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İŞTEN AYRILIŞ KODU DEĞİŞİKLİKLERİ 
 
 
Koronavirüs sebebiyle istihdamın olumsuz etkilerinden 
çalışanların korunması amacıyla 16.04.2020 tarihinden itibaren 
fesih yasağı uygulanmaktadır. Bu süreçte “Ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan haller” olarak belirlenen 29 işten ayrılış 
kodu fesih yasağından muaf tutulmuştur. 29 işten ayrılış kodu 
içeriğinde hem mazeretsiz işe gelmemeyi hem de hırsızlık ve 
cinsel taciz gibi birbirinden bağımsız durumları barındırdığından 
Kurum tarafından ilgili kodun içeriği ile ilgili bir ayrıma gidilmesi 
gerek görülmüştür.  
 
Bu kapsamda, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik konulu 
01.04.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 
Yayımlanan Genelge’ye göre hali hazırda kullanılmakta olan 
işten ayrılış kodlarına yeni kodlar ilave edilmiştir. İlave edilen 
kodlar aşağıda tablo olarak belirtilmiştir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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İŞTEN AYRILIŞ 
KODU İÇERİĞİ DAYANAĞI 

42 

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı 
noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar 
kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde 
bulunduğunu ileri sürerek,  yahut gerçeğe uygun 
olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin 

işvereni yanıltması. 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a 

43 

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden 
birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler 
sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut 
işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar 
ve isnadlarda bulunması. 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b 

44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde 
bulunması. 4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c 

45 

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine 
yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine 

sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi 
ya da işyerinde bu maddeleri kullanması 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d 

46 

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, 
hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya 

atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan 
davranışlarda bulunması. 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e 

47 
İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle 

cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç 
işlemesi. 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f 

48 

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir 
sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir 
ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki 

iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam 
etmemesi. 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g 

49 
İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri 

kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar 
etmesi. 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h 

50 

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin 
güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan 

veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, 
tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük 
ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara 

ve kayba uğratması. 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı 

 
Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/175715

