
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: 2020-35 10 MART 2020
KONU: PASİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ GENELGESİ: İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE 
FESİH NEDENİNE İLİŞKİN İTİRAZLARIN İNCELENMESİ

06.02.2020 Tarih ve 2020/01 Nolu Türkiye İş Kurumu, Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesi

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.

Ancak işten ayrılış bildiriminin yapılmamış olması veya işten çıkış kodunun hatalı verilmesinden 
kaynaklı olarak mağduriyetler yaşanmaktadır.

SGK’ya bildirim yapılmamış olan haller ile işten çıkış nedeninin işsizlik ödeneği kapsamında 
olduğu/olmadığı yönündeki iddialarda iddia edilen fesih nedeninin sigortalı/işveren 
tarafından somut bir belge ile kanıtlanması gerekmektedir.

Söz konusu somut belgelerin neler olacağı hususu, 2020/1 Sayılı Pasif İşgücü Hizmetleri 
Genelgesinde detaylı olarak açıklanmıştır.
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1- FESİH NEDENİNE YAPILAN İTİRAZLAR

İşsizlik ödeneği başvurularında SGK’ya işten ayrılış bildirgesi (İAB) ile bildirim yapılmış ise her zaman 
söz konusu bildirimdeki fesih nedeni esas alınmaktadır.

Ancak işten ayrılış bildirgesi ile bildirim yapılmamış, ancak APHB ile bildirim yapılmış ise bu durumda 
aktif hizmet dökümünde belirtilen fesih nedenine bakılmaktadır.

SGK’ya bildirim yapılmamış olan haller ile işten çıkış nedeninin işsizlik ödeneği kapsamında olduğu/
olmadığı yönündeki iddialarda iddia edilen fesih nedeninin sigortalı/işveren tarafından somut bir belge ile 
kanıtlanması gerekmektedir.

Somut belgeler sigortalı işsiz tarafından İŞKUR’a ibraz edilmişse, tanzim ve/veya ödemenin işveren 
tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisi ile feshe ilişkin varsa başka belgeler işverenden talep edilmektedir.

2- İTİRAZLARDA İSTENEN SOMUT BELGELER

SGK’ya bildirim yapılmamış olan haller ile işten çıkış nedeninin işsizlik ödeneği kapsamında olduğu/
olmadığı yönündeki somut belgeler şöyledir;

•	 İhbar	ve/veya	kıdem	tazminatı	banka	dekontu/bordrosu	(Sadece	kıdem	tazminatı	ödenmiş	olması	
halinde ödemenin evlilik, ölüm, emeklilik nedeniyle yapılmadığının işverenle irtibata geçilerek yazılı olarak 
teyit edilmesi sağlanır; feshe ilişkin başka belge varsa gönderilmesi talep edilir. Ayrıca, SGK kayıtlarında 
işten çıktığı işyerinde bir yıldan az kıdemi olanlarda (aynı işverene ait farklı işyerlerinde çalışanlar hariç) 
sadece kıdem tazminatının ödendiğini gösterir belgeler işten çıkış nedeni değişikliğinde dikkate alınmaz. 
İhbar veya kıdem tazminatı bordrosunun belirli bir formatı bulunmamakla birlikte, ödeme türünün adı, 
vergi kesintileri, işveren kaşe ve imzası ile işçi imzası yer almalıdır.),

•	 Fesih	 tarihinden	 önce	 tanzim	 edilmiş	 olmak	 kaydıyla;	 iş	 sözleşmesinin	 işsizlik	 ödeneğine	 hak	
kazanılacak biçimde feshedildiğini gösterir işveren yazısı (feshin ihbar önellerine uygun yapıldığını içeren 
yazı vb. gibi), ihbar öneli süresinde iş arama iznine ilişkin yazı, ihbar öneline ilişkin ücretin peşin ödendiğine/
ödeneceğine dair bilgileri içeren yazılmış yazı,

•	 İAB’de	 işten	 çıkış	 nedeni	 “Askerlik”	 dışında	 bir	 gerekçe	 olmasına	 rağmen	 işten	 çıkış	 nedeninin	
sigortalı	işsiz	tarafından	“Askerlik”	olduğunun	iddia	edildiği,	işveren	tarafından	kabul	edilmediği	durumlarda	
işveren tarafından ilgiliye yapılan askerlik gerekçesiyle yazılı fesih bildirimi, işçi tarafından işverene askerlik 
gerekçesiyle iş sözleşmesinin sona ermesini istediğine dair dilekçe, kıdem tazminatının (askerlik nedeniyle 
yapılan fesihlerde gerekli koşulların sağlanması durumunda ilgiliye işveren tarafından kıdem tazminatı 
ödenmesi gerekmektedir) ödendiğini gösterir bordro veya banka dekontu gibi belgeler,
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•	 İş	mahkemeleri	 tarafından	 feshin	 kanun	 kapsamında	 yapıldığını	 gösterir	 kesinleşmiş	mahkeme	
kararı,

•	 Feshin	kanun	kapsamında	yapıldığını	gösterir	arabuluculuk	tutanağı.

•	 İşsizlik	 ödeneği	 kapsamı	 dışında	 fesih	 olanlardan	 asker/tutuklu	 olduğunu	 gösteren	 belgelerin	
Kuruma ibraz edilmesi halinde işveren ile irtibata geçilir, ilgililerin işten çıkış nedenlerinin askerlik/tutukluluk 
olduğunun yazılı olarak bildirilmesi durumunda feshin işsizlik ödeneğine hak kazanıldığı şekilde yapıldığı 
kabul edilir.

•	 İş	 sözleşmesinin	 4857/24	 maddesinde	 yer	 alan	 haklı	 nedenlerle	 feshedildiğini	 gösterir	 noter	
ihtarnamesi ibraz edilmesi durumunda, işverenden fesih nedenine ilişkin varsa belgelerin gönderilmesi 
talep edilir. Söz konusu belgelerden iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğinin 
anlaşılması	durumunda	fesih	nedenine	ilişkin	güncelleme	yapılır.	Ancak,	işverenin	de	feshin	4447/51	inci	
maddesi kapsamında olmadığına dair belge ibraz etmesi halinde yargı kararı olmadan fesih nedenine 
ilişkin güncelleme işlem yapılmaz.

3- İSTİSNAİ HALLER

İstifa dilekçesi; İşveren tarafından kişinin istifa ettiğinin belirtilmesi ve istifa dilekçesinin Kuruma 
verilmesi halinde kıdem ya da ihbar tazminatının ödendiğini kanıtlayan somut bir belge (bordro veya 
dekont) ibraz edilse dahi ilgili kişi işsizlik ödeneğinden yararlandırılmaz. Bu gibi durumlarda sigortalı işsizin 
işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için mahkeme kararı gereklidir.

İkale sözleşmesi; İkale sözleşmesi ile fesih işleminin yapılması, her iki tarafın da iradesini ortaya 
koyarak yani karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin sona erdirilmesi durumudur. İkale sözleşmesinin varlığının 
belgelenmesi halinde kıdem ya da ihbar tazminatının ödendiğini kanıtlayan somut bir belge (bordro veya 
dekont)	ibraz	edilse	dahi	fesih	4447/51’inci	madde	kapsamında	değerlendirilmez	ve	bu	gibi	durumlarda	
sigortalı işsizin işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için mahkeme kararı gereklidir.

Ahlak	 ve	 iyi	 niyet	 kurallarına	 uymayan	 haller	 ve	 benzerleri	 ile	 ilgili	 tutanak;	 4857/25-II’nci	 madde	
kapsamında fesih işleminin işveren tarafından yapıldığını gösterir tutanakların Kuruma verilmesi halinde 
kıdem ya da ihbar tazminatının ödendiğini kanıtlayan somut bir belge (bordro veya dekont) ibraz edilse 
dahi	fesih	4447/51’inci	madde	kapsamında	değerlendirilmez	ve	bu	gibi	durumlarda	sigortalı	işsizin	işsizlik	
ödeneğinden yararlanabilmesi için mahkeme kararı gereklidir.

4- İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE FESİH NEDENİ DEĞİŞİKLİĞİ

İşten ayrılış bildirgesi fesih tarihinden sonra on gün içinde SGK’ya verilir. On günden sonra işverenlerce 
fesih nedeni değişikliğinin İŞKUR’a ispatlanması halinde değişikliğin İŞKUR kayıtlarında yapılması yeterlidir, 
SGK kayıtlarında düzelttirilmesine gerek yoktur. İşverenler değişiklik için SGK ya yönlendirilmemektedir.


