
1

PKF Fortune Danışmanlık A.Ş. 
29 Ekim Caddesi İstanbul Vizyon Park
A-1 Blok Kat: 8 No:83
Bahçelievler-İstanbul, Türkiye

Tel:    +90 (212) 875 88 97
Faks: +90 (212) 426 84 44
www.fortunedanismanlik.com.tr
info@fortunedanismanlik.com.tr

SİRKÜLER
NO: 2020-33 4 MART 2020
KONU: PASİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ GENELGESİ: İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE 
FESİH NEDENİNİN İNCELENMESİ

Anayasa Mahkemesi Kararı, Esas Sayısı: 2019/62, Karar Sayısı: 2019/98, Karar Tarihi: 25/12/2019, Resmî Gazete 
Tarih ve Sayısı: 14/2/2020- 31039

İşsizlik ödeneği, Türkiye İş Kurumu’nun pasif işgücüne karşı uyguladığı politikalardan biridir; 
işsizliğin ekonomik yönlü olumsuz etkilerini gidermek amacıyla sigortalı işsizlere yasada 
belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan 
ödemedir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından biri, kendi istek ve kusuru dışında işsiz 
kalmaktır. Bu husus, işveren tarafından verilen işten ayrılış bildirgesindeki işten çıkış koduna 
göre tespit edilmekte olup 2020/1 Sayılı Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesinde yer alan işten 
çıkış kodu tablosuna göre işlemler sonuçlandırılmaktadır.

İşsizlik ödeneği, Türkiye İş Kurumu’nun pasif işgücüne karşı uyguladığı politikalardan biridir; 
işsizliğin ekonomik yönlü olumsuz etkilerini gidermek amacıyla sigortalı işsizlere yasada belirtilen 
şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından biri, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmaktır. 
Bu husus, işveren tarafından verilen işten ayrılış bildirgesindeki işten çıkış koduna göre tespit 
edilmektedir. Türkiye İş Kurumu, arabulucu ya mahkeme kararı gibi özellikli durumlar genellikle 
işten ayrılış kodunu inceleyerek işsizlik ödeneği dosyası oluşturmaktadır.
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İşverenler tarafından SGK’ya sigortalının fesih tarihini izleyen günden başlayarak on gün içinde 
işten ayrılış bildirgesi (İAB) ile işten çıkış bildirimi yapılması gerekmektedir. 

İşsizlik ödeneği başvurusu incelenirken İAB ile bildirim yapılmışsa hizmet dökümünde farklı 
bir bildirim yapılmış olsa bile aksi somut bir belge ile ispatlanana kadar İAB ile yapılan bildirimdeki 
fesih nedeni esas alınmaktadır. Ancak, İAB ile bildirim yapılmamışsa hizmet dökümündeki işten 
çıkış bildirimi esas alınmaktadır.

4857 sayılı İş Kanun gereği; deneme süreli iş sözleşmesi en fazla iki ay veya toplu iş sözleşmeleri 
ile dört aydan fazla olması mümkün bulunmamaktadır. Deneme süresi nedeniyle iş sözleşmesinin 
feshedilmesi işsizlik ödeneğine hak kazandırmamaktadır. Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence 
feshi gerekçesiyle fesih işlemi gerçekleştirilmesine rağmen İş Kanunundaki 2 aylık (toplu iş 
sözleşmesi gereği 4 aylık) süreleri aşan bir çalışma varsa 4447 sayılı Kanun kapsamında yani işsizlik 
ödeneğine hak kazanacak biçimde fesih yapıldığı kabul edilmektedir.

İşverence, iş sözleşmesinin sona erme nedeni olarak “01-Deneme Süreli İş Sözleşmesinin 
İşverence Feshi” gerekçesi bildirilmiş ve iş sözleşmesinin süresi Kanunda belirtilen deneme süresinden 
fazla ise işten çıkış nedeni 4447 sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında işsizlik ödeneğine hak 
kazanıldığı değerlendirilmektedir. Ancak, iş sözleşmesi “02-Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi 
Tarafından Feshi” gerekçesi ile sona ermiş ise, bu durum istifa olarak değerlendirilmelidir.

İşten çıkış nedeni (19) Mevsim Bitimi, (20) Kampanya Bitimi ve (30) Vize Süresinin Bitimi olarak 
yapılan bildirimlere ilişkin olmak üzere; sözleşmenin 4447/51 inci maddesi kapsamında işsizlik 
ödeneğine hak kazanılacak şekilde sona erdiğinin somut bir belge ile kanıtlanması halinde işsizlik 
ödeneği hak sahipliği belirlenmektedir. Söz konusu nedenlerden biriyle işten çıkarak işsizlik ödeneği 
talebinde bulunanlardan hak kazanma koşullarını sağlayamayanların varsa kesilmiş statüdeki 
bildirgesinin başlatılabilmesi için yine işveren/işsiz tarafından sözleşmenin sona erdirildiğinin 
belgelendirilmesi gerekir. Bununla birlikte, askıdaki dönemde işveren/sigortalı tarafından 4447/51 
inci madde kapsamında işsizlik ödeneğin hak kazanılacak biçimde fesih bildirimi yapıldığının ibraz 
edilmesi halinde, askıdaki dönemde yapılan fesih tarihi esas alınmak suretiyle işsizlik ödeneğinde 
hak sahipliği belirlenir. Prim yatırılmadan geçen askıdaki dönem son 120 günün hesabında kesinti 
sayılmaz. 


