ise bu bildirimin tebliğinden itibaren 

süre işlemeye başlar. Şayet fesih bildirimi yazılı olarak yapılmamış ise, fiili olarak 

iş sözleşmesinin işverence sona erdirildiği tarih esas alınmalıdır. Bu tarih her türlü 

yazılı veya sözlü delille ispatlanabilir. Kuşkusuz işçinin feshi öğrendiği 

anlaşılıyorsa bu durumda o tarihin esas alınması gerekir. Örneğin ibranamede 

yazılan işten ayrılış tarihi esas alınmalı daha önce sözlü olarak tebliğ edilen fesih 

bildiriminden sonra işçinin fiilen çalıştığı son güne göre bir aylık süre 

hesaplanmalıdır. Şayet toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar 

anlaşmışlarsa aynı süre içinde özel hakeme başvurunun yapılması da bir ay 

içerisinde olmalıdır30.  

İhbar öneli verilmiş olduğu takdirde önel sonundan itibaren değil, 

fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliğine ve 

işe iadeye ilişkin dava açılmalıdır. Feshin geçersizliği ihbar öneli içinde mahkemece 

tespit edildiği takdirde hizmet akdi ara vermeksizin devam edecektir. Böylece 

geçersiz bir neden ile veya sebepsiz yapılan fesih işlemi ortadan kalkacak ve işyeri 

                                                 
29 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”,      
s. 106. 
 
30 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 197. 
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barışı bozulmayacaktır31.  

Bu süre hak düşürücü süre olup, hakim tarafından resen nazara 

alınacaktır. Fesih bildirimi veya işyerine alınmama gibi hizmet akdinin feshini 

gösteren fiili durumu tespit eden tutanak tarihine göre takip eden ayın ertesi günü 

akşamına kadar işe iade davasının açılması gerekir. Hak düşürücü süre geçmişse 

hakim taraf teşkilinden sonra davayı bu sebeple red edecektir32. 

 

5- Yargılama Usulü 

 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde; iş güvencesi 

çerçevesinde işe iade davalarında yapılacak yargılamada seri yargılama usulü 

uygulanacağı kanunda açıkça belirtilmiştir. 

Seri yargılama usulü çerçevesinde, davalı işverenin davaya, dava 

dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde cevap vermesi gerekir; 

replik ve düplik süreleri ise beşer gündür. Taraflar, yazılı delillerini dilekçelerine 

eklemeli ve başka yerden getirilecek belge ve bilgiler için de gerekli açıklamayı 

yaparak giderini ödemelidirler (HUMK m.180, 195). Mahkeme duruşmayı en yakın 

güne koymalıdır (HUMK m. 505). Ayrıca yargılamanın kısa sürede tamamlanması 

amaçlandığından, iki tarafın muvafakati dışında tarafların delillerini göstermeleri 

için ancak bir defa süre verilebilir (HUMK m. 504)33.  

İş Kanunumuz davanın seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde 

sonuçlandırılmasını ve mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay’ca bir 

ay içinde kesin olarak karar verilmesi öngörülmüştür. Kanun koyucu bu davaların 

seri ve çabuk sonuçlanmasını arzu etmiştir. 

Bu süre mahkemeye hitap eden bir süre olduğundan düzenleyici 

                                                 
31  Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 197. 
 
32 Süzek, İş Hukuku, s.481; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 197. 
 
33 Ayr. bkz. Kuru, Medeni Usul Hukuku, s. 413 vd; Özekes,“Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku 
Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları”, s. 144; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 
202. 
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niteliktedir, mahkemenin bu süreden sonra verdiği karar da şüphesiz geçerlidir. 

Kanunda belirlenen bu sürenin, uygulamanın gerçekleri ile tam olarak bağdaşması 

oldukça zordur. Sadece tebligat için geçen süreler dikkate alındığında dahi bu kadar 

kısa sürede yargılamayı tamamlamak çoğunlukla mümkün olamayacaktır ki, 

uygulamada bunun pek mümkün olmadığı görülmüştür. Bu şekilde kanunlara uygu-

lanmayan sürelerin konulması, fakat yargı organlarının bu sürelere uymaması veya 

uyamaması, hukuka ve yargı organlarına duyulan güveni zedelemektedir. 

Mahkemenin dava şartları ve varsa ilk itirazlardan sonra, öncelikle incelemesi 

gereken husus, davanın hak düşürücü nitelikteki bir aylık süre içinde açılıp 

açılmadığıdır34.  

 

a- Dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar 

 

İşe iade davalarında dava dilekçesinde bazı hususların yer almasında 

fayda vardır. İşçi dava dilekçesinde iş sözleşmesi ile çalışan işçi olduğunu, 

davalının işvereni bulunduğunu ve aralarındaki sözleşmenin ‘belirsiz süreli’ bir iş 

sözleşmesi olduğunu, işyeri veya işletmede en az otuz işçinin çalıştığını, işyerinde 

veya işverenin diğer işyerlerinde en az altı ay kıdeme sahip olduğunu, işverenin 

fesih bildiriminde bulunduğu, fesih bildiriminin tebliği tarihi, iş sözleşmesinin 

feshinde işveren tarafından bir sebep gösterilmediği ya da gösterilen sebebin geçerli 

bulunmadığını, işletmenin tümünü idare eden işveren vekili veya yardımcısı, 

işyerinin bütününü idare eden işçi alma ve çıkarına yetkisine sahip işveren vekili 

olmadığını, feshin geçerli bir nedene dayanmadığını belirterek geçersizliğin tespiti 

ile işe iadeye dört-sekiz aylık işe başlatmama tazminatı yanında dört aya kadar 

boşta geçen sure ücret ve diğer haklarının belirlenmesinin yer alması faydalı 

                                                 
34 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, 
s.106; Özekez, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama  
Sorunları”, s. 144; Ekmekçi, “Dava Süresi   ve Olası Uygulama Sorunları”,  s. 137; Şahlanan, “İş 
Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı ve Yasal Süreç”,   s. 18; Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar,  Uygulamada 
İş Güvencesi, s. 136. 
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olacaktır35. 

Dava dilekçesinde asıl talep feshin geçersizliğinin tespiti ile işçinin 

iade edilmesinin talep edilmesi yeterlidir. Başvuruya rağmen işe başlatılmazsa, en 

az dört en çok sekiz aylık ücreti tutarında işverenin ödeyeceği tazminatın 

belirlenmesini istemesi gerekmez. Zira, İş Kanunu'nun 21. maddesine göre talep 

olmasa da işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat mahkemece resen 

belirlenecektir. İşçinin sendikal nedenle iş sözleşmesi feshedilmiş ise, sendikal 

sebeplerin belirtilmesi yeterli olup, tazminatın bir yıldan az olması gerektiği 

yönünde talepte bulunmamış olması sonuca etkili değildir. Mahkemece feshin 

sendikal nedene dayalı olduğu sonucuna varıldığı takdirde işe başlatılmama 

tazminatının bir yıldan az olmamak suretiyle belirlenmesine karar verilecektir. Yine 

aynı şekilde feshin geçersizliğine karar verilmesi ve kararın kesinleşmesinden 

itibaren işçinin süresi içinde müracaatı halinde, kararın kesinleşmesine kadar 

çalışamadığı süre için, en çok dört aya kadar doğmuş olacak ücret ve diğer haklar 

da mahkemece resen tespit edileceğinden bu talebin de dava dilekçesinde 

bulunmaması sonuca etkili değildir36.Gerçekten de Yargıtay, feshin geçersizliği 

talebi içinde işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen 

süre ücretinin mevcut olduğunu, bunların talep olmasa da belirlenmesi gerektiğini 

kabul etmektedir37.  

Görüldüğü gibi burada temel iki talep bulunmakta olup birincisi, 

feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade edilmesi ikincisi ise süresinde işverene 

başvurup işe başlatılmazsa ödenecek tazminata esas sürenin ve ayrıca, işçinin işten 

çıkarıldığı tarihten kararın kesinleşmesine kadar işe başlatılmadığı süre için en fazla 

dört aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesi gerektiğinin belirlenmesidir.  

                                                 
35 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 198. 
 
36 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 198. 
 
37 Y.9.HD.31.01.2005, E.2005/100, K.2005/2354, “… Davacının talebi olmasa da boşta geçen süre 
ücret alacağının feshin geçersizliğinin ve işe iadeye ilişkin talebin sonucu olarak hüküm altına 
alınması…”, Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 651. 
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Öğretide feshin geçersizliğine karar verilmesine ilişkin talebin işe 

iade edilmeme halinde ödenmesi gereken tazminatı da içerdiği, ancak aynı talebin 

boşta geçen en çok dört aylık ücreti kapsamayacağı, işçinin çalıştırılmadığı en çok 

dört aylık süre için ücret ve diğer hakları ayrıca talep etmesi gerektiği ileri 

sürülmüştür. Feshin geçersizliğine karar veren mahkemeden ayrıca, talep olması 

halinde mahkeme kararına kadar çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya kadar 

doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarına hükmedileceği ileri sürülmüştür. Bu 

görüşe göre talep olmaması halinde en çok dört aya kadar doğmuş ücrete karar 

verilemeyecektir. İşçinin talebi olmadan en çok dört aya kadar doğmuş ücrete 

hükmedilmesi usul hukuku kurallarına yani talebe bağlılık ilkesine aykırı 

bulunmuştur38. 

 

b- Dava Açılırken Yatırılması Gereken Harçların   

    Miktar ve Oranları  
 
Tespit davası mı eda davası mı olduğu konusundaki tartışma, 

yatırılacak  harç hususunda duraksamalar yaratabilir. Ancak Yargıtay'ın oluşan 

uygulaması ile işe iade davasının tespit davası olduğundan dava açılırken maktu 

başvurma harcı yatırılmalıdır. Uygulama ve Yargıtay kararları dikkate alındığında, 

işe iade davalarında karar ve ilam harcı maktu harç olarak alınmaktadır. 

Gerçekten işe iadenin asıl talebi feshin geçersizliği ve işe iadeye 

ilişkin talepler ölçülemediği gibi işçinin kararın kesinleşmesinden sonra süresinde 

başvurusuna rağmen işverence işe iade edilmemesi halinde işçiye ödenecek iş 

güvencesi tazminatı ve boşta geçen süre ücreti, işçinin bu konuda açık talebi olmasa 

da, miktar olarak değil, süre yönünden belirleneceğinden, tazminat ve boşta geçen 

süre ücreti belirlenmesi, bir tespit niteliğindedir. Bu nedenle Yargıtay karar ve i1am 

                                                 
38 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”,  
s. 108. Can Tuncay, “İş Güvencesi Karar İncelemesi, Çimento Dergisi, Mart 2004, s. 60. 
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harcının maktu harç olarak alınması gerektiğine karar vermektedir39. 

Davanın niteliğini eda davası olarak kabul eden öğretideki görüşe 

göre; dava açılırken işe iade ve işe iade edilmeme ihtimali için öngörülen iş 

güvencesi tazminatı, biri diğerinin yerine geçecek talepler olduğundan bu iki talep 

bakımından tek harç hesap edilecektir. Ancak, işe iadenin gerçekleşmemesi ihtimali 

dikkate alınarak talep edilen tazminat miktarı, değerle ifade edilebildiğinden karar 

ve ilam harcı olarak bu miktar göz önünde tutularak nisbi harç alınmalıdır. 

Birbirinin yerine geçen bu iki talep dışında, işçinin, kararın kesinleşmesine kadar 

çalışmadığı süre için, en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarının da karara 

bağlanması gerektiğinden, dört aylık miktar göz önünde bulundurularak karar ve 

ilam harcı için ayrıca nisbi harç alınmalıdır. Sonuç olarak, karar ve ilam harcı, işe 

iade gerçekleşmezse, onun yerine belirlenecek tazminat miktarı ile işçinin kararın 

kesinleşmesine kadar çalışmadığı süre için belirlenecek ücretin toplamı üzerinden nisbi 

harç şeklinde hesaplanmalıdır40 

 

6- İspat Yükü 

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde, “… Feshin geçerli bir 

sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe 

dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.” hükmü yer 

almıştır. Bu hükme göre İşveren geçerli sebebin varlığını kendisi ispatlamakla 

yükümlüdür. Şayet işçi, feshin işverenin gösterdiği sebep dışında bir sebebe 

dayandığını ileri sürmesi durumunda bunu ispat külfeti işçiye ait olacaktır. Bu 

durumda işçi işverenin göstermiş olduğu sebebi değiştirmekte, yeni bir sebep ileri 

sürmekte olduğunu için ispat külfeti yer değiştirmektedir. 

Hukuk sistemimizde genel kural herkes iddiasını ispatlamakla 

                                                 
39 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”,  
s. 108. Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 201. 
 
40 Özekez, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama 
Sorunları”, s. 143-144. 
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yükümlüdür. İş Kanunumuzdaki bu hükümle işveren, dayandığı nedenin gerçek bir 

neden olduğunu ispatlamakla yükümlüdür41. Böylece ispat yükü yer değiştirmiştir. 

Zaten ispat yükünün işverene değil işçiye yüklenmesi durumunda ILO sözleşmesine 

aykırı olurdu42. 

İşçi işe iade davasında işverenin gösterdiği sebepten değil de farklı 

bir sebepten (sigorta primlerinin ödenmemesi, maaşının ödenmemesi, sendikal 

nedenler vs.) iş sözleşmesinin feshedildiğini  ileri sürerse, işçi bu iddiasını 

ispatlamakla yükümlüdür43. Ancak işçi bu dayandığı sebebi ispatlayamazsa, 

işverenin yapmış olduğu fesih kendiliğinden geçerli hale gelecek midir? İşçinin 

dayandığı sebebi ispatlayamasa bile işverenin feshin dayandığı nedeni ispatlaması, 

geçerli bir nedene dayandığını ispatlamasını aramak yerinde olacaktır44. 

İşçi iş sözleşmesinin mevcut olduğunu, kendisinin feshe karşı 

koruma kapsamında olan işyerinde çalıştığını yani iş güvencesi kapsamında bir 

işyerinde çalıştığını ve kendisinin de işe iade kapsamında kıdeme sahip olduğunu, 

işverenin bir fesih bildiriminde bulunduğunu, iş sözleşmesinin feshinin geçerli bir 

sebebe dayanmadığı ya da gösterilen sebep dışında başka bir nedenin bulunduğu 

hususlarını iddia olarak ileri sürer. Ancak iddia yükü altında olduğu bu vakıaların 

tümünde ispat yükü aynı zamanda işçiye yüklenmemiştir. İşverenin inkarı halinde, 

bu vakıalardan, aradaki ilişkinin iş sözleşmesi olduğunu, iş güvencesi kapsamında 

bir işyeri olduğunu,  işçi ispat etmelidir. Bu konu normal iş davalarına göre bir 

özellik göstermeyecektir. Ayrıca işyerinin feshe karşı koruma kapsamında bir işyeri 

olduğunun ispatı da güçlük arz etmeyecek, kanunda yer alan kriterler esas alınarak 

                                                 
41 Kuru, Medeni Usul Hukuku, s. 334; Süzek, İş Hukuku, s.477; Centel, “Feshin Geçerli Nedene  
Dayandırılması, İspat Yükümlülüğü ve Sonuçları”, s. 14; Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada  
İş Güvencesi,  s. 136; Lütfi İnciroğlu, Sorulu-Cevaplı Yeni İş Hukuku Uygulaması, 3.bs,   
2005,Legal s. 92; Güzel, “İş Güvencesine İlişkin Değerlendirme”,  s. 97. 
 
42 Kutal, “İş Güvencesi Kavramı ve Uluslarası   Dayanağı”,  s. 5. 
 
43 Süzek, İş Hukuku,  s. 478; Centel, “Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması, İspat Yükümlülüğü 
ve Sonuçları”, s. 14; Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 136; 
Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 588-589. 
 
 
44 Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 138-139. 
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tespit edilebilecektir. İşyerinin niteliği ve işçi sayısı SSK. prim bildirge ve 

bordroları ve işyeri ücret bordroları yanında gerekirse tanıkla bu husus kanıt-

lanacaktır45.  

İşçi iş sözleşmesinin feshini ve bu çerçevede tebliğini ispatlamalıdır. 

Gerçekten kanunda dava açma süresi fesih bildiriminin tebliğine bağlanmıştır. İş 

sözleşmesinin feshi tebliğ edilmişse, yazılı olarak ispatı mümkündür. Yazılı bir 

tebliğ bulunmuyorsa bunun yapıldığı tarihi ve feshi gösteren belgeler, örneğin işçi 

çıkış bildirimi, işçinin işverene noter aracılığıyla yaptığı işbaşı yaptırılma talebini 

içeren noter bildirimi, ücretsiz izin dönüşü veya işyerine alınmamada tarih gösteren 

işçi ve arkadaşları tarafından tutulan tutanaklardır. Şayet işyerinden çıkarılma veya 

ertesi günü işe alınmama yoluyla fiili işe alınmama varsa bunlar da tanıkla 

ispatlanmalıdır. Bunların dışında, işçinin ispat yükü bulunmamaktadır46.  

İşveren, genel usulü ve maddi savunma sebepleri dışında, savunma 

olarak fesih bildiriminde geçerli bir sebep gösterdiğini ve bunun Kanun 

çerçevesinde geçerli sebep olarak (4857 m. 18) kabul edildiğini ileri sürerek 

savunma yapabilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükü işverendedir 

(m. 20/II, c. 1). Kanunda açıkça ispat yükü işverene yüklendiğinden bu konuda 

ayrıca tespit yapılmasına gerek yoktur. Ancak işveren feshin geçerli bir sebebe 

dayandığını ispat ederse, işçinin, feshin işverenin iddia ve ispat ettiği sebep dışında 

başka bir sebebe dayandığını iddia etmesi mümkündür. Bu durumda bu yeni 

vakıayı ispat yükü işçiye ait olacaktır. Çünkü bu durumda işçi yeni vakıa ortaya 

sürmüştür47.  

Gerek işverenin geçerli sebebin varlığını gerekse işçinin feshin, iş-

verenin gösterdiği sebep dışında bir sebebe dayandığını ileri sürmesi durumunda, 

                                                 
45 Özekez, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama 
Sorunları”, s. 145; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 203. 
 
46 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 04; Özekez, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden 
İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları”, s. 145. 
 
47 Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 589; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 204; Özekez, “Hukuk  
Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları”, s. 145-146. 
 
 



 90

bu vakıalar, hukuki bir işlem olmadığından, takdiri delillerle de ispat edilebilir48. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesinde, işçinin yeterliliğinden veya 

davranışlarından doğan sebepler ya da işletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden 

kaynaklanan nedenler geçerli sebep olarak kabul edilmektedir. İşveren bu nedenleri 

her türlü delille ispatlayabilir. Şayet işçi fesih nedeninin gösterilen sebep olmadığını 

iddia ediyor ise o da iddiasını takdiri delillerle kanıtlayabilir.  

Mahkemenin, işçinin dört aya kadar çalıştırılmadığı süre için ücret 

ve haklarının tespitine karar verebilmesi için, dava süresince işçinin başka bir işte 

çalışıp çalışmadığını, çalışmışsa bunun süresini ayrıca araştırmasına gerek 

bulunmamaktadır. Zira, dört aya kadar ödenmesine karar verilecek ücret ve diğer 

haklara ilişkin talep eda içermeyip, mahkeme kararının kesinleşmesi ve davacının 

bunu öğrenmesinden sonra on iş günü içinde işverene başvurmaması halinde, işten 

çıkarıldıktan sonra hiçbir yerde çalışmasa da bu haktan yararlanamayacaktır. Şayet 

işçi geçersiz bir fesih sonucu işten çıkarılıp ertesi gün bir başka işyerinde çalışmış 

olsa da, mahkeme kararı üzerine, süresinde işverene başvurup göreve başlatılması 

halinde, işe iadenin alternatifi olan işe başlatmama tazminatından farklı olarak boşta 

geçen süreye ilişkin ücretini işverenden talep edebilecektir. Gerçekten işçiye 

tanınmış bu hak işçinin boşta geçen süreye ilişkin bir hakkın tespiti olup, işveren işe 

başlattığı işçinin aynı dönem başka bir işyerinde çalıştığını ispatlaması halinde 

boşta geçen süre ücretine ilişkin eda davasında bu durumu dikkate alınabilir49. 

 Öğretide diğer bir görüş ise; mahkemenin, işçinin dört aya kadar 

çalıştırılmadığı süre için ücret ve haklarına karar verebilmesi için, işçinin başka bir 

işte çalışıp çalışmadığını, çalışmışsa bunun süresini ayrıca araştırması gerekir 

görüşünü ileri sürmüş, bunun gerekçesi olarak da dört aya kadar ödenmesine karar 

verilecek ücret, işe iadenin alternatifi olan tazminattan farklı olarak çalışılmayan 

                                                 
48 Özekez, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama 
Sorunları”, s. 145-146. 
 
 
49 Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 165; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., 
 s. 205. 
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boşta geçen süreye ilişkin işçiye tanınmış bir hak olduğu sonucuna varılmıştır50. 

Otuz işçinin varlığı konusunu mahkemede kimin ispatlayacağı 

tartışmalıdır. Bir görüş işyerindeki tüm kayıtların işverence tutulduğu ve bu 

kayıtların resmi makamlara işverence verildiği, işyerinde çalışan işçi sayısını en 

geçerli şekilde işveren bildiği için ispat yükünün işverende olması gerektiğini ileri 

sürmüştür51 

Diğer görüş ise; işyerinde çalışan işçi sayısına göre iş güvencesi 

hükümlerinden yararlanması gerektiğini ileri süren işçi, bu iddiasını ispat etmekle 

yükümlüdür. Şu halde işçi, ben 30 veya daha fazla işçinin çalışması gereken bir 

işyerinde istihdam ediliyorum, ‘bu nedenle İş Kanunu'nda öngörülen iş 

güvencesinden yararlanmam gerekir’ iddiasını ortaya atınca bunu ispat ile yükümlü 

olacaktır52 

İspat noktasında bir konuyu da açıklamakta fayda vardır. Sendikalar 

Kanunu 31/f 7’ye göre işçi sendika üyeliği veya sendikacılık faaliyetlerinden dolayı 

iş sözleşmesi feshedilirse iş güvencesi kapsamında olmasa bile ispat yükü 

işverendedir53. 

 

 

7- Mahkemenin Vereceği Kararlar 

 
İş Mahkemesi işe iade davalarında, görevsizlik, yetkisizlik ve 

davanın açılmamış sayılması gibi usuli kararlar verebilirler. İş mahkemesi işçinin 

iddialarını sabit görmezse red edecek, sabit görürse davayı kabul edecek, dava 

devam ederken işçiyi işe alırsa dava konusuz kalacaktır.  
                                                 
50 Özekes, “Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama 
Sorunları”,  s. 146. 
 
51 Ulucan, İş Güvencesi, s. 33. 
 
52 Ekonomi,  “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi” s. 3-4; Soyer,”Feshe Karşı Korumanın Genel 
Çerçevesi”, s. 42; Kılıçoğlu, İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, s. 115. 
 
53 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 192; Süzek, İş Hukuku, s. 478. 
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İşe aide davarlında mahkemenin vereceği karar; önceden 

mahkemenin verdiği kararlardan farklıdır. Daha önceki mahkeme kararları tek bir 

karardır. Oysa işe iade davalarında, feshin geçersizliğine ve işçinin iadesine, boşta 

geçen dört aylık ücrete ve işçinin başvurusuna rağmen işverenin kabul etmemesi 

halinde iş güvencesi tazminatına hükmetmek gibi alternatifli bir karar söz 

konusudur54. 

 a- Davanın Reddi Kararı 
 

 İşe iade davası sonunda işçinin iddiaları sabit görülmezse dava 

reddedilecektir. Davanın reddi halinde, mahkeme, işverenin iş sözleşmesini ya fes-

hetmediğini ya da feshetmekle birlikte kanuna uygun geçerli veya haklı bir sebebe 

dayandığını kabul etmiş olacaktır. Bu hüküm, işverenin haklı, işçinin ise davasında 

haksız olduğunu belirleyen bir tespit hükmü niteliğindedir55.  

İşçi, geniş olarak iş güvencesi çerçevesinde işe iadeye ilişkin 

talebinin reddedilmesi ihtimaline karşı dava dilekçesinde, terditli olarak kıdem, 

ihbar tazminatı gibi diğer işçilik haklarını talep etmiş olsa da, mahkemece bu 

talepler incelenerek ayrıca karar verilemez56. Yargıtay’ın görüşü de bu 

doğrultudadır. İşe iade davası ile birlikte kıdem, ihbar tazminatı gibi diğer işçilik 

haklarını talep etmiş olsa bile mahkeme tefrik kararı vererek, işe iade davasını 

bekletici mesele yapmalıdır. Öğretide farklı görüş de ileri sürülmüştür57. 

Öğretide işe iade talepleri ile birlikte kıdem, ihbar gibi tazminat 

taleplerinin aynı davada ve bu taleplerin terditli ileri sürülmesinin, usul ekonomisi 

bakımından uygun olacağı belirtilmiştir.58. 

                                                 
54 Şahlanan, “İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı ve Yasal Süreç”, s. 19. 
 
 
55 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e. s. 207; Özekes, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden 
İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları”, s. 147. 
 
56 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 208. 
 
57 K.g. Özekes, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama  
   Sorunları”, s. 147.  
 
58 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”,  s. 138; Özekes, “Hukuk  Yargılaması ve   
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b- Davanın Kabulü Kararı 
 

İşe iade davasında işçilerin iddiaları sabit olursa davası kabul 

edilecektir. Başka bir ifadeyle ispat yükü işverende olduğu için, işveren feshin haklı 

veya geçerli nedene dayalı yapıldığını ispatlayamazsa davanın kabulüne karar 

verilecektir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesine göre, işçinin açmış olduğu 

dava haklı bulunduğunda, öncelikle feshin geçersizliğine karar verilmeli, işçinin işe 

iade edilmemesi ihtimali dikkate alınarak kararda, ayrıca işçiye ödenmesi gereken 

tazminata esas süre de belirlenmelidir. Bunun dışında işçinin karar kesinleşinceye 

kadar çalıştırılmadığı süre için ödenecek en fazla dört aylık ücretinin ödenmesi 

gerektiği de hüküm altına alınmalıdır. 

 Yargıtay da kararlarında davanın kabulü halinde, feshin 

geçersizliğine ve işçinin işe iadesine, işçinin yasal sürede başvurusuna rağmen 

işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat 

miktarının belirlenmesi, işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde başvurması 

halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aya kadar 

ücretinin de mahkeme kararında belirlenmesi görüşündedir.  

Mahkeme, işe iade yerine sadece tazminata hükmedemez. Kararda 

ikisi de yer alacaktır. Feshin geçersizliğine ilişkin mahkeme kararının 

kesinleşmesinden itibaren işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. 

İşveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmaz ise mahkemece ilamda gösterilen tazminatı 

ödemek zorunda kalacaktır. Mahkemede asıl talep işe iade olup işe başlatmama 

halinde işçi iş güvencesi tazminatına kavuşabilecektir59. 

Öğretide işe iade kararının eda kararı olduğunu ileri sürmüştür. Bu 

görüşe göre işçinin işe iadesi kararı ile yeni bir hukuki durum ve iş sözleşmesi 

                                                                                                                                        
   İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları”, s. 147. “ 
 
59 Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”, 
s. 108. Süzek, İş Hukuku, s. 485; Can Tuncay, “İş Güvencesi Yasası Neler Getiriyor , s. 10. 
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yaratılmamakta, iş sözleşmesine ilişkin işverenin feshinin geçersizliği tespit 

edilmek suretiyle hukuki ilişkinin (iş sözleşmesinin) devam ettiği kabul edilmekte 

ve ardından işe iade yönünde karar verilmekte olduğundan bir inşai hüküm değildir. 

Bu tespite bağlı olarak işçinin işe iadesi şeklinde yerine getirilmesi gereken bir eda 

hükmü verilmektedir. Bu eda hükmü, içerisinde feshin geçersizliğini, yani bir tes-

piti de içermektedir60. 

İşe iade davasının kabulü kararında işverence yapılan feshin 

geçersizliğine ve işçinin işe iadesine, davacının yasal sürede başvurusuna rağmen 

işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat 

miktarının işçinin kıdemi, feshi şekli göz önüne alınarak takdiren işçinin dört(en 

çok sekiz) aylık ücreti olarak belirlenmesine, davacı işçinin işe iadesi için işverene 

süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine 

kadar en çok dört aya kadar ücretinin davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesi 

hususları mahkeme kararında yer alacaktır. Ancak kararda yer alan  feshin 

geçersizliğine ve işçinin işe iadesi dışındaki hususlar tespit niteliğinde olup eda 

niteliğinde değildir. Bu taleplerin ödenmesi için bir eda kararı verilememektedir. 

İşçinin sendikal nedenle işten çıkarıldığı kanaatine varılmış ise bu takdirde işe 

başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat işçinin en az bir yıllık ücretinden 

az olmamak üzere belirlenmelidir. Bu belirleme de bir tespit niteliğinde olup eda 

niteliğinde değildir. 

İşe iade davası baskın görüş ve Yargıtay kararlarına göre tespit 

davası niteliğinde olduğu için, taraflar avukat ile temsil edilmiş ise maktu ücreti 

vekalet esas alınarak taraflara avukatlık ücretine hükmedilir. Yine aynı şekilde 

mahkeme karar harcı da maktu olarak hesap edilerek mahkemece karara bağlanır.  

 

                                                 
60 Özekes, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama 
Sorunları”, s. 149. 
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c- Davanın Konusuz Kalması 
 
  İşe iade davası devam ederken, işçin iade edilmesi durumunda işe 

iade bakımından dava konusuz kalmaktadır. Çünkü işe iade davasının asıl konusu 

feshin geçersizliği ve işçinin işe iade edilmesi talebidir. İşçinin işe iade edilmesi ile 

birlikte asıl konu ortadan kalkmaktadır. 

İşverenin işçiyi işe davet etmesi ve işçinin işe başlaması, işverenin 

feshin geçersizliğini kabul ettiğini ve fesih beyanını geri aldığı kabul edilerek bu 

yönü ile işe iade davası konusuz kalacaktır. Aslında işverenin fesih beyanı yenilik 

doğurucu bir irade  beyanı olması ve bunu tek taraflı olarak geri alamamasına 

rağmen, işçinin bu beyanı kabulü ile yani işe başlaması tarafların anlaşması ile geri 

alınabilir. Bu fesih beyanın işverence geri alınması üzerine, işçi eski işinde 

çalışmaya devam edecek, bu durum yeni bir sözleşme değil eski iş sözleşmesinin 

devamıdır61. 

İşe iade davası devam ederken, işçinin işe iade edilmesi durumunda 

Yargıtay'ın, "davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına" 

şeklinde karar verilmesi gerektiği görüşü daha sonra değiştirmiştir. Boşta geçen 

süre ücretinin hüküm altına alınmaması yolundaki görüşü daha sonra işçinin boşta 

geçen süre ücretinin ayrıca hüküm altına alınması yönünde karar vermiştir62. 

Yargıtay’ın bu görüş değişikliği öğretide desteklenmiştir. İşçinin yargılama 

sırasında işe iade edilmesi sebebiyle dava, bu yönüyle konusuz kalmıştır. Bu 

                                                 
61 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 243; Süzek, İş Hukuku, s. 484. 
 
62 Y.9HD. 3.3.2005, E.2005/4722, K.2005/7235  “…Yapılan yargılama sırasında davacının 
davalıya ait işyerinde yeniden işe başladığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve işe iade, işe 
başlatılmama halinde hükmedilmesi gerekli tazminat isteği ile ilgili olarak mahkemece karar 
ittihazına mahal olmadığına karar verilmesi yerinde ise de davacı boşta geçen süre ile ilgili 
isteğinden feragat etmediğinden fesih tarihi ile işe başlama tarihi arasındaki ücret ve diğer haklarının 
davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmesi gerekir. Boşta geçen süre ile ilgili alacaklar 
konusunda da karar ittihazına mahal olmadığına karar vermesi hatalıdır…”, Çankaya, Günay, 
Göktaş, a.g.e., s. 732. 
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sebeple, işe iadeye ve işe iade gerçekleşmezse iş güvencesi tazminatının belirlenme-

sine karar verilmesi artık mümkün değildir. Bu durumda sadece feshin 

geçersizliğine karar verilmekle yetinilip, işe iade ve tazminat bakımından karar 

vermeye yer olmadığı belirtilmelidir. İşe iadeye kadar geçen süre için, kanunda 

öngörülen dört aya kadar ücretin ayrıca hüküm altına alınması gerekir. Boşta geçen 

süre ücretine davanın konusuz kalması durumunda dahi karar verilmelidir. Zira, bu 

karar, işçinin işe başlayıncaya kadar geçen sürede en azından dört aylık ücreti 

miktarında korunmasını amaçlamaktadır. İşçi yargılama sırasında sadece işe 

başlatılmıştır, bu yönüyle dava konusuz kalmıştır; ancak boşta geçen süre için işve-

rence bu ücret ödenmedikçe, talep ve dava konusu bu yönüyle ayaktadır63.  

Şayet işçi işe başladıktan sonra talebinden feragat etseydi veya 

davasını usulüne uygun olarak geri alsaydı, o zaman dört aya kadar olan ücrete 

karar vermek gerekli olmayacaktı64. Çünkü bu durumda dava feragatle ortadan 

kalmaktadır. 

Konusuz kalan davalarda, yargılama giderlerine kimin mahkum 

edileceğini belirlemek için yargılamaya bu yönüyle devam edilmektedir; bu tespit 

yapılırken dört aylık ücret hakkında da bir karar verilmesi gerekir. Ayrıca, konusuz 

kalma durumlarında da bu ücrete karar verilmesi imkanının açık tutulması, işçiyi 

geçerli sebep olmadan işten çıkaran, ancak işçinin dava açması üzerine işe iade 

eden kötü niyetli işverenler bakımından da caydırıcı olacaktır65.  

Davacı, işçinin işe başlatılması mahkemece feshin geçersizliğine 

karar verilmesinden sonra işe başlatılması hali ile aynı sonucu doğurur ve bu 

durumda iş güvencesi tazminatını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmayacağından 

tazminatın ayrıca belirlenmesine gerek yoktur. 

Davanın konusuz kalması halinde mahkemece İşveren ya da işçi, işe 
                                                 
63 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 242; Özekes, “Hukuk Yargılaması ve İcra   
   Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları”, s. 152; Ekmekçi, Tebliğlerin   
   Değerlendirilmesi, s. 174; aynı  yazar, “Yargıtay’ın İşe İade Davalarına İlişkin Kararlarının 
Değerlendirilmesi”, s. 172-173. 
 
64 Özekes, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama  
   Sorunları”, s.152; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 243. 
 
65 Süzek, İş Hukuku, s. 484; Özekes, “Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade  
  Davaları ve Uygulama Sorunları”, s. 152. 
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başlamanın ayrı bir sözleşmeye dayalı olduğunu, yeni sözleşmenin önceki iş 

sözleşmesinin devamı mahiyetinde olmadığını ileri sürdüğü takdirde yargılama 

sırasındaki işe başlatma davayı konusuz bırakmayacaktır. Bu durumda, mahkemece 

davaya devam edilip, sonucuna göre feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı 

belirlenmeli ve fesih için geçerli bir neden bulunmadığı sonucuna varıldığı takdirde, 

"feshin geçersizliğine" ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belir-

lenmesine karar verilmelidir. Böylece, davanın amacı olan önceki sözleşmenin 

feshedilmemiş gibi devam etmesi sağlanmaya çalışılmalıdır66.   

 İşverenin işçiyi aynı nitelikte veya daha iyi bir durumda işe 

başlatması halinde de işçinin boşta geçen süre ücret ve diğer haklarından açıkça 

feragat etmemiş olması veya bu konudaki talebini geri almaması durumunda boşta 

geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesi bakımından feshin geçersizliğine 

karar verilmelidir. Buna karşılık, işçi işe iade edildikten sonra işe iade davasından 

feragat etmiş ise artık önceki feshin geçersiz sayıldığının tespitine karar 

verilemeyecek ve boşta geçen süre ücretinin belirlenmesine gerek kalmayacaktır. 

Zira davacı işe iade davasından feragat edince feshin geçersizliğine karar 

verilemeyeceğinden boşta geçen süre ücreti de belirlenmeyecektir67.  

İşçinin işverence kendiliğinden işe başlatılmış olması halinde dava 

konusuz kalacağından davacının boşta geçen süre ücretinin belirlenmesine karar 

verilmelidir. Böylece, geçersiz feshin uygulandığı tarihten işe iadeye kadar geçen 

süre için dört aya kadar ücret ve diğer hakların hüküm altına alınması ile feshin 

geçersizliği bir şekilde tespit edilmiş olacaktır. Bu şekilde işçinin işe başlayıncaya 

kadar geçen sürede mahrum kaldığı dört aya kadar ücretinin ve diğer haklarının 

korunması sağlanacaktır. İşçi yargılama sürecinde en azından işe başlatılması 

nedeniyle, bir yönüyle dava konusuz kalmış olmaktadır. Ancak işverence bu ücret 

ödenmedikçe, talep ve dava konusu borç ayaktadır. Şayet işçi işe başladıktan ve 

boşta geçen süre ücreti ödendikten sonra talebinden feragat etseydi, o zaman dört 

                                                 
66 Süzek, İş Hukuku, s. 484; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 210. 
 
67 Özekes, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama  
    Sorunları”, s. 152; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 243; Çankaya, Günay,  
    Göktaş, a.g.e., s. 210. 
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aya kadar olan ücret ve diğer haklar için karar verilmesine gerek olmayacaktı68. 

İşçinin konusuz kalma halleri ölüm veya işyerinin kapanması gibi 

durumlarda da ortaya çıkabilir. Çünkü ölümle davanın muhatabı olan kişi artık 

yoktur; işe iade taleplerinde asıl talep işçinin işe iadesi olduğuna göre, bu işi yapa-

cak bir işçi ve ona iş verecek işverenin ve işyerinin bulunması gereklidir. Özellikle 

işçinin ölümü durumunda bu davanın da konusuz kaldığı söylenebilir. Keza 

işyerinin değişik sebeplerle kapanması halinde de, işçinin çalıştırılacağı işyeri artık 

bulunmadığından verilecek işe iade kararının da bir anlamı olmayacaktır69. 

Çünkü dört aylık ücret için, işçinin, süresinde işverene işe 

başlatılmak için müracaat etmesi şarttır. Mirasçıların işe başlatılmak için işverene 

başvurmaları iş sözleşmesinin kişiselliği uyarınca mümkün olmadığına göre ücret 

bakımından da davanın konusuz kaldığını kabul etmek gerekir. Kuşkusuz, işçinin 

süresinde işe başlatılmak için işverene başvurmasından sonra ölümü halinde, 

mirasçıların, işçinin çalıştırılmadığı en çok dört aylık ücret ve diğer haklarını talep 

edebilmeleri mümkündür70.  

Öğretide diğer bir görüş, bu durumlarda dava özünde konusuz kalsa 

da, hem yargılama giderleri hem de boşta geçen süre için ücretin hesaplanması 

gerekeceğinden bu yönüyle davaya devam edilmelidir. Ölüm ve işyerinin 

kapanmasına kadarki boşta geçen dört aylık ücrete hükmedilmelidir. Bu görüşe göre 

işçi işe devam etseydi ölüm ve kapanma anına kadar ücrete hak kazanacaktı. 71. 

 

 
                                                 
68 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 210. 
 
69 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”,  s. 137; “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası  
   Karşısında Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları”,   s. 108;   Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi  
  ve İş Güvencesi”,  s. 244; Özekes, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade  
   Davaları ve Uygulama Sorunları”, s. 153. 
 
70 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 211; Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”,   
s. 137; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 244. 
 
71 Özekes, “Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama 
Sorunları”, s. 153; Ekmekçi, “4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Ortaya Çıkabilecek 
Uygulama Sorunları ”, s. 108. 
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8- İşe İade Davasının Temyiz İncelemesi 

 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde; “… dava seri 

muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın 

temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir…” hükmü yer 

almıştır. Bu hükme göre iş mahkemesinin vermiş olduğu karar kesin değildir. 

Temyiz edilebilen kararlardandır. Ayrıca işe iade davalarında farklı bir özellik 

olarak Yargıtay’ın vermiş olduğu karar kesindir. 

İşe iade davalarında, iş mahkemesince verilen diğer nihai kararlar 

gibi kararın tefhiminden gıyapta hüküm verilmişse kararın tebliğ tarihinden itibaren 

sekiz gün içinde temyiz edilmelidir. 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde İşe iade davalarında 

kararların temyizi üzerine Yargıtay tarafından bir ay içinde karar verilmelidir. Bu 

hükümden hareketle, işverenin feshinin geçersizliği ile ilgili davaların öncelikle 

inceleneceği sonucu çıkarılabilir. Çünkü, Yargıtay'ın iş mahkemelerince verilen 

diğer kararları iki ay içinde inceleyerek karara bağlayacağı düzenlenmişken, burada 

süre bir aya indirilmiştir. 

İşe iade davarlında İş güvencesi çerçevesinde İş Kanunu'nun 20. ve 21. 

maddelerine göre mahkemelerce verilen kararların Yargıtay’ca kesin olarak karara 

bağlanacağı açıkça düzenlenmiştir. İşe iade davalarında deliller yeterli ise Yargıtay 

kesin karar vermek durumundadır. Bu nedenle Yargıtay yerel mahkeme gibi hüküm 

kurmaktadır. Gerçekten yeni bir yargılama ve incelemeye gerek duyulmayacak 

şekilde karar verilmektedir. Özellikle kararın kesinleşmesine kadar işçinin çalışma-

dığı süre için işçiye ödenmesi gereken en fazla dört aylık ücretin miktar değil süre 

olarak tespiti de, genellikle yargılama ve kanun yolu yargılaması dört aydan uzun 

sürmesi nedeniyle Yargıtay'ca karara bağlanmaktadır72.  

Kararın kesinleşmesine kadar çalışmadığı süre için işçiye ödenmesi 

gereken en fazla dört aylık ücretin tespiti de, şayet yargılama dört aydan kısa 

sürmüşse yerel mahkemede mümkün olmayacak, bu hususun da Yargıtay'ca karara 

                                                 
72 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s.213; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 589-590. 
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bağlanması gerekecektir. Bu da Yargıtay'ın yerel mahkeme gibi hüküm kurmasını 

zorunlu kılmaktadır. Bunun yanında, gerek yerel mahkemede gerekse Yargıtay'da 

yargılama ve inceleme için öngörülen sürelerin çok kısa oluşu da dikkate 

alındığında, Yargıtay'ın Kanuna uygun davrandığını söyleyebiliriz. Ancak, 

Kanundan kaynaklanan bu durum, Yargıtay'ı hukuki denetim yapan bir üst 

mahkeme olmaktan çok, ilk derece mahkemesi konumuna getirmesi yönünden 

eleştirilebileceği gibi, uygulamada yerel mahkemelerin yeterli araştırmayı 

yapmadan karar vermesi sorununu da doğurabilecektir. Kaldı ki Yargıtay, dosyada 

bir eksiklik gördüğü zaman bu eksikliğin giderilmesi için tahkikat da yapamayacak-

tır. Bu durumda, Yargıtay'ın doğrudan bu eksikliği gidermesi mümkün değildir, 

dosyayı yerel mahkemeye gönderdiğinde de, bu, kesin olarak karar vermesine 

aykırı olacaktır. Ancak, tekemmül ettirilmemiş eksik dosya içeriği ile de karar 

verilmesi mümkün olmadığından, Yargıtay, her ne kadar belki "kesin karar verme" 

kuralına aykırı gibi görünse de, özünde doğru ve haklı olarak, eksik inceleme 

halinde bu eksikliğin giderilmesi için kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye 

gönderecektir73.  

Yargıtay’ın vermiş olduğu karar kesin bir karar olduğu için tashihi 

karar yolu yoktur. Yine aynı şekilde yerel mahkeme eski kararında 

direnemeyecektir74. 

 

II- ÖZEL HAKEME BAŞVURULMASI 

 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde “… Toplu iş 

sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel 

hakeme götürülür…” hükmü yer almıştır. Bu hükme göre fesih bildiriminde sebep 

gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih 

bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işçi toplu iş sözleşmesinde 

hüküm varsa veya anlaşma söz konusu ise işe iade davasını özel hakeme götürebilir. 
                                                 
73 Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 589-590; Özekes, “Hukuk  Yargılaması ve İcra Hukuku 
Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları”,  s. 162. 
 
74 Ertekin, İşe İade Davaları, s. 527. 
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İşe iade davasının hakeme götürülmesi için toplu iş sözleşmesinde hüküm 

bulunması veya tarafların bu konuda anlaşması gerekmektedir. 20/son gereğince 

hakemin oluşma, çalışma esas ve usullerinin çıkarılacak bir yönetmelikle 

belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

158 Sayılı ILO sözleşmesinin 8. maddesine göre iş sözleşmesi 

geçerli bir neden olmadan feshedilmesi durumunda işçi iş mahkemesine 

gidebileceği gibi, işverenle anlaşarak hakeme de gidebilir. 

 

1- Hakem Şartı veya Sözleşmesi 

 
Uyuşmazlığın hakeme götürülebilmesi için tarafların anlaşması ile 

tahkim şartının olması gerekir.  Tahkim şartı söz konusu ise artık işçi işe iade 

davasını iş mahkemesinde açamaz, hakeme götürmek zorundadır75.  

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde anlaşmanın ne zaman 

yapılacağı konusunda bir açıklık yoktur. Bu hakem şartı veya hakem sözleşmesi ne 

zaman yapılacağı konusunda 20. maddede açık olmadığı için öğretide farklı 

görüşler ileri sürülmüştür.  

Bir kısım yazarlar işçinin işe girerken veya iş sözleşmesi devam 

ederken sözleşmeye konulan hakem kaydının işçinin serbest iradesi ile kabul ettiği 

bir hüküm olmadığı için geçersiz olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 20. madde de iş 

sözleşmesi feshedilen işçinin başvurabileceği yollar düzenlendiği için fesihten önce 

işe girerken, iş sözleşmesi devam ederken sözleşmeye konulan hakem kaydı, yine 

aynı şekilde personel yönetmeliği ile böyle bir şartın getirilmesi 20. maddeye 

aykırılık teşkil eder ve geçersizdir76. 

Buna karşılık işçi ve işveren hakem kaydını içeren anlaşmayı iş 

sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında, iş sözleşmesi hükümleri 

çerçevesinde veya ayrı bir özel hakeme gitme sözleşmesi olarak kabul edebilirler ya 

                                                 
75 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 220; Süzek, İş Hukuku, s. 472. 
 
76 Eyrenci, Taşkent,Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 164; Süzek, İş Hukuku, s. 472; Ulucan, İş 
Güvencesi, s. 77; Çelik,İş Güvencesi, s. 42. 
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da hizmet akdi yapıldıktan bir süre sonra da,  anlaşmayı akdedebilirler; hatta daha 

sonra da işçi ile işveren aralarında iş güvencesi hükümlerinden dolayı bir 

uyuşmazlık çıktığında anlaşarak özel hakeme gidebilirler, görüşü savunulmuştur77. 

Diğer görüş ise; iş sözleşmesindeki hakem kaydı mahkemenin yargı 

yetkisini bertaraf etse de, işçinin işe alındığı sırada, sözleşme yapılırken, 

kararlaştırılan hakem kaydı geçerli olması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu görüşe 

göre, tahkim müessesesinin mahkemeye göre daha çabuk işlediği de dikkate 

alındığında işe iade talebinin bir an önce sonuçlanması bakımından işçi lehine 

olacağı açıktır. Kaldı ki, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinde iş güvencesi 

hükümleri konusunda zaman bakımından bir sınırlama getirilmeksizin özel hakem 

anlaşmasının yapılabileceği öngörüldüğüne göre, bu düzenlemenin uygulanmasını 

hemen hemen ortadan kaldıracak biçimde yorum yapılması da kanun koyucunun 

amacına aykırı düşecektir. Diğer yandan, işçinin gerek işe girerken gerek iş 

sözleşmesinin devamı sırasında tahkim kaydının veya tahkim sözleşmesinin 

yapılması sırasında iradesinin sakatlandığını ileri sürerek geçersizliğini ileri sürmesi 

mümkündür78. 

İş sözleşmesinde iş güvencesi bakımından hakem kaydına ilişkin 

hükmün bulunması halinde işçi dilerse iş mahkemesine başvurma imkanına sahip 

değildir. Bu durumda işçinin hakeme götürme zorunluluğu bulunmaktadır. Hakem 

kaydının olması halinde işçinin seçimlik hakkı olmayıp hakeme gitme zorunluluğu 

vardır79. 

İş sözleşmesin sona erdikten sonra işçi ile işveren arasında yapılan 

tahkim sözleşmesi şüphesiz geçerli kabul edilmelidir. Zira, bu halde işçi işverene 

bağlı değildir ve iradesinin baskı altında olmadığı kural olarak kabul edilmelidir80.  

İş sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan hakem sözleşmesinin 

irade sakatlığı nedeniyle geçersizliği ileri sürülmedikçe işçinin hakem yerine 

                                                 
77 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 25; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 220. 
 
78 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 220. 
 
79 Süzek, İş Hukuku, s. 472; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e.,  s. 220. 
 
80  Süzek, İş Hukuku, s. 472-473. 
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mahkemeye başvurarak iş güvencesi hükümlerinin uygulanmasını istemesi müm-

kün değildir. Ancak, geçerli hakem sözleşmesine rağmen işçi, mahkemeye 

başvurmuş ve fakat işverence esasa cevap süresi içinde uyuşmazlığın hakem 

tarafından çözümlenmesi gerektiğini ileri sürerek itirazda bulunmaması halinde 

uyuşmazlık artık mahkemece çözümlenecektir81.  

 

2- Toplu İş Sözleşmeleri’ne konulan hakem şartı 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesine göre toplu iş 

sözleşmesinde hüküm varsa iş güvencesi çerçevesinde uyuşmazlık hakeme 

götürülebilir. Bu hükme göre toplu iş sözleşmesinde hakem şartı kararlaştırılabilir. 

Toplu iş sözleşmesine konulan özel hakem hükmünün, işçi veya 

işveren açısında bağlayıcılığı, normatif hüküm mü borç doğurucu hüküm mü 

olduğu, yine aynı şekilde 20/1 maddesinin Anayasa’ya aykırı olup olmadığı 

tartışmalıdır82. 

158 Sayılı İLO sözleşmesinin 8. maddesine göre işçinin işverenle 

anlaşarak hakeme gidebileceği öngörülmüş, toplu iş sözleşmesinde hakem şartının 

konulması konusunda bir düzenleme getirmemiştir83. Nitekim Yargıtay’ın bugüne 

kadarki uygulamasında TİS’deki tahkim kaydının işçiyi bağlamayacağı ve işçinin 

                                                 
81  Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 221. 
 
82 Y.9.HD, E:2004/5846, K:2004/5621, T: 22.03.2004, “… iş hukuku ve yargılaması mevzuatında 
15 Mart 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4773 ve akabinde 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 
4857 sayılı kanun ile feshin geçersizliği, işe iade ve buna bağlı iş güvencesi ile boşta geçen süre için 
ücret alacağı uyuşmazlıkları dışında, kalan diğer iş uyuşmazlıklarının özel hakem yolu ile 
çözümlenebileceğine dair bir kural bulunmamaktadır. İş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların iş 
mahkemelerinde çözümleneceği 5521 sayılı kanunun 1. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulunun 18.11.1964 gün ve 1964/251 Esas. 1964/506 K. Sayılı kararı bu 
doğrultudadır. HUMK.'nun 533. maddesinin 4. bendi uyarınca "hakemler yetkileri dahilinde 
olmayan meseleye karar veremezler”. Aksi halde bu bozma nedenidir. Somut olayda hakem kurulu 
feshin geçersizliği ve sonucu olan istekler dışında yıllık ücretli izin alacağı ile sözleşmeden doğan 
ücret alacağına da karar vermiştir. Belirtilen bu düzenlemeler karşısında, hakem kurulunun ücretli 
izin ve sözleşmeden kaynaklanan ücret alacağına karar verme yetkileri bulunmamaktadır. Anılan 
istekler bakımından uyuşmazlığın iş mahkemelerinde görülmesi gerekir. Hakem kurulunca izin ve 
ücret alacağına karar verilmesi isabetsiz bulunmuştur…” 
 
83 Süzek, İş Hukuku, s. 473. 
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bu hükme rağmen iş mahkemesine gidebileceği yönündedir84.  

Toplu iş sözleşmeleri ile tahkim şartının kararlaştırılması halinde bu 

hükmün normatif bir etkiye sahip olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Normatif 

bir etkiye sahip olduğunun kabulü halinde tahkim şartı işçiyi bağlayacaktır. Borç 

doğurucu bir hüküm olarak kabul edilmesi halinde ise böyle bir hükmün işçi için 

bağlayıcı olmayacağı ileri sürülmektedir. Toplu iş sözleşmesinin normatif 

hükümleri, sözleşmenin taraflarınca konulmuş hukuk kurallarını kapsar. Bu 

kurallar, sözleşmenin taraflarını değil, sözleşmeye göre üçüncü kişi konumundaki 

sendika üyeleri üzerinde bağlayıcı etkiye sahiptirler. Borç doğurucu hükümler ise, 

yalnızca sözleşmenin taraflarını bağlar. Bireysel olarak işçi ve sendika üyesi 

işverenler arasında hiçbir hak ve borç doğurmaz85.  

Bir kısım yazarlar, özel hakem kaydına ilişkin hükmün iş 

sözleşmesinin sona ermesine yönelik olmadığını ve dolayısıyla normatif hüküm 

kapsamında değerlendirilemeyeceğini bu nedenle işçi ve işveren bakımından 

bağlayıcı olamayacağını savunmaktadırlar86. 

 Diğer bir kısım yazarlara göre ise, iş güvencesi konusundaki özel 

hakem kaydına ilişkin hükmün iş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin bir hüküm 

olarak değerlendirilmesi gerekir. Toplu iş sözleşmesinin özerkliği, sözleşmenin 

tarafları olan işçi sendikası ve işveren sendikasına ya da sendika üyesi olmayan 

işverene toplu iş sözleşmesiyle emredici hükümler koyma yetkisi tanımaktadır. 

Emredici hükümler doğal olarak normatif hüküm olarak değerlendirilmektedir. 

Normatif hükümler de bugüne kadar Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 

Kanunu'nun 2/I. maddesinde belirtilen sınırlar çerçevesinde değerlendirilmekteydi. 

Buna göre, normatif hükümlerin sözleşmenin yapılması, muhtevası ve sona ermesi 

ile ilgili olması gerekir. Ancak, özel hakem kaydı sözleşmenin sona ermesinden 

sonraki bir aşama ile ilgili olsa bile 158 sayılı ILO sözleşmesine uygun olarak kabul 

                                                 
84 Fevzi Şahlanan, “Genel Değerlendirme”, Yeni İş Yasası Sempozyumu,  
İstanbul, 2003, İB-GSÜ.s. 225. 
 
85 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 221. 
 
86 Eyrenci, Taşkent,Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 164; Ulucan, İş Güvencesi, s. 77; Şahlanan,  
“Genel Değerlendirme”, s. 225. 
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edilen 4857 sayılı Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme ile artık sözleşmenin 

sona ermesi ile doğrudan ilgili olmasa da iş güvencesine ilişkin hükümler 

konusunda özel hakem şartını öngören toplu iş sözleşmesi hükmünün de normatif 

etkiye sahip olması gerekir. Kaldı ki, feshin geçerli olup olmadığı söz konusu 

olduğuna göre böyle bir düzenlemenin, sözleşmesinin sona ermesi ile ilgili olduğu 

da söylenebilecektir87.  

Toplu İş Sözleşmesi’ne konulan özel hakem hükmünün Anayasa’ya 

aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Hak arama özgürlüğünün Anayasa ile güvence 

altına alındığı, temel hak ve özgürlük olduğu, işçinin iş mahkemesine başvurmayıp 

özel hakeme gitme yetkisi kendisinde olup, sendikaya devredilemeyeceği ileri 

sürülmüştür88. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Çelik,İş Güvencesi, s. 42; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 222-223. 
 
88 Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 164; Ulucan, İş Güvencesi, s. 78; ayr. bkz. 
Süzek, İş Hukuku, s. 475. 
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BÖLÜM 4 

GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN    

 SONUÇLARI 
 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinde;  “İşverence geçerli 

sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya  

özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, 

işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi, başvurusu üzerine 

işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye, en az dört aylık ve en çok sekiz aylık 

ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin 

geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde, ödenecek 

tazminat miktarını da belirler.  

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok 

dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.  

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile 

kıdem tazminatı,  yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup 

edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait 

ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.  

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden 

itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak 

zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan 

fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu 

olur.  

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler 

ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir…” 

hükmü yer almıştır.  
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Bu hükme göre; işe iade davasında feshin geçerliliğine karar 

verileceği gibi  geçersizliğine de karar verilebilir. Geçerli olduğu sonucuna 

varıldığında, fesih geçerli sayılacak ve işçinin işine iadesi kararı verilmeyecektir. 

Ancak işçi bu feshin sonucunda hak kazanabileceği ihbar tazminatı ya da kıdem 

tazminatı gibi işçilik haklarına yine de hak kazanacaktır89.  

‘Belirsiz süreli iş sözleşmesi’ işveren tarafından feshedilen işçi 

tarafından açılan davada mahkemece, işçinin işe iadesine karar verildiğinde, fesih 

geçersiz sayılmaktadır. Bu durumda işçiyi işveren bir ay içinde işe başlatırsa,  iş 

ilişkisi, bozulmamış gibi devam eder, işveren işçiyi geçersiz sayılan fesih 

dolayısıyla çalıştırılmadığı süreye ilişkin ücretini ve öteki bütün haklarını en çok 

dört aylık süre için ödemekle yükümlüdür. 

Yargılama devam ederken, işçinin işveren tarafından işe iade 

edilmesi, açılmış olan işe iade davasının konusuz kalmasına neden olursa da 

davanın reddine karar verilmesini gerektirmez. Gerçekten, işverenin dava 

açılmadan önce veya dava sırasında işçiyi işe başlatması, yaptığı fesih işleminin 

geçerli olmadığını kabulü anlamındadır. Bu nedenle fesih tarihinden işe başlatıldığı 

tarihe göre en çok dört aya kadar boşta geçen süre için işçi, ücret ve diğer haklara 

hak kazanacaktır. 

İşe iade davasında feshin geçersizliğine karar verilerek davanın 

kabul edilmesi halinde, bunun doğal sonucu olarak, koşulları gerçekleştiği yani, 

süresinde işverene başvurulduğu takdirde, her halükarda 4 aya kadar boşta geçen 

süre ücreti ve diğer sosyal haklar ile işe başlatılmaması halinde 4-8 aylık ücret 

tutarında tazminatı mahkemece belirlenecektir.   

 

 

 

 

                                                 
89 Devrim Ulucan, İş Güvencesi, s. 83; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 194; Ekmekçi, 
“Dava Süreci ve Uygulama Sorunları Üzerine”, s. 138; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş 
Güvencesi”, s. 249; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 589-594. 
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I- FESHİN GEÇERSİZLİĞİ KARARI VE İŞÇİNİN 

İŞVERENE  BAŞVURMASI 

 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinde; “… İşçi kesinleşen 

mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe 

başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde 

başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve 

işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur ...” hükmü yer almıştır. Bu 

hükme göre işçi feshin geçersizliğine ve işe iade ile ilgili mahkeme veya özel 

hakem kararının kesinleşmesinden ve bu kararın tebliğinden itibaren on işgünü 

içinde işe başlatılmak için işverene başvurmak zorundadır.  

İşçi bu kanuni süre içinde işverene başvurmaması halinde, geçersiz 

fesih geçerli hale gelecektir. Öğretide kanunun bu düzenlemesi eleştirilmiş, 

mahkeme kararı ile kesinleşen feshin sırf işçinin başvuru yapmaması nedeniyle yani 

işçinin iradesi ile feshin geçerli sebeple yapılması sonucuna varmanın doğru ve 

tutarlı olmadığı belirtilmiş, doğru olanın başvuru olmaması halinde dört aylık ücret 

ve diğer hakların talep edilebilmesi, ancak işe başlama tazminatının talep 

edilememesi olduğu ileri sürülmüştür 90. 

Bu süre içinde işçi işverene başvurmaması halinde geçersiz fesih 

geçerli hale gelecektir, işveren sadece geçerli feshin hukuki sonuçları ile sorumlu 

olacaktır. Yani kıdem ihbar tazminatını ödeyecektir91. 

İşçinin tarafından işverene işe iade başvurusunun ne şekilde 

yapılacağı konusunda yasalarımızda bir düzenleme bulunmamaktadır. İspat 

edilmesi kaydı ile sözlü olarak işe başlatılma iradesinin işverene ulaştırılması 

mümkündür. Ancak sözlü başvurunun kanıtlanması zor olduğundan yazılı yapılması 

                                                 
90 Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 168; Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada 
İş Güvencesi, s. 152. 
 
91Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 246; Süzek, İş Hukuku, s. 482; Aktay, 
Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 194;  Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 593.  
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daha uygun olacaktır. İşçinin başvurusunu dilekçe, taahhütlü mektup, noterden, 

elektronik posta, alo post vb. gibi şekillerde yapması ispat kolaylığı sağlayacaktır92. 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinde feshin geçersizliğine ve 

işçinin işe iadesine ilişkin mahkeme kararının hukuki sonuçlarını doğurması için işe 

başlatılma konusundaki başvurunun kararın kesinleşmesinden sonra süresi içinde 

yapılması gerekir. Mahkeme kararı kesinleşmeden yapılan başvuru ile feshin 

geçersizliğine ilişkin kararın sonuç doğurması sağlanamaz. Kesinleşmiş mahkeme 

kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işçinin işverene başvurusu gerekir93. 

Bu süre hak düşürücü süre olup hakim tarafında resen göz önüne alınır. Bu on 

işgünü süresi azami bir süredir94. 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 8. maddesi gereğince iş 

mahkemelerinin kararları tefhim tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz edilebil-

mektedir. Karar tarafın ya da vekilinin yokluğunda verilmiş ise bu takdirde temyiz 

süresi tebliğ tarihinden itibaren başlar. 8 günlük süre içinde temyiz edilmeyen 

kararlar kesinleşir. Süresi içinde temyiz edilen kararlar Yargıtay’ca kesin olarak 

karara bağlanacağından Yargıtay'ın onama ya da mahkemenin ret kararını bozarak 

ortadan kaldırıp verdiği işe iadeye ilişkin kararı da kesin olacaktır. İşçinin 

kesinleşen işe iadeye ilişkin mahkeme veya hakem kararını ya da Yargıtay'ın 

kararını tebellüğ ettiği tarihten itibaren 10 iş günlük süre içinde işverene başvurması 

gerekir95.  

4857 sayılı iş Kanunu'nun 21. maddesine göre, işçi, başvurusunu işe 

başlatılmak için yapmalıdır. Başvurusunda işe başlatılmayı istemeyip tazminat ya 

da boşta geçen süre ücretini isteyen işçi, Kanunda belirtilen başvuruyu 

gerçekleştirmiş sayılamayacaktır. Esas olan talep feshin geçersizliği ve işçinin işe 
                                                 
92 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 152; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 
256. 
 
93 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 193; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 257; 
Ekmekçi, “Dava Süreci ve Uygulama Sorunları”,  s. 136; Şahlanan, “İş Güvencesi Kanunu’nun 
Kapsamı”, s. 19; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 593. 
 
94 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 249; Çelik, İş Güvencesi, s. 43;  
     Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 593. 
 
95 Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 593;  Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 257. 
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iadesidir. Dört aylık ücret ve iş güvencesi tazminatı feshin geçersizliğinin kabulüne 

bağlı taleplerdir. Kaldı ki, işçinin işe iade davası açarken seçimlik hakkı yoktur. İşe 

iade yerine dört aylık ücret veya iş güvencesi tazminatı talep edemez96. 

İşçinin, süresi içerisinde, işe başlatılmak için, işverene başvurması 

sonucunda; işçinin boşta geçen en çok dört aylık ücreti ve diğer haklarını talep 

hakkı doğacak, başka bir anlatımla, işverenin işçiyi çalıştırmadığı en çok dört aylık 

süre ücreti ve diğer hakları ödeme yükümlülüğü başlar97.  

Başvuru tarihi boşta geçen süre ücreti bakımından işverenin 

temerrüde düştüğü tarih olarak kabul edileceğinden bu tarih itibariyle faiz işlemeye 

başlayacaktır98.  

İşçinin işverene süresi içinde başvurmasının diğer bir sonucu ise, 

işverenin işçiyi işe başlatmama halinde, bunun yerine mahkemece belirlenen 

tazminatı ödeme yükümlülüğünün başlamasıdır. İşveren bu konuda seçimlik hakka 

sahip ise de, iki yükümlülükten birisini yerini getirmek zorundadır99.  

Öğretide diğer bir görüş; bu durumda işverenin seçimlik hakkının 

olmadığını, kanunun işverenin işçiyi işe başlatma zorunluluğundan bahsettiğini, iş 

sözleşmesinin BK’ya göre sözleşme niteliğinde olduğunu, herhangi bir 

yükümlülüğe aykırılığın tazminat yükümlülüğü doğuracağını, işverenin buradaki 

yükümlülüğe aykırı davranması sonucunda tazminat ödediğini ileri sürmüştür100. 

 

 

 

                                                 
96 Ekmekçi, “Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları”,  s. 135; Süzek, İş Hukuku, s. 480. 
 
97 Ulucan, İş Güvencesi, s. 84; Ekmekçi, “Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları”, s. 135. 
 
98 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 247;Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e.,  
s. 258. 
 
99 Kutal, “İş Güvencesi”, 26 (Çalışma Hayatımızda Yeni Dönem); Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., 
s. 258, Ekmekçi, “Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları”, s. 136. 
 
100 Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 592. 
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II- BAŞVURAN İŞÇİNİN DAVET EDİLMESİNE 

RAĞMEN İŞE  GELMEMESİ 

 
İşçinin süresi içinde işverene başvurup bu talebin kabul edilmesi 

halinde işe başlamaması halinde ne gibi yol izleneceği Kanun'da düzenlenmemiştir. 

Ancak, süresi içerisinde işe başlamak için başvuran ve işveren tarafından işe 

başlatılmak istenmesine rağmen işe başlamaktan vazgeçen işçinin bu davranışının 

nasıl nitelendirileceği önem arz etmektedir.  

Bir görüşe göre, bu durumda işçinin başvuruda bulunmamış olduğu 

kabul edilerek feshin geçerli sayılacağı ve işverenin kıdem ve ihbar tazminatından 

sorumlu tutulacağı kabul edilmektedir. Ancak mahkeme sürecinde kendisine 

ödenecek dört aya kadar ücret ve diğer haklarını takip imkanını kaybetmekte, iş 

sözleşmesi ilk fesih tarihinden itibaren son bulmuş sayıldığı için, o dönemde 

ödenen bildirim süresine ait ücret veya kıdem tazminatlarına ilişkin bir fark da 

istemesi söz konusu olmamaktadır. Başka bir deyişle işçinin hem işe iade davası 

açması ve hem de iş ilişkisinin sona ermesine bağlı hakları talep etmesi mümkün 

değildir, ancak kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklarını talep edebilecektir101. 

Başka görüşe göre ise, işverenin işe başlatma beyanına ve isteğine 

(işe davetine) rağmen işe başlamaktan haklı bir neden olmadan vazgeçen işçinin bu 

davranışının istifa olarak kabulü hizmet akdinin unsurlarına ve taraflara yüklediği 

yükümlülüklere daha uygun düşmektedir. Zira, işe iade kararı kesinleşmiş işçi, işe 

başlamak için başvurmuş, işveren de işçiyi işe davet etmek suretiyle taraflar 

yükümlülüklerini yerine getirmişler ve önceki fesih geçersiz hale gelmiş, baştan 

beri geçerli hale gelen hizmet akdini işe başlamamakla işçi sona erdirmiştir. Bunun 

sonucu, daha önce peşin ücret ödemesi ve kıdem tazminatı almış ise, işçinin bunları 

iade yükümlülüğü yanında usulsüz feshin sonuçlarından sorumlu tutulması 

gerekir102.  

                                                 
101 Ekonomi, İş Güvencesi, s. 17;  Eyrenci,  Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku,  s. 168; 
Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 246;  
 
 
102 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 259-260. 
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III- İŞVERENİN İŞÇİYİ BAŞLATMASI 

 

1- Fesih Bildiriminin Geçersiz Sayılması ve Boşta 

Geçen Sürelere İlişkin Ücretin Ödenmesi 

 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesine göre mahkemenin yapılan feshi 

geçersiz kabul etmesi, işçinin kesinleşen kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 iş 

günü içinde işe başlatılması için işverene başvurması halinde işverenin bir ay içinde 

işçiyi işe başlatma ya da mahkemece belirlenen tazminatı ödeme yükümlülüğü 

başlar. İşverenin işe başlatma yükümlülüğü işçinin işe başlatılmak için yaptığı 

başvurunun tebliğinden itibaren başlar ve işçinin bir ay içinde işe başlatılması 

gerekir. İşveren sözü edilen bir ay içinde kalmak kaydı ile işçiye işe başlaması için 

bir süre verebilir. İşverenin işçiye işe başlama zamanı olarak bir aydan sonraki bir 

zamanı öngörmesinin değeri yoktur. İş ilişkisi en geç bir ayın sonunda başlar103.  

İşveren işçiyi işe başlatmayı seçerse, bu durumda İş Kanunu’nun 

21/3'de kararın kesinleşmesine kadar çalıştırmadığı süre için işçiye sadece en çok 

dört aya kadar doğmuş bulunan ücretinin ve diğer haklarının ödeneceği hükme 

bağlanmış olmasına rağmen, işveren tarafından yapılmış olan fesih bildiriminin 

geçersiz bulunduğu, iş akdinin taraflar arasında hiç feshedilmemiş gibi sayılması 

gerektiği sonucuna varılabilir104.  

Geçersizlik kararının kesinleşmesi ne kadar uzamış olursa olsun 

işçinin tüm boşta geçen sürelere ilişkin ücretinin ve işçilik haklarının ödenmesi 

gerekirdi. Bununla beraber, işçi işverence işe başlatıldığında, iş akdinin taraflar 

arasında yeniden kurulmadığını, taraflar arasında esasen varolan iş akdinin kesilme 

                                                                                                                                        
 
103 Uçum, “İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar”, s. 86. 
 
104 Süzek, İş Hukuku, s. 482; Ekmekçi, “Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları”, s. 136 ; 
Şahlanan, “İş Güvencesi  Kanunu’nun Kapsamı ve Yasal Süreç”, s. 19; Aktay, Arıcı, 
Kaplan/Senyen, İş  Hukuku, s. 194. 
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olmaksızın devam ettiğini ancak bu durumda işçinin boşta geçen sürelere ilişkin 

tüm ücreti ve diğer haklarını talep edilebilmesine yasayla belirli bir sınırlama ge-

tirildiğini kabul etmek uygun olacaktır105.  

Mahkemenin veya özel hakemin feshin geçersizliğine karar vermesi 

durumunda, iş sözleşmesinin herhangi bir kesintiye uğramaksızın devam ettiği 

kabul edildiğine göre, işverenin işçiyi işe başlatmaması fesih niteliği taşıyorsa, aynı 

şekilde işçinin işe başlamaması da sözleşmeyi feshettiği anlamını taşımalı, böyle bir 

durumda, eski işyerine dönmek istemeyen işçi başvuru yapmayarak işine dönmeyen 

işçiye, hak ettiği ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer haklarının yine bu tarihe göre 

ödenmesi çok daha adaletli bir çözüm olacağı ileri sürülmüştür106.  

İşçinin süresi içinde işe başlatılmasının en önemli sonucu iş 

sözleşmesinin feshedilmemiş gibi devam etmesidir. İşçi, yeni işe giren bir işçi gibi 

nitelendirilemeyecek ve geçersiz sayılan fesihten itibaren işe başlatıldığı tarihe 

kadar işyerinde yürürlüğe giren zamlardan yararlanmış gibi ücreti belirlenecektir. 

İşçinin yazılı rızası alınmadan düşük bir ücretle işe başlatılması mümkün değildir. 

Aksi takdirde işçi, düşük ücretle işe başlaması nedeniyle fark ücretlerini talep 

edebilecektir107.  

Dava, seri muhakeme usulüne göre görülecek olmakla birlikte, 

sonuçlanması uygulamada öngörülen dört aylık süreyi aşabilecektir. Böyle bir du-

rumda işveren işçiyi ister işe başlatmış, isterse başlatmamış olsun işçi kararın 

kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı sürenin en çok dört aya kadar olan kısmı için 

ücretini ve diğer haklarını alabilecektir. 

 Bu sınırlama ülkemizdeki iş güvencesi düzenlemesinin ikinci zayıf 

ayağını oluşturmaktadır. Çünkü yargının yükü dikkate alındığında, böyle bir uyuş-

mazlığın ortalama bir süreç olarak bir yılda çözümlenebileceği söylenebilir. Fesih 

geçersiz sayılıp işçi işe iade edildiğinde, bunun hukuksal ifadesinin iş ilişkisinin hiç 

                                                 
105 Süzek, İş Hukuku, s. 482; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku,  s. 168. 
 
106 Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 168. 
 
107 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 260; Ekmekçi, “Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları”, s. 
13. 
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kesilmemiş sayılması olduğuna göre, işçinin neden tüm boşta kaldığı sürenin değil 

de, sadece dört aylık ücretinin kendisine ödeneceği durumu eleştirilmiştir108. O 

halde geçersiz bir fesih yapan işveren, işçiyi ister işe başlatmış ister başlatmamış 

olsun, çalıştırmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücretini 

ve diğer haklarını ödeyecektir. 

Burada ortaya çıkabilecek önemli bir sorun da, işten çıkarılan işçinin 

dava sırasında başka bir iş bulup çalışıyor olması olgusudur. İşten çıkarılan işçinin 

dört ay ya da daha fazla bir süre işsiz kalması durumunda bu paraya hak kazanacağı 

kesindir. Ancak, işten çıkarıldıktan sözgelimi iki ay sonra başka bir işte çalışmaya 

başlayıp bunu sürdüren işçi de fesih geçersiz sayıldığında bu dört aylık ücret ve 

diğer haklarını alacak mıdır? Maddede işçinin çalışmadığı değil, işveren tarafından 

"çalıştırılmadığı süre"den söz edildiğine göre, dava sırasında işçi başka bir yerde 

çalışsın veya çalışmasın bu parayı alacaktır.109  

Öğretide diğer bir görüş ise dört aylık ücretin, dört aylık ücret 

tutarında tazminat olmadığını, işçinin boşta geçirdiği dört aya kadar olan sürenin 

ücreti ve diğer hakları olduğunu belirtmiştir. Bu bakımdan mahkeme bu dört aylık 

ücrete hükmederken, işçinin fesih tarihinden itibaren ilk dört aylık sürede başka bir 

işte çalışıp çalışmadığının araştırılması, bu sürede başka bir işte çalıştığının 

belirlenmesi halinde, işçinin kazandığı miktarın düşülmesi gerektiği belirtilmiştir110.  

Olağan dışı olarak dava sözgelimi üç ayda bitmiş ise, kanun 

metninde "en çok" ifadesi yer aldığı için, kendisine sadece bu süreye ilişkin ücret ve 

diğer hakları ödenecektir. Bu dört aylık ücret, işçinin işine son verilmese idi, yani 

çalıştırılsa idi, dört aylık bir süre içinde elde edeceği giydirilmiş ücret olarak 

değerlendirilmelidir. Maddedeki "diğer haklar" ifadesi de bunu göstermektedir. Bu 
                                                 
108 Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku,  s. 165; Süzek, İş Hukuku, s. 478. 
 
109 Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 165. 
 
110 Ekmekçi, “Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları”, s. 135-136; Y.9.HD. E: 2003/19181, K: 
2003/19777, T: 01.12.2003, “… feshin geçersizliğinin kabulü halinde işçinin mahkeme kararının 
kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre içinde en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve 
diğer hakların kendisine ödeneceği düzenlenmiştir. Dosya içeriğinden davacının ikramiye ve yemek 
ücreti haklarının olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemenin bu haklan nazara almadan brüt çıplak ücret 
üzerinden karar vermesi ve miktar belirlemesi hatalıdır…” 
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süre içerisinde ücret dışında doğmuş bulunan diğer hakların da ödenmesi gerekir. 

Şayet işyerinde ikramiye, yakacak, giyim yardımı gibi uygulama bulunuyorsa bu 

haklar göz önünde bulundurulmadan sadece çıplak ücret üzerinden boşta geçen süre 

haklarına karar verilemez. Yargıtay da aynı görüştedir111. 

İşçinin bir ay içinde eski işine ya da bu mümkün değilse unvan ve 

diğer özelliklerine uygun benzer bir işe verilmesi gerekir. İşçinin eski işinden farklı 

ve durumunu ağırlaştıran başka bir işe başlatılmak istenmesi halinde, işçi bu işe 

başlamak zorunda değildir. Bu durumda, işveren kendisine düşen yükümlülüğü 

yerine getirmediğinden, "işçinin işe başlamama hakkı vardır. İşçi bu koşullarda, 

işyerinde çalışmak istemezse işveren geçersiz feshin sonuçlarına katlanacaktır112. 

Yine uygulamada karşılaşılacak önemli bir sorun, fesih kararının 

kesinleşmesinden sonra işçinin başvurusu üzerine işverence kabul edilip, bu 

aşamadan sonra işçiye baskı uygulaması, işverenin özen borcuna aykırı davranması, 

eski imkanlarını vermemesi başka bir ifadeyle işverenin geçersiz feshin 

sonuçlarından kurtulmak için işçiyi işe alarak ama daha sonra işçiyi işi feshetmeye 

zorlaması durumunda ne olacağıdır? Bu durumda işverenin iradesine bakmak 

gerekir. İşverenin iyi niyetli olup olmadığı, gerçek iradesinin işçiyi işe almak değil, 

geçersiz feshin sonuçlarından kurtulmak için böyle bir yola başvurduğu tespit 

edilirse, işverenin işçiyi işe almadığı kabul edilerek dört aylık ücret ve iş güvencesi 

tazminatı, ayrıca ödenmemiş ise kıdem ve ihbar tazminatından da sorumlu tutmak 

gerekir. Kısacası işe almamanın yaptırımları uygulanmalıdır113. 

 

 

 

 

 
                                                 
111 Atay,  Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 195; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, 
s. 165; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 261; Süzek, İş Hukuku, s. 488. 
 
112 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 267. 
 
113 Uçum, “İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar”, s. 87. 
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2- Dava Devam Ederken İşçinin İşe Başlatılması 

 

İşçinin işe iade davası sürerken işverence işe başlatılması halinde 

boşta geçen sürelere ilişkin en çok dört aylık ücretini isteyip isteyemeyeceğinin 

belirlenmesi gerekir. 

İşe iade davasının yargılaması devam ederken işçi işe alınmış ve bu 

işe başlatmanın, sözleşmenin devamı anlamına gelmediği ileri sürülmemiş ise, 

feshin geçersizliğine ve buna bağlı tazminata yönelik dava konusuz kalacaktır. 

Ancak, davacı, boşta geçen süre ücretine ilişkin davasını geri almamış veya açıkça 

feragat etmemiş ise boşta geçen süre ücretine ilişkin karar verilmek üzere 

yargılamaya devam olunması gerekir. Bu durumda boşta geçen süre ücreti işçinin 

işe iade olunduğu tarihe kadar en çok 4 aylık süre için hüküm altına alınacaktır114.  

Böyle bir durumda önceleri Yargıtay boşta geçen süreye ilişkin ücret 

isteği hakkında karar verilmesine yer olmadığını hüküm altına almıştır. Yüksek 

mahkemeye göre: "işçinin çalıştırılmadığı süre için ücrete hak kazanması, feshin 

geçersizliğine karar verilmesi ve işçinin süresinde işe iade için işverene başvurması 

koşullarına bağlıdır. Gerçekten 13/D (şimdi 21) maddesi 'geçersiz sebeple yapılan 

feshin sonuçları' başlığını taşımaktadır. Geçersiz sebep bulunduğuna karar 

verilmeyen hallerde bu maddenin uygulama olanağı yoktur. Somut olayda, 

mahkemece feshin geçersizliğine karar verilmediğine göre davanın konusuz 

kalması nedeniyle davacının ücret isteği hakkında da karar verilmesine yer 

olmadığı şeklinde hüküm kurulmalıdır" sonucuna varmıştır. Yargıtay daha sonra 

görüş değiştirerek bu durumda işe iade bakımından davanın konusuz kaldığını, 

ancak işe dört aylık ücret bakımından karar verilmesi gerektiğini belirmiştir. 

Öğretide Yargıtay’ın önceki  kararı bazı yönlerden isabetli görülmekle birlikte bir 

çok noktadan eleştirilmiştir. 

Öğretide bir görüş Yargıtay’ın feshin geçersizliğine karar 

verilmeden, işçinin boşta geçen süreye ilişkin ücretinin ödenmesinin 

                                                 
114 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 262. 
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kararlaştırılamayacağı yolundaki görüşünü isabetli bulmakla birlikte, yüksek 

mahkemenin dava sürerken işçinin işe başlatılmasıyla davanın konusuz kaldığı ve 

ücret alacağı hakkında karar verilmesine yer olmadığı şeklindeki görüşü 

eleştirilmiştir. Bu görüşe göre Yargıtay ile yerel mahkemenin ortak yönünün işe 

iade davası sürerken, işverenin işçiyi işe başlatması nedeniyle davanın konusuz 

kaldığını, yerel mahkemenin davanın konusuz kaldığını kabul etmekle birlikte 

ücretin tahsiline karar verirken, Yargıtay ise dava konusuz kalması nedeniyle ücret 

hakkında da karar verilmemesi gerektiğidir. Bu görüşe göre dava konusuz 

kalmamaktadır. Davanın konusuz kalması için devamında her iki tarafın da 

menfaati olmaması gerekir. Oysa işçinin geriye doğru ücretini almak için menfaati 

vardır. Davacının taleplerinden birinin herhangi bir nedenle konusuz kalması 

diğerinin de kalmasını gerektirmez. Davaya devam edilerek esas hakkında karar 

verilmesi gerekir115. 

İşe iade davası devam ederken her ne kadar işçinin işe iadeyi talep 

açısından bir hukuki yararı kalmamışsa da, sözleşmenin feshi nedeniyle boşta 

geçirdiği sürelere ilişkin ücret talebi konusunda bu davanın devamında hukuki 

yararı olduğu açıktır. Bu nedenle, davaya devam edilerek, feshin geçerli olup 

olmadığı ve buna bağlı olarak işçinin boşta geçen sürelere ilişkin ücret talebi 

konusunda karar verilmesi zorunludur. Yargıtay’ın yukarıda belirttiğimiz çözüm 

şeklinin kabulü halinde işveren işçiyi işe geri çağırmak suretiyle işçinin dava açarak 

talep ettiği boşta geçen süreye ilişkin ücretini ortadan kaldırabilir, işçilerin bu 

ücretlerini ödemekten kendi iradesiyle kurtulabilir116. 

Nitekim yüksek mahkeme daha sonra görüş değiştirerek, İK 21'de 

yer alan haklar talep edilerek işe iade davası açıldıktan sonra işçinin işverence işe 

davet edilmesi halinde davanın konusunun kalmaması nedeniyle reddedilmesini -

farklı gerekçeyle de olsa- kabul etmemiş, feshin geçersizliğine ve boşta geçen süre-

                                                 
115 Ekmekçi, “Sunulan tebliğlerin değerlendirilmesi”, s. 176-177; aynı yazar, “Yargıtay’ın işe iade 
Davalarına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi”, s. 172-173; Süzek, İş Hukuku,  s. 483-484 
 
116 Ekmekçi, “Sunulan tebliğlerin değerlendirilmesi”, s. 176-177; Süzek, İş Hukuku, s. 484. 
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lere ilişkin ücretin ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir117.  

 

3- Peşin Ödenen Bildirim Süresine Ait Ücret ile 

Kıdem Tazminatının Mahsubu 

 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinin 4. fıkrasında; “…  İşçi işe 

başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı,  

yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir…” hükmü 

yer almıştır. 4773 Sayılı Kanunda sadece ihbar tazminatı olduğu halde şimdi kıdem 

tazminatı da eklenmiştir. Bu hükme göre bildirim süresine ait ücret ile kıdem 

tazminatı peşin olarak ödenmiş ise dört aylık ödemeden mahsup edilir.  

21. maddede  "yukarıdaki fıkra" ifadesine yer verildiğine göre 

mahsubun 3. fıkrada yer alan işçiye ödenecek en çok dört aya kadar doğmuş 

bulunan ücretinden ve diğer haklarından yapılması gerekir118. 21 maddenin 4. 

fıkrası kötü kaleme alınmış, tereddütlere neden olduğu öğretide belirtilmiştir119. 

 İşveren işçiyi işe başlatırsa dört aylık ücretten peşin ödenen ihbar ve 

kıdem tazminatı mahsup edilecektir. Eğer dört aylık ücret peşin ödenen ihbar ve 

kıdem tazminatını karşılamazsa, işçi ihbar ve kıdem tazminatını geri ödemek 

zorundadır120.  

Üzerinde durulması gereken bir sorun da şudur. İşveren işe iade 

edilen işçiyi işe başlatırsa, işçinin peşin olarak aldığı bildirim süresine ait ücret 

dört aylık ödemeden mahsup edilecektir. Ayrıca, sözleşmenin feshi üzerine işçiye 

kıdem tazminatı ödenmiş ise, feshin geçersizliğine karar verildiğinde iş ilişkisi 
                                                 
117 Bkz. Yuk. Dipnot: 66. 
 
118 Süzek, İş Hukuku, s. 482-483; Eyrenci,  Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 166; Demir, 
“4857 Sayılı  İş Kanunu’nun Başlıca Yenilikleri ve Uygulamadaki Muhtemel Etkileri”, s. 86; Akı, 
Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 132. 
 
119 Şahlanan, “İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı ve Yasal Süreç”,  s. 19. 
 
120 Atay,  Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 195; Süzek, İş Hukuku, s. 483; Eyrenci, Taşkent, 
Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 166; s. 166; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 261; Süzek,İş 
Hukuku, s. 482-483. 
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hiç bozulmamış sayılacağına göre, işe başlayan işçinin aldığı kıdem tazminatını 

da geri vermesi gerekecektir.  

Acaba peşin olarak ödenen ücrete ve kıdem tazminatına faiz 

yürütülecek midir? Gerçekten de ortalama bir yıl süreceği beklenen bir dava 

sonrasında, işçinin peşin olarak aldığı paraları faizi ile birlikte geri vermek 

zorunda bırakılması, onun işe başlamaktan kaçınması, dolayısıyla getirilen 

güvence hükümlerinin işlevsiz kalması sonucunu doğuracaktır. Kaldı ki, geçersiz 

bir fesih nedeni ile işçinin işine son veren işverenin, yaptığı ödemeyi geri alırken 

bir de faiz elde etmesi adalet duygularına da uygun düşmeyecektir. İşverenin 

alacak hakkı işçinin işe başlaması ile doğacaktır. Bir başka deyişle, işçi peşin 

olarak aldığı bildirim süresine ait ücreti ve kıdem tazminatını işe başladığı anda 

geri vermekle yükümlü olacaktır. Böyle olduğuna göre, peşin olarak ödenen 

ücrete ve işçinin işe başladığında iade ettiği kıdem tazminatına faiz 

yürütülmeyecektir121.  

İşçinin peşin olarak aldığı bildirim süresine ait ücreti ve kıdem 

tazminatını işe başladığı anda sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade 

edecektir122. 

İşçinin alacak hakkı işçinin işe başlaması ile doğacaktır; başka bir 

ifadeyle, işçi işe başladığı anda aldığı kıdem ve ihbar tazminatını iade ile 

yükümlüdür. İşçi işe başlaması ile birlikte aldığı kıdem ve ihbar tazminatını iade 

ederse faiz söz konusu olmayacaktır. Faiz, işe başlayan işçinin kıdem tazminatını 

geri vermemesi durumunda söz konusu olur123. 

İşçi aldığı kıdem tazminatını geri vermiyorsa veya veremiyorsa, 

işveren işçiyi işe başlatacak; alacağının tahsili için de icra yoluna 

başvurabilecektir. Ancak böyle bir durumda alınan kıdem tazminatının " mevduat 

                                                 
121 Eyrenci,  Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 166. 
 
122 Ekmekçi, “Tebliğlerin Değerlendirilmes”i, s.180. 
 
123 Eyrenci,  Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 166. 
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faizi " ile birlikte iadesi uygun görülmelidir 124.  

 

 

VI- İŞVERENİN İŞÇİYİ BAŞLATMAMASI 

 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinde; “… işveren, işçiyi bir ay 

içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe 

başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat 

ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar 

verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da 

belirler…”  hükmüne göre işçinin başvurusu üzerine 1 ay içinde işe başlatmaz ise 

en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat (iş güvencesi 

tazminatı veya işe başlatmama tazminatı) ödemekle yükümlü olur.  Mahkemece 

ayrıca feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde dört aylık ücreti ve iş güvencesi 

tazminatını tespit niteliğinde süre olarak verdiği kararda belirler, miktar olarak 

belirlemez125. 

İşverenin, süresi içinde işçinin işe başvurması halinde işçiyi işe 

başlatmaması durumunda bu tarihte iş sözleşmesi sona erer. Bu tarih itibariyle 

giydirilmiş ücret üzerinden işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanır.  

Yine aynı şekilde işverenin, süresi içinde işçinin işe başvurması 

halinde işçiyi işe başlatmaması durumunda ise en az dört aylık ve en çok sekiz aylık 

ücreti tutarında tazminat (sendikal nedenle fesihten 1 yıldan az olmamak üzere) 

ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bir işçiye, ister işe başlatsın ister başlatmasın dört 

aylık ücret ödemekle yükümlüdür. 

 

 

 

                                                 
124  Eyrenci,  Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 166. 
 
125 Alpagut, “İki Yıllık Uygulama Arıdan İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi Sistemine Genel   
    Bakış”, s. 248. 
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1- İş Sözleşmesinin İşe Başlatılmamayla Sona 

Ermesi,     İhbar ve   Kıdem Tazminatı Ödenmesi 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesine göre mahkeme tarafından 

feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçiyi bir ay içinde işe başlatmayan işveren 

iş sözleşmesini feshetmiş olur. Yargı kararıyla feshin geçersiz sayılması nedeniyle 

sözleşme ilişkisi kesilmeksizin taraflar arasında devam ettiğinden, iş sözleşmesi bu 

süre içinde feshedilmiş olur. Başka bir deyişle iş akdi, başta geçersiz fesih 

yapıldığında değil, işçinin işe başlatılmaması tarihinde sona erer126. 

İş sözleşmesi işverenin işçiyi işe başlatmamaya yönelik irade 

açıklamasıyla sona erdirilmiş olunca işçinin ihbar ve kıdem tazminatı da bu 

tarihteki giydirilmiş ücret esas alınarak hesaplanacaktır. Dolayısıyla işçinin 

çalıştırılmadığı süre içinde meydana gelen zam ve tavan artışları da göz önünde 

bulundurulacaktır. Yine aynı şekilde kıdem tazminatının tavanı bakımından yine bu 

tarih esas alınacaktır127. İşçiye bildirim sürelerine ilişkin ücret peşin ödenmişse ve 

kıdem tazminatı verilmişse bunlar işe başlatılmayan işçide kalacaktır. İşçinin işe 

başlatılmamasıyla iş akdi işverence feshedilmiş olduğundan işçiye ödenmeyen 

kıdem tazminatının da ödenmesi gerekir. İşçinin bu hakları daha önce ödenmişse, 

geçersiz sayılan fesih ile işe başlatılmama tarihi arasında geçen sürede iş akdi 

devam ettiğinden, diğer deyişle işçinin kıdeminden sayıldığından söz konusu 

sürenin getireceği farkların da işçiye ayrıca ödenmesi gerekecektir128. 

Kıdem ve ihbar tazminatının hesabında göz önüne alınacak süre 

                                                 
126 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”, s.  248; Süzek,İş Hukuku, s. 484;  Ulucan, İş 
Güvencesi,  s. 85; Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi” s. 16; Çankaya, Günay, 
Göktaş, a.g.e., s. 262;Atay,Arıcı,Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 19;  Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, 
Bireysel İş Hukuku, s. 168; Çelik, İş Güvencesi, s. 47. 
 
127 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 248; Ulucan, İş Güvencesi, s. 85, Süzek, İş 
Hukuku, s. 484; Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 17; Eyrenci, Taşkent,  
Ulucan, Bireysel İş Hukuku,  s. 168. 
 
128 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 262; Alpakut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”, 
     s. 248. 
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işçinin çalıştırılmadığı sürenin tamamı değil, sadece kararın kesinleşmesine kadar 

en çok dört aylık ücrete tabi süre dikkate alınmalıdır. İşe iade davası sonucu dört 

aydan daha az bir süre için ücrete karar verilmiş ve karar kesinleşmiş ise 

hesaplamaya esas alınacak boşta geçen süre dört aydan az olacaktır129.  

 

2-İş Güvencesi Tazminatı (İşe Başlatmama 

Tazminatı) 

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21/f 1, 2 hükmine göre işçiyi, başvurusu 

üzerine işveren, bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok 

sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olacağı belirtilmiştir. 

Öğretide işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti 

tutarındaki tazminata “iş güvencesi tazminatı” veya “işe almama tazminatı”  

denilmiştir130. Bu maddeye göre işçinin işveren tarafından işe alınmamasının diğer 

bir sonucu olarak işverenin iş güvencesi tazminatını ödemek zorunda kalmasıdır. 

Feshin işçinin sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerinden dolayı (SK 31/6) ya da 

işyeri sendika temsilciliği nedeniyle (SK 30/2) yapılması halinde hükmedilecek iş 

güvencesi tazminatı işçinin bir yıllık ücreti tutarından az olamaz131.  

 

a- İş Güvencesi Tazminatının Niteliği 

 
Mahkemenin iş güvencesi tazminatına hükmedebilmesi için işçinin 

işe iadeyi istemiş olması yeterli ve gereklidir, ayrıca bu tazminatı talep etmiş 

bulunması gerekmez. Çünkü bu tazminat işçinin işe iade talebinin işverence kabul 
                                                 
129 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 262. 
 
130 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 195; Eyrenci,  Taşkent, Ulucan, Bireysel İş 
Hukuku, s. 167. 
 
131 Atay,  Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 195. 
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edilmemesinin bir sonucudur132. İş güvencesi tazminatı işveren işe iade kararını 

yerine getirmezse bir yaptırım olarak öngörülmüştür 133.  

Hatta işe iade olmadan mahkemeden sadece iş güvencesi tazminatını 

talep etmek mümkün değildir. Kanun geçersiz feshe bağlı talepleri işe iade hakkı 

çerçevesinde düzenlemiş ve  işçiye, işe iade veya tazminat taleplerinden birini 

seçme hakkı vermemiştir. Gerek iş güvencesi tazminatı gerekse dört aylık ücret 

talebi işe iade talebinin kabulüne bağlı haklardandır134. Yine aynı şekilde mahkeme 

de seçimlik karar veremez. Mahkeme işe iade yerine tazminata hükmedemez. 

Mahkeme feshin geçersiz olması üzerine; feshin geçersizliği ile işçinin işe iadesine, 

boşta geçen dört aylık ücrete, işverenin başvuru üzerine işçiyi almaması üzerine iş 

güvencesi tazminatına hükmeder. Yoksa işçinin talebi veya iadesinin işe 

yaramayacağını düşünerek iş güvencesi tazminatına hükmedemez. Bu 

yaptırımlardan hangisinin seçileceğini kanun işverene bırakmış, işveren işçiyi işe 

başlatacağı gibi, başlatmamak suretiyle iş güvencesi tazminatını ödeyebilir135. 

Nitekim Yargıtay muhtelif kararlarında, işçinin işe iade isteğinin iş 

güvencesi tazminatı ve dört aylık ücreti taleplerini de kapsadığını kabul etmiş, bu 

konuda talep olmasa bile bu hususların işe iade kapsamında olduğu ve mahkemece 

karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir136. Yargıtay’ın bu görüşü öğretide 

eleştirilmiş, talebe bağlılık ilkesine aykırı bulunmuş, hukuk sistemimizde aslolan 

talebe bağlılığın işe iade davalarında da uygulanması gerektiği ileri sürülmüştür. 

Ancak öğretideki bu görüşte dört aylık ücret bakımından mahkemede talepte 

bulunmanın gerekli olduğunu iş güvencesi tazminatı bakımında talebin gerekli 

olmadığını belirtmiştir. İş güvencesi tazminatının işe alamamanın bir sonucu olduğu 
                                                 
132 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”, s. 136. 
 
133 Tuncay, “İş Güvencesi-Karar İncelemesi”, , s. 59; Süzek, İş Hukuku, s. 485-486; Ekmekçi, 
“Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları ”,  s. 136; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 599. 
 
134 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları ”,  s. 136; Tuncay, “İş Güvencesi-Karar  
    İncelemesi”, s. 59. 
 
135 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunlar ”, s. 135. 
 
136 Y.9.HD.06.12.2004, E.2004/8609-K.2004/26668; Y.9.HD.27.12.2004, E.2004/14428-
K.2004/29669; Y.9.HD.09.2.2004, E.2004/2091-K.2004/1631; Y.9.HD.21.09.2004, E.2004/4911-
K.2004/19627, Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e.,  s.659,684, 686,689. 
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ve talebe bağlılık ilkesine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır137. 

İş güvencesi tazminatını elde edebilmek için, mahkemenin feshin 

geçersizliğine karar vermiş olması yetmez, ayrıca hala iade hakkı ve olanağının 

devam ediyor olması gerekir.  Bu konuda aşağıda birkaç olasılık incelenecektir. 

 

aa) İşçinin Ölümü 

İş sözleşmesi  geçersiz nedenle feshedilen işçi, henüz dava 

açılmadan öldüğü takdirde, mirasçıları iade davası açamayacaktır. Mirasçılar bu 

durumda ödenmemiş ise kıdem, ihbar tazminatı gibi diğer işçilik hakları için dava 

açabileceklerdir138. 

İşçi iade davası açtıktan sonra ölmesi halinde iade talebini içeren 

dava konusuz kalır, mirasçıların bu davaya devam etmesi mümkün değildir. Bu 

durumda mahkeme iş güvencesi tazminatına hükmedemez. Geçersizlik kararının 

tespiti sonucunda mirasçıların hukuki yararı var gibi görünse bile, geçersiz fesih 

kararının hukuki sonuçlarından yararlanmak için işçinin işverene başvurması 

gerekir. Ölümle bu başvuru imkanı ortadan kalktığı için, geçersiz feshin hukuki 

sonuçlarından yararlanamayacağı için mirasçıların davaya devam etmekte hukuki 

yararı yoktur. Dava konusuz kalmıştır 139. 

İşçi işe iade kararı aldıktan sonra işverene başvurmadan veya 

başvuruda bulunmakla birlikte, bir aylık süre dolmadan işçinin ölmesi durumunda 

yine mirasçılar iş güvencesi tazminatını talep edemeyecektir140. İşçinin, süresinde 

işe başlatılmak için işverene başvurmasından sonra ölümü halinde, mirasçıların, 

işçinin çalıştırılmadığı en çok dört aylık ücret ve diğer haklarını talep edebilmeleri 

                                                 
137 Ekmekçi, “Sunulan tebliğlerin     Değerlendirilmesi”, s. 177. 
 
138 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”,  s. 136; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., 
s. 211. 
 
139 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”,  s. 136; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi 
ve İş Güvencesi”,  s. 244; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 211. 
 
140 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”,  s. 137. 
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mümkündür141 

 

bb) İşyerinin  Kapanması 

 
İş sözleşmesi geçersiz nedenle feshedilen işçi, henüz dava açılmadan 

işyeri kapanırsa, işçi işe iade davası açamayacaktır. İşçi, bu durumda ödenmemiş 

ise kıdem, ihbar tazminatı gibi diğer işçilik hakları için dava açabilecektir. 

Görüldüğü gibi işyerinin kapanması, işçinin ölümü ile benzer etkiyi yapmaktadır142. 

İşçi iade davası açtıktan sonra, dava görülürken işyeri kapanırsa, iade 

talebini içeren dava konusuz kalır, işçinin bu davaya devam etmesi mümkün 

değildir. Bu durumda mahkeme işe iade ve iş güvencesi tazminatına hükmetmesi 

mümkün değildir. Ancak mahkeme dört aylık ücret bakımından davaya devam 

etmeli ve dört aylık ücrete şartları varsa hükmetmelidir143.  

İşçi işe iade kararı aldıktan sonra işverene başvurmadan veya 

başvuruda bulunmakla birlikte, bir aylık süre dolmadan işyerinin kapanması 

durumunda, işçinin işe iadeden yararlanması ve iş güvencesi tazminatını talep 

etmesi mümkün değildir, ama dört aylık ücreti talep edebilir144. 

 

b- Tazminatın Süre Olarak Belirlenmesi ve Miktarı 
 
4857 sayılı İş K. m. 21 uyarınca işe başlatılmayan işçiye işveren en 

az dört aylık en çok sekiz aylık ücret tutarında bir tazminat ödeyecektir. İşçinin 

                                                 
141 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e.,  s. 211. 
 
142 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”,  s. 137; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., 
s. 211-212. 
 
143 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”,   s. 137; Alpagut, “İş Sözleşmesinin 
Feshi  ve İş Güvencesi”,  s. 244; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 211-212. 

 
144 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”,  s. 137; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., 
s. 211. 
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gerek iş güvencesi tazminatı için gerekse dört aylık ücreti alabilmesi için işverene 

yasal süre içinde başvurması gerekir. İşçinin başvuru yapmaması halinde, geçersiz 

fesih geçerli hale gelir, ücret ve iş güvencesi tazminat haklarını yitirir. 

Mahkeme ilamında işe iade ile birlikte, iş güvencesi tazminatı ve 

dört aylık ücret de karar altına alınacaktır. Ancak mahkeme kararında iş güvencesi 

tazminatı miktar olarak değil süre olarak belirlenecektir145.   

Öğretide bu tazminat işçinin çıplak brüt ücreti üzerinden 

hesaplanacağı belirtilmiştir146. Öğretide diğer bir görüş iş güvencesi tazminatına iş 

yasası ücret dediği için, iş güvencesi tazminatının hesabında çıplak ücretin (asıl 

ücret)  göz önüne alınacağını belirtmiş, ancak bu düzenlemeyi eleştirmiştir. İhbar ve 

kıdem tazminatının hesabında olduğu gibi çıplak ücretin yanında para ile ölçülmesi 

mümkün diğer hakların da dikkate alınmasının işçinin korunması bakımından 

yerinde olduğu belirtilmiştir147.  

Yargıtayın bazı kararlarında brüt ücret kavramı geçmesine rağmen 

karar içerisinde ikramiye ve diğer sosyal hakların dikkate alınmaması 

belirtildiğinden, karardaki brüt kavramını çıplak brüt olarak anlamak gerekir. Bu 

çıplak brüt ücret üzerinde hesaplama yapılacak ve  GVK 25 VE 94 uyarınca gelir 

vergisi kesilecektir. 148. 

Mahkemenin, iş güvencesi tazminatının belirlenmesinde takdir 

hakkını kullanırken hangi ölçütlere başvuracağı konusunda yasada bir düzenleme 

                                                 
145 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 249; Ertekin, İş Güvencesi Hukuku İşe 
İade Davaları, s. 535; 
Y.9.HD. 20.11.2003,E. 2003/19348,K: 2003/19644, “… dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına 
göre, tazminatın süre olarak belirlenmesi yeterli olup, rakamsal olarak tutarının gösterilmesine gerek 
bulunmamaktadır. 4857 sayılı kanunun 21. maddesinin 3. fıkrasında kararın kesinleşmesine kadar 
işçinin çalıştırılmadığı süre için en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan, ücreti ve diğer haklarının 
ödeneceği öngörülmüştür. Bu madde hükmüne göre ücretin süresinin kesin olarak saptanması ve 
tutarının gösterilmesi de doğru değildir…”;  diğer Yargıtay kararları ,  
 
146 Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 17; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 263;  
     Ekmekçi, “Sunulan tebliğlerin değerlendirilmesi”, s. 176-177; Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası  
     Uygulama Sorunları”, s. 136. Çelik, “İş Güvencesi”, s. 44. 
 
147 Ulucan, “İş Güvencesi”, s. 85. 
 
148 Ömer Ekmekçi, “Yargıtay’ın İşe İade Davalarına İlişkin Kararlarının değerlendirilmesi”, 
     s.174-175;Uçum, “İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar”, s. 89;  
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yoktur.  

Öğreti ve Yargıtay içtihatlarında değişik ölçütler iş güvencesi 

tazminatının belirlenmesinde göz önüne alınacaktır. İşçinin kıdemi,  fesih nedeni, 

fesih şekli gibi hususlar göz önüne alınmalıdır. Yargıç bu ölçütleri ve her olayın 

özelliğini göz önünde tutarak bir sonuca varacaktır. Öğretide yasanın gerekçesinde 

de yer alan "iş sözleşmesinin sona erdirilmesi sebeplerinin" diğer deyimle iş akdini 

feshederken işverenin hukuka aykırı davranışının ağırlığını göz önünde tutması 

uygun olacağını ve bunun yanında işçinin işyerindeki kıdemi de tazminatın 

saptanmasında bir ölçüt olarak düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir149.  

Öğretide iş güvencesi tazminatının belirlenmesinde, işçinin 

kıdeminin değil işverenin hukuka aykırı davranışının ağırlığını, başka bir anlatımla 

fesih nedeninin göz alınması gerektiği ileri sürülmüştür150.  

Yargıtay kararlarında iş güvencesi tazminatının belirlenmesinde 

kıdem, iş sözleşmesinin sona erme sebebi ve şekli dikkate alınmasını, tazminatın alt 

sınır üzerinde takdir edilmesi halinde somut gerekçe ve nedenlerin gösterilmesi 

gerektiği bildirilmiştir. Yüksek mahkeme davacının emekliliğe hak kazanmış 

bulunması, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmiş olması nedeniyle tazminatın alt 

sınır olan dört aylık ücret tutarında belirlenmesine, karar verilmesini istemiş, 

Yargıtay, yerel mahkemenin gerekçe göstermeden asgari süre üzerinden tazminat 

belirlemesini bozma nedeni yapmıştır151. 

                                                 
149 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”, s. 249; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e.,   
      s. 265; Süzek, İş Hukuku, s. 487; Şahlanan, “İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı ve Yasal 
Süreç”, s. 19; Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 154; Lütfi İnciroğlu, Yeni 
İş Hukuku Uygulaması, s. 95-96. 
 
150 Ekmekçi, “Yargıtay’ın İşe İade Davalarına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi”, İş Hukuku  
Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Ocak,Şubat, Mart 2004, Legal,s.175 
 
151 Y.9.HD, E:2003/20229 K:2003/20605T: 11.12.2003, “… Mahkemece, davacının iş akdinin 
davalı işverence geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine ve işe iadesine 
karar verilmesi dosya içeriğine, toplanan delillere göre usul ve kanuna uygundur.Ancak, mahkemece 
hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 8 aylık brüt ücreti  tutarında üst sınırdan tazminat belirlenmesi 
hatalıdır…”., 
Y.9.HD., E:2003/19348 K:2003/19644 T: 20.11.2003, “…4857 s. Kanunun 21. maddesinin birinci 
ve ikinci fıkralarında düzenlenen tazminatın gerekçesi gösterilmeden üst sınırdan belirlenmesi 
hatalıdır…”; Diğer kararlar, Y.9.HD.9.2.2004, E.2004/438-K.2004/1752; Y.9.HD.31.05.2004, 
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İşe iade davası tespit davasın niteliğinde olduğu için ve iş güvencesi 

tazminatı miktar değil süre olarak tespit edildiği için, bu karar ilamlı icraya 

konulamaz. İlamsız icra takibi yapılabilir. İtiraz üzerine itirazın iptali davası 

açılacaktır. Davanın sonrasında alacak likit olduğu ve  icra inkar tazminatına 

hükmedileceği öğretide ileri süren yazar olmuş ise de bu görüşü itiyatla karşılamak 

gerekir152. Nitekim İcra İnkar tazminatına hükmedilmemesi gerektiği görüşü de  

öğretide ileri sürülmüştür153. 

 

c- İş Güvencesi Tazminatına Uygulanacak Faizin 
Başlangıcı 

 
Mahkemenin işe iade kararında sonra işçinin işe başlatılmaması 

halinde işçi iş güvencesi tazminatına hak kazanacaktır. Bu tazminata hangi tarihten 

itibaren faiz işletilecektir? 

İş güvencesi tazminatı geçersiz fesih tarihinde değil, işe iade kararını 

alan işçinin işverence işe başlatılmaması tarihinde doğduğundan yani muaccel oldu-

ğundan faizin bu tarihten itibaren işletilmesi gerekir. Çünkü işverenin işe 

alamamasıyla iş güvencesi tazminatı doğar ve talep edilebilir duruma gelir154.  

Ancak işçinin on günlük yasal süre içinde işverene işe iade için 

başvurması durumunda işverenin bu talebi kabul edip etmemede bir aylık süresi 

vardır. İşverenin işe başlatmak için bir aylık bir düşünme zamanı bulunmaktadır. 

İşçi işverenin vereceği bu karardan sonra ya işe iade edilecek veya tazminata hak 

                                                                                                                                        
E.2004/1906-K.2004/13172 ; Y.9.HD.22.12.2003, E.2003/21782-K.2003/22308, Çankaya, Günay, 
Göktaş, a.g.e.,  s.649,674. 
 
152 Güzel, “İş Güvencesine İlişkin Değerlendirme”, s. 115. 
 
153 Ertekin, İş Güvencesi Hukuku İşe İade Davaları, s. 535. 
 
154 Güzel, “İş Güvencesine İlişkin Değerlendirme”, s. 115; Eyrenci,  Taşkent, Ulucan, Bireysel İş  
    Hukuku, s. 167; Süzek, İş Hukuku,  s. 487;Alpagut,  “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”, 
s. 249; Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları”,  s. 137;Ekmekçi, “İşe İade 
Kararlarının Değerlendirilmesi”, s. 177; Atay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 196. 
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kazanacaktır. Bu nedenle,  tazminat bakımından işverenin temerrüdü, daha önce bu 

konuda bir karar vermemişse, işçinin başvurusunu takip eden bir aylık sürenin 

dolması ile gerçekleşecektir155. Başvurudan sonra bir ay dolmadan iade talebini red 

ederse, iş güvencesi tazminatı bu tarihte muaccel olacaktır. İşveren daha önce red 

etmezse işverenin anılan tazminat yönünden temerrüde düşmesi bir aylık sürenin 

sona erdiği tarihte gerçekleşmiş olacaktır. Dolayısıyla tazminatın belirtilen tarihte 

ödenmemesi halinde faiz başlangıç tarihi bir aylık işe başlatma süresinin bittiği 

tarih olmalıdır156. 

Bu nedenle iş güvencesi tazminatına fesih tarihinden veya dava 

tarihinden veya hüküm tarihinden faiz yürütmek mümkün değildir. Bu konuda 

işverenin temerrüdü, mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra, işçinin 

başvurması üzerine bir aylık sürenin dolması ile gerçekleşecektir. Bundan dolayı 

daha önceden faiz yürütmek mümkün değildir157. 

İş güvencesi tazminatı mahkeme kararına dayandığı için, işverenin 

temerrüdü için işçinin ayrıca ihtar çekmesine gerek yoktur158. 

Yine aynı şekilde işçinin iş güvencesi tazminatını talep hakkı işçinin 

işverence işe başlatılmaması veya daha önce bu konuda bir karar vermemişse, 

işçinin başvurusunu takip eden bir aylık sürenin dolması tarihinde başlayacağından 

zamanaşımı başlangıç tarihi de bu tarih olmalıdır. Gerçekten, işçi daha önceki bir 

tarihte tazminatı isteme hakkına sahip olmadığından zamanaşımı başlangıcının sözü 

edilen tarihten başlatılması gerekmektedir159.  

Kanun'da bu tazminat için özel bir faiz türü öngörülmediğinden 

                                                 
155 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları ”,  s. 137; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., 
s. 266. 
 
156 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 266. 
 
157 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları ”,  s. 137; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., 
s. 266. 
 
158 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları ”,  s. 137. 
 
159 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 266. 
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yasal faiz uygulanmalıdır160.  

 

3- Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin ve Diğer  

Hakların Ödenmesi 

 

4857 sayılı İş K. m. 21 “… Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırıl-

madığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları 

ödenir" hükmüne göre; mahkemeden iş akdinin feshinin geçersizliği yönünde karar 

alan işçi, mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde işe 

başlatılmak için işverene başvurmasına rağmen işe başlatılmadığı takdirde iş 

güvencesi tazminatına hak kazanacağı gibi ayrıca işe başlatılsın veya başlatılmasın 

boşta geçen sürelere ilişkin ücretinin ve diğer haklarının en çok dört aylık kısmını 

da isteyebilecektir161. 

Dava daha uzun sürmüş olsa da işçiye tüm boşta geçen sürelere 

ilişkin ücreti ve diğer hakları değil,  bunun en çok dört aya kadar doğmuş bulunan 

kısmı ödenecektir.  

Dört aylık sürenin öngörülmesinde işçinin iş mahkemesine dava 

açma süresi ile dava süresi esas alınmıştır. Ne var ki, ülkemizdeki uygulama ve 

dava yükü göz önünde tutulduğunda iş güvencesine ilişkin davaların bu süre içinde 

tamamlanmasının genellikle mümkün olamayacağı söylenebilir. Bu nedenle,  feshin 

geçersiz sayılması sonucunda iş ilişkisi taraflar arasında hiç kesilmeksizin devam 

ettiğine göre, yasada işçiye sadece dört aylık değil tüm boşta geçen süreye ilişkin 

ücretinin ve haklarının ödeneceğine ilişkin bir hükmün yer alması daha uygun 

olurdu. Bu sabit süre yerine işçinin fesih tarihinden tekrar çalıştırılacağı tarihe 

kadar işleyecek süre içinde bu ücret ve hakların ödenmesinin öngörülmesi daha 

                                                 
160 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s .266. 
161 Kılıçoğlu, 4857 İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması, s. 238; Çelik, İş Güvencesi,  
s. 44-44. 
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yerinde olacaktır162. 

İşçinin boşta geçen süresinin 4 aydan fazla sürmesi halinde ve 

ücrette de sonradan artış olmuş ise, dört aylık sürenin hangi tarihten itibaren 

başlatılacağı konusu önem kazanmaktadır. Söz konusu sürenin işçinin fiilen işten 

ayrıldığı yani çalıştırılmadığı tarihten itibaren başlaması gerekir. İş sözleşmesi 

önel verilerek feshedilmiş ise, sözü edilen süre fesih bildiriminin davacıya ulaştığı 

tarihten itibaren değil, önelin bittiği tarihten itibaren başlamalıdır. Davanın önel 

içerisinde sonuçlanması ve kesinleşmesi halinde boşta geçen süre olmayacak ve 

ücrete de karar verilemeyecektir. Ancak, kararın kesinleşmesine kadar 

çalıştırılmadığı bir süre var ise bu durumda önelin bitiminden itibaren anılan süre 

başlayacaktır163.  

Öğretide, taleple bağlılık kuralı gereği mahkemece dört aya kadar 

ücret tutarına hükmedilebilmesi için işçinin bu yolda talepte bulunması gerekeceği 

ileri sürülüyorsa164 da, Yargıtay ücretin hüküm altına alınması için iş güvencesi 

tazminatında olduğu gibi bu konuda da talep zorunluluğunu aramamaktadır. 

Yüksek mahkemeye göre; işçinin işe iade isteği, işe başlatılmama halinde ödenmesi 

gereken tazminatı ve en çok dört aya kadar boşta geçen süreye ait ücret taleplerini 

de içerir. İşe iade asıl taleptir. Bir başka anlatımla, iş güvencesi tazminatı ve boşta 

geçen süreye ait ücret istekleri olmasa dahi bu hususlar işe iadenin sonucu olup, 

mahkemece bu konularda da karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

İşçinin gerek işten çıkarılma kararına karşı bir ay içinde mahkemeye 

başvurmak ve gerekse mahkemenin belli süre karar vermek zorunda olması 

sebebiyle başka bir işte çalışarak para kazanması söz konusu olabilir. Boşta geçen 

sürelere ait ücret ve diğer haklardan indirime tabi tutulmayacaktır. Anılan ücret ve 

diğer haklardan işçi sanki hiç ara vermeden çalışıyormuş gibi, kanun gereği 

yararlanacaktır. Maddede işçinin çalışmadığı değil, işveren tarafından 

                                                 
162 Ulucan, İş Güvencesi, s. 84; Süzek, İş Hukuku, s. 487. 
 
163  Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 267. 
 
164 Ekmekçi, “Sunulan tebliğlerin değerlendirilmesi”, s. 177; Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası  
   Uygulama Sorunları”, s. 136; Tuncay, “İş Güvencesi-Karar  İncelemesi”, s. 60. 
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"çalıştırılmadığı süre"den söz edildiğine göre, dava sırasında işçi başka bir yerde 

çalışsın veya çalışmasın bu parayı alacaktır165. 

 Öğretide diğer bir görüş ise dört aylık ücretin, dört aylık ücret 

tutarında tazminat olmadığını, işçinin boşta geçirdiği dört aya kadar olan sürenin 

ücreti ve diğer hakları olduğunu belirtmiştir. Bu bakımdan mahkeme bu dört aylık 

ücrete hükmederken, işçinin fesih tarihinden itibaren ilk dört aylık sürede başka bir 

işte çalışıp çalışmadığının araştırılması, bu sürede başka bir işte çalıştığının 

belirlenmesi halinde, işçinin kazandığı miktarın düşülmesi gerektiği belirtilmiştir166 

Feshin geçersizliğine hükmedilmesi halinde işçiye boşta geçen 

sürenin tümüne ilişkin ücreti değil bu sürenin en çok dört aylık kısmı için ücreti ve 

hakları ödenmektedir. Böyle sınırlı bir alacak hakkından bir de indirim yapılması 

gerektiğine ilişkin bir yorum her şeyden önce adalete ve işçinin korunması ilkesine 

uygun düşmez. Kaldı ki İK 21/3'ün mutlak ve açık ifadesi de bu yönde bir yoruma 

ve mahsup hükmünü düzenleyen Borçlar Kanunu’nun 325. maddesine baş-

vurulmasına olanak tanımamaktadır. Hükümde herhangi bir istisnaya yer ver-

meyecek şekilde açık ve kesin olarak, "Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırıl-

madığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları 

ödenir" denilmiştir. Kanun koyucu bir mahsup işlemini gerekli görseydi, bunu 

hükümde belirtme yoluna giderdi. Ayrıca mahsubun yapılması iş akdi feshedilen ve 

başka bir işte çalışmaması beklenemeyecek işçinin çalışma hakkına dolaylı yönden 

bir baskı anlamı da taşıyabilir167.  

En çok bu dört aylık dönemde işsizlik sigortasından yararlanmış 

olabilir; bu dönemde iş akdi feshedilen işçi işsizlik sigortasından yararlanmış ise, 

dört aylık ücretten mahsup etmek veya dört aylık ücreti almış ise işverene iadesi 

gerekir mi?  
                                                 
165 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 195; Eyrenci, Taşkent,  Ulucan, Bireysel İş 
Hukuku, s. 165; Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e.,  s. 267. 
 
166 Ekmekçi, “Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları”, s. 135-136; Alpagut, “İş Sözleşmesinin 
Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 247; Ekmekçi, Sunulan tebliğlerin    değerlendirilmesi, s. 179; Ekmekçi, 
“Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları ”, s. 13; Uçum, “İşe İade taleplerinde Başlıca 
Sorunlar”, s. 125. 
 
167 Süzek, “İş Hukuku”,  s. 489; Tuncay, “İş Güvencesi-Karar İncelemesi”, s. 60-61. 
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Öğretide yine farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüş, işsizlik 

sigortasından yararlanmış olması durumda da bir değişiklik yaratmayacağını 

belirtmiş168; diğer görüş ise, fesih mahkemece geçersiz sayılıp işçinin en çok dört 

aya kadar ücrete hak kazanması işsizlik sigortası hükümleri ile çelişeceğini, çünkü 

işsizlik ödeneği işsiz kalan işçiye verilip ve bu ödeneği alan kişinin gelir getirici bir 

işte çalışmaması (ücret almaması) gerektiği, aksi takdirde ödeneğinin kesileceği ve 

yapılan ödemelerin Türkiye İş Kurumu’na iadesi gerekeceği belirtilmiştir. Bu 

nedenle, bir düzenleme yapılarak bu konuda İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleriyle 

İş Kanunu’nun iş güvencesi kurallarının uyumunun sağlanması uygun olacaktır169. 

İşçinin çalıştırılmadığı en çok dört aylık sürede yürürlüğe giren 

zamlar, söz konusu ücretin belirlenmesinde dikkate alınacaktır170. Bu süre içinde iş 

sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile ya da işyeri uygulamasından doğan 

ikramiye, giyim ve yakacak yardımı gibi haklar da hüküm altına alınmalıdır. An-

cak, işçinin fiilen çalışmasına bağlı olarak yapılan yardımlar, örneğin ulaşım ve 

yemek gibi yardımların parasal bedelini talep hakkından söz edilemeyecek, yasanın 

saydığı diğer haklar kapsamında değerlendirilemeyecektir171. 

Bu dört aylık kısım bir ücret olarak nitelendirildiği için ek bildirge 

ve bordro verilmesi gerekir. Prim kesintisi yapılacaktır. Bu primler iş kazaları ve 

meslek hastalıkları sigortası, işsizlik sigortası kapsamında ise işsizlik sigortası dahil 

olmak üzere tüm sigorta kollarına it primler veya emekli ise sosyal güvenlik destek 

primidir. Ancak işçi dört aylık süreye işverenin işçisi olduğu için işe giriş 

bildirgesinin verilmesine gerek yoktur. SSK 4.3.2004 tarih ve 16-330 Sayılı 

Genelgesi yeni bir işe giriş bildirgesine ihtiyaç olmadığını isabetli olarak 

belirtmiştir. Ancak işçi aynı iş yerinde değil de, işçinin rızasıyla aynı işverene ait 

                                                 
168 Eyrenci, Taşkent, Ulucan, “Bireysel İş Hukuku”, s. 166; Uçum, “İşe İade Taleplerinde Başlıca  
    Sorunlar”, s. 87. 
 
169Tuncay, “İş Güvencesi-Karar İncelemesi”,  s. 61; Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama  
   Sorunları”, s. 139; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 248. 
  
170Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 160; Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası 
Uygulama Sorunları”,  s. 139. 
 
171 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e.,  s. 267-268. 
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başka bir iş yerinde işe başlatıldığı taktirde bu yeni işyeri Kurum’un bir başka 

müdürlüğünün çevresine giriyorsa, işlemlerin yeniden yapılması gerekecektir172. 

SSK 4.3.2004 tarih ve 16-330 Sayılı Genelgede; boşta geçen dört 

aylık ücrete ilişkin prim belgelerinin ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar 

verilmesi ve bu belgelerdeki primlerin takip eden ayın sonuna kadar ödenmesinin 

fiilen imkansız olduğundan, bu yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için bir süre 

tanınması zorunluluğundan söz edilmiş ve genelgede geriye doğru dört aylık ücrete 

ilişkin prim belgeleri ve primlerin hangi sürede ve ne şekilde ödeneceği konularında 

açıklamalara yer verilmiştir. Bu açıklamalarda; iş mahkemelerinde taraflara hazır 

ise 8 günlük süre içinde temyiz edilmez ise kararın kesinleşeceği, taraflar hazır 

olmadan verilen kararda ise gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 8 günlük süre 

içinde temyiz edilmez ise kararın kesinleşeceği, kesinleşen kararın taraflara 

tebliğinin zorunlu olmadığı belirtilmiştir. 21. maddeye göre geriye doğru 

düzenlenen prim belgelerinin, mahkeme kararı temyiz edilmemesi halinde kararın 

kesinleştiği, temyiz edilmesi halinde Yargıtay ilamının işverene veya vekiline tebliğ 

edildiği Yargıtay onama ilamı taraflara tebliğ edilmemiş/edilememiş ise Yargıtay 

onama ilamının kararı vermiş olan mahkemenin kalemine intikal ettiği tarihi takip 

eden ayın sonuna kadar verilmesi ve aynı sürede sigorta primlerinin ödenmesi 

halinde idari para cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır173.   

Genelde işçinin işe iade hakkından yararlanabilmesi için kesinleşen 

mahkeme karının tebliğinden itibaren on içinde işverene başvurma 

zorunluluğundan ve yapılan davet üzerine işe başlama zorunluluğundan 

bahsedilmemiştir. İşe iade davlarında ödeneceği sonradan ortaya çıkan geriye doğru 

en çok dört aylık ücret söz konusudur. Kurum genelgesinde; işe aide davası lehine 

sonuçlanan işçinin geriye doğru en çok dört aylık ücrete hak kazandığı düşünülerek, 

tüm yapı bunun üzerine kurulmuş, bu ücretlere ilişkin primlerin ve belgelerin 
                                                 
172 Ekmekçi, “Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları ”,  s. 139. aynı yazar, “S.S Kurumu 
Başkanlığı’nın , İşe İade Kararı Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi Ve Primlerin 
Ödenmesi Sürelerine İlişkin 4.3.2004 tarih ve 16-330 Sayılı Genelgesi Üzerine”, s.967 
 
173 Ekmekçi, “S.S Kurumu Başkanlığı’nın , İşe İade Kararı Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin 
Verilmesi Ve Primlerin Ödenmesi Sürelerine İlişkin 4.3.2004 tarih ve 16-330 Sayılı Genelgesi 
Üzerine”, s.967-968. 
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kararın kesinleşmesini takip eden ayın sonuna kadar verileceğinden söz edilmiştir. 

Oysa işe iade kararının kesinleştiği tarihte henüz işçinin geriye doğru dört aylık 

ücrete hak kazanıp kazanmadığı belli değildir. Kesinleşme kararının işçiye 

tebliğinden itibaren 10 gün içinde işverene başvurması ve bir ay içinde işverenin 

daveti üzerine işe başlamak zorundadır. İşçinin kesinleşen mahkeme kararına 

rağmen işverene başvurmaması veya davet üzerine işe başlamaması durumunda, 

geriye doğru dört aylık ücrete hak kazanmayacaktır. Dolayısıyla işçi için prim 

bildirgesi verilmeyeceği ve SSK primi ödenmeyecektir. Kurumun genelgesinde bu 

durum göz ardı edilmiştir. Yine genelgeye göre primlerin dört aylık ücrete hak 

kazandığı belli olmayan bir dönemde yatırılması söz konusu olacaktır. Kurum işe 

aide davası dışında talep edilen herhangi bir ücret gibi değerlendirmiş, işçinin bu 

alacağa ilişkin hak kazanma şartı olan başvurma şartını göz ardı etmiştir174.  

Bu nedenle; işe iade davası sonrasında hükmedilen geriye doğru dört 

aylık ücretlere ilişkin prim belgelerinin verilmesi ve primlerin ödenmesinde, 

mahkeme kararının kesinleştiği değil, işçinin işe başladığı tarihin veya işverenin işe 

başlatmama iradesinin ortaya çıktığı tarihin esas alınması ve  bu tarihi izleyen ayın 

sonuna kadar söz konusu belgeler verildiği ve primler ödendiği taktirde idari para 

cezası ve gecikme zammı uygulanmaması gerekir175. Kurum bu eleştirileri dikkate 

alarak hatalı genelgesini değiştirmiştir.  

İşçinin süresi içinde işverene başvurmaması ya da süresi içinde 

başvurmasına rağmen başvurusunda işe iade talep etmemesi halinde boşta geçen 

süre ücreti ve diğer hakları talep hakkı doğmayacaktır. Buna göre işçinin 

başvurusunda işe başlatılmak yerine doğrudan tazminat talebinde bulunması halinde 

boşta geçen süre ücret ve hakları isteme hakkı artık mümkün olmayacaktır. Ancak, 

on iş günlük süre içinde kalmak kaydı ile sonradan işe başlatılmayı istemesi halinde 

                                                 
174 Ömer Ekmekçi, “S.S Kurumu Başkanlığı’nın , İşe İade Kararı Alan Sigortalılar İçin Prim  
Belgelerinin Verilmesi Ve Primlerin Ödenmesi Sürelerine İlişkin 4.3.2004 tarih ve 16-330 Sayılı  
Genelgesi Üzerine”, İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Temuz 2005, Legal 
 s.969-970. 
 
175 Ekmekçi, “S.S Kurumu Başkanlığı’nın , İşe İade Kararı Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin 
Verilmesi Ve Primlerin Ödenmesi Sürelerine İlişkin 4.3.2004 tarih ve 16-330 Sayılı Genelgesi 
Üzerine”, s.970-971. 
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sözü edilen ücret ve hakları talep hakkından söz edilebilecektir176.  

İşverenin boşta geçen süre ücret ve diğer hakları ödeme 

yükümlülüğü işçinin kesinleşen feshin geçersizliğine ilişkin kararın tebliğinden 

itibaren on iş günü içinde işe başlatılması için başvurması ile doğar. Dört aylık 

süreye ilişkin ücretler işçinin işverene başvurusu ile muacceliyet kazandığından, 

faizin başlangıcı dava tarihi değil işçinin işverene başvurduğu tarih olacaktır. Bu 

nedenle, başvurma tarihi boşta geçen süre ücret ve diğer haklar bakımından hem 

faiz hem de zamanaşımı başlangıç tarihidir. Dört aylık süre içinde ücret ve diğer 

hakların ödeme tarihleri sözleşme ile açıkça kararlaştırılmış olsa bile burada sözü 

edilen ücret ve diğer haklara işçinin süresi içinde işverene yaptığı başvuru 

tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Zira, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü 

işçinin müracaat ettiği tarihte doğmaktadır177.  

İş akdinin feshi geçersiz sayıldığında, işçi işverence işe başlatılsın 

veya başlatılmasın kendisine en çok dört aya kadar ücret ödeneceğinden bu ücret 

üzerinden sosyal sigorta priminin kesilmesi gerekir. Buna karşılık, söz konusu üc-

retin, hak edilmesi feshin mahkemece geçersiz sayılmasına bağlı bir alacak oldu-

ğundan, sosyal sigorta primine baştan itibaren gecikme zammı uygulanması uygun 

olmaz178. 

 

V- GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARINA İLİŞKİN 

HÜKÜMLERİN NİTELİĞİ 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinin son fıkrasının "Bu 

maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle 

değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir" hükmüne göre 

                                                 
176 Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s. 268. 
 
 
177 Süzek, İş Hukuku, Beta Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2006, s. 488; Çankaya, Günay, Göktaş, 
a.g.e., s. 268. 
 
178Tuncay, “İş Güvencesi-Karar İncelemesi”, s. 60; Süzek, İş Hukuku, s. 488;  Çankaya, Günay, 
Göktaş, a.g.e., s. 268. 
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işverenin bir ay içinde işçiyi işe başlatma zorunluluğu, işe başlatmaması halinde 

ödenecek tazminatın miktarı, işçinin yargılama süreci boyunca çalışmadığı süre için 

ve en çok 4 aylık ücreti ve diğer haklara ilişkin alacağının ödenmesi ve işverenin 

bildirim sürelerine ilişkin yaptığı peşin ödemenin bu alacaktan mahsup edilmesine 

ilişkin esasların  hiçbir şekilde sözleşmelerle aksinin kararlaştırılamayacağı hükme 

bağlanmıştır. Bu düzenlemelerin aksini kararlaştıran sözleşme hükümlerinin 

geçersiz olacağı belirtilmiştir. 21. maddenin bu hükmü gereğince 21 madde mutlak 

emredicidir. 179. 

 Ayrıca yasanın bu konudaki gerekçe hükmüne göre de "Maddede 

öngörülen tazminatların sözleşmelerle artırılmaması için, bunların 

değiştirilemeyeceği vurgulanmıştır". Görüldüğü gibi, İş Kanunu’nun 21. 

maddesinin ilk üç fıkrası mutlak emredici hale getirilmiş, tarafların sözleşme 

serbestisi sınırlandırılmış, işçi lehine de olsa adı geçen hükümlerin değiştirilmesi 

yasaklanmıştır. Bu durumda toplu iş sözleşmesiyle veya iş akdiyle örneğin iş 

güvencesi tazminatı sözleşmeyle artırılamayacak, dört-sekiz aylık ücret tutarındaki 

tazminat sözgelimi bir yıllık ücret tutarına çıkarılamayacaktır180.  

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17-21 maddelerinde iş güvencesi 

hükümleri düzenlemiş, 21. maddenin açık hükmü ile bu maddenin mutlak emredici 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu hükmün mutlak emrediciliği konusunda kuşku 

duymamak gerekir. Yargıtay vermiş olduğu kararda otuz işçi ölçütünün nispi 

emredici olduğu kabul etmiş, toplu iş sözleşmesi ile bu ölçütün tamamen 

kaldırılması veya azaltılması şartını geçerli kabul etmiştir181. 

                                                 
179 Ulucan, İş Güvencesi, s. 85; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 93; Eyrenci,  
    Taşkent,Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 168; Engin, “İşe İade ve Uygulama Sorunları”,  
    s. 81; Egemen, “Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta İş Güvencesi”, s. 101; Çelik, İş     
    Güvencesi, s . 47;Şahlanan, “İş Güvencesinde Otuz İşçi Koşulunun Nispi Emrediciliği (Karar 
İncelemesi)”, s. 2. 
 
180 Süzek, İş Hukuku, s. 490; Kılınçoğlu, 4857 İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması,  
s. 241; Çelik, İş Güvencesi, s. 47. 
 
 
181 Y.9.HD.2005/12317E. 2005/19404K., 26.05.2005, Şahlanan, “İş Güvencesinde Otuz İşçi 
Koşulunun Nispi Emrediciliği (Karar İncelemesi)”, s.2-4 
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İş Kanunu’na göre işçiyi feshe karşı koruyan iş güvencesi 

hükümlerinin bu emredici olma özelliği nedeniyle, işçiden, önceden dava 

açmayacağına, dava hakkından feragat ettiğine dair alınacak feragatler geçerli 

değildir. Ancak işe iade davası açıldıktan sonra yapılan feragat geçerlidir. Örneğin 

iş sözleşmesi feshedilen işçiye kıdem, ihbar tazminatı ödenmiş, alınan ibranamede 

ilerde işe iade davası açılmayacağını, bu haktan feragat ettiğini belirtilen ibareler 

geçerli değildir182. 

Öğretide diğer bir görüşe göre; uygulamada iş sözleşmesinin feshi 

sırasında alınan ibraname, feragatnamede bulunan işe iade davası açılmayacağına 

dair ibarelerin geçerli olduğu ileri sürülmüştür. Fesihten önce böyle bir belge 

alınırsa geçersizdir. Çünkü fesihten önce böyle bir hak doğmaz. Fesih sırasında 

kuşkuya yer vermeyecek şekilde alınan ve açıkça düzenlenen feragatlerin geçerli 

olduğu ileri sürülmüştür183. 

 

VI- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA  

Toplu İşçi Çıkarma konusu İş Kanunu’nun 29. maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu maddede, "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 Kurumu’na bildirir. İşyerinde çalışan işçi sayısı; a) 20 ile 100 işçi 

arasında ise, en az 10 işçinin, b) 101 ile 300 arasında ise, en az yüzde on oranında 

işçinin, c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, işine 17. madde uyarınca ve bir 

aylık süre içinde aynı tarihte ve farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma 

sayılır" hükmü yer almıştır.  

                                                 
182 Akı, Altınbaş, Bahçıvanlar, Uygulamada İş Güvencesi, s. 163-164; Ekmekçi, “Yeni İş Kanunu 
Karşısında, Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları Üzerine”, s. 135; Güzel, “İş Güvencesine 
İlişkin Değerlendirme”, s. 117. 
 
183 Murat Engin, “İşe İade ve Uygulama Sorunları”, İş Hukuku Uygulama Sorunları ve Türk 
Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma, 2006, İstanbul Barosu Yayını s. 82. 
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4857 Sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesi 158 sayılı uluslararası 

çalışma sözleşmesinin 13 ve 14. maddeleri ile Avrupa Birliği’nin 75/129 ve 98/59 

sayılı yönergelerindeki ölçütler esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır184. 29. 

maddede toplu işçi çıkarama kavramına yer vererek, toplu işten çıkarma  prosedürü 

açıklanmış ve işverenin uyması gereken kurallar belirlenmiştir. 

29. maddeye göre; işverenin ekonomik, teknolojik, yapısal ve 

benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu işyerinde çalışan işçi sayısı; 

- 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,  

- 101 ile 300 arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, 

- 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, işine 17. madde uyarınca ve 

bir aylık süre içinde aynı tarihte ve farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma 

oluşturmaktadır. 29. maddeye göre işçi sayısı dikkate alınarak toplu çıkarma hususu 

düzenlenmiştir. 

Görüldüğü gibi, bir toplu işçi çıkarmadan söz edilebilmesi için 

işyerinden İK 29/2'de belirtilen oranlarda İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca işçi 

çıkarılması gerekir. Bu sayıda işçi bir defada veya farklı tarihlerde de olsa bir aylık 

süre içinde işten çıkarılmış olmalıdır. Bu sayının altında işçinin işine son verilmişse, 

yapılan fesihlere İş Kanunu’nun 29. maddesi uygulanmaz185. 

İş Kanunu’nun 29. maddesinin 1. fıkrası uyarınca toplu işçi 

çıkarmada geçerli fesih nedenleri, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme 

gerekleridir. Toplu işçi çıkarma nedenleri ile İş Kanunu’nun 18. maddesinde 

belirtilen işletme, işyeri ve işin gerekleri arasında geniş ölçüde özdeşlik 

                                                 
184 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 196; Süzek, İş Hukuku, s. 493; Alpagut, “İş 
Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 231; Eyrenci, Taşkent,Ulucan,  Bireysel İş Hukuku, s. 
170; Ulucan, İş Güvencesi, s. 89; Murat Engin, “Toplu İşçi Çıkarma”, İş Güvencesi Temel 
Kavramlar Ve  
Uygulamadan Öneriler,2.bs., İstanbul , 2003, İstanbul Barosu  
Yayını s. 66; Aziz, Çelik, “Yeni İş Yasasının Anlamı” (çevrimiçi), 
http://www.geocities.com/ceteris_paribus_tr/a_celik3.doc, erişim: 21.08.2006) s. 27; Demircioğlu, 
Sorularla Yeni İş Yasası, s. 110. 
 
185 Eyrenci, Taşkent, Ulucan,  Bireysel İş Hukuku, s. 171; Süzek, İş Hukuku, s. 493; Alpagut, “İş 
Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 231; Çelik, İş Güvencesi, s. 49; Mollamahmutoğlu, İş 
Hukuku, s. 604; Demircioğlu, Sorularla Yeni İş Yasası, s. 111. 
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bulunmaktadır. Bu gereklere uygun olarak yapılmayan fesihler geçersiz sayılır. 

İşçinin yeterliliği ve davranışlarına dayanılarak yapılan fesihler toplu çıkarma 

kavramı içinde yer alamayacaktır186. 

İşçi tarafından yapılan fesihler toplu çıkarma kavramının dışındadır. 

İşveren sebebiyet verse bile işçi tarafından yapılan fesihlerde toplu işçi çıkarma 

kavramı içinde değerlendirilemeyecektir. İş Kanunu’nun 22. maddesi bu hususun 

tipik örneğidir187. 

Toplu işçi çıkarmanın varlığı için bir aylık süre hangi tarihten 

itibaren işleyeceği konusunda kanunda açıklık yoktur. Her fesihten sonra bu sürenin 

işlemesi gerekir188. 

İşverenin toplu işçi çıkarmadan otuz gün önce işyeri sendika 

temsilcilerine, bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na yapacağı bildirimde İK 

29/3 uyarınca işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları 

ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin 

bilgilerin bulunması zorunludur189. 

İşveren bildirimde bulunduktan sonra işyeri sendika temsilcileri ile 

bu konu hakkında görüşme yapmak zorundadır. İK 29/4 gereğince "Bildirimden 

sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu 

işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çı-

karmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. 

Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir". 

İşyeri sendika temsilcileri ile yapılan toplantıda bir sonuca ulaşılması ve bir karar 

verilmesi zorunluluğu yoktur. Toplantı bir bilgi verme ve danışma toplantısı 

                                                 
186 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 231; Süzek, İş Hukuku, s. 493; Ulucan,           
   İş Güvencesi, s. 89; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 604. 
 
187 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 231-232. 
 
188 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 232. 
 
189Çelik, İş Güvencesi, s. 49; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, Bireysel İş Hukuku, s. 171; Süzek, İş  
    Hukuku, s. 494; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 232; Faruk Andaç, 
   “Yeni İş Kanunun Öngördüğü Yükümlülükler”, İşveren Dergisi, Temmuz 2003, (çevrimiçi),  
      http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=760&id=45, (erişim:25.08.2006) 
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niteliği taşımaktadır190.  

İşveren ile sendika temsilcisi arasındaki görüşme, toplu işçi 

çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın 

işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacına yöneliktir. 29. 

madde salt sendika temsilcisi ile görüşmeyi öngörmüştür. Sendika temsilcisinin 

olmadığı yerde böyle bir görüşme olmayacaktır. Bu durum 29. maddenin aksayan 

bir yönüdür191. 

İş Kanunu’nun 29. maddesinin 5. fıkrasına göre "Fesih bildirimleri, 

işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün 

sonra hüküm doğurur". Bu hüküm uyarınca İK 17'de yer alan işçinin kıdemine göre 

iki haftadan sekiz haftaya kadar değişen bildirim süreleri bölge müdürlüğüne 

yapılan bildirim tarihinden otuz gün geçtikten sonra işlemeye başlayacaktır. Bu 

otuz günlük sürenin bitiminden sonra işverence bildirim süresine ait ücret peşin 

ödenmek suretiyle iş akdi sona erdirilebilir. Otuz günlük süre dolmadan peşin 

ödeme yoluna gitmişse fesih otuz günün sonunda hüküm ve sonuç doğurur192.  

İşyerinin sürekli kapatılması, İş Kanunu’nun 29. maddesinin 6. 

fıkrasında düzenlenmiş, bu hükme göre "İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve 

devamlı surette faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz 

gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye iş Kurumu’na bildirmek ve iş-

yerinde ilan etmekle yükümlüdür". Görüldüğü gibi, işyerinin kapatılması halinde 

işverenin bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na bildirimde bulunma 

zorunluluğu olmasına karşın işyeri sendika temsilcilerine herhangi bir bildirimde 

bulunma ve onlarla görüşme yapma yükümlülüğü yoktur193.  

                                                 
190 Süzek, İş Hukuku s. 494; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 232; 
Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 604. 
 
191 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 233. 
 
192 Ulucan, İş Güvencesi, s. 90; Süzek, İş Hukuku, s. 494; Uçum, Yeni İş Kanunu Seminer 
Notları, s. 174-175; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 234; aksi görüş Eyrenci, 
Taşkent,Ulucan,  Bireysel İş Hukuku, s. 172. 
 
193 Uçum, Yeni İş Kanunu Seminer Notları, s. 175; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, 
 s. 197; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 235. 
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29. maddede yer alan iş yerinin kapatılması kavramı, işyerinin 

tamamının sürekli şekilde kapanması olup,  işyerinin kısmen kapanması, geçici 

kapatılması, belirli bir bölümünün veya biriminin kapatılması ve benzeri haller bu 

kapsamda değildir194.  

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları 

hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi 

çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz. Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan 

işçilerin işten çıkarılmaları işin gereği niteliğinde olmayan toplu çıkarma şeklinde 

ise, toplu işten çıkarma usulü uygulanacaktır195. 

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırılığın yaptırımı cezai ve 

hukuki olarak ele almak gerekir. Cezai yaptırım;  İş Kanunu’nun 100. maddesine 

göre "Bu Kanunun 29. maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran işveren 

veya işveren vekiline işten çıkardığı her işçi için iki yüz milyon lira para cezası 

verilir". Bu nedenle, örneğin gerekli yerlere bildirimlerde bulunmayan, işyeri 

sendika temsilcileri ile toplantı yapmayan, otuz günlük süreyi beklemeden işçi 

çıkaran işveren toplu işçi çıkarmaya konu olan işçi sayısı kadar yukarıda belirtilen 

idari para cezası ödemek zorunda kalır196. 

Yargıtay 9.H.D toplu işçi çıkarma kuralına uymamamın hukuki 

yaptırımının olmadığını, salt idari para cezası olduğunu belirtmiştir. Bu görüşü 

benimsemek toplu işçi çıkarma prosedürünün ciddi bir etkinliğinin bulunmayacağı 

anlamına gelir197. 

İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 18, 19, 20 ve 21. 

madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde 

                                                                                                                                        
 
194 Uçum,Yeni İş Kanunu Seminer Notları, s. 175. 
 
195 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 197; Uçum, Yeni İş Kanunu Seminer Notları, 
s.176; Çelik, İş Güvencesi, s.50 ; Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s.607. 
 
196 Süzek, İş Hukuku, s. 495; Eyrenci, Taşkent,Ulucan,  Bireysel İş Hukuku, s. 172. 
 
197 Engin, “Toplu İşçi Çıkarma”, s. 71; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 235. 
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işçi bu maddelere göre dava açabilir. İşveren iş güvencesinin koruyucu 

hükümlerinden kaçınmak için toplu işten çıkarılan işçiler iş güvencesi hükümlerine 

göre işe iade davası açabilir198. 

Toplu işçi çıkarmanın işverene yüklediği bir yükümlülük de belirli 

koşulların varlığı halinde işten çıkardığı işçilerle, yeniden iş akdi kurmak zorunda 

olmasıdır. İK 29/6'ya göre "işveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren 

altı ay içinde aynı nitelikte iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri 

uygun olanları tercihen işe çağırır". İşverenin söz konusu yükümlüğünün doğması 

için işyerine altı ay içinde yeniden işçi almak istemesi ve işçi alma ihtiyacının aynı 

nitelikte işler için doğmuş bulunması gerekir. Farklı nitelikte işler için işçi 

alınacaksa bu yükümlülük doğmaz. Ancak bu hükme işverenin aykırı 

davranmasının hiçbir yaptırımı bu maddede öngörülmemiştir199.  

 

 VII- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK 

(DEĞİŞİKLİK FESHİ) 

 

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 1475 sayılı yasaya göre getirdiği 

önemli yeniliklerden biri de Çalışma Koşullarında Değişiklik (Değişiklik Feshi)  

kavramını hukuk sistemimize getirmiş olmasıdır.  

Bunu düzenleyen İş Kanunu’nun 22. maddesine göre "İşveren, iş 

sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve 

benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir 

değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle 

uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul 

edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde ka-

bul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için 

                                                 
198 Uçum, Yeni İş Kanunu Seminer Notları, s. 176; Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku,  
s. 197; Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 236. 
 
199 Alpagut, “İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 236-261; Süzek, İş Hukuku, s. 495. 
 



 144

başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine 

uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21. madde 

hükümlerine göre dava açabilir" hükmü yer almıştır. 

 Bu düzenleme getirilmeden önce 1475 sayılı İş Kanunu döneminde 

işveren işçi aleyhine çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yaptığında, işçi iş 

akdini haklı nedenle feshedebiliyor, kıdem tazminatına hak kazanmakla birlikte 

sözleşmeyi kendisi feshettiği için ihbar tazminatını talep edemiyordu. Daha doğru 

bir deyimle, işçi ya aleyhine değişen çalışma koşullarını kabul etmek ya da iş akdi-

ni feshetmek zorunda kalıyordu200.  

4857 sayılı İş Kanunu’nda getirilen hükümle işçinin çalışma 

koşullarında esaslı değişikliği kabul etmemesi halinde işveren ya bu değişikliği 

yapmamak veya iş akdini feshetmek zorunda kalmakta, böylece işçi sadece kıdem 

tazminatı değil sözleşmenin işverence feshine bağlanan bütün hakları isteyebilmek 

olanağına kavuşmaktadır.  

Kanunun değişiklik feshine ilişkin gerekçesinde "Madde ile 

amaçlanan, belirli olumsuz koşulların varlığında, işçinin sözleşmesinin doğrudan 

feshedilmesi yerine, çalışma koşullarında belirli değişiklikler yapılması yoluyla, iş 

ilişkisinin sürdürülmesinin sağlanmasıdır" denilmiştir201. 

Gerçekten hükümde, işverenin geçerli nedenleri olsa da, ilk aşamada 

iş akdinin sona erdirilmesi değil çalışma koşullarında değişiklik yapılarak 

sözleşmenin devam etmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir deyimle iş akdinin geçerli 

bir nedenle işverence feshinin mümkün olduğu bir durumda, çalışma koşullarında 

esaslı değişiklik yoluyla sözleşmenin sona ermesi engellenmeye çalışılmaktadır202. 

                                                 
200  Süzek, İş Hukuku, s. 496; Ulucan, İş Güvencesi,  s. 86; Kübra Doğan Yenisey, “Çalışma 
Koşullarında Değişiklik”, III Yılında İş Yasası,Bodrum, 21-25 Eylül 2005, T.T.S.Çimento ve Cam 
Sanayi İşverenleri Sendikası s. 105; Demircioğlu, Sorularla Yeni İş Yasası, s. 98; Uzun, “İş 
Sözleşmesinin Sona Ermesi”, s. 70. 
 
201 4857 Sayılı İş Kanunu 22. madde gerekçesi. 
 
202 Aktay, Arıcı, Kaplan/Senyen, İş Hukuku, s. 198; Süzek, İş Hukuku, s. 496; Doğan Yenisey, 
“Çalışma Koşullarında   Değişiklik”, s. 110. 
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İşveren iş koşullarındaki işçi aleyhine olan esaslı değişikliği işçiye 

yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ancak bu değişiklik işçi lehine ise 22. madde 

uygulanmaz. Yapılan esaslı değişikliğin işçi aleyhine olması gerekir. Bu esaslı 

değişiklik işçiye yazılı bildirilmek zorundadır. Yazılı olmayan değişiklik önerisi 

işçiyi bağlamaz. Yazılı olarak yapılan değişiklik önerisi işçi tarafından 6 işgünü 

içinde red edilirse iş koşullarında esaslı değişiklik yapılamaz. 6 işgünü işçi 

tarafından kabul edilirse iş ilişkisi yeni iş koşulları ile devam eder203. 

Yaptığı değişiklik önerisi reddedilen işveren iki seçenekle karşı 

karşıyadır. İşveren ya çalışma koşullarında değişiklik yapmaktan vazgeçecek ve 

sözleşme eski koşullarda devam edecek ya da değişikliğin geçerli bir nedene 

dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak 

açıklayacak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş akdini feshedecektir. Bu 

durumda işveren, işçiye koşulları varsa kıdem tazminatı ve bildirim süresine 

uymazsa ihbar tazminatı ödeyecektir204 

İşveren tarafından yapılan fesih üzerine, bu aşamada İK 18'in kapsamına 

girenler bakımından iş güvencesi hükümleri devreye girecek ve işçi iş güvencesi 

hükümleri (m. 18-21) uyarınca feshin geçersizliğini ileri sürerek işe iade davası 

açabilecektir. Bu durumda işveren İK 18/1'e göre feshin, işletmenin, işyerinin veya 

işin gereklerinden ya da işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan 

geçerli bir nedene dayandığını ispatlamak zorunda kalacaktır. Bu itibarla, işveren 

çalışma koşullarında değişiklik önerisini yaparken temelde, bu değişikliği 

gerektiren geçerli bir fesih nedenine dayanmak durumundadır. Geçerli neden 

mevcutsa, koşulları varsa işçi ihbar ve kıdem tazminatı alır, aksi takdirde daha önce 

incelediğimiz geçersiz feshin hukuki sonuçları (İK 21) doğar205. 

                                                 
203 Eyrenci, Taşkent,Ulucan,  Bireysel İş Hukuku, s. 169; Süzek, İş Hukuku, s. 496; Ulucan, İş 
Güvencesi ,  s. 86; Doğan Yenisey, “Çalışma Koşullarında Değişiklik”, s. 107; Demircioğlu,    
Sorularla Yeni İş Yasası, s. 81; Uzun, “İş Sözleşmesinin Sona Ermesi”, s. 70. 
 
204 Eyrenci, Taşkent,Ulucan,  Bireysel İş Hukuku, s. 170; Süzek, İş Hukuku, s. 498; Ulucan, İş 
Güvencesi,  s. 86. 
 
205  Doğan Yenisey, “Çalışma Koşullarında Değişiklik”, s. 130-131; Eyrenci, Taşkent,Ulucan,   
       Bireysel İş Hukuku, s. 170; Ulucan, İş Güvencesi,  s. 86. 
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İşveren işçiye çalışma koşullarında esaslı değişiklik önerisinde 

bulunmuş, işçi bunu kabul etmemişse, buna karşılık işveren İK 22 uyarınca iş 

akdini feshetmezse taraflar arasında iş akdi aynen devam eder. İşverenin buna 

rağmen çalışma koşullarını tek taraflı olarak değiştirmesi, iş akdinin ihlali, bu 

sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmemesi anlamına gelir ve bunun hukuki 

sonuçları uygulanır. Daha doğru bir ifadeyle, işveren hangi konuda tek taraflı 

değişiklik yapmışsa, buna ilişkin yaptırımlar ortaya çıkar206. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi ile getirilen işçinin çalışma 

koşullarında esaslı değişiklik ancak iş güvencesi kapsamına giren işçiler için söz 

konusu olacaktır207.  Öğretide diğer bir görüş ise, İş Kanunu’nun 22. maddesinde 

yer alan değişiklik feshi hükümleri sadece iş güvencesinin kapsamına giren işçilere 

değil, iş güvencesinin uygulama alanı dışında kalan iş ilişkilerinde de uygulanması 

gerektiğini bildirmiştir208. 

İş Kanunu’nun 22. maddesinin son fıkrasında ise tarafların 

aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilecekleri ancak 

çalışma koşullarındaki değişikliğin geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamayacağı 

hükme bağlanmıştır. Bu hükmü, çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik 

yapılabilmesi için, 1475 sayılı kanun döneminde olduğu gibi işverenin değişiklik 

önerisini sözlü olarak yapmasının işçinin de bunu sözlü olarak hatta zımnen kabul 

etmesinin yeterli olacağı şeklinde yorumlamamak gerekir. Söz konusu değişiklik 

esaslı nitelik taşımıyorsa, bu takdirde işverenin sözlü önerisi işçi tarafından sözlü 

olarak veya zımnen kabul edilebilir209.  

 

 

 

                                                 
206 Süzek, İş Hukuku, s. 498. 
 
207 Eyrenci, Taşkent,Ulucan,  Bireysel İş Hukuku, s. 170. 
 
208 Süzek, İş Hukuku, s. 499. 
 
209 Uzun, “İş Sözleşmesinin Sona Ermesi”, s. 71;Süzek, İş Hukuku, s. 499. 
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VIII- İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN SENDİKAL NEDENLE 

FESHİ VE İŞ GÜVENCESİ  

 

1- İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Güvencesi 

 
 4773 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Türk 

Hukuku’nda tek iş güvencesine sahip kesim olan işyeri sendika temsilcileri, 

Sendikalar Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca temsilci olmaları nedeni ile işten 

çıkarılmaları halinde işe iade kararı alarak işlerine dönme olanağına sahiptiler. Bu 

defa, yeni İş Kanunu’nun 117. maddesinde, Sendikalar Kanunu’nun 30. 

maddesindeki sendika temsilciliği ile ilgili özel düzenlemenin birinci ve ikinci 

fıkrasında değişikliğe gidilerek yeni İş Kanunu’nun 21. maddesine bir atıf 

yapılmıştır210.  

Sendikalar Kanunu’nun 30. maddesi; “… İşyeri sendika temsilcisinin 

‘belirsiz süreli’ hizmet akdinin işveren tarafından feshinde İş Kanunu’nun ilgili 

hükümleri uygulanır. 

Temsilcinin hizmet akdinin sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı 

feshedilmesi halinde, İş Kanunu’nun 21. maddesinin birinci fıkrası uyarınca en az 

bir yıllık ücreti tutarında tazminata hükmedilir. 

İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcisinin çalıştığı işyerini 

değiştiremez veya işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik 

geçersiz sayılır…”  hükmü yer almıştır.     

Görüldüğü gibi işyeri sendika temsilcisine iş güvencesi hükümleri 

uygulanacaktır. Ancak işyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli iş sözleşmesi 

temsilcilik sıfatından kaynaklanan nedenlerle feshedilirse en az bir yıllık ücreti 

tutarında tazminat, bunun dışında geçerli olmayan nedenlerle feshedilirse İş 

Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan 4-8 aylık iş güvencesi tazminatı tutarında 

olacaktır211. 

                                                 
210 Ulucan, İş Güvencesi,  s. 92. 
211 Demircioğlu, Centel, İş Hukuku, s. 265. 
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 İşyeri sendika temsilcisi İş Kanunu, Basın Kanunu veya Deniz İş 

Kanunu ayırımı yapılmaksızın hangi kanuna tabi olursa olsun Sendikalar 

Kanunu’nun 30. maddesinde belirtilen güvenceden yararlanacaktır. İşyeri sendika 

temsilcisinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması yeterli olup, aynı iş kolunda 

otuz işçi bulunması ve işyerinde altı ay kıdemi olması şartı aranamayacaktır212. 

Çünkü bu konuda Sendikalar Kanunu ile, İş Kanunu’na atıf yapılmakla, uygulanma 

koşulları ve kapsam değil, sadece iş güvencesi bakımından geçerli nedenler ve 

usulü esas alınmak istenmiştir. Sendika işyeri temsilcilerinin nitelikleri işçilerin 

niteliklerinden çok farklı olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Böyle olunca işyeri 

sendika temsilcileri bakımından işyerindeki işçi sayısı ile altı aylık kıdem, bu kişiler 

açısından iş güvencesinin uygulanması bakımından dikkate alınmaması doğru 

olur213. 

 Diğer bir görüş ise, aynı iş kolunda otuz işçi bulunması ve işyerinde 

altı ay kıdemi olması şartı aranamayacağı görüşünün kanuni düzenleme karşısında 

bir temenni olduğunu, kanuni düzenleme ile otuz işçi bulunması ve işyerinde altı ay 

kıdemi olması şartının aranacağını belirtmiştir214. 

İşyeri sendika temsilcilerinin hizmet sözleşmesinin feshi dışında da 

bir baskıya maruz kalmalarını engellemek isteyen kanun, ayrıca işverenin işyeri 

sendika temsilcisinin yazılı rızasını almadıkça işyerini değiştiremeyeceğini ve 

işinde esaslı bir değişiklik yapamayacağını hükme bağlamıştır215. 

 

                                                 
212 Tepecik, “İş Güvencesine İlişkin Uygulama sorunları ve Yargıtay Kararları”, İş Güvencesi  
Esasları Ve Uygulama Sorunları, Sendika Yasası Öngörülen Değişikler, Toplu İş Sözleşmesi   
Grev ve Lokavt  Yasası  Öngörülen Değişikler (İş Hukuku Ve Sosyal  Güvenlik hukukuna  
İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri (2004 yılı    toplantısı), İstanbul Barosu Yayınıs. 163;  
Çankaya, Günay, Göktaş, a.g.e., s.157; Süzek, İş Hukuku, s. 492; Eyrenci, Taşkent,Ulucan,  
Bireysel İş Hukuku, s. 150. 
213 Ulucan, İş Güvencesi,  s. 93. 
 
214 Soyer, “ Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi”, s. 67; Tuncay, “İş Güvencesi Yasası Neler    

      Getiriyor”, s. 16. 

 
215Demircioğlu,Centel, İş Hukuku, s. 265;Ulucan, İş Güvencesi,  s. 93; Süzek, İş Hukuku, s. 493; 
Çelik, İş Hukuku Dersleri, s. 341, Çankaya, Günay, a.g.e., s. 157. 
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2- Sendikal Nedenle Fesihte İş Güvencesi 

Sendikalar Kanunu’nun 30. maddesi; “… İşverenin, hizmet akdinin 

feshi dışında, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, 

işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. Sendika 

üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi halinde ise, İş 

Kanunu’nun 18, 19, 20, ve 21. madde hükümleri uygulanır. Ancak, İş Kanunu’nun 

21. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminat işçinin bir yıllık ücret 

tutarından az olamaz. 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde 

Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile 

818 sayılı Borçlar Kanunu’na tâbi olan işçiler ve tarımdan sayılan işlerde çalışanlar 

ile İş Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, aynı Kanunun 18, 19, 20 

ve 21. maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçinin sendika üyeliği veya 

sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi iddiası ile açacağı davada, ispat 

yükümlülüğü işverende olmak üzere 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun genel 

hükümleri uygulanır. İşçiye ödenecek tazminat miktarı için, altıncı fıkra hükmü 

esas alınır…”  hükmü yer almıştır.  

Bu hükme göre sendikaya üye olan işçinin iş sözleşmesi, sendika 

üyeliği veya sendikal nedenlerle feshedilmesi durumunda iş güvencesi hükümleri 

tamamen uygulanacaktır. Ancak İş Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan 4-8 aylık 

iş güvencesi tazminatı burada işçinin en az bir yıllık ücreti tutarından az 

olmayacaktır. 

Sendikal faaliyet, iş saatleri dışında veya iş saatleri içinde işverenin 

rızası ile, işçi sendikalarının faaliyetine katılma, kongre, konferans, seminer, 

yönetim, genel kurul gibi toplantılara katılmaya denir216. 

4857 Sayılı İş Kanunu; iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayan 

işçilerin de sendikal nedenle işten çıkarılmaları halinde en az bir yılık ücretleri 

tutarında tazminata hak kazanmalarını hükme bağlamıştır. Bu durumda, sadece 

dava usulü bakımından İş Mahkemeleri Kanunu’nun genel hükümleri 

                                                 
216 Demircioğlu, Sorularla Yeni İş Yasası, s. 85. 
 



 150

uygulanacaktır. İş Güvencesinin öngördüğü usule uyulma zorunluluğu olmadığı için 

mahkeme, açılan davayı bir ayda bitirmek zorunda olmadığı gibi, Yargıtay da iki 

aylık süre ile bağlı kalmamaktadır. Aykırılığın saptanması halindeyse iş güvencesi 

kapsamında olmayan işçi de bir yıllık ücreti tutarında tazminata hak kazanacaktır217.  

İş güvencesine tabi olmayan işçiler tarafından, sendikal nedenlerle 

hizmet sözleşmesinin feshedildiği iddiasıyla açılacak olan davada da ispat yükü 

işverenin üstünde olacaktır. Diğer bir deyişle işveren, hizmet sözleşmesini sendikal 

nedenlerle feshetmediğini ispatlamak yükümlülüğü altındadır218. 

İş güvencesi hükümlerine göre işe iade davası açılma imkanı olduğu 

durumda sendikal tazminat talep edilemez219. 

SONUÇ 
158 Sayılı İLO sözleşmesine uyum sağlamak amacıyla 1475 Sayılı İş 

Kanunu’nun 13. maddesine, 4773 Sayılı Kanun ile 13/A,13/B,13/C,13/D,13/E 

maddeleri eklenmiş, bu maddeler ile ilk defa kapsamlı iş güvencesi hükümleri 

hukuk sistemimize girmiştir. 4773 Sayılı Kanun 09.08.2002 tarihinde kabul edilmiş, 

15.03.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş, 10.06.2003 tarihine kadar (15.03.2003 -

09.06.2003) kısa bir süre yürürlükte kalmıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu ise 

22.05.2003 tarihinde kabul edilmiş, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 

değişiklikler ve düzenlemeler ile iş güvencesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. 

4857 Sayılı İş Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi dışında tamamen 

yürürlükten kaldırmıştır.   

Bu düzenlemeler ile, özellikle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 

benimsediği iş güvencesi modeli ile feshin geçerli nedene dayandırılması, fesih 

konusunun yargıç denetimini öngörmesi, feshin sonucunda hukuki yaptırım olarak 

işe iade, boşta geçen süreye ilişkin ücret ve iş güvencesi tazminatı konuları 

                                                 
217 Ulucan, İş Güvencesi,  s. 95; Çelik, İş Güvencesi s. 58. 
 
218 Ulucan, İş Güvencesi,  s. 96; Çelik, İş Güvencesi s. 58. 
 
219 Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, s. 554, 589; Çelik, İş Güvencesi, s. 16; Alpagut, “İş 
Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi”,  s. 240; Şahlanan, Genel Değerlendirme, s. 223;  Çankaya, 
Günay, Göktaş, a.g.e., s.48;  Uçum,Yeni İş Kanunu Seminer Notları, s. 155; Soyer, “Feshe Karşı 
Korumanın Genel Çerçevesi”, s. 66; Eyrenci, Taşkent,Ulucan,  Bireysel İş Hukuku,  
s. 149.  
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düzenlenmiş,  birçok eksiklerine rağmen İLO sözleşmesine uyum sağlanmış ve işçi 

lehine düzenlemeler getirilmiştir. 

İş Kanunu’nda işçiyi koruyan hükümler bulunmasının yanı sıra, 

işletmelerin varlığını sürdürmesinin de dikkate alınması gerekmektedir. Yani işçi ile 

işveren arasında bir dengenin kurulması icap etmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 

benimsediği iş güvencesinde ise işletme lehine de birçok düzenleme yer almaktadır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun özellikle kapsam açısından otuz işçi 

çalıştırma kriteri öğretide oldukça eleştirilmiş,  yüksek oranda işçinin iş güvencesi 

kapsamı dışında tutulduğu gerçeği vurgulanmıştır. Yine geçersiz feshin 

yaptırımlarının (çalışılmayan dönem için en çok dört aylık ücret ve 4-8 aylık işe 

iade tazminatı) etkisiz olduğu belirtilmiş ve işçinin işe dönme olasılığı azalmıştır. 

İşe iade davasının tespit davası niteliğinde olması, seçimlik hakkın 

davanın kesinleşmesinden sonra işçinin başvurusu üzerine işverende olması, daha 

sonra eda davasının açılma gerekliliği, prosedürü uzatmıştır. Olması gereken hukuk 

bakımından yargıç huzurunda işçiye ve işverene tercih hakkı tanınarak, daha uygun 

ve pratik çözüm bulunabilir. 

Haklı nedenle fesih ve geçerli nedenle fesih ayrımının zor olması, iki 

ayırımın arasında ince bir çizgi olması, hatta belirli durumlarda haklı neden ile 

geçerli neden ayrımının yapılamaması, bu nedenlerin hukuki sonuçlarının çok 

önemli farklılıklar arz etmesi, yine fesih usullerinin farklı olması durumları göz 

önüne alındığında; iş güvencesi kapsamındaki işçilerin iş sözleşmelerinin haklı 

nedenle (özellikle 25/11) derhal feshi ile geçerli nedenle fesih arasındaki 

farklılıkların giderilmesi için süre usulünün, bildirim şekli ve savunma alınma 

bakımından duraksamaya neden olmayacak şekilde tek biçimde (yeknesak)  

düzenlenmenin yapılması gerekmektedir. 

Bütün bu eksikliklere ve eleştirilere rağmen, 4773 Sayılı ve 4857 

Sayılı İş Kanunu ile ilk defa hukuk sistemimizde iş güvencesi hükümleri ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir. İşçi bakımından iş güvencesini sağlamakta bir takım zaaflar 

içermekte ise de, yıllarca eksikliği hissedilmiş hususlar bu düzenlemelerle hukuk 

sistemimizde yer almıştır. Büyük oranda İLO sözleşmesine uyum sağlanmıştır. Bu 

kanunlardan önce gerek 1475 Sayılı İŞ Kanunu gerekse daha önceki yasalar 
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döneminde, işveren geçerli ve haklı neden göstermeden önceden bildirimde 

bulunmak koşulu ile iş sözleşmesini feshedebilmekteydi. Yürürlükte bulunan '4857 

Sayılı İş Kanunu’na göre işveren iş güvencesi kapsamında olan işçiler bakımından 

geçerli ve haklı neden olmadan iş sözleşmesini feshedemeyecektir. Bu durumun 

Türk iş hukuku bakımından bir gelişme olduğu kuşkusuzdur. Zaman içinde öğreti 

ve yargının destekleri ile sistem yerine oturacak ve gerekli kanuni düzenlemeler 

yapılacaktır. 
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