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Bildi¤iniz üzere önceki say›larda iflçi iflveren iliflkisinde dikkat edil-
mesi gereken noktalar› üç bölüm halinde aktaraca¤›m›z› ifade et-
mifltik. Art›k biz hukukçular aç›s›ndan da oldukça önemli olan son
bölüme gelmifl bulunuyoruz. ‹fl akdinin sonland›r›lmas›…
Gerçekten iflçi ve iflveren aras›ndaki iliflkilerin hukuka yans›mas›
genellikle bu bölümde gerçekleflen olaylardan kaynaklanmaktad›r.
Bütün iliflkilerde oldu¤u gibi ifl iliflkisinde de, sona erdirme bafllang›ç
kadar kolay olmamaktad›r.
Her fleyden önce, ifl akdinin feshinden bahsedilmemiz için yaz›l›
bir fesih bildiriminin olmas› gerekmektedir. Di¤er bir ifadeyle iflve-
renin ifl akdinin feshini yaz›l› olarak yapmas› ve fesih nedenlerini
aç›k ve kesin olarak belirtmek zorundad›r. Aksi takdirde ifl akdinin
feshedildi¤i söylenemeyecektir. Örne¤in, iflverenin sözlü olarak
“‹fl akdini feshettik.” dedi¤i bir iflçi, iflten ç›kar›lm›fl say›lmaz.
Ayr›ca kanunumuz otuz veya daha fazla iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde
en az alt› ayl›k k›demi olan iflçinin belirsiz süreli ifl sözleflmesinin
geçerli bir neden olmaks›z›n feshedilemeyece¤ini de belirtmifltir.
Geçerli nedenlerin neler olabilece¤i konusunda bir s›n›rlama geti-
rilmemifltir. Geçerli neden kavram› uygulamada Yarg›tay kararlar›yla
flekillenmektedir.
Öte yandan, ‹fl Kanunun 25.m.sinde say›lan hakl› bir neden bulun-
mas› halinde ifl akdine son verilebilece¤i gibi, 24.m.de say›lan
nedenlerin bulunmas› halinde de iflçi ifl akdini feshedebilecektir.
Makalemiz için bize ayr›lan bölüm k›s›tl› oldu¤undan nedenlere
burada yer vermiyoruz. Ancak flunu da ifade etmek isteriz ki, iflçi
her zaman ifl akdine son verebilecektir. 24.m.de say›lan nedenler
yoksa ihbar öneli tan›mak yahut ihbar ücreti ödemek zorunda kala-
cakt›r. 24.m.de say›lan hallerden birisi gerçekleflmiflse derhal ifl
akdine son verebilecektir. Yine iflveren de, iflyerinde otuzdan az
kifli çal›fl›yorsa ifl akdini her zaman feshedebilir. Ancak ‹fl Kanunun
25.m.sinde say›lan haller oluflmam›flsa k›dem ve ihbar tazminat›
ödeme yükümlülü¤ü alt›nda kal›r. Ayr›ca çal›flma süresi alt› ay› bul-
mayan iflçi her zaman iflten ayr›labilece¤i gibi iflveren de böyle bir
iflçinin ifl akdine her zaman son verebilir.
Dolay›s›yla, öncelikle çal›fl›lan süre önemlidir. ‹flyerinde alt› aydan
k›sa süre çal›fl›lm›flsa ifl akdine son verilmesi halinde iflçinin k›dem
tazminat› talep etme hakk› bulunmamaktad›r. Bu durumda iflçiye
iki haftal›k önel verilmesi gerekir. Ayn› husus iflçi içinde geçerlidir.
‹flçinin de bu flartlarda dilese iflten ayr›labilir, ancak iki haftal›k
önel vermesi gerekir.
Çal›flma alt› aydan uzun sürmüflse iflyerinde çal›flan iflçi say›s› kriteri
devreye girmektedir. Çal›flan iflçi say›s› 30’dan az ise iflveren diledi¤i
zaman iflçinin k›dem ve ihbar tazminat›n› ödeyerek ifl sözleflmesini
sonland›rabilir. Ancak kanunda say›lan hakl› nedenlerden biri ger-
çeklefltiyse, k›dem ve ihbar ödemeden derhal ifl akdine son verebilir.
Ancak çal›flan say›s› 30 yada daha fazla ise, iflveren k›dem ve ihbar
tazminat›n› ödese dahi diledi¤i zaman iflçinin ifl akdine son veremez.
‹flçinin ifl akdine son vermek için öncelikle geçerli yada hakl› bir
neden (‹fl Kanunun 25.m.sinde say›lan nedenler) olmas› gerekmek-

tedir. Hakl› neden var ise, her zaman ifl akdine son verilebilir. Biz
daha ziyade geçerli nedenden bahsetmek istiyoruz. Geçerli nede-
nin neler olabilece¤ini kanunumuz saymam›flt›r. Dolay›s›yla her
fley olabilir. Ancak iflverenin son çare olarak ifl akdinin feshi yoluna
gitmesi gerekmektedir. Örne¤in ekonomik aç›dan güçlü¤e düflmüfl
bir iflyerinde, iflçilerin ifl akdini feshetmek yerine al›nabilecek baflka
tedbirler var ise öncelikle bunlar›n yap›lmas› gerekecektir. Yoksa
hiçbir tedbir almadan ilk olarak iflçilerin ifl akdini feshedilmesi
halinde geçerli bir nedenin var oldu¤u söylenemeyecektir. Ayr›ca
iflçinin yaz›l› olarak savunmas›n›n istenmifl olmas› gereklidir. Aksi
takdirde, geçerli bir neden olsa dahi ifl akdi feshedilmifl say›lma-
yacakt›r. Geçerli neden iflçiden kaynaklanabilece¤i gibi iflyerinden
ya da yukar›da belirtti¤imiz örnekte oldu¤u gibi iflverenden de
kaynaklanabilir. Örne¤in a¤›r çal›flma koflullar›n›n oldu¤u bir iflyerin-
de, iflçinin emeklilik yafl›na gelmifl olmas›, iflyerinden kaynaklanan
geçerli bir neden oldu¤u söylenebilecektir. Yine, iflçinin performan-
s›nda düflüfl olmas› da iflçiden kaynaklanan geçerli bir neden oldu¤u
söylenebilecektir. Yukar›da da ifade etti¤imiz üzere, geçerli neden
her fley olabilir. Genel olarak flunu söyleyebiliriz ki, ifl iliflkisinin
sürdürülmesini iflveren aç›s›ndan önemli ve makul ölçüler içinde
beklenemeyece¤i her durum geçerli neden olabilir.
Geçerli nedenle ifl akdinin feshi halinde de, iflçinin k›dem ve ihbar
tazminat› haklar›n›n ödenmesi gerekmektedir. Ancak flunu hat›rlat-
mak istiyoruz ki, ifl akdine son verilen iflçi yukar›da sayd›¤›m›z ko-
flullar› tafl›yorsa ve ifl akdinin geçerli bir nedenle feshedilmedi¤i
kanaatindeyse, ifl akdinin feshinin tebli¤inden itibaren bir ay içinde
ifl mahkemesinde dava açmas› gerekmektedir. Aksi takdirde feshin
geçerli nedenle yap›ld›¤›n› kabul etmifl say›lacakt›r. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta, sürenin tebli¤den itibaren bafllamas›d›r.
Örne¤in, iflveren A, iflçi B’nin ifl akdine 23.10.2006 günü itibariyle
son verilece¤ini içeren fesih bildirimini, 23.09.2006 günü tebli¤
ederse, iflçinin ifl akdi 23.10.2006 günü itibariyle sona erer. Ancak
bir ayl›k süre 23.09.2006 gününden itibaren ifllemeye bafllar ve
iflçi iflten ayr›ld›¤›nda sona ermifl olur. Dolay›s›yla, iflçinin ifle devam
ederken dava açmas› gerekir.
‹flçinin ifl akdine son veren iflverenin ayr›ca, iflçiye yeni ifl arama
izni vermesi gerekmektedir. Bu izin ihbar süresi boyunca günde
iki saattir. ‹fl akdi sona erdikten sonra iflverenin, iflçiye çal›flt›¤›
iflin çeflidini ve çal›flma süresini gösterir bir belge verme yükümlülü¤ü
de bulunmaktad›r.
Son olarak iflçinin ifl akdinin devam› boyunca almad›¤› ücret, fazla
mesai, tatil ücreti gibi alacaklar› mevcutsa bunlar› ifl akdi sona
erdikten sonra da isteyebilir.
Fesih süreciyle ilgili olarak bu yaz›ya s›¤d›rmaya çal›flt›¤›m›z önemli
bölümler bunlardan ibaret, gerek iflçi gerekse iflveren aç›s›ndan
bilgili olman›n fesih sürecini olumlu etkiledi¤i, bu suretle de uyufl-
mazl›klar›n yarg›ya intikal etmeden gerek maddi gerekse manevi
anlamda daha az hasarla sonuçland›¤› kanaatindeyim. Umar›m ifl
akdinizin feshi süreci, bafllang›ç gibi mutlu bir flekilde sona erer.
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