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İŞ AKDİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ 

Otuz işçiden daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işveren iş akdini feshederken geçerli 
sebep göstermelidir. Bununla ilgili olarak İş Kanunu ilgili maddesi şöyledir; 

FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI 

Madde 18 - 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. 

……………………………………………. 

Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz: 

 ……………………………………………. 

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.  

 …………………………………………….. 

İşverenin geçerli sebep gösteremeden iş akdini feshetmesi durumunda, işçi mahkeme 
kararıyla işe geri dönebilecektir. Kanunun ilgili maddesi şöyle der; 

“GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI 

Madde 21 - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit 

edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde 

işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.  

……………………………………………….” 

İşverenin iş akdini feshederken, bildirimi yazılı olarak yapması ve fesih sebebini açıkça 
yazması gerekir. Bununla ilgili olarak İş kanunu madde 19 şöyle der; 

“SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL 

Madde 19 - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.  

Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle 

feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci Maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.” 

İşverenin haklı sebeple iş akdini feshi ise madde 25’de tanımlanmıştır. 
“Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini 

beklemeksizin feshedebilir:   

I- Sağlık sebepleri:………………………………… 

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca 

saptanması durumunda. 

……… işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin 

işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci Maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 

üncü Maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.  

………………………………………………………..” 


