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İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN  

TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

 

HALE MANAV 

 

ÖZ 

 

Bu çalışmada, iş güvencesine tabi bir işçinin iş sözleşmesinin geçersiz sebeple 

feshedilmesi üzerine sahip olduğu hukuki imkanlar incelenmiştir. Buna göre işçi, iş 

sözleşmesinin feshinde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçersiz 

olduğu, sözleşmenin feshinin yazılı olarak yapılmadığı, fesih sebebinin açık bir 

şekilde belirtilmediği, davranışına veya verimine dayalı fesihler bakımından ise 

savunmasının alınmadığı gerekçeleriyle iş mahkemesinde feshin geçersizliğinin 

tespiti ve işe iade davası açabilir, işveren ile anlaşmışsa uyuşmazlığı özel hakeme 

götürebilir. Kanunun bu durumda geçersiz sebeple yapılan feshe bağladığı hukuki 

sonuçlar şu şekildedir: İşverenin işçiyi işe başlatma zorunluluğu, işverence işçinin 

işe başlatılmaması halinde tazminat ödenmesi zorunluluğu; sonuncusu ise işe 

başlatılsın veya başlatılmasın boşta geçen süreye ilişkin hakların ödenmesi 

zorunluluğudur. Tüm bu kavramlar gerek mahkeme kararlarından örneklerle, 

gerekse öğretide kabul edilen görüşlerle çalışmamızda açıklanmaya çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 
 
 
In this study, the legal remedies to which an employee with job security is entitled to 

apply in the case where his/her labor contract is terminated due to an invalid reason 

are examined. Accordingly, an employee may, before the labor court, apply for the 

determination of termination’s invalidity and file a reemployment lawsuit on 

account of the fact that no reasons were indicated in the labor contract, the 

termination wasn’t carried out in written form, the reason of termination wasn’t 

expressly stated, or his/her defense was not heard if the termination is related to 

his/her behavior or efficiency, or he/she may bring the dispute to special referee if 

he/she has come to an agreement with the employer. Legal results which the Law 

imposes on the invalid termination are as follows: the obligation to reemploy the 

employee, in cases where the employee isn’t reemployed by the employer the 

obligation to pay compensation; the payment of the rights concerning the 

unemployed period whether or not the latter is reemployed. Efforts were taken to 

explain all these concepts through both examples taken from court decisions and the 

opinions accepted in the doctrine.  
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                                                         GİRİŞ 

 

 

İş güvencesi sistemi, öncelikle işçinin işinin devamlılığını sağlayan ve 

işverenin fesih hakkını kaldırmayıp sadece sınırlayan, iş sözleşmesinin feshi halinde 

ise işçinin mağdur olmasını önleyen bazı düzenlemeler içeren bir sistemdir. 

İşverenin, iş güvencesine tabi bir sistemde işçinin iş sözleşmesi geçersiz sebeple 

feshetmesi ve bunun işçi üzerindeki etkileri İş Hukukunun en önemli 

sorunlarındandır. Bu nedenle iş ilişkisine süreklilik kazandırıp işçiyi feshe karşı 

koruyan ve bunu yaparken aynı zamanda işletmenin varlığını da koruyan bir takım 

kurallar getirilmiştir. Bu çerçevede iş sözleşmesinin feshi geçerli sebeplerin 

varlığına bağlanmış, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin 

geçerli olmadığı iddiasıyla işçiye iş mahkemesinde dava açma veya taraflar 

anlaşmışsa özel hakeme gitme imkanı tanınmıştır. 

 

 “İş Sözleşmesinde Feshin Geçersizliğinin Tespiti ve Hukuki Sonuçları” 

başlıklı bu çalışma, yukarıda ifade ettiğim kavramlar ışığı altında üç bölümden 

oluşmaktadır. 

 

 “İş Güvencesi Kavramı ve Uygulama Koşulları” başlıklı ilk bölümde iş 

güvencesi kavramı ve bu kavramın uygulama koşulları açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

 “İş Sözleşmesinde Feshin Geçerlilik Koşulları ve Feshe İtiraz” başlıklı ikinci 

bölümde öncelikle geçerli sebep kavramı ve feshin geçerli bir sebebe dayanması ele 

alınmış, akabinde iş sözleşmesini feshetmek isteyen işverenin uyması gereken fesih 

prosedürü ve bu fesih işlemine karşı işçinin sahip olduğu dava açma hakkı ve özel 

hakeme gitme imkanı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

 “Geçersiz Feshin Hukuki Sonuçları” başlıklı üçüncü ve son bölümde ise, 

yapılan yargılama sonunda feshin geçerliliğine veya geçersizliğine karar 

verilmesinin sonuçları, feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde işçinin işverene 
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başvurmasının ve başvurmamasının sonuçları ve kararların parasal sonuçları, son 

olarak da geçersiz sebeple yapılan feshin sosyal sigortalar hukuku alanındaki 

etkileri üzerinde durulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI 
 

 

I. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI 

           

 İş hukukunun doğuşu ve gelişiminin temel nedeni daha güçsüz durumda 

olan işçinin korunması kaygısıdır1. Özellikle sermayeyi ve üretim araçlarını elinde 

tutan işveren karşısında, sunduğu işgücünün karşılığı olarak alacağı ücret dışında 

hiçbir dayanağı bulunmayan işçinin korunması, taraflar arasındaki dengesiz durumu 

gidermek için zorunludur2. İşte bu yüzden bu ekonomik ve kişisel bağlılıktan doğan 

tehlikelere bir sınır çekmek iş hukukunun en önemli görevidir. 

 

              İşçinin geleceğinden endişe duyması, sürekli işini kaybetme korkusunun 

dışında tutulabilmesi de iş hukukunun önde gelen amaçları arasında yer almıştır3. İş 

hukukunun temel amacı işçiyi işveren tarafından keyfi nedenlerle yapılacak feshe 

karşı korumak ve iş ilişkisinin devamını sağlamak olduğuna göre, iş hukukunun 

işçiye sağladığı hakların etkinliği ve uygulanabilirliği bu durumda daha büyük önem 

taşımaktadır.  

İş güvencesi, işverenin fesih hakkını ortadan kaldırmamakta, ancak 

sınırlamaktadır. Bu yüzdende iş güvencesi, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin 

her ne olursa olsun sürdürülmesi anlamını taşımamaktadır4. Bununla sağlanmak 

istenen amaç işçinin işine hiçbir biçimde son verilmemesi değil, sebepsiz ve sınırsız 

olarak son verme olanağının ortadan kaldırılmasıdır. Böyle bir amaca da işverenin 

işçiyi işten çıkarırken yasanın öngördüğü geçerli bir sebebe dayanması koşulu ve bu 

                                                 
1 Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, 21. bası, İstanbul, Beta Yayınları, 2008. s. 17; Sarper Süzek, İş 
Hukuku, 3.bası, İstanbul, Beta Yayınları, 2006 s. 15; Kenan Tunçomağ/Tankut Centel, İş 
Hukukunun Esasları, 3.bası, İstanbul, Beta Yayınları, 2003, s. 9-10. 
2 Süzek, İş Hukuku, s.  15 
3 Sarper Süzek, İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara, Kazancı Hukuk 
Yayınları, 1976, s. 1 (Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması). 
4 Süzek, İş Hukuku, s. 487; Erdal Egemen,  Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta İş 
Güvencesi, Yeni İş Yasası Sempozyumu, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri 2003 Yılı Toplantısı, 2, İstanbul, 2003, s. 81. 
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sebebin yargı organı tarafından denetimi ile ulaşılabilir. İşverenin işçiyi çıkarırken 

ileri sürdüğü sebebin somut olayda gerçekleşmediği mahkeme kararı ile tespit 

edildiğinde işçinin işine iadesi ve/veya işverenin mahkeme kararında belirtilen 

miktarda bir tazminatı ödemekle yükümlü olması, iş güvencesi modelinin en 

belirgin özelliklerini oluşturmaktadır.  

 

Tüm bu söylenenler ışığı altında iş güvencesi, haklı sebeplerle yapılan 

fesihler dışında işverenin fesih hakkını sınırlayan ve sadece işçinin kullanabileceği 

diğer deyişle tek taraflı haklardan oluşan bir iş hukuku kurumu olarak 

tanımlanabilir5. 

 

 Doktrinde ise iş güvencesi tanımı dar ve geniş anlamda iş güvencesi olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır.  

 

Dar anlamda iş güvencesi, işverenin iş sözleşmesinin feshi sırasında geçerli 

bir sebebe dayanması, iş ilişkisinin keyfi ve serbest bir şekilde bozulmasının 

engellenmesi ve iş ilişkisinde sürekliliğin sağlanması şeklinde anlaşılmaktadır6. Bu 

durumda iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi yargı denetimine tabi olur ve 

işverenden geçerli sebep göstermesi ve bu sebebin gerçekleştiğini ispatlaması 

beklenir. Geçerli bir sebep olmaması durumunda işçinin işine iadesi veya işçiye 

                                                 
5 Mehmet Uçum, İş Güvencesinin Kapsamı, Legal Hukuk Dergisi, 2003/3, s. 568 ( İş Güvencesi); 
Bektaş Kar, İş Güvencesi Kavramı, Legal İHSGHD, 2006/6, s. 561. 
6 Fevzi Şahlanan, Bireysel İş Hukukunda İşçinin Feshe Karşı Korunması, İktisadi, Sosyal ve 
Uluslararası Hukuki Boyutu İle İşçinin Feshe Karşı Korunması Semineri, İş Hukukuna İlişkin 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2001 Yılı Toplantısı,  İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2002, s. 144 
(Feshe Karşı Koruma); Metin Kutal, İş Güvencesi Kavramı ve Uluslararası Dayanağı, Mercek, 
Nisan 2003, s. 5 (İş Güvencesi); Kar, a.g.e., s. 560; İlker Ağer, Türk Çalışma Yaşamında İş 
Güvencesi, Ankara, Adalet Yayınevi, 2006, s. 4.; Mustafa Alp, İşçinin Feshe Karşı Korunması (İş 
Güvencesi Yasası), DEÜHFD Cilt.5, sayı 1, İzmir, 2003, s. 1(İşçinin Feshe Karşı Korunması); 
Metin Kutal, İşçinin Feshe Karşı Korunması Kavramı, İktisadi ve Sosyal Boyutu, İktisadi, 
Sosyal ve Uluslararası Hukuki Boyutu İle İşçinin Feshe Karşı Korunması, İstanbul Barosu Yayınları, 
2002, s. 16 (İşçinin Feshe Karşı Korunması); Münir Ekonomi, Türkiye’de Feshe Karşı 
Korunmanın Kanun Yolu İle Düzenlenmesinin Sosyal ve İktisadi Sonuçları, Almanya ve 
Türkiye’de Fesih ile İşçinin Feshe Karşı Korunması, Basısen, 1985, s. 88 (Feshe Karşı Koruma), 
Kutal, İş Güvencesi, s. 4 (yazar burada dar anlamda değil özel anlamda iş güvencesi tabirini 
kullanmıştır). 
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tazminat ödenmesi şeklindeki bu güvence bu kavramın dar anlamını 

oluşturmaktadır7.  

 

Geniş anlamda iş güvencesi ise işçinin işten çıkarılmasını güçleştiren 

önlemler yanında işini kaybetmesinden dolayı uğradığı zararı hafifletmeye, telafi 

etmeye yönelik tüm önlemlerin alınması şeklinde anlaşılmaktadır. Bildirimde 

bulunma ve buna bağlı yükümlülükler ile kıdem tazminatı geniş anlamda iş 

güvencesi önlemlerini oluşturmaktadır8. 

 

Bildirim sürelerinin geniş anlamda iş güvencesi önlemi sayılmasının nedeni 

bu sürelerin feshin olumsuz sonuçlarını bertaraf etmeyi sağlamasıdır. Buna göre, 

bildirim süresi boyunca işçi işine devam ederek beklemediği bir anda ücretinden 

yoksun kalmayacak ve işçiye bildirim süresi içinde iki saatten az olmamak üzere 

ücretli iş arama izni verilmesiyle, yeni bir iş bulması için olanak yaratılmış 

olacaktır.  

 

 Türk İş Hukuku bakımından bu iki kavramı ele aldığımızda diyebiliriz ki 

geniş anlamda iş güvencesi hukukumuzda mevcuttur. Bildirim önellerinden iş 

arama iznine kadar bütün bu hususlar iş hukukumuzdaki yerini almıştır. Dar 

anlamda iş güvencesi ise 2003 yılı öncesine kadar mevzuatımızda sadece işyeri 

sendika temsilcileri için 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 30. maddesinde 

düzenlenmişti. 2003 yılında 4773 sayılı İş Kanunundan sonra Türk İş Hukukundaki 

yerini almıştır.   

 

A. İş Güvencesinin Amacı ve Özellikleri 

 

 İş güvencesi ile sağlanmak istenen amaç, iş sözleşmesinin geçerli bir sebep 

gösterilmeden işveren tarafından sona erdirilmesinin önüne geçilmesi veya belli 

koşullara veya yaptırımlara bağlanarak sınırlandırılmasıdır. Bu şekilde fesih 

                                                 
7 Kutal, İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 16. 
8 Kutal, İşçinin Feshe Karşı Korunması, s.16; Şahlanan, Feshe Karşı Koruma, s. 144. 
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işleminin işçi üzerinde yaratacağı olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerin azaltılması 

amaçlanmaktadır. 

 

Günümüzde işçinin yaptığı işi sadece nesnel açıdan düşünmemek 

gerekmektedir. Çünkü bir işçinin sahip olduğu iş onun sosyal ve ekonomik yaşamının 

odak noktasıdır. İşçinin yaptığı iş geniş anlamda düşünülerek, kendisinin ve ailesinin 

yaşamı gibi etkenlerde göz önüne alınmalıdır. Kendisinin ve ailesinin geçimini 

sürdürebilmesi için bir işinin olması yanında, bu işini kaybetmemesi ve işi sayesinde 

elde ettiği gelirden yoksun kalmaması gerekmektedir. İşçi, işsizlik sigortasının varlığı 

halinde dahi, işini kaybetmesi sonucu yoksun kaldığı kazancını sigortanın yaptığı 

ödemeler ile tam olarak karşılayamamaktadır. Kıdem tazminatında da işçi çalışmadığı 

süre için belli bir miktar gelir elde edebilmekle birlikte, kıdem tazminatına hak 

kazanabilmek için en az 1 yıl kıdemin olması şartı ve kıdem tazminatının işçinin 

kıdemine göre değişmesi, işçinin yeni bir iş bulmasına kadar geçecek süre 

bakımından geçinmesine yeterli olup olmayacağı konusunda tereddüt yaratmaktadır. 

İş güvencesi, bireysel olarak işçinin korunmasını sağlamasının yanı sıra genel 

olarak sosyal barış açısından da büyük öneme sahiptir. İş hukuku ne kadar ayrıntılı ve 

işçiyi koruyucu düzenlemeler getirirse getirsin, işçi hiçbir sebep gösterilmeksizin 

işten çıkarılıyorsa o ülkede toplumsal düzen, sosyal barış ve huzur sağlanamaz.  

Bir başka açıdan baktığımızda da işçinin sürekli işten çıkarılma korkusu 

içinde verimli çalışabileceği düşünülemez. İşçinin içinde bulunduğu huzursuzluk 

işçinin sağlamış olduğu verimi düşüreceğinden, işveren açısından da olumsuz 

sonuçlar doğuracaktır. Bunun yanı sıra iş güvencesinin bulunmayışı işçinin çalıştığı 

işletmeyi benimseme duygusunu da köreltmektedir. Bu sebeple işçinin geçerli bir 

sebep olmadan işine son verilemeyeceği düşüncesi içinde olması onun için büyük 

bir güvence ve işletme içinde verimi arttıran önemli bir faktör olacaktır. 

 

Keyfi olarak, dilediği zaman işçinin işine son verebileceğini bilen işveren, 

işe alımlarda gereken özeni göstermeyebilir. Bu durumda iş güvencesinin, 

işletmenin verimliliğine sağlayacağı diğer bir etki ise işverenin, geçerli bir sebep 
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olmaksızın işine son veremeyeceğini bildiği işçinin seçiminde mesleki eğitimi 

yüksek, kalifiye bir işçinin işe yerleştirilmesini tercih etmesi olarak kendini 

gösterir9. 

 

İş güvencesi, işçinin sahip olduğu hakları ileri sürebilmesi bakımından da 

önemli bir işleve sahiptir. İş güvencesinin olmadığı bir ortamda işçiler, işten 

çıkarılma endişesiyle yasadan ve sözleşmeden doğan haklarını örneğin fazla 

çalışma veya yıllık ücretli izin haklarını ileri sürememektedirler. Nitekim işçilerin 

işverenleri aleyhine iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra açtıkları fazla çalışma, 

yıllık ücretli izin veya sigortalılığın tespiti davaları da bu durumu açıkça ortaya 

koymaktadır10. Bunun yanı sıra işçi, işten çıkartılabileceği korkusuyla işveren 

tarafından kanuna, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine aykırı olarak verilen 

talimatlara da uymak zorunda kalabilmektedir11. Bu sebeple de iş kanunu 

hükümlerinin uygulamaya geçirilmesinde iş güvencesinin varlığı önemli bir 

etkendir. 

 

Belirtmek gerekir ki, sadece işçinin işe devamlılığının sağlanması sorunu 

üzerinde durarak ekonominin gereklerini göz önüne almamak da yerinde bir tutum 

değildir. İşletmenin modern teknolojinin gereklerine uydurulması ve daha rasyonel 

çalıştırılması işçi çıkarmayı zorunlu kılabilir. Eğer işletmenin verimliliğini 

sağlamak için başka bir alternatif yoksa ve bu durum her geçen gün işletmeye zarar 

veriyorsa, işyerinden bazı işçilerin çıkartılması gerekebilir12. Zaten iş güvencesinin 

amacı da verimsiz veya işletme için çalışma imkanı bulunmayan bir işçiyi işyerinde 

zorla tutmak değil, keyfi ve serbest iradeye dayalı fesihlerin yapılmasını 

engellemektir. Bu nedenle iyi bir işletmeciliğin sağlanması amacıyla yapılacak bu 

                                                 
9 Kutal Metin, İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 25; Tankut Centel, İş Güvencesinin Yasalarla 
Sağlanmasının Sosyal ve Ekonomik Etkileri, İHD, Cilt III, 1993, s. 199 (Sosyal ve Ekonomik 
Etkiler); Ekonomi, Feshe Karşı Koruma, s. 93. 
10 Süzek, İş Hukuku, s. 487; Kutal, İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 27; Wolfgang Blomeyer, 
Alman Hukukunda İşçiyi Feshe Karşı Korumanın Sosyal ve Ekonomik Önemi, Almanya’da ve 
Türkiye’de İşçinin Feshe Karşı Korunması Semineri, Çev. Nurşen Caniklioğlu, Alkım Yayınları, 
1997, s. 143. 
11 Öner Eyrenci/Savaş Taşkent/Devrim Ulucan, Bireysel İş Hukuku, 3. bası, Legal, 2006, s. 161. 
12 Nuri Çelik, İş Güvencesi, İstanbul, 2003, s. 11 (İş Güvencesi). 
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tür fesihlere olanak tanınarak, iş güvencesinin sağlanması ile işletme gerekleri 

arasında bir denge kurulmalıdır13.  

 

Bu bağlamda iş güvencesinin amaçlarını özetle; işçilerin kişisel ve 

ekonomik nedenlerle işten çıkarılmasını güçleştirerek dilediği gibi bireysel iş 

sözleşmesini feshetmek isteyen işverene karşı işçiyi korumak, işten çıkarmalar 

yerine yumuşak bir personel politikası ile istihdamdaki devamlılığı sağlamak ve 

işten çıkartılan işçiler için doğacak sonuçların etkisini hafifletmeye yarayacak 

önlemleri almak olarak sıralandırabiliriz14. 

 

B. Türkiye’de İş Güvencesinin Yasal Gelişimi 

 

Ülkemizde işçi - işveren ilişkilerine ilişkin hükümler ilk olarak 1926 tarihli 

Borçlar Kanununda yer almıştır. Borçlar Kanununun 313-354. maddelerinde yer 

alan ve iş sözleşmesini düzenleyen hükümler, 1936 tarih ve 3008 sayılı ilk İş 

Kanununun yürürlüğe girmesine kadar geçen süre zarfındaki iş ilişkilerine 

uygulanmıştır. Günümüzde de halen İş Kanununda kapsam dışı bırakılan hususlar 

ile Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu kapsamına girmeyen iş ilişkilerinde 

çalışanlar bakımından Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaktadır15. 

 

Borçlar Kanunu iş sözleşmesini düzenleyen kurallar içermesine karşılık, 

bireysel iş ilişkilerini tüm yönleriyle kapsayan hükümler içermemekteydi. 1930’lu 

yıllara gelindiğinde devletin ulusal sanayinin gelişmesi için yaptığı çalışmalarla 

birlikte işçi sayısında giderek artış olmuş ve iş ilişkilerini düzenleyecek bir İş 

Kanununa ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede Cumhuriyet döneminin ilk İş Kanunu 

olan 3008 sayılı kanun 1936 yılında yasalaşmış, 15.6.1937 tarihinde de yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanun çıkarılmadan önce 1924, 1927, 1929 ve 1932 tarihlerinde dört 

                                                 
13 Süzek, Fesih Hakkı, s. 31; Süzek, İş Hukuku, s. 487; Ekonomi, Feshe Karşı Koruma, s. 92; 
Nuri Çelik, İşçinin Feshe Karşı Korunması, Reşat Kaynar’a Armağan, İstanbul, İstanbul İktisadi 
Ve Ticari İlimler Akademisi, 1981, s. 45 (İşçinin Feshe Karşı Korunması). 
14 Egemen, a.g.m., s. 82. 
15 Ayrıntılı bilgi için bkz: Seza Reisoğlu, İş Akdi Yönünden Borçlar Kanunu İle İş Kanunları 
Arasındaki Münasebetler, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1965, s. 69 vd. 
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ayrı kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarıların hiç biri kanunlaştırılamamış ancak 

3008 sayılı İş Kanununun hazırlanmasında büyük yarar sağlamışlardır16. 

 

Serbest fesih hakkı o dönemde değişikliğe uğratılamayacak genel bir kural 

olduğundan 3008 sayılı İş Kanunu iş güvencesi hükümlerinden yoksun olarak 

yürürlüğe girmiştir. Sonradan yapılan değişikliklerle 30 yılı aşkın bir süre 

yürürlükte kalan bu kanun, uygulama alanını ondan az işçi çalıştıran işyerlerini 

kapsam dışı tutarak ve bedenen ve fikren çalışan işçiler bakımından da bir ayrım 

yaparak sınırlamıştır. Buna göre bir işverene bağlı olarak bedenen çalışanlarla, 

bedenen çalışması fikren çalışmasına üstün olanlar işçi sayılıp kapsama alınmıştır. 

Bunun yanı sıra 13. madde de Borçlar Kanunu’na göre daha uzun ihbar önelleri 

düzenlenmiş ve bedenen çalışanlara kıdemlerine göre bir ila dört haftalık ihbar öneli 

tanınırken, bedenen ve fikren çalışanlara bu önellerin iki katı kadar önel 

tanınmıştır17. 

 

3008 sayılı İş Kanunu’nda 25.1.1950 tarih ve 5518 sayılı kanunla yapılan 

değişiklikle 13. maddede bulunan fesih ihbar önellerinin işçiye iş; işverene ise işçi 

bulmak için yeterli süre sağlamadığı gerekçesiyle bu öneller iki katına çıkarılmış ve 

işçiler arasında fark yaratmamak amacıyla da bedenen ve fikren çalışan işçiler 

arasındaki ayrım kaldırılmıştır. Bunun yanı sıra 3008 sayılı İş Kanununun 78. 

maddesinde 5518 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonucu işçiyi gerçek anlamda 

feshe karşı koruyan ilk düzenleme mevzuatımıza girmiş ve işçi temsilcisine sınırlı 

da olsa bir güvence sağlanmıştır. İş Kanununun 78/b maddesi gereğince işçi 

temsilcisinin iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, işçinin şikayeti üzerine ilk 

olarak Bölge Çalışma Müdürlüğünce ihtilafın çözümü için bir memur 

görevlendirilecek, uzlaşmanın mümkün olmaması durumunda ise tutanak tutulup il 

hakem kuruluna verilecektir. Bunun üzerine il hakem kurulu uyuşmazlığı 

inceleyecek ve işçinin temsilcilik faaliyeti nedeniyle işten çıkarıldığı sonucuna 

                                                 
16 Kamil Turan, İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara, Kamu İş, 1990, s. 173-175. 
17 Gülsevil Alpagut,  İşverenin Feshi İhbar Hakkı ve İş Güvencesi, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul, 1990, s. 49. 
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varırsa feshin geçersizliğine ve işçi temsilcisinin işe iadesine karar verebilecektir. İl 

hakem kurulunun bu konuda verdiği karar kesin olacaktır18. 

 

 Bireysel iş hukuku açısından ileri sayılabilecek önemli sayılabilecek önemli 

bir diğer husus da 3008 sayılı kanunla ilk defa kıdem tazminatının düzenlenmiş 

olmasıdır (md.13). Bu hükümle işçilere 5 seneden fazla olan her bir tam iş senesi 

için 15 günlük ücret tutarında tazminat verileceği öngörülmüştür.  Daha sonra 

yapılan değişiklikle de kıdem tazminatı için çalışılması gerekilen süre 5 seneden 3 

seneye indirilmiştir. 

 

 30 yıldan fazla süre yürürlükte kalan 3008 sayılı kanundan sonra 1967 

yılında 931 sayılı yeni İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla kıdem 

tazminatının son ücret üzerinden verileceği hükmü getirilerek tazminatın hesabında 

iş yılı ibaresi yerine takvim yılı ibaresi kullanılmıştır. 

 

 931 sayılı kanun Anayasa Mahkemesinin 14.5.1970 tarihli kararı ile usule 

ilişkin nedenlerden dolayı iptal edilmiş ve 25.8.1971 yılında 1475 sayılı İş Kanunu 

yürürlüğe girmiştir. 

 

 1475 sayılı iş Kanunu ile birlikte iş güvencesini sağlayan kurumlar da 

mevzuattaki yerini almaya başlamıştır. 24. maddede 1975 yılında yapılan 1927 

sayılı değişiklikle 13.maddede ki fesih hakkı sınırlanmak istenmiş ve işverenin 13. 

maddeye göre iş sözleşmesini feshetmesi durumunda 6 ay içinde bu işçilerin yerine 

yeni işçi alınması yasaklanmıştır. Bu süre içinde işverenin yeni işçi almak istemesi 

halinde, bu durumu eski işçilerine noter kanalıyla duyurmak ve duyuru üzerine 

başvuran işçilerini 15 gün içinde işe alması mecburiyetini yükleyen düzenleme 

getirilmiştir. Ancak işverenin bu hükme uymamasının yaptırımı kanunda 

belirtilmediğinden ve işverenin neden göstermeksizin sahip olduğu fesih hakkına 

dokunulmadığından bu düzenleme, iş güvencesini sağlamaya yetmemiştir. Bunun 

                                                 
18 Alpagut, Fesih İhbar Hakkı ve İş Güvencesi, s. 52. 
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yanı sıra işveren, işten çıkartacağı işçiyi, yerine yeni işçi aldıktan sonra da işten 

çıkartabilecektir19. 

 

Kanunun 17. maddesinde ise işverene, haklı sebeplerin varlığı halinde iş 

sözleşmesini tazminatsız ve önelsiz olarak feshetme hakkı tanınmıştır. 

 

 Nihayet Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1982 yılında kabul 

edilen “Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 

Sözleşme’nin Türkiye tarafından onaylanmasıyla20, iş güvencesine ilişkin yasal 

değişikliklerin hukukumuz bakımından yapılması zorunlu hale gelmiştir. Akabinde 

15.08.2003 tarih ve 4773 sayılı “İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın 

Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun21” ile bu yükümlülük ilk etapta 

yerine getirilmiştir. Bu kanun ile İş Kanununa eklenen 13A, 13B,13C, 13D ve 13E 

maddeleri ile işverene sözleşmenin feshinde geçerli bir sebebe dayanma 

yükümlülüğü getirilmiş ve bu yükümlülük yargı denetimine tabi tutulmuştur. 4773 

sayılı kanun yeni İş Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 10.08.2005 tarihine kadar 

uygulanmıştır. 22.05.2003 tarihinde kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu22 ile de iş 

güvencesi hukukumuza dahil edilmiştir. Böylece iş güvencesinin kapsamına giren iş 

sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi için geçerli sebep kıstası getirilmiş, 

bu sebepleri ispat yükü işverene yüklenmiş, geçerli sebeplerin var olmaması halinde 

de feshin geçersizliği, işçinin işine iadesi, boşta geçen sürelere ilişkin olarak en çok 

dört aya kadar ücret veya iş güvencesi tazminatı adı altında bir ücretin ödenmesi 

öngörülmüştür.  

 

 

 

                                                 
19 Nuri Çelik, Türkiye’de İşçinin Feshe Karşı Korunmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Bu 
Hakkın Sözleşmelerle Sınırlandırılması Konusunda Uygulamalar, Almanya’da ve Türkiye’de 
İşçinin ve Feshe Karşı Korunması Semineri, Alkım Yayınları, 1997, s. 52-53. 
20 R.G. 18.08.1994, Sayı 21964. 
21 R.G. 15.09.2002, Sayı 24847. 
22 R.G.10.06. 2003, Sayı 25134. 
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II. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMININ UYGULAMA KOŞULLARI 

 

A. Genel Olarak 

 

İş Kanunu’nun “Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması” başlıklı 18. maddesi 

hükmü gereğince “otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık 

kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin 

yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin 

gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır”. Açıkça 

belirtildiği üzere işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için otuz 

veya daha fazla işçi çalıştıran bir işyerinde çalışıyor olması, altı aylık kıdeminin 

olması, iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması, İş Kanunu’na tabi bir işte çalışıyor 

olması, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması ve iş sözleşmesi 

feshedilen işçinin işveren vekili statüsünde olmaması gerekmektedir. 

 

 Bu koşulları taşıyarak iş güvencesi kapsamına giren bir işçinin iş sözleşmesi 

yine kanunda sayılı geçerli bir sebebe dayanmadan veya sebep gösterilmeden, fesih 

yazılı olarak yapılmadan ve işçinin savunması alınmadan işveren tarafından 

feshedilirse, işçi bu fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş 

mahkemesinde dava açabilir veya taraflar anlaşmışsa hakeme başvurarak işe 

iadesini talep edebilir (md. 20). Mahkeme veya hakem feshin geçersizliğine karar 

verirse işveren, başvuru üzerine işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. 

İşçinin başvurusuna rağmen işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise işçiye en az dört 

ve en çok sekiz aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür (md. 21). 

 

 Böylece iş güvencesinin kapsamına giren bir işçinin iş sözleşmesi ancak 

geçerli bir sebebe dayanarak feshedilebilecek, kapsam dışında kalan işçi için ise 

böyle bir sebep aranmayacaktır. Bu güvencenin kapsamı dışında kalan işçiler için İş 

Kanunu md. 17’de yer alan kötüniyet tazminatı uygulama alanı bulacaktır23.  

 

                                                 
23 Süzek, İş Hukuku, s. 491. 
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B. İşçinin İş Kanununa veya Basın İş Kanununa Tabi Olarak Çalışması 

 

 4857 sayılı İş Kanunu’nun öngördüğü iş güvencesi sisteminden, İş Kanunu 

kapsamına giren bir işte24 iş sözleşmesiyle işçi olarak çalışan ve İ.K.md 18/I’de yer 

alan koşulları taşıyan işçiler ile bu kanunun 116. maddesi ile öngörüldüğü üzere ve 

Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 

Hakkında Kanunu’nun 6. maddesinin son fıkrası uyarınca gazeteci olarak çalışanlar 

yararlanabilecektir25. Bunun dışında İş Kanununun uygulama alanına girmeyen 

işlerde, diğer deyişle Borçlar Kanunu’na ve Deniz İş Kanunu’na tabi olarak 

çalışanlar iş güvencesinden yararlanamayacak ve bunlar için fesih serbestisi ilkesi 

geçerli kalmaya devam edecektir. Bu düzenleme tarzı tüm işkolları ve istihdam 

olunan tüm işçiler için geçerli düzenlemeler yapılmasını öngören 158 sayılı ILO 

sözleşmesine uygun düşmemektedir26. Bu sebeple Deniz İş Kanunu ve Borçlar 

Kanununa tabi olanlar için de bir takım düzenlemeler yapılıp, bu kişilerin de iş 

güvencesi hükümlerinden yararlanması sağlanarak bu aykırılığın düzeltilmesi temin 

edilmelidir27. 

 

Yukarıda belirtildiği gibi İş Kanunu’nun 116. maddesi ile Basın Mesleğinde 

Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 

Kanunu’nun 6. maddesinin son fıkrası değiştirilmiş ve İş Kanunu’nun iş 

güvencesine ilişkin olan 18, 19, 20, 21 ve 29. maddelerinin kıyas yoluyla Basın İş 

                                                 
24 İş Kanunu’na tabi işlerin neler olduğu madde 4 ‘de sayılmıştır. 
25 Bu Kanun hükümleri Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında 
her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki "işçi" tarifi şümulü haricinde kalan 
kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır. Bu Kanunun şümulüne giren fikir ve sanat 
işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir. (Basın İş Kanunu md.1). 
26Polat Soyer, Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi ve Yargıtay Kararları Işığında 
Uygulama Sorunları, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Yılı Toplantısı İş 
Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, İstanbul, 2005, s. 28 (Tebliğ); Polat Soyer, 158 sayılı ILO 
Sözleşmesi Çerçevesinde Yapılması Gerekenler, İktisadi Sosyal ve Uluslararası Hukuki Boyutu 
İle İşçinin Feshe Karşı Korunması Semineri, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2001 
Yılı Toplantısı, İstanbul, 2002, s. 291 (158 Sayılı ILO Sözleşmesi).  
27 Münir Ekonomi, Genel Değerlendirme, İktisadi, Sosyal ve Uluslararası Hukuki Boyutu ile 
İşçinin Feshe Karşı Korunması Semineri, İş Hukukuna İlişkin sorunlar ve Çözüm Önerileri 2001 Yılı 
Toplantısı, İstanbul, 2002, s. 132 (Tartışmalar); Çelik, İş Güvencesi, s. 14; Ali Güzel, İş 
Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi, İş Güvencesi Esasları ve Uygulama 
Sorunları, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2004 Yılı 
Toplantısı, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2004, s. 21-22 (İş Güvencesi). 
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Kanunu kapsamına giren gazeteciler içinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır28. 

Öğretide ise bu durumun yasa yapma tekniğine uygun düşmediği ve müstakil bir 

yasa ile iş güvencesi hükümlerinin düzenlenmesi gerektiği ileri sürülmektedir29. 

 

C. İşçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışması 

 

Belirli süreli iş sözleşmeleri, belirli süreli işlerde veya belirli bir işin 

tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı 

olarak yazılı şekilde akdedilen sözleşmelerdir (İ.K. md.11/I).  Bu sözleşmeler, 

sürenin bitiminde herhangi bir fesih bildirimine gerek kalmaksızın kendiliğinden 

sona erer. Bu tip sözleşmelerde taraflar, sözleşmenin kurulduğu sırada hukuki 

ilişkinin devam edeceği süreyi bilmekte veya öngörmektedirler30. Dolayısıyla bu tip 

sözleşmelerde taraflar iş sözleşmesinin ne zaman sona ereceğini bildiği için bu 

durum işçiye süreyle sınırlıda olsa bir iş güvencesi sağlamaktadır. Bu nedenle iş 

güvencesinden sadece belirsiz süreli sözleşme ile çalışanlar yararlanabilecektir. 

Belirli süreli sözleşme ile çalışanlar ise iş güvencesi hükümlerinden 

yararlanamayacaktır.  

 

Hukukumuzda 11. madde ile getirilen düzenleme ile belirli süreli 

sözleşmelerin kurulması için objektif nedenlerin varlığı aranmaktadır. Her ne kadar 

yasada belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun 

ortaya çıkması gibi objektif nedenler ibaresi kullanılmakta ise de bunlar sınırlı 

değildir. Somut olayın özelliklerine göre bu husus belirlenmelidir31. Bunun yanı sıra 

                                                 
28 Buradaki kıyasen uygulanır sözcüğü, hükümlerin uygulanabildiği ölçüde uygulanacağı anlamını 
taşımaktadır. Fevzi Şahlanan, Basın İş Hukuku Genel Esaslar ve Uygulama Sorunları, Basın İş 
Hukuku Genel Esasları ve Uygulama Sorunları, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 
yılı Mayıs Toplantısı, Legal, 2006, s. 130 (Basın İş Hukuku). 
29 Şahlanan, Basın İş Hukuku, s. 130; Soyer, Tebliğ, s. 28; Güzel, İş Güvencesi, s. 22. 
30 Gülsevil Alpagut, 4857 Sayılı Yasa Çerçevesinde Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Mercek, Ocak 
2004, s. 74 (Belirli Süreli İş Sözleşmesi).  
31 Mikdat Güler, Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Legal İHSGHD, 2005/5, s. 41 (Belirli Süreli İş 
Sözleşmesi); Mikdat Güler, Objektif Neden Kavramı ve Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi, 
Legal İHSGHD 2004/2, s. 553 (Objektif Neden Kavramı). 
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İş Kanunu md. 11/II hükmü gereğince belirli süreli iş sözleşmeleri esaslı neden32 

bulunmadıkça birden fazla üst üste yapılamaz. Aksi takdirde başlangıçtan itibaren 

belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşürler.  

 

D. İşçinin Altı Aylık Kıdeminin Bulunması 

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre işveren, en az altı aylık 

kıdemi olan işçilerin belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinde geçerli sebebe 

dayanmak zorundadır. Bu hükme göre altı aydan daha az kıdeme sahip olan işçiler 

iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaklardır. Dolayısıyla bu kişilerin işe 

iade davası açmaları halinde, dava bu nedenle reddedilecektir. Bu süre, aynı 

işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen sürelerin birleştirilmesi suretiyle 

hesaplanacak (İ.K. md. 18/IV) ve İş Kanunu’nun “Çalışma Süresinden Sayılan 

Haller” başlıklı 66. maddesinde ki süreler de dikkate alınacaktır. 

 

Türk Hukuku’nda; Alman Hukuku, Avusturya Hukuku ve İtalyan 

Hukuku’nda da olduğu gibi altı aylık bir bekleme süresi öngörülmüşken, İngiliz ve 

Fransız Hukuku’nda işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için iki 

yıllık bir kıdemi olması gerekmektedir33. 

 

Altı aylık sürenin başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil, işçinin işe 

başladığı tarihtir34. Bir başka ifadeyle işçinin işe başladığı tarihten itibaren kıdeme 

esas altı aylık sürenin dolduğu gün, işçi iş güvencesi hükümlerinden 

yararlanacaktır. Bu süre zarfında çalışma ilişkisi devam ederken, işçinin 

                                                 
32 Her ne kadar Kanunun 11. maddesinin 1.fıkrasında objektif neden ibaresi kullanılırken, 2. 
fıkrasında esaslı neden ifadesine yer verilmiş olsa da bu kavramların aynı anlama geldiği kabul 
edilmelidir. Alpagut, Belirli Süreli İş Sözleşmesi, s. 85; Güler, Objektif Neden Kavramı, s. 552. 
33Gülsevil Alpagut, Karşılaştırmalı Hukukta İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 87 
(Karşılaştırmalı Hukukta İşçinin Feshe Karşı Korunması); aynı yazar, İş Sözleşmesinin Feshi ve İş 
Güvencesi, III. Yılında İş Yasası, Bodrum, 2005, s. 206, dp.14 (İş Güvencesi). 
34 Münir Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi, Çimento İşveren Dergisi Özel Eki,. 
Mart 2003, s. 5 (Hizmet Akdinin Feshi). 
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hastalanması, kaza geçirmesi, ücretli veya ücretsiz izne çıkması durumunda dahi 

kıdem süresi işlemeye devam edecektir35. 

 

Altı aylık kıdem süresinin hesaplanması bakımından önemli bir diğer nokta, 

işçinin altı aylık kıdem süresinin dolmasına kısa bir süre kala iş sözleşmesinin 

feshedilmesidir. 

 

Öğretide bir görüşe göre, sürenin dolmasından hemen önce sözleşmenin 

feshi durumunda kural, işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanamamasıdır. 

Ancak işveren, iş sözleşmesinin dolmasına kısa bir süre kala, salt iş güvencesi 

hükümlerinin uygulanmasını bertaraf etmek için iş sözleşmesini feshederse, bu 

dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edeceğinden geçersiz sayılacaktır36. 

 

Bizimde katıldığımız diğer bir görüşe göre ise işverenin, işçinin iş 

güvencesinden yararlanmasını engellemek amacıyla kötüniyetli olarak, işçinin iş 

sözleşmesini feshetmesi halinde durum değişmez. Çünkü kanun iş sözleşmesinin 

kötüniyetle feshi halinde işçiye kötüniyet tazminatı alabilme hakkı tanımıştır. 

Dolayısıyla işçi İş Kanunu md. 17/VI hükmü gereğince iş güvencesi hükümlerinden 

yararlanamayacak olmasına rağmen savunmasız kalmayacak ve İş Kanunu md. 

17/VI hükmü gereğince kötüniyet tazminatı alabilecektir37. 

 

Altı aylık kıdem süresi belirlenirken, bu sürenin fesih bildiriminin yapıldığı 

tarihte dolmuş olması gerekmektedir. İş güvencesinden yararlanabilmek için altı 

aylık kıdem süresinin dolması arandığından ve bu tarihe kadar işveren dilediği 

zaman geçerli bir sebep göstermeksizin iş sözleşmesini feshedebileceğinden, kıdem 

                                                 
35 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 5. 
36 Çelik, İş Hukuku, s. 216; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 166; Başterzi, a.g.e., s. 639.; Güzel, 
İş Güvencesi, s. 32;  
37Hamdi Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, 2. Bası, Ankara, 2005, s, 571; Alpagut, İş Güvencesi, s. 
209; Aksi görüş; Bir hakkın kötüye kullanılması yasağının amacı, kişinin bununla amaçladığı sonuca 
ulaşmasının engellenmesi olduğundan, işveren kötüniyet tazminatı yaptırımına hükmedildiğinde 
işveren, iş güvencesi hükümlerinden kurtulmuş ve amacına ulaşmış olacaktır. Süzek, İş Hukuku, s. 
499. 
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süresinin bildirim önelleri sonunda dolacak olması güvenceden yararlanılması 

sonucunu doğurmaz38. 

 

Belirli süreli bir iş sözleşmesi, daha sonra esaslı bir neden olmaksızın 

zincirleme yapılarak belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüştüğünde, sözleşme 

başlangıçtan itibaren belirsiz süreli sayılacağından, kıdem süresi de belirsiz süreli iş 

sözleşmesi ile işçinin çalışmaya başladığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır39. 

 

İş Kanunu’nun 18.maddesinin 4. fıkrasına göre, iş güvencesi hükümlerinden 

yararlanabilmek için gerekli olan altı aylık kıdem süresinin hesabında işçinin, aynı 

işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçirdiği çalışma süreleri birleştirilir. Aynı 

işverenin değişik işyerlerinin aynı işkolunda olması şartı ise aranmamaktadır. Bir 

başka ifadeyle işçi, aynı işverenin değişik iş kollarında bulunan işyerlerinde 

çalışmış olsa da kıdem süresi bu işyerlerindeki çalışma süreleri birleştirilerek 

hesaplanır. Bununla birlikte yasada farklı işyerlerinde geçen bu sürelerin fasılalı 

veya fasılasız olması bakımından bir ayrım yapılmamıştır. Öğretide ise çoğunlukla, 

yasa koyucu bu konuda suskun kaldığı için, fasılalı olan çalışmaların 

birleştirilebileceği kabul edilmektedir40.  

 

Değişik işyerlerinde geçen sürelerin birleştirilmesi aynı işveren olma şartına 

bağlı olduğundan topluluk veya holding bünyesinde yer alan ve farklı tüzel kişiliğe 

haiz olan şirketlere ait işyerlerinde geçirilen sürelerin birleştirilmesi mümkün 

değildir. Çünkü aynı topluluk veya holding bünyesinde yer alsa da her işveren farklı 

                                                 
38Çelik, İş Hukuku, s. 215; Süzek, İş Hukuku, s. 498; Alpagut, İş Güvencesi, s. 208; 
Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 571. 
39 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 5. 
40 Çelik, İş Hukuku, s. 215; Şahin Çil, İş Kanunu Şerhi, 1.Cilt, 2. Baskı, Ankara, 2007, s. 929; 
Soyer,  Tebliğ, s. 34; Bilgili, İşe İade Davaları, s. 25; Egemen, a.g.m,, s. 94; Süzek, İş Hukuku, s. 
498; Aksi görüş, İş güvencesi hükümlerinden yararlandırmamak için işe giriş-çıkış yapıldığı 
durumlar hariç olmak üzere 6 aylık kıdem süresi işe her girişte yeniden başlamalıdır. Ömer Ekmekçi, 
Sunulan Tebliğlerin Değerlendirilmesi, İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, Legal İş 
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Yılı Toplantısı, İstanbul, 2005, s. 174 (Tebliğlerin 
Değerlendirilmesi). 
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bir tüzel kişiliğe sahip olduğundan bu kurumlar, işçi karşısında bağımsız, ayrı birer 

işverendir41.  

 

İş Kanunu md. 6/II hükmü gereğince işyerinin devrinde, devralan işveren 

hizmet süresi ile ilgili haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı 

tarihe göre işlem yapmak zorunda olduğundan, bu gibi durumlarda altı aylık kıdem 

süresinin hesabında devreden işveren döneminde geçen çalışma süreleri de dikkate 

alınmalıdır.  

 

İşçinin 6 aylık kıdem süresine askıda geçen sürelerin dahil olup olmadığına 

ilişkin kanunda herhangi bir sınırlamaya yer verilmediği için bu sürelerin altı aylık 

kıdem süresine dahil edilmesi gerekmektedir. Zira, iş güvencesi bakımından önemli 

olan işyerine aidiyettir42. 

 

E. İş Yerinde Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılması 

 

1. Genel Olarak 

 

İş güvencesine ilişkin hükümler tüm işyerlerinde değil, ancak belli ölçekteki 

işyerlerinde uygulanabilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu md. 18’e göre iş 

güvencesinden yararlanabilmenin koşullarından biri de iş sözleşmesi feshedilen 

işçinin en az 30 işçi çalıştırılan bir işyerinde çalışıyor olmasıdır. Ancak 50’den fazla 

işçi çalıştıran tarım ve orman işyerleri de43 İş Kanunu kapsamına girdiğinden, bu 

işyerlerinde en az 51 işçi çalıştırılması gerekmektedir44.  

 

                                                 
41 Çil, a.g.e., s. 932. 
42 Süzek, İş Hukuku, s. 498; Güzel, İş Güvencesi, s. 33; Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 570; Başterzi, 
a.g.m, s. 638; Aksi görüş, Çil, a.g.e., s. 932. 
43 Tarım ve ormandan sayılan işler “Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman işlerinden sayılan işlere ilişkin 
yönetmelikte gösterilmiştir. (R.G. 28.02.2004, 25387). 
44 Soyer’e göre bu işyerlerinde çalışan işçilerin hesabında tarım işçilerinin dikkate alınmasını 
öngören bir zorunluluk olmadığından dolayı, tarım işçisi niteliğine haiz olmayan diğer işçilerinde 
örneğin muhasebecinin de elli işçi ölçütünün hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Tebliğ, s. 
39, dp.40. 
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  4773 sayılı İş Kanunu döneminde ise iş güvencesinin kapsamına en az 10 

işçi çalıştırılan işyerleri dahil edilmiş ve o dönemde de 10 işçi ölçütünün günümüz 

koşullarına uygun olup olmadığı tartışılmıştır. 

 

Doktrinde bir görüş bu sınırlamanın Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik 

ilkesine aykırı olduğunu savunmuş ve ülkemiz koşullarına göre işyerlerinin büyük 

çoğunluğunun bu ölçütün altında işçi çalıştırdığını, bu sebeple de çok sayıda işçinin 

iş güvencesinden yoksun kalabileceğini ifade etmiştir.45 

 

Doktrinde diğer bir görüş ise, İş Hukuku kurallarının uygulanması 

bakımından bile işyerinde belirli bir işçi sayısının varlığı aranmaktayken (İş 

Kanunu md. 4), iş güvencesi bakımından 10 işçi ölçütünün aranmasının yerinde bir 

kıstas olduğunu ve herkesin her zaman aynı kurallara tabi tutulmasının zorunlu 

olmadığını, haklı bir neden olduğu sürece bunun eşitlik ilkesine ters düşmediğini 

ifade etmiştir. Bunun yanı sıra kapsam dışında kalan işçilerin kötüniyetli fesih 

halinde dava açmak ve tazminat istemek hakkına sahip olmaları nedeniyle de 

Anayasa’daki çalışma hakkına da aykırılık bulunmadığı belirtilmiştir46. 

 

4773 sayılı kanun döneminde 10 işçi ölçütü yoğun biçimde eleştirilmesine 

rağmen, 4857 sayılı kanun döneminde TBMM Genel Kurulu’nda tasarının 

                                                 
45 Süzek, İş Hukuku, s. 494; Ali Güzel, İş Güvencesine İlişkin Temel İlke ve Eğilimler Işığında 
Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi, İş Güvencesi Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi, Türk İş 
Hukukunun Güncel Sorunları 2001 Yılı toplantısı, İstanbul, 2001, s. 27 (Yasa Tasarısının 
Değerlendirilmesi).; Soyer, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi, s. 292; 5 işçi ölçütünün daha uygun olacağı 
görüşü için bkz: Devrim Ulucan, 4773 sayılı İş Kanunu Çerçevesinde İş Güvencesi Ve Geçerli 
Neden Kavramı, İş Güvencesi Temel Kavramlar ve Uygulamadan Öneriler Semineri, İstanbul, 
İstanbul Barosu Yayınları, 2003, s. 14 (İş Güvencesi ve Geçerli Neden Kavramı); Yazar 5 işçi 
ölçütünün sağlanmasıyla kayıt dışı işçi istihdamının engelleneceğini, vergi ve sigorta primlerinin 
daha rahat toplanabilineceğini ve kayıt içi sektörün kayıt dışı sektöre karşı maruz kaldığı haksız 
rekabetin ortadan kalkacağını düşünmektedir.Egemen, a.g.m., s. 95. 
46 Çelik, İş Hukuku, s. 212; Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 569; Fevzi Şahlanan, İş Güvencesi 
Kanununun Kapsamı ve Yasal Süreç, Mercek, Nisan 2003, s.17 (İş Güvencesinin Kapsamı).; 
Savaş Taşkent, Yorumlar ve Tartışmalar, İktisadi Sosyal ve Uluslararası Hukuki Boyutu ile İşçinin 
Feshe Karşı Korunması Semineri, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2001 Yılı 
Toplantısı, İstanbul, 2002, s. 131 (Tartışmalar); Metin Kutal, Yorumlar ve Tartışmalar, İktisadi 
Sosyal ve Uluslararası Boyutu ile İşçinin Feshe Karşı Korunması, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri 2001 Yılı Toplantısı, İstanbul, 2002, s. 54 (Tartışmalar); Süleyman Başterzi, 4857 
Sayılı İş Kanununa Göre İş Güvencesi Kurallarının Uygulama Alanı ve İstihdama Etkisi, 
A.Can Tuncay’a Armağan, İstanbul, 2005, s. 630. 
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maddeleri görüşülürken verilen bir değişiklik önergesi ile iş güvencesine ilişkin 

hükümlerin 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanacağı hükme 

bağlanmıştır. 

 

 İş güvencesi sistemini benimseyen A.B.’ye üye ülkelere bakıldığında ise bir 

kısım ülkelerde sınırlama getirilmeksizin tüm işçiler iş güvencesi kapsamına 

alınırken, bazı ülkelerde ise getirilen sınırlama ülkemizle mukayese edilemeyecek 

kadar düşük tutulmuştur. Örneğin İsveç iş güvencesi hükümlerinden yararlanmada 

hiçbir sınır getirmeksizin tüm işçileri bu kapsama almıştır. Avusturya da 5 veya 

daha az işçi çalıştıran işyerleri kapsam dışında tutulurken, İtalya’da sanayi ve ticari 

işyerleri bakımından 15, tarım işletmeleri bakımından 5, diğer işletmeler 

bakımından ise 35 den az sayıda işçi çalıştıran işyerleri iş güvencesi kapsamı 

dışında tutulmuştur47. Bu ülkelerde getirilen sınırlamanın düşük olmasının nedeni 

ise küçük işletmelerin ekonomik gücünün zayıflığı nedeniyle böyle bir fesih usulü 

sistemini kaldıramayacağı ve bu durumun onlara mali açıdan yük getireceği 

düşüncesidir48.  

  

 Almanya’da ise önceleri Alman Feshe Karşı Koruma Yasasıyla 5 veya daha 

az işçi çalıştıran işyerleri kapsam dışı bırakılmışken (tüm işçilerin 1/10’u Feshe 

Karşı Koruma Kapsamı Dışında bırakılırken) 1996 tarihinde yapılan değişiklikle 10 

veya daha az işçi çalıştıran işyerleri kapsam dışı bırakılmıştır. Böylece tüm işçilerin 

1/3 ‘ü Feshe Karşı Koruma Kanunu’nun kapsamı dışında kalmıştır. Alman 

Hükümeti son değişiklikle küçük işletmelerin istihdam alanını genişletmeyi 

düşünmüştür. Ancak 1999 yılında yapılan bir değişiklikle işçi sayısı tekrar 5 olarak 

düzenlenmiştir49. Federal İş Mahkemesi 1990 yılında vermiş olduğu bir kararda, 

ekonomik açıdan zayıf olan küçük işletmelerin fesih prosedürünün üstesinden 

gelemeyecekleri ve yakın kişisel ilişki içinde olan işveren ile çalışanlar arasında iyi 

                                                 
47Alpagut, Karşılaştırmalı Hukukta İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 86. 
48 Çelik, İş Hukuku ,s. 211. 
49Devrim Ulucan, İş Güvencesi, 2. baskı, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam İşverenleri 
Sendikası, İstanbul, 2003, s. 30 (İş Güvencesi). 
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bir işyeri atmosferinin başarı için önemli olduğu gerekçesiyle on işçi ölçütünün 

anayasaya aykırı olmadığını kabul etmiştir50. 

 

 Fransa’da ise önceleri en fazla on işçi çalıştıran işletmeler ile bir yıldan az 

kıdemi olan işçiler kapsam dışı bırakılmıştı. Ancak 1986 yılında Feshe Karşı 

Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle 11 veya daha az işçi çalıştıran işyerleri de 

kapsam dışı bırakılmıştır51. Fransa 158 sayılı ILO sözleşmesini 1989 yılında 

onaylamış ve iç hukukuna dahil etmiştir. 

 

 Görüldüğü üzere iş güvencesini değişik şekilde uygulamakta olan pek çok 

ülkede küçük işletmelerin kapsam dışı bırakıldığı, iş güvencesi sisteminin ise belirli 

sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde geçerli olduğu hükme bağlanmıştır. Kaldı ki iş 

güvencesinden yararlanmanın işçi sayısı bakımından bazı sınırlara tabi tutulması 

158 sayılı ILO Sözleşmesine aykırılık oluşturmamaktadır. Sözleşmenin 2. 

maddesinin 5. bendinde “İşçilerin özel istihdam şartları bakımından veya istihdam 

edilen işletmenin büyüklüğü ve niteliği açısından esaslı sorunlar bulunan 

durumlarda, hizmet sözleşmesiyle istihdam olunanlardan sınırlı bir kategori, 

gerektiği takdirde, bir ülkedeki yetkili makam veya uygun bir kuruluşça, varsa, işçi 

ve işveren kuruluşlarına danışıldıktan sonra bu sözleşmenin hükümlerinin tamamı 

veya bazı hükümleri kapsam dışı bırakılabilir” hükmü düzenlenmiştir. Belirli sınırın 

altındaki işletmelerin kapsam dışı bırakılmasının nedeni bunların maliyeti yüksek 

fesih prosedürünü kaldıramayacak olmalarıdır. Ancak ilgili maddede de belirtildiği 

üzere, sınırlı bir kategori feshe karşı korumanın kapsamı dışında bırakılabilir ve bu 

da her ülkenin sosyal ve ekonomik koşulları dikkate alınarak o ülkece belirlenir. Bir 

başka ifadeyle ILO sözleşmesi, getirilecek istisnaları üye ülkelere bırakmakta ancak 

bunun bazı ölçütlerle yapılabileceğini hükme bağlamaktadır. Ülkemiz koşullarına 

bakıldığında ise işyerlerinin büyük bir bölümünün 30’dan az işçi çalıştıran 

işletmeler olduğu ve bununda çok sayıda işçinin iş güvencesi kapsamı dışında 

                                                 
50 Ulucan, İş Güvencesi, s. 30-31. 
51 Güzel, İş Güvencesi, s. 27; Güzel, Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi, s.26. 
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kalmasına yol açacağı düşünüldüğünde 30 işçi ölçütü ILO sözleşmesine aykırılık 

oluşturmaktadır52. 

  

Görüldüğü üzere hukukumuza görünürde 158 sayılı ILO sözleşmesine 

uygun ancak amacına ters bir hüküm getirilmiştir. Zira ülkemizde, sistemin dışında 

kalan işletmeler büyük ölçüde kayıt dışı sektörü oluşturmaktadır. Küçük 

işletmelerin korunması amacıyla böyle bir sistem getirmek, kayıt dışı sektörün 

kayıtlı sektör karşısında sahip olduğu konumu daha da avantajlı hale getirmekte ve 

haksız rekabeti arttırmaktadır53. 

 

Söz konusu düzenleme sadece ILO’ya değil aynı zamanda Anayasa’ya da 

aykırılık oluşturmaktadır. Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan kanun önünde 

eşitlik ilkesi hukuksal eşitlik öngörmektedir. Bu ilkenin amacı aynı durumda 

bulunan kişilerin kanunlarca aynı işleme tabi tutulmalarını sağlamak ve bu kişilere 

kanun karşısında ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle 

aynı durumda bulunan kimi kişi ve kurumlara ayrı kurallar uygulanarak yasa 

karşısında eşitliğin çiğnenmesi önlenmektedir. Nitekim meslekleri aynı olan ve aynı 

hukuksal durumda olan bir kısım kişilerin kendi iradeleri dışındaki bir sebep 

yüzünden bir başka ifadeyle çalıştıkları işyerlerindeki işçi sayısı esas alınarak, iş 

sözleşmesinin feshinde haklı ve geçerli bir sebebe dayanılması hakkından herhangi 

geçerli bir neden olmaksızın yoksun bırakılmaları, Anayasa’nın 10. maddesinde yer 

alan ve özünü aynı hukuksal durumda olanların farklı kurallara tabi tutulmamalarını 

gerektiren eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır54. 

                                                 
52 Güzel, İş Güvencesi, s. 28; Güzel, Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi, s. 26; Soyer, Tebliğ, s. 
39; Soyer, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi, s. 192; Süzek, İş Hukuku, s. 494. 
53 Polat Soyer, Yorumlar ve Tartışmalar, İktisadi, Sosyal ve Uluslararası Boyutu ile İşçinin Feshe 
Karşı Korunması, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2001 Yılı Toplantısı, İstanbul 
Barosu Yayınları, İstanbul, 2002, s.49-50 (Tartışmalar); aynı yazar, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi, s. 
274. 
54 Müjdat Şakar, Gerekçeli ve İçtihatlı İş Kanunu Yorumu, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2006, s. 
213; Güzel, Yasa Tasarısının Değerlendirilmesi, s. 28; Süzek, İş Hukuku, s. 495; Öner Eyrenci, 
4857 sayılı İş Kanunu ile Getirilen Yeni Düzenlemeler, Legal İHSGHD, 2004/1, s. 33; Murat 
Engin, Tartışma Bölümü, İşe İade ve Uygulama Sorunları, İş Hukuku Sorunları ve Çözüm 
Önerileri, İstanbul Barosu Yayınları, 2003, s. 82 (Tartışmalar); Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 369, 
Yazar bazı iş hukuku kurallarının uygulanması bakımından bile işyerinde belli sayıda işçi 
çalıştırılmasını aramaktayken, iş güvencesi hükümlerinin uygulanması bakımından ölçüt 
getirilmesinin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağını ileri sürmektedir.  
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 30 işçi ölçütünün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davası 

ise Anayasa Mahkemesi tarafından şu gerekçeyle reddedilmiştir: “İş güvencesi 

ölçütleri belirlenirken, her ülke kendi verilerini ve iş hayatı koşullarını göz önüne 

almaktadır. İş hayatına ilişkin kuralların belirlenmesinde kamu yararı esastır, ayrıca 

işçi ve işveren arasındaki denge de gözetilmektedir. 18. maddeyle getirilen 30 veya 

daha fazla işçi çalıştırma koşulunun işveren aleyhinde değiştirilmesi durumunda 

işveren bakımından oluşacak ek mali külfetlerin kayıt dışı uygulamalara neden 

olabileceği, ayrıca iş güvencesi ile oluşabilecek ağır mali yükten küçük işletmelerin 

uzak tutulması amaçları gözetildiğinde, dava konusu kuralla getirilen şartlarla işçi 

ve işveren arasında kurulan dengede bir ölçüsüzlük bulunmamaktadır. Nitekim 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 158 Sayılı Sözleşmesinde de, işçilerin özel 

istihdam şartları bakımından veya istihdam eden işletmenin büyüklüğü veya niteliği 

açısından esaslı sorunlar bulunan durumlarda işçilerden bir kategorinin, iş 

güvencesinin tamamı veya bir kısmı hükümlerinin kapsamı dışında tutulabileceği 

öngörülmektedir55.” 

 

2. Otuz İşçi Sayısının Tespiti 

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin 4. fıkrası uyarınca iş güvencesi 

hükümlerinden yararlanmak için gereken işçi sayısının tespitinde işverenin aynı 

işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu 

işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenmektedir. 4773 sayılı eski 

kanunu döneminde ise işverenin birden fazla işyeri bulunması halinde işçi sayısının 

nasıl tespit edileceğine ilişkin bir hüküm kanunda düzenlenmemişti.  

 

 Öğreti, 4857 sayılı kanunla getirilen bu düzenlemeyi uygun bulmuş, ancak 

haklı olarak işçi sayısının tespitinde aynı işkolu şartının aranmasını eleştirmiştir56. 

                                                 
55 Anayasa Mahkemesi 19.10.2005 T., 2003/66 E., 2005/72 K., RG. 24.11.2007 T., Sayı 26710. 
56 Çelik, İş Hukuku, s. 213; Süzek, İş Hukuku, s. 495; Fevzi Şahlanan, Otuz İşçi Koşulunun 
Tespitinde İşverenin Aynı İşkolundaki İşyerleri (Karar İncelemesi), Tekstil İşveren Dergisi, 
Hukuk 22, Sayı. 337, Mart-Nisan 2008, s. 2 (Otuz İşçi Koşulunun Tespiti); Şahlanan, İş 
Güvencesinin Kapsamı, s. 17; aynı yazar, 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Değerlendirme Konferans 
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Zira bu durum, iş güvencesinden yararlanacak işçiler açısından bir sınırlama 

getirdiği gibi işkolu ölçütünün neye göre belirleneceği sorunuyla da karşı karşıya 

kalınacaktır. İşverene ait işyerlerinin aynı işkolunda olup olmadığının, işyerlerinde 

yapılan asıl işe göre belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir57. Açılan bir işe iade 

davasında işyerlerinin aynı işkolunda yer alıp almadığı hususu 2821 sayılı 

Kanununun 4. maddesine58 göre tespit edilmektedir.  

 

 İşverenin iş güvencesi hükümlerine tabi olması bakımından aynı işkolunda 

bulunan işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına bakmak yeterli olacaktır59. İşyeri 

aynı işkolunda ise, o işyerinde çalışan işçinin ne iş yaptığı önemli değildir. Bir 

başka ifadeyle bir tekstil fabrikasında bekçilik yapan bir işçide bu tespitte göz 

önünde bulundurulacaktır. İşyerinin nereleri kapsayacağı belirlenirken de işyerine 

bağlı yerler, eklentiler ve araçlar bir bütün olarak değerlendirilmelidir (İş Kanunu 

md. 2/III). Kanun bu işyerlerinin aynı bölge veya il sınırları içerisinde bulunması 

koşulunu aramamış, aynı iş kolunda bulunmalarını yeterli görmüştür. O halde aynı 

işverene ait işyerleri aynı il sınırı içinde yer almasalar da, aynı işkolunda iseler 

toplam işçi sayısı bakımından göz önüne alınacaklardır60. Bununla birlikte Yargıtay 

30 işçi koşulu ölçütü kapsamına, işveren şirketin yurtdışında kurulu aynı işkolunda 

bulunan diğer işyerlerinde çalışan işçilerin de gireceğini kabul etmektedir61. 

                                                                                                                                        
Notları, Ankara, 2003, s. 84 (Yeni İş Kanunu); Güzel, İş Güvencesi, s. 30-31; Mollamahmutoğlu, 
a.g.e., s. 566; Ömer Ekmekçi, 26 Haziran 2002 Tarihli İş Kanunu Tasarısının Bazı Hükümleri 
Üzerine, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası Tarafından 25-29 
Eylül 2002 Tarihlerinde Düzenlenen Çalışma Hayatımızda Yeni Dönem Seminer Notları, İstanbul, 
2002, s. 93-94 (Seminer Notları); Aksi Görüş Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 166; Soyer, 158 
Sayılı ILO Sözleşmesi, s. 275; Soyer, Tebliğ, s. 42. 
57 Cevdet İlhan Günay, İşyerinin Girdiği İşkolunun Tespiti, Sicil Dergisi, Haziran 2008, Sayı 10, 
s.123 vd.  
58 “Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tespit ile ilgili kararını Resmi Gazete'de yayınlar. Kararın yayımını 
müteakip bu tespite karşı ilgililer iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede onbeş gün 
içinde dava açabilirler. Mahkeme iki ay içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde 
Yargıtay uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar”. 
59 Y.9.H.D. 24.10.2007 T., 2007/9-775 E., 2007/786 K., Şahlanan, Otuz İşçi Koşulunun Tespiti, s. 
2; Y.9.H.D.,11.12.2003T., 19269E., 20526 K; (Karar ve incelemesi için bkz: Tankut Centel, İş 
Güvencesine Tabi Olacak İşyerlerinde Çalışan İşçi Sayısının Hesabı (Karar İncelemesi), Tekstil 
İşveren Dergisi, Mart 2004, s. 34-36 (İşçi Sayısının Hesabı). 
60 Y.9.H.D. 29.01.2007 T., 2006/29945 E., 2007/1216 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2007/4, s. 335. 
61 Y. 9.H.D. 12.02.2007 T., 2006/32297 E., 2007/3272 K., Can Tuncay, İşe İadede Otuz İşçi 
Ölçütünün Yorumu (Karar İncelemesi), yazar ülkesellik ilkesi gereğince işveren şirketin 
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 Tüzel kişi işverenler söz konusu olduğunda ise, her bir tüzel kişi işverenin 

bağımsız olarak dikkate alınması gerektiği gözden kaçmamalıdır. Örneğin aynı 

şirketler grubu bünyesinde yer alan ancak bağımsız tüzel kişiliğe sahip işyerlerinin 

birlikte dikkate alınmaması gerekmektedir62. 

 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, İş Kanunu’nun 18. maddesinin 1.fıkrası nisbi 

emredici nitelikte bir hükümdür ve taraflar işçi lehine olmak üzere farklı 

düzenlemeler yaparak iş güvencesi hükümlerinin otuzdan az işyerlerinde de 

uygulanacağını kararlaştırabilirler63. Nitekim Y.9.H.D. 26.05.2005 T., 2005/12317 

E., 2005/19404 sayılı kararında “4857 sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesine göre, iş 

sözleşmesinin feshi için geçerli sebebe dayandırılması zorunluluğu için işyerinde 

otuz veya daha fazla işçi çalıştırılması gerekir ancak Kanun’un bu maddesi nisbi 

emredici bir madde olup, taraflar her zaman işçi lehine bunun aksini 

kararlaştırabilirler…”64 şeklinde hüküm tesis etmiştir. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                        
yurtdışında aynı işkolunda çalışan işçilerinin 30 işçi sayısının tespitinde dikkate alınmaması 
gerektiğini ifade etmektedir, Sicil Dergisi, Sayı 6, Haziran 2007 , s. 75; Y.9.H.D. 03.07.2006 T., 
2006/9818 E., 2006/19560 K., Serkan Odaman, Yurtdışında Çalışan İşçilerin İş Güvencesi 
Açısından İşçi Sayısı Tespitine Etkisi, Sicil Dergisi, Haziran 2007, Sayı 6, s. 82-86;Yargıtay 
konuya ilişkin daha önceki tarihli bir kararında ise “…işverenin, aynı işkolunda olmak kaydıyla ülke 
genelindeki işyeri dikkate alınarak işçi sayısının belirlenmesi gerekir” şeklinde hüküm tesis etmiştir. 
Y.9.H.D.10.04.2006 T., 2006/5895 E., 2006/9364 K., Çil, a.g.e., s. 970.  
62“Aynı gruba ait olsalar da farklı tüzel kişilere ait işyerlerindeki işçi sayısının iş güvencesi 
kapsamına girme bakımından göz önünde bulundurulması mümkün değildir. Başka bir anlatımla salt 
aralarında organik bağ bulunduğundan hareketle gruba ait şirketlerde çalışan işçilerin 30 işçi 
sayısının belirlenmesinde dikkate alınması doğru değildir” Y.9.H.D. 31.03.2008 T.,2007/29950 E., 
2008/7008 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2008/3, s. 255; aynı kararın 
incelemesi için bkz: Nizamettin Aktay, İş Güvencesinde Otuz (30) Sayısının Tespit ve Şirketler 
Grubu Kavramı “ Bordro İşveren1 Tabiri Asıl İşveren-Alt işveren İlişkilerinde Muvazaa 
Tabiri (Karar İncelemesi), yazar aynı grup kavramı ile kastedilmek istenenin aynı işverenin 
mülkiyetindeki işyerleri ve işletmeler olduğunu ifade etmiştir, Sicil Dergisi, Eylül 2008, Sayı 11, s. 
62; Alpagut, İş Güvencesi, s. 210. 
63 Gaye Burcu Yıldız, İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanmasında Otuz İşçi Ölçütünün Nispi 
Emredici Niteliği, Legal İHSGHD, 2006/11, s. 905. 
64 Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2006/2, Sayı 9, s. 275. 



 26

3. Otuz İşçi Sayısına Dahil Olanlar 

 

Otuz işçi sayısına dahil olacak işçilerin tespitinde işverene iş sözleşmesi ile 

bağlı olan işçilerin tamamının dikkate alınması gerekir65. İş sözleşmesine dayanarak 

çalışan bu işçilerin belirli ya da belirsiz süreli veya kısmi süreli66 ya da tam süreli 

olarak çalışması arasında fark yoktur67. Zira burada söz konusu olan iş 

güvencesinden yararlanacak olan işçiler değil, iş güvencesine girecek olan 

işyerlerinin tespitidir. Bu bakımdan mevsimlik ve çağrı üzerine çalışanlar ile iş 

sözleşmesinin feshi sırasında hasta, raporlu veya izinli olanlar işçiler de 30 işçi 

sayısının hesaplanmasında dikkate alınmalıdır68. Burada işçinin iş sözleşmesinin 

devam etmesi yeterli olup, ayrıca fiilen çalışıyor olması gerekmemektedir69. 

Bununla birlikte kendi özel yasalarında işçi olmadıkları belirtilen sözleşmeli 

personel, işyerinde meslek eğitimi gören öğrenciler, stajyerler, çıraklar, alt işveren 

işçileri ile geçici iş ilişkisine dayalı çalışanlar70 sayıya dahil edilmeyecektir71. 

Geçici iş ilişkisinde işçi ile geçici işveren arasında bir iş sözleşmesi mevcut 

değildir. İş sözleşmesi, işçi ile asıl işveren arasındadır. Bu sebeple 30 işçi sayısının 

                                                 
65 Burada önemli olan işçilerin işverene iş sözleşmesi ile bağlı olarak çalışmalarıdır, yoksa işlerini 
fiilen işyerinde ifa edip etmemelerinin, dolayısıyla da evde çalışma durumunun olmasının bir önemi 
yoktur. Soyer, Tebliğ, s. 40, dp. 46; Aksi Görüş Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 567. 
66 Alman Hukuku’nda ise kısmi süre ile çalışanlar toplam işçi sayısına ancak çalışma süreleri belirli 
bir miktarı aştıkları takdirde dahil edilirler. Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 4; Soyer, Tebliğ, s. 
40, dp.45. 
67 Çelik, İş Hukuku, s. 214; Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 4; Şahlanan, İş Güvencesinin 
Kapsamı, s. 18; Can Tuncay, İş Güvencesi Yasa Tasarısı Neler Getiriyor? Çimento İşveren 
Dergisi, C.17, Sayı 1, Ocak 2003, s. 8 (İş Güvencesi Yasası); Soyer, Tebliğ, s. 39; 
Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 56; Nizamettin Aktay/ Kadir Arıcı/ Tuncay Kaplan, İş Hukuku, 
Seçkin, Ankara, 2006, s. 182. 
68 “…İş sözleşmesi askıda olan işçiler otuz işçi sayısının tespitinde dikkate alınmalıdır” Y.9.H.D. 
13.02.2006 T.,2006/320 E., 2006/3898 K, Çil, a.g.e., s. 1021. 
69 Y.9.H.D. 24.03.2008 T., 2007/27699 E., 2008/6006 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2008/3, Sayı 18, s. 313. 
70 Yıllık iznini kullananın yerine çalıştırılan işçi dikkate alınmaz, bu durumda geçici işçi, kendi 
işverenindeki işçi sayısına dahildir. Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 567; Tuncay, İş Güvencesi Yasası, 
s. 8; Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 4; aksi görüş Ercan Akyiğit, İçtihatlı ve Açıklamalı 4857 
sayılı İş Kanunu Şerhi, 1. Cilt, 2.bası, İstanbul, 2006, s. 784 (İş Kanunu Şerhi). 
71 Güzel, İş Güvencesi, s. 31; Şahlanan, İş Güvencesinin Kapsamı, s. 18; Çırak ve stajyerler işçi 
olmadıkları için 30 işçi sayısına dahil değildirler. Ancak işverenle iş sözleşmesi yapan stajyerler, işçi 
sıfatını kazanmış olacaklarından sayının hesabında dikkate alınacaklardır, Mollamahmutoğlu, a.g.e.,  
s. 567. 
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tespitinde geçici işçiler asıl işverenin işçisi olarak dikkate alınacak ve bu sayının 

hesabına dahil edilmeyecektir72.  

 

Güvence kapsamında olmasa bile işveren vekili ve yardımcılarının73; 

hastalık, askerlik gibi nedenlerle iş sözleşmesi askıda olanların74 ve altı aydan az 

kıdemi olan işçilerin de otuz işçi sayısının hesabında dikkate alınması 

gerekmektedir. Zira burada önemli olan işyerinde ne kadar işçi çalıştığıdır. Bu 

işçilerin kapsam dışı tutulmuş olmaları onların hukuki durumunu belirler. Alman 

Hukuku’nda da işçi sayısı hesaplanırken işçilerin iş güvencesi hükümlerinden 

yararlanıp yaralanmadıkları dikkate alınmaksızın, işyerinde çalışan toplam işçi 

sayısına bakılmaktadır. Çünkü burada önemli olan iş sözleşmesinin hukuken 

mevcut olmasıdır75. 

  

İş sözleşmesinin feshi üzerine işe iade davası açan işçiler yönünden iş 

sözleşmesinin feshi askıda sayıldığından bu konumdaki işçilerinde 30 işçi sayısına 

dahil olacağı ileri sürülmektedir76. Nitekim Yargıtay konuya ilişkin olarak vermiş 

olduğu bir kararda, işçiye yapılan fesih bildiriminden önce, iş sözleşmesi feshedilen 

başka bir işçi tarafından açılan işe iade davasında, lehine feshin geçersizliğine karar 

verilen bu işçinin, işverene işe başlatılması için başvurusu halinde, adı geçen işçinin 

de 30 işçi sayısının belirlenmesi bakımından değerlendirilmesi gerektiği sonucuna 

varmıştır. Böyle bir durumda feshin geçersizliğine ilişkin dava sonuçlanmamış ise, 

bekletici mesele yapılarak sonucu beklenmelidir77. Bu durumda işçi, işverene 

başvurduğu takdirde işveren tarafından işe başlatılmayacağı bildirilene kadar veya 

bir aylık başlatma süresinin bitimine kadar işyerinde çalışan işçi sayısına dahil 

edilecektir. 
                                                 
72 Çil, a.g.e., s. 928. 
73 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 vekillerinin bu sayıya dahil 
edilmemesi yönündeki görüş için bkz: Mustafa Kılıçoğlu, 4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu ve 
Yargıtay Uygulaması, Ankara, 2005, s. 96-97 (İş Kanunu). 
74 Y.9.H.D. 22.02.2006 T., 2006/320 E., 2006/3898 K., Çimento İşveren Dergisi, Mart 2007, s. 48-
49. 
75 Soyer, Tebliğ, s. 40 
76 Çil, a.g.e., s. 928. 
77 Y.9.H.D. 24.03.2008 T., 2007/27699 E., 2008/6006 K., Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2008/3, Sayı 18, s. 314. 
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 Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ise alt işveren işçileri başka bir işverene 

bağlı oldukları için çalışan işçi sayısına dahil edilmeyeceklerdir. Ancak bunun için 

ortada geçerli olarak kurulmuş bir asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunması 

gerekmektedir. Bununla birlikte uygulamada asıl işveren işçilerinin, iş güvencesi 

hükümlerini bertaraf etmek amacıyla alt işveren işçisi gibi muvazaalı olarak 

gösterilmesi halinde bu işçilerin asıl işverenin işçileri olarak kabul edilmeleri ve 

otuz işçi ölçütünde dikkate alınmaları gerekmektedir. Buradaki amaç, asıl işverenin 

sırf iş güvencesi hükümlerini bertaraf etmek için, aslında kendisi için çalışan 

işçilerini alt işveren işçisi olarak göstermesine engel olmaktır. Muvazaa iddiasının 

ispatı halinde de iş güvencesi hükümleri uygulanacak ve alt işveren işçileri 

başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri olarak kabul edilecektir (İ.K. md. 2/son). 

 

Yargıtay konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında “…asıl işin bir 

bölümünün verildiği asıl işveren alt işveren ilişkisinde, işyerinde çalışan alt işveren 

işçilerinin asıl işveren işçisi olarak 30 işçi sayısına dahil edilmeleri olanağı yoktur. 

Ancak buna aykırı bir alt asıl işveren ilişkisi olduğu ve alt işveren işçileri aynı 

maddenin 7. fıkrası uyarınca başlangıçtan beri asıl işveren işçileri sayıldığı takdirde, 

alt işveren işçileri 30 işçi sayısında dikkate alınmalıdır” şeklinde hüküm tesis 

etmiştir78. 

 

4. Otuz İşçi Ölçütünün Aranacağı Zaman 

 

İş güvencesi otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 

uygulanacağından, bu sayının tespitinde hangi tarihteki sayının esas alınacağı 

önemli bir konudur. 

 

Öğretide bir görüşe göre, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte o işyerinde 

çalışan işçi sayısına bakılmalı ve otuz işçi ölçütü bu tarihe göre belirlenmelidir. O 

                                                 
78 Y.9.H.D. 24.09.2007 T., 2007/13965 E., 2007/27703 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2008/1, s. 238-239; aynı karar, Legal İHSGHD 2007/16, s. 1548. 
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tarihte çalışan işçi sayısı otuz ve daha fazla ise işyeri, iş güvencesi kapsamında 

sayılmalıdır79.  

 

Buna karşılık diğer bir görüşe göre ise, işyerinin iş güvencesinin kapsamında 

olup olmadığı saptanırken, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki işçi sayısına göre 

değil de, işyerinin normal işleyişi için çalıştırılması gereken işçi sayısına göre hesap 

yapılmalıdır. Burada sözleşmenin feshi tarihinde fiilen çalışan işçi sayısı otuzun 

altında olmakla beraber, o işyerinin kapasitesi ele alındığında istihdam edilmesi 

gereken işçi sayısının otuz ve/veya üzerinde olması icap ediyorsa, o işyeri iş 

güvencesi kapsamında değerlendirilmelidir. Bu durumda işyerinin normal faaliyeti 

bakımından otuz ve/veya üzeri işçi çalıştıracak kapasitede olduğunun ispatı işçiye 

düşer80. Ancak bu durumda ispat külfetinin işçiye bırakılmış olması işyeri hakkında 

somut, ekonomik ve teknik bilgilere sahip olmayan işçi açısından yargılamanın 

uzamasına neden olabilir. 

 

Yargıtay ise kararlarında fesih tarihinde işyerinde çalışan işçi sayısının esas 

alınması gerektiğini belirtmektedir Nitekim Y.9.H.D. 08.05.2006 T., 2006/10023 

E., 2006/13003 sayılı kararında “ …İş sözleşmesi feshedilen işçinin iş güvencesi 

hükümlerinden yararlanması için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca 

işyerinde fesih tarihi itibariyle 30 veya daha fazla işçinin çalıştırılması gerekir” 

şeklinde hüküm tesis etmiştir81. 

 

F. Belirli Konumda İşveren Vekili Olmamak 

 

İş Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasına göre işletmenin bütününü sevk 

ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare 
                                                 
79Eyrenci/ Taşkent/ Ulucan, a.g.e., s. 164-165; Süzek, İş Hukuku, s. 496; Mehmet Uçum, İşe İade 
Taleplerinde Dava Açma Süresinin Başlangıcına İlişkin Sorunlar, Legal İHSGHD 2004/4, s. 
1304 (Sürenin Başlangıcı). 
80 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 4; Güzel, İş Güvencesi, s. 32. 
81 Çil, a.g.e., s. 953-954; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi başka bir kararında “Mahkemece fesih tarihinde 
fiilen işyerinde çalışan işçiler belirlenerek, 30 veya daha fazla işçi çalıştığının saptanması halinde işe 
iade kararı verilmeli, 30’dan az işçi çalışması halinde ise dava reddedilmelidir” hükmüne varmıştır. 
Y.9.H.D. 2004/30907 E., 2005/1534 K., 29.02.2005 T., Özkan Ertekin, Açıklamalı-İçtihatlı İş 
Güvencesi Hukuku ve İşe İade Davaları, Ankara, 2005, s. 28. 
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eden ve işçiyi işe alma ve çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri iş güvencesinin 

kapsamı dışındadır. Bu nitelikteki işveren vekillerinin kapsam dışı bırakılmalarının 

nedeni, bu kişilerin işverene yakın bulunmalarıdır. Bu yakınlık dolayısıyla işverenle 

aradaki güven ilişkisi, diğer işçilerin işverenle sahip oldukları ilişkiye göre daha 

güçlüdür. Bu sebeple aradaki güven ilişkisi zedelendiğinde işveren tarafından iş 

sözleşmesi feshedilirken geçerli bir sebebe dayanma zorunluluğunun aranmaması 

haklı görülmektedir82. 

 

4773 sayılı İş Kanunu döneminde ise 4857 sayılı Kanuna göre daha dar bir 

kapsam öngörmüş ve o dönemde sadece işletmenin bütününü sevk ve idare eden 

işveren vekilleri kapsam dışı bırakılmıştı. Öğretide ise bu durum eleştirilmişti83. 

İşverene çok yakın konumdaki bazı üst düzey yöneticilerin işverenin güvenini 

sarsması durumunda, feshin daha kolay olması gerektiği savunulmuştu84. 4857 

sayılı Kanunun hazırlanışı sırasında iş güvencesi dışında bırakılan işveren 

vekillerinin kapsamı genişletilmiştir. Bu doğrultuda işveren vekillerinin iş 

güvencesi dışında bırakılmaları için işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren 

vekili olmak veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işten alma ve 

işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili konumunda olmak gerekmektedir.. 

 

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilinin genel müdür, 

yardımcısının ise genel müdür yardımcısı olduğu söylenebilir85. Genel müdür ve 

yardımcısı yanında işletmeye bağlı işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi 

işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri de kapsam dışında 

tutulmuştur86. Burada işyerinin bütününü yönetmekle birlikte işçi alma ve işçi 

                                                 
82 Süzek, İş Hukuku, s. 500; Başterzi, a.g.m., s. 640-641. 
83 Ulucan , İş Güvencesi ve Geçerli Neden Kavramı,  s. 10-11; Çelik, İş Güvencesi, s. 22-23.; 
Çelik, İş Hukuku., s. 216. 
84 Ulucan, İş Güvencesi ve Geçerli Neden Kavramı, s. 11-12. 
85 Y.9.H.D. 05.04.2007 T., 2007/602 E., 2007/9465 K., İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 81, Sayı 5, 
2007, s. 2282. 
86 “…işyerinde Mali İşler Grubunda Finans Direktörü ve Genel Müdür Yardımcılığı vekilliği görevi 
yürüten davacının işletmenin bütününü sevk ve idare eden konumunda bulunduğu, işletme bazında 
sorumluluğu nedeni ile burada işe alma ve işten çıkarma yetkisinin aranmayacağı, davacının işletme 
bazında işyerinde Mali İşler Grubu’nun başında bulunduğu, işveren vekili yardımcısı sıfatını taşıdığı 
anlaşılmaktadır. …Davacı işveren vekili konumunda olup, iş güvencesi hükümlerinden 
yararlanamaz” Y.9.H.D. 17.04.2006 T., 2006/6657 E, 2006/ 9954 K., Çil, a.g.e., s. 968-969. 
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çıkarma yetkisi olmayan örneğin banka şube müdürleri ve işçi alma ve çıkarma 

yetkisi olmakla birlikte işyerinin bütününü yönetmeyen insan kaynakları müdürleri 

de iş güvencesi kapsamındadır. Zira kanun burada iki koşulun da bir arada 

bulunmasını aramaktadır. Dolayısıyla bu iki yetkiden biri işçide bulunmazsa bu kişi 

iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaya hak kazanacaktır87. Bunun yanı sıra 

işletmenin bütününü değil de bir bölümünü sevk ve idare eden işveren vekilleri de 

iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilir. 

 

G. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi 

 

Fesih, iş sözleşmesini karşı tarafa yöneltilen tek taraflı bir irade beyanı ile 

derhal veya belirli bir sürenin geçmesi ile ortadan kaldıran yenilik doğuran bir 

haktır88. 4857 Sayılı İş Kanunu md. 18 uyarınca, işçinin iş güvencesi 

hükümlerinden yararlanabilmesi ancak iş sözleşmesinin işveren tarafından sona 

erdirilmesi halinde mümkündür. Aksi halde işçi tarafından açılan işe iade davasının 

reddi gerekecektir. 

 

Belirli süreli bir iş sözleşmesinin işveren tarafından yenilenmemesi 

durumunda işçi, iş güvencesi hükümlerinden yaralanamayacaktır. Yine iş 

sözleşmesinin fesih değil de, ikale diğer bir ifadeyle tarafların karşılıklı anlaşması 

suretiyle sona erdirilmesi durumunda da işe iade davasının reddi gerekecektir. 

Çünkü tarafların anlaşmasıyla iş sözleşmesinin sona erdirilmesi fesih olarak kabul 

edilemez. Bunun yanı sıra iş sözleşmesinin bizzat işçinin iradesi ile sona erdirilmesi 

durumunda da sonuç aynıdır. Uygulamada bazı işçilerin kıdem tazminatı almak ve 

işsizlik sigortasından yararlanmak için işveren ile anlaşarak iş sözleşmesinin sona 

erdirilmesini talep etmesi, akabinde işe iade davası açtıkları görülmektedir. Bu 

durumda bu talebin reddi gerekecektedir. Konuya ilişkin bir Yargıtay kararında 

işçinin “…kıdem ve ihbar tazminatı tutarı ile diğer sosyal haklarımın tarafıma 

ödenmesi halinde ayrılabileceğimi…arz ederim” diyerek kendi iradesiyle 
                                                 
87 Y.9.H.D. 20.9.2004 T., 2004/5246 E., 2004/18891 K., Osman Güven Çankaya/Cevdet İlhan 
Günay/Seracettin Göktaş, Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara, 2005., s. 343. 
88 Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat Kitapçılık, 2009, s. 381; 
Süzek, İş Hukuku, s. 453; Çelik, İş Hukuku, s. 184. 
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sözleşmenin feshedilmesini istediği anlaşılmaktadır. Davacı yargılama aşamasında 

dilekçenin baskı altında alındığını ileri sürmüşse de, iradesinin sakatlandığını 

ispatlayamamıştır. Bu sebeple de işe iade talebinin reddine karar verilmesi kabul 

edilmelidir şeklinde hüküm tesis etmiştir 89. 

 

Konuya ilişkin başka bir kararda ise Yargıtay, “…mevcut delillere göre 

davacının iş sözleşmesinin ikale ile sona ermesini istemesinde makul bir yararı 

bulunmadığı gibi, tanık anlatımlarına göre iş sözleşmesi feshedilen davacıya ihbar 

ve kıdem tazminatının ödenmesi, iş sözleşmesinin feshedilmesini istediğine dair 

dilekçe imzalaması koşuluna bağlanmıştır. Olayda işveren ekonomik ve sosyal 

üstünlüğünü kullanmıştır. Davacı işçinin işten ayrılma iradesi bulunmamaktadır. İş 

sözleşmesinin ikale ile sona erdiğini kabul etmek doğru değildir. İş sözleşmesi 

davalı işverence tek taraflı feshedilmiş olup, fesih bildiriminde fesih sebebi açık ve 

kesin olarak bildirilmemiştir” şeklinde hüküm tesis ederek feshin geçersizliğine ve 

davacı işçinin işine iadesine karar vermiştir90. 

 

 İşçinin ihbar öneli içinde yaşlılık aylığı almak için kuruma başvurması 

halinde de feshin işçi tarafından yapıldığı kabul edilir. Yargıtay konuya ilişkin 

olarak vermiş olduğu kararında, “Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, 

ihbar tazminatı ödenmeden işverence gerçekleştirilen fesihlerde emeklilik aylığı 

bağlanması için işçinin bağlı bulunduğu kuruma başvurması halinde iş 

sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiği sonucuna varılmaktadır. Zira bu durumda 

ihbar tazminatı ödenmediği sürece iş sözleşmesinin önel sonuna kadar devam ettiği 

kabul edilmektedir… İşçi ihbar tazminatı ödenmeden aynı gün yaşlılık aylığı 

bağlanması için kuruma başvurmuştur. Olayda artık işverenin değil, işçinin feshi 

söz konusudur. Böyle olunca da işçi feshin geçersizliğini ve işe iadesini isteyemez” 

şeklinde hüküm tesis etmiştir 91. 

                                                 
89 Y.9.H.D. 2004/32081E., 2004/ 29589 K., 27.12.2004 T., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 385; 
Alpagut, İş Güvencesi, s. 245. 
90 Y.9.H.D. 21.04.2008 T., 2007/30760 E., 2008/9208 K., İstanbul Barosu dergisi, Cilt 82, Sayı 4, 
2008, s. 2138. 
91 Y.9.H.D. 21.04.2005 T., 2005/10722 E., 2005/14042 K., Fevzi Şahlanan, İşçinin İhbar Öneli 
İçerisinde Emeklilik Başvurusunda Bulunmasının İşe İade Davasına Etkisi (Karar İncelemesi) 
Tekstil İşveren Dergisi, Sayı 310, Ekim 2005, s. 40.vd (Emeklilik Başvurusu); Konuya ilişkin başka 
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 Öğretide ise bu durumun hakkaniyetle bağdaşmayacağı ifade edilmiştir. Zira 

fesih bozucu yenilik doğuran bir haktır ve fesih bildirimi karşı tarafa vardığı anda 

sonuçlarını doğurur. Karşı tarafın kabulüne gerek yoktur. Dolayısıyla işverene 

yapılmış bir irade beyanı olmadan kuruma yapılmış başvurunun fesih olarak 

değerlendirilmesi ve yine muhatapları ve işlevleri farklı iki müessesenin aynı 

sonuçlarla birbirine bağlanması olanaklı değildir92. 

 

İş Kanunu uyarınca işe iade davası ihbar öneli dolmasa bile fesih 

bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde açılır ve bu davada feshin 

geçerli bir nedene dayanıp dayanmadığı tartışılır. Fesih bildiriminin sonuçlarını 

doğurması bu yargılamanın dışındadır. İş sözleşmesinin işverence feshedilmesiyle 

de işçinin işe iade davası açma hakkı doğmaktadır. Dolayısıyla işçinin fesihten 

sonra sosyal güvenlik kurumuna başvurması onun işe iade davası açma hakkını 

ortadan kaldırmamalıdır93. 

 

Öte yandan mahkemelerdeki ağır iş yükü sebebiyle yargılamaların kanunda 

belirtilen süreleri fazlasıyla aştığı da göz önüne alındığında, fesih nedeniyle geçim 

kaynağı kesilmiş olan işçinin ve ailesinin yaşlılık aylığı almak amacıyla sosyal 

güvenlik kurumuna başvurmasını işçinin feshi olarak kabul etmek hakkaniyete 

uygun olmayacaktır94.                                                                      

 

 

                                                                                                                                        
bir kararda da Yargıtay “Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesi 17.10.2006 tarihli fesih 
bildirimi ile işyeri ve işletme gerekleri nedenine dayanılarak feshedilmiştir. Ancak SSK kaydına 
göre davacının 13.10.2006 tarihinde yaşlılık aylığı başlanması için kuruma başvurduğu ve davalı 
işveren tarafından ihbar tazminatının da 20.10.2006 tarihinde ödendiği, davacı işçinin fesih bildirimi 
ve ihbar tazminatı ödeme tarihlerinden önce emekliye ayrılmak suretiyle iş ilişkisine kendisinin son 
verdiği anlaşılmaktadır. İş sözleşmesini kendi fesheden işçi feshin geçersizliğini isteyemez. İstemin 
reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.”şeklinde hüküm tesis etmiştir.Y.9.H.D., 01.10.2007 T., 
2007/14067 E., 2007/28540 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2008/1, s. 203-
204; Y.9.H.D. 29.03.2007 T., 2007/37011 E., 2007/8875 K., Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2007/3, Sayı 14, s. 186. 
92 Şahlanan, Emeklilik Başvurusu, s. 40 vd.; Sarıbay, a.g.e., s. 246; Taşkent, 2004 Yılı Kararları, 
s. 60; Uşan, a.g.m., s. 31. 
93 Şahlanan, Emeklilik Başvurusu, s. 41. 
94 Şahlanan, Emeklilik Başvurusu, s. 42. 
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                                        İKİNCİ BÖLÜM 

İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERLİLİK 

KOŞULLARI VE FESHE İTİRAZ 

 
 

I. İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI 

 

A. Maddi Koşullar 

 

1.  Feshin Geçerli Bir Sebebe Dayanması 

 

a. Geçerli Fesih Kavramı 

 

4857 sayılı İş Kanunu, iş güvencesine tabi olan işçilerin iş sözleşmelerinin 

işveren tarafından feshi halinde geçerli bir sebebe dayanma zorunluluğu 

öngörmüştür. Bu bağlamda, İş Kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasına göre 

“belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya 

davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan 

geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır”. Görüldüğü üzere bu zorunluluk sadece iş 

güvencesine tabi olan işçilerin iş sözleşmelerinin feshi halinde aranmakta, iş 

güvencesine tabi olmayan işçiler için herhangi geçerli bir sebebin varlığı 

aranmamaktadır.  

 

Esas itibariyle kanunda sayılan bu fesih nedenleri 158 sayılı ILO 

sözleşmesinin 4. maddesinden alınmıştır95. 

 

 Madde metninde geçerli sebepler somut olarak gösterilmemiş olmakla 

birlikte geçerli neden kavramı uygulamaya ışık tutması bakımından 4857 sayılı İş 

                                                 
95 Sözleşmenin . maddesine göre işçinin kapasitesine veya davranışlarına; işyerinin ya da işletmenin 
işleyişi veyahut hizmetinin yürütümü ile ilgili gereklere dayalı geçerli bir neden bulunmadıkça  
hizmet akdi işveren tarafından feshedilemeyecektir. Soyer, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi, s. 280. 
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Kanununun gerekçesinde açıklanmıştır. Buna göre “…işin ve işyerinin yürüyüşünü 

olumsuz etkileyen hallerdir. Bu nedenle, geçerli fesih için söz konusu olabilecek 

sebepler, işçinin iş görme borcunu kendisinden kaynaklanan veya işyerinden 

kaynaklanan sebeplerle ciddi bir biçimde olumsuz etkileyen ve iş görme borcunu 

gerektiği şekilde yerine getirmesine olanak vermeyen sebepler olacaktır. Sonuçta iş 

ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde 

beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek 

gerekecektir”. Gerekçeden de anlaşılacağı üzere geçerli sebep kavramının kesin bir 

tanımı yapılmamış ancak bazı temel unsurlar ile bu kavram somutlaştırılmaya 

çalışılmıştır. 

 

Burada sayılan geçerli sebepler, İş Kanunun 25. maddesinde haklı nedenler 

başlığı altında belirtilenler kadar ağır olmamakla birlikte, işçinin işini veya işyerinin 

olağan işleyişini ve iş ilişkisinin devamını olumsuz etkileyen sebeplerdir. Geçerli 

neden ile haklı neden kavramlarının birbirlerine çok benzer olması sebebiyle her 

somut olayın özelliklerine göre hakim tarafından değerlendirilmesi en uygun çözüm 

olacaktır. 

 

4857 sayılı İş Kanunu, geçerli sebep oluşturacak halleri tek tek saymamış 

olmasına rağmen geçerli sebep sayılmayacak halleri İş Kanunu’nun 17. maddesinin 

3. fıkrasında açıkça belirtmiştir. Buna göre sendika üyeliği veya çalışma saatleri 

dışında ya da işverenin izniyle çalışma saatleri içinde sendikal faaliyette yer almak, 

işyeri sendika temsilciliği yapmak; mevzuattan veya sözleşmeden doğan hakları 

takip için işveren aleyhine başlatılmış sürece katılım yada idari makamlara başvuru; 

ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, ailevi sorumluluklar, hamilelik, din, siyasi görüşe 

sahip olmak, doğum izni esnasındaki devamsızlık; hastalık veya kaza nedeniyle işe 

geçici devamsızlıkta bulunmak işçi ile işveren arasındaki ilişkide geçerli neden 

sayılmaz. İşveren bu sebeplerden birine dayanarak iş sözleşmesini feshedemez. 

Aksi halde fesih geçersiz sayılır. 
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(1). İşçinin Yeterliliği veya Davranışlarından Kaynaklanan Sebepler 

 

İşçinin yeterliliği veya davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih sebepleri 

İş Kanunu md. 25’de belirtilenler kadar ağır olmayan ancak işin görülmesini önemli 

ölçüde olumsuz etkileyen sebeplerdir. 

 

i. İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan Fesih Sebepleri 

 

İş Kanunu’nun 18. maddesine göre işveren, işçinin yeterliliğinden96 

kaynaklanan sebeplere dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir. Bu kavram madde 

metninde tam olarak açıklanmamış olmakla birlikte, madde gerekçesinde bu 

kavrama açıklık getirilmeye çalışılmış ve “ortalama olarak benzer işi görenlerden 

daha az çalışma, gösterdiği niteliklerden beklenen daha düşük performansa sahip 

olma, işe yoğunlaşmamasının giderek azalması, işe yatkın olmama, öğrenme ve 

kendini geliştirme yetersizliği, sık sık hastalanma, çalışamaz duruma getirmemekle 

birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum 

yetersizliğinin azlığı, işyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde 

emeklilik yaşına gelmiş olma halleridir” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Bu sebeplerin varlığı başlı başına işverene iş sözleşmesini fesih hakkı 

vermemektedir. İşçinin yeterliliğinden doğan bu sebeplerin geçerli sebep 

sayılabilmesi için işyerinde olumsuzluklara yol açması ve uyarılara rağmen işçinin 

bu durumu düzeltmemesi gerekmektedir. Bu durumda bu iki koşulun varlığı 

halinde, iş sözleşmesi geçerli sebebe dayanılarak feshedilebilecektir97. 

 

İşçinin yeterliliğinden kaynaklanan geçerli fesih sebepleri arasında yer alan 

düşük performans ve mesleki yetersizlik ele alınırken Yargıtay’ında kararında 

                                                 
96 Yeterlilik, bir görevi icra etmek ve görevin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek için ihtiyaç 
duyulan yetenek, bilgi ve beceriler anlamına gelmektedir. Bektaş Kar, Performans Düşüklüğü veya 
Yetersizliği Nedeni İle Fesihte Yargısal Denetim, Sicil Dergisi, Eylül 2008, Sayı 11, s. 35 
(Performans Düşüklüğü veya Yetersizliği Nedeniyle Fesih). 
97 Güzel, İş Güvencesi, s. 44; Kar, Performans Düşüklüğü veya Yetersizliği Nedeniyle Fesih, s. 
39. 
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belirttiği üzere işçinin aynı işi yapan diğer işçilere göre bir performans düşüklüğü 

göstermesi98 ve bunun da sürekli olması gerekmektedir99. Bunun tespitinde ise 

gerektiğinde mahkemece uzman bir bilirkişi yardımı ile işyerinde keşif yapılmalı ve 

yapılan işin standartlara uygun olup olmadığı, uygun olduğu takdirde işçinin makul 

bir sürede aynı işi yapan diğer işçilere göre bir performans düşüklüğü gösterip 

göstermediği, böyle bir performans eksikliği var ise bunun geçici mi, yoksa sürekli 

mi olduğu ve bunun sonucunda üretim düşüklüğü meydana gelip gelmediğinin 

saptanması gerekmektedir100. Bu geçerli fesih sebebi ele alınırken ve hakim 

tarafından bu sebebin gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilirken değişik türde iş 

görenler değil, benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma olup olmadığı 

incelenmelidir. 

 

İşçinin işe yatkınlığının olmaması, öğrenme ve kendini geliştirmede 

yetersizlik, işe yoğunlaşmanın azalması, verim ve performans eksikliği de geçerli 

sebeplerdendir101.  

 

Üzerinde durulması gereken bir diğer geçerli fesih nedeni de işçinin sık sık 

hastalanması ve iş görme borcunu gereği gibi yerine getirememesidir. Görüldüğü 

üzere salt hastalık hali bir fesih sebebi değildir, hastalık hali işçinin işe gelmesini ve 

işini gereği gibi yerine getirmesini engellediği durumlarda fesih sebebi olarak kabul 

edilir102. 

 

Hastalık ve kaza sebebiyle uzun süre işe devamsızlık İş Kanunu’nun 25/I 

maddesinde belirtilmiş ve işverene derhal fesih hakkı veren bir sebep olarak 

gösterilmiştir. Ancak burada işverenin fesih hakkı İş Kanunu’nun 17. maddesinde 

belirtilen bildirim sürelerinin üzerinden altı hafta geçmekle doğar. Buna karşılık 25. 

                                                 
98 Ömer Ekmekçi, Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade 
Davaları, Tüsiad, Ağustos 2005, s. 20 vd. 
99 Murat Engin, İş Sözleşmesinin Feshinde İspat Sorunları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul Barosu Yayınları, 2007, s. 167 (İspat). 
100 Y.9.H.D. 3740/15625 24.6.2004 T, Legal İHSGHD 2005/5, s. 317. 
101 Tankut Centel, Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması, İspat Yükümlülüğü ve Sonuçları, 
Mercek, Nisan 2003, s. 11-12(İspat Yükümlüğü). 
102 Centel, İspat Yükümlülüğü, s. 12. 
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madde kapsamında olmayan, işin gereği gibi yapılmasını etkileyecek düzeyde olan 

sık sık hastalanma hali ise geçerli sebep olarak sayılmaktadır. 

 

Madde gerekçesinde de belirtilen diğer bir geçerli fesih nedeni olan işçinin 

emekliliği hali ise ancak işyerinde işçi çıkarmayı zorunlu kılan işletme gerekleri söz 

konusu ise mümkündür103. Yoksa Yargıtay kararlarıyla da sabit olduğu üzere 

yaşlılık veya yaşlılık aylığına hak kazanmış olma tek başına geçerli bir fesih nedeni 

değildir104. Zira emeklilik yaşına gelmiş olma işçinin yetersiz olduğu anlamına 

gelmemektedir. Fiziki yetersizlik kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. 

Dolayısıyla yaşlılık nedeniyle işçinin veriminde düşüş meydana gelmiş ve bu 

durum iş görme borcunu olumsuz yönde etkiliyorsa geçerli bir fesih sebebinin 

varlığından bahsedilebilir. 

 

Genel olarak değerlendirdiğimizde işçinin yeterliliğinden kaynaklanan 

sebepler kural olarak kusura dayalı olmayan, işçinin kişisel yetenekleri ile ilgili olan 

sebeplerdir105. Burada işçi elinde olmayan nedenlerle, iradesinden bağımsız bir 

şekilde işini gereği gibi yapamamakta, işyerindeki üretim sürecini ve iş akışını 

olumsuz şekilde etkilemektedir. Dolayısıyla burada işçinin sorumluluğu aranmaz106. 

 

ii. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih Sebepleri 

 

İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesih sebepleri de İş Kanunu md. 

25’de sayılan davranışlar kadar ağır olmamakla birlikte işçinin kusuruna dayanan, 

işyerindeki düzeni bozan ve işin akışını durduracak nitelikteki sebeplerdir. İşçinin 
                                                 
103 “….davalı işveren fesih bildiriminde salt emekliliğe dayanmış, işyerinden kaynaklanan başkaca 
bir sebep ileri sürmemiştir.Dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, salt emeklilik fesih için 
geçerli neden olamaz. Yasanın gerekçesinde de açıklandığı gibi, emeklilik, diğer işyerinden 
kaynaklanan nedenlerle birlikte olması halinde geçerli kabul edilecektir”.Y.9.H,D. 2004/28790 E., 
2004/27501 K., 13.12.2110 K,, Çankaya/ Günay/Göktaş, a.g.e., s. 445; Y.9.H.D. 18.5.2004 T. 
2004/578 E., 2004/12192 K., Bilgili, İşe İade Davaları, s. 74. 
104 Y.9.H.D., 2004/28790E, 2004/27501K, 13.12.2110 K, Çankaya,Günay, Göktaş, a.g.e., s. 445;  
Y.9.H.D. 27.10.2003 T., 2003/18257 E., 2003/17985 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 462. 
Y.9.H.D.  15.12.2003 T., 2003/16696 E., 2003/21888K.,., Bilgili, İşe İade Davaları,  s. 79. 
105 Alpagut, İş Güvencesi, s. 213; Ulucan, İş Güvencesi ve Geçerli Neden Kavramı., s.  21; Güzel, 
İş Güvencesi, s. 45. 
106 Ulucan, İş Güvencesi, s. 45-46; Devrim Ulucan, İş Güvencesi ve Geçerli Neden Kavramı, s. 
21. 
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davranışlarından kaynaklanan sebepleri, yeterliliğinden kaynaklanan sebeplerden 

ayıran en önemli fark da budur. İşçinin davranışlarından kaynaklanan sebeplerde 

işçi, iradi olarak işin görülmesini engellemektedir107. 

 

İşçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin yeterliliğinden 

kaynaklanan sebeplerde olduğu gibi madde metninde tanımlanmamış, gerekçede 

örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yasanın gerekçesinde “İşverene zarar vermek 

ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak; işyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde 

çalışma arkadaşlarından borç para istemek; arkadaşlarını işverene karşı 

kışkırtmak108, işini uyarılara rağmen eksik, kötü, veya yetersiz olarak yerine 

getirmek109; işyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde 

diğer kişilerle ilişkilere girmek; işin akışını durduracak şekilde uzun telefon 

görüşmeleri yapmak; sık sık işe geç gelmek veya işini aksatarak işyerinde 

dolaşmak; amirleri veya iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek110; sıkça ve 

gereksiz yere tartışmaya girmek gibi haller” geçerli fesih sebepleri olarak 

sayılmıştır111. 

 

Yargıtay içtihatlarıyla ve doktrin tarafından kabul edilen işçinin 

davranışlarından kaynaklanan diğer fesih sebepleri ise şunlardır: İşçinin bilgi verme 

                                                 
107 Ulucan, İş Güvencesi, s. 45; Ulucan, İş Güvencesi ve Geçerli Neden Kavramı, s. 21; Güzel, İş 
Güvencesi, s. 45. 
108 Y.9.HD. 31.1.2005 T, 2004/31609, E, 2005/ 2521 K, Çankaya/Günay/ Göktaş, a.g.e., s. 455. 
109 İşçi işini yapmakta ancak eksik ve yetersiz yerine getirmektedir, Centel, İspat Yükümlülüğü, s. 
12. 
110 İşçinin başka bir işçiye sataşması, Y. 9. H. D. 28.3.2005 T., 2005/6114 E., 2005/10191 K., 
Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 556 ; işçinin amirine sataşması, Y.9.H.D, 26.1.2005 T., 
2005/30915 E., 2005/1538 K., aynı yazar, a.g.e., s. 505; Ancak işçinin genel müdüre karşı söylediği 
hakaret ve saygısızlık niteliğinde olmayan, kurumun ve işlerin işleyişine yönelik eleştiri niteliğindeki 
sözler fesih nedeni sayılamaz. Y. 9. H. D. 13.1.2005 T., 2004/31588 E., 2005/641 K.,  aynı yazar, 
a.g.e., s. 507-508. 
111 Alman Hukukunda da işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenler konusunda herhangi bir 
tanım verilmemiştir Ancak Alman Federal İş Mahkemesi bir kararında işçinin davranışlarından 
kaynaklanan fesih nedenlerini “işçinin işini yapmaması veya kötü ifa etmesi, işyeri iç yönetmeliğine 
ya da işyeri disiplinine aykırı davranış, işverenin güvenini yitirme, iş sözleşmesinden doğan diğer 
borçların ihlali, işçinin işyeri dışında özellikle özel yaşam alanına giren bir davranışı somut olarak iş 
ilişkisine zarar verdiği takdirde sosyal açıdan haklı bir fesih nedeni sayılabilmektedir”şeklinde 
tanımlamıştır. P. Zimmerman, Le licenciemen disciplinaire, s.106, Güzel, İş Güvencesi,  s. 54’den 
naklen. 
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ve belgeleme yükümlülüklerini yerine getirmemesi112, işyerine ait araç ve gereçleri 

kullanmak ve bunlara zarar vermek113, bir başka işçiye cinsel taciz anlamına gelen 

davranışlarda bulunmak114, hastalık veya kaza sebebiyle uzun süre devamsızlık115, 

işyeriyle iş ilişkisi içinde olan kurumlardan işçiyle ilgili olarak sık sık şikayetler 

almak116, işyerine konulan sigara içme yasağına uymamak117, fazla mesai 

yapmadığı halde sahte evrak düzenleyerek fazla mesai ücreti almak118; güvenlik 

görevlisi olarak çalışılmasına rağmen kulübeyi terk edip personel odasından 

televizyon izlemek 119; alkollü araç kullanmak suretiyle kaza yapmak120. 

 

İşçinin yetersizliğine dayalı fesihlerde edim, işçinin yetersizliği gibi 

kendisinde objektif olarak bulunan hal ve hususiyetlerden dolayı sözleşmeye uygun 

olarak yerine getirilemezken, işçinin davranışlarından kaynaklanan fesihlerde, 

sözleşmenin ifasında işçinin somut olarak sözleşmeye aykırı bir davranışı nedeniyle 

iş edimi yerine getirilememektedir. Başka bir anlatımla işçinin yeterliliğinden 

kaynaklanan geçerli fesih sebebinin kabulü için, işçinin verim düşüklüğü işçinin 

icra ettiği iş için gerekli olan fiziki ve fikri özellikleri haiz olamamasından 

kaynaklanmalıdır. Buna karşılık yaptığı iş için gerekli olan şahsi özellikleri haiz ve 

mesleki bilgilerle donanımlı; bir başka ifadeyle mesleki yetenek ve uygunluk 

açısından aranan niteliklere sahip olan bir işçinin, daha önce kendisine ihtar edilmiş 

olmasına rağmen, aynı ve benzer işi görenlerden ortalama olarak daha az verimli 

                                                 
112 Y.9.H.D. 4.3.2004T., 2004/1389E., 2994/4190K., Bilgili, İşe İade Davaları, s. 84. 
113 İşçiye daha önce uyarı yapılmış olmasına rağmen dışarıdan temin ettiği programları işyeri 
bilgisayarına kurarak virüs bulaştırmak, Y.9.H.D. 24.3.2005 T., 2005/7971 E., 2005/9918 K.,  
Çankaya/Günay/ Göktaş, a.g.e., s. 427. 
114 İşyeri bilgisayarını kullanarak mesai saatleri içinde aynı yerde çalışan bir bayan iş arkadaşına 
edep dışı söz ve resimler içeren mesajlar göndermek, Y.9.HD, 16.12.2004 T., 2004/18435 E., 
2004/28069 K.,  Çankaya/Günay/ Göktaş, a.g.e., s. 484; davacı işçi tarafından diğer işçiye yapılan 
taciz işyeri dışında olsa dahi geçerli bir fesih nedenidir. Y.9.H.D. 14.2.2005 T., 2005/1827 E., 
2005/4204 K., Çankaya/Günay/ Göktaş, a.g.e., s. 511.  
115 Sık sık hastalanma iş görme ediminin gerektiği gibi ifa edilmesini devamlı olarak olumsuz 
etkiliyorsa, işyerinin normal işleyişini bozuyorsa geçerli bir fesih nedenidir. Centel, İspat 
Yükümlülüğü, s. 12; Sarper Süzek, İşçinin Yetersizliği ve Davranışları Nedeniyle Geçerli Fesih, 
Can Tuncay’a Armağan, Legal Yayıncılık, 2005, s. 570-572 (Geçerli Fesih). 
116 Fevzi Demir, Geçerli Nedenle Fesih Kavramı ve Uygulama, s. 481. 
117 Fevzi Demir, Geçerli Sebeple Fesih Kavramı ve Uygulama, Legal İHSGHD, 2006/10, s. 480-
481 (Geçerli Sebeple Fesih); Güzel, İş Güvencesi, s. 54; Akyiğit, İş Kanunu Şerhi, s. 788. 
118 Y.9.H.D, 9.12.2004 T., 2004/11670 E, 2004/27402 K. Çankaya/Günay/ Göktaş, a.g.e., s. 575. 
119 Y.9.H.D. 8.12.2003 T., 2003/ 19608 E. 2003/ 20354 K, Çankaya/Günay/ Göktaş, a.g.e., s. 434. 
120 Y.9.H.D. 10.1.2004 T., 2004/4037 E., 2005/413 K. Çankaya/Günay/ Göktaş, s. 493.  
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çalışmaya devam etmesi, işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli bir fesih 

sebebidir121. 

 

İşçinin davranışlarından kaynaklanan sebeplerin geçerli bir fesih sebebi 

sayılabilmesi için bu davranışın işyerinde olumsuzluğa yol açması ve iş ilişkisini 

zedelemesi gerekmektedir122. Bunun yanı sıra yapılan davranış, toplum tarafından 

benimsenmeyen, ahlaki olarak kabul görmeyen bir davranış bile olsa işyerindeki iş 

ilişkisini olumsuz yönde etkilemiyorsa geçerli bir fesih sebebi sayılamaz123. 

 

(2). İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler 

 

İş Kanunu’nda sayılan geçerli sebeplerin diğer bir kısmı da işletmenin, 

işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan fesih nedenleridir. Ancak kanunda 

diğer fesih sebeplerinde olduğu gibi işletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden 

kaynaklanan sebeplerin neler olduğu belirtilmemiştir. Bu sebepler Fransız 

Hukuku’nda ekonomik neden kavramı altında bulunan, işçinin kişiliği ile ilgili 

olmayan ancak mevcut işi ortadan kaldıran, değiştiren nitelikte sebepler olarak, 

Alman Hukuku’nda ise kaçınılmaz işyeri gerekleri olarak tanımlanmıştır124. 

Hukukumuzda ise bu sebepler İş Kanunu’nun gerekçesinde örnekler verilmek 

suretiyle yerini almıştır. Buna göre bu sebepler işyeri dışından ve işyeri içinden 

kaynaklanan sebepler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

 

İşyeri dışından kaynaklanan sebepler; sürüm ve satış olanaklarının azalması; 

talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada 

genel durgunluk, dış pazar kaybı, hammadde sıkıntısı gibi sebeplerle işyerinde işin 

sürdürülmesinin imkansız hale gelmesidir.  Bu sebepler işyeri dışında işverenin 

                                                 
121 Y.9.H.D. 08.04.2008 T., 2007/27829 E., 2008/7831 K., İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 82, Sayı 4, 
2008, s. 2144. 
122 Y.9.H.D. 11.06.2007 T., 2007/7999 E., 2007/18356 K.,Tekstil İşveren Dergisi, Hukuk 25, 
Temmuz 2008, Sayı 340, s. 6-7. 
123 Güzel, İş Güvencesi, s. 53; Alpagut, İş Güvencesi, s. 216; Bilgili, a.g.e., s. 89 
124 Murat Engin, İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri İle Feshi, Beta, 2003, s. 35(İşletme Gerekleri 
İle Fesih); Bilgili, İşe İade Davaları, s. 91; Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e.,  s. 88; Güzel, İş 
Güvencesi, s. 63-64. 
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isteği dışında meydana gelen ve işletmeyi, işyerini ve işyerinde yürütülen işi 

etkileyen sebeplerdir125. Bu nedenler sonucu yapılan işin daha az yapılması veya hiç 

yapılmaması gündeme gelmekte dolayısıyla da bu iş için istihdam edilen işçiye 

ihtiyaç kalmamaktadır126. 

 

İşyeri içi sebepler ise; yeni çalışma yöntemlerinin ve yeni teknolojinin 

uygulanması, işyerinin daraltılması, işyerinin bazı bölümlerinin kapatılması, bazı iş 

türlerinin kaldırılması gibi sebeplerdir. Bu sebepler, işyeri ve işletmede meydana 

gelen yapısal ve teknolojik sebeplerdir127. Burada işverenin, işletmesel kararına 

dayalı olarak meydana gelen bir işgücü fazlalığı vardır.  

 

İşletme gereklerinden kaynaklanan bu tür fesihlerde fesih gerekçesinde 

belirtilen bu sebeplerin varlığı tek başına yetmemekte, bunların yanı sıra işçinin 

çalıştırılmaya devam etmesini ortadan kaldıran zorunlu bir sebebin olması, işçiyi o 

işletme de iş sözleşmesine son vermeden istihdam etme olanağı bulunmaması veya 

işin ifasında artık işçinin edimine ihtiyaç duyulmaması bir başka ifadeyle işgücü 

fazlalığı gibi sebeplerin de olması gerekmektedir128. 

 

Ancak burada önemli olan nokta işletmesel karar ile fesih arasında uygun 

illiyet bağının sağlanmasıdır. Bu tespit edilirken ise Anayasa’nın 48. maddesinde 

yerini alan işverenin girişimci olarak karar özgürlüğü ile işçi haklarının korunması 

arasındaki denge kurulmalıdır129. Bu noktada ise işveren, işletmesel kararları 

sonucu iş sözleşmesini feshettiğinde, feshin geçerli olup olmadığı hakim tarafından 

araştırılırken, bu kararın yargı denetimine tabi tutulup tutulmayacağı sorunu 
                                                 
125 Engin, İşletme Gerekleri İle Fesih, s. 36. 
126 Mustafa Alp, Hizmet Akitlerinin Sona Ermesi ve İşçilik Alacaklarının Güvencesi, Ekonomik 
Krizin İş Hukuku Uygulamasına Etkisi, İş Hukukuna ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2002 Yılı Toplantısı, İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2002, s. 95 
(Sona Erme). 
127 Fevzi Şahlanan, Şirket Birleşmelerinde İşletme Gerekleri İle İş Akdinin Feshi, Sicil Dergisi, 
Aralık 2006, Sayı 4, s. 16 (İşletme Gerekleri İle Fesih). 
128 Şahlanan, İşletme Gerekleri İle Fesih, s. 16; Murat Engin, İşletme Gerekleri ile Fesih ve 
Ücretsiz İzin, Legal İHSGHD, 2004/2, s. 538 (Fesih ve Ücretsiz İzin); aynı yazar, İşletme 
Gerekleri İle Fesih, s. 36; Alp, Sona Erme, s. 93; Çelik, İş Güvencesi, s. 31; Akyiğit, İş Kanunu 
Şerhi, s.791; Alpagut,  İş Güvencesi, s. 223. 
129 Engin, İşletme Gerekleri İle Fesih, s. 77; aynı yazar, Fesih ve Ücretsiz İzin,  s. 538; Ulucan, İş 
Güvencesi, s. 58; Süzek, İş Hukuku,  s. 526. 
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gündeme gelmektedir. Alman Hukuku’nda yargı denetiminin olup olmadığı 

Anayasa’da belirtilen girişim özgürlüğüne dayanmaktadır ve işverenin işletmesel 

kararları yargı denetimine tabi değildir130. Hakim burada sadece sözleşmede fesih 

sebebi olarak gösterilen sebebin doğru olup olmadığını araştırmaktadır. Bu sebebin 

uygunluğunu araştırmak ise işletmesel karar özgürlüğüne müdahale olacağından 

mümkün değildir. Türk Hukuku’nda kabul edilen sistem de bu şekildedir131. 

İşveren; işletme, işyeri ve iş gereklerine ilişkin yönetim kararlarını özgürce alabilir. 

Bu kararların yerindeliği ve haklılığı ise denetime tabi tutulamaz. Bu kararlar 

sadece tutarlılık132, gereklilik133 ve gerçek ve ciddi olup olmadığı bakımından 

keyfilik denetimine tabidir134-135.  

 

İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebeplerin 

tespitinde öncelikle işverenin feshe gerekçe gösterdiği sebebin fesih anında, en 

azından fesih önellerinin sonunda çalışma olanağının ortadan kalkacağının kesin 

olmasının mevcut olup olmadığına bakılmalıdır136.  

 

Diğer önemli olan husus ise işletmesel karar sonucu işçi azaltılmasını 

gerektiren bir durumun ortaya çıkıp çıkmadığı, bir başka ifadeyle işçinin çalışma 

olanağının ortadan kalkıp kalkmadığının tespitidir. Bu durumda, işçi azaltılmasını 

gerektiren durumun var olduğunun işverence ispatlanması gerekmektedir. Özellikle 

işveren tarafından ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz gibi genel bir sebebe 
                                                 
130 Engin, Fesih ve Ücretsiz İzin, s. 539, aynı yazar, İşletme Gerekleri İle Fesih, s. 62 vd. 
131 Şahlanan, İşletme Gerekleri İle Fesih, s. 16-17; Ulucan, İş Güvencesi, s. 58-60; Güzel, İş 
Güvencesi, s. 71; Çelik, İş Güvencesi, s. 31-31Alp, Sona Erme, s. 97. 
132 Tutarlılık denetiminde işletmesel kararın kalıcı ve sürekli olması ve işyerinde gerçekten 
uygulanması aranmaktadır. Engin, İşletme Gerekleri İle Fesih, s. 64. 
133Gereklilik denetiminde işletmesel kararla güdülen amaca fesihten baka bir yolla ulaşılmasının 
mümkün olmaması,feshin son çare olması gerekmektedir. Engin, İşletme Gerekleri İle Fesih, s. 65. 
134 Murat Engin, İşe İade ve Uygulama Sorunları, İş Hukuku Sorunları ve Çözüm Önerileri, Cep 
Kitapları III, İstanbul Barosu Yayınları, 2003, s. 50 (İşe İade); aynı yazar, İspat, s. 165. Alp, Sona 
Erme, s. 99. 
135 “…işveren feshe gerekçe gösterdiği rekabet yapabilme ortamının olup olmadığı, yeni teknolojik 
gelişme nedeni ile yapısal ve yönetsel değişiklikler gerekip gerekmediği, yüksek eğitimli, teknolojiyi 
kaliteli personele gereksinimi olup olmadığı, iş sözleşmesi feshedilen davacının bu nitelikleri taşıyıp 
taşımadığı, hizmetine gereksinip bulunup bulunmadığı somut şekilde her çıkarılan işçinin sicil 
dosyası incelenerek araştırılmalı, buna göre feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığına karar 
verilmelidir. Y.9.H.D. 29.3.2004 T., 2004/3495 E., 2004/6455 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 
470. 
136 Engin, İşletme Gerekleri ile Fesih, s. 78. 
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dayanıldığında bundan işyerinin doğrudan olumsuz etkilendiğinin işverence 

ispatlanması gerekmektedir. Ülke genelinde veya sektör düzeyinde bir ekonomik 

kriz var olsa bile işletme bundan doğrudan etkilenmiyor, üretimini ve verimini 

eskisi gibi sürdürmeye devam ediyorsa, ekonomik kriz öne sürülerek işyerinden işçi 

çıkarılması halinde bu geçerli bir sebep sayılmaz. Yine işletme sürekli zarar etse 

bile üretimine aynı şekilde devam ediyorsa ya da sadece geçici süreyle işletmenin 

karında veya üretimde bir düşüş meydana gelmişse bunlar geçerli bir fesih sebebi 

sayılmaz. Çünkü bu tür durumlarda işçi gördüğü edimi halen ifa etmeye devam 

ettiği için o işyerinde işçiye hala ihtiyaç var demektir137. 

 

Ayrıca satış ve siparişlerde meydana gelen azalma nedeniyle üretimde 

azalma meydana gelmiş ve bunun sonucunda faaliyetlerin bir kısmı durmuş, 

değişmiş veya işveren farklı bir teknolojik yenilenmeye gitmiş ve işgücünü yeniden 

yapılandırma gereği duymuş olabilir.  Bu sebeplerden ötürü işyerinde işçi fazlalığı 

ortaya çıkmışsa bunlar geçerli bir fesih sebebi olarak kabul edilebilir. Ancak 

işveren, işgücü fazlalığı ortaya çıkmadığı halde işçilerin iş sözleşmesini düşük 

ücretle işçi çalıştırmak amacıyla feshettiği veya işin niteliği ve sürekliliğinde bir 

değişiklik olmadığı halde iş sözleşmesi feshedilen işçinin yerine aynı nitelikte yeni 

işçi aldığı takdirde138 ortada geçerli bir fesih sebebi olmayacaktır139.   

 

İşyerindeki işçi sayısını işgücü ihtiyacına ayarlamak işletme gerekleriyle 

yapılan fesihler bakımından en önemli amaçtır140. 

 

                                                 
137 Engin, İşletme Gerekleri ile Fesih, s. 82 vd.; Engin, Fesih ve Ücretsiz İzin, s. 538; Alp, Sona 
Erme, s. 96. 
138 …Kaldı ki, işveren bir taraftan ekonomik gerekçelerle işçi çıkarırken yerine yeni işçi aldığından 
feshin geçerli nedene dayanmadığı yönünde mahkemece varılan sonuç isabetlidir”. Y.9.H.D. 
14.04.2006 T., 2006/7924 E., 2006/10478 K. Çil, a.g.e., s. 63-965; “… davacının işten çıkartılması 
üzerin yerine yeni işçi alındığı, bu nedenle işverenin ekonomik nedenle işçi çıkarmadığı tartışmasız 
olmakla işe iade isteğinin kabulü gerekir” Y.9.H.D. 31.3.2005 T., 2005/8519 E., 2005/11751 K., 
Çankaya/Günay/Göktaş,, a.g.e., s. 188. 
139 Ancak teknolojik yenilenmeler sebebiyle işin niteliği veya özdeşliğinin değişmesi durumunda iş 
akdi feshedilen işçinin yerine farklı vasıflara sahip yeni işçi işe alındığı takdirde feshin geçerli 
olduğu kabul edilmektedir. Engin, İşletme Gerekleri ile Fesih, s. 78;  Y.9.H.D.21.06.2004 T., 
2004/16338 E., 2004/15344 K., Bilgili, İşe İade Davaları, s. 114. 
140 Engin, Fesih ve Ücretsiz İzin, s. 539. 
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İşletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan tüm bu fesih hallerinde 

işverenin geçerli fesih yapabilmesi için yukarıda sayılan koşulların dışında feshi 

önleyecek daha hafif tedbirlere başvurması, bunların yetersiz kalması ve fesih için 

bir kaçınılmazlık durumunun söz konusu olması, kısacası öngörülen amaca fesih 

dışında başka bir yolla ulaşmanın mümkün olmaması halinde feshi son çare olarak 

uygulaması gerekmektedir141. 

 

2. Feshin Son Çare Olması İlkesi 

 

Feshin son çare olması ilkesi kanuni bir düzenleme içinde yer almamış 

olmasına rağmen İş Kanunu’nun 18. maddesinin gerekçesinde “…bu uygulamaya 

giderken işverenden beklenen, feshe en son çare olarak bakmasıdır. Bu nedenle 

geçerli fesih kavramına uygun yorum yapılırken sürekli olarak fesihten kaçınma 

olanağının olup olmadığı araştırılmalıdır” denilerek yer almıştır. Bununla birlikte 

doktrin feshin son çare olması ilkesinin iş güvencesinin özünde bulunduğunu, bu 

sebeple feshin son çare olarak düşünülmesi gerektiğini kabul edilmektedir142. 

 

İşveren, iş sözleşmesinin devamlılığını ve iş görme borcunun yerine 

getirilmesini sağlamak için her türlü çabayı göstermeli ve iş sözleşmesinin devam 

etmesi için öngörülebilecek tüm seçenekleri denemelidir. Ancak fesih dışında başka 

önlemler alınarak amaca ulaşmak mümkün iken, işveren tarafından fesih yoluna 

gidilmişse fesih geçersiz sayılacaktır143. 

 

İş Kanununun 18. maddesinin gerekçesinde esasında işletmenin, işyerinin ve 

işin gerekleri sebebiyle yapılacak fesihler bakımından, feshi önleyebilecek şekilde 

işçiyi eğitme ya da başka bir işte çalıştırma gibi bazı yöntemlere başvurulması ve 

bunların yetersizliği halinde feshin son çare olarak uygulanması esasına yer 

                                                 
141 Çil, a.g.e., s. 939. 
142 Engin, Fesih ve Ücretsiz İzin, s. 540; Alpagut, İş Güvencesi, s. 226; Soyer, Tebliğ, s. 51; Süzek, 
İş Hukuku, s. 538-539; Aksi görüş için bkz: Ömer Ekmekçi, Yargıtay’ın İşe İade Davalarına 
İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Legal İHSGHD, 2004/1, s. 168 (İşe İade Davaları). Yazar 
gerekçenin bağlayıcı olmaması sebebiyle ilkenin uygulanmasının zorunlu olmadığını savunmaktadır. 
143 Süzek, İş Hukuku, s. 539; Engin, Fesih ve Ücretsiz İzin, s. 540. 
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verilmiştir144. Ancak doktrinde sadece işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden 

kaynaklanan fesihlerde değil, işçinin yetersizliği veya davranışları nedeniyle 

yapılacak fesihlerde de feshin son çare olması gerektiğine ilişkin ilkeye uyulması 

gerektiği belirtilmektedir145. 

 

Nitekim Yargıtay konuya ilişkin vermiş olduğu bir kararda “…davacının 

toplu taşıma araçlarında şoför olarak çalıştığı tartışmasızdır. Genel tarama testleri 

sırasında ortaya çıkan sonuçlara ve davacının kaza yapma sıklığına göre işyerinde 

şoför olarak çalıştırılması doğru olmaz. Ne var ki davalı işveren çok sayıda işçinin 

çalıştığı bir kamu kurumu olup, davacının eğitim durumu ve tecrübesine göre başka 

bir birimde çalıştırılmasının mümkün olup olmadığı araştırılmadan sonuca 

gidilmesi hatalı olmuştur. Davacının iş sözleşmesi, görevinin gerektirdiği nitelikleri 

taşımaması sebebiyle feshedilmiş olmakla, belirtilen fesih şekline göre feshin son 

çare olması ilkesi ilkesinin değerlendirilmesi gerekir. Feshin gerçekleştiği 

dönemlerde işyerinde davacının yapabileceği başka bir iş bulunup bulunmadığı, 

davacının başka bir birimde değerlendirilmesi imkânının olup olmadığı hususları 

gerekirse işyerinde keşif icra olunarak araştırılmalı ve sonucuna göre karar 

verilmelidir” şeklinde hüküm tesis ederek işçinin yeterliliğine dayalı bir fesih 

sebebinde de feshin son çare olması ilkesinin uygulanması gerektiğine karar 

vermiştir146. 

 

Doktrinde ise Yargıtay’ın bu kararı, kanunda işçinin yetersizliğinin açıkça 

fesih sebebi olarak düzenlenmesi ve dosya kapsamından işçinin yetersizliğinin sabit 

olmasına rağmen işçinin çalıştırılması mümkün olan başka bir işe iadesine şeklinde 

karar verilmesini, kanunda bu şekilde bir işe iade sisteminin düzenlenmemesi 

sebebiyle eleştirilmiştir.147. Zira bu durum, feshin kanunda öngörülen sebep dışında 

ayrıca başka bir koşula bağlı tutulması sonucunu doğuracağından yasal düzenleme 

                                                 
144 Çil, a.g.e., s. 939; Ekmekçi, Sunulan Tebliğlerin Değerlendirilmesi, s. 173 
145 Süzek, İş Hukuku, s.539; Çelik, İş Hukuku, s. 223; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e. s. 169. 
146 Y.9.H.D. 12.06.2007 T., 2007/8740 E., 2007/18743 K., Fevzi Şahlanan, İşçinin Mesleki 
Yetersizliği Sabit Olmasına Rağmen Çalıştırılabileceği Başka Bir İşe İadesi (Karar İncelemesi) 
Tekstil İşveren Dergisi, Hukuk 24, Haziran 2008, Sayı 339, s. 2-4 (Mesleki Yetersizlik). 
147 Şahlanan, Mesleki Yetersizlik, s. 3. 
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ile bağdaşmayacaktır. Bunun yanı sıra belli bir işin icrası için işe alınan işçinin 

mesleki yetersizliği sabit olmasına rağmen feshin son çare olması ilkesi kabul 

edilerek yargılama makamı tarafından çalıştırılabileceği başka bir işe iadesine karar 

verilmesi, işverenin takdirinde olan işyerinde hangi işte kimin çalıştırılacağı 

hususunun ihlali olacağından yönetim hakkına da müdahale niteliği taşıyacaktır148. 

 

Feshin son çare olması ilkesi dürüstlük kuralı çerçevesinde işveren 

tarafından alınması beklenebilecek makul önlemleri ifade eder. Dolayısıyla bu ilke 

uygulanırken işverenin teşebbüs özgürlüğüne müdahale etmeden, işverenden zoraki 

olarak yeni istihdam olanağı yaratması talep edilmeden işletmesel amaca uygun 

hareket etmesi beklenmelidir149. 

 

B. Usule İlişkin Koşullar 

 

1. Fesih Bildiriminin Yazılı Olarak Yapılması  

 

Gerek 4773 sayılı Kanunda gerekse 4857 sayılı İş Kanunun 19. maddesinde 

işverenin, fesih bildirimini yazılı yapmak150 ve fesih sebebini açık ve kesin olarak 

belirtmek zorunda olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak bu zorunluluk yalnızca iş 

güvencesinin kapsamına giren yer ve kişilerde uygulanacaktır. Bunun dışında iş 

güvencesi kapsamına girmeyen bildirimli fesih hallerinde böyle bir zorunluluk 

aranmayacaktır. Bu kişiler madde 109’da yerini alan genel hükme tabi olacaktır. 

 

İş Kanunu md. 19/I’de işverenin fesih bildirimini yazılı olarak yapması 

gerektiği hükme bağlanmış olmakla birlikte bunun ispat koşulu mu yoksa geçerlilik 

koşulu mu olduğu belirtilmemiştir.  

 

                                                 
148 Şahlanan, Mesleki Yetersizlik, s. 3-4; Ekmekçi, Sunulan Tebliğlerin Değerlendirilmesi, s. 173. 
149 Engin, Fesih ve Ücretsiz İzin, s. 540,  
150 Sözlü olarak yapılan fesih işe iade nedenidir. İşverenin sözlü fesih bildiriminden sonra yazılı fesih 
bildiriminde bulunması halinde ise feshin geçerli sebebe dayanmadığının kabulü gerekecektir. 
Y.9.H.D. 13.02.2006 T., 2006/732 E., 2006/358 K., Çil, a.g.e., s.1252-1253. 
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Öğretide bir görüş,  fesih bildiriminin yazılı şekilde yapılmaması nedeniyle 

feshin geçersizliğine karar vermenin ağır bir sonuç olduğunu, fesih sözlü ve geçerli 

bir sebep gösterilmek suretiyle işçiye bildirildiğinde ve işveren ispat yönünden 

kendini güç durumda görmediği takdirde işlemin sırf bildirimin yazılı yapılmadığı 

için geçersiz olduğunun ileri sürülmemesi gerektiğini ileri sürmektedir151.  

 

Bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre ise İş Kanununun 19. 

maddesinde yer alan bildirimin yazılı olmasıyla beraber sebebinin de açık ve kesin 

bir şekilde belirtilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme nedeniyle tüm bu unsurlar 

birlikte değerlendirilmeli, bu sebeple de fesih bildiriminin yazılı olmasının 

geçerlilik koşulu olduğu kabul edilmelidir152.  

 

Yazılılık bildiriminin geçerlilik koşulu olmadığını kabul etmek ve sözlü 

fesih olanağını mümkün kılmak özellikle yargılama sırasında ispat yükü açısından 

büyük sorun yaratacaktır. İş Kanunu’nda fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde 

belirtilmesi gerektiği de göz önüne alındığında bu durum, ancak yazılı yapılmış bir 

fesih bildirimiyle gerçekleştirilebilecektir.  

 

Haklı nedenle fesih bakımından ise kanunda açıkça yazılılık şartı 

düzenlenmemiştir. Bu durum ise özellikle işverenin sözleşmeyi haklı nedenle 

feshetmesi, ancak altı günlük hak düşürücü sürenin geçmiş olması ve yargılama 

sırasında bu sebebin haklı fesih nedeni sayılacak ağırlıkta bulunmamakla birlikte 

geçerli neden kabul edilebilecek nitelikte olması durumunda karışıklık 

göstermektedir.  

 

                                                 
151 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s.13. 
152 Şahlanan, Yeni İş Kanunu, s. 85; Güzel, İş Güvencesi, s. 88; Süzek, İş Hukuku, s. 552; 
Alpagut, İş Güvencesi, s. 236; Çelik, İş Güvencesi, s. 37-38, aynı yazar, İş Hukuku, s. 229; 
Ekmekçi, İşe İade Davaları, s. 169; Ulucan, İş Güvencesi, s. 73; Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 567; 
Soyer, Tebliğ, s. 56; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 172; Mehmet Uçum, Yeni İş Kanunu 
Seminer Notları, İstanbul, 2003 s. 149 (Seminer Notları); Alp, İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 
16; Ahmet Sevimli, 4857 sayılı İş Kanunu Çerçevesinde İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından 
Feshine Genel bakış ve Tekbiçim( Yeksenak) Fesih Usulü Bulunmayışının Yaratacağı Olası 
Sorunlar, Çimento İşveren Dergisi, Kasım 2004, s. 23-24. 
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Yargıtay konuya ilişkin vermiş olduğu bir kararında “…Mahkemece, 25/II. 

madde gereğince sözleşmenin sona erdirilmesi hallerinde isnat edilen fiilin 

gerçekleştiği kabul edilmesine rağmen 26. maddedeki hak düşürücü sürenin 

geçmesi ve haklı neden olarak feshe neden gösterilen eylemin haklı fesih nedeni 

sayılacak ağırlıkta bulunmayıp, geçerli neden olarak kabul edilmesi hallerinde 19. 

maddede ki usule uyulup uyulmadığına bakılmaksızın feshin geçersizliği ve işe iade 

isteğinin reddedilmesi”nin gerekeceğine hükmetmiştir153.  Yargıtay, bu kararında 

haklı neden olarak feshe sebep gösterilen fiilin haklı fesih nedeni sayılacak ağırlıkta 

bulunmamasına karşın, geçerli bir fesih sebebi sayılabileceği durumlarda, 26. 

madde de öngörülen altı iş günlük sürenin geçirilmiş olması nedeniyle feshin 

geçersizliğine karar verilmeyeceğini, bu durumda sözleşmenin makul süre içinde 

feshedilmesinin yeterli olacağını ve işverenin sözleşmeyi haklı nedenle feshettiğini 

düşünerek 19. madde hükümlerine uymamasının feshin geçersizliği anlamına 

gelmeyeceğini ifade etmektedir. 

 

Bu durumda haklı nedene dayanarak fesih yaptığını düşünen işverenin yanlış 

değerlendirme yaptığı kabul edilerek, hakim tarafından geçerlilik denetimi 

yapılacaktır. Bu demek oluyor ki söz konusu fiilin geçerli neden sayılıp 

sayılmayacağı araştırılacaktır. Ancak öğretide bir görüş bunun mahkemelere ek bir 

yük getirdiğini, bu sebeple haklılık denetimi yanında bir de geçerlilik denetimi 

yapılmasını anlamanın güç olduğunu ifade etmektedir154. Haklı fesih yerine geçerli 

fesih yapıldığı kabul edildiğinde de buna ilişkin İş Kanunu 18. madde vd. 

hükümlerinin uygulanması gerekecektir. Bu durumda işverenin fesih bildirimini 

yazılı olarak yapması, fesih nedeninin açık ve kesin olarak belirtilmesi ve işçinin 

                                                 
153 Y.9.H.D. 24.2.2004 T., 2003/22581 E., 2003/3229 K., Fevzi Şahlanan, İş Sözleşmesinin 
Feshinde Haklı Neden-Geçerli Neden İlişkisi (Karar İncelemesi), Tekstil İşven Dergisi, Sayı 301, 
Ocak 2005, s. 37 vd.’de yer alan Yargıtay Kararı, (Haklı Neden Geçerli Neden İlişkisi).; Aynı yazar, 
Bireysel İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından 2003 Yılı Kararlarının 
Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2003 Yılı 
Semineri, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi,  Ankara, 2005, s. 112-113 
(2003 Yılı Kararları); Yargıtay başka bir kararında yine haklı nedenle yapılan fesihlerde, İş 
Kanununun 19. maddesinde belirtilen koşullara uyma zorunluluğu olmadığını karara bağlamıştır. 
Y.9.H.D. 17.04.2006 T., 2006/5460 E., 2006/9949 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 206/3, Sayı 10, s. 167. 
154 Taşkent, 2004 Yılı Kararları,  s. 76. 
154 Taşkent, 2004 Yılı Kararları,  s. 76. 
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savunmasının alınması gerekecektir. Çünkü bunlar geçerli sebeple yapılan fesihler 

bakımından birer geçerlilik koşuludur. Bu sebeple işveren tarafından haklı nedenle 

yapılmış olan bir fesih yargılama aşamasında geçerli nedenle bir feshe dönüşürse İş 

Kanunu md. 19’da öngörülen koşullara uyulup uyulmadığı aranmalı, aksi halde 

fesih geçersiz sayılmalıdır155. Aksinin kabulü ise işverenler tarafından yapılan 

kötüniyetli fesihlere yol açacaktır. Zira İş Kanunu’nun 25.maddesinin son 

fıkrasında sayılan maddelerin içine 19. madde eklenseydi fesih bildiriminin yazılı 

olması da işe iade davası açabilmenin bir koşulu haline gelirdi ve işveren tarafından 

fesih bildirimi yazılı yapılmadığında işçi, işe iade davası açamazdı. Kanunda böyle 

bir istisnanın düzenlenmemesi nedeniyle, haklı nedenle fesih halinde de fesih 

bildiriminin yazılı yapılmasının geçerlilik koşulu olduğunun kabulü 

gerekmektedir156. Sorunun çözümü için ise yapılacak bir yasal düzenlemeyle her iki 

fesih türü bakımından tek bir fesih usulünün kabulü yerinde olacaktır157. 

 

Yapılan fesih bildirimi işçiye yazılı olarak ve imza karşılığı tebliğ 

edilmelidir. İşçinin bunu tebliğ almaması durumunda ise İş Kanunu md.109 hükmü 

gereğince tutanak tutulabilecektir. Bu tutanakta işçinin fesih bildirimini almaktan 

imtina ettiği tanıklar tarafından beyan ve imza edilecektir. Ancak bu durumda işçi, 

tutanağın daha sonra ve gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğini iddia edebilir. Bu 

sebeple işverenin yargılama sırasında ispat zorluğu çekmemesi açısından fesih 

bildirimini iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapması da mümkündür. 

 

2. Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Olarak Bildirilmesi 

 

İşveren, iş güvencesine tabi işçinin iş sözleşmesini geçerli bir nedenle ve 

fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirterek feshetmek zorundadır. İş 

Kanununun 19/I maddesinin gerekçesinde de belirtildiği gibi ileride işçi tarafından 

                                                 
155 Süzek, İş Hukuku, s. 668; Mehmet Uçum, İşverenin Dayandığı Fesih Nedeninin Hukuki 
Niteliğinin Belirlenmesi ve Sözleşmenin Feshinde Usul Hükümlerinin Uygulanması (Karar 
İncelemesi), Can Tuncay’a Armağan, Legal Yayıncılık, 2005, s. 392-293 (Fesih Nedeninin Hukuki 
Niteliğinin Belirlenmesi);  Taşkent, 2004 Yılı Kararları, s. 77;  
156 Şükran Cinoğlu, İşe İade Davalarında 4857 Sayılı Yasa’nın 19. Maddesinin 1. Fıkrası ile 25. 
Maddenin Son Fıkrasının Karşılaştırılması, Sicil Dergisi, Sayı 4, Aralık 2006, s. 89. 
157 Engin, İşe İade, s. 54; Alpagut, İş Güvencesi, s. 239. 
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açılacak bir davada, fesih sebebinin yazılı yapılması ve fesih sebebinin açık ve 

kesin olarak belirtilmesi, feshin geçerliliği veya geçersizliğinde ispat bakımından 

kolaylık sağlayacaktır158. Bunun yanı sıra fesih bildiriminde yazılı şekle uyulması 

ve fesih sebebinin açık ve kesin olarak belirtilmesi, hem işçinin fesih sebebi 

hakkında tam bir bilgi sahibi olup dava açıp açmamak konusunda bir tavır 

belirlemesini, hem de açılan davada fesih sırasında dayanılan sebeplerin dava 

sırasında ileri sürülen sebeplerle aynı olup olmadığını denetlemeyi sağlamak 

bakımından önemlidir159. 

 

İşveren, açık ve kesin bir şekilde belirttiği fesih sebebi ile bağlıdır160. Bu 

noktada fesih sırasında dayandığı sebebi daha sonradan değiştiremeyecektir161. 

İşveren yazılı bildiriminde fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmemişse, 

her ne kadar geçerli bir sebebe dayanıyor olsa da, mahkemece daha ilk incelemede 

feshin geçersizliğine karar verilecektir162. Nitekim Yargıtay vermiş olduğu bir 

kararında, fesih sırasında sebep göstermeyen işverenin dava sırasında ileri sürdüğü 

“ekonomik kriz ve tasarruf zorunluluğu” sebebini geçerli kabul ederek işe iade 

davasını reddeden yerel mahkeme kararını, fesih anında yasaya uygun bir fesih 

bildirimi olmadığı gerekçesiyle bozmuş ve salt bu nedenle işe iade talebini kabul 

etmiştir163. 

 

İşverenin fesih sebebini açık ve kesin bildirmesi gerekliliğinin bir sonucu da 

feshin genel iddialara dayalı olarak yapılamayacağıdır. Bu bağlamda işveren, 

işçinin yetersizliği ve davranışları sebebiyle iş sözleşmesini feshetmek istiyorsa 

ayrıntıya girmeden ama açıklayıcı bir biçimde fesih sebebini belirtmelidir. 
                                                 
15819. madde gerekçesi için bkz: Mehmet Uçum/Ramazan Çakmakçı, Gerekçeli, Atıflı, 
Karşılaştırma Tablolu Eski ve Yeni Kanun Metinleri İle Birlikte İş Kanunu ve İlgili Temel 
Mevzuat, Legal Yayıncılık, 2003, s. 53. 
159 Soyer, Tebliğ,  s. 57. 
160 Y.9.H.D. 03.05.2007 T., 2006/27000 E., 2007/14111 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, Sayı 15, 2007/4, s. 250-251. 
161 Y.9.H.D., 24.09.2008 T., 2008/2909 E., 2008/24572 K, İstanbul Barosu Dergisi, C.83, sayı 1, 
2009, s. 523-525; Gaye Baycık, İş Akdini Fesih Sebebinin Değiştirilmesi, Ankara Hukuk Fakültesi 
Dergisi (ayrı bası), C. 55, Sayı 1, Yıl: 2005, Ankara, 2006, s. 116; Mehmet Uçum, Seminer Notları, 
s. 152; aynı yazar, Fesih Nedeninin Hukuki Niteliğinin Belirlenmesi, s. 390; Süzek, İş Hukuku, s. 
553. 
162 Çelik, İş Güvencesi, s. .37-38; Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 584, Ulucan, İş Güvencesi, s.74. 
163 Y.9.H.D. 27.09.2004 T, 2004/5522 E., 2004/19993K., Legal İHSGHD 2005/5, s. 303-304. 
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“Davranışlarınızdan dolayı” veya “işletme gereklerinden dolayı” şeklinde yapılan 

fesihlerde, fesih sebebinin açıkça gösterilmediği kabul edilmektedir164. Bununla 

birlikte işverenin fesih sebebini görülen lüzum üzerine şeklinde bildirmesi de 

geçerli bir sebep değildir165. 

 

Fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması gibi, fesih sebebinin açık ve kesin 

bir şekilde belirtilmesi de, bir geçerlilik koşulu olarak kabul edilmektedir166. 

 

3. Feshin Yapılma Zamanı 

 

4857 sayılı İş Kanunumuzda geçerli sebebe dayanan fesihler bakımından 

feshin yapılma zamanı açık bir biçimde düzenlenmemiştir. Her ne kadar haklı 

nedenle yapılan fesihler bakımından İş Kanunu md. 26/I’de feshin yapılması 

bakımından 6 günlük bir hak düşürücü süre öngörülse de geçerli fesih nedenlerinin 

özellikleri bakımından bu süre, süreli fesihler bakımından uygulanamaz167. 

 

 158 sayılı ILO Sözleşmesi’nin uygulama esaslarını düzenleyen 166 sayılı 

Tavsiye Kararı’nda işçinin davranışları nedeniyle geçerli bir fesih yapabilmek için 

bu davranışın en az bir kere tekrarlanmasından makul bir süre sonra; işçinin 

yetersizliği nedeniyle geçerli bir fesih yapabilmek için de, işverenin talimatı ve 

yazılı uyarısı ile makul bir süreden sonra işçinin tutumunda yeterli bir değişiklik 

olmaması halinde fesih yoluna gidilebileceği düzenlenmiştir168. Uygulamamızda da 

bu esasların kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiş, ancak işçinin yetersizliği üzerine 

verilmesi gerektiği belirtilen yazılı uyarının verim ve performans gibi değişebilir 

nitelikteki yetersizlikler bakımından gerekli olabileceği, işçinin kendini 

                                                 
164Uçum, Seminer Notları, s. 152; Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 568; Süzek, İş Hukuku, s. 552; 
Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 172; Karşı görüş, Ekmekçi, İşe İade Davaları, s. 169 . 
165 Y.9.H.D.  09.12.2004 T., 2004/11330 E., 2004/27375K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 376-
377. 
166 Y.9.H.D. 12.03.2007 T., 2007/20114 E., 2007/6285 K., Legal İHSGHD, 15, s. 1044-1066; Çelik, 
İş Hukuku., s. 229; Güzel, İş Güvencesi, s. 88; Süzek, a.g.e., s. 553, Soyer, Tebliğ, s. 57. 
167 Fevzi Şahlanan, Yorum ve Tartışmalar, İktisadi, Sosyal ve Uluslararası Hukuki Boyutu ile 
İşçinin Feshe Karşı Korunması Semineri, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2001 
Yılı Toplantısı, 2002, s. 299 (Tartışmalar) ; Çelik, İş Hukuku., s.  228. 
168 Güzel, İş Güvencesi, s. 80; Çelik, İş Hukuku, s. 227; Güzel, İş Güvencesi,  s. 80. 
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geliştirmesinin söz konusu olamayacağı yetersizlikler bakımından ise yazılı 

uyarının aranmaması gerektiği ifade edilmiştir169. 

 

Öğretide de BK. md. 344’de170 öngörülen düzenleme esas alınarak geçerli 

bir sebebe dayanan fesihlerde makul bir süre içinde sözleşmenin feshedilmesi 

gerektiği ileri sürülmektedir171. Bu çerçevede de makul süre her olayın özelliğine 

göre hakim tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte, işveren tarafından 

sözleşmenin feshedilmeyeceği doğrultusunda işçide haklı bir güven oluştuğu 

takdirde MK. md. 2 kuralı gereğince bu güvene üstünlük tanınmalıdır172. 

 

4. İşçinin Savunmasının Alınması 

 

4857 sayılı İş Kanunun 19. maddesinin 2. fıkrasında hakkındaki iddialara 

karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin, o işçinin 

davranışı veya verimi ilgili bir nedenden ötürü feshedilemeyeceği 

belirtilmektedir173. Burada öngörülen savunma alınması koşulu bir geçerlilik şartı 

olduğundan, işçinin savunması alınmadan sözleşmesinin feshedilmesi durumunda 

fesih işlemi geçersiz sayılacaktır174. İşveren işçiye fesih nedenini açık ve kesin 

olarak belirtse dahi, sırf savunmanın alınmamış olması feshin geçersizliğine yol 

açacaktır175. 

 

                                                 
169 Çelik, İş Hukuku., s. 227-228. 
170 Muhik sebeplerden dolayı gerek işçi gerek iş sahibi, bir ihbara lüzum olmaksızın her vakit akdi 
feshedebilir. Ezcümle ahlaka müteallik sebeplerden dolayı yahut hüsnü niyet kaideleri noktasından 
iki taraftan birini artık akdi icra etmemekte haklı gösteren her hal, muhik bir sebep teşkil eder. 
171 Güzel, İş Güvencesi, s. 80; Çelik, İş Güvencesi, s..36; Çelik, İş Hukuku, s. 228; Soyer, Tebliğ, 
s. 56. 
172 Soyer, Tebliğ,  s. 56. 
173 Her ne kadar Kanunda “ …savunması alınmadan…. feshedilemez” şeklinde belirtilse de özellikle 
süreli fesihlerde ihbar öneli tanındığından ve sözleşme bildirimle birlikte feshedildiğinden, kanunda 
yer alan ifadenin fesih bildiriminde bulunamaz şeklinde anlaşılması kanunun lafzına daha uygun 
olacaktır. Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 585. 
174 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 14; Güzel, İş Güvencesi, s.  85; Soyer, 158 Sayılı ILO 
Sözleşmesi, s. 284; Alp, İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 18; Demir, Geçerli Sebeple Fesih, s. 
487; Süzek, İş Hukuku, s. 554. 
175 Y.9.H.D. 23.4.2005 T., 2005/11075 E., 2005/14364 K.,  Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 390. 
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İşverenin işçiden savunmasını alması işçinin, iş sözleşmesinin feshine yol 

açan sebebin gerçekte var olup olmadığını tespit etmesi açısından önemlidir. Zira 

savunması alınan işçi, ortada yanlış anlaşılan bir durum olması halinde gerçekleri 

işverene anlatacak ve belki işvenin olaya bakış açısını ve işverenin fesih kararını 

değiştirebilecektir176. 

 

Kanunda işçinin savunmasının alınması zorunluluğu, feshin işçinin 

davranışlarına veya verimine dayandırılması hali için getirilmiş olduğu için 

işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih sebeplerinde 

böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Nitekim bu durumda fesih sebebi işçiden 

kaynaklanmadığı için işçinin savunmasının alınmasının da bir amacı veya anlamı 

olmayacaktır177. 

 

İş Kanunun 19. maddesinin 2. fıkrasındaki bu hüküm 158 sayılı ILO 

Sözleşmesinin 7. maddesini esas almakla birlikte kanunda belirtilen işçinin verimi 

ifadesi ne ILO Sözleşmesinde ki ifadeyle ne de kanunda belirtilen geçerli fesih 

nedenlerindeki ifadeyle uyumlu değildir. 158 sayılı Sözleşmesinin Fransızca 

metninde feshin işçinin davranışına veya çalışmasına/işine ilişkin nedenlere 

dayanması halinde savunmanın alınacağı öngörülmektedir. Öğretide bir görüş bu 

sebeple kanunda belirtilen işçinin davranışları veya verimi ile ilgili nedenlerin daha 

geniş yorumlanmasını ve bu ifadenin işçinin çalışmasıyla ilgili nedenler olarak 

anlaşılması gerektiğini ileri sürmektedir178. 

 

Ancak haklı olarak savunulduğu üzere, madde metninde ki bu 

uyumsuzluğun md.18/I de öngörülen geçerli nedenlerde belirtildiği üzere yeterlilik 

şeklinde anlaşılması kanunun lafzına daha uygun olacaktır179. 

 

                                                 
176 Soyer, Tebliğ, s. 58. 
177 Ulucan, İş Güvencesi, s. 74-75; Süzek, İş Hukuku, s. 553; Güzel, İş Güvencesi, s. 85. 
178 Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 585. 
179 Güzel, İş Güvencesi, s. 85; Çelik, İş Güvencesi, s. 39; Süzek, İş Hukuku, s. 553-554; Alp, 
İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 18; Şahlanan, Yeni İş Kanunu, s. 85. 
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İşçinin savunmasının alınması sadece davranışları ve yeterliliğine dayalı 

sebepler bakımından zorunlu tutulmuş, bunun dışında Kanunun 25/II. maddesinde 

yer alan ahlak ve iyiniyet kurallarına dayalı fesihler bakımından ise buna istisna 

getirilmiştir180 (md. 19/II).  

 

Öğretide bir görüş bu hükmün yerinde bir düzenleme olduğunu, büyük 

işyerlerinde genellikle işçinin md. 25/II’ye doğruluk ve bağlılığa uymayan 

davranışlarından dolayı yapılan fesihlerde savunmasının alındığını ileri 

sürmektedir181.  

 

Oysa ki bu durum bazı yazarlarca haklı olarak eleştirilmektedir. Bazı büyük 

işletmelerde haklı nedenle fesih yapılırken işçinin savunmasının alınması yerinde 

bir davranış olmakla birlikte bu durum hiçbir şekilde kanunda düzenlenmesi 

gereken bir hükmün yer almayışının gerekçesi olamaz. Bilindiği üzere geçerli 

nedenle fesihler, haklı nedenle yapılan fesihlere nazaran daha hafif bir kusurun 

varlığını gerektirir. Dolayısıyla işçinin daha hafif bir kusurunu gerektiren 

durumlarda dahi işçinin savunmasının alınması zorunlu tutulurken, ahlak ve iyiniyet 

kurallarına aykırılık gibi işçinin daha ağır bir kusurunun gerektiği durumlarda 

savunmasının alınmasının aranmaması hakkaniyete aykırı olacaktır182.  

 

Kanunda yapılacak bir değişiklikle savunma alınması zorunluluğunun tüm 

fesih türleri için getirilmesi ve fesihlerde tek bir usulün benimsenmesi daha uygun 

olacaktır183. 

 

İşçinin savunmasının alınması zorunluluğu, fesihten hemen önce 

uygulanmalıdır. Fesih bildirimi ile birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi 

feshin geçersizliği sonucunu doğuracaktır. Geçmişte başka veya aynı sebeplerle 

                                                 
180 Y.9.H.D. 23.01.2006 T., 2005/38380 Ê., 2006/915 K., Çil, a.g.e, s. 1253-1254. 
181 Çelik, İş Güvencesi, s. 39; Çelik, İş Hukuku, s. 231. 
182 Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 173; Ulucan, İş Güvencesi, s. 75-76; Güzel, İş Güvencesi, s. 
86; Süzek, İş Hukuku, s. 553; Soyer, Tebliğ, s. 58; Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 586. 
183 Engin, İşe İade, s. 54; Güzel, İş Güvencesi, s. 86; Soyer, 158 sayılı ILO Sözleşmesi, s. 284; 
Sevimli, a.g.m., s. 19. 
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savunma alınmış olsa veya feshe yol açan yeterlilik ve davranışları nedeniyle ihtar 

verilmiş olsa da fesih sebebiyle işçinin tekrardan savunmasının alınması 

gerekecektir. Zira İş Kanunu, hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan 

işçinin iş sözleşmesinin feshedilemeyeceğini belirtmektedir. Dolayısıyla işçinin 

sicil dosyasında bulunan daha önce alınmış olan ihtar veya savunmaların ileri 

sürülmesi geçerli olmayacaktır184. 

 

İş Kanununda savunmanın nasıl alınacağına ilişkin bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Ancak savunma alınmasının bir geçerlilik koşulu olduğu 

düşünüldüğünde ispat açısından savunmanın yazılı olarak alınması yerinde 

olacaktır. İşçiden savunması istendiğinde kendisine makul bir süre verilmeli ve bu 

süre sonunda savunmasını vermediği takdirde savunma hakkından vazgeçmiş 

sayılacağı bildirilmelidir185. Makul süre olayın özelliklerine göre değişmekle 

birlikte ortalama 3-4 gün olarak kabul edilmektedir186. 

 

Yargıtay, işçinin savunmasının ne şekilde alınacağına ilişkin bir kararında 

“İşçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır. İşçi fesihten önce 

savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkarma 

sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, 

gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma 

verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de 

buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş 

sayılacağının kendisine hatırlatılması şarttır. Fesih bildirimiyle birlikte veya 

fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri 

içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur” şeklinde 

hüküm tesis etmiştir187. 

 

                                                 
184 Demir, Geçerli Sebeple Fesih, s. 486; Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 585; Bilgili, İşe İade 
Davaları, s. 133. 
185 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 14. Süzek, İş Hukuku, s. 554; Ulucan, İş Güvencesi, s. 75.; 
Güzel, İş Güvencesi, s. 85; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 173; Süzek, İş Hukuku, s. 554. 
186 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 14; Bilgili, İşe İade Davaları,  s. 133. 
187 Y.9.H.D. 21.04.2008 T., 2007/30777 E., 2008/9219 K.,Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2008/3, s. 209. 
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II. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ 

 

A. Genel Olarak 

 

İş güvencesi sistemi niteliği gereği işverenin, işçinin iş sözleşmesini 

feshederken dayanmış olduğu fesih nedenlerinin yargı denetimine tabi tutulmasını 

zorunlu kılar. Nitekim 158 sayılı ILO Sözleşmesinde de bu husus düzenlenmiş olup, 

iş sözleşmesine haksız olarak son verildiği kanısında olan işçinin; mahkeme, iş 

mahkemesi, hakem kurulu veya hakem gibi tarafsız bir merci nezdinde itirazda 

bulunma hakkının olduğu, işçinin hizmet ilişkisine son verme işlemine karşı makul 

bir süre içinde itirazda bulunmaması halinde, bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı 

düzenlenmiştir188(md.8). 

 

Bu kapsamda 158 sayılı ILO Sözleşmesi ile uyumlu olarak 4857 sayılı İş 

Kanunu’nun “Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü Başlıklı” 20. maddesinde, iş 

sözleşmesi feshedilen işçinin, 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 veya tarafların 

anlaşması halinde uyuşmazlığın aynı süre de özel hakeme götürülebileceği hükmü 

düzenlenmiştir189. Alman Hukukunda ise feshin geçersizliğine itiraz etmek isteyen 

işçi, yazılı fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren üç hafta içinde iş 

mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir190. Fransız Hukukunda ise bu süre 15 

gündür191. Bunun yanı sıra feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükü işverene 

aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde bu iddiasını 

ispatla yükümlüdür (md. 20/II). 158 sayılı ILO Sözleşmesine göre de geçerli bir 

nedenin bulunduğunu ispat yükü işverene aittir (md. 9/II-a). 

 

                                                 
188 Soyer, 158 sayılı ILO Sözleşmesi, s. 284. 
189 Anayasa Mahkemesi’nin 19/10/2005 tarihli ve 2003/66 E., ve 2005/72 sayılı Kararıyla;  bu 
maddenin birinci fıkrasının son cümlesinin “Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya...” bölümü 
iptal edilmiştir. 
190 Ulrich Krichel, Alman İş Hukukunda İşyeri Gereklerinden Kaynaklanan Nedenlerle Fesih 
ve Sosyal Tercih, Sicil Dergisi, Sayı 5, Mart 2007, s. 178. 
191 Güzel, İş Güvencesi, s. 89. 
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Dava, seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece 

verilen kararın temyizi halinde Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir (md. 

20/III). Bu hükümle amaçlanan bu tür davaların daha kısa sürede sonuçlanmasının 

sağlanmasıdır. 

 

B. İş Mahkemesinde Dava Açma 

 

1. Davanın Tarafları 

 

İş sözleşmesinin feshedilmesi üzerine açılacak olan işe iade davası işçi 

tarafından açılabileceği gibi, işçi bir sendikaya üye olduğu ve dava açma konusunda 

sendikayı yetkilendirdiği takdirde işçi adına sendika tarafından da açılabilir192 

(Sendikalar Kanunu md. 32/III).  

 

İşçinin ölümü halinde ise mirasçılarının işe iade davası açma hakkı 

bulunmamaktadır. Zira işe iade davasında esas olan işçinin işine iadesi olduğundan 

ve işçinin ölümünden sonra işine iadesi mümkün olmadığından bu davayı açma 

hakkı mirasçılara geçmeyecektir. 

 

Davanın karşı tarafı ise iş sözleşmesini fesheden işverendir. Bu işveren 

gerçek veya tüzel kişi olabileceği gibi tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlarda 

olabilir. Açılan bir işe iade davasında kendisinin taraf olamayacağını ileri süren 

işverenin bu iddiası mahkeme tarafından sadece sigortalı işe giriş bildirgesine 

bakılarak kabul edilemeyecektir. Bunun yanı sıra tanıklar dinlenmeli, işçinin filen 

çalıştığı işyeri ve diğer tüm deliller araştırıldıktan sonra bu iddia 

değerlendirilmelidir193. 

 

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu durumlarda ise alt işveren 

işçilerinin işe iade davasını kendi işverenlerine yöneltmeleri gerekmektedir. Zira 

                                                 
192 Y.9.H.D. 22.05.2006 T., 2006/10869 E., 2006/15169 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2006/3, Sayı 10, s. 142. 
193 Y.9.H.D. 13.11.2003 T, 2003/18903 E., 2003/ 19184 K., Bilgili, İşe İade Davaları, s. 140. 
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işçiyi işe iade edecek olan alt işverendir. Asıl işverenin, alt işveren işçisini kendi 

işyerinde işe başlatma mükellefiyeti olmadığı gibi, alt işverene de işçiyi alt 

işverenin işyerinde işe başlatması için zorlama imkanı yoktur194. Ancak İş Kanunu 

md. 2 hükmü gereğince asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili 

olarak İş Kanunundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş 

sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu 

olacaktır195. Bu durumda alt işveren işçisinin açacağı işe iade davası sonucunda 

doğabilecek iş güvencesi tazminatı yada işsiz kalınan sürenin dört aylık ücretinden 

asıl işverenin de müteselsil sorumlu olacağı kabul edilmiştir. Bu durumda asıl 

işverenin dava sonunda işçi lehine hükmedilen parasal haklardan sorumlu 

olabilmesinin davada taraf gösterilmesi şartına bağlı olduğu düşünülse de 

Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarıyla dava sonucunda alacağın likit olarak 

belirlenmeyip sadece ödemenin kaç aylık ücret tutarında olacağının belirlenmesi 

sebebiyle bu şekilde verilen bir tespit hükmünün zaten cebri icra yoluyla takibi 

mümkün olmadığından, alt işveren tarafından ödenmeyen parasal hakkın tahsili 

amacıyla yeni bir alacak davasıyla asıl işverenin taraf olarak gösterilmesinin 

gerekeceği belirtilmektedir196. 

 

Davacı işçinin alt işveren işçisi olması ve iş sözleşmesinin alt işveren 

tarafından feshedilmesi nedeniyle, feshin geçersizliği ve işe iade yükümlülüğü alt 

işverenindir. Feshin geçersizliği ve işe iade davasının her iki işverene birlikte 

açılması halinde, asıl işverenin iş ilişkisinde taraf sıfatı bulunmaması nedeniyle, işe 

iade yönünde bir yükümlülüğü olmayacaktır. Asıl işveren ancak işe iade kararı 

sonrası işçinin işe başlamak için başvurması ve alt işverenin işe almamasından 

kaynaklanan işe başlatmama tazminatı ile dört aya kadar boşta geçen süre 

ücretinden alt işverenle birlikte sorumlu olacaktır197. Nitekim Yargıtay asıl işveren 

                                                 
194 Y.9.HD. 15.3.2005 T, 2005/478 3E, 2005/8577 K, Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 630-631. 
195 Y.9.H.D. 12.05.2008 T.,2008/17081 E., 2008/12162 K., İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 82, Sayı 5, 
2008, s. 2663; Y.9.H.D. 10.12.2007 T., 2007/32136 E., 2007/37354 K., Tekstil İşveren Dergisi, 
Hukuk 26, Ağustos 2008, Sayı 341, s.  7 
196 Fevzi Şahlanan, Alt İşveren İşçisinin İşe İade Davası (Karar İncelemesi), Tekstil İşveren 
Dergisi, Sayı 300, Aralık 2004, s. 39 vd. 
197 Y.9.H.D. 18.02.2008 T., 2007/24560 E., 2008/186 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2008/3, s. 368. 



 60

ve alt işverene karşı açılmış olan bir işe iade davasında, işe iadeye ilişkin hükmün 

alt işveren hakkında kurulacağını, geçersiz feshin parasal sonuçlarından ise 

davalıların müştereken sorumlu olacağını karara bağlamıştır198. 

 

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğu durumlarda ise işçi 

baştan itibaren asıl işveren işçisi sayıldığından, davanın asıl işverene karşı açılması 

gerekmektedir. İşçinin muvazaa olup olmadığını tespit edemediği durumlarda ise 

davanın, hem alt işverene hem de asıl işverene yöneltilmesi gerekecektir. Bu 

durumda öncelikle iş ilişkisinin muvazaaya dayanıp dayanmadığı araştırılacak, bu 

husus tespit edildiği takdirde ise alt işveren yönünden davanın husumet yönünden 

reddi, aksi halde ise asıl işveren yönünden davanın reddi gerekecektir. Nitekim 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi verdiği bir kararda “…taşeronluk ilişkisi muvazaalı ise 

gerçek işveren olan asıl işveren hakkında açılan işe iade davasının kabulü gerekir. 

Taşeron olduğu ileri sürülen şirket hakkındaki davanın ise reddine karar 

verilmelidir199” şeklinde hüküm tesis etmiştir.  

 

Öğretide bir görüş, işçinin işverenler arasında var olan muvazaayı haklı 

olarak bilmemesi sebebiyle sadece alt işverene dava açması halinde, işçiye davayı 

asıl işverene yöneltmesi için mehil verilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Ancak 

Yargıtay usul hukukunda dahili dava olmadığını, ıslahen dahi olsa hasım 

değiştirilemeyeceğini ve 3. kişinin davalı konumuna getirilemeyeceğini kabul 

etmektedir200. , Dolayısıyla burada bize göre dava açma süresinin kaçırılmaması 

bakımından her iki işverene de dava açılması önem taşımaktadır. 

 

İş Kanunu md. 7/I hükmünde yerini alan geçici iş ilişkilerinde ise işçi, her ne 

kadar iş sözleşmesinden doğan yükümlülükleri bakımından geçici işverene karşı 

sorumlu olsa da iş ilişkisinin sona erdirilmesine ait hak ve yetkiler sürekli işverene 

                                                 
198 Y.9.H.D. 19.12.2005 T., 2005/36962 E., 2005/40027 K. (Çevrimiçi) www.kazanci.com, 
10.10.2007. 
199Y.9.H.D. 10.01.2005 T., 2004/24067 E., 2005/419 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 625; 
Y.9.H.D. 21.02.2005 T., 2004/32690 E., 2005/5762 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s .622; 
Y.9.H.D. 31.1.2005 T., 2004/31803E., 2005/2440K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 633. 
200 Y.9.H.D. 31.03.2008 T., 2008/4517 E., 2008/6908 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2008/3, Sayı 18, s. 235-237. 
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aittir. Dolayısıyla iş sözleşmesi sona erdirilen işçi tarafından açılacak olan davada, 

husumet sürekli işverene yöneltilecektir201. Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de 

işçinin geçici olarak çalıştığı kurum aleyhine açtığı işe iade davasını yanlış hasıma 

açıldığı gerekçesiyle husumet yönünden reddetmiştir202. 

 

2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 

 

İşe iade davalarında görev ve yetkiyle ilgili özel bir düzenleme 

bulunmadığından, İş Mahkemeleri Kanunu’ndaki hükümler bu davalar içinde 

uygulama alanı bulacaktır.  

 

İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi gereğince, İş Kanunu’na göre işçi 

sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş sözleşmesinden veya İş 

Kanunu’na dayanan her türlü iddialarından doğan hukuki uyuşmazlıklar ile ilgili 

olarak iş mahkemeleri görevli olacaktır203. Bu sebeple işe iade davalarına bakmakla 

görevli mahkemeler İş Mahkemeleridir. Nitekim İş Kanunu’nun 20/I. maddesinde 

de iş sözleşmesi feshedilen işçinin iş mahkemesinde dava açabileceği belirtilmiştir. 

İş mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise bu tür davalara o yerde görevlendirilecek 

mahkeme tarafından bakılacaktır (İş Mahkemeleri Kanunu 1/III). 

 

İşe iade davalarında yetkili mahkeme ise İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. 

maddesine göre dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan 

yer mahkemesi olabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyerinin bulunduğu yer 

mahkemesi de olabilir204. Bu hükme aykırı olarak yapılan sözleşmeler ise geçerli 

değildir. 

 
                                                 
201 Ömer Ekmekçi, 4857 Sayılı İş Kanununda Geçici İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve 
Sona Ermesi, Legal İHSGHD, 2004/2, s. 376 (Geçici İş İlişkisi); Alpagut, İş Güvencesi, s. 240; 
Mehmet Uçum, İş Güvencesi Fesih Bildirimine İtiraz ve Geçersiz Feshin Sonuçları, Legal 
Hukuk Dergisi, Eylül 2003, s. 2220 (Fesih Bildirimin İtiraz); Uçum, Seminer Notları, s. 163. 
202 Y.9.H.D.10.01.2005 T, 2004/14466 E, 2005/422 K. Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 277-278. 
203 İş Kanunu’na tabi olmayan işçilerin açacakları davalara iş mahkemelerinde bakılmaz. Bu davalar 
müddeabihin değerine sulh veya asliye hukuk mahkemelerinde görülür. Baki Kuru/Ramazan 
Arslan/Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 18. bası, Ankara Yetkin Yayınları, 2007, s. 808, dp. 2. 
204 Y.9.H.D. 03.03.2005 T, 2005/4075 E, 2005/7175 K, Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 733. 



 62

Tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar 

bakımından ise merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesi, ikametgahı mahkemesi 

kabul edildiğinden, açılacak olan davaların bu yer yetkili mahkemelerinde açılması 

gerekmektedir205( Türk Medeni Kanunu md. 51). 

 

3. Dava Açma Süresi 

 

a. Dava Açma Süresinin Niteliği 

 

158 sayılı ILO Sözleşmesi’ne göre iş sözleşmesinin haksız yere 

feshedildiğini düşünen işçi, makul bir süre içinde itiraz hakkını kullanabilir, aksi 

halde bu hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır (md. 8/III). Bu düzenlemeyle 

uyumlu olan İş Kanunu’nun md. 20/I hükmü uyarınca da iş sözleşmesi feshedilen 

işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilir. Bu bir 

aylık süre 158 sayılı Sözleşmede öngörülen makul süre olarak kabul edilmiştir206. 

 

 Bu sürenin hak düşürücü süre mi yoksa zamanaşımı süresi mi olduğunun 

tespiti gerekmektedir. Zira hak düşürücü süreler kesindir ve belirlenen süre içinde 

yerine getirilmezse hak kaybına yol açar207. Yargıtay ve öğreti bu sürenin hak 

düşürücü süre olduğunu, bu sebeple mahkemenin davanın süresinde açılıp 

açılmadığını kendiliğinden gözetmesi gerekeceğini belirtmektedir208. 

 

                                                 
205 Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 154-155.  
206 Çelik, İş Güvencesi, s. 40; Çelik, İş Hukuku s. 232; Güzel, İş Güvencesi, s. 90; Uçum, Fesih 
Bildirimine İtiraz, s. 2222. 
207 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 464. 
208 “…anılan madde de düzenlenen hüküm hak düşürücü süre olup, mahkemece resen nazara 
alınmalıdır.” Y.9.H.D. 11.12.2003 T, 2003/20424 E, 2003/20629 K, Can Tuncay İşe İade (Karar 
İncelemesi), Legal İHSGHD, 2004/2, s. 533 (İşe İade); Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 14-15; 
Şahlanan, 2003 yılı Kararları, s. 103; Güzel, İş Güvencesi, s. 90; Muhammet Özekes, Hukuk 
Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları, İş Güvencesi 
Kurumu ve İşe İade Davaları, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Yılı Toplantısı, 
2005, s. 134 (İşe İade Davaları); Muhammet Özekes, İş Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerinin 
Medeni Yargılama ve İş Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. 
Baki Kuru Armağanı, Ankara, 2004, s. 483 (20. ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi); Alp, İşçinin 
Feshe Karşı Korunması, s. 483; Erol Akı, İş Sözleşmesi’nin Feshi, Feshe İtiraz ve Geçersiz 
Nedenle Yapılan Feshin Hukuki Sonuçları, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli 
Komitesi 30.Yıl Armağanı, 2006, s. 291. 
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Bize göre de bu süre hak düşürücü süredir. İş güvencesine ilişkin amaçların 

ve sonuçların bir an önce gerçekleşmesi için bu süre kısa tutulmuştur. Bu süre hak 

düşürücü süre olduğundan bu tarihten sonra dava açılması veya özel hakeme 

gidilmesi mümkün değildir. Sürenin kaçırılması halinde işverence yapılan fesih, 

geçerli bir feshin tüm sonuçlarını doğuracaktır209.  

 

b. Bireysel Fesihlerde Dava Açma Süresi 

 

İş Kanunu md.20/I hükmü uyarınca; iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih 

bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası 

ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava 

açabilir. 

 

 Kanunda açıkça bir aylık dava açma hakkının fesih bildiriminin tebliği 

tarihinden itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır210. Ancak bu hükmün yorumu 

öğretide eleştirilere neden olmuştur. İşverenin, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle 

feshetmesi veya iş sözleşmesinin bildirim süresine ait ücretin peşin ödenerek derhal 

feshedilmesi halinde sorun yoktur. Bu durumda iş sözleşmesi fesihle birlikte hemen  

sona ermekte ve bir aylık dava açma süresi de kanunda öngörüldüğü gibi tebligatın 

işçi tarafından tebellüğ edildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Ancak işverenin iş 

sözleşmesini bildirimli fesihle sona erdirmesi halinde dava açma süresinin ne 

zaman başlayacağı tartışmalıdır. Bu tartışmanın esasını ise bildirim yoluyla yapılan 

fesihlerde md. 17/II gereğince iş sözleşmesinin bildirim sürelerinin sonunda 

feshedilmiş sayılması yaratmaktadır. 

 

 Öğretide bir görüş, kanunun herhangi bir ayrım yapmadan çok açık bir 

şekilde sürenin fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren başlayacağını hükme 

bağladığını, bu sebeple dava açma hakkının bildirim süresi sonunda değil de, işçiye 

yapılan tebliğ tarihinden itibaren başlayacağını, ihbar öneli içinde mahkemece 
                                                 
209Y.9.H.D. 01.10.2007 T., 2007/14018 E., 2007/28523 K, Legal İHSGHD 2007/16, s. 1526. 
210 İşe iade davası feshin gerçekleştiği tarihten itibaren değil, tebliğ tarihinden itibaren başlar. 
Y.9.H.D. 18.04.2006 T., 2006/7831 E., 2006/10473 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2006/3, Sayı 10, s. 162-163.  
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feshin geçersizliğine karar verildiğinde de iş sözleşmesinin ara verilmeden devam 

etmiş olacağını, bu durumun işçinin daha lehine bir hüküm olduğunu, bu sebeple 

ihbar önelli fesihlerde dava açma süresinin önel süresinin sonundan itibaren değil, 

fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren başlayacağını ileri sürmektedir211.  

 

 Öğretide diğer bir görüş, ihbar öneline uyularak yapılan fesihlerde md.17/II 

gereğince iş sözleşmesi ancak bildirim süreleri sonunda feshedilmiş sayılacağından 

ve dava açma hakkının doğumu için de sözleşmenin feshedilmiş olması 

arandığından, henüz doğmamış bir hak için dava açmanın olanaklı olmadığını 

belirtmektedir. Zira usul hukuku açısından konu ele alındığında dava açabilmek için 

dava talep hakkının doğmuş olması gerekmekte, bu sebeple de işçinin dava açma 

hakkı ancak fesih tüm sonuçlarıyla gerçekleştikten sonra mümkün 

olabilmektedir212.  

 

 Öğretide bu yönde başka bir görüşte işçinin ihbar süresi içinde işverene 

bağımlı olarak çalışması nedeniyle, bu ilişki devam ederken işveren aleyhine dava 

açmaya zorlanmasının işçi açısından daha başka sorunlara yol açacağını ifade 

etmiştir213. 

 

Yargıtay ise iş sözleşmesinin önel verilerek feshi halinde, dava açma 

süresinin önelin sona ereceği tarihte değil, işverenin fesih bildirimini tebliğ ettiği 

tarihte başlayacağını kabul etmektedir214. 

 

                                                 
211 Tuncay, İşe İade, s. 535-536; Çelik, İş Güvencesi, s. 40; aynı yazar, İş Hukuku, s. 232; Süzek, 
İş Hukuku, s. 559-560; Eyrenci,/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 173; Şahlanan, 2003 Yılı Kararları, s. 
103; Soyer, Tebliğ, s. 59; Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 588; Gizem Sarıbay, Türk İş Hukukunda İş 
Güvencesi Kapsamında Fesih Usulü, Feshe İtiraz ve Geçersiz Feshin Sonuçları, Legal 
Yayınları, 2007, s. 83; Özekes, İşe İade Davaları, s. 134; Akı, a.g.m., s. 295; Bilgili, İşe İade 
Davaları, s. 143; Ulucan, İş Güvencesi, s. 76; Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 197; Cevdet İlhan 
Günay, Türk İş Hukuku Uygulamasında İş Güvencesi, Can Tuncay’a Armağan, Legal, 2005, s. 
201. 
212 Uçum, Sürenin Başlangıcı, s. 1303-1304; aynı yazar, Fesih Bildirimine İtiraz, s. 2222; aynı 
yazar, Seminer Notları, s. 165, Ekmekçi, Tebliğlerin Değerlendirilmesi, s. 180; Demir, Geçerli 
Sebeple Fesih, s. 494; Çil, a.g.e., s. 1295. 
213 Güzel, İş Güvencesi, s. 90-91. 
214 Y.9.H.D. 18.02.2008 T., 2007/24556 E., 2008/182 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2008/3, s. 366. 
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Bize göre de kanunun açık lafzı dava açma süresinin fesih bildiriminin 

tebliği tarihinden itibaren başlayacağını öngördüğünden, Yargıtay’ın görüşü 

isabetlidir. 

 

Kanunda fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması öngörülmüş olmasına 

rağmen işveren tarafından sözlü olarak fesih yapılması halinde ise dava açma süresi 

feshin sözlü olarak bildirilmesinden sonra başlayacaktır. Bu tarih her türlü yazılı ve 

sözlü delille ispatlanabilir215. 

 

 İş sözleşmesinin askıda olduğu dönemde de yine dava açma süresi, fesih 

bildiriminin tebliği tarihinden itibaren başlayacaktır. Nitekim Yargıtay işçinin 

raporlu olduğu bir dönemde iş sözleşmesinin feshedildiğinin kendisine bildirilmesi 

halinde dava açma süresinin rapor süresinin bittiği tarihten değil, fesih bildiriminin 

işçiye ulaştığı tarihten itibaren başlayacağını kabul etmiştir216. İşçinin bir aylık dava 

açma süresi içinde rapor alması halinde de dava açma süresi durmayacaktır217. 

 

c. Toplu Fesihlerde Dava Açma Süresi 

 

İş Kanunu md. 29 hükmü gereğince işveren; ekonomik, teknolojik, yapısal 

ve işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde bunu en 

az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcisine, ilgili bölge 

müdürlüğüne ve Türkiye İşçi Kurumu’na bildirecektir. İşyerinde çalışan işçi sayısı 

20 ile 100 işçi arasında ise en az 10 kişinin, 101 ile 300 arasında ise en az yüzde on 

oranında işçinin, 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin işine bir ay içinde aynı 

tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılmaktadır. İşveren, 

otuz gün önceden yazılı olarak, işyeri sendika temsilcisi, bölge müdürlüğü ve 

                                                 
215 Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 197. 
216 Y.9.H.D. 28.11.2005 T., 2005/34667 E., 2005/34667 K., Fevzi Şahlanan, İş Güvencesinde 
Gerekli Altı Aylık Kıdem-İşçi Raporlu İken Fesih Bildirimi (Karar İncelemesi), Tekstil İşveren 
Dergisi, Sayı 319, Ağustos 2006, s. 663-664. 
217 Y.9.H.D. 18.02.2008 T., 2007/24556 E., 2008/182 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2008/3, s. 366. 
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Türkiye İş Kurumu’na işçi çıkarmasının nedenlerini, işçi sayısını ve gruplarını, işe 

son verme işleminin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğini bildirmek zorundadır. 

 

 İşyerinde çalışan işçilerin iş sözleşmeleri toplu işçi çıkarma ile sona ermişse, 

İş Kanunu md. 29/VI uyarınca fesih bildirimleri işverenin toplu işten çıkarma 

isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden 30 gün sonra hüküm doğurur. Buna göre 

ise İş Kanunu md. 17’de düzenlenen ve işçinin kıdemine göre değişen bildirim 

süreleri bu 30 günlük sürenin sonundan itibaren başlar218. 

 

  İşyerinin bütünüyle kapatılması sebebiyle bir işten çıkarma durumunda ise 

işverenin durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş 

Kurumu’na bildirmesi ve işyerinde ilan etmesi gerekmektedir (İş Kanunu md. 

29/VII).  

 

Ancak toplu işçi çıkarmaya yönelik bu hükümler iş güvencesinin 

uygulanmasını engellemek amacıyla yapılamaz. Aksi takdirde işçi, iş güvencesi 

hükümlerine dayanarak işverene karşı dava açma hakkına sahiptir. 

 

4. Dava Açma Süresinin Hesaplanması 

 

Dava açma süresinin nasıl hesaplanacağı konusunda İş Kanunu ve İş 

Mahkemeleri Kanunu’nda herhangi bir hüküm bulunmadığından, bu süreler Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 161 ve 162. maddelerine göre hesaplanacaktır.  

 

Buna göre fesih bildiriminin davacıya ulaştığı veya tebliğ edildiği tarih 

hesaba katılmayacak, fesih bildiriminin tebliğinden sonraki günden itibaren bir 

aylık süre başlayacak ve bir sonraki ayın aynı gününün mesai saati bitimine kadar 

devam edecektir. Eğer sürenin biteceği ayın aynı günü yoksa, bu durumda süre bu 

ayın sonunda bitecektir.  Buna göre Ocak ayının son günü başlamış olan bir süre 

Şubat ayının son günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 

                                                 
218 Şahlanan, Yeni İş Kanunu, s. 92. 
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HUMK md. 162 hükmü gereği tatil günleri de süreye dahil olduğundan 

sürenin son günü tatil gününe denk gelirse bu durumda son gün, tatilden sonraki ilk 

iş günü mesai saati bitiminde sona erecektir.  

 
 
5. Yargılama  

 

a. Yargılama Usulü 

 

İş Kanununun 20/III maddesi gereğince işe iade davasının seri muhakeme 

usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılması gerekmektedir.  

 

Kanunun bu hükmüne karşılık iş mahkemelerinin ve Yargıtay’ın dava yükü 

göz önüne alındığında, bu düzenleme öğretide eleştiri konusu olmuştur. Zira bu 

süreler uygulamanın gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. Yoğun iş yükü karşısında 

uygulamada yargı organlarının bu sürelere hemen hemen hiç uyamadığı 

görülmektedir. Dolayısıyla bu şekilde uygulanamayan sürelerin kanunda yer alması 

ve yargılamanın gereğinden fazla uzaması bir yandan iş güvencesinin işlevinin 

ortadan kalkmasına sebep olmakta bir yandan da hukuka ve yargı organlarına 

duyulan güveni zedelemektedir219. 

 

İş Mahkemeleri Kanunu’nda, iş mahkemelerinde sözlü yargılama usulünün 

uygulanacağı belirtilmesine rağmen, işe iade davaları bakımından özel bir 

düzenleme öngörülmüş ve bu davaların daha çabuk sonuçlanması amacıyla seri  

yargılama usulüne göre karara bağlanması gerektiği düzenlenmiştir. 

 

Seri yargılama usulü HUMK’un 501 ve 506. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Bu yargılama usulünde davaya cevap süresi yedi günü, düplik ve replik süreleri ise 

                                                 
219 Özekes, İşe İade Davaları, s. 144; aynı yazar, 20. ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 490; 
Ömer Ekmekçi, Yeni İş Kanunu Karşısında Yargı, Dava Süresi ve Olası Uygulama Sorunları 
Üzerine, MESS Mercek Dergisi, Temmuz 2003, s. 137 (Yargı, Dava Süreci ve Olası Uygulama 
Sorunları); Güzel, İş Güvencesi, s. 98; Mollamahmutoğlu, a.g.e.,  s. 590; Süzek, İş Hukuku, s. 567. 
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beş günü geçemez ve hakim yargılamayı en yakın tarihe ertelemek durumundadır 

(HUMK md. 505). Sözlü yargılama usulünde ise bu süre duruşma gününe kadardır. 

Bunun yanı sıra hakim iki tarafın muvafakatı dışında taraflara delillerini 

göstermeleri için ancak bir defa kesin süre verebilir (HUMK md. 504). Taraflar bu 

süre içerisinde delillerini sunamazlarsa iddialarını ispat etmekten kaçınmış 

olacaklardır. Bu da özellikle ispat yükünün işverende olduğu bu tür davalar 

bakımından işverenin dikkat etmesi gereken önemli bir husustur. 

 

Öğretide de haklı olarak savunulduğu üzere, seri yargılama usulü 

yargılamayı sadece cevap, replik ve düplük süreleri bakımından kısaltmakta, bunun 

dışında ise hiçbir pratik yarar sağlamamaktadır220. 

 

 Mahkeme tarafından verilen kararın temyizi halinde de Yargıtay bir ay 

içinde kesin olarak karar verecektir. Böylece yargılamanın daha kısa sürede sona 

ermesi amaçlanmıştır. Yargıtay’ın kesin olarak karar vermesi, bu karara karşı 

direnme kararı verilememesi ve karar düzeltme yoluna gidilememesi şeklinde 

kendini gösterir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’da işe iade davalarında 

Özel Dairenin vermiş olduğu bozma kararlarına karşı karar düzeltme yoluna 

gidilemeyeceğini kabul etmektedir221. 

 
 Bu durumda Yargıtay önüne gelen uyuşmazlıkta yerel mahkemenin kararını 

onayabileceği gibi, hatalı olduğu düşüncesiyle ortadan kaldırarak yerel mahkeme 

gibi hüküm tesis edebilecektir. Yargıtay’ın vermiş olduğu bozma kararına karşı ise 

karar düzeltme yoluna gidilemeyecektir. Ancak Yargıtay, dosyada delillerin 

toplanıp değerlendirilmemiş, uyuşmazlığın çözümü için araştırılması gereken 

                                                 
220 Ekmekçi, İşe İade Davaları, s. 169; Şahlanan, 2003 Yılı Kararları, s. 104; Güzel, İş Güvencesi, 
s.  98; Ejder Yılmaz, İşe İade Davalarında Yargılama Usulü İle İlgili Özellikler, Sicil Dergisi, 
Sayı 4, Aralık 2006, s. 25. 
221 “Dava işe iade talebidir. “Mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay ilgili Dairesinin 
vereceği kararın kesin olması” hükmünden, Yargıtay Özel Daire Kararının kesin olduğu, bunun 
içinde direnme kararına konu edilemeyeceğinin, bir başka ifadeyle bozma kararına karşı direnme 
yolunun kapalı bulunduğunun belirtilmiş olması karşısında Özel Dairenin Bozma kararına bu 
nedenle uymak gerekir” Y.H.G.K. 14.05.2008 T., 2008/9-391 E., 2008/92 K., (Çevrimiçi) 
www.kazancı.com, 17.12.2008 
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hususların araştırılmamış olduğunu tespit ederse, eksik inceleme nedeniyle bozma 

kararı verip, dosyayı yerel mahkemeye gönderebilecektir222. 

 

b. Farklı Usule Tabi Taleplerin Birlikte İleri Sürülüp Sürülemeyeceği Sorunu 
 
 

İşçinin açmış olduğu davada, feshin geçersizliği ve işe iade talebiyle birlikte 

veya yanında kıdem, ihbar tazminatı ve fazla mesai ücreti gibi diğer işçilik 

alacaklarını da terditli olarak isteyip isteyemeyeceği uygulamada bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Öğretide bu konuda iki farklı görüş bulunmaktadır.  

 

Öğretide bir görüş, işe iadeye ilişkin taleplerin İş Kanunu md. 20/III 

gereğince seri yargılama usulüne, diğer hakların ise İş Mahkemeleri Kanunu md. 7 

gereğince sözlü yargılama usulüne tabi olması sebebiyle bu taleplerin aynı davada 

ileri sürülemeyeceğini belirtmektedir223. 

 

 İşe iade davası ve diğer işçilik haklarının iki ayrı davada görülmesini 

savunan bir başka görüşe göre de; işçinin feshin geçersizliği iddiasının yanında 

feshin geçersizliğine bağlı olan kıdem ve ihbar tazminatı ve diğer işçilik 

alacaklarını da talep etmesi çelişki yaratacaktır. Zira bu tür alacaklar, iş 

sözleşmesinin feshiyle muaccel hale geleceği için224 iş sözleşmesinin feshinin 

                                                 
222 “…temyiz üzerine önüne gelen uyuşmazlığı inceleyen Özel Daire, dosya içeriğini kendisi sonuca 
götürecek mahiyette gördüğü takdirde kararını kesin olarak verecektir. Ancak, Özel Daire dosya 
içeriğini, kesin olarak karar vermeye yeterli bulmadığında eksikliklerin giderilmesi amacıyla hükmü 
bozarak giderilmesini Yerel Mahkemeden isteyebilecektir. Bir başka anlatımla, Yargıtay Özel 
Dairesinin bu uyuşmazlığı nihai olarak neticelendirebilmesi için, iş akdinin feshinin haklı bir sebebe 
dayanıp dayanmadığı olgusunun, dosya içeriğinden tam olarak anlaşılır olması gerekir. Madde ile 
kesin olarak karar vermeden amaçlanan, Yerel Mahkemenin dosyanın içeriğini Özel Daireyi karara 
götürecek olmasıdır.” Y.H.G.K. 01.12.2004 T., 2004/9-63 E., 2004/642 K., Çankaya/Günay/Göktaş, 
a.g.e., s. 728-729. 
223 Ekmekçi, Yargı, Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları s. 137; aynı yazar İşe İade 
Davaları, s. 170-171; M. Refik Korkusuz, İşe İadeye İlişkin Yargılama Yöntemi ve Türk 
Hukukunda Uygulaması, Kamu Hukuku Arşivi, Mart 2006, s. 21. 
224 “davacı dava dilekçesi ile iş sözleşmesinin feshi nedeni ile feshin geçersizliği ve işe iade yanında 
yıllık ücretli izin alacağının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. Mahkemece yıllık ücretli izin 
alacağı tefrik edilerek bu dava dosyası üzerinde kabul edilmiştir. Feshin geçersizliği ve işe iade 
istemi ile ilgili dava beklenmeksizin karar verilmiştir. Oysa feshin geçersizliğine karar verilmesi ve 
davacının, davalı işverence işe başlatılması halinde iş ilişkisi kesintisiz devam etmiş sayılacaktır. 
Zira izin alacağı ancak akdin sona ermesi halinde muaccel hale gelecektir. Mahkemece işe iade 
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geçersiz olduğunu ileri sürüp, bununla birlikte feshe bağlı alacakların talep edilmesi 

işe iade talebinden feragat anlamına gelecektir225. 

 

Öğretide bir başka görüş ise, işe iade talebiyle birlikte veya terditli olarak 

kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının da aynı dava içinde talep 

edilebileceğini savunmaktadır. Bu görüşe göre farklı yargılama usulüne ilişkin 

taleplerin aynı davada görülemeyeceğine ilişkin kural, farklı yargılama alanlarına 

(adli ve idari yargı) giren farklı taleplerin aynı davada ileri sürülemeyeceğiyle 

ilgilidir. Dolayısıyla talepler farklı olsa dahi, aynı yargı alanında, görev bakımından 

aynı mahkemede görülen, hatta temyiz merci dahi aynı olan taleplerin aynı davada 

ileri sürülmesi mümkündür. Seri yargılama usulünün sözlü yargılama usulüne göre 

daha özel bir yargılama usulü olması sebebiyle de aynı davada ileri sürülen farklı 

taleplere farklı yargılama usulünün değil, seri yargılama usulünün uygulanması 

gerekmektedir226. Bu görüş, her ne kadar bu durumun davanın uzamasına yol 

açacağını savunan doktrindeki fikre katılsa da, işçinin yargılamanın geç bitmesini 

göze alarak bunu talep ettiğini ve işçinin hakları bakımından taşıdığı önem de göz 

önüne alındığında, bu uygulamanın daha yerinde olacağının kabul edilmesi 

gerektiğini belirtmektedir227. 

 

İşçi, açacağı feshin geçersizliği ve işe iade davasının yanında, işçilik 

alacaklarını da elde etmek istiyorsa bunu terditli dava olarak talep edebilecektir. Bu 

durumda dilekçenin talep kısmı iki aşamadan oluşacak, ilk olarak feshin geçersizliği 

ve buna bağlı sonuçlar talep edilecek, bu kabul edilmediğinde kıdem ve ihbar 

tazminatı gibi işçilik alacakları terditli olarak talep edilecektir. Ayrıca işçinin, işe 

iadeden bağımsız olarak fazla çalışma veya ödenmemiş işçi alacaklarını da objektif 
                                                                                                                                        
davasının sonucunun bekletici mesele yapılmaması hatalıdır.” Y.9.H.D. 10.01.2005 T., 2004/29557 
E., 2005/109 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 751. 
225 Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 567-568; İsmail Tepecik, İş Güvencesine İlişkin Uygulama 
Sorunları ve Yargı Kararları, İş Güvencesi Esasları ve Uygulama Sorunları, İş Hukuku ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku’na İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2004 yılı Toplantısı, İstanbul 
Barosu Yayınları, 2004, s. 160. 
226 Özekes, 20. ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 486-487; aynı yazar, İşe İade Davaları, s. 
140, Güzel, İş Güvencesi, s. 99; Fevzi Şahlanan, Kıdem-İhbar Tazminatı Davası ile İşe İade 
Davasının İlişkisi (Karar İncelemesi), Tekstil İşveren Dergisi, Şubat 2007, s 39.(Kıdem-İhbar 
Tazminatı Davası) 
227 Özekes, 20. ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 487-488; Güzel, İş Güvencesi, s. 99. 
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dava birleşmesi ile aynı davada istemesi mümkündür. Bu durumda, daha az masraf 

ve emek harcanarak yargılamanın sona ermesi sağlanacak ve yargılamanın daha 

kısa süre de sona erdirilmesinden daha faydalı sonuçlar doğacaktır228.  

 

Yargıtay, işçinin işe iade talebiyle birlikte, iş sözleşmesinin feshinden doğan 

kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmemiş işçi alacaklarını da talep etmesi halinde bu 

durumun, işe iade davasının kanun koyucunun öngördüğü kısa süre içinde 

sonuçlanmasına engel olacağını, bir yandan feshin geçersizliği ile işe iade talep 

edilirken, diğer yandan feshin sonucuna bağlı olan tazminatların istenemeyeceğini, 

bunun bir çelişki oluşturacağını belirtmektedir229. Bununla birlikte işe iade davası 

dışında kalan diğer hak ve alacaklar ile ilgili davaların sözlü yargılama usulüne tabi 

olduğunu ve bu nedenle aynı dava içinde görülemeyeceğini, bu taleplerin aynı dava 

içinde istenmiş olması halinde de davanın ayrılarak yargılama yapılması gerektiğini 

kabul etmektedir230.  

 

Yargıtay konuya ilişkin başka bir kararında da yine işçinin kıdem ve ihbar 

tazminatı ile birlikte işe iade talebini de içeren tek bir dava açmış olması halinde, 

birlikte açılmış olan davaların ayrılmasını, işe iade davasının sonucuna ve işverenin 

işçiyi işe başlatıp başlatmamasına göre kıdem ve ihbar davasının hükme bağlanması 

gerektiğini belirtmektedir231.  

 

Bizim de katıldığımız görüşe göre ise, işçinin işe iade ile birlikte diğer 

haklarını da talep etmesi bir çelişki yaratmamaktadır. Nitekim işçinin talep ettiği 

fazla mesai ve ücretli izin alacağı işe iade davasından bağımsız ve işçinin almaya 

                                                 
228 Özekes, 20. ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 487-488; aynı yazar, İşe İade Davaları, s. 
139; Güzel, İş Güvencesi, s. 99; Fevzi Şahlanan, İşçinin Hem İşe İade, Hem de Kıdem- İhbar 
Tazminatı Davası Açmış Olması (Karar İncelemesi), Tekstil İşveren Dergisi, Sayı 313, Ocak 2006, 
s. 39 (Hem İşe İade Hem de Kıdem İhbar Tazminatı Davası Açmış Olma); aynı yazar, Yeni İş 
Kanunu, s. 89; aynı yazar, 2003 Yılı Kararları, s. 104-105. 
229Y.9.HD. 20.05.2003 T., 2003/14994E., 2003/14267 K, Mahmut Kabakcı, İşe İade Davasında İş 
Sözleşmesinin Feshinden Doğan İşçilik Haklarının Talep Edilmesi (Karar İncelemesi), İstanbul 
Barosu Dergisi, C.77, Sayı 4, 2003, s. 912. 
230 Y.9.H.D. 24.09.2007 T., 2007/14002 E., 2007/27728 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2008/1, s. 244-245; aynı karar, Legal İHSGHD. 2007/16, s. 1544. 
231 Y.9.H.D. 22.06.2006 T., 2005/38631 E., 2006/18287 K., Şahlanan, Kıdem-İhbar Tazminatı 
Davası, s. 39. 
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hakkı olduğu alacaklardır. Kıdem ve ihbar tazminatı alacakları terditli olarak ileri 

sürüldüğünde bir çelişki yaratmayacaktır. Zira bunların ancak birlikte talep edilmiş 

olması bir çelişki doğuracaktır. Bu hakların terditli talep edilmesinin sebebi, işçinin 

işe iade davası sonucu işe iadeye karar verilip verilmeyeceğini bilmemesidir. Bir an 

önce hakkını elde etmek ve daha fazla mağdur olmamak için, işe iade talebinin 

kabul edilmeme ihtimaline karşı terditli olarak bunları ileri sürebilmelidir232. 

 

c. Yargılama Esnasında Ortaya Çıkan Olguların Davaya Etkisi 

 

(1). İşçinin, Dava Devam Ederken İşveren Tarafından İşe Davet Edilmesine 

Rağmen İşe Başlamaması 

Yargılama sırasında, işverenin işe başlatma isteğinde bulunmasına rağmen 

işçinin, işverenle arasında husumet doğduğunu belirterek işe başlamayacağını 

belirtmesi halinde, işe iade davasının konusuz kalacağına hükmedilmesi 

gerekmektedir. Yargıtay konuya ilişkin bir kararında, “İş ilişkisinin sürekliliğinin 

sağlanması noktasında işçi de iyiniyet kurallarına uygun olarak kendisinden 

beklenen davranışları ortaya koymalıdır. Bu nedenle, işe iade davasında hedef, işe 

başlatılma olmalıdır. Somut olayda, davalı işveren fesihten sonra davacıyı işe 

başlaması için çağrıda bulunmasına rağmen davacı işçi, haklı bir neden olmadan 

işverenin bu davetine icabet etmemiştir. Davacının işe davete icabet etmemesi, iş 

ilişkisinin devamı ile ilgili talebinde samimi olmadığını, nihai hedefinin boşta geçen 

süre ücreti ile işe başlatmama tazminatını almak olduğunu göstermektedir. Ne var 

ki, bu amaca yönelik talebin iş güvencesi hükümlerince korunması mümkün 

değildir. Davacı bu davranışı ile işverence yapılan feshi geçerli hale getirmiştir. Bu 

nedenle, mahkemece davanın reddine karar verilmiş olması isabetlidir.”şeklinde 

hüküm tesis etmiştir233. İşe iade davasının konusunun tazminat davası olmaması ve 

                                                 
232 Özekes, İşe İade Davaları, s. 139-140. 
233 Y.9.H.D. 11.06.2007 T., 2007/15603 E., 2007/18639 K,  (Çevrimiçi) www.kazancı.com, 
21.12.2007 
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parasal hakların ancak işçinin işverene başvurması ve işverenin işçiyi işe 

başlatmaması halinde verilecek olması bu durumun gerekçesidir234. 

Kuşkusuz işverenin işçiye eski işini ve koşullarını sunmuş olması 

gerekmektedir235. Yargıtay, işverenin işçiye eski işini ve koşullarını sunması 

gerektiğini konuya ilişkin bir kararında şu şekilde açıklamıştır: “İşverence dava 

sırasında yapılan davet daha önce gerçekleştirilen feshi ortadan kaldırmaz. Kaldı ki 

gönderilen davet yazısında bazı şartlar ileri sürülmüştür. Davacının önceki işinde ve 

aynı ücretle çalışacağı belirtilmemiş, eğitimine uygun başka bir kadroda istihdam 

edileceği belirtilmiştir. Davacı bu davetin kanuna uygun olmadığını, belirterek itiraz 

etmiştir. Bu davet önceki iş sözleşmesinin tekrar kurulması ve açılan davanın 

kabulü niteliğinde değildir. Bu nedenle işe iade isteminin konusuz kaldığı gerekçesi 

ile reddine karar verilmesi hatalıdır. Somut bu maddi ve hukuki olgulara göre feshin 

geçersizliği ve işe iade isteğinin kabulü yerine yazılı şekilde konusuz kaldığı 

gerekçesi ile karar verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm kurulması hatalıdır” 

şeklinde hüküm tesis etmiştir236. 

 

(2). Dava Sürerken İşçinin İşe Başlatılması 

 

İşçinin, işe iade davası sürerken işveren tarafından işe başlatılması halinde 

bu durumun işe iade davasını nasıl etkileyeceği önemli bir husustur.  

 

Yargıtay önceki kararlarında işçinin işe iade davası devam ederken, eski 

işinde çalışmaya başlaması halinde mahkemece feshin geçersizliğine karar 

verilmemesi sebebiyle davanın konusuz kaldığını, işçinin çalıştırılmadığı süre için 

ücrete hak kazanmasının feshin geçersizliğine karar verilmesi ve işçinin süresinde 

işe iade için işverene başvurması koşuluna bağlı olduğunu, geçersiz feshe karar 

                                                 
234 Alpagut, İş Güvencesi, s. 243. 
235 Y.9.H.D. 13.01.2005 T., 2004/33309 E., 2005/645 K, Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s.714-715. 
236 Y.9.H.D. 30.04.2007 T., 2007/1308 E., 2007/13524 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2007/4, s. 260; aynı karar, Legal İHSGHD. 2007/16, s. 1576-1577. 
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verilmeyen bu gibi hallerde işçinin iş güvencesi tazminatı ve çalıştırılmadığı süreye 

ilişkin ücret ve diğer haklarını alamayacağı görüşündeydi237. 

 

Yargıtay’ın, davanın konusuz kalması nedeniyle işçinin ücret isteği 

hakkında karar vermesine yer olmadığı yönünde bu görüşü doktrin tarafından çeşitli 

yönlerden eleştirilmiş ve mahkemenin yargılamaya devam ederek feshin 

geçersizliği ve ücret alacağı hakkında karar vermesi gerektiği belirtilmiştir238. Zira 

işverenin geçersiz feshe dayanarak işçinin iş sözleşmesini feshetmesi ve işçiyi işsiz 

bırakması, ardından işe iade davasının açılması sebebiyle dava sırasında işçiyi işe 

başlatarak çalışmadığı dönem bakımından hak kazanması gereken ücretinden 

mahrum bırakması, geçersiz feshe bir takım yaptırımlar bağlayan iş güvencesi 

sisteminin mantığıyla bağdaşmayacaktır239. 

 

Bir davanın konusuz kaldığından bahsedebilmek için, her iki tarafında 

davanın esası hakkında karar verilmesinde hiçbir hukuki yararının kalmamış olması 

gerekmektedir240. Bir davada birden fazla talepte bulunulmuşsa taleplerden biri 

konusuz kalsa dahi, diğer talepler hakkında yargılamaya devam edilerek esas 

hakkında karar verilmesi gerekmektedir241. 

 

İşe iade davası bakımından da işçi, feshin geçersizliğine karar verilerek işe 

iade ve çalıştırılmadığı döneme ilişkin ücret ve diğer haklarını talep etmektedir. 

Dolayısıyla işçinin işe iadesiyle, bu talep bakımından dava konusuz kalmakla 

beraber işe iadeye kadar geçen süre bakımından dört aya kadar ücret ve diğer haklar 

talep ve dava konusu olarak devam etmektedir. Zira burada davanın konusu salt 

işçinin işe iadesi değildir. Davanın konusu feshin geçerli olup olmadığı, işçinin işe 

                                                 
237 Y.9.H.D. 08.07.2003 T., 2003/12444 E., 2003/13125 K., Tankut Centel, Boşta Kalınan Sürenin 
Ücreti (Karar İncelemesi), Tekstil İşveren Dergisi, Eylül 2003, s. 36 vd (Boşta Kalınan Sürenin 
Ücreti); Tuncay, İş Güvencesi, s. 58 vd.; Şahlanan, 2003 Yılı Kararları, s.110-111. 
238Centel, Boşta Kalınan Sürenin Ücreti, s. 37-38; Şahlanan, 2003 Yılı Kararları, s. 111; aynı 
yazar, İşe İade Davası Sürerken İşçinin İşe Başlatılması (Karar İncelemesi), Tekstil İşveren 
Dergisi, Sayı 302, Şubat 2005, s. 42 (Dava Sürerken İşe Başlatılma); Ekmekçi, İşe İade Davaları, s. 
174; aynı yazar, Tebliğlerin Değerlendirilmesi, s. 175; Tuncay, İş Güvencesi, s. 60. 
239 Şahlanan, 2003 Yılı Kararları, s. 111. 
240 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, 6.bası, İstanbul, 2001, s. 3021. 
241 Kuru, a.g.e., s. 3025. 



 75

iadesi ve işçinin çalıştırılmadığı süreye ilişkin ücrettir. Dolayısıyla işçinin davanın 

görülmesi bakımından hala hukuki bir yararı bulunmaktadır242. Bu sebeple işçi işe 

başlatılmasına rağmen davaya devam edilerek işçinin boşta geçen süreye ilişkin 

ücretinin ve diğer haklarının da hüküm altına alınması gerekmektedir243. 

 

Nitekim Yargıtay doktrindeki bu eleştirileri de dikkate alarak görüşünü 

değiştirmiş ve dava açıldıktan sonra işçinin işe başlatılması halinde davanın 

konusuz kalmadığını ve aksi ileri sürülmedikçe davalı işveren tarafından feshin 

geçerli bir sebebe dayanmadığının kabul edilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır244. 

 

İşçinin dava sırasında işe başlatılması sonucu alacağı en çok dört aya kadar 

ücret miktarının hesaplanmasında, fesih tarihinden kararın kesinleşmesine kadar 

süre değil, işçinin işe başlama anına kadar geçen süre dikkate alınacaktır. 

 

(3). İşçinin Ölümü  

 

İşe iade davası bakımından işçinin ne zaman öldüğü hususu önem arz eden 

bir konudur. İşçi, iş sözleşmesinin feshinden sonra, ancak henüz dava açmadan 

ölmüşse bu hak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan işçinin mirasçıları işe 

iade davası açamayacaktır. Zira davanın konusu adından da anlaşılacağı üzere iş 
                                                 
242 Süzek, İş Hukuku, s. 574; Ekmekçi, İşe İade Davaları, s. 173-174; aynı yazar, Tebliğlerin 
Değerlendirilmesi, s. 175-176. 
243 Şahlanan, Dava Sürerken İşe Başlatılma, s. 42; aynı yazar, 2003 Yılı Kararları, s. 111; 
Tuncay, İş Güvencesi, s. 60; Süzek, İş Hukuku, s. 574; Ekmekçi, İşe İade Davaları, s. 173-174; 
aynı yazar, Tebliğlerin Değerlendirilmesi, s. 175-176; Ali Güzel, İş Güvencesine İlişkin Yasal 
Esaslar Konulu Tebliğin Tartışmaları, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri 2004 Yılı Toplantısı, ayrı basım, İstanbul, 2004, s. 19 (Tartışmalar); Özekes, 20. 
ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 493; Soyer, Tebliğ, s. 60; Kılıçoğlu/Şenocak, a.g.e., s. 
482; Alpagut, İş Güvencesi, s. 242; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 234; Duran, Geçersiz Sebeple Yapılan 
Feshin Sonuçları, s. 813-814; Savaş Taşkent, Boşta Geçen Sürenin Ücreti (Karar İncelemesi), 
Kamu-İş, C.7, Sayı 3, 2004, s. 6. 
244 “…dava devam ederken işçinin işe başlatılmış olması aksi ileri sürülmedikçe, davalı işverenin 
feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını kabul ettiği şeklinde değerlendirilmelidir. 4857 sayılı İş 
Kanununun 21. maddesinin 3. ve 5. fıkralarına göre boşta geçen süre ücreti, feshin geçersizliğine 
ilişkin karar verilmesi ve işe başlatılmak için işverene süresinde başvurulması şartına bağlıdır. 
Somut olayda, boşta geçen süre ücretine ilişkin bu şartların yargılama sırasında, davacının işe 
başlatılmasıyla, önceden gerçekleştiği kabul edilmelidir…davacı işçi, açıkça feragat etmemiş ya da 
talebini geri almamış ise boşta geçen en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının hüküm altına 
alınması gerekir Y.9.H.D. 02.02.2005 T., 2004/31715 E., 2005/2889 K., (Çevrimiçi) 
www.kazancı.com, 12.12.2008. 
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akdi feshedilen işçinin işine iadesidir. Dolayısıyla işe iade edilmesi istenen işçinin 

ölümü sebebiyle bu dava açılamayacaktır245. 

 

İşçinin, işe iade davası açmış ancak yargılama sırasında ölmüş olması 

durumunda ise bu durum tartışmalıdır. Öğretide bir görüş, mirasçıların davaya 

devam ederek boşta geçen süre ücretini talep edebileceklerini, ancak iş güvencesi 

tazminatı isteyemeyeceklerini belirtmektedir246. Bizimde katıldığımız aksi görüş ise 

çalıştırılmayan süre ücreti bakımından işçinin mirasçılarının herhangi bir talebi 

olamayacağıdır. Zira İş Kanunu md. 21 hükmü çalıştırılmayan süreye ilişkin ücretin 

ve diğer hakların kazanılmasını, işçinin geçersiz fesih kararının tebliği üzerine on iş 

günü içinde işverene başvurması koşuluna bağlamıştır. Dolayısıyla mirasçılar boşta 

geçen süreye ilişkin ücret ve iş güvencesi tazminatı talep edemeyecektir247. 

 

Yargıtay’da konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında, işçinin işe 

iade davası açtıktan sonra ölmesi halinde davanın konusuz kalacağını, 

çalıştırılmayan süreye ilişkin ücretin ve diğer hakların kazanılmasının, işçinin 

geçersiz fesih kararının tebliği üzerine on iş günü içinde işverene başvurması 

koşuluna bağlandığını, dolayısıyla işçinin mirasçılarının davaya devam ederek boşta 

geçen süreye ilişkin ücret talep edemeyeceklerini karara bağlamıştır. Zira işçi 

yargılama sırasında öldüğü için işverene başvurma koşulu gerçekleşemeyecektir. 

Ancak bu durumda yargılama giderlerinin kime yükleneceğinin belirlenebilmesi 

için feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığının tespit edilmesi 

gerekmektedir.248.  

 

İşçi tarafından açılan işe iade davası sonrasında feshin geçersizliğine karar 

verilmiş, işçi yasal süre içinde işverene başvuruda bulunmuş ancak işverene tanınan 
                                                 
245 Ekmekçi, Yargı, Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları s 136; Özekes, İşe İade Davaları, 
s. 153; Alpagut, İş Güvencesi, s. 244; Fatih Uşan, Yargıtay Kararları Işığından İşe İade 
Davalarının Sonuçları, Kamu-İş, C.10, Sayı 1, 2008, s. 26; Ercan Akyiğit, İşçinin Ölümünün İş 
Güvencesi Uyuşmazlığına Etkisi (Karar İncelemesi), Legal İHSGHD, Cilt 5, Sayı 17, 2008, s. 13 
vd. (İşçinin Ölümü). 
246 Ekmekçi, Yargı, Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları, s. 136, Tuncay, İş Güvencesi, s. 
11. 
247 Akyiğit, İşçinin Ölümü, s. 16;  Alpagut, İş Güvencesi, s. 244. 
248 Y.9.H.D.30.10.2006 T., 2006/19624 E., 2006/28700 K., Akyiğit, İşçinin Ölümü, s. 13. vd. 
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bir aylık süre içinde işçi ölmüşse, bu durumda işverene başvuru koşulu 

gerçekleşmiş olduğundan mirasçılar boşta geçen süreye ilişkin ücrete hak 

kazanabilecekler, ancak iş güvencesi tazminatına hak kazanamayacaklardır249. 

 

İşçinin yasal süresi içinde işe iade için işverene başvurması, işverenin de bir 

aylık süre sonunda işçiyi işe başlatmaması ve bu aşamada işçinin ölümü üzerine, 

işçinin mirasçıları hem boşta geçen süreye ilişkin ücrete hem de iş güvencesi 

tazminatını almaya hak kazanacaklardır250. 

 

(4). İşyerinin Kapanması 

 

İşyerinin kapanması halinde, işçinin çalıştırılacağı bir işyeri artık 

bulunmayacağından, işe iade davası devam ederken kapatılan işyerinin davaya 

etkisinin ne olacağı da önem taşımaktadır. 

 

İşyerinin yargılama sırasında kapatılması durumunda davanın konusuz 

kalacağı, bu durumda kapatma tarihine kadar geçecek en çok dört aylık süre 

bakımından davaya devam edileceği ve bu süre ücretine hükmedilmesi gerekeceği 

belirtilmiştir251. 

 

Yargıtay konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında “İşyerinin 

kapatılması olgusu fesih nedeni yapılmadığı gibi, fesih tarihinde işyeri faal 

durumdadır. Fesihten yaklaşık dört ay sonra işyerinin kapanmış olması feshi geçerli 

hale getirmez. Zira fesih bildiriminin yapıldığı tarihteki koşullara göre feshin 

geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlenmelidir… Davacının işe iadesine karar 

verilmesi gerekirken işyerinin fesihten sonra kapanmış olduğundan söz edilerek 

davanın konusuz kaldığı ve bu nedenle karar verilmesine yer olmadığı şeklinde 

hüküm kurulması hatalıdır. Belirtmek gerekir ki, fesihten sonra işyerinin kapanmış 

olması işe iadeye ilişkin hükmün infazı ile ilgili bir sorundur. Bu husus ileride 
                                                 
249 Akyiğit, İşçinin Ölümü, s. 17; Bilgili, İşe İade Davaları, s. 214. 
250 Bilgili, İşe İade Davaları, s. 214. 
251 Özekes, İşe İade Davaları, s. 153; Ekmekçi, Yargı, Dava Süreci ve Olası Uygulama 
Sorunları, s. 137. 
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açılacak boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı ile ilgili davada 

tartışılmalıdır. Mevcut olgulara göre davacının işe iadesine karar verilmesi 

gerekirken, davanın reddine karar verilmesi hatalıdır” şeklinde hüküm tesis ederek 

davanın konusuz kalmayacağını ve yargılamaya devam edileceğini belirtmiştir252. 

Yargıtay bu kararında işyerinin kapanmasının feshi geçerli hale getirmeyeceğini, işe 

iade olanağının ortadan kalkması ile feshin geçersizliğinin birbirinden farklı 

kavramlar olduğunu, zira fesihten sonra işyerinin kapanmış olmasının işe iadeye 

ilişkin hükmün infazıyla ilgili bir sorun olduğunu ve işe iade kararı veren 

mahkemenin boşta geçen süreye ilişkin ücret ve iş güvencesi tazminatına da karar 

vereceğini ortaya koymuştur. 

 

İşyeri kapanmış olmasına rağmen feshin geçersizliği ve işe iade kararı 

verildiği ve akabinde on iş günü içinde işçi, işverene başvurduğu takdirde işverenin, 

işçiyi başka bir işyerinde çalıştırma olanağı varsa; İ.K. md. 22 hükmü çerçevesinde 

işçiye bu yeni işi önerecek, işçinin kabul etmemesi üzerine ise işçiye en çok dört 

aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ve iş güvencesi tazminatını 

ödemesi gerekecektir. İşverenin, işçiyi başlatacak başka bir işyerine sahip olmaması 

halinde de aynı hukuki sonuçlar etkisini gösterecektir253. 

 

Yargıtay ise konuya ilişkin vermiş olduğu kararında “Davacının iş 

sözleşmesinin geçerli bir neden olmadan feshedildiği mahkeme kararı ile sabittir. 

Ancak süresinde işe başlamak için başvuran davacıyı davalı Samsun’daki işyerini 

kapattığından Ankara’daki işyerine davet etmiş bulunmaktadır. İşyeri değişikliği ve 

dolayısıyla çalışma koşullarının ağırlaştırılmasını kabul etmeyen davacı işe 

başlamama tazminatına hak kazanamaz” şeklinde hüküm tesis etmiş ve işçinin iş 

güvencesi tazminatına hak kazanamayacağını karara bağlamıştır254. 

 

                                                 
252 Y.9.H.D. 25.12.2006 T., 2006/27396 E., 2006/34577 K., Haluk Hadi Sümer, İş Sözleşmesinin 
Feshinden Sonra İşyerinin Kapatılmasının İşe İade Davasına Etkisi (Karar İncelemesi), Prof. 
Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara, 2008, s. 793. 
253 Süzek, İş Hukuku, s. 576. 
254 Y.9.H.D. 4.10.2007 T., 2007/472 E., 2007/29247 K, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 82, Sayı 2, 
2008, s. 956-957 
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Asıl olanın işçinin önceki işine iadesidir. İşverenin kapatılan işyeri dışında 

başka bir işyeri varsa, işçi o işyerinde çalışmaya zorlanamayacaktır. Zira bu durum 

İ.K.md 22 hükmü gereğince çalışma şartlarında esaslı değişiklik oluşturacaktır. Bu 

hüküm gereğince değişiklik işçiye yazılı olarak bildirilecektir. İşçi bu teklifi 

bildirimden itibaren altı iş günü içinde kabul etmezse, değişikliğe işçinin sebep 

olmaması nedeniyle kendisine iş güvencesi tazminatı ödenmelidir255. 

 

(5). İşçinin Dava Dilekçesindeki Taleplerinden Feragat Etmesi 

 

İşçi, işveren tarafından işe alındıktan sonra kendiliğinden açmış olduğu 

davayı geri alırsa veya dava dilekçesindeki taleplerinden feragat ederse mahkeme 

tarafından davanın konusuz kaldığı yönünde karar verilmesi gerekecektir. Ancak 

işçinin böyle bir talebi yoksa bu durumda işe iadeye kadar geçen süre için, İş 

Kanununda öngörülen dört aya kadar ücretin ayrıca hüküm altına alınması 

gereklidir. Bu durumda işe iade bakımından dava konusuz kalsa da boşta geçen süre 

ücreti ödenmedikçe talep ve dava konusu ayakta kalacaktır.  

 

6. İspat Yükü 

 

a. Genel Olarak 

 

Bir davada, dava konusu hakkın ve buna karşı yapılan savunmaların 

dayandığı vakıaların doğru olup olmadığı konusunda mahkemeye kanaat 

verilmesine ispat denir256. Bu çekişmeli vakıaların kimin tarafından ispat edilmesi 

gerektiği konusuna ise ispat yükü denilmektedir257. 

 

Türk Medeni Kanunu’nun 6.maddesi hükmüne göre “kanunda aksine bir 

hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını 

ispatla yükümlüdür”. Bu yük kural olarak ilk önce davayı açan kişi olarak davacıya 

                                                 
255 Uşan, a.g.m, s. 29-30. 
256 Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 373. 
257 Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 375. 
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düşmektedir. Her ne kadar genel kural bu olsa da iş güvencesi kurumunun 

hukukumuza girmesiyle birlikte işe iade davaları bakımından ispat yükü yer 

değiştirmiştir. Buna göre iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi üzerine işçi 

tarafından açılacak işe iade davasında, feshin geçerli bir sebebe dayanılarak 

yapıldığını ispat yükü işverene ait olacaktır. Ancak işçi, feshin başka bir sebebe 

dayandığını iddia ettiği takdirde bu iddiasını ispatla yükümlü olacaktır (İ.K. md. 

20/II). İspat yükünün işverende olması Almanya, İtalya, İsveç, İrlanda, Belçika, 

Portekiz ve İngiltere’de de benimsenen bir kuraldır258. Ayrıca bu düzenleme 158 

sayılı ILO Sözleşmesi’nin 9/II-a maddesiyle de uyum içerisindedir.  

 

İspat yükünün yer değiştirmesi, iş güvencesi kapsamına giren işyerleri için 

söz konusudur. İş güvencesinin uygulama alanı dışında kalan işçiler için ise asıl 

olan fesih serbestisi ilkesi olduğundan, işverenin kötüniyetli olarak fesih hakkını 

kullandığını ispat yükü işçiye aittir259.  

 

b. İş Güvencesinin Kapsamına İlişkin İspat Yükü 

 

İşçi, açmış olduğu işe iade davasında öncelikle iş güvencesinden 

yararlanmak için gerekli tüm koşulları taşıdığını ispat etmelidir. İşçi, bu yönde delil 

gösterdikten ve iş güvencesi hükümlerinden yararlanabileceğini ispatladıktan sonra 

feshin geçerli bir sebebe dayanıp dayanmadığının tespitine geçilecek ve bu aşamada 

ispat yükü işverene ait olacaktır. 

 

İşveren ile arasında geçerli bir iş sözleşmesi olduğunu ispat yükü işçiye 

aittir260. Bununla birlikte Yargıtay, ispat yükünü belirlerken normal durumun aksini 

                                                 
258 Alpagut, Karşılaştırmalı Hukukta İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 100. 
259 Süzek, Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması,  s. 613. 
260 Bektaş Kar, İş Güvencesinde İspat Yükü ve Deliller, Legal İHSGHD, 2005/7, s. 1007 (İspat 
Yükü); Özekes, 20. ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 490; Erdem Özdemir, İş 
Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, İstanbul, Beta, 2006, s. 67 
(Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü); aynı yazar, Sözleşmenin Yapılması, 
Muhtevası ve İfasına İlişkin Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul Barosu Yayınları, 2007, s. 96(Sözleşmenin 
Yapılması, Muhtevası ve İfasına İlişkin Uyuşmazlıklarda İspat Yükü); Mustafa Kılıçoğlu/ Kemal 
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iddia edenin bunu ispatla yükümlü olduğunu kabul etmektedir. İş yargılamasında, İş 

Kanunu’nun 11. maddesinde belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabileceği haller 

düzenlenmiş bulunduğundan ve bunun dışında tarafların belirli süreli iş sözleşmesi 

yapamayacağı belirlendiğinden, sözleşmenin belirsiz süreli olmasının hayatın 

olağan akışına uygun bir durum olduğu kabul edilmekte ve bunun aksini iddia eden 

davalı işverenin iddiasını ispat etmesi gerektiği belirtilmektedir261. 

 

İşe iade davasında işçinin, iş güvencesi kapsamında kalan bir işyerinde 

çalışmış olup olmadığının tespiti de önemli bir konudur. Öğretide, iş güvencesinden 

yararlanmak isteyen işçinin yargılama sırasında bunu ispat etmesi gerektiği 

belirtilmektedir262. İşçinin gösterdiği deliller üzerine eğer işveren bunun aksini iddia 

ediyorsa, ispatlama yükümlülüğü işverene geçecektir. Ancak öğretide başka bir 

görüş, tüm kayıtların işveren tarafından tutulması ve bu kayıtlara göre resmi 

makamlara vergi kesintisi ve bildirimi ile sigorta primi kesintisi yapılması 

sebebiyle, işyerinde çalışan işçi sayısını en doğru biçimde işverenin bildiğini, bu 

sebeple bunun ispatının işçiden istenmesinin adil olmadığını ileri sürmektedir. İşçi 

sayısının işverence düşük gösterilmesi halinde ise işçi tarafından her türlü delille 

aksinin ispatlanabileceği savunulmaktadır263. 

 

Yargıtay ise kararlarında feshin geçersizliği ve işe iade istemli davaların 

kamu düzeni ile ilgili olduğunu belirtmektedir264. Bu sebeple ispat yükünü işçi veya 

işverene yüklememekte, genellikle mahkeme tarafından İş Kanunu’nun 18.madde 

hükmünün yeterince araştırılıp eksikliğin giderilmesi gerektiğine 

hükmetmektedir265. 

 

                                                                                                                                        
Şenocak, İş Güvencesi Hukuku, Legal Yayıncılık, 2007, s. 473; Alp, İşçinin Feshe Karşı 
Korunması, s. 20. 
261 Y.9.H.D. 10.4.1995 T., 11476/12308 K., Cevdet İlhan Günay, İş Kanunu Şerhi, Ankara, 2005, s. 
376; Engin, İspat, s. 182; Kar, İspat Yükü, s. 1007. 
262 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 4; Özekes, 20. ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 
490; Alp, İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 20.  
263 Ulucan, İş Güvencesi, s. 33; Kar, İspat Yükü, s. 1007-1008. 
264 Y.9.H.D. 11.10.2004 T, 2004/15783 E,2004/ 22807 K, Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 738. 
265 Y.9.H.D. 8.2.2005 T, 2004/33948 E, 2005/ 3661K, Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 312; Kar, 
İspat Yükü, s. 1011-1012. 



 82

c. Geçerli Sebebin Varlığını İspat Yükü 

 

İş Kanunu md. 20/I hükmü feshin geçerli sebebe dayandığını ispat etme 

yükünü işverene yüklemiştir. Bir başka ifadeyle işveren, iş sözleşmesinin feshinin 

işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin 

gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayandığını ispatla yükümlüdür266. Bu 

bağlamda işveren, ilk önce fesih usulünün geçerli olarak bir başka ifadeyle fesih 

bildiriminin yazılı olarak ve açık ve kesin bir sebep bildirilerek yapıldığını ve 

işçinin davranışı ve yeterliliği ile ilgili durumlarda fesih bildiriminden önce işçinin 

savunmasının alındığını ispat edecektir267. İşçinin, feshin başka bir sebebe 

dayandığını iddia etmesi durumunda ise ispat külfeti tersine dönecek ve işçi, bu 

iddiasını kendisi ispatla yükümlü olacaktır. 

 

İşveren feshin geçerli bir sebebe dayandığı iddiasını, işçi ise feshin işverenin 

gösterdiği sebep dışında başka bir sebebe dayandığı iddiasını takdiri delillerle ispat 

edebilecektir. Zira bu vakıalar hukuki bir işlem olmadıklarından takdiri delille ispatı 

mümkündür268.  

 

Öğretide bir görüş, işverenin sözleşmenin feshinde geçerli bir sebebe 

dayandığını ispat etmesi halinde, işçinin İş Kanunu’nun 20. maddesinin II. fıkrası 

uyarınca başka bir fesih sebebinin bulunduğunu ispat etmesinin artık gereksiz hale 

geleceğini ileri sürmektedir. Zira, İş Kanunu ispat yükünü öncelikle işverene 

vermiştir269. 

 

                                                 
266 Aksi görüş: ispat yükünün işverene yüklendiği uygulamanın dayanağı olan 158 sayılı ILO 
Sözleşmesinin 9/II maddesinin a fıkrası yerine Fransız Hukukunda da benimsenen 9/II maddesinin b 
fıkrasının uygulanması gerektiğini, bir başka ifadeyle ispat yükünün tarafların sunduğu deliller 
çerçevesinde hakimde oluşacak kanaate göre belirlenmesinin daha isabetli bir çözüm olacağını ileri 
sürmektedir266. Ancak bu çözüm pek isabetli görünmemektedir. Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 589. 
267 Özdemir, İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü, s. 296-297; Kar, İspat 
Yükü, s. 1008-1009; Argun Bozkurt, İş Yargılaması Usul Hukuku, 2.bası, Ankara, Seçkin 
Yayınları, 2003, s. 329; Akyiğit, İş Kanunu Şerhi, s. 803; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 473-474. 
268 Engin, İspat, s.164. 
269 Çelik, İş Hukuku, s. 236; Zeki Okur, İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenlerle Feshi, A.Can 
Tuncay’ a Armağan, Legal, 2005, s. 762. 
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Öğretide diğer bir görüş ise haklı olarak, ispat yükünün bir bütünlük 

oluşturması nedeniyle parçalara ayrılıp öncelik sırasına tabi tutulmasının mümkün 

olmadığını belirtmektedir270. 

 

İşçi, iş sözleşmesinin sendikal nedenlerle işveren tarafından feshedildiği 

iddiasında ise bunu kendisi ispat etmek zorundadır. Bunu ispat ettiği takdirde de İş 

Kanunu md. 21’de düzenlenen en az dört, en çok sekiz aylık iş güvencesi tazminatı 

yerine, Sendikalar Kanunu md. 31’de düzenlenen bir yıllık ücret tutarındaki 

tazminatı talep edebilecektir. Buna göre işçinin en az bir yıllık ücret tutarında 

tazminat talep edebilmesi için temsilcilik faaliyeti, sendika üyeliği veya 

sendikacılık faaliyeti nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiğini ispat etmesi 

gerekmektedir. 

 

Sendikal nedenlerle iş sözleşmesinin feshinin ispatında işçi öncelikle, bir 

sendikaya üye olduğunu ve bunun işverence bilindiğini271, akabinde ise sendikal 

nedenlerin feshe etken olduğunu ispatlamakla yükümlüdür. 

 

Yargıtay’a göre, mahkemece feshin sendikal nedenlerle yapılıp 

yapılmadığının araştırılmasında öncelikle, sözleşmenin feshine yakın tarihlerde 

işyerinde çalışan işçi sayısının varlığı, sendika üyesi olan, sendika üyesi olmayan, 

işten çıkarılan, işten çıkarılanlardan sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan, 

sendika üyeliğinden istifalar olmuş ise, sendika üyeliğinden istifa eden, sendika 

üyeliğinden istifa edenlerden mevcutsa işyerinde çalıştırılan işçi sayılarının 

işyerinde sendikaca toplu iş sözleşmesi yapılması için yetki başvurusu olup 

olmadığı, yeni işçi alınıp alınmadığı, alınmış ise davacı işçinin yerine alınıp 

                                                 
270 Güzel, İş Güvencesi, s. 97; Özdemir, İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü, 
s. 352; Özekes, 20.ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 491; Süzek, İş Hukuku, s. 570. 
271 “…dosya kapsamından davacı ve diğer işçilerin sendikaya üye olmalarından itibaren çok kısa bir 
süre sonra hizmet akitlerinin feshedildiği görülmektedir. Sendika üyeliklerinin işverene tebliğ 
edildiği veya başka yollardan işverenin öğrendiği davacı tarafça inandırıcı delillerle 
kanıtlanamamıştır. Feshin sendikal nedenlerle yapıldığını kanıtlamak davacının görevidir. Ancak bu 
yön kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığından feshin sendikal nedenlerle yapıldığını kabul 
etmek suretiyle 12 ay ücret tutarında tazminata karar verilmesi hatalı olduğundan açıklanan nedenle 
mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılmasına…” Y.9.H.D. 01.07.2004 T., 2004/15156E., 
2004/16272 K., Bilgili, İşe İade Davaları, s. 156. 
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alınmadığı, işyeri kayıtları üzerinden saptanmalı ve tüm deliller birlikte 

değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerekmektedir272. 

 

Sendikalar Kanunu md. 31/VII hükmü gereğince ise, Deniz İş Kanunu, 

Basın İş Kanunu, Borçlar Kanununa tabi işçiler ve tarımdan sayılan işlerde çalışan 

işçilerin sendika üyeliği ve sendikacılık faaliyetlerinden dolayı iş sözleşmelerinin 

feshi iddiası ile açılacak davalarda ispat yükümlülüğü işverendedir. Bu durum ise iş 

güvencesine tabi işçilerle, iş güvencesinin kapsamı dışında kalan işçiler arasında 

ispat yükünün işverene yüklenmesi sebebiyle ayrım yaratmakta ve ispat bakımından 

iş güvencesine tabi işçileri daha zor durumda bırakmaktadır273. 

 
C. Özel Hakeme Başvurma 

 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, feshin geçersiz olduğu iddiasıyla iş 

mahkemesinde dava açabileceği gibi, taraflar anlaşırsa aynı süre içinde uyuşmazlığı 

özel hakeme de götürme imkanına sahiptir (İ.K. md. 29/I).  

 

Anayasa Mahkemesinin 19.10.2005 T., 2003/66 E., 2005/72 sayılı iptal 

kararından önce İş Kanununun 20. maddesinin 1. fıkrasında “Toplu iş 

sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırsa uyuşmazlık aynı sürede özel 

hakeme götürülür” hükmü yer alıyordu. Ancak öğretide bu hükmün işçinin kendi 

rızası olmaksızın sendikanın bağıtladığı toplu iş sözleşmesiyle nedeniyle özel 

hakeme gitmek zorunda bırakılmasının, bağımsız yargıya gitme ve hak arama 

özgürlüğünün elinden alınmasına yol açacağı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Nitekim 

Anayasa Mahkemesi tarafından “Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya” 

bölümü şu gerekçeyle iptal edilmiştir: “Anayasa’nın 36. maddesinin birinci 

fıkrasına göre, herkes, meşru vasıta ve yollardan yararlanmak suretiyle yargı 

mercileri önünde davacı olarak iddiada bulunmak ve adil yargılanmak hakkına 

                                                 
272 Y.9.H.D. 18.4.2005 T., 2005/10579 E., 2005/13711 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 601; 
Y.9.H.D. 8.4.2004 T, 2004/5204 E., 2004/7528 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 611; Y.9.H.D. 
8.4.2004 T., 2004/5210 E., 2004/7534 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 611. 
273 Süzek, İş Hukuku, s. 570. 
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sahiptir…Özel hakem kararları ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

533.maddesinde yer alan ve esas yönünden denetime olanak vermeyen nedenlerle 

temyiz edilebiliyor ise de, iptali istenen kuralda yargı önünde davacı olarak esas 

yönünden iddiada bulunulmasına olanak verilmemiş olması hak arama özgürlüğünü 

sınırlamaktadır. Bu nedenle kuralın “ Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya” 

bölümü Anayasa’nın 36. maddesine aykırıdır, iptali gerekir”274. Buna karşılık 

“…taraflar anlaşırsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür” bölümünün 

iptali istemi, “İşçinin 20. maddenin birinci fıkrasındaki uyuşmazlığı özel hakeme 

götürme konusunda işverenle anlaşabilmesi yalnızca kendi iradesine ilişkindir. İşçi 

ancak özel hakeme gitme konusunda ki iradesini kullandığında, dava açma 

seçeneğinden vazgeçmiş olacağından Anayasa’nın 36. maddesine aykırılıktan söz 

edilemez” gerekçesiyle reddedilmiştir. 

 

 Buna göre işçi, fesih bildiriminin kendisine tebliği tarihinden itibaren bir ay 

içinde iş mahkemesinde dava açabileceği gibi, işçi ile işveren anlaşırsa uyuşmazlık 

aynı süre içinde özel hakeme de götürebilecektir. 

 

 Taraflar özel hakeme gitme konusunda anlaştıkları takdirde artık iş 

mahkemesine gidilemez. İşçinin iş mahkemesinde dava açması halinde işveren 

tahkim definde bulunabilecektir. 

 

 İş sözleşmesinin kurulması ve devamı sırasında taraflarca özel hakeme 

gidilmesinin kararlaştırılması halinde, bu anlaşma geçersiz sayılacaktır. Zira işçi ile 

işveren arasında var olan bağımlılık ilişkisi nedeniyle, iş sözleşmesinin yapıldığı 

esnada veya devamı sırasında böyle bir koşulun işçinin serbest iradesiyle kabul 

edilmediği varsayılacaktır. Bu sebeple uyuşmazlığın özel hakem tarafından 

çözüleceği hususu iş sözleşmesinin fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir 

ay içinde kararlaştırılırsa geçerli olacaktır275. 

 
                                                 
274 R.G. 24.11.2007, Sayı 26710. 
275 Süzek, İş Hukuku, s. 561-562; Ulucan, İş Güvencesi, s. 76; Güzel, İş Güvencesi, s. 94-95; 
Çelik, İş Hukuku, s. 234; Şahlanan, 4857 Sayılı İş Kanunu değerlendirme Konferans Notları, s. 
137-138; Sarıbay, a.g.e., s. 178 
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 Öğretide başka bir görüş ise iş sözleşmesinin kurulması ve devamı esnasında 

tarafların uyuşmazlığın özel hakeme götürülmesini kararlaştırabileceklerini ileri 

sürmektedir276. 

             

Yargıtay ise konuya ilişkin vermiş olduğu bir kararında iş sözleşmesinin 

yapılması ve devamı esnasında kararlaştırılan özel hakem şartının tek başına iradeyi 

sakatlayan bir hal olarak kabul edilmeyeceğini, irade sakatlığı işçi tarafından ileri 

sürülüp ispatlanmadıkça, özel hakem kaydının geçerli olacağını kabul etmektedir277.        

 

Taraflar ancak iş güvencesi uyuşmazlıklarına ilişkin olarak özel hakem 

şartını kararlaştırabilirler. Bir başka ifadeyle özel hakem ancak feshin geçersizliği, 

işe iade, iş güvencesi tazminatı ve boşta geçen süreye ilişkin ücret hakkında karar 

verebilecektir. Bunun dışındaki iş uyuşmazlıklarına ilişkin olarak özel hakeme 

gitme imkanı bulunmamaktadır278.                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
276 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 25; Y.9.H.D. 22.03.2004 T., 2004/5846 E., 2004/5621 K., 
Ercan Akyiğit, İş Güvencesi Uyuşmazlığının Özel Hakeme Götürülmesi (Karar İncelemesi), 
Tühis, Ağustos-Kasım 2004, s. 120 
277 Y.9.H.D. 26.11.2007 T, 2007/37878 E., 2007/35335 K., (Çevrimiçi) www.kazancı.com, 
12.12.2007. 
278Y.9.H.D. 22.03.2004 T., 2004/5846 E., 2004/5621 K., Ercan Akyiğit, İş Güvencesi 
Uyuşmazlığının Özel Hakeme Götürülmesi (Karar İncelemesi), Tühis, Ağustos-Kasım 2004, s. 
106-123. 



 87

                                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GEÇERSİZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 
 

I. GENEL OLARAK  

 

İşçinin açmış olduğu işe iade davasında uyuşmazlığı inceleyen iş mahkemesi 

veya özel hakem yaptığı inceleme sonucunda, işveren tarafından yapılan feshin 

geçersizliği ile işe iadesine veya feshin geçerliliği ile talebin reddine karar 

verebilecektir.  

 

Yargılama sonunda verilen işe iade kararında, işçiye yargılama süresince 

boşta geçirdiği süre için en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer 

haklarının ödeneceği ve işçinin işveren tarafından işe başlatılmaması halinde dört 

aydan sekiz aya kadar ücreti tutarında iş güvencesi tazminatına hak kazanacağı 

tespit edilecektir. 

 

Mahkeme tarafından feshin geçerli olduğu sonucuna varıldığında ise, iş 

sözleşmesi feshin yapıldığı andan itibaren sona ermiş sayılacak ve işe iade istemi 

reddedilecektir. Bu durumda işveren sadece sözleşmenin hukuki sonuçları ile 

sorumlu olacak, işçi ödenmeyen kıdem tazminatı ile başkaca işçilik haklarını talep 

edebilecektir. 

 

İşçinin dava dilekçesindeki asıl talebi feshin geçersizliği ve işe iade istemi 

olmakla birlikte doktrinde bu taleplerin yanında ayrıca söz konusu ücret ve iş 

güvencesi tazminatını da talep etmesi gerekip gerekmediği tartışmalıdır. 

 

İleri sürülen bir görüşe göre, işçi dava dilekçesinde temel iki talepte 

bulunacak, öncelikle feshin geçersizliğinin tespiti üzerine işe iade ile işveren 

tarafından işe başlatılmaması hali için tazminat ve kararın kesinleşmesine karar işe 

başlatılmadığı süre için en fazla dört aylık ücret tutarındaki haklarının ödenmesini 

talep edecektir. Bu görüşe göre, işe iade yanında iş güvencesi tazminatının talep 
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edilmemiş olması halinde dahi iş güvencesi tazminatının işe iadenin ayrılmaz bir 

parçası olması ve işe iade talebinin işverence kabul edilmemesinin bir sonucu 

olması sebebiyle mahkeme tarafından hüküm altına alınabileceği belirtilmektedir. 

Ancak yargılama sırasında çalıştırılmayan dönem bakımından en fazla dört aylık 

ücret tutarının ve diğer hakların ise taleple bağlılık ilkesi gereği ayrıca talep 

edilmesi gerektiği ifade edilmektedir279. 

 

Yargıtay’ın da kabul ettiği diğer bir görüşe göre ise, feshin geçersizliği 

talebinin içinde işçinin işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat ile 

boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer haklarında olması sebebiyle bunlar ayrıca 

talep edilmese de hüküm altına alınacaklardır. Zira bu talep iş güvencesi sisteminin 

ayrılmaz bir parçasıdır280. Bu taleplerin kamu düzenine ilişkin olması dolayısıyla 

resen dikkate alınması gerektiği de belirtilmektedir281. Yargıtay’a göre işe 

başlatmama tazminatı ve en çok dört aya kadar boşta geçen süreye ilişkin ücret, 

feshin geçersizliği sonucuna bağlanmıştır ve talep olmasa da işe iadenin sonucu 

olması nedeniyle mahkeme tarafından bu konularda da karar verilmelidir282. 

 

II. FESHİN GEÇERLİLİĞİNE KARAR VERİLMESİ 

 

 Mahkeme veya özel hakem, işçinin savunmasının alındığını, fesih 

bildiriminin yazılı yapıldığını, fesih sebebinin açık ve kesin olarak bildirildiğini, 

feshe son çare olarak başvurulduğunu, kısacası feshin geçerli sebebe dayanarak 

                                                 
279 Ekmekçi, Tebliğlerin Değerlendirilmesi, s. 178; aynı yazar, İşe İade Davaları, s. 178; Özekes, 
İşe İade Davaları, s. 135-136; Mehmet Uçum, İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar, Legal İş 
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Yılı Toplantısı, İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade 
Davaları, Legal, 2005, s. 84 (İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar). 
280Şahlanan, 2003 yılı Kararları, s. 105-106; Münir Ekonomi, Yeni İş Kanunu Çerçevesinde İş 
Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi Semineri, İş Kanunu Toplantı Dizisi-I, Mart 2005, s. 76 
(Yeni İş Kanunu); Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 598; Süzek, İş Hukuku, s. 588, Güzel, İş 
Güvencesi, s. 110; Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 199-200; Tepecik, a.g.m., s. 158. 
281 Mustafa Kılıçoğlu, Soru-Cevap-Tartışma, İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, Legal İş 
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Yılı Toplantısı, İstanbul, 2005, s. 218. 
282Y.9.H.D.10.01.2005T., 2004/20173E., 2005/178K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 699; 
Y.9.H.D.3.6.2004 T, 2004/1531 E, 2004/13357 K, Cevdet İlhan Günay, İş Kanunu Şerhi, 1.Cilt, 2. 
bası, Ankara, 2006, s. 927- 240.; aynı yazar, Y.9.H.D. 09.02.2004 T., 2004/2091 E., 2004/1631 K., s. 
929-930; Y.9.H.D.24.1.2005 T., 2004/27521E., 2005/1146 K., Özkan Ertekin, Açıklamalı İçtihatlı 
İş Güvencesi Hukuku ve İşe İade Davaları, Kartal Yayınevi, 2005, s. 353-354. 
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yapıldığını tespit ederse yapılmış olan fesih geçerli sayılacaktır. Böylece feshin 

yapıldığı tarihten itibaren sözleşme sona ermiş sayılacaktır. 

 

İş Kanunu md. 21/V’de de yer aldığı üzere yapılan feshin geçerli bir fesih 

sayılması halinde, işveren bunun sadece hukuki sonuçları ile sorumlu olacaktır. İş 

sözleşmesi feshedilen işçi kendisine ihbar önelleri verilmemiş veya ihbar tazminatı 

peşin olarak ödenmemişse bunu işverenden talep edebilecek, şartları varsa kıdem 

tazminatı ve yıllık ücretli izin vb. haklarını da talep ve dava edebilecektir. 

 

III. FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ 

 

A. İş Güvencesinde Feshin Geçersizliğinin Anlamı 

 

İşçi tarafından açılan işe iade davasında mahkeme veya özel hakem 

tarafından fesih esnasında geçerli bir neden gösterilmediği veya gösterilen nedenin 

geçerli olmadığı tespit edildiği takdirde feshin geçersizliğine karar verilir. Bu 

durumda İş Kanunu’nun 21. maddesi hükmünde yerini alan feshin geçersizliği 

hükmünün ne anlama geldiğinin tespiti önem taşımaktadır. 

 

Öğretide ileri sürülen bir görüş feshin geçersizliği ifadesinin genel anlamda 

bir geçersizliği283 ifade etmediğini, sadece işverene işçiyi işe başlatıp, başlatmama 

olasılığına karşılık farklı hukuki sonuçlar öngördüğünü ifade etmektedir. Feshin 

geçersizliği ifadesinin kullanılış amacı, 25. maddede yer alan haklı nedenle yapılan 

feshin hukuki sonuçları ile 21. maddede belirtilen feshin ayırt edilmesini 

sağlamaktır284. Özünde aynı fikirde olan diğer bir görüşe göre de, burada bahsedilen 

geçersizlik, mutlak anlamda bir geçersizlik değildir. Zira geçersizlik halinde fesih iş 

sözleşmesi üzerinde bir etki etmez ve iş sözleşmesi baştan itibaren hiç kesilmemiş 

sayılır. Bunun yanı sıra hakim, kararında herhangi bir koşula yer vermeksizin 

tarafların sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmek zorunda olduklarını karara 
                                                 
283 Genel anlamda geçersizlik, işveren tarafından yapılan feshin iş sözleşmesi üzerinde hüküm ve 
sonuç yaratmaması, sözleşmenin aynen devam etmesidir. Geçersizlik kararının kesinleşmesiyle iş 
ilişkisi aynen devam eder. Çelik, İş Hukuku, s. 239; Süzek, İş Hukuku. s. 580. 
284 Çelik, İş Güvencesi, s. 44; aynı yazar,  İş Hukuku, s. 239. 
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bağlar. Bir başka ifadeyle iş ilişkisinin baştan itibaren hiç bozulmamış gibi devam 

edeceği ve işverenin işçiyi işe başlatmak ve boşta geçen tüm sürenin ücretini 

ödemek zorunda kalacağı söylenecektir285. Oysaki 21. madde de düzenlenen hüküm 

ile iş ilişkisinin mutlak şekilde devamlılığı sağlanmaya çalışılmamış, işçiyi işe 

başlatıp başlatmama konusunda seçimlik bir hak tanınmış ve geçersizlik, işverenin 

işçiyi işe başlatıp başlatmamasına göre farklı hukuki sonuçlara bağlanmıştır286. 

Dolayısıyla burada kendin özgü bir geçersizlik düzenlenmiştir287. 

 

Geçersizliğin mutlak anlamda bir geçersizlik olmadığını kabul eden diğer bir 

görüşe göre ise feshin geçersizliği hususu, işçinin işe başlatılıp başlatılmaması ile 

değil, feshin geçersizliğine karar verilmesinden itibaren süresi içinde işverene 

başvurup başvurmamasıyla ile ilgilidir. İşçinin kanunda öngörülen 10 günlük süre 

içinde işverene başvurmaması halinde feshin geçerli sayılacağını, işçinin 

başvurduğu bu süreye kadar geçen zaman içinde ise iş sözleşmesinin askıda 

kalacağını ifade etmektedir. İşçinin süresi içinde işverene başvurmaması halinde 

feshin geçerli bir fesih olacağını ve sözleşmenin fesih tarihinden itibaren sona 

ereceğini, işverenin süresinde yapılan başvuruya rağmen işçiyi işe başlatmaması 

halinde ise önceki feshin hükümsüz hale geleceğini ve işverenin işçiyi işe 

başlatmadığı anda sözleşmenin feshedilmiş olacağını belirtmiştir288. 

 

Feshin geçersizliğinin nisbi butlan (iptal kabiliyeti) olduğunu ileri süren 

diğer bir görüşe göre ise, feshin geçersizliğini ileri sürme hakkının işçiye 

tanındığını ve işçinin bunu ileri sürmesi halinde mahkemenin feshin geçersiz olup 

olmadığına mahkeme karar verene kadar feshin askıda olacağını ileri sürmektedir. 

                                                 
285 Fevzi Şahlanan İşe İade Kararının Uygulanmaması Durumunda Dört Aylık Çalıştırılmayan 
Sürenin Kıdem Süresine Eklenmesi (Karar İncelemesi), Tekstil İşveren Dergisi, Sayı 304, Nisan 
2005, s. 44 (Çalıştırılmayan Sürenin Kıdem Süresine Eklenmesi). 
286 Süzek, İş Hukuku, s .580, yazara göre burada kendine özgü bir geçersizlik düzenlenmiştir; 
Şahlanan, İş Güvencesinin Kapsamı, s. 19; Alp, İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 23; Ekonomi, 
Hizmet Akdinin Feshi, s. 16 
287 Süzek, İş Hukuku, s. 580. 
288 Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 592. 
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İşçinin dava açma yoluyla iptal hakkını kullanmadığı takdirde ise feshin baştan 

itibaren geçerli hale gelecektir289. 

 

 Bize göre de burada belirtilen feshin geçersizliği mutlak anlamda bir 

geçersizlik değildir. Zira burada işçiyi işe başlatıp başlatmama konusunda işverene 

seçimlik bir hak tanınmıştır. İşçinin, işveren tarafından işe başlatılmasıyla iş 

sözleşmesi başlangıçtan itibaren geçerli hale gelmiş olur. 

 

B. İşverene Seçimlik Hak Tanınması ve Bu Hakkın Diğer Hukuk Sistemlerinde 

Düzenlenmesi 

 

İş Kanunu md. 21/I hükmü uyarınca işveren, işçiyi bir ay içinde işe 

başlatmak zorundadır. İşçiyi, başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz 

ise, işçiye en az dört, en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle 

yükümlü olur.  

 

Öğretide bir görüş, İş Kanununun bu düzenlenmesinin işverene seçimlik bir 

hak vermeyip, işe başlatma konusunda zorunluluk yüklediğini, iş sözleşmesinin 

esasında bir Borçlar Hukuku sözleşmesi olduğunu ve nasıl ki Borçlar Hukukunda 

yapılması öngörülen bir yükümlülüğe aykırılığın yaptırımı tazminat ödeme şeklinde 

karşımıza çıkıyorsa, İş Hukukunda da asıl olanın işçinin işe iadesi olduğunu ve 

buna aykırı davranan işverenin tazminat ödemekle yükümlü olduğunu ileri 

sürmüştür. Bu görüşe göre işverene seçimlik bir hak tanınmış olsaydı hak eşitliği 

gereği işçiye de aynı hakkın tanınması gerekirdi.290.  

 

Öğretide baskın olan ve bizim de katıldığımız görüşe göre işveren, işçiyi işe 

başlatmak ve başlatmayıp tazminat ödemek şeklinde seçimlik bir hakka sahiptir. 

Zira 21. madde de her ne kadar işveren işçiyi işe başlatmak zorundadır şeklinde bir 

ifade kullanıldıysa da, maddenin lafzından ve devamında işverenin işçiyi işe 
                                                 
289 Engin, İşe İade, s. 59-60; aynı yazar, İşe İade ve Uygulama Sorunları, İş Hukuku Uygulama 
Sorunları ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma, İstanbul Barosu Yayınları, 
2006, s. 85 (İşe İade ve Uygulama Sorunları). 
290 Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 592. 
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başlatmadığı takdirde en az dört en fazla sekiz aylık ücret tutarında tazminat 

ödeyeceğinin öngörülmüş olması sebebiyle kanun koyucunun işverene seçimlik bir 

hak tanıdığının kabulü gerekmektedir291. 

 

Uygulamada çıkan sorunlar da göz önüne alındığında, seçimlik yetkinin 

sadece işverene tanınması, işçinin çalışma ve seçme özgürlüğünü sınırlamaktadır292. 

Zira bu sistem işçiye işe iade yerine en az dört, en çok sekiz aylık ücret tutarında iş 

güvencesi tazminatı ve en çok dört aya kadar ücret talep etme olanağı tanımamıştır. 

Bu sistem sadece işverene iş ilişkisini devam ettirmeme yönünde seçimlik bir hak 

tanımakta, işçiyi ise işe başlamaya mecbur tutmaktadır. 

 

Hukukumuzda düzenlenen bu sistem özü itibariyle ILO sözleşmesini temel 

almıştır. 158 sayılı ILO Sözleşmesinde esas itibariyle üye devletlere feshin geçerli 

bir sebebe dayanmadığının tespiti halinde uygulayabilecekleri üç yol 

öngörülmüştür. Bunlar; feshin geçersizliğinin mahkeme kararı ile saptanması ile iş 

ilişkisinin baştan itibaren devam etmiş sayılması bir başka ifadeyle işe iade veya 

tazminat, feshin geçerli sebebe dayanmadığının tespiti üzerine yeni bir iş sözleşmesi 

yapılması veya tazminat ödenmesi, son olarak ise feshin geçerli bir sebebe 

dayanmadığının tespiti ve tazminat ödenmesidir293. ILO Sözleşmesine üye ülkeler 

bakımından ise yaygın olarak ilk iki sistem benimsenmiştir294. 

 

Alman Hukuku’nda benimsenen sistemde işe iade kuraldır. Ancak hakim, 

talep üzerine işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin sarsıldığına ve devamının 

mümkün olmadığına kanaat getirirse işe iade yerine tazminata hükmedebilir. Zira 

bu sistemde esas olan istihdamın devamıdır. Buna göre işçi, sözleşmenin devamını 

istemediğini ve işveren, işletmenin amacı bakımından iş ilişkisinin devamının 

yararlı olmayacağı konusunda neden gösterebilirse hakim, iş sözleşmesini uygun bir 

                                                 
291 Güzel, İş Güvencesi,  s. 106; Süzek, İş Hukuku, s. 579; Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 16; 
aynı yazar, Yeni İş Kanunu, s. 57; Alpagut, İş Güvencesi, s. 246.; Sarıbay, a.g.e., s. 125. 
292 Alp, İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 27. 
293 Soyer, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi, s. 286. 
294 Bu sistemler hakkında ayrıntılı bilgi için Alpagut, Karşılaştırmalı Hukukta İşçinin Feshe Karşı 
Korunması, s. 100 vd. 
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tazminat karşılığı sona erdirebilir. Mahkeme tarafından işçinin işe iadesine karar 

verildiği takdirde ise, işverenin işçiyi işe almama hakkı bulunmamaktadır. Bu 

karara rağmen işverenin işçiye iş vermemesi durumunda ise işveren temerrüdü 

oluşmakta ve işveren, ücret ve diğer haklarını ödeme yükümlülüğü altına 

girmektedir295. 

 

Diğer bir sistem ise Fransız Hukukunda görülen işe iadeyi esas alan ancak 

yargılama aşamasında işçi ve işverenin iradesini dikkate alarak işe iade ile tazminat 

arasında seçimlik bir hakkın tanındığı sistemdir. Bu sistemde hakimin mutlak olarak 

işe iadeye karar verme yetkisi bulunmayıp, kendisine sadece teklif hakkı 

tanınmaktadır296. İşçi veya işveren işe iade önerisini reddettiği takdirde işçiye 

ödenecek tazminat işçinin altı aylık ücretinden az olamayacaktır. Ancak işçi daha 

uzun süre işsiz kalmış veya başka bir sebepten ötürü daha fazla bir zarara uğramışsa 

bunu ispat ettiği takdirde bu zararın tamamını karşılayacak bir tazminata hak 

kazanabilecektir297. 

 

Bu iki sistemde de uyuşmazlık yargılama aşamasında çözümlenmekte ve iş 

ilişkisinin geleceği açıklığa kavuşturulmuş olmaktadır. 

 

Hukukumuzda ise, yargı kararını uygulama yetkisini davada haksız çıkan 

işverene bırakan düzenleme, davanın uzun süreceğini, işçinin bu süre içinde yeni bir 

işe gireceğini ve kendisine başvurma ihtimalinin düşük olduğunu bilen işverenin 

keyfi fesihlerde bulunmasına yol açabilecektir298. Bunun yanı sıra taraflar arasında 

çözülen bir ilişkinin işe iade davası sonucunda sağlıklı bir biçimde tekrar kurulup 

sürdürülmesi de çoğu kez mümkün olmamaktadır. Zira her iki tarafta birbirlerine 

karşı güven sorunu yaşayacaklarından, sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması 

mümkün olmayacaktır. 

                                                 
295 Alpagut, İş Güvencesi, s. 204; aynı yazar, Karşılaştırmalı Hukukta İşçinin Feshe Karşı 
Korunması, s.101. 
296 Alpagut, İş Güvencesi, s. 204; aynı yazar, Karşılaştırmalı Hukukta İşçinin Feshe Karşı 
Korunması, s. 103-104. 
297 Güzel, İş Güvencesi, s. 104. 
298 Engin, İşe İade ve Uygulama Sorunları, s. 85. 



 94

 

 Mahkemece feshin geçersizliği tespit edildiğinde taraflara işe iade 

konusunda taleplerini belirtmelerini mümkün kılan ve iş ilişkisinin taraflarca 

sürdürülmesinin beklenemeyecek hale geldiğinin tespiti halinde de sadece 

tazminata hükmedebilme yetkisinin tanındığı bir sistemin kabul edilmesinin, hem 

işçi ile işveren açısından bir eşitlik, hem de uygulama bakımından daha uygun ve 

pratik bir çözüm sağlayacağı açıktır299. 

 

IV. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN İŞVERENE BAŞVURUDA 

BULUNMAMASI 

 

İşverenin, işçiyi işe başlatma yükümlülüğünün doğması için işçinin 

kesinleşen işe iade kararının tebliğinden itibaren on iş günü içinde işverene 

başvuruda bulunması gerekmektedir. Nitekim bu husus İş Kanunu’nun 21/V. 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre mahkeme veya özel hakem, işveren 

tarafından yapılan feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçi kesinleşen mahkeme 

kararının tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene 

başvurmak zorundadır. İşçi, bu süre içinde işverene başvuruda bulunmaz ise 

işverence yapılmış olan fesih geçerli hale gelir ve işveren bunun sadece hukuki 

sonuçları ile sorumlu olur. Bu durumda işçi, öngörülen hak düşürücü süre içinde 

işverene başvurmazsa, kanunda düzenlenen dört aya kadar ücret ve diğer haklarını 

kaybedecek ve iş sözleşmesi ilk fesih tarihi itibariyle sona ermiş olacaktır. 

 

İş sözleşmesi ilk fesih tarihi itibariyle sona ermiş sayılacağından işçi, fesih 

tarihi itibariyle kıdem, ihbar tazminatı ve İş Kanunu’ndan doğan ödenmemiş ücret 

alacağı gibi diğer hakları almaya hak kazanacak ancak, iş güvencesi tazminatı ve 

dört aylık ücret ve diğer hakları alamayacaktır. İşveren tarafından yapılan fesih 

anında kendisine bildirim süresine ilişkin ücret veya kıdem tazminatı ödenmişse, 

buna ilişkin herhangi bir fark da talep edemeyecektir. 

                                                 
299 Güzel, İş Güvencesi, s. 106; Abdurrahman Duran, Yargı Kararları Doğrultusunda 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 21.Maddesi “Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Hukuki Sonuçları”, Legal 
İHSGHD, Sayı 3, 2004, s. 814 (Geçersiz Feshin Hukuki Sonuçları); Engin, İşe İade, s. 62. 
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V. İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN İŞVERENE BAŞVURUDA BULUNMASI 

 

A. Genel Olarak 

 

Yerel mahkeme veya özel hakem tarafından feshin geçersizliğine karar 

verildiğinde, işçinin işe başlamak için feshin geçersizliğine ilişkin kararın kendisine 

tebliğinden itibaren on iş günü içinde işverene başvuruda bulunması gerekmektedir. 

İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmazsa yukarıda bahsettiğimiz üzere işverence 

yapılan fesih geçerli bir fesih haline gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları 

ile sorumlu olur ( İ.K. md. 21/V).  

 

Burada önemli olan işçinin işe iade için işverene başvuruda bulunmasıdır. 

Zira kanun işçiye işe iade ile tazminat talep etme arasından seçimlik bir hak 

tanımamaktadır. İşe iade yerine tazminat istenmesi halinde bu durum, kanunda 

öngörülen başvuru anlamında sayılamayacağından, işçi tarafından yapılan başvuru 

hiç yapılmamış sayılır ve işveren tarafından yapılan fesih geçerli hale gelir. 

 

B. Başvuru Süresi  

 

İşçinin, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren 

on iş günü300içinde işverene başvurması gerekmektedir301. 

 

Kanun hükmünde, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 

denildiği için kararın kesinleşmesinden ne anlaşılması gerektiği önem taşımaktadır. 

Burada kararın kesinleşmesini temyiz edilip edilmeme ihtimaline göre ikiye 

ayırmak gerekmektedir. 

 

                                                 
300 4773 sayılı kanun döneminde ve 4857 sayılı kanunun tasarısında bu süre altı iş günü olarak 
belirlenmişti. 4857 sayılı kanunun 21. maddesi verilen önergeler doğrultusunda 6 iş günü değil, 10 
işgünü şeklinde değiştirilmiştir. Önerge Gerekçesi için bkz: Şakar, a.g.e. s. 264. 
301 Y.9.H.D. 22.11.2006 T., 2006/11483 E., 2006/30849 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2007/2, Sayı 13, s. 260. 
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5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 8.maddesi gereğince taraflar iş 

mahkemeleri kararlarını tefhim tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz edebilirler. 

Karar tarafın yokluğunda verilmiş ise bu takdirde temyiz süresi kararın tarafa tebliğ 

edildiği tarihten itibaren başlar.  

 

İşe iadeye ilişkin olarak verilen bu karar taraflarca 8 gün içinde temyiz 

edilmediği takdirde kesinleşmiş olacaktır. Bu takdirde kararın kesinleştiği taraflara 

iş mahkemesi tarafından tebliğ edilecek, bu tebliğ tarihini takip eden bir sonraki 

günden itibaren de işçinin işverene başvurabileceği on günlük süre başlayacaktır. 

Ancak kesinleşen mahkeme kararının tebliğ edileceğine ilişkin bir hüküm 

mevzuatta yer almadığından uygulamada davacının gerekli tebligat giderini daha 

önce yatırarak, kesinleşen kararın taraflara tebliğini sağlatmasının daha uygun 

olacağı ileri sürülmüştür302. 

 

Karar, 8 günlük süre içinde taraflardan biri tarafından temyiz edildiği 

takdirde dosya Yargıtay’a gönderilecektir. İşe iade davalarına ilişkin olarak verilen 

kararlar Yargıtay tarafından kesin olarak karar bağlandığından ve bu kararlara karşı 

herhangi bir kanun yolu öngörülmediğinden ötürü Yargıtay’ın işe iadeye ilişkin 

kararı kesin olacaktır. Yargıtay tarafından verilen kararla işe iade kararı kesinleştiği 

takdirde, bu kararın işçiye tebliği tarihinden sonraki günden başlayarak on iş günü 

içinde işçinin, işe iade için işverene başvurması gerekecektir. 

 

İşe iade davası sonucu verilen karar henüz kesinleşmeden işçinin işe iade 

için işverene başvurması halinde ise bu başvuru geçersiz sayılacaktır303. 

 

Kanunda öngörülen bu süre hak düşürücü süredir. İşçi, on iş günü içerisinde 

işe başlama iradesini işverene bildirmelidir. Bu süre içinde işverene başvurmazsa 

yapılan fesih geçerli hale gelecektir. Zira bu süre kanunda belirlenmiş olup 

emredicidir. 

                                                 
302 Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 257; Günay, a.g.e., s. 904. 
303 Y.9.H.D. 22.11.2006 T.., 2006/11483 E.., 2006/30849 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve 
Hukuk Dergisi, 2007/2, Sayı 13, s. 260-261. 



 97

 Kanunda başvuru süresi iş günü olarak tespit edildiği için sürenin tayininde 

resmi tatil günleri hesaba katılmayacaktır. İşçinin başvuracağı işveren cumartesi 

günü faaliyetini sürdürdüğü takdirde, sadece resmi tatil olarak kabul edilen pazar 

günü hesaba katılmayacak, cumartesi günü işgününün hesabında dikkate 

alınacaktır304. Bununla birlikte işverene ulaşmış olmak kaydıyla işçinin tatil günü 

yapmış olduğu başvuru da geçerli kabul edilecektir305. 

 

C. Başvuru Usulü 

 

 İşe iade talebine ilişkin olarak işçinin işverene ne şekilde başvuruda 

bulunacağı konusunda kanunda herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Ancak 

işçinin yazılı veya sözlü olarak başvuruda bulunabileceği belirtilmektedir306. 

Bununla beraber işçinin başvuru süresi hak düşürücü süre olduğundan, işçinin bu 

süre içinde başvurduğunu ileride çıkabilecek muhtemel bir uyuşmazlıkta 

ispatlaması gerekmektedir. Zira sözlü olarak yapılan bir irade beyanının ispatı zor 

olacağından, noter veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla işverene başvuruda 

bulunmak daha yararlı olacaktır. Özellikle noter kanalıyla işe iade başvurusunda 

bulunmak ispat kolaylığı açısından işçinin daha yararına olacaktır.  

 

 İşçi, işe iadeye ilişkin başvuruyu doğrudan kendisi yapacaktır. Ancak işe 

iade davasını vekil aracılığıyla yürütmüşse, vekili tarafından da başvurunun 

yapılabileceği kabul edilmektedir307.  

 

 İşçinin, işe iadeye ilişkin başvurusunu gerçek veya tüzel kişi işverenine, asıl-

alt işveren ilişkisinde alt işverene, işyerinin devri halinde işe iade tarihinde işyerini 

                                                 
304 Abdurrahman Duran, Yargıtay Kararları Işığında İşe İade ve Alacak Davaları, İş Hukuku ve 
Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30.Yıl Armağanı, 2006, s. 337 (İşe İade ve Alacak 
Davaları). 
305 Demir, Geçerli Sebeple Fesih, s. 495. 
306 Mollamahmutoğlu, a.g.e.,  s. 593. 
307 Duran, İşe İade ve Alacak Davaları, s. 337. 
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devralmış işverene yapması gerekmektedir308. İşe iade davasında işverenin vekili 

olan avukata yapılan başvuru, geçerli bir başvuru sayılmayacaktır309. 

 

D. İşçinin İşverene Başvurmasının Sonucu Olarak Boşta Geçen Sürelere 

İlişkin Ücret ve Diğer Haklarının Ödenmesi 

 

Feshin geçersizliğine ilişkin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının 

tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlatılmak için işverene başvuran işçi, 

kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aya kadar doğmuş ücret ve diğer haklarını 

talep etme hakkını kazanır (İ.K. md. 21/V). Hükmün gerekçesinde de belirtildiği 

üzere işveren işçiyi ister işe başlatsın, ister başlatmasın işçi, çalıştırılmadığı sürenin 

en çok dört aya kadar olan kısmı için ücret ve diğer haklarını talep edebilecektir310.  

 

Kanuni düzenlemede öngörülen feshe muhatap olan işçinin çalıştırılmadığı 

süre için işverence ücret ve diğer hakların ödeneceği dört aylık süre; yine kanunda 

öngörülen işçinin bir aylık dava açma süresi (md.20/I), mahkemenin iki aylık karar 

verme süresi, Yargıtay'ın bir aylık karar verme süresinin toplamı ve diğer yandan 

menfaat dengesinin sağlanması için getirilmiştir.311. Oysa ülkemizdeki iş 

mahkemeleri ve Yargıtay uygulaması dikkate alındığında, söz konusu davaların bu 

süre içerisinde tamamlanması mümkün olmamaktadır. İşe iade davaları uygulamada 

neredeyse 1 yıldan fazla sürmektedir. Bu durumda işçi dört aydan çok daha fazla bir 

süre boşta kalmaktadır. Nitekim bu husus öğretide de haklı olarak eleştirilmiştir. 

Feshin mahkemece geçersiz sayılması sonucunda iş ilişkisinin taraflar arasında hiç 

kesilmeksizin devam etmesi nedeniyle, kanunda işçiye sadece dört aylık değil; tüm 

boşta geçen süreye ilişkin ücretinin ve haklarının ödeneceğine ilişkin bir hükmün 

yer almasının daha uygun olacağı ileri sürülmüştür312. 

                                                 
308 Kılıçoğlu/Şenocak, a.g.e., s. 481. 
309 Y.9.H.D. 27.03.2006 T., 2005/27660 E., 2006/786 K., İstanbul Barosu Dergisi, C.81, Sayı 5, 
2007, s. 2276. 
310 Uçum/Çakmakçı, a.g.e., s. 55-56. 
311 Alp, Sona Erme, s. 23; Şahlanan, Çalıştırılmayan Sürenin Kıdem Süresine Eklenmesi, s. 44;  
Tuncay, İş Güvencesi Yasası, s. 10. 
312 Süzek, İş Hukuku, s. 588; Ulucan, İş Güvencesi, s. 84; Engin, İşletme Gerekleri ile Fesih, s. 
30-31; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 176; Aksi görüş, Soyer, Tebliğ, s. 61, dp.145. 
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Yargılamanın dört aydan daha kısa sürmesi halinde ise işçiye boşta kaldığı 

süre kadar ödeme yapılacaktır313. 

 

Alman Feshe Karşı Koruma Kanununun 12. maddesinde ise Türk 

Hukukundaki düzenlemeden farklı olarak, yapılan yargılama sonucunda feshin 

geçersizliğine karar verilmesi halinde işçinin işten çıkartılmasından mahkeme 

kararının kesinleşmesine kadar geçen süre bakımından işçiye sadece dört ayla sınırlı 

olarak değil, çalıştırılmadığı tüm süre için ücret ve diğer haklarının ödenmesi 

gerektiği kabul edilmektedir314. 

 

İşveren tarafından feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde işçiye 

ödenecek ücret, İş Kanunu md. 32/I maddesinde tanımlanan genel anlamda bir 

kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para 

ile ödenen tutardır. Kanunda aksi belirtilmedikçe ücret teriminden çıplak ücret 

anlaşılmakta, giydirilmiş ücret ise istisna olarak yer almaktadır. Ancak burada 

işçiye ödenecek en fazla dört aylık boşta geçen süreye ilişkin ücret çıplak ücret 

değil, çıplak ücretin yanında diğer ek ödemeleri de kapsayan giydirilmiş ücrettir. 

Zira İş Kanununun 21/III. maddesi açıkça ücret ve diğer haklardan bahsetmektedir. 

Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi konuyla ilgili olarak vermiş olduğu bir 

kararında “…Davacı işçiye işyerine çalıştığı dönemde yol ve yemek parası ödendiği 

tartışma dışıdır. Davacı işçi 4 aya kadar boşta geçen süre ücreti için her iki 

alacağında hesaplanması gerektiğini ileri sürmüştür. 4857 Sayılı İş Kanununun 21/3 

maddesinde, “Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok 

dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir” şeklinde kurala yer 

verilmiştir. Görüldüğü üzere, davacının boşta geçen 4 aya kadar süre içinde çalışma 

karşılığı olmaksızın ücret ve diğer haklarının ödenmesi gerektiği yasa hükmüdür. O 

halde yasa ifadesini bulan “diğer haklar” kavramı dar yorumlanmamalıdır.” 

şeklinde hüküm tesis etmiştir315. Dolayısıyla işçinin bu kapsamdaki ücreti ve diğer 

hakları belirlenirken fesih yapılmasaydı işçinin eline geçecek ücret ve diğer haklar 

                                                 
313 Akı, a.g.m., s. 304. 
314 Alp, İşçinin Feshe Karşı Korunması, s. 27. 
315 Y.9.H.D. 21.03.2006 T., 2006/1376 E., 2006/7066 K., Çil, a.g.e., s. 1445. 
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nasıl olacaktı ise ona göre tespit yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, işçi 

işyerinde çalışsaydı eline geçecek olan ücret, ikramiye, prim, yakacak, giyim, 

ulaşım ve yemek yardımı gibi tüm parasal hakları da talep edebilecektir316.  

 

Yargıtay konuya ilişkin olarak verdiği bir kararında da, boşta geçen süreye 

ilişkin ücretin yanında para ile ölçülebilir tüm ayni ve sosyal yardımlarında dikkate 

alınması gerektiğine hükmetmiştir317. Zira kanunda da ayni ya da nakdi yardım 

nitelemesi altında bir ayırım yapılmadığından, diğer haklar kavramını ikiye bölmek 

iş güvencesinin amacına ve sistemine aykırılık oluşturacağından ötürü Yargıtay’ın 

bu kararı yerindedir. 

 

1. Ücret ve Diğer Hakların Miktarı 

 

İş Kanunu md. 21/III hükmü uyarınca işçiye çalıştırılmadığı süre için en çok 

dört aya kadar doğmuş olan ücreti ödenir. Burada yargılama dört aydan fazla 

sürmüş olsa da işçiye ancak dört aylık tutarında ücret ve diğer hakları ödenecektir. 

 

Dört aylık sürenin geçersiz fesihten sonraki dört aylık süre mi yoksa kararın 

kesinleşmesinden önceki dört aylık süre mi olacağı doktrinde tartışmalıdır. 

 

Öğretide bir görüş, işçinin talep edeceği ücret ve diğer haklar bakımından, 

kararın kesinleşmesinden önceki dört aylık süre zarfındaki ücret ve diğer hakların 

talep edilebileceğini, bu süre içinde ücrete zam gelmişse ücretin zamlı olarak 

ödeneceğini ileri sürmektedir318. 

 

Öğretide bizim de katıldığımız görüş ise kanun koyucunun işçinin 

çalıştırılmadığı süreden bahsetmesi nedeniyle bu sürenin, işçinin fiilen işten 

ayrıldığı, bir başka ifadeyle işçinin çalıştırılmadığı süreden itibaren başlayacağını, 

ücret ve diğer hakların ve bu süre içinde ücrete zam gelmişse bu zammında ücretin 

                                                 
316 Çil, a.g.e., s. 1427. 
317 Y.9.H.D. 21.03.2006 T, 2006/1376 E., 2006/7066 K., Kılıçoğlu/Şenocak, a.g.e., s. 487, dp.1974. 
318 Uçum, Fesih Bildirimine İtiraz, s. 2229. 
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belirlenmesinde dikkate alınacağınıdır. Bir başka ifadeyle dava ne kadar sürerse 

sürsün işçiye ödenmesi gereken dört aylık ücret ve diğer haklar bakımından 

geçersiz fesih tarihini izleyen dört aylık süredeki değişikliklerin dikkate alınması 

gerekmektedir319.  

 

İş sözleşmesinin işveren tarafından bildirimli feshedilmiş olması halinde de 

yine kanun koyucu işçinin çalıştırılmadığı süreden bahsettiği için, bu süre fesih 

bildiriminin işçiye ulaştığı tarihten değil, bildirim süresinin sona erdiği tarihten 

başlayacaktır320. 

 

İşe iade sonucu işe başlayan işçinin çalıştırılmadığı dört aylık bu sürenin 

işveren tarafından sigortaya bildirilmesi zorunludur. 24.04.2006 T. 16-370 ek no’lu 

SSK Başkanlığı Genelgesine göre, kesinleşmiş işe iade kararının işçiye tebliği 

tarihinden itibaren onuncu işgününün içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna 

kadar ek bildirge ile aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve prim tutarlarının 

ödenmesi gerekmektedir. 

 

Öğretide tartışılan diğer bir hususta işçinin dava sırasında başka bir işte 

çalışıyor olması halinde hangi miktar üzerinden ücretini ve diğer haklarını 

alabileceği veya alıp alamayacağıdır. 

 

Öğretide bir görüş, işçinin işyerinden ayrıldıktan sonraki ilk dört aylık 

dönem içinde başka bir yerde işe başlaması halinde BK. md. 352 hükmü gereğince  

başka bir işte çalışmak suretiyle elde ettiği veya elde etmekten feragat ettiği gelirin 

mahsup edilmesi gerektiğini, zira feshin amacının işçinin karlı çıkması olmadığını 

                                                 
319 Günay, a.g.e., s.914; Duran, İşe İade ve Alacak Davaları, s. 341; Sarıbay, a.g.e.,  s. 211-212; 
Mahmut Kabakçı, İşe İade Kararında İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Ödenecek Tazminatın 
Belirlenmesinin Anlamı, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 78 Sayı 2, 2004, s. 671 (Tazminat); Mehmet 
Uçum, İşe İade Sonucuna Bağlı Olarak Doğan Haklara İlişkin Bazı Uygulama Sorunları, Sicil 
Dergisi, Sayı 11, Eylül 2008, s. 50 (İşe İade Sonucuna Bağlı Olarak Doğan Haklar). 
320 Sarıbay, a.g.e., s. 212. 
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ve Alman Hukuku’nda da işçinin başka bir işte çalışmak suretiyle elde ettiği gelirin 

mahsup edildiğini ileri sürmektedir321. 

 

Öğretide ağırlıklı olarak ise, işçinin başka işten elde edilen ücretin dört aylık 

ücreti etkilemeyeceğini, maddede işçinin çalışmadığı değil, işveren tarafından 

çalıştırılmadığı süreden bahsedildiğini, her ne kadar Alman Hukukunda ücretin 

mahsup edileceği öngörülmüş olsa da, orada boşta geçen sürenin tamamına 

hükmedildiğini, dört ayla sınırlanmadığını, bizde ise bunun dört ayla sınırlanması 

sebebiyle bu miktarın üzerinden tekrar bir indirim yapılmasının adil olmayacağı 

belirtilmektedir322.  

 

Kanunun amacı dikkate alındığında ise işçinin başka bir işte çalıştığı için 

kazandığı tutar, işçiye ödenecek en çok dört aylık boşta geçen süreye ilişkin 

ücretinden mahsup edilmelidir. Zira işçi işyerinden ayrıldıktan sonra hem başka bir 

yerde işe girmiş, hem de işe iade davasını kazanmışsa boşta geçen ücret adı altında 

ücretini alacak, bunun yanında dava sırasında başka bir işte çalışması sebebiyle 

buradan da bir gelir alacaktır. Bu durumda işçi çift maaş almış gibi olacaktır. 

 

Ancak Yargıtay, işçinin yeni bir bulmasının işe iade davasını 

etkilemeyeceğini, yeni işyerinden aldığı ücretin, yargılama sonunda hak kazanacağı 

dört ayla sınırlı ücretini almasını engellemeyeceğini veya bunun mahsup yoluyla 

azalmasına neden olamayacağını belirtmektedir323.  

                                                 
321 Alpagut, İş Güvencesi, s. 247-248; Ömer Ekmekçi, Soru-Cevap-Tartışma, İş Güvencesi 
Kurumu ve İşe İade Davaları, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Yılı Toplantısı, 
İstanbul, 2005, s. 214 (Soru-Cevap-Tartışma); aynı yazar, İşe İade Davaları, s. 179; Soyer, Tebliğ, 
s. 63. 
322Süzek, İş Hukuku, s. 589; Günay, a.g.e., s. 199; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 176, Can 
Tuncay, İş Güvencesi (Karar İncelemesi), Çimento İşveren Dergisi, C. 18, Sayı 2, Mart 2004, s. 61 
(İş Güvencesi); Uçum, İşe İade taleplerinde Başlıca Sorunlar, s. 90; Çankaya/Günay/ Göktaş, 
a.g.e., s. 267; Çil, a.g.e., s. 1429. 
323 Y.9.H.D. 06.02.2006 T., 2006/942 E., 2006/2409 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2006/2, Sayı 9, s. 166; aynı yönde başka bir karar“…Mahkemece gösterilen sebebin 
geçersiz olduğu geçersiz olduğu gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe 
başlatılmadığı takdirde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının iki aylık ücreti olarak 
belirlenmesine ve akdin feshi olan 17.11.2004 tarihinden yeni işe başladığı 2.12.2004 tarihine kadar 
açıkta kaldığı dönem için ücretinin ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Hüküm davacı ve davalı 
tarafından temyiz edilmiştir.4857 sayılı yasanın 21.maddesinde davacı işçinin yasal süresi içinde 
işverene başvurmasına rağmen işe başlatılmaması halinde işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz 
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Boşta geçen süreye ilişkin miktarın tespiti bakımından önemli bir hususta bu 

ücretin miktar olarak belirlenemeyeceği, sadece süre itibariyle saptanabileceğidir. 

Nitekim Yargıtay vermiş olduğu kararlarda işe iade davası sonucu işçiye ödenecek 

boşta geçen süreye ilişkin ücretin süre olarak belirlenmesinin yeterli olduğunu, 

ayrıca rakam olarak belirtilmemesinin gerektiğini hükme bağlamıştır324. Bu 

bakımdan işe iade ilamında gösterilen dört aylık ücret hükmü icrai nitelikte kabul 

edilse dahi, miktar olarak belirli olmadığından ilamlı icra konusu yapılamayacaktır. 

İlamsız takibe konu yapıldığında ise bu takibe işverence itiraz edildiği takdirde 

takip duracaktır. Bu durumda ortada İİK. md.68325 anlamında bir belge 

bulunmadığından itirazın kaldırılması yoluna gidilemeyecek, ancak itirazın iptali 

veya alacak davası açılabilecektir. İşe iade davasının uzun sürmesine ek olarak bir 

de işveren tarafından gereken ödemenin yapılmaması halinde bu durum işçinin 

alacağına kavuşması için yeni bir dava açmasına yol açacak, başka bir ifadeyle 

sürecin daha da uzamasına sebebiyet verecektir326.  

 

2. Boşta Geçen Süre Ücretine Uygulanacak Faiz ve Zamanaşımı 

 

İşçi, süresinde başlamak üzere işverene başvurduğu takdirde, işveren 

tarafından işe başlatılsa da başlatılmasa da ücret ve diğer haklarını almaya hak 

kazanacaktır. Bu nedenle işverenin bunu ödemek istememesi üzerine bu miktara 

faiz işleyecektir. 
                                                                                                                                        
aylık ücreti tutarında tazminat ödeneceği düzenlemesine rağmen mahkemece 2 aylık tazminatın 
ödenmesine karar verilmesi doğru değildir. Ayrıca davacının fesihten 15 gün sonra başka bir işveren 
de iş bulması boşta geçen süre ücret alacağını etkilemediğinden ve davalı feshin geçersizliği ile 
temerrüde düştüğünden yasal sınır olan 4 aya kadar ücret ve diğer hakların hüküm altına alınması 
gerekir.”Y.9.H.D 26.05.2005 T., 2005/12592 E., 2005/19362 K., Abbas Bilgili, Fesihten Sonra 
Başka Yerde Çalışmış Olan İşçinin İşe İade Davasındaki 4 Aylık Ücretinin Bu Çalışmadan 
Etkilenip Etkilenmeyeceği Sorunu (Karar İncelemesi), Adana Barosu Dergisi, Ocak-Şubat-Mart, 
Sayı 1, 2007, s. 101 vd.; aynı yazar ve aynı karar incelemesi, Legal İHSGHD,Sayı 12, 2006, s. 1420-
1428. 
324 “…işe iade davasında tazminat ve boşta geçen süre ücretleri hakkında verilecek hüküm tespit 
niteliğinde olup, dairemizin kararlılık kazanmış uygulamasına göre sadece sürenin belirtilmesi ile 
yetinilmesi, rakamsal olarak gösterilmemesi gerekmektedir” Y.9.H.D. 30.09.2004 T., 2004/4876E., 
2004/21096 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 654. 
325 İ.İ.K. md.68. Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen 
borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve 
usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği 
tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. 
326 Kabakçı, Tazminat, s. 676; Duran, İşe İade ve Alacak Davaları, s. 341. 
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İş Kanununda boşta geçen süreye ve diğer haklara uygulanacak faize ilişkin 

herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Yargıtay, yerleşik uygulamalarında 

boşta geçen süreye ilişkin ücretin işçinin, işverene başvurusu ile muacceliyet 

kazanacağını, bu sebeple bu ücrete ilişkin faizin işçinin işverene başvurduğu 

tarihten itibaren başlayacağını hükmetmektedir327.   

 

Doktrinde baskın olarak Yargıtay’ın görüşünün isabetli olduğu 

savunulmaktadır. Buna göre boşta geçen süreye ilişkin ücret, işçinin işverene 

başvurusu ile muacceliyet kazanır ve işveren işçiyi başlatsa da başlatmasa da bu 

ücreti ödemek zorunda olduğu için bu ücrete ilişkin faiz en erken işçinin işveren 

başvurduğu tarihte muaccel olur. Aksi takdirde işçi fesih tarihinden itibaren bir 

aylık süre içinde dava açtığında, hak kazanmadığı ve muaccel olup olmadığı belli 

olmayan bir dönemden itibaren faiz işletilmiş olacaktır328. 

 

Boşta geçen süreye ilişkin olan bu alacak esas itibariyle bir ücret alacağıdır. 

4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesi de ücret alacaklarına uygulanacak faiz 

oranının mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı olduğunu hükme bağlamıştır. Bu 

sebeple ücret alacağına yürütülecek faiz İş Kanunu md. 34 hükmü uyarınca 

mevduata uygulanan en yüksek faizdir. 

 

Boşta geçen süreye ilişkin ücret İş Kanunu md. 32 uyarınca beş yıllık 

zamanaşımına tabidir. 

 

 

 

 

                                                 
327 Y.9.H.D. 8.07.2003 T., 2003/12442 E., 2003/13123 K.,  Centel, Ekonomik Nedenle İşten 
Çıkarma, s. 28. 
328 Centel, Ekonomik Nedenle İşten Çıkarma, s. 28; Ekmekçi, İşe İade Davaları, s. 177; Alpagut, 
İş Güvencesi, s. 247; Şahlanan, 2003 Yılı Kararları, s. 109-110; Günay, a.g.e., s. 915; Güzel, İş 
Güvencesi, s.117; Uçum, Fesih Bildirimine İtiraz, s. 2229. Aksi görüş, bu hakların işe başlatma 
veya başlatmama ile ilgisi olmaması ve işe başlatma halinde dahi ödenecek olması sebebiyle dava 
tarihinden itibaren faiz işlemesi gerekmektedir. Duran, Geçersiz Feshin Hukuki Sonuçları, s. 811. 



 105

E. İşçinin Başvuruda Bulunmasına Rağmen Çağrıldıktan Sonra İşe 

Başlamaması 

 

İşçi, işe başlamak için işverene yaptığı başvuruyu, işveren tarafından henüz 

kabul edilmeden geri aldığı takdirde, işçinin hiç başvurmamış kabul edileceği ve bu 

durumda feshin geçerli sayılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre işveren İş 

Kanununun 21/V hükmü gereğince feshin hukuki sonuçlarından sorumlu olacak ve 

ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatını ilk feshe göre isteyebilecek, çalıştırılmadığı 

dört aya kadar ücret ve diğer haklarını ise isteyemeyecektir329. 

 

İşçinin, kesinleşen işe iade kararının tebliğinden sonra işe başlamak için 

yaptığı başvuruyu geri alması veya işverenin işe başlatma teklifi üzerine işe 

başlamaması halinde sorunun nasıl çözümleneceği İş Kanununda düzenlenmemiştir. 

Bu durumun nasıl çözüleceği ise doktrin ve Yargıtay tarafından farklı şekilde 

yorumlanmaktadır. 

 

Öğretide bir görüş, bu durumda işçinin işverene başvurmamış kabul 

edilmesinin, bir başka ifadeyle işveren tarafından yapılan feshin geçerli 

sayılmasının gerektiğini, bu sebeple dört aylık ücret ve diğer hakların talep 

edilemeyeceğini, ödenmemiş ise ihbar tazminatı ile kıdem tazminatının ilk fesih 

tarihi itibariyle kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürmüştür330. Zira işçinin hiç 

başvuruda bulunmasaydı alabilecek olduğu ihbar ve kıdem tazminatını, başvuruda 

bulunup işe başlamamakla kaybedeceğini söylemek tutarsızlık olacaktır331. Bu 

yöndeki başka bir görüş de iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli sebeple 

feshedildiğinin kabul edilmesi gerektiğini, koşulları varsa işçinin ihbar ve kıdem 

tazminatı almaya hak kazanacağını ileri sürmektedir332. 

                                                 
329 Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 593; Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 259; Günay, a.g.e., s. 905.; 
Bilgili, İşe İade Davaları, s. 195; Uçum, , İşe İade Sonucuna Bağlı Olarak Doğan Haklara 
İlişkin Bazı Uygulama Sorunları, s. 56. 
330 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 17; Uçum, İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar, s. 87-
88;  
331 Uçum, İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar, s. 88. 
332 Can Tuncay, Geçerli Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları, İş Kanunu Toplantı 
Dizisi, IV, Tüsiad, Aralık 2007, s.15-40; Süzek, İş Hukuku, s. 583. 
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Öğretide başka bir görüş de, dört aylık ücretin işçinin işverene başvurusuyla 

birlikte muaccel olduğunu, zira çalıştırılmayan süreye ilişkin ücrete hak 

kazanabilmek için işverene başvurmanın yeterli olduğunu, ayrıca işçinin işyerinde 

çalışmaya başlamasının gerekli olmadığını ifade etmektedir. Bu sebeple işçi, 

işverene başvurmakla dört aylık ücrete hak kazanacak ancak işveren tarafından işe 

davet edilmesi sebebiyle iş güvencesi tazminatı alamayacaktır. İlk fesih tarihi 

itibariyle kıdem ve ihbar tazminatı da yine almaya hak kazanacaktır333. 

 

Yargıtay konuya ilişkin bir kararında şu şekilde hüküm tesis etmiştir: 

“Mevzuatımızda işçinin koşulları bulunuyorsa, feshin geçersizliği ve işe iadeye 

ilişkin talepte bulunması zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır. Bunun sonucunda 

işverene başvurup işe davet edilse de işe başlamakla yükümlü değildir. Zira 

işverence işe davet edilmediği takdirde işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen 

süre ücreti alabilecek davacının büyük bir ihtimalle başka işe girdiğini bildiği işçiyi  

işe iade daveti iyiniyetli olmayabilir.  

 

Kaldı ki, önceki fesih hukuki sonuç doğurduğundan tarih esas alınarak ihbar 

ve kıdem tazminatı hesap edilmesi gereken işçinin feshin geçersizliği kararının 

işçinin işe başlaması ile sonuçları doğurup yasa koyucu tarafından boşta geçen 

sürenin sadece dört ay ile sınırlı tutulması nedeniyle askıda bulunmayan iş 

sözleşmesinin işe başlamamak suretiyle işçi tarafından sonlandırılmasından söz 

edilemeyecektir. İş Hukukunun temel ilkesi olan "işçi lehine yorum" Yasa başlığı 

M.K.nın 1/II. maddesi uyarınca 4857 sayılı İş Kanununun 21/V. maddesi hükmü 

kıyasen uygulanmak suretiyle doldurularak geçerli feshin sonuçları olan ihbar ve 

kıdem tazminatı taleplerinin kabulü yerine, mahkemece yazılı şekilde reddi hatalı 

olup kararın bozulması gerekmiştir334”. 

                                                 
333 Bilgili, İşe İade Davaları, s. 195-196. 
334 Y.9.H.D. 11.07.2005 T., 2005/20810 E., 2005/24800 K., Mehmet Uçum, İşe İade de İşverenin 
Çağrısına Rağmen İşe Başlamamanın Hukuki Sonuçları (Karar İncelemesi), Legal İş Hukuku ve 
Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemesi Dergisi, Sayı 2, 2006, s. 177-192 
(Çağrıya Rağmen İşe Başlamama); aynı karar incelemesi için bkz: Nizamettin Aktay, İşe İade 
Davası Sonrası İşçinin İşverence İşe Davet Edilmesine Rağmen İşe Başlamamasının 
Sonuçlarına İlişkin Yargıtay Kararı İncelemesi, Sicil Dergisi, Sayı 3, Eylül 2006, s. 103-109 (İşe 
Başlamama). 
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Yargıtay burada işverenin, işçinin başka bir işte çalışmaya başladığını 

bilmesi sebebiyle işçiye işe davetinde iyiniyetli olmayacağını, bu sebeple işverenin 

işe başlatma isteğine rağmen işe başlamayan işçinin bu davranışının işçi lehine 

yorumlanması gerektiğini ve işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarını almaya hakkı 

olduğunu bildirmiştir335. 

 

Söz konusu 2005 tarihli Yargıtay kararında bu yönde bir karşı oy yazısı da    

bulunmaktadır. Bu karşı oya göre, işçinin işe başlama isteği işverence kabul 

edildikten sonra başka bir anlatımla iradeler birleşince işçinin tek taraflı, işverenin 

rızası olmadan işe başlama iradesini geri alması, Borçlar Kanununun 23-30 

maddelerinde düzenlenen hata, hile ve ikrah halleri olmadıkça aynı yasanın 1-9 

maddeleri hükümleri karşısında mümkün değildir. Feshin geçersiz sayılmış ve 

baştan itibaren akit feshedilmemiş gibi sonuçlarını doğurur hale gelmesinden sonra, 

sözleşme ancak tarafların birisinin iradesi ile veya karşılıklı anlaşarak sona 

erdirilebilir. Bu fesih haklı veya geçerli bir nedene dayanabileceği gibi haksız bir 

fesihte olabilir. İşçinin zarar göreceği düşüncesi, sözleşme hukukunun genel 

prensiplerinin yok sayılmasını gerektirmez. İşçinin işverenin davetine rağmen işe 

başlamaması halinde iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirdiğini kanıtlaması 

gerekmektedir. Aksi halde iş sözleşmesinin, işçi tarafından sona erdirildiğinin 

kabulü gerekecektir336. 

 

 Öğretide bu yönde olan bir başka görüş de, işçinin işe daveti üzerine işe 

başlamamasının kendisi tarafından yapılan bir fesih anlamına geleceğini, bu 

durumun hakkaniyete aykırı olmasına rağmen ortada işçi tarafından yapılmış bir 

fesih olması sebebiyle mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde işveren 

tarafından ödenen ihbar ve kıdem tazminatlarının sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine göre iade edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu görüş işe iade 

davalarının uzun sürmesinin sorumluluğunun işçiye bırakılmasının iş güvencesi 

                                                 
335 İşi lehine yorum ilkesine ancak  olayın çözümlemesinde tereddüt edildiği hallerde gidilebilir. 
Tereddütün olmadığı durumlarda işçi lehine yorum ilkesine gidilemez. Söz konusu olayda da işçi 
lehine gidilebilecek hukuki bir boşluk olmadığından ötürü Yargıtay’ın bu kanaati doğru değildir. 
Aktay, İşe Başlamama, s. 108. 
336 Karşı oy yazısı için bkz: Uçum, Çağrıya Rağmen İşe Başlamama, s. 1179-1180. 
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sistemiyle bağdaşmadığını, bu sebeple yapılacak yasal bir düzenlemeyle işçiye işe 

başlama veya tazminat isteme konusunda seçimlik bir hak tanınması gerektiğini 

belirtmiştir337. 

 

Yargıtay yakın tarihli bir başka kararında da, işçinin başvurusu üzerine 

işveren tarafından işe davet edilmesine rağmen işyerine gitmemesi halinde İş 

Kanunu’nun 21. maddesinde düzenlenen boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer 

haklara hak kazanacağını karara bağlamıştır338. 

 

İş güvencesi sistemi ve bunun sonucunda işe iade davası esas itibariyle bir 

tazminat davası olmayıp, iş ilişkisinin devamlılığını sağlamaya yöneliktir. Zira 

kanunun ifadesi de açıktır. Mahkeme fesih geçersizliğine karar verdiğinde iş ilişkisi 

hiç kesintiye uğramamış kabul edilir. Bu durumda işçi, işverenin daveti üzerine 

başka bir iş bulduğunu belirtip işe dönmezse bu durum iş sözleşmesinin işçi 

tarafından sona erdirildiği anlamına gelmektedir339. Zira önceki fesih artık geçersiz 

hale gelmiş ve baştan beri geçerli hale gelen iş ilişkisi, işçi tarafından işe 

başlamamakla sona erdirilmiştir. Bu sebeple işçi daha önce peşin olarak kıdem 

tazminatı almış ise bunu iade etmeli ve usulsüz feshin sonuçlarından da sorumlu 

olmalıdır340. Ancak işçi, haklı bir nedenle işe başlamazsa bu durumda iş 

sözleşmesini haklı nedenle feshettiği kabul edilmeli ve kıdem tazminatı almaya hak 

kazanmalıdır. İşçinin yargılama süresince çalıştırılmadığı en çok dört aylık ücret ve 

diğer hakları elde edebilmesi için ise kararın tebliğinden itibaren on iş günü 

içerisinde işe başlamak üzere işverene başvurması gerektiği için işçi, işe başlamasa 

dahi işverene başvurmakla bu ücreti almaya hak kazanabilecektir.   

 

 
                                                 
337 Duran, İşe İade ve Alacak Davaları, s. 338-339. 
338 Y.9.H.D., 31.03.2008 T., 2008/4328 E., 2008/6932 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2008/3, Sayı 18, s. 251; konuya ilişkin başka bir karar, Y.9.H.D. 09.10.2007 T., 2007/21611 
E., 2007/29866 K, Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2008/I, s. 189; aynı karar, 
İstanbul Barosu Dergisi, C:82, Sayı 2, 2008, s. 939-940. 
339 Gülsevil Alpagut, Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı 
Değişiklik, Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008, s. 104  (Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi); 
Aktay, İşe Başlamama, s. 107. 
340 Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 594. 
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F. Dört Aylık Çalıştırılmayan Sürenin Kıdeme Eklenmesi 

 

İşçinin işe iade davasını kazanması halinde, bilindiği üzere işverenin 

seçimlik bir hakkı bulunmaktadır. Burada işveren, işçiyi işe başlatma veya  tazminat 

ödeyerek sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir. İşçinin, işveren tarafından işe 

başlatılması halinde işçinin iş sözleşmesi kaldığı yerden devam edecektir. Bu 

durumda da işçinin kıdemi hiçbir kesintiye uğramayacaktır. Ancak işverenin, süresi 

içinde işe başlatılmak için başvuran işçinin işe iade talebini kabul etmemesi halinde 

işçinin kıdeminin ne olacağı ve iş sözleşmesinin ne zaman sona ermiş sayılacağı 

hususunda kanunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

 

Öğretide baskın görüş, feshin geçersiz sayılması kararının iş ilişkisinin 

devam ettiği anlamına geldiğini ve işçinin süresi içinde yaptığı işe iade talebine 

rağmen işveren tarafından 1 ay içinde işe başlatılmaması halinde bunun işveren 

tarafından yapılmış yeni bir fesih olarak yorumlanması gerektiğini ileri sürmektedir. 

Bu durumda kıdem, ihbar, yıllık ücretli izin ve sair işçilik alacakları bu tarih 

itibariyle hesaplanmalıdır. İlk fesih tarihi itibariyle bu ödemelerin yapılması halinde 

ise ilk fesih tarihi ile işe başlatmama tarihi arasında geçen ve kıdeme eklenmesi 

gereken süreden ve bu dönem içinde meydana gelebilecek artışlardan dolayı 

farkların da talep edilmesi gerekmektedir341. 

 

Yargıtay ise konuyla ilgili olarak çözüme bağladığı bir uyuşmazlıkta “…işe 

iade davasında feshin geçersizliğine karar verilmekle, iş ilişkisi kesintisiz devam 

eder. Davacının işverence işe başlatılmadığı tarihte iş ilişkisi sonlandığından, kıdem 

tazminatı hesabında bu tarihteki tavanın gözetilmesi, kıdem tazminatına esas 

alınacak sürenin tespitinde ise feshi izleyen dört aylık sürenin dikkate alınması 

gerekir” şeklinde hüküm tesis etmiştir342. 

 

                                                 
341 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 35; Taşkent, 2004 Yılı Kararları, s. 72-73; Sarıbay, a.g.e., 
s.  207-208;  
342 Y.9.H.D. 12.04.2005 T., 2004/18066E., 2005/12952K., Legal İHSGHD, Sayı 7, 2005, s. 1333-
1334; Yargıtay’ın bu yöndeki başka bir kararı için bkz: Y.9.H.D. 06.12.2004T., 2004/28355E., 
2004/2029K., Şahlanan, Çalıştırılmayan Sürenin Kıdem Süresine Eklenmesi, s. 44-45. 
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Yargıtay bu kararında, iş sözleşmesinin işçinin işverence işe başlatılmadığı 

tarihte feshedilmiş sayılacağını kabul etmekte ancak aradaki bu süreyi işçinin 

kıdeminin hesabında dikkate almamakta, kıdem tazminatının hesabında 

çalıştırılmayan feshi izleyen dört aylık sürenin bitim tarihinin dikkate alınması 

gerektiğini belirtmektedir. Oysa işçinin işveren tarafından işe başlatılmadığı tarihe 

kadar geçen süre bakımından tüm ücret yerine çalıştırılmayan süreye ilişkin olarak 

en fazla dört aylık ücretin kabul edilmesinin gerekçesi, yargılamanın uzamasının 

tüm yükünü işverenin üzerine bırakmayıp taraflar arasında dengenin 

sağlanmasıdır343. Kaldı ki en çok dört aya kadar ücret ve diğer hakların ödeneceğini 

belirleyen sınırlama iş ilişkisinin devamıyla ilgili değildir. Bu düzenleme sadece 

geçersiz bir fesih işlemi sonucunda işçinin boşta geçirdiği sürenin ne kadarının 

işveren tarafından ödeneceğini belirlemeye, bir başka ifadeyle ücretin tespitine 

yöneliktir.  Fesih işlemi işverenin işçiyi işe başlatmaması ile meydana geldiği için iş 

ilişkisi işverenin işçiyi işe başlatmadığı tarihe kadar devam etmektedir. Dolayısıyla 

kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağının hesabına boşta geçen tüm sürenin 

dahil edilmesi ve hesaplamanın işverenin işçiyi işe başlatmayarak sözleşmeyi 

feshettiği tarihe göre yapılması gerekmektedir344. 

 

VI. İŞÇİNİN İŞVERENCE İŞE BAŞLATILMASI 

 

A. Genel Olarak 

 

 İşçinin, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren on iş günü içinde 

işe başlamak için işverene başvurmasından itibaren, işveren bir ay içinde işçiyi işe 

başlatmak veya mahkeme tarafından tespit edilen tazminatı ödemekle yükümlüdür. 

İşçinin, işveren tarafından işe başlatılmasıyla iş ilişkisinin devamlılığı sağlanacak 

ve iş sözleşmesi feshedilmemiş gibi devam edecektir. 

 

                                                 
343 Ekmekçi, Tebliğlerin Değerlendirilmesi, s. 213. 
344 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 35; Taşkent, 2004 Yılı Kararları, s. 72-73; Sarıbay, a.g.e., 
s. 207-208. 
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 İşverenin işçiyi işe davet etmesi herhangi bir şarta bağlı tutulamaz. Başka bir 

anlatımla işçinin işe başlatılması, işveren tarafından bir takım ön koşulların ileri 

sürülmesi ve bunların işçi tarafından gerçekleştirilmesi şartına bağlı tutulamaz. 

Nitekim uygulamada işverenlerin daha önce işçiye ödenmiş olan ihbar veya kıdem 

tazminatlarının iade edilmesi şartını işçiye ön koşul olarak sundukları345 veya işe 

başlatmayı boşta geçen sürenin ücretsiz izinli olarak sayılması koşuluna 

bağladıkları görülmektedir346. Ancak bu durum usulüne uygun bir işe iade daveti 

olarak kabul edilemeyeceğinden işveren, işçiyi işe başlatmamanın hukuki 

sonuçlarından sorumlu olacaktır. Zira kanunda işçi işe başlatılırsa peşin olarak 

ödenen bildirim sürelerine ait ücret ile kıdem tazminatının mahsup edileceği 

belirtilmektedir (md. 21/IV). Dolayısıyla işçinin almış olduğu ücreti iade etmemesi 

işe başlatılma konusunda engel teşkil etmeyecektir.  

 

 İşçinin süresi içinde işe başlatılmasının en önemli sonucu iş sözleşmesinin 

feshedilmemiş gibi devam etmesi ve işçinin işe yeni başlamış bir işçi gibi 

nitelendirilemeyecek olmasıdır. İşçinin çalıştırılmadığı süre zarfında işyerinde 

ücretlere zam yapılmışsa, işine iade edilen işçide ücretini zamlı olarak alacaktır.  

 

  İş sözleşmesinin feshedilmemiş gibi devam etmesinin bir diğer sonucu da 

işçinin aynı işe verilmesi zorunluluğudur. Nitekim kanun koyucu işe iade terimini 

kullanmıştır. Bunu işçinin fesih tarihindeki işine iadesi şeklinde anlamak 

gerekmektedir347. Eğer işçinin fesih tarihindeki işine başlatılması mümkün değilse, 

bu durumda unvan ve diğer özelliklerine uygun benzer bir işe verilmesi 

gerekmektedir. İşçi, fesih tarihinde çalıştığı işinden farklı, unvan ve diğer özellikleri 

benzemeyen ve şartları daha kötü bir işe verildiği takdirde bunu kabul etmek 

zorunda değildir. Mersin’de çalışan bir işçinin, işverenin Adana’daki bir işine 

verilmesi veya işveren yetkilisi olan işçinin daha alt konumda bir personel olarak 

                                                 
345 Y.9.H.D. 3.02.2005 T., 2004/34004 E., 2005/3138 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 723. 
346 Y.9.H.D. 21.06.2004 T., 2004/3377 E., 2004/15404 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 716-
717. 
347 Akyiğit, İş Kanunu Şerhi, s. 804; Kılıçoğlu/Şenocak, a.g.e., s. 483; Günay, a.g.e., s. 907; 
Özekes, İşe İade Davaları, s. 151; Ali Güzel, İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların 
Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku’na İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
2004 Yılı Toplantısı, ayrı basım, İstanbul, 2004, s. 6. 
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işe başlaması halinde durum böyledir. Bu halde işveren tarafından yapılmış gerçek 

ve samimi bir işe başlatma teklifinin olduğu kabul edilemez348. Bu da yasanın 

aradığı anlamda bir işe başlatma değildir. İşverenin, kanunun kendisine yüklediği 

yükümlülüğü yerine getirmemesi sebebiyle işçinin işe başlamama hakkı vardır349. 

Bu sebeple, işverenin işçiyi işe başlatma yükümünü yerine getirmediğinin ve 

geçersiz feshin sonuçlarına katlanacağının kabulü gerekecektir350. 

 

 Nitekim Yargıtay bir kararında, “davalı işveren, dava açıldıktan sonra davacı 

Adana’da bulunan işyerinde çalıştığı halde bu defa Ankara’da bulunan işyerinde 

çalışmasını istemiştir. Davacı eski işyerine davet edilmiş değildir. Bu nedenle 

davacının bu davete icap etmemiş olmasının işe iadeyi istemediği biçiminde 

yorumlanması hatalı olup, feshin geçersizliğine karar verilmesi için 4857 sayılı İş 

Kanunu’nun 20/III maddesi uyarınca kararın bozularak ortadan kaldırılması…” 

şeklinde hüküm tesis etmiştir351.  

 

B. Çalıştırılmayan Süreye İlişkin Ücret ve Diğer Hakların Ödenmesi 

 

 İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih sırasında sebep gösterilmediği veya 

gösterilen sebebin geçersiz olduğu iddiasıyla işe iade için mahkemeye 

başvurduğunda, yapılan yargılama sonucunda feshin geçersiz olduğu sonucuna 

varılırsa işçi çalıştırılmadığı süreye ilişkin olarak en çok dört aylık ücret ve diğer 

haklarını almaya hak kazanacaktır. 

 

 Yukarıda da açıkladığımız ve yasanın gerekçesinde de belirtildiği üzere 

geçersiz bir fesih yapan işveren, işçiyi ister işe başlatmış olsun, ister başlatmasın 

çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücretini ve 

diğer haklarını ödeyecektir352. 

 

                                                 
348 Akyiğit, İş Kanunu Şerhi,  s. 808; Kılıçoğlu/Şenocak, a.g.e., s. 483. 
349 Günay, a.g.e., s. 907; Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 261 
350 Günay, a.g.e., s. 908; Alpagut, Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi, s. 103. 
351 Y.9.H.D. 3.06.2004 T., 2004/1080 E., 2004/13416 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 715. 
352 Ayrıntılı bilgi için bkz: s. 98 vd. 
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C. İhbar ve Kıdem Tazminatının Mahsubu ve İadesi 

 

Yargılama sonucunda feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmişse, iş 

sözleşmesi baştan itibaren hiç feshedilmemiş kabul edilir.  Bu durumda işçinin, 

sözleşmenin feshine dayalı olarak almış olduğu kıdem ve ihbar tazminatını 

sözleşme feshedilmemiş sayılacağı için iade etmesi gerekecektir. Bu iadenin ne 

şekilde olacağı ise İş Kanunu md. 21/IV hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükme göre 

işveren, işçiyi işe başlatırsa, işçinin peşin olarak almış olduğu bildirim süresine ait 

ücret ile kıdem tazminatı, dört aylık ücretten mahsup edilecektir.  

 

 İşveren tarafından işçinin iş sözleşmesi feshedilirken bu tazminatlar işçiye 

ödenmemiş ise, bu durumda işçinin işverene başvurusuyla hak kazandığı ücret ve 

diğer haklara ilişkin tutarlar tam olarak ödenecektir. 

 

 İşçiye ödenecek dört aylık ücret ve diğer haklar ile işveren tarafından 

sözleşmenin feshi esnasında ödenen kıdem ve ihbar tazminatlarının birbirlerini 

karşılamaması durumunda işverenin bakiye alacağının kalması ihtimal dahilindedir. 

Bu durumda işçinin bakiye kalan bu miktarı ödeyip ödemeyeceği veya nasıl 

ödeyeceği kanunda düzenlenmemiştir. İş Kanunu md. 21’de sadece işçinin işveren 

tarafından işe başlatılması halinde peşin olarak ödenen bildirim sürelerine ait ücret 

ve kıdem tazminatının mahsup edileceği düzenlenmiştir.  

 

 Öğretide bir görüş, işverenin bakiye bir alacağı kalmasının sebepsiz 

zenginleşme teşkil edeceğini belirtmektedir. Bu durumda sebepsiz zenginleşme  

kuralları gereğince işçi iade borcu altında olacaktır. İşçi, iyi niyetli olması kaydıyla 

da elinde kalanla sınırlı olarak ödeme yapacaktır353. 

 

 Öğretide diğer bir görüş ise işverenin bakiye bir ücreti kalması halinde 

bunun sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre istenebileceğini kabul etmekte, 

ancak iyiniyetli bir zenginleşmeden söz edilemeyeceği gibi işçinin sorumluluğunun 

                                                 
353 Uçum, İşe İade Taleplerinde Sorunlar, s. 86. 
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elinde kalan miktarla sınırlı olmayacağını, aldığı miktarın tamamını ödemesi 

gerektiğini belirtmektedir354. 

 

 Sebepsiz zenginleşmede iade borcunun kapsamı Borçlar Kanunu md. 63-64 

hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre sebepsiz zenginleşen iyiniyetli ise 

elinde kalanla sınırlı olarak, kötüniyetli ise iade borcunun tüm kapsamıyla 

sorumludur355. 

 

 İşverenin bakiye bir alacağı kalması halinde sebepsiz zenginleşme 

hükümlerine gidilmemelidir. Zira işçi için iyiniyetli yada kötüniyetli 

değerlendirmesi yaparak hangi miktarla sınırlı olarak sorumlu olacağını saptamak 

yerinde olmayacaktır. İş sözleşmesi feshedilen işçinin feshin geçerli sebebe 

dayanmadığı iddiası ile işe iade davası açması ve davayı kazanması halinde 

işverenden almış olduğu kıdem ve ihbar tazminatını iade edeceğini bilmesi onun 

kötüniyetli olduğunu göstermeyecektir. Bu sebeple işçi almış olduğu ihbar ve kıdem 

tazminatı ücretinin tamamını iade edecektir ancak işçinin iyiniyetli ya da kötüniyetli 

olup olmamasına göre bir ayrım yapmamak gerekecektir356. 

 

 Bir başka görüş ise, işçinin ücret ve diğer alacaklarından mahsup 

yapılmasına rağmen hala işverenin bakiye bir alacağı kalmış ise, işçinin işe 

başladıktan sonra hak ettiği ücret ve diğer haklarından kanun dairesinde mahsup 

yapılabileceğini belirtmektedir357. 

 

 Öğretide bizimde katıldığımız görüşe göre ise, işverenin bakiye bir miktar 

alacağı kalmış ve işçi de bu bakiye miktarı ödeyemiyor veya ödemiyor ise bu 

miktar ancak dava veya icra takibi gibi yasal yollardan tahsil edilebilecektir. İşçinin 

                                                 
354 Ekmekçi, Tebliğlerin Değerlendirilmesi, s. 212. 
355 Ayrıntılı bilgi için bkz: Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 781-788. 
356 Sarıbay, a.g.e., s. 226 
357 Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 594. Ekmekçi ise icra takibi yapılarak işçinin ücretinden ¼ ile bağlı 
olmaksızın kesinti yapılabileceğini belirtmektedir. Tebliğlerin Değerlendirilmesi, s. 212. 



 115

ücretinden bir yargı kararı veya işçinin yazılı muvafakatı olmadan işverenin tek 

taraflı iradesi ile bir kesinti yapılamaz358. 

 

 Kanunda, işe başlatılırsa ücretin mahsup edileceği denildiği için, işveren 

işçiyi öncelikle işe başlatmakla yükümlüdür. İşçi işe başlatıldıktan sonra tarafların 

birbirlerine olan borçları belirlenecek ve bundan sonra mahsup işlemi 

gerçekleşecektir. Dolayısıyla işveren, borcun ödenmesini ön koşul olarak öne 

süremeyecek ve işçiyi işe başlatmayı bu koşula bağlı tutamayacaktır359. Bununla 

birlikte işveren işçiyi işe başlattıktan sonra, işçinin bakiye kalan bu miktarı 

ödememesi sebebiyle de işçinin iş sözleşmesini geçerli sebebe dayandığını iddia 

ederek sona erdiremeyecektir360. 

 

D. İşçinin İşsizlik Ödeneğinden Yararlanması ve Dört Aylık Ücretin Mahsubu 

Sorunu 

 

Bir işçinin işsizlik ödeneğini alabilmesi için öncelikle 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu md. 51 hükmünde belirtilen koşullara sahip olması 

gerekmektedir. Bu hükme göre; bu kanun kapsamına giren bir işyerinde iş 

sözleşmesine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken yine bu kanunun ilgili 

maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden, bir başka ifadeyle işsiz olan işçi, 

kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduğunu 

kaydettirdiği takdirde, iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en 

az altıyüz gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten 

ayrılmadan önceki son yüzyirmi gün içinde prim ödeyerek sürekli olarak çalışmış 

olmak kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanacaktır. 

 
                                                 
358 YHGK.18.12.1985 T, 1985/9-454 E, 1985/1073K, Çankaya/Günay/Göktaş, s. 271, dp.28; Günay, 
s. 917; Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 271; Uçum, İşe İade Taleplerinde Sorunlar, s. 86-87; 
aynı yazar, işinin muvafakatının yazılı olmasının aranmasının nedeni İş Kanunu’nun 35. maddesi ile 
Borçlar Kanunu’nun 163. maddesinin uygulanması çerçevesinde temlik işlemin yazılı şekle tabi 
olmasıdır, İşe İade Sonucuna Bağlı Olarak Doğan Haklara İlişkin Bazı Uygulama Sorunları, s. 
51; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 177. 
359 Engin, Tartışmalar, s. 82-83. 
360Kılıçoğlu, a.g.e. s. 233-234; Uçum, İşe İade Taleplerinde Sorunlar, s. 86; Alpagut, İş 
Güvencesi, s. 248. 
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 Uygulamada sorun teşkil eden nokta; işe iade yargılaması sonunda işçinin 

işe iadesine karar verildiği takdirde, almış olduğu işsizlik ödeneğini iade etmesinin 

gerekip gerekmeyeceğidir. Zira İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında Türkiye İş 

Kurumuna başvuran ve kendisine işsizlik ödeneği ödenen işçinin, işe iadesine ve 

çalıştırılmadığı döneme ilişkin dört aylık ücret ve diğer haklarını almaya hak 

kazanması halinde işsizlik fonundan aldığı ücreti iade edip etmeyeceği hususuna 

ilişkin olarak kanunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

 

 Öğretide bir görüş işçinin, çalıştırılmadığı süreye ilişkin olarak dört aylık 

ücretini ve diğer haklarını alabileceğinin hükme bağlandığını ve dolayısıyla işçinin 

bu dönemde almış olduğu işsizlik ödeneğini iade etmesine gerek olmadığını 

belirtmektedir. Zira kanunda da böyle bir hüküm bulunmamaktadır. Kanunda bu 

yönde bir düzenleme olmadan işçinin aldığı işsizlik ödeneğini iade etmesi 

gerektiğini söylemek doğru olmayacaktır361. Yine, İşsizlik Sigortası Kanununun 50. 

maddesinde sigortalı işsizden geri alınacak fazla ödemelerin ancak sigortalının 

kusuruna bağlı olduğu düzenlenmektedir. İşçinin kusuru nedeniyle kendisine 

yapılan fazla bir ödeme olmadığı için işsizlik ödeneği iade edilmemelidir362.   

 

Her ne kadar kanunda konuyla ilgili herhangi bir düzenleme yer almasa da 

işçinin almış olduğu işsizlik ödeneğinin kuruma iade edilmesi gerekmektedir363. 

Zira işçi, işe iade davasını kazanması durumunda aynı dönem bakımından hem 

boşta geçen süreye ilişkin ücreti, hem de işsizlik ödeneği almış olacaktır. Bu 

durumda işsizlik sigortasından aldığı ödenek sebepsiz zenginleşme teşkil 

edeceğinden Türkiye İş Kurumu tarafından iadesi istenebilecektir364. 

 

 Bununla birlikte işçi, işe iade davası sonucunda ücret gelirini elde etmiş 

olacağından işsizlik sigortasını almasını gerektiren durum, bir başka ifadeyle bunun 

                                                 
361Güzel, İş Güvencesi, s. 112; aynı yazar, Tartışmalar, s. 7; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 176; 
Sarıbay, a.g.e., s. 233-234. 
362 Uçum, İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar, s. 90-91. 
363 Soyer, Tebliğ, s. 64. 
364 Engin, Tartışmalar, s. 76. 
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yasal dayanağı ortadan kalkmış olacaktır. Bu durumda da yasal dayanağı ortadan 

kalkan bu ödemenin Türkiye İş Kurumu’na iadesi gerekecektir365.  

 

E. İşçi Tarafından İade Edilen Tazminatlara Faiz İşletilip İşletilmeyeceği 

Sorunu 

 

 İşçinin peşin olarak almış olduğu bildirim süresine ait ücret ve kıdem 

tazminatını işe iadeyle birlikte işverene geri ödemesi halinde bu miktara faiz 

yürütülüp yürütülmeyeceği de önemli bir husustur. 

 

 Öğretide bir görüş, bu geri ödemenin faiziyle birlikte istenemeyeceği 

yönündedir. Buna göre geçersiz fesih nedeniyle işçinin işine son veren işverenin, 

yaptığı ödemeyi geri alırken faiz istemesi ve bu parayı faiziyle alması hakkaniyet 

duygusuna aykırıdır. Zira geçersiz fesihte bulunan işverendir. Dolayısıyla bu 

işverenin kendi kusurlu işlemine dayanmaktadır366. Ortalama olarak bir yıldan daha 

fazla süren bir dava sonucunda işçinin aldığı bu miktarı birde faiziyle birlikte geri 

ödemek zorunda bırakılması, iş güvencesi sistemine aykırı olacak ve bu durum 

işçinin işe iade için işverene başvurmaktan kaçınmasına yol açacaktır367. 

 

  Öğretide bir diğer görüş, bu ödemenin faiziyle beraber yapılması 

yönündedir. Bu görüşe göre kıdem tazminatının mevduat faiziyle birlikte geri 

ödenmesi gerekmektedir368.  

 

 Bize göre işçiden, fesih anında işveren tarafından kendisine yapılan 

ödemeler için faiz istenmesi, işverenin bizzat kendisinin kusurlu davranışına 

dayanarak yaptığı işlemden kendisinin zarar görmeden yararlanmasına yol 

açacaktır. Doktrinde de belirtildiği gibi bu durum adalet duygusuyla 

                                                 
365 Ekmekçi, Yargı, Dava Süreci, Olası Uygulama Sorunları, s.139; Bilgili, İşe İade Davaları,  s. 
276. 
366 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 233; Duran, İşe İade ve Alacak Davaları, s. 344. 
367 Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 177; Cuma Arif Demir, Açıklamalı ve İçtihatlı İş Güvencesi 
ve İşe İade Davaları, Adalet Yayınevi, 2007, s. 390. 
368 Fevzi Demir, İş Hukuku ve Uygulaması, 4.bası, İzmir, 2005, s. 151. 
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bağdaşmayacaktır. Ancak işçi, işe başladıktan sonra hala bakiye kalan ücreti 

ödemekten kaçınıyorsa bu durumda temerrüde düştüğü ve faizin, işçinin işveren 

tarafından işe başlatılmasıyla doğacağı kabul edilmelidir369. Dolayısıyla peşin 

olarak ödenen ihbar ve kıdem tazminatına yürütülecek faiz, bakiye miktarın işçi 

tarafından ödenmemesiyle bir başka ifadeyle işçinin işveren tarafından işe 

başlatılmasından sonra işlemeye başlayacaktır. Uygulanacak faiz ise yasal faiz 

olmalıdır370. 

 

VII. İŞÇİNİN İŞVERENCE İŞE BAŞLATILMAMASI                    

 

A. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 

 

İş Kanunu’nun 21. maddesi hükmü gereğince işçinin feshin geçersiz olduğu 

iddiasıyla açmış olduğu davanın yargılaması sonucunda, feshin geçersizliğine karar 

verildiği takdirde, işçinin başvurusu üzerine işveren işçiyi bir ay içinde işe 

başlatmazsa, iş sözleşmesini feshetmiş sayılır371. Bu durumda iş sözleşmesi, 

işverenin yaptığı ilk fesih ile değil, işçinin işverence işe başlatılmaması ile sona 

ermiş olacaktır. Zira yapılan yargılama sonunda feshin geçersizliğine karar 

verildiğinde iş sözleşmesinin taraflar arasında kesilmeksizin devam ettiği varsayılır. 

Dolayısıyla devam eden iş sözleşmesi işçinin işverence işe başlatılmamasıyla sona 

ermiş olacaktır.        

 

İşçi tarafından işe başlamak için usulüne uygun olarak yapılan başvuruya 

karşı işverenin, bir aylık süre içinde açık bir biçimde işçiyi işe başlatmayacağını 

bildirmesi yanında, bu süre içinde hiçbir cevap vermemesi, bu süreyi sessiz kalarak 

geçirmesi halinde de talebin işveren tarafından reddedildiği anlaşılmalıdır372. 

Yargıtay’da konuya ilişkin vermiş olduğu bir kararında “ davacı süresi içinde 

                                                 
369 Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 177; Bekir Uzun, Yeni İş Yasası Semineri, İstanbul Ticaret 
Odası Yayınları, No: 2004-31, İstanbul, 2004, s. 90. 
370 Bilgili, İşe İade Davaları,  s. 199. 
371 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 16; Süzek, İş Hukuku, s. 585; Şahlanan, Yeni İş Kanunu, 
s. 90; Güzel, İş Güvencesi, s. 102; Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 595; Ulucan, İş Güvencesi, s. 85. 
372 Şahlanan, Yeni İş Kanunu, s. 90; Uşan, a.g.m., s. 35; Sarıbay, a.g.e., s.254. 
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davalıya işe başlatılması için başvurduğu halde davalı yasal süre olan bir ay içinde 

işe başlatmama konusunda kararını bildirmemiştir. Dolayısıyla zımni olarak işe iade 

etmeyeceğini belirtmiş olduğundan kesinleşen kararda hükmedilen tazminat ve 

boşta geçen süre ücretinin ödenmesi gerekmektedir” şeklinde hüküm tesis 

etmiştir373.                                                                                    

 

İş Kanununun 21. maddesinin 4. fıkrasında da belirtildiği üzere işe 

başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim sürelerine ait ücret 

peşin olarak ödenmemişse bu sürelere ilişkin ücret tutarı ayrıca ödenir. Aynı şekilde 

işveren tarafından yapılmış haklı sebebe dayanan bir fesih de olmadığı için işçi, 

eğer ödenmemişse kıdem tazminatına da hak kazanacaktır. Bildirim sürelerine 

ilişkin ücret ve kıdem tazminatı ilk fesih tarihi itibariyle peşin olarak ödenmişse de 

bu durumda geçersiz sayılan fesih ile işe başlatılmama tarihi arasında geçen süre 

bakımından iş sözleşmesi devam etmiş sayılacağından bu süre zarfında meydan 

gelen farkın da işçiye tekrardan ödenmesi gerekecektir374.    

 

B. Çalıştırılmayan Süreye İlişkin Ücret ve Diğer Haklar 

 

İş Kanunu’nun 21.maddesinin 3. fıkrasında da açıkça düzenlendiği üzere, 

yapılan yargılama sonucu iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine ilişkin verilen 

karar üzerine işçi, işveren tarafından işe başlatılmadığı takdirde iş güvencesi 

tazminatına hak kazanacağı gibi ayrıca işe başlatılsın ya da başlatılmasın boşta 

geçen sürelere ilişkin ücrete ve diğer haklara da hak kazanacaktır. Bu konuyla ilgili 

ayrıntılı bilgi daha önce verildiği için burada tekrardan kaçınılacaktır375. 

 

 

 

 

                                                 
373 Y.9.H.D. 29.01.2007 T., 16730/1129, Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Sayı 15, 
2007/4, s. 340-341; konuya ilişkin başka bir karar, Y.9.H.D. 01.03.2008 T., 2008/828 E., 2008/6866 
K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2008/3, s. 233. 
374 Ulucan, İş Güvencesi, s. 85; Süzek, İş Hukuku,  s. 585; Sarıbay, a.g.e.,  s. 254-255. 
375 Bkz:  s. 98 vd. 
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C. İş Güvencesi Tazminatı   

 

1. Genel Olarak 

 

Feshin geçersiz olduğuna ilişin yargı kararının tebliğinden itibaren işçinin on 

iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurması ve işverenin işçiyi bir ay 

içerisinde işe başlatmaması halinde işverenin iş güvencesi tazminatı ödeme 

yükümlülüğü doğacaktır. İş Kanunu’nun 21. maddesinde işverenin işçiyi başvurusu 

üzerine bir ay içinde işe başlatmaması halinde, işçiye en az dört en çok sekiz aylık 

ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olacağı belirtilmiştir376.  Bu süre 4773 

Sayılı Kanunla değişik eski İş Kanununda ise işçinin en az altı ay en çok bir yıllık 

ücreti tutarı olarak düzenlenmişti( md.13/D, fıkra 1.).         

 

İş güvencesi tazminatı Almanya’da Alman Feshe Karşı Koruma 

Kanunu’nun 10. maddesinde düzenlenmiş olup, buna göre bu süre azami 12 aylık 

ücret tutarıdır. Ancak bu süre 50 yaşını doldurmuş ve 15 yıllık kıdeme sahip işçiler 

bakımından 15 aylık ücret tutarına, 55 yaşını dolurmuş ve 20 yıllık kıdeme sahip 

işçiler bakımından ise 18 aylık ücret tutarına arttırılabilecektir377. 

 

Feshin sendika üyeliği, sendikal nedenlerden dolayı (SK. md.31/VI) veya 

işyeri sendika temsilciliği (SK. md. 30/II) nedeniyle yapılması halinde ise tazminat 

miktarının işçinin bir yıllık ücreti toplamından az olamayacağı belirtilmiştir378. 

 

                                                 
376 İşverene seçimlik bir hak tanıyan bu hükmün iş güvencesini etkisiz hale getirdiği iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesine yapılan iptal başvurusu “…İş ilişkisinde kişisel yapı ön planda olup, 
işverenden zorla bir kişiyi çalıştırmasını istemek beklenemez ise de, işçi ve işverenin hak ve 
yükümlülükleri arasında ölçülü ve makul bir dengenin, işverene tazminat ödeme yükümlülüğü 
getirilmek suretiyle kurulduğu anlaşıldığından kuralda Anayasaya aykırılık 
görülmemiştir.”gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince reddedilmiştir. 19.10.2005 T., 2003/66 E., 
2005/72 K., RG. 24.11.2007, Sayı 26710. 
377 Alpagut, Karşılaştırmalı Hukukta İşçinin Feshe Kaşı Korunması, s. 101; Kuvvet Lordoğlu, 
AB Üyelerinde İş Güvencesi Üzerine Yorumlar, Çalışma Hayatımızda Yeni Dönem, Türkiye 
Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası, Marmaris, 2002, s. 37. 
378 Y.9.H.D. 17.09.2007 T., 2007/13447 E., 2007/26772 K., İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 81, Sayı 2, 
2008, s. 948-949. 
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İşverenin, işçiyi işe başlatmayacağını bildirmesinden sonra, bu bildirimini 

geri alıp işe başlatacağını ifade etmesi halinde ise bunun yeni bir sözleşme için icap 

niteliği taşıyacağı ifade edilmiştir. Zira işverenin, işçiyi işe başlatamayacağını 

bildiren beyanı ile iş sözleşmesi feshedilmiş sayılacaktır. Fesih yapıldığı anda tüm 

hüküm ve sonuçlarını doğuracağından artık bundan geri dönülmesi ancak yeni bir 

sözleşme için icap teşkil edecektir379. 

 

2. Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Kriterler 

 

 İşçiye işe başlatılmaması halinde verilecek olan tazminat miktarı en az dört 

en çok sekiz aylık ücret tutarında bir tazminat olacağından, tazminatın tespitinde 

hangi hususların dikkate alınması gerektiği önem arz etmektedir. Zira tazminatla 

ilgili olarak alt ve üst sınır belirtilmiş ancak yargılama makamının bu limitler 

dahilinde kalmak kaydıyla hangi ölçüte göre hüküm vereceği kanunda açıkça 

düzenlenmemiştir. Bu kriterle ilgili olarak Yargıtay’ın farklı ölçüleri dikkate alan 

kararları olduğu gibi, İş Kanunu’nun gerekçesinde de bu konuya değinilmiştir. 

 

 4857 sayılı İş Kanunu’nun gerekçesinde tazminatın iş sözleşmesinin sona 

erdirilme nedenleri ve işverenin işçiyi işe başlatmama nedenleri göz önüne alınarak 

belirleneceği ifade edilmişken, 4773 sayılı İş Kanunu döneminde tazminatın iş 

sözleşmesinin sona erdirilme sebepleri ve işçinin kıdemi göz önünde 

bulundurularak belirleneceği ifade edilmişti380. 

 

 Öğretide bir görüş, tazminatın belirlenmesinde işçinin kıdeminin ve fesih 

sebebi gibi hususların göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmektedir381. 

 

 Bir başka görüş ise tazminat miktarının belirlenmesinde işçinin kıdeminin 

değil de,  fesih sebebinin dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu görüşe 

göre aynı gerekçeye dayanarak iş sözleşmesi sona erdirilen işçilerin salt 

                                                 
379 Sarıbay, a.g.e. s. 257. 
380Uçum,/Çakmakçı, a.g.e., s. 55-56. 
381 Şenocak/Kılıçoğlu, a.g.e.,  s. 484. 
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kıdemlerinin farklı olması sebebiyle fark yaratmak doğru olmayacaktır. Bununla 

birlikte henüz yargılama sırasında işverenin, işçiyi işe başlatıp başlatmayacağının 

belli olmaması sebebiyle de, henüz belli olmayan ve gelecekte meydana gelecek bir 

fiile ilişkin olarak tazminat belirlemek mümkün olmayacaktır. Bu sebeple de 

tazminat miktarının sınırının belirlenmesinde işverenin hukuka aykırı davranışının 

ağırlığının bir başka ifadeyle fesih sebebinin göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir382. 

 

 Yargıtay ise bazı kararlarında işçinin kıdemi383 ile fesih sebebinin384 dikkate 

alınacağını belirtirken bazı kararlarında fesih şeklinin385 dikkate alınması gerektiği 

şeklinde hüküm tesis etmektedir. 

 

 Doktrin ve Yargıtay kararları birlikte değerlendirildiğinde kesin bir ölçü 

söylemekten ziyade her somut olay için konunun değerlendirilmesi daha yerinde 

olacaktır386. Zira aynı fesih sebebine dayanarak yapılan toplu fesihlerde salt işçilerin 

kıdemlerine bakılarak tazminatın belirlenmesi isabetli olmayacağı gibi, fesih 

sebebinin tek ölçüt olarak göz önüne alınmasında ise bunu derecelendirmek zor 

olacağından sağlıklı bir karar verilemeyecektir. Bu sebeple her somut olay kendi 

içinde değerlendirilerek ve tarafların menfaatleri dengelenerek işçinin çalışma 

süresi ve fesih sebebinin birlikte dikkate alınarak bir sonuca varılması gerekecektir. 

Bununla birlikte işveren tarafından yeniden işe başlatılan işçinin iş sözleşmesi bir 

süre sonra geçersiz fesihle yeniden sona erdiriliyorsa işçinin açmış olduğu ikinci işe 

iade davasından üst sınırdan tazminata hükmedilmelidir387. 

 
                                                 
382 Ekmekçi, İşe İade Davaları, s. 175, dp.12 
383 “4857 Sayılı Yasanın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının al ve üst 
sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususla nazara 
alınarak bir belirleme yapılmalıdır. Fesih nedeni de dikkate alınarak, yaklaşık 13 yıllık hizmeti 
bulunan davacı için anılan tazminatın alt sınırdan belirlenmesine karar verilmesi hatalıdır” Y.9.H.D. 
26.02.2007 T., 2006/33887 E., 2007/5314 K, Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Sayı 
14, 2007/3, s. 209; Y.9.H.D. 30.04.2007 T., 2007/5646 E., 2007/13561 K., Legal İHSGHD 2007/16, 
s 1574. 
384 Y.9.H.D. 05.06.2006 T., 2006/11496 E., 2006/16238 K., İBD. C.80, Sayı 6, 2006, s. 2709. 
385 Y.9.H.D. 07.6.2004 T.,2004/3203 E., 2004/13824 K, Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 265, 
dp.18. 
386 Şahlanan, 2003 Yılı Kararları, s. 106-107. 
387 Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 20. 
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Yargıtay konuya ilişkin vermiş olduğu bir kararında “Mahkemece feshin 

geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi yerindedir. Ancak, işyerinde 

10 yıllık kıdemi olan davacı işçinin işe başlatmama tazminatının 8 aylık ücret 

olarak belirlenmesi hatalı bulunmuştur. Dairemizce işe başlatmama tazminatının 

yasal sınırlar olan 4 ila 8 ay arasında işçinin kıdemi, fesih nedeni, işçinin ücreti gibi 

olgular dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği vurgulanmakta ve bu olgu 

kararlılıkla uygulanmaktadır. İşyerinde 10 yıllık kıdemi olan davacı işçi için işe 

başlatmama tazminatının 5 aylık ücreti tutarında belirlenmesi dosya içeriğine uygun 

düşmektedir” şeklinde hüküm tesis etmiştir388. 

 

Tazminat miktarının hiçbir gerekçe gösterilmeksizin üst sınır üzerinden 

belirlenmesi Yargıtay tarafından bozma nedeni olarak kabul edilmiştir389. Ancak 

kanunda mutlak emredici bir hüküm bulunmadığından ve tazminatın alt sınır 

üzerinden kararlaştırılması yönünde mutlak bir düzenleme bulunmadığından 

hakimin tazminat miktarını üst sınır üzerinden belirlemesi halinde bunun 

gerekçesini açıklamaya zorunlu tutulmasının isabetli olmadığı belirtilmektedir390. 

 

Bununla birlikte iş güvencesi tazminatı işe iade davasının bir sonucu olduğu 

için, feshin geçersizliğine karar veren mahkemenin işçi tarafından ayrıca bir talepte 

bulunulmasa dahi iş güvencesi tazminatına hükmetmesi gerekmektedir391. 

 

 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31. maddesine göre; sendika üyeliği 

veya sendikal faaliyetlerden dolayı iş sözleşmesinin feshi halinde ise İş Kanununun 

18, 19, 20 ve 21. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ödenecek tazminat işçinin bir yıllık 

ücret tutarından az olamayacaktır. Ancak işçinin dava dilekçesinde bir yıllık ücret 

tutarından az bir miktar talep etmiş olması halinde taleple bağlılık ilkesi gereği talep 

edilen miktar üzerinden hüküm tesis edilmesi gerekecektir392. 

                                                 
388 Y.9.H.D. 18.06.2007 T., 2007/9560 E., 2007/19225 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2008/1, s. 297-298. 
389 Y.9.H.D. 19.01.2004 T.,  2004/22196 E., 2004/ 261K., Tekstil İşveren Dergisi, Ağustos 2004; s. 
36-37. 
390 Güzel, İş Güvencesi, s. 114, dp.298; Sarıbay, a.g.e., s. 261. 
391 Şahlanan, 2003 Yılı Kararları, s. 105; Süzek, İş Hukuku, s.586. 
392 Y.9.H.D. 31.03.2005 T. 2005/9014 E., 2005/11551 K., Şenocak/Kılıçoğlu, a.g.e., s. 485, dp.1969 
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3. İşçiye Ödenmesi Gereken Tazminat Miktarı 

 

Tazminat miktarının hesabında işçinin hangi ücretinin göz önüne alınacağı 

da önemlidir. İş Kanunu’nun 21. maddesi hükmünde en az dört aylık ve en çok 

sekiz aylık ücret tutarında tazminat ifadesine yer verilmiş, bunun dışında işçinin 

çıplak ücretine mi, giydirilmiş ücretine göre mi tazminatın belirleneceği açıklığa 

kavuşturulmamıştır.  

 

 Öğretide ağırlıklı olarak kanunda ücret terimi kullanıldığı için iş güvencesi 

tazminatının çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanacağı belirtilmektedir393. Nitekim 

Yargıtay’da bu yönde hüküm tesis etmektedir. Yargıtay konuya ilişkin olarak 

vermiş olduğu bir kararında, tazminatın brüt ücret üzerinden hesaplanması 

gerektiğini, ikramiye ve diğer sosyal hakların dikkate alınmaması gerektiğini 

belirtmiştir394. İhbar ve kıdem tazminatının hesabında olduğu gibi asıl ücret yanında 

para ile ölçülmesi mümkün olan diğer hakların bu tazminatın belirlenmesinde 

dikkate alınmasının daha yerinde olacağı da savunulmaktadır395. 

 

 Kanunda işçiye ödenecek tazminat tutarı belirtilirken ücret ifadesi 

kullanılmış, ancak işçinin çalıştırılmadığı süreye ilişkin en çok dört aya kadar 

doğmuş ücret ve diğer haklarının kendisine ödeneceği belirtilirken ücret ve diğer 

haklar ifadesi kullanılmıştır. Kanunda bu şekilde iki farklı ifadenin kullanılması 

nedeniyle tazminatın belirlenmesinde brüt ücretin dikkate alınması yerinde 

olacaktır. 

 

                                                 
393 Ulucan, İş Güvencesi, s. 58; Güzel, İş Güvencesi, s. 108; Alpagut, Yargıtay Kararları Işığında 
İş Güvencesi s. 104.; Ekmekçi, İşe İade Davaları, s. 174-175; Ekonomi, Hizmet Akdinin Feshi, s. 
16; Çelik, İş Güvencesi, s. 44; aynı yazar, İş Hukuku, s. 287; Şahlanan, İş Güvencesinin Kapsamı, 
s.19; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 178; Kılıç/Şenocak, a.g.e., s. 484;  Mollamahmutoğlu, a.g.e., 
s. 596; aksi görüş Çil, a.g.e., s. 1422. 
394 Y.9.H.D. 09.10.2003 T., 2003/12544 E., 2003/16689 K, Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 708-
709. 
395 Ulucan, İş Güvencesi, s. 85; Güzel, Tartışmalar, s. 7. 
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 Brüt ücret, öğretide çoğunlukla kabul edildiği üzere işverenin işçiyi işe 

başlatmayacağını bildirdiği veya bir aylık sürenin sonunda işçiyi işe başlatmayarak 

iş sözleşmesini feshettiği tarihte alması gereken ücret üzerinden hesaplanmalıdır396. 

 

İş güvencesi tazminatının süre olarak belirlenmesi gerekmekte olup, miktar 

olarak belirlenemez397.  

 

4. Tazminata Uygulanacak Faiz 

 

a. Faizin Başlangıç Anı 

 

  İş Kanununun 21. maddesinde açıkça işverenin bir aylık yasal süre içinde 

işçiyi işe başlatmaması halinde tazminat ödemekle yükümlü olacağı belirtilmiştir. 

Dolayısıyla iş güvencesi tazminatı, işe iadeye ilişkin kararın kesinleşmesini takiben 

işçinin on iş günü içinde işverene başvurması ve bir aylık süre içinde işveren 

tarafından işe başlatılmaması halinde muaccel olacaktır398. Bu sebeple de bu 

tarihten itibaren faiz işleyecektir399. 

  

Yargıtay’da faizin muacceliyet tarihinden itibaren işleyeceğini kabul etmiş 

ve yerel mahkemenin dava tarihinden itibaren faiz işleyeceği yönünde vermiş 

olduğu kararı bozmuştur400.  

 

                                                 
396 Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 265; Günay, a.g.e., s. 912; Sarıbay, a.g.e., s. 258; Aksi görüş, 
Ekmekçi’ye göre ise fesih tarihindeki değil, hükmün kesinleşmesine kadar olan en son brüt ücretin 
hesaplanması gerekmektedir, İşe İade Davaları, s. 174, aynı yazar, Tebliğlerin Değerlendirilmesi, 
s. 177. 
397Y.9.H.D. 30.09.2004 T., 2004/5562 E., 2004/1062 K.; Y.9.H.D. 23.06.2004 T., 2004/2823 E., 
2004/15568 K., Çil, a.g.e., s. 1534-1535. 
398 Ekmekçi, İşe İade Davaları, s. 176-177; Alpagut, İş Güvencesi, s. 249; Özekes, İşe İade 
Davaları, s. 168; Soyer, Tebliğ, s. 62; Mollamahmutoğlu, a.g.e., s. 596; Şahlanan, 2003 yılı 
Kararları, s. 110; Kılıçoğlu/Şenocak, a.g.e., s. 484; Eyrenci/Taşkent/Ulucan, a.g.e., s. 178; Günay, 
a.g.e., s. 912; Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 266; Süzek, İş Hukuku, s. 587. 
399 Aksi Görüş, Faiz işlemesi işin muacceliyet tarihinin değil, temerrüd tarihinin dikkate alınması 
gerektiğini, işveren temerrüde düşürülmeden faizin işlemeyeceğini belirtmektedir. Sarıbay, a.g.e.,  s. 
262-263.  
400 Y.9.H.D.30.10.2003 T, 2003/18346 E., 2003/18437 K., Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 707-
708. 
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b. Faizin Miktarı 

 

İş güvencesi tazminatına işletilecek faizle ilgili olarak İş Kanununda özel bir 

düzenleme yapılmamıştır. Dolayısıyla 3095 sayılı Kanunu Faiz ve Temerrüt Faizine 

ilişkin Kanun çerçevesinde işverenin temerrüde düştüğü tarihten itibaren yasal faiz 

uygulanacaktır. 

 

c. Zamanaşımı 

 

İş güvencesi tazminatı, ücret alacağı niteliğinde olmayıp401, işçiye, işveren 

tarafından işe başlatılmaması halinde ödenecek bir tazminattır. Dolayısıyla işçinin 

işe başlatılmaması nedeniyle işveren tarafından ödenecek bu tazminat B.K. md. 125 

hükmü uyarınca on yıllık zamanaşımına tabidir. 

 

VIII. GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARINA İLİŞKİN HÜKMÜN 

EMREDİCİLİĞİ 

 

A. Mutlak Emredici Nitelik 

  

İş Kanunu’nun 21. maddesinin son fıkrasında, bu maddenin birinci, ikinci ve 

üçüncü fıkra hükümlerinin sözleşmelerle değiştirilemeyeceği ve aksi yönde yapılan 

sözleşmelerin geçersiz olduğunu hükme bağlanmış ve maddenin gerekçesinde bu 

maddede belirtilen tazminatların arttırılması amacıyla bunların değiştirilemeyeceği 

belirtilmiştir402. 

 

Buna göre işverenin işçiyi 1 ay içinde işe başlatma zorunluluğu, işe 

başlatmaması halinde ödenecek tazminatın miktarı, işçinin yargılama süresi 

boyunca çalıştırılmadığı süre için dört aylık ücreti ve diğer hakları ve işçinin 

bildirim sürelerine ilişkin yaptığı peşin ödemenin bu alacaktan mahsup edilmesine 

                                                 
401 D.3.H.D. 15.02.2007 T., 2006/3799 E., 2007/414 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2007/3, Sayı 14, s. 179; Engin, İşe İade, s. 76. 
402 Uçum/Çakmakçı, a.g.e., s.55-56. 
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ilişkin esaslar üzerine taraflar arasında işçinin lehine veya aleyhine olarak 

sözleşmeler yapılamayacak, yapıldığı takdirde ise geçersiz sayılacaktır. 

 

İş Kanunu’nun 21.maddesinin ilk üç fıkrası böylece mutlak emredici hale 

getirilmiş ve tarafların sözleşme serbestisi sınırlanmıştır403. 

 

Bu düzenleme işçi aleyhine yapılacak bireysel sözleşmelerin önlenmesi 

bakımından yerinde olmakla birlikte, özellikle toplu iş sözleşmelerinde işçi lehine 

yapılacak düzenlemeleri önlemesi bakımından yerinde olmamıştır404. Bununla 

beraber İ.K.’nın 21. maddesinin son fıkrasının Anayasanın toplu iş sözleşmesi ve 

sözleşme özgürlüklerine ilişkin kurallarına aykırılığı nedeniyle açılan iptal davası, 

Anayasa Mahkemesi tarafından işçi ile işveren arasında hak ve yükümlülükler 

konusunda anayasanın 13. maddesinde405 öngörülen ölçütlere uygun bir denge 

oluşturduğu gerekçesiyle reddedilmiştir406. 

 

B. İşe İade Davası Açma Hakkını Ortadan Kaldıran Protokolün Geçersizliği  

 

İşçinin, iş sözleşmesi devam ederken veya sona erdiği sırada işe iade davası 

açma hakkından feragat ettiğine ilişkin hazırlanan ibraname ve feragatnamelerin 

geçersiz olduğuna ilişkin düzenleme İş Kanununda açıkça yer almasa bile, 21. 

maddenin son fıkrasının emredici nitelikte olması karşısında, bu tür düzenlemelerin 

bir geçerliliğinin bulunmadığı kabul edilmektedir407. Nitekim İsviçre Borçlar 

Kanunu’nda bu hüküm açıkça düzenlenmiş ve “işçi, iş sözleşmesi devam ederken 

                                                 
403 Süzek, İş Hukuku, s. 590. 
404Ömer Ekmekçi, Toplu İş Hukuku Bakımından İş Güvencesi Yasa Tasarısının 
Değerlendirilmesi, Türk İş Hukukunun Güncel Sorunları 2001 Temmuz Toplantısı, İstanbul, 
İstanbul Barosu Yayınları, 2001, s. 59; Güzel, İş Güvencesi, s, 117; Süzek, İş Hukuku, s. 590; 
Uçum, Fesih Bildirimine İtiraz, s. 2230; Tuncay, İş Güvencesi, s. 12 
405 Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde 
belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
aykırı olamaz. 
406 Anayasa Mahkemesi, 19.10.2005 T., 2003/66 E., 2005/72 K. R.G. 24.11.2007 T. Sayı 26710. 
407 Münir Ekonomi, İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Tarafların Anlaşması, İbraname ile 
İş Güvencesi Davasından Feragat ve Sulh, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin 
Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, Sayı 1, 2006, s. 43 vd. (Feragat ve Sulh); Alpagut, Yargıtay 
Kararları Işığında İş Güvencesi, s. 100; Taşkent, 2004 Yılı Kararları, s. 64. 
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ve sona ermesinden sonra bir ay içinde kanunun emredici hükümlerinden veya toplu 

iş sözleşmesinin emredici kurallarından doğan alacaklarından vazgeçemez” hükmü 

yer almıştır408. 

 

Taraflar arasında imzalanan böyle bir feragatname Anayasanın 36. 

maddesinde yer alan “Herkes…yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia 

ve savunma hakkına sahiptir” şeklindeki düzenlemeye de aykırıdır409. 

 

 Nitekim Yargıtay’da konuya ilişkin bir kararında; “…Dosya içeriğine ve 

özellikle davacıya ihbar ve kıdem tazminatı ödenmiş bulunmasına göre iş 

sözleşmesinin davalı işverence 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesi uyarınca 

feshedildiği anlaşılmaktadır. Taraflarca fesih tarihinde düzenlenen 14/06/2004 

tarihli protokolün 2. maddesinde davacının 4857 sayılı Kanunun 17 ila 21. 

maddelerinden kaynaklanan bütün talep ve dava haklarından feragat ettiği 

belirtilmiştir. İşçinin, feshin geçersizliğini ileri sürerek işe iade davasını açma 

hakkı, anılan yasanın 21. maddesinde düzenlenmiş olup, aynı yasanın 21. maddesi 

son fıkrasına göre yasa ile getirilen bu hakkın değiştirilmesini veya ortadan 

kaldırılmasını öngören sözleşme hükümleri geçersizdir. Bu nedenle söz konusu 

protokole değer verilerek davanın reddi doğru değildir” şeklinde hüküm tesis ederek 

işçinin feshin geçersizliğini ileri sürerek işe iade davası açma hakkını değiştiren 

veya ortadan kaldıran sözleşme hükümlerinin İş Kanunun 21 inci maddesinin son 

fıkrasına göre geçersiz olduğuna karar vermiştir410. Yargıtay dava açma hakkından 

                                                 
408 Emine Tuncay Kaplan, İşçinin İbraname ile 4857 Sayılı İş Kanununun 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
Maddeleri İşe İş Kanunundan Doğan Talep ve Dava Haklarından Feragatinin Geçerli Olup 
Olmadığı Sorunu Karar İncelemesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, 
30. Yıl Armağanı, Ankara, 2006, s. 327 vd. 
409 Taşkent, 2004 Yılı Kararları, s. 64. 
410 Y.9.H.D. 27.12.2004 T., 2004/32713 E., 2005/1005 K., Fevzi Şahlanan, İşe İade Davası Açma 
Hakkını Ortadan Kaldıran Protokolün Geçersizliği (Karar İncelemesi), Tekstil İşveren Dergisi, 
Sayı 306, Haziran 2005, s. 42; Aksi görüş, Geçersiz fesi iddiasıyla dava açma hakkı en erken fesih 
anında doğacağından, fesih anında doğan bir haktan feragatname ile vazgeçilebilir, Engin, İşe İade 
ve Uygulama Sorunları, s. 82; aynı yazar, İşe İade, s. 57. 
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feragati içeren düzenlemelerin geçersiz olduğu yolundaki görüşünü daha sonra da 

tekrarlamıştır411.    

 

 Öğretide bir görüş ise Yargıtay kararında haklı olarak belirtildiğinin aksine 

işçinin dava açma hakkından feragatinin geçerli olabileceğini ileri sürmektedir. Bu 

görüş, dava açma hakkından feragatin geçersiz olduğuna ilişkin bir düzenlemenin 

kanunda yer almadığını ve bu hususun mutlak emredicilik yasağı dışında kaldığını, 

İK. md 21/son hükmünün işe iade davasının açılmasıyla ilgili olmayıp, iş güvencesi 

tazminatı ve boşta geçen süreye ilişkin ücreti düzenlediğini belirtmektedir412. 

 

 İşe iade davası açıldıktan sonra ise işçinin davadan feragat etmesi 

mümkündür413. 

 

IX. İŞE İADE KARARININ İCRASI 

 

A. İşe İade Kararının Niteliği 

 

Medeni Usul Hukukunda davalar istenen hukuki korumaya veya talep 

sonucuna göre çeşitli şekilde ayrılmaktadırlar.  Talep sonucuna göre davalar eda, 

tespit ve inşai dava olmak üzere üçe ayrılmaktadır. İşe iade davasının talep 

sonucuna göre de bu davanın niteliği belirlenecektir. 

 

Bir hukuki durumun kurulması, kaldırılması ve değiştirilmesi için davacının 

tek taraflı iradesinin yeterli olmadığı, bir mahkeme kararının gerekli olduğu 

durumlarda açılan davalar inşai, bir başka ifadeyle yenilik doğuran davalardır 414. 

İşverenin iş sözleşmesinin feshi için dava açmasına gerek olmadığından ve işçinin 

                                                 
411Y.9.H.D. 08.04.2008 T., 2007/27825 E., 2008/7827 K., İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 82, Sayı 4, s. 
2134; Y.9.H.D. 17.04.2006 T., 2006/6103 E., 2006/9953 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve 
Hukuk Dergisi, Sayı 10, Mart 2006, s. 169. 
412 Tuncay, Geçerli Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları, s. 30; Ekonomi, Feragat 
ve Sulh, s. 43 vd. 
413 Bkz: s. 79. 
414 Var olan hukukim durumu değiştiren, kaldıran veya yeni bir hukuki durum yaratan davalara inşai 
dava denilmektedir. Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 292. 
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açmış olduğu işe iade davası sonucu yeni bir hukuki durum kurulmadığından işe 

iade davası inşai dava değildir415. 

 

İşe iade davasının niteliğinin inşai dava olmadığı yönünde görüş birliği 

olmasına rağmen tespit davası mı416 yoksa eda davası mı417 olduğu hususu 

tartışmalıdır. 

 

Yargıtay, vermiş olduğu kararlarda bu davayı bir tespit davası olarak 

görmektedir. Hukukumuzda bir hukuki ilişkinin varlığı veya yokluğunun tespiti için 

açılan davalar tespit davalarıdır. Yargıtay kararlarında, feshin geçersizliği isteminin 

işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süreye ilişkin ücreti de kapsadığını, 

nitekim bunların talep olmasa da karara bağlanıyor olmasının bu durumu 

doğruladığını, feshin geçersizliğine bağlı olan bu hükümlerin tespit niteliğinde 

olduğunu ve tahsili yönünde hüküm kurulamayacağını belirtmektedir418. Öğretide 

bir görüş, yargılama makamından istenen hukuki korumanın feshin geçersizliğinin 

tespiti olması sebebiyle davanın tespit davası olarak nitelendirilmesi gerektiğini 

belirtmektedir419. 

 

Ancak davaya asıl niteliğini kazandıran talep işe iadedir. Dolayısıyla işe iade 

davasını tespit davası olarak nitelendirmek için işçinin işe iadesine yönelik eda 

hükmünün verilmemiş olması başka deyişle sadece feshin geçersizliğinin tespitine 

karar verilmesi, işçinin işe iadesine karar verilmemesi gerekmektedir. Eda davaları 

bir şeyin yapılması, verilmesi, ödenmesi ya da bir şeyden kaçılması hususlarına 

ilişkindir. İş Kanununun 21.maddesinin 1.fıkrasında da “…tespit edilerek feshin 

geçersizliğine karar verildiğinde, işveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmak 
                                                 
415 Özekes, 20. ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 495; aynı yazar, İşe İade Davaları, s. 137; 
Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 191. 
416 Bir hukuki ilişkinin var olup olmadığının tespitin yönelik davalara tespit davası denilmektedir. 
Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 287. 
417 Davalının, bir işi yapmaya, bir şey vermeye veya bir işi yapmaya mahkum edilmesine yol açan 
davalara eda davası denilmektedir. Kuru/Arslan/Yılmaz, a.g.e., s. 286. 
418 “…işe başlatmama tazminatı ve dört aya karar boşta geçen süre için öngörülen ücret alacağı 
feshin geçersizliğine bağlanmış tespit mahiyetine hükümlerdir” Y.9.H.D. 23.12.2004 T, 2004/20355 
E, 2004/29236 K, Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e s. 698-699, aynı yazar, Y.9.H.D.10.06.2004 T., 
2004/13223 E., 2004/14424 K, a.g.e s. 694.  
419 Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 193. 
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zorundadır” hükmü düzenlenmiştir. Bu hükümde açıkça işverene bir şeyi yerine 

getirmesi yükümlülüğü yüklenmiştir. Dolayısıyla bu davanın bir eda davası 

olduğunun kabulü gerekmektedir420. 

 

B. İşe İade Kararının ve İşe İadeye Bağlı Parasal Hakların İcrası 

 

1. İşe İadenin İcrası 

 

İş Kanunun 21.maddesinde işverene seçimlik bir hak tanınmış olup, işçiyi 

işe iade etmediği takdirde iş güvencesi tazminatı ödemekle yükümlü olduğu 

belirtilmiştir. İlk talep açısından işe iade, bu gerçekleşmediği takdirde tazminat 

olmak üzere biri eda, diğeri tespit hükmü biçiminde iki husus karara 

bağlanmaktadır. Bu da dolayısıyla hükmün icrası aşamasında sorunlara yol 

açmaktadır. 

 

İşçinin işine iadesi eda hükmü niteliğinde olmasına rağmen bir şeyin yerine 

getirilmesine ilişkin ilamların kapsamında icra edilmesi mümkün değildir. Zira 

kanun işverene seçimlik bir hak tanımaktadır. Dolayısıyla işverenin işçiyi işe 

başlatma yükümlülüğü mutlak değildir. İşveren işçiyi işine iade etmediği takdirde 

bunun zorla yerine getirilmesi mümkün olmayacağından bunun ilamlı icra yoluyla 

yerine getirilmesi de olanaklı olmayacaktır421. 

 

2. İş Güvencesi Tazminatı ve Dört Aylık Ücretin İcrası 

 

 Yargıtay kararlarında, iş güvencesi tazminatı ve boşta geçen süreye ilişkin 

dört aylık ücretin rakam olarak değil, süre olarak belirtilmesi gerektiğini ve ilamda 

yer alan bu alacakların tespit niteliğinde422 hükümler olmasından dolayı ilamlı 

                                                 
420 Özekes, İşe İade Davaları, s. 137-138; aynı yazar, 20. ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 
495; Ekmekçi, Tebliğlerin Değerlendirilmesi, s. 179; Güzel, İş Güvencesi, s. 106. 
421 Özekes, 20.ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 498-499; Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 
271-272; Sarıbay, a.g.e., s.274. 
422 Y.9.H.D. 04.12.2007 T., 2007/22476 E., 2007/36807 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, 2008/ 2, s. 262-263. 
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icraya konu olamayacaklarını belirtmektedir423. Yargıtay başka bir kararında ise 

alacaklının, borçluya işe dönmek için süresinde başvurup başvurmadığının 

belirlenmesi, diğer haklar ifadesi içerisine hangi hak ve alacakların dahil olacağının 

ve net alacağın hesaplanmasının yargılamayı gerektirmesi gerekçesiyle ilamlı takip 

yapılamayacağını karara bağlamıştır424. 

 

Yargıtay’ın da haklı olarak belirttiği üzere işçinin işe başlatılmaması hali 

için öngörülen iş güvencesi tazminatı tespit hükmü niteliğindedir425 ve ilamlı icraya 

konu olamaz. Zira kanunda işçinin mutlak olarak işine iadesine karar verilmemekte, 

işçinin işine iade edilmeme ihtimali de göz önüne alınarak tazminat miktarı 

belirlenmekte ve eda hükmü verilmemektedir. Yargıtay’ın bu tazminatın rakamsal 

olarak belirlenmemesi gerektiği yönündeki görüşü karşısında da ilamlı icraya hangi 

miktar üzerinden konulacağı sorunu olacaktır. Kaldı ki bu tazminata hak 

kazanabilmek için işçinin yasal süresi içinde işverene başvurmuş olması ve 

işverenin de işe başlatmamış olması gerekmektedir. İcra memurunun bu koşulların 

oluşup oluşmayacağını tespit etmesi mümkün olamayacağından ve işçinin işe 

başlamış olsa dahi ilamlı icraya başvurarak tazminatı tahsil edebilmesi mümkün 

olacağından iş güvencesi tazminatı alacağı ilamlı icraya konu olamayacaktır. 

 

Çalıştırılmayan süreye ilişkin ücrete hak kazanabilmek için de yine işe iade 

kararının tebliğinden itibaren on iş günü içinde işverene başvurmak gerektiğinden, 
                                                 
423 “…icra takibinin dayanağı olan ilamın hüküm fıkrasının incelenmesinde; yargılama gideri ve 
avukatlık ücreti dışındaki kısımların eda hükmünü içermediği anlaşılmaktadır Dayanak ilam tespit 
niteliğindedir. Olayda 4857 sayılı Yasanın 21. maddesindeki koşulların oluşup oluşmadığının 
değerlendirilmesi yargılamayı gerektirmekte olup, ilamlı takip yapılamaz. Hukuk Genel Kurulu’nun 
08.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E. Sayılı kararında da vurgulandığı üzere (ilamların infaz edilecek 
kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. O nedenle 
sınırlı yetkili icra mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez.” 
Y.12.H.D. 24.05.2004 T., 2004/8995 E., 2004/13066 K., Bilgili, İşe İade Davaları, s. 211-212; 
Y.12.HD.22.02.2005 T, 2005/88E., 2005/3489 K, Günay, a.g.e., s. 936; aynı yazar, Y.12.H.D, 
22.02.2005 T., 2005/78 E., 2005/3481 K., s. 937. 
424 “…dayanak ilamın 3 nolu bendinde öngörülen hususlardan alacaklının, borçluya işe dönmek için 
süresinde başvurup başvurmadığının belirlenmesi, diğer haklar ifadesi içerisine hangi hak ve 
alacakların dahil olacağının ve net alacağın hesaplanması yargılamayı gerektirmektedir. Ayrıca, 
olayda 4857 Sayılı Yasanın 21. maddesindeki koşulların oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi de 
yargılamaya muhtaçtır. İlamlı takip yapılamaz” Y.12.H.D. 25.02.2005 T., 2005/284 E., 2005/3780 
K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 2005/2, s. 169. 
425 Özekes, 20. ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 495; Bilgili, İşe İade Davaları, s. 210; 
Güzel, İş Güvencesi, s. 107; Aksi Görüş, Ekmekçi, Tebliğlerin Değerlendirilmesi, s. 179. 



 133

icra müdürünün bu koşulun oluşup oluşmadığını tespit etme imkanı 

bulunmadığından ve ilamda bu alacak rakamsal olarak belirlenmediğinden ilamlı 

icraya konu olamayacaktır. 

 

İşçinin her iki alacak bakımından da ilamlı icraya gitmesi mümkün 

olmadığından, bu miktarların tespiti için ayrı bir dava açması veya doğrudan 

ilamsız icraya başvurması gerekecektir. Ancak ilamsız icraya başvurması durumda 

işverenin süresi içinde başvurarak takibi durdurma imkanı bulunmaktadır (İİK. md. 

66). Bu durumda işçi dilerse icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını talep 

edebilir (İİK. md. 68), dilerse genel mahkemede itirazın iptali davası açabilir (İİK. 

md. 67). 

 

İşçinin, duran takibe devam edebilmeyi sağlamak amacıyla icra 

mahkemesinden itirazın kaldırılmasını talep edebilmesi için İİK md. 68’de sayılan 

belgelerden birine sahip olması gerekmektedir426. Takip konusu alacak bu 

belgelerden birine bağlı değilse alacaklı icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını 

talep edemeyecektir, bu durumda başvuracağı yol itirazın iptali davası açmaktır. 

Zira işçinin icra takibi yapmasına neden olan mahkeme ilamı yetkili makamlardan 

alınmış bir belge olsa da itirazın kaldırılması için yeterli bir belge değildir427. 

 

İcra mahkemesinden itirazın kaldırılması yoluna başvurulması için tespit 

hükümlerinin kayıtsız şartsız bir borç ikrarını da içermesi gerekmektedir. Ancak 

mahkeme ilamı, borcu tespit etmekle beraber bunu şarta bağlamaktadır. Dolayısıyla 

icra mahkemesinden itirazın kaldırılması talep edilemeyecektir428. 

 

Bu durumda işçinin alacağını tahsil etmesi için işe iade davasının ilamında 

yazan miktarın tespiti için ayrı bir alacak davası açması ya da ilamsız icra yoluna 

                                                 
426 İmzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senet veya resmi dairelerin veya 
yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belge. 
427 Özekes, İşe İade Davaları, s. 165; aynı yazar İşe İade Davalarında Hüküm Altına Alınan 
Alacakların Takibi ve İcra Tazminatları, Sicil Dergisi, Sayı 4, Aralık 2006, s. 34(Alacakların 
Takibi ve İcra Tazminatları). 
428 Özekes, 20. ve 21. Maddelerin Değerlendirilmesi, s. 507; aynı yazar, İşe İade Davaları, s. 165 
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başvurması gerekecektir. Ancak takip ilamsız icraya konulduğunda işveren yedi 

gün içinde itiraz ettiği takdirde takip duracaktır. İşçinin takibe devam edebilmesi 

için itirazın iptali davası açması gerekecektir. 

 

İtirazın iptali davası açan işçi, işverenin takibi kötüniyetli olarak 

durdurduğunu ileri sürerek icra inkar tazminatı da isteyebilecektir. Bu durumda ise 

işçinin takibe koyduğu miktar ile yargılama sonunda belirlenen miktarın aynı 

olması gerekmektedir.  

 

İtirazın iptali davasının işçi lehine sonuçlanması halinde işçinin takibe 

koyduğu miktar ile yargılama sonunda belirlenen miktarın aynı olması durumunda 

işverenden, alacağın %40’ı oranında icra inkar tazminatı da alabilecektir429. Ancak 

işverenin, işçinin takipte talep ettiği miktara haklı olarak itiraz etmesi, hesap hatası 

olduğu itirazında bulunması ve yine itirazın iptali davası sonucunda itirazının doğru 

çıkması durumunda işveren aleyhine icra inkar tazminatına 

hükmedilemeyecektir430. 

 

İşverenin yapmış olduğu itirazın haklı olduğu kabul edilerek itirazın iptali 

davasının reddine karar verilmesi ve işverenin, işçinin kötüniyetli olarak takibe 

geçtiği iddiasıyla kötüniyet tazminatı talep etmesi halinde işçi aleyhine %40 

kötüniyet tazminatına hükmedilebilecektir431. 

 

 

 

 

                                                 
429 İtirazın iptali davası açıldıktan sonra, işverenin takip konusu borcu ödemesi veya borcu kabul 
etmesi aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesine engel olmayacaktır. Özekes, Alacakların 
Takibi ve İcra Tazminatları, s. 37. 
430 Bilgili, İşe İade Davaları, s. 213; Sarıbay, a.g.e., s. 276. 
431 Takipte haksız çıkmak kötüniyet için yeterli değildir. İşçi aleyhine tazminata karar verilmesi için 
ayrıca kötüniyet araştırması da yapılması gerekmektedir.  Zira işverenin işe iade kararından sonra 
işçiyi davet etmesi üzerine, işçinin teklif edilen işin haklı gerekçelerle işe iade kapsamında 
olmadığını düşünmesi bu şekildedir. Özekes, Alacakların Takibi ve İcra Tazminatları, s. 36; 
Sarıbay, a.g.e., s. 276. 
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X. GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI 

AÇISINDAN SOSYAL SİGORTALAR HUKUKU UYGULAMASI 

 

İş Kanunu’nun 21. maddesi hükmü gereğince yapılan yargılama sonucu 

feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçi, işveren tarafından işe başlatılsın ya da 

başlatılmasın en çok dört aya kadar doğmuş ücret ve diğer haklarını almaya hak 

kazanacaktır. 

 

Mahkeme tarafından feshin geçersizliğine ve işçinin işine iadesine karar 

verildiğinde feshin başlangıçtan itibaren geçersiz olduğu ve iş ilişkisinin kesintisiz 

devam ettiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla öğretide iş ilişkisinin devam ettiğinin 

kabul edilmesi sebebiyle en çok dört aya kadar ödenecek ücret üzerinden sosyal 

sigorta primlerinin yatırılması gerektiği belirtilmiştir432. 

 

Bu hususa ilişkin olarak Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri 

Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Genel Dairesi Başkanlığı işe iade kararı alan 

sigortalılar için prim belgelerinin verilmesi ve primlerin ödenmesi sürelerine ilişkin 

olarak 04.03.2005 Tarih ve 16-330433 Ek sayılı ve akabinde iş sözleşmesi feshedilen 

sigortalıların işe iade edilmelerine ilişkin karar konulu 27.04.2006 Tarih ve 16-

370434 Ek sayılı iki genelge yayınlamıştır. Bu iki genelge ile işçiye ödenecek olan 

en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklardan, iş kazası ve meslek hastalıkları ile 

işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kollarına ait primlerin 

kesileceği ve bu sürelerin sigortalı hizmetten sayılacağı düzenlenmiştir. 

 

                                                 
432 Süzek, İş Hukuku,  s. 589; Ekmekçi, Tebliğlerin Değerlendirilmesi, s. 213; Soyer, Tebliğ, s. 
63, dp.159; Uçum, İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar, s. 90; Duran, İşe İade ve Alacak 
Davaları, s. 341. 
433 (Çevrimiçi) http://www.ssk.gov.tr/sskBilgiBAnkasi/1/1/20060437_040659.doc, 27.05.2007; 
ayrıntılı bilgi için bkz: Ömer Ekmekçi, S.S. Kurumu Başkanlığı’nın, İşe İade Kararı Alan 
Sigortalılar için Prim Belgelerinin Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi Sürelerine İlişkin 
04.03.2007 Tarih ve 16-330 Sayılı Genelgesi Üzerine, Legal İHSGHD, Sayı 7, 2005, s. 967. 
434 (Çevrimiçi) http://www.ssk.gov.tr/sskBilgiBankasi/1/1/20060427_040659.doc, 27.05.2008. 
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En çok dört aylık ücret ve diğer haklar, ücret niteliğinde olmaları nedeniyle 

bu miktarlardan damga ve gelir vergisi kesilecektir435. 

 

İş güvencesi tazminatı ise ücret niteliğinde olmayıp, bir tazminat olması 

sebebiyle prim kesintisine tabi değildir. Nitekim 16-370 sayılı Ek Genelgenin 2.2.c 

bendinde iş güvencesi tazminatının niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç 

durumunda olmaması, esasen işe başlatılmayan sigortalının, başlatılmaması 

nedeniyle sigortalılık vasfının da kalmaması, ödenecek paraların işçiyi himaye 

gayesine yönelik ve işverene işe başlatmama nedeniyle verilen bir medeni ceza 

niteliğinde olmaması nedeniyle prime tabi tutulamayacağı belirtilmiştir. 

 

İşçinin, işveren tarafından işe başlatılmaması halinde almaya hak kazanacağı 

iş güvencesi tazminatının gelir vergisine tabi olup olmadığı ise tartışmalıdır. 

 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü işçinin işe iade edilmemesi 

halinde ödenmesi gereken iş güvencesi tazminatının GVK’nın 25/I maddesi 

uyarınca gelir vergisinden müstesna yardım ve tazminatlar arasında 

sayılamayacağını, bu ödemenin ücret niteliğinde olduğunun kabul edilerek aynı 

kanunun 61, 94, 103 ve 104. maddelerine göre gelir vergisine tabi olduğunu ve 

yapılan ödemelerden damga vergisi kesileceğini belirtmiştir436. 

 

 Bölge İdare Mahkemesi’nin konuya ilişkin vermiş olduğu bir kararında 

“…söz konusu tazminat haksız yere iş sözleşmesi feshedilen davacıya İş Kanunu 

uyarınca yapılan bir ödeme olup, yukarıda belirtilen Gelir Vergisi Kanunun 

25.maddesinde kıdem tazminatının 24 aylığını aşmayan kısmı vergiden istisna 

edilmiş olup, kanun koyucunun maddesinin İş Kanunu uyarınca işçiye ödenen diğer 

tazminatların gelir vergisine tabi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim Danıştay 

4.Dairesinin 26.01.1993 T., 1992/849 E., ve 1993/344 sayılı kararında İş 

sözleşmesinin 1475 sayılı İş Kanununun 13. maddesindeki bildirim sürelerine 
                                                 
435 Alpagut, Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi, s. 105; Duran, İşe İade ve Alacak 
Davaları, s. 341;  
436 Maliye Bakanlığı’nın Kamu-İş Sendikası’nın 01.07.2004 Tarih ve 03/259 sayılı yazısına verdiği 
cevap yazısı: Kamu-İş Bilgi Bülteni, Yıl:7, Sayı 49, s. 2-3. 
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uyularak feshi sonucunda işçiye yapılan ödemenin vergiye tabi olduğuna karar 

verilmiştir. Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunun 14.01.1994 T., 1993/l43 E., 

ve 1994/1 sayılı kararı da bu doğrultudadır” şeklinde hüküm tesis ederek iş 

güvencesi tazminatının gelir vergisine tabi olduğu sonucuna ulaşmıştır437. 

 

 Öğretide de ise bu tazminatın ihbar ve kötüniyet tazminatında olduğu üzere 

gelir vergisine tabi olduğu ve işsizlik nedeniyle verilen tazminat niteliğinde de 

sayılamayacağı belirtilmiştir438. Bu görüşe göre 198 Sayılı GVK’nın 1.maddesinde 

gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu belirtilmiş, aynı kanunun 25. 

maddesinde ise bunun istisnaları düzenlenmiştir. Buna göre, “Ölüm, sakatlık, 

hastalık ve işsizlik nedeniyle verilen tazminat ve yardımlar, muhtaç olanlara belirli 

bir süre ya da heyet kaydı ile yapılan yardımlar, emekli, dul ikramiyeleri, çocuk 

zamları, evlenme ve doğum nedeniyle yapılan yardımlar, Sosyal Sigortalar Kurumu 

tarafından sigortalılara yapılan ödemeler ve nafakalar, kıdem tazminatı” gelir 

vergisinin istisnasıdır. 

 

Yargıtay ise konuya ilişkin olarak vermiş olduğu yakın tarihli bir kararında, 

“…taraflar arasındaki uyuşmazlık işe başlatmama tazminatından gelir vergisi 

kesilip kesilemeyeceğine ilişkindir. İşe başlatmama tazminatı ücret sayılan 

ödemelerin ortak özelliğini taşımadığı için anılan ödemelerden Gelir Vergisi 

Kanunu 61 ve 94/1-1 maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmasına olanak 

bulunmamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/1-1 maddesinde vergiden müstesna 

tutulan işsizlik sebebiyle verilen tazminat niteliğinde olduğundan anılan alacaktan 

                                                 
437 Sakarya Bölge İdare Mahkemesi 17.05.2006 T, 2006/165 E, 2006/285 K, Çalışma ve Toplum, 
Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Sayı 12, 2007/1, s. 193. 
438 Ömer Ekmekçi/Mehmet Uçum, İş Güvencesi Tazminatı Gelir Vergisine Tabi midir?, Legal 
İHSGHD, Sayı 9, 2006, s. 43 (Gelir Vergisi Kesintisi); Duran, İşe İade ve Alacak Davaları, s. 342-
343; Uçum, İşe İade Taleplerinde Başlıca Sorunlar, s. 89; Çankaya/Günay/Göktaş, a.g.e., s. 266; 
Sarıbay, a.g.e., s. 290; Aksi görüş ise bu tazminatın Gelirler Vergisi Kanunun 61. maddesi 
kapsamında belirtilen ücret niteliğinde olmamasından ötürü gelir vergisine tabi olmayacağını ifade 
etmektedir, Bilgili, İşe İade Davaları, s.179; Eyüp Eraslan, İşe İade Davası Sonucu Verilen 
Tazminattan Vergi Kesilmesi, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 81, Sayı 6, 2007, s. 971; Akı, a.g.m., 
s.313; Mustafa Akkaya, İş Güvencesi Tazminatı’nın Gelir Vergisine Tabi Olup Olmadığı 
Sorunu, Sicil Dergisi, Haziran 2007, Sayı 6, s. 228-229, 
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gelir vergisi kesilemeyeceğinden mahkemece hükmedilen karar hatalı olup, 

bozmayı gerektirmiştir“ şeklinde hüküm tesis etmiştir439. 

 

 Danıştay da yine konuya ilişkin olarak vermiş olduğu yakın tarihli bir 

kararında, “Sözleşmenin feshinin geçersizliğine ve çalışanın işe iadesine karar 

verilmesi üzerine bu istemle başvurulmasına karşın işe başlatmayan işveren 

aleyhine hükmolunan tazminatın ödenmesi, iş sözleşmesinin tarafları arasındaki 

çalışma ilişkisinin sona ermesi sonucunu yaratmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun 

61'inci maddesinde ücret ve ücret sayılan ödemelerin ortak özelliği, bu ödemelerin 

çalışanın işverene bağlılığı ve hizmet karşılığı sağlanan ve para ile temsil edilen 

yahut edilebilen ödemeler olmasıdır. Çalışanı işe iade etmeyerek çalışma ilişkisini 

sona erdiren işveren tarafından yargı kararında öngörüldüğü için ödenen tazminat, 

ücret sayılan ödemelerin ortak özelliklerini taşımadığından, bu ödemelerden Gelir 

Vergisi Kanununun 61'inci ve 94'üncü maddesinin birinci fıkrasına bağlı (1) işaretli 

bent uyarınca vergi kesintisi yapılmasına olanak bulunmamaktadır. Yargı kararıyla 

işe iadesine karar verilen davacıya, başvurusuna rağmen işe başlatılmayarak işsiz 

bırakılması nedeniyle işverence yapılan bu ödeme; Gelir Vergisi Kanununun 25'inci 

maddesinin birinci fıkrasına bağlı (1) işaretli bentte vergiden müstesna tutulan 

işsizlik sebebiyle verilen tazminat niteliğinde olduğu halde, 25'inci maddede sadece 

çalışanlara ödenen kıdem tazminatının 24 aylığı aşmayan kısmının vergiden 

müstesna tutulduğuna dayanılarak verilen hükmün bozulması gerekmiştir440.” 

şeklinde hüküm tesis ederek iş güvencesi tazminatının ücret niteliğinde sayılan 

ödemelerden olmaması nedeniyle vergi kesintisi yapılamayacağını belirtmiştir. 

 

Madde metninde her türlü tazminat ve yardımlar gelir vergisinden muaf 

tutulmamış, sadece sayılan belirli nitelikteki tazminat ve yardımlar gelir vergisinden 

muaf tutulmuştur. Sınırlı sayıda ki bu muafiyetler arasında ise iş güvencesi 

tazminatı sayılmamıştır. Dolayısıyla bize göre iş güvencesi tazminatı GVK’nın 25. 

maddesinde sayılan istisnalar arasında sayılmadığından ve bu madde de sayılan 
                                                 
439 Y.9.H.D. 25.04.2008 T., 2007/16610 E., 2008/10304 K., İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 82,  Sayı: 
5, 2008, s.2642. 
440 D.3.Dairesi, 15.02.2007 T., 2006/3799 E., 2007/414 K., Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk 
Dergisi, Sayı 14, 2007, s. 179-182. 
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kıdem tazminatı ve işsizlik sebebiyle verilen tazminat niteliğinde de olmadığından 

ötürü gelir vergisine tabi olacaktır.  İşçi yararına genişletici yorum ilkesine 

başvurmak ise verginin yasallığı ilkesiyle bağdaşmayacaktır441. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
441 Duran, İşe İade ve Alacak Davaları, s. 342-243. 
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SONUÇ 

 

 

4857 sayılı İş Kanunu feshe karşı koruma hükümlerinden yararlanma hakkı 

bulunan işçinin iş sözleşmesinin feshini özel olarak düzenlemiştir. İş Kanununun 

18. maddesi uyarınca işveren, ancak geçerli bir sebebe dayanarak ve dayandığı 

sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtmek suretiyle işçinin belirsiz süreli iş 

sözleşmesini yazılı olarak feshedebilecektir. İşveren fesih sebebi olarak işçinin 

yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin 

gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.  

  

 İş Kanunu uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi 

için bazı özel koşullar gerekmektedir. Buna göre işçinin öncelikle altı aylık 

kıdeminin bulunması, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran bir işyerinde çalışıyor 

olması, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması, iş sözleşmesinin 

belirsiz süreli olması ve işveren vekili olmaması gerekmektedir. Ayrıca İş Kanunu 

kapsamı içinde olan işçilerle, İş Kanunu md. 116/2 uyarınca iş güvencesi 

hükümlerinin kıyas yoluyla uygulanması sonucu gazeteciler de feshe karşı 

korumadan faydalanabileceklerdir. Özellikle iş güvencesi hükümlerinin 30 ve daha 

fazla işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanabilmesi küçük işletmelerin çokluğu dikkate 

alındığında yoğun problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sebeple ülkemiz 

koşullarına uymayan 30 işçi ölçütünün değiştirilmesi ve bu ölçütün daraltılması 

daha uygun olacaktır. 

 

 İşveren, fesih bildirimini yazılı yapmalıdır. Bu hususun geçerlilik unsuru mu 

yoksa ispat unsuru mu olduğu kanunda açıkça belirtilmemiştir. Fesih bildiriminin 

yazılı yapılmasının geçerlilik koşulu olduğu kabul edildiğinde, bu koşula uymama 

başlı başına feshi geçersiz hale getirecektir. Yazılılık bildiriminin geçerlilik koşulu 

olmadığını kabul etmek ve sözlü fesih olanağını mümkün kılmak özellikle 

yargılama sırasında ispat yükü açısından büyük sorun yaratacaktır. İş Kanununun 

19. maddesinde bildirimin yazılı olmasıyla beraber sebebinin de açık ve kesin bir 
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şekilde belirtilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme nedeniyle tüm bu unsurlar birlikte 

değerlendirilmeli, fesih bildiriminin yazılı olmasının geçerlilik koşulu olduğu kabul 

edilmelidir. 

 

 Fesih bildiriminin yazılı yapılmasının yanı sıra fesih sebebinin açık ve net 

olarak gösterilmesi gerekmektedir. Sebep gösterilirken soyut ve genel iddialardan 

kaçınılmalı, fesih sebebi olabildiğince somutlaştırılmalıdır. İşveren göstermiş 

olduğu bu fesih sebebi ile bağlı olup, daha sonra yargılama sırasında bu sebebi 

değiştiremez. Fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması gibi, fesih sebebinin açık ve 

kesin bir şekilde belirtilmesi de, bir geçerlilik koşulu olarak kabul edilmektedir. 

 

İşçinin davranışları veya verimine dayalı fesihlerde ise, sözleşmenin 

feshinden önce işçinin savunmasının alınması gerekmektedir. Bu hususta yine 

geçerlilik koşuludur. İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan 

geçerli fesih sebeplerinde ise böyle bir yükümlülük söz konusu değildir. Nitekim bu 

durumda fesih sebebi işçiden kaynaklanmadığı için, işçinin savunmasının 

alınmasının da bir amacı veya anlamı olmayacaktır. Ahlak ve iyiniyet kurallarına 

uymayan ve benzeri hallerin varlığı halinde ise savunma alma yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. Ancak geçerli sebeple fesihler, haklı nedenle yapılan fesihlere 

nazaran daha hafif bir kusurun varlığını gerektirir. Dolayısıyla işçinin daha hafif bir 

kusurunu gerektiren durumlarda dahi işçinin savunmasının alınması zorunlu 

tutulurken, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık gibi işçinin daha ağır bir 

kusurunun gerektiği durumlarda savunmasının alınmasının aranmaması hakkaniyete 

aykırı olacaktır. Dolayısıyla kanunda yapılacak bir değişiklikle savunma alınması 

zorunluluğunun tüm fesih türleri için getirilmesi ve fesihlerde tek bir usulün 

benimsenmesi daha uygun olacaktır. 

 

İşçi, feshin geçerli bir sebebe dayanmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin 

tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir veya işveren 

ile anlaşmışsa uyuşmazlığı aynı süre içinde özel hakem götürebilir. İş Kanunun açık 

düzenlemesi karşısında işe iade davası sonuçlarını doğurduğu değil, feshe ilişkin 
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bildirimin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde açılacaktır. Kanunun öngördüğü 

sürenin hak düşürücü süre olması karşısında, sürenin geçirilmesi feshi geçerli hale 

getirmektedir. 

 

İşçinin açmış olduğu işe iade davasında uyuşmazlığı inceleyen iş mahkemesi 

veya özel hakem yaptığı inceleme sonucunda, işveren tarafından yapılan feshin 

geçersizliği ile işe iadesine veya feshin geçerliliği ile talebin reddine karar 

verebilecektir. Yargılama sonunda verilen işe iade kararında, işçiye yargılama 

süresince boşta geçirdiği süre için en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve 

diğer haklarının ödeneceği ve işçinin işveren tarafından işe başlatılmaması halinde 

dört aydan sekiz aya kadar ücreti tutarında iş güvencesi tazminatına hak kazanacağı 

tespit edilecektir. Mahkeme tarafından feshin geçerli olduğu sonucuna varıldığında 

ise, iş sözleşmesi feshin yapıldığı andan itibaren sona ermiş sayılacak ve işe iade 

istemi reddedilecektir. 

 

4857 sayılı İş Kanununda seçimlik hakkı kullanma yetkisi davada haksız 

çıkan işverene bırakılmaktadır. Zira bu sistem işçiye işe iade yerine en az dört, en 

çok sekiz aylık ücret tutarında iş güvencesi tazminatı ve en çok dört aya kadar ücret 

talep etme olanağı tanımamaktadır. Bu sistem sadece işverene iş ilişkisini devam 

ettirmeme yönünde seçimlik bir hak tanımakta, işçiyi ise işe başlamaya mecbur 

tutmaktadır. Bu durum ise davanın uzun süreceğini, işçinin bu süre içinde yeni bir 

işe gireceğini ve kendisine başvurma ihtimalinin düşük olduğunu bilen işverenin 

keyfi fesihlerde bulunmasına yol açabilecektir. Dolayısıyla yargılama aşamasında 

taraflara işe iade konusunda taleplerini belirtmelerini mümkün kılan ve iş ilişkisinin 

taraflarca sürdürülmesinin beklenemeyecek hale geldiğinin tespiti halinde de sadece 

tazminata hükmedebilme yetkisinin tanındığı bir sistemin kabul edilmesi, hem işçi 

ile işveren açısından bir eşitlik, hem de uygulama bakımından daha uygun ve pratik 

bir çözüm sağlayacaktır. 

 

Yargılama sonunda feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçi kesinleşen 

kararın kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işverene başvurmak 
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zorundadır. İşçi, bu süre içinde işverene başvuruda bulunmaz ise işverence yapılmış 

olan fesih geçerli hale gelir ve işveren bunun sadece hukuki sonuçları ile sorumlu 

olur. Bu süre hak düşürücü süre olduğundan ispat açısından işçinin noter vasıtasıyla 

veya iadeli taahhütlü mektup ile başvurması doğru olacaktır. 

 

İşçinin başvurusuna rağmen, işveren bir ay içinde işçiyi işe başlatmazsa 

dört-sekiz aylık ücret tutarında bir tazminat ödemekle yükümlü olacaktır. Dört aylık 

boşta geçen süre ücreti için ise işçinin işverene başvuruda bulunması yeterli olup, 

işveren tarafından işe başlatılıp başlatılmamasının bir önemi bulunmamaktadır. 

 

Yargıtay kararlarında, iş güvencesi tazminatı ve boşta geçen süreye ilişkin 

dört aylık ücretin rakam olarak değil, süre olarak belirtilmesi gerektiğini ve ilamda 

yer alan bu alacakların tespit niteliğinde hükümler olmasından dolayı ilamlı icraya 

konu olamayacaklarını belirtmektedir. Bu durum ise uyuşmazlığın kısa sürede 

çözülmesi hedefi ile bağdaşmamaktadır. Zira feshin geçersizliğine ve işe iadeye 

karar verildiğinde işçiler tazminat ve boşta geçen süre ücretini elde edebilmek için 

ikinci bir dava açmak zorunda kalmaktadırlar.  

 

Son olarak belirtilmelidir ki İş Kanunu’nun 21. maddesinin son fıkrasında, 

bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin sözleşmelerle 

değiştirilemeyeceği ve aksi yönde yapılan sözleşmelerin geçersiz olduğu hükme 

bağlanmış ve maddenin gerekçesinde bu maddede belirtilen tazminatların 

arttırılması amacıyla bunların değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. Buna göre işverenin 

işçiyi 1 ay içinde işe başlatma zorunluluğu, işe başlatmaması halinde ödenecek 

tazminatın miktarı, işçinin yargılama süresi boyunca çalıştırılmadığı süre için dört 

aylık ücreti ve diğer hakları ve işçinin bildirim sürelerine ilişkin yaptığı peşin 

ödemenin bu alacaktan mahsup edilmesine ilişkin esaslar üzerine taraflar arasında 

işçinin lehine veya aleyhine olarak sözleşmeler yapılamayacak, yapıldığı takdirde 

ise geçersiz sayılacaktır. 
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