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• YETERSİZLİKTEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ 

FESİH SEBEPLERİ 
•  

  
ÖZETİ Yetersizlikten kaynaklanan sebepler; işçinin 
ortalama benzer işi görenlere göre daha az verimli çalışması, 
gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük 
performansa sahip olması, işe yoğunlaşmasının giderek 
azalması, işe yatkın olmaması, öğrenme ve kendisini 
geliştirme konusunda yetersiz kalması, sık sık hastalanması, 
çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği 
şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalığa 
yakalanması ve uyum yeterliliğinin azalması gibi işyerinde 
işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen 
sebeplerdir 
 

 

 
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 
  Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. 
   Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için 
Tetkik Hakimi M. Söylen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü:  
 
 Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve 
işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. 
 Davalı işveren vekili, davacının iş sözleşmesinin performans düşüklüğü sebebi ile feshedildiğini, 
feshin geçerli sebebe dayandığını savunmuştur. 
 Mahkemece, davacı işçinin performans düşüklüğü sabit olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar 
verilmiştir. 
 Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 
 Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu 
olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı maddeleridir. 
 4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre 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. 
 Yetersizlikten kaynaklanan sebepler; işçinin ortalama benzer işi görenlere göre daha az verimli 
çalışması, gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olması, işe yoğunlaşmasının 
giderek azalması, işe yatkın olmaması, öğrenme ve kendisini geliştirme konusunda yetersiz kalması, sık sık 
hastalanması, çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak 
etkileyen hastalığa yakalanması ve uyum yeterliliğinin azalması gibi işyerinde işin görülmesini önemli 
ölçüde olumsuz etkileyen sebeplerdir. 
 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli sebebe dayandığını ispat 
yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını 
ispatla yükümlüdür. 
 Dosya içeriğine göre, davacı davalı tekstil şirketinde dikim operatörü olarak çalışmış olup 
performans düşüklüğü gerekçesiyle iş sözleşmesi işveren tarafından geçerli sebeple feshedilmiştir. 
Mahkemece davacının yaptığı iş göz önünde tutularak performans değerlendirmesi konusunda tekstil 
mühendisi, insan kaynakları uzmanı ve işletmeciden oluşturulacak uzman üç kişilik bilirkişi heyetinden rapor 



alınarak sonucu tüm dosya içeriği ile birlikte bir değerlendirmeye tabi tutulmadan eksik inceleme ile yazılı 
şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
 SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz 
harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


