KIDEM TAZMiNATINA HAK KAZANDIRAN
BAZI FESİH HALLERİNDE FESİİH TÜRÜ.

Erdoğan ÇUBUKÇU (j

1. GİRİŞ
1475 syılı İş Kanununun 14. maddesine göre kıdem tazminatı
hak kazanabilmek için öncelikle İş Kanununa tabi bir işçi olmak
sonra da hizmet akdinin yasada öngörülen fesih hallerinden biri
ile sona ermesi ve sona erme tarihinde en az bir tam y ıl devam
etmiş olma koşullannrn gerçekleşmiş bulunması gerekmektedir.
Hizmet akdinin sona erdirilmesinde i şçihin ölümü sebebiyle son
bulması hali aynk, fesih türi de önem ta şımaktadır. Kıdem tazminatına hak kazandıncı fesih halleri 14. maddede sayllmiş tir.
Bunlardan birinci fikranm bir numaralı bendi uyahnca hizmet
akdinin işveren tarafı ndan 17. maddenin İİ numaralı bendinde
gösterilen sebepler dışında, iki numaral ı bendi uyannca da işçi
tarafindan 16. maddedeki sebeplerle feshedilmesi halinde fesih
türü ilişkin bulunduklan madde ba şlıklanndan bellidir. Fakat
diğer fesih hallerinde,ya$i i şçinin hizmet akdinin, muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle veya bağlı bulunduğu kanunla kuriılu
sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malüllük aylığı yahut toptan
ödeme almak amac ıyla, feshedilmesi ile kadının evlendiği tarihten
itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesinde, fesih
türü hakkında yasada bir açıklık yoktuı . Bu konuda uygulama ile
doktrin arasında tam bir görüş birliği de bulunmamaktadır.
Doktrinde bildirimli fesih, uygulamada ise bildirimsiz fesih görüşünün hakim olduğu gözlenmektedir (Bu görüşlerden bazılanna
aşağıda ilgili yerlerde temas edilecektir). Bize göre de geçerli : olan
(9 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı..
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bildirimsiz fesihtir. Bu konudaki aç ıklamalanmıza fesih ve türleri
bilgi vermekle ba şlamak istiyoruz.
hakkında ısaca
k
Il. HİZMET AKDİNtN FESHİ VE TÜRLERİ
Uygulama ve doktrindeki tanE ve tamma göre hizmet akdinin
feshi, hizmet akdini belirli bir sürenin .geçmesiyle veya derhal so-.
na erdiren, karşı tarafa yöneltilmesi gerekli tek tarafl ı bir irade
beyamdı r (1). Bu tariften feshin iki türde gerçekle şebileceğini
görmekteyiz. Birincisi, hizmet akdini, fesih hakk ındaki irade beyanınm karşı tarafa yöneltilmesfnden sonra belirli bir sürenin
geçmesiyle sona erdiren, süresi belirli olmayan sürekli hizmet
akitleri için geçerli olan fesih türüdür ki, BK. 340. maddesinde
"feshin ihban" veya.(ihbarh fesilı), İş Kanununun 13. maddesindeki deyimiyle de "akdin feshinde bildirim" ya da (bildirimli fesih)
olarak yer almaktadır. İkincisi, belirli olsun veya olmas ın hizmet
akitlerini, belirli bir sürenin ge ğmesine lüzum olmaks ızın fesih
hakkındaki irade beyanının karşı - tarafa yöneltilmesiyle sona erdiren fesih turudür. BK 344. maddesinde "ihbars ız fesih", İş Kanununun 16 ve 17. maddelerinde "bildirimsiz fesih" deyimleriyle
anılmaktadı r. Bu fesih türüne uygulamada ve doktrinde "hakl ı
nedenle. fesih", "derhal fesih" de denilmektedir. Bildirimli fesih
yolü ile gerek iş çi, gerek işveren 13. maddedeki önellere riayet
etmek şartı yla, herhangi bir sebep göstermeye gerek olmaks ızın
akdi feshetme haklün4 sahiptirler. Bildirimsiz fesih i şe ancak
kanunda yazılı hakh'nedenlerin varlığı halinde başvuruabilecek
bir fesih türüdür. Her iki fesihte nü şterek nokta, her ikisinde de
hizmet aktinin sona ermesi için fesih hakk ındaki irade beyan ının
karşı tarafa yöneltilmesinin şart .oluşudur. Ayıncı noktası ise,
bildirimli fesihte, akdin sona ermesi için fesih yolundaki - irade
beyanının karşı tarafa yöneltilniesinden sonra belirli bir sürenin
geçmesine karşılı k, bildirimsiz fesihte, akdin sona ermesi için belirli bir sürenin geçmesine lüzum olmaks ızın fesih hakkındaki
irade beyanının karşı tarafa yöneltilmesinin yeterli olmas ıdır.
Fesih türleri, hizmet akdinin sona ern ıesinde döğacak hukuki sonuçlar bakımindan riayet edilmesi gerekli önemi haizdir. Orne ğin,
16. maddede yazılı haklı nedenlerden birine dayanarak hizmet
(1) Ekonomi M.. İş Hukuku C. M. Bazı 1984 sh. 1 Ğ6, Çelik N. İş Hukuku Derşleri 1992, ah. 148 ve orada yazılı müellifler.
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akdini feshetme hakkı na sahip olan bir işçi, hizmet akdini bu
maddeye 'göre değil de, 13. madde uyarınca bildirimli feshederse,
kıdem taminatı ndan yoksun kalabilecektir. Ya da hizmet akdini
17/11. maddede yaz ılı sebeplerden birisi ile haklı olarak feshetme
hakkı na sahip olan bir işveren, akdi bu madde uyarınca değilde,
13. maddeye göre feshederse, işçi ihbar ve kıdem tazminatı isteyebilecektir.
İLİ. KIDEM TAZMİNATİ HAK KAZANDIRAN BAZI
FESİH HALLERİNDE FESİH TÜRÜ
Bazı fesih hallerinden amaç, yukarda belirtildi ği gibi hizmet
akdinin, muvazzaf askerlik hizmeti dolay ısıyla veya bağlı bulunduğu kanunla -kurulu kurum veya sand ıklardan yaşlılı k, emeklilik
veya malüllük aylığı yahut toptan -ödeme almak amacıyla, feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren biryıl içersinde
kendi arzusu ile sona erdirmesi halleridfr.
Konuyu bu üç hal için ayrı ayrı ele almak suretiyle incelemek,
uygun olacaktır.
1. İşçinin Hizmet Akdinin Muvazzaf Askerl İk Hizmeti
Dolayısiyle Feshedilmesi
a—Muvazzaf askerlik hizmeti, her yükümlünün yasa gere ği ve
yine yasaca tayin edilen belirli bir a şta yerine getirmek mecburiyetinde olduğu bir kamu hizmetidir (1111 sayılı Askerlik Kanunu, 1, 2 ve dv. Md;leri). İşçi çağırıldığında işini bırakarak askere
gitmek zorundad ır. Bu durum, hizmet akdinin yap ıldığı sırada
gerek işçi, gerekse işveren tarafı ndan bilinmektedir. Onlar için
sürpriz teş kil etmeyecektir. Haz ırlıklannı ona göre yapacaklardır.
Fesihten sonra işçi, iş arayacak da değ ildir. Bu nedenle feshin
önceden bildirilmesine, yani, bildirimli feshé gerek yoktur. İşin bu
özelliği ve niteliğ
i her iki taraf için bildirimsizfeshin, uygulamada ve doktrindeki ifadesiyle derhal feshin söz konusu olabileceğ
ini ortaya koymaktadır. Ani olarak askere alınmalarda bu
yön daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.
b—Muvazzaf askerlik hizmetinin yasa gereği yerine getirilmesi
mecburij'eti, hizmet akdinin feshine hem i şçi, hem de işveren yönünden haklı bir neden teşkil eder. BK. 344. maddesinin son fıkTÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞ t DERGİSt, 1995.2
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rasındaki, iş çinin kisa müddetli bir askeri mükellefiyeti ifa etmesinin muhik sebep olarak kabul edilemeyece ğine dair olan hükmün karşı t kavramından da aynı sonuca vanhır. İş Kanunundaki
düzenlemeye göre ise hakl ı nedenle fesih, bildirimsiz feshi gerekli
kılar.
e- Hizmet akdinin i şçi tarafından bildirimli (önelli) feshinde
işçinin kıdem tazminatı na hak kazanamayacağı yasal düzenleme
gereğidir. Kural budur. Bu kural ın yasada bir istisnas ı da yoktur.
ini söylemek,
Muvazzaf askerlik hizmetinin bir istisna te şkil edeceğ
de mümkün değildir. Az önce (ila) da belirtilmeye çal ışılan işin
özelliği de böyle bir istisnanın kabulüne elverişli değildir. Oyleyse
bu bakı mdan da bildirimli (önelli) fesihten söz edilemeyecektir.
ç- Bu konuda Yargıtay'ı n da bildirimsiz (önelsiz) fesih görüşünde olduğunu izleyebiliyoruz (2). Aksi yönde bir Yarg ıtay karanna biz rastlayamadık
t

.

-

Bütün bu nedenlerden dolayı iş çinin hizmet akdinin muvazzaf
askerlik nedeniyle feshinde, bildirimsiz feshin (önlsiz fesih derhal fesih) söz konusu olabilece ği, taraflarIn bildirimli (önelli)
feshe zorlanamayacağı , görüş ve kanaatindeyiz. Doktrinde ise baz ı
yazarlar bu konuda bildirimli feshin söz konusu olabilece ği görüşündedirlet (Bu görü şlere aşağıda ya şhlık aylığı bahsinde temas
edilecektir).
Ancak ş unu da ilave etmek gerekir ki, i şçi zorunlu olmadığı
halde, fakat s ırf bu maksatla bildiri ınli fesihte bulunmuşsa, bu
ına
durum onun aleyhine sonuç do ğurmamalıdı r. Tabit bu, olay
göre de ğerlendirilmelidir.

(2) 1)avacı nrn hizmet akdi muvazzaf askerlik nedeniyle sona ermi ştir. Bu durumda ihbar tazminatı alamaz. İhbar tazminatına karar verilmiş olması
bozmayı gerektirmiştir'. Yargı tay 9. HD. 24.1.1989 tarih, E. 1988/10468, K.
1989/359, (özel kartondan).
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2—işçinin Hizmet Akdinin, Bi ğlı Bulunduğu Kanunla
Kurulu Kurum veya Sand ıklardan Yaşlılık, Emeklilik
veya Malüllük Ayl ığı Yahut Toptan Odeme Almak
Amacıyla, Feshedilmesi
a— Her çalışan kişi için olduğu gibi işçinin de nihayet bir gün
çalışma hayatına son vererek emekliliğini isteyeceği işveren tarafından da bilinen ve beklenen bir olayd ır. Emekliliğini isteyen kişi
genelde yaşlanmış , yorulmuş, çalışma gücü azalmış , bu nedenle
çalışamayacak ya da çalışmasından bir yarar sa ğlanamayacak bir
kişi olarak düşünülür. Ülkemizde geçmiş dönemde erken emeklilik hakkmın' geçerlik kazanm ış olmdsı bu genelleıheyi bertaraf
etmez. Yasalanmızda iş çiler için zorunlu bir emeklilik ya şı öngörülmüş değildir. Emekli olmak iş çinin kendi istek ve takdirine,
bırakılmıştı r. Yeterki yasada yer alan ko şullar gerçekleşmiş olsun.
506 sayılı S.S. Kanununun 60/H madd şsine göre yaşhlık aylığı
bağlanabilmesi için işçinin çalıştığı işten ayrılması ve Kurumdan
yazık istekte bulunması gerekmektedir. işten aynima, hizmet
akdinin sona ermesi ile mümkündür. Bildirimli fesihte hizmet
akdinin sona erınesi, kanunda yazılı önellerin geçmesi ile 'olu şur.
Yani, işçinin fesih hakkIndaki irade beyan ının karşı tarafa yöneltilmesinden sonra bir süre daha çahşması icbetmektedir. Oysa
yaşlanmış , yonılmuş, çalışma gücü azalmış ve çalışmasından artık
yarar sağlanamayacak bir kimseden, ihbar öneli kadar da olsa bir
süre daha çalışmasını istemenin gereksizliği ortadadır. Bu yön İş
Hukukunun dinamik yapısı na, insan sağlığına ve verimlilik esasına aykır
ı olabileceği gibi, işverinin de yarakıha d6ğildir. Bu nedenle olayda ancak bildirimsiz fesih söz konusu olabilir. Bu hususu malüllük aylığı yönünden daha çarpıcı bir biçimde ortaya
koymak mümkündür. 506 say
ılı S.S. Kanununun 53. maddesine
göre çalış ma gücünden en az üçte ikisini, iş kazası ve meslek
hastaliğında % 60'ını kaybetmiş veya böyle. olmamakla birlikte
çalışabilir durumda olmadığı raporla saptanmış olan sigortalı,
malüllük aylığna hak kazanabilecektir. Demek ki, malüllük ayfığına hak kazanan sigortal ı, çalışamayacak durumda olan bir
kimsedir.. Çalış abilir durumda olmayan bir kimseden bildirimli
fesihte bulunmasını istemenin ise bir anlam ı olmayacaktır. Çünkü
uygulama olanağı yoktur: Öyleyse burada da geçerli olan fesih
türü, bildirimsiz fesihtr. Yasa hükmünün özü ve bütünlü ğü içinde
toptan ödeme konusunda da ayn ı sonuca varmak icabeder.
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• b— Hizmet akdinin i şçi tarafından bildirimli feshinde yukarda
muvazzaf askerlik bahsinde (111/1-e) aç ıklamaya çal ıştığımız hususlar burada da aynen geçerlidir.
e— I ş çinin hizmet akdini, ya şlılık aylığı almak amacı ile feshetmesi en do ğ al ve yasal hakkıdır. Bu nitMiktş ki bir hakkı n elde
edilebilmesi, hizmet akdinin feshinde hakl ı nedeni oluşturur. Yasanın sistemine göre hakl ı neden, bildirimsiz feshi gerekli k ılar.
ç— İzleyebildiğimiz kadarıyla Yargı tay kararlarm.da da buradaki feshin, bildirimsiz fesih olarak kabul edildi ğini görüyoruz (3).
Yüksek mahkemenin aksi yöndeki bir karanna rastiayamadık.
• Açı klanan nedenlerden dolay ı i şçinin hizmet akdinin ya şlılık,
emeklilik veya malüllük aylığı yahut toptan ödeme almak amacı yla feshinde, bildirimsiz (önelsiz) fesih türünün geçerli oldu ğu,
işçinin bildirimli feshe krinamayaca ğı , kanaatindeyiz. Doktrinde ise aksi görü şün savunulduğu görmekteyiz (4).
(3) 'Düacımn İhtiyarlık Sigortası kanununa göre ayl ık ödeınelere hak kazandığı, sı rf bu maksatla ve i ş vereni haberdar ederek akdi bozdu ğu tahakkuk
etmiş , bu suretle akdin feshi halinde 13. maddede yaz ılı önceden ihbar sürelerine riayet mecburiyeti bulunmad ığı na" (TD. 10.7.1956 E. 3840, K 3892
Başarı, 0., Tiirk İş Hukuku Mevzuatı, İstanbul, 1967, sh. 61-62). Bu dipnot
Narmanlıoğlu'nun "Emekli Olmak Amac ıyla Hikmet Sözleşmesinin Feshi• Kidem Tazminatı" ba şlıklı bir karar incelemesinden al ınmıştır (İş Hukuku
Dergisi, Cilt 1, sayı 3, sh. 430). Ancak Narmanl ıoğlu bu karardaki bildirimsiz
fesih görüşüne iş tirak etmemektedir. Aksi yöndeki görü şüne dipnot (4) de
•
temas edilecektir.
Ayni doğrultuda, ya şlılık aylığı almak için i şyerinden ayrılan bir işçinin
• kıdem tazminatııidan, ihbar öneli verilmemesi sebebiyle ihbar taminat ı
kesmek iste$n işverenin bu iste ğinin yerinde olmad ığına ve işçinin ihbar
öneli vermesine gerek bulunmad ığı na dair Izmir 2. Iş Mah. 9.2.1990 T. E.
1989/1128, K. 1990/46 say ıli kararı Y. 9. lTD. 21.5.1990 T., 1990/2772-6191
say
ılı karanyla onanm ıştı r (Çankaya, O.G., Türk İş Hukukunda Hizmet
Sözleş mesinin Bildirimli Feshi' sh. 32-33).
(ti) Ekonomi M., 'K ıdem Tazminatı na Hak Kazamlan Hallerde Fesih Kavram ı
ve Türleri' adlı ve (Kamu-,İş , C. 2, Ocak, 1990, S. 3, sh. 3 vd.) de yayımlanan
bir makalesinde şu görüşü açıklamaktadı r '... i şçinin yaşlılık aylığına hak
kazanması veya muvazzaf askerli ği yahut kadın işçinin evlenmesi, hizmet
• akdinin derhal feshi yönünden İş Kanununun 16. madesinde öngörülen sebepler arasmda sayılmamıştır. E ğer sayılmış olsaydı İş K. madde 14/1'de kidem tazminatı ödenecek hallerden biri olarak i şçi tarafindan bu kanunun
ı nca" feshedilmebi hükmün konulduktan sonra ve ayr ıca
16. maddesi uyar
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Zorunlu olmad ığı halde işçi sı rf bu maksatla, fakat bildirimli
fesih yolu ile akdi feshetmi şse, bu durum onun aleyhine sonuç
doğurmamalıdır.
3-hizmet Akdinin, Kadın işçinin Evlendiği Tarihten
itibaren Bir Y ıl İçinde Kendi Arzusu ile Sena •
Erdirmegj
a— Yasa hükrnüne göre kadın iş çi evlendiği tarihten itibaren bir
yıl içinde hizmet akdini kendi arzusu ile sona erdirdi ğinde kıdeM
tazminatı na hak kazanacaktır. Görüldüğü gibi bunun için kad ın
iş çiye bir yıllı k bir süre verilmi ş tir: Bu süre, kuşkusuz aynı zamanda kadın i şçiye tanınmış düş ünme ve karar verme süresidir.
Gerçekten evlenen kad ını n hayatmda baz ı değiş iklikler olabilir;
çocuğuna daha iyi bakmak ve yeti ştirmek amac ıyla işini bırakmak
isteyebilir. Ya da evlilik birli ğinin ğürdürülmesinde i şinden ayrılmasım gerekli kilaü ba ş kaca önemli sebepler ortaya ç ıkabilir. Bu
durumlarda kad ının elbette dü ş ünmek ve bir karar vermek için
zamana ihtiyacı olacaktı r. Yasa koyucu bu süreyi bir y ıl olarak
kararlaştırmıştı r. Hizmet akdini feshe sevkeden sebepler y ılın son
yaşlılık veya malüllük aylığı ya da tptan ödeme almak amac ıyla hizmet akdinin feslıedilmesine iliş kin hükünıler getirilmezdi. Bu itibarla İş Kanununın 14. maddösinin birinci fıkrası nda yer alan i ş çiler tarafindan hizmet
akitlerinin bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum ve sand ıklardan ya şlılı k, emeklilik veya malüllük ayl ığı yahut toptan ödeme almak amac ıyla
feshedilmesi" halinde k ıdem tazminatı ödeneceği belirtilen hükümdeki 'Teshedilmesi" sözcüğü ancak belirsiz süreli hizmet akitlerinin İş Kanununun 13.
maddesine göre bildirim sürelerine görefeshedilmesi anlam ında kullamlmış
olabilir, baş ka bir fesih türü olarak yorumlanamaz. Ayn ı durum kadın işçinin
evlendiği tarihten itibaren bir y ı l içinde hizmet akdini feshetmesi yahut hizmet akdinin muvazzaf askerlik dolay
ısıyla feshi için de geçerlidir".
Narmanlıoğlu'da dipnot (3)de bahsi geçen karar incelemesinde (eh. 430431), ayni-doğrultuda şu görüş lere yer vermektedir. Her ne kadar kanunda
feshin turua ğklanmamış sa da, konuya ili şkin hükmün düzenleni ş biçiminden ve fesih müessesesine hakim olan esaslardan buradaki feshin İş Kanununun 13. maddesindeki türden, "fesih bildirimi" türünden bir fesih oldu ğu;
bildiriinsiz feshin sözkonusu olmad ığı sonucuna vanlmal ıdı r. Bu nedenle
bildirim sürelerine uymaks ızın i ş sözleşmesini fesheden iş çi, kanundaki
amaçla hareket etmiş olsa bile kıdem tazminatı na hak kazanarnayacaktır.....
Ekonominin de isabetli olarak kaydetti ği gibi, yaşlılı k aylığı almak amacıyla
iş sözleşmesinin feshini haklı sebeple, derhal fesih olarak nitelemek mümkün
değildir...
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gününde de meydana gelmi ş olabilir. Örne ğin, kad ın işçi yılı n son
günündesağlı klf bir do ğumyapmış ve bu nedenle hizmet akdini
feshetmeye karar vermi ş olabilir. Ancak kad ının k ıdem tazminal ı n son gününe kadar
tına hak kazanabilmesi için feshin en geç y ı
gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Oyleyse kad ın iş çi böyle bit
olayda hizmet akdini ayn ı gün, yani yılın son gününde dahi sona
erdirebilmelidir ki, kidçm tazminat ı na hak kazanabilsin. Bunu
bildirimli fesih yolu ile gerçekle ş tiremeyeceği açıktı r. Böyle olunca
ancak bildirimsiz fesih yolu ile gerçekle ş tirebileceği gerçeği ortaya
çı kar. Bu suretle fesih hakk ı ndaki irade beyanımiı karşı tarafa
yöneltilmesiyle (ula ştırılmasıyla) hizmet akdi, bildirim süresi
ı bir
beklenmeksizin o anda sona ermi ş olacak ve sona erme olay
ı llık süre geçmeden gerçekle şmiş bulunacak ve kad ın işçi kıdem
y
tazminatı ndan yoksun kalmayacakt ır.
Bildirimli fesih görü şünde olğ n müelliflere göre (5) kad ın işçinin kıdem tazminatı na hak kazanabilmesi için hizmet akdini,
bildirim süresi bir y ıllı k süreyi aşniayacak şekilde sona erdirmesi
gerekniektdir. Ancak böyle bir durum, yasada öngörülen bir yıllık
sürenin, ayn ı zamanda i şçinin düş ünmesi ve bir karar verme süiş tirerek fesih süresinin
resi olduğu gerçeğini iş çi aleyhine değ
sonucunu
do ğuracağından beısaltılması
bildirim süresi kadar k
nimsenemez. Bundan ba ş ka, bildirim süreleri hizmet sürelerine
göre de ğişeceğinden fesih hakk ını n kullanılması yönünden ortaya
farklı süreler ç ıkacaktı r. Bu farklılık, kıdemsiz işçinin yararına,
fazla sür
y
kıdemli i şçinin aleyhine olu şacaktı r. Hizmeti üç ıldan
y k süre sekiz hafta hizmeti bir y ıl olan
müş kadın işçi için bir ıllı
kadın iş çi için ise bir yıllık süre dört hafta k ısalmış olacaktır.
Kuşkusuz yasan ın bu şekilde eş itlik ilkesine aykırı ve çeliş kili bir
düzenleme öngörece ği dü ş ünülemez. Bütün bu hususlar bildirin ıli
feshi dayanaksız kılmaktadır.
b— Hizmet akdinin i şçi tarafından bildirimli fdhinde i şçinin
kıderfı tazminatı na hak kazanamaya'cağı kuralı ve yasada bu ku(5) Ekonomi, M., dipnot (4) de sözü edilen makaleden: " İş K m. 14/le göre hizmet akdini "kadımn evlendi ği tarihten itibaren bir yıl içersinde kendi arzusu
ile sona erdirmesi" (bildirimli feshetmesi) durumunda k ıdein ta2Tninatı ödeneceği için, hizmet akdinin bildirim süreleri sonunda ortadan kalkaca ğı dikkate alınmalı ve bildirim süresi bir y ıllık süreyi aşar şekilde kullanılmamalıdır; aksi halde k ı dem tazminaü talep edilemez'.
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ralın istisnasının bulunmadığına ilişkin önceki bahislerdeki aç ıklamalanmızı, burada da tekrar etmek isteriz.
Bu nedenlerden dolayi bize göre, evlenen kadm i şçinin evlendiği tarihtn itibaten bir y ıllık süre içinde hizmet akdini feshinde
de bildirimsiz fesih türü geçerli olmak gerekir.
İnceleme konusu Şu üç fesih halinin İş Kanununun 16. maddesinde yazılı sebepler aras ında Syılmamış olması, soyut olarak bu
hallerin haklı neden teşkil etrne'eceğ ni göstermez. Bu fesih hallerinin 16. maddede sayılmamış olması, niteliklerinin ve doğuş sebeplerinin farklı olmasından ileri gelmektedir. 16. maddede gösterilen sebepler doğrudan İş Kanununun konusunu te şkil eden olay
ve olgulardan kaynaklanmaktadır. 17. madde için de böyledir. Orneğin, işçinin hizmet akti uyar ınca kendisine verilen işi yapması,
işverenin de kararlaştırılan ücreti ödemekle yükümlü olmas ı veya
bunun aksine hareket edilmiş bulunulması İş Kanununun uğraşı
içinde yer alir. Işçinin muvazzaf askerlik hizmeti, ya şlılıkaylığına
hak kazanması veya kadın işçinin evlenmesi olayları ise, İş Kanununun dışında, ilişkin bulunduklan kanunlann uygulanmas ından
doğmaktadırlar. Muvazzaf askerlik; Askerlik kaAununun, ya şlılık
aylığına hak kazanma; 506 sayılı SSK.nun, kadını n evlenmesi;
Medeni Kanunun konusunu te şkil edr.
Bundan başka 16. maddedeyazılı sebepler hayatta karşılaşılan
istisnai, olağandışı olaylara dayanmaktad ır. Orneğin, işçinin sağlıklı bir ortamda çalıştınlması asıldır. Sağlıksız bir ortamda çalıştıniması ise kural dışıdır. İşverenin işini gören işçiye ücretini
zariıanında ödemesi asıldır. Aksine hareket etmesi olağan dışı bir
davranıştır. İnceleme konusunu teşkil eden fesih halleri ise nitelikçe farklidır; Her erkeğin askerlik görevini ifa etmesi, her çalı şanın bir sosyal güvenli ğe kavuşması, kadının evlenmesi asıldır.
Bunlar normal ve sosyal içerikli müsbet yönlü olaylard ır.
Bu nedSlerden dolayı inceleme konusu yapılan fesih hallerinin
16. maddede yer almalan bizce zaten isabetli olmazd ı.
IV. SONUÇ
1475 say
ılı İş Kanununun 14. maddesinde sayılan ve kıdem
tazminatına hak kazandıran füih hallerinden, işçinin hizmet akTÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ DERG İSİ. 1995/2 -
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dinin muy azzaf askerlik hizmeti dolayısıyla veya yaşlılı k veya
malüllük ayliğı yahut toptan ödeme almak amac ıyla, feshedilmesi
veya kadın i şçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içersinde
kendi arzusu ile sona erdirmesi hallerinde geçerli olan fesih türünün BILDİRIMSIZ FESIH (derhal fesih) türü olaca ğı, feshedenin bildirimli feshe zorlanamayaca ğı , bildirimli fesihte bakinulmuş ise, bunun iş çi aleyhine sonuç do ğurmaması gerektiği,
ancak bu hususun olayına göre de ğerlendirilebileceği, görüş ve
kanaatindeyiz.
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