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Fesih hakkının kötüye kullanılması ............................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
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Yer işareti tanımlanmamış.
III-

Bildirimli Feshi . Hata!

BİLDİRİMSİZ FESİH ...................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

1- Kavram .................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2- Bildirimsiz Fesih Sebepleri ................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
a) Genel Olarak ..................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
b) İşçi Açısından Bildirimsiz Fesih Sebepleri...................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
aa) Sağlık Sebepleri .......................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
(1) İşin yapılmasının işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olması .............Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
(2) İşverenin veya başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin işi ile
bağdaşmayan bir hastalığa tutulması ................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
bb) Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri ...........Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
(1) İşverenin işçiyi yanıltması ............................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
(2) İşverenin şeref ve namusa dokunacak davranışta bulunması ....................Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
(3) İşverenin sataşması, suç işlemesi, suça özendirmesi ve ithamda
işareti tanımlanmamış.

bulunması ... Hata! Yer

(4) İşçinin cinsel tacize uğramasına rağmen işverenin önlem almaması ........Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
(5) İşverenin işçinin ücretini ödememesi ............................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
(6) İşverenin işçiye az iş vermesi ......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
(7) İşverenin çalışma koşullarını uygulamaması................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
cc) Zorlayıcı Sebepler ........................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
c) İşveren Açısından Bildirimsiz Fesih Sebepleri ............... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
aa) Sağlık Sebepleri .......................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

(1) İşçinin kusuru ile hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi .........Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
(2) İşçinin kusuru olmaksızın hastalık veya kazaya uğraması, gebelik ve doğum nedeniyle
devamsızlıkta bulunması...................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
(3) İşçinin tedavi edilemeyecek hastalığa tutulması ............ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
bb) Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri ...........Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
(1) İşçinin işvereni yanıltması ............................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
(2) İşçinin namus ve şerefe dokunacak davranışlarda bulunması...................Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
(3) İşçinin bir başka işçiye cinsel tacizde bulunması .......... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
(4) İşçinin sataşması ............................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
(5) İşçinin içki veya uyuşturucu madde kullanma yasağına aykırı
davranması .......................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
(6) İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışta bulunması ..................Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
(7) İşçinin işyerinde suç işlemesi ......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
(8) İşçinin devamsızlıkta bulunması .................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
(9) İşçinin görevini yapmamakta ısrar etmesi ..................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
(10) İşçinin iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi veya zarara neden olması ....Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
cc) Zorlayıcı Sebepler ........................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
dd) Gözaltına Alınma ve Tutukluluk............................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.


İyiniyet......................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.



Haksız Fesih ................................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3- Bildirimsiz Fesih Hakkını Kullanma Süresi ....................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4- Bildirimsiz Feshin Hukuki Sonuçları .................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5- Haksız Feshin Hukuki Sonuçları ......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.



Kıdem tazminatı .......................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.



Kıdem süresi ................................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.



Zamanaşımı ................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.



Gecikme Faizi.............................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
I- GENEL OLARAK.................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
II- KIDEM TAZMİNATI ............................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1- Tanımı .................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2- Koşulları................................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
a) İş Sözleşmesinin Kanunda Öngörülen Hallerden Biri İle
Yer işareti tanımlanmamış.

Sona Ermiş OlmasıHata!

aa) İş Sözleşmesinin Fesih Olmaksızın Sona Ermesi ...... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
bb) İş Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermesi ................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
aaa) Bildirimsiz Fesih ........................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
bbb) Bildirimli Fesih ......................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
b) İşçinin Kanunda Öngörülen En Az Süre Kadar Çalışmış Olması ...........Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
aa) Genel Olarak ............................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
bb) İşçinin Aynı İşverenin Aynı veya Değişik İşyerlerinde Çalışması Halinde Kıdem
Süresinin Belirlenmesi ...................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
cc) İşçinin Değişik Kamu Kuruluşlarında Çalışması Halinde Kıdem Süresinin
Belirlenmesi ........................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
dd) İşyerinin Devri Halinde İşçinin Kıdem Süresinin Belirlenmesi .........Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
ee) Mevsimlik İşlerde Çalışan İşçinin Kıdem Süresinin Belirlenmesi ......Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
ff) Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçinin Kıdem Süresinin Belirlenmesi .... Hata!
Yer işareti tanımlanmamış.
3- Kıdem Tazminatının Miktarı ............................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4- Kıdem Tazminatı Zamanaşımı ve Gecikme Faizi .............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.


Ölüm tazminatı ........................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.



Çalışma belgesi........................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.



İbraname .................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.



Rekabet yasağı ......................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

III- ÖLÜM TAZMİNATI ............................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
IV- ÇALIŞMA BELGESİ ............................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
V- İBRANAME.............................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
VI- REKABET YASAĞI .............................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.


Çalışma süresi.............................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.



Yoğunlaştırılmış İş Haftası .......................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.



Denkleştirme ............................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

§ ÇALIŞMA SÜRELERİ ................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
I- GENEL OLARAK.................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
II- NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ .............................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1- Genel Olarak ............................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2- Yoğunlaştırılmış İş Haftası ve Denkleştirme Süresi............... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3- Normal Çalıma Süresine İlişkin Özel Düzenlemeler ............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
III- FAZLA ÇALIŞMA................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

1- Tanımı ....................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2- Türleri .................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
a) Genel Sebeplerle Fazla Çalışma ....................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
b) Zorunlu Sebeplerle Fazla Çalışma .................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
c) Olağanüstü Sebeplerle Fazla Çalışma ............................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3- Fazla Çalışma Yasakları ....................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4- Fazla Çalışmanın Karşılığı ................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5- Fazla Çalışmanın Belgelenmesi ve İspatı ............................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
IV- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER .................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
V- YILLIK ÜCRETLİ İZİN ........................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1- Genel Olarak ......................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2- Yıllık Ücretli İzin Hakkından Yararlanma Koşulları ....... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
a) İşçinin Bir Yıldır Çalışıyor Olması .................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
b) Yapılan İşin ve İşyerinin Niteliğinin Yıllık Ücretli İzne
Elverişli Olması
................................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3- Yıllık Ücretli İzin Süreleri .................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
4- Yıllık Ücretli İznin Kullanılması.......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5- Yıllık İzin Ücreti .................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
§ 28- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER .............Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
I- DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ........................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Oluşturulması........... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumsal Yapısının Oluşturulması ..................Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
3- İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi .......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ..................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
1- İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü .............. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
2- Denetleme Yükümlülüğü ...................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3- Eğitim Verme Yükümlülüğü ................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
5İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Örgütlenme Yükümlülüğü Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
b) İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli ...........................Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
III-

ÇALIŞANIN YÜKÜMLÜKLERİ .................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

§ 29- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI
............................................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İŞVEREN BAKIMINDAN ................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

I-

Özel Hukuk Yaptırımları.................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

1a)

Tazminat Ödeme ........................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

b)

İşçilerin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı ........................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

c)

İşçilerin İş Sözleşmesini Fesih Hakkı ........................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Kamu Hukuku Yaptırımları ............................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

2-

İşin Durdurulması ..................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

a)

b) Cezai Yaptırımlar ............................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
İŞÇİ BAKIMINDAN ......................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

IIa)

Tazminat Ödeme ........................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

b) İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkı ........................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

KISALTMALAR
1475 İşK.

: 1475 sayılı İş Kanunu

Ar.Hak.B.Y
.
AATUHK.

: Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme başvurma
Yönetmeliği
: Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun

AİY.

: Alt İşverenlik Yönetmeliği

AY.

: Anayasa

B.

: Baskı

b.

: bent

C.

: Cilt

ÇGİY
ÇSGB.

: Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ÇSY.

: İş Kanununa Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Der.K.

: Dernekler Kanunu

f.

: fıkra

FÇY.
Gebe Y.
GVK.

: İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma
Yönetmeliği
: Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme
Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
: Gelir Vergisi Kanunu

HTK.

: Haftalık İş Sürelerine
Yönetmeliği
: Hafta Tatili Kanunu

HMK.

: Hukuk Muhakemeleri Kanunu

İİK.

: İcra İflas Kanunu

İSGK.

: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İSK.

: İşsizlik Sigortası Kanunu

İş Mah. K.

: İş Mahkemeleri Kanunu

İşK.

: İş Kanunu

Kad.Y.
KÇY.

: Kadınların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında
Yönetmelik
: Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

md.

: madde

MEK.

: Mesleki Eğitim Kanunu

No

: Numara

OHK.

: Olağanüstü Hal Kanunu

Öz.K.

: Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

Pos.Y.
RG.

: Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde
Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
: Resmi Gazete

s.

: sayfa

S.

: Sayı

Sağ.Y.
Sık.K.

: Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat
veya Daha Az Çalışması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
: Sıkıyönetim Kanunu

SSSİT.

: Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü

STİSK

: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

T.

: Tüzük

TBK.

: Türk Borçlar Kanunu

TBMM

: Türkiye Büyük Millet Meclisi

TC.

: Türkiye Cumhuriyeti

TMK.

: Türk Medeni Kanunu

Haf.Y.

Bölünemeyen

Çalışma

Süreleri

UBGTK.

: Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını
Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
: Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkında Kanun

UİK

: Uluslararası İşgücü Kanunu

UHK.

: Umumi Hıfzısıhha Kanunu

ÜGFY.

: Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

vd.

: ve devamı

YTGOY

: Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında
Yönetmelik
: Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Türk S.K.

YÜİY
Yüzde Y.

: Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik

1. HAFTA
İş Hukukunun Gelişimi ve Temel İlkeleri

İÇİNDEKİLER
Bu bölümde işçi-işveren ilişkisinin niteliğini inceleyerek bunu çevreleyen kuralları
tanıtmaya çalışacağız. Bireysel ve toplu iş ilişkisini, iş hukukunun alt dallarını, tarihi gelişim
seyri içinde açıklamaya çalışacağız. Sanayi Devriminin çalışma ilişkilerine etkisini ve ulusal ve
uluslararası düzenlemeler yapma ihtiyacının doğmasını, iş hukukuna hâkim uluslararası ilkeleri
ve kurumları tanıtacağız.

İLGİ OLUŞTURAN SORULAR


İşçi kime denir? Memurdan farkı nedir?



Devlet yasal düzenleme yapmasaydı işçi-işveren ilişkisinden doğabilecek hukuki
uyuşmazlıklar nasıl çözülürdü?



Türkiye’de ilk yasak düzenlemeler ne zaman yapıldı?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

İşçi-işveren
ilişkisi

Nasıl elde edileceği veya

Kazanım

Konu

Farklı hukuki statülerde
çalışmanın

geliştirileceği
Yakın çevresinde çalışanların

varlığının hangi

anlaşılması

statülerde

sorulması,

çalıştığının
araştırılması,

sorgulanması
Emredici
hukuki
düzenlemeler

İş hukukunun karma hukuk
dalı olduğunun anlaşılması

Haftalık çalışma süreleri ve
asgari ücretin zorunlu olduğunun
işyerlerinden

ve

sorularak öğrenilmesi

çalışanlardan

ANAHTAR KAVRAMLAR


Mutlak emredici – nispi emredici kurallar



Sanayi Devrimi



Karma hukuk



Sosyal devlet

§ 1- İŞ HUKUKU KAVRAMI
I- TANIMI
İş Hukuku iş ilişkisini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Günlük hayatımızda kişiler arasında
çeşitli amaçlarla iş ilişkisi kurulur ve bazı kişiler başkalarının yararına birtakım işleri yerine
getirirler. Örneğin, doktor hastasını tedavi etmek, avukat müvekkiline hukuki yardımda
bulunmak, terzi müşterisi için dikiş dikmek, işçi işvereni adına iş görmek, memur kendisine
verilen görevi yerine getirmek suretiyle iş görürler. Ancak yukarıdaki örneklerde yer alan iş
ilişkileri arasında önemli hukuki ve ekonomik farklılıklar vardır. Bunun sonucu olarak her iş
ilişkisinin İş Hukuku tarafından düzenlenmesi beklenemez.
Bir iş ilişkisinin İş Hukuku kapsamında yer alabilmesi için, iş gören kişinin bu işi başkasına
bağımlı olarak ve ücret karşılığında yapıyor olması gerekir. Bu nedenle işlerinin yürütümü
açısından bağımsız olan ve kendi adına iş gören doktor, avukat, terzi vb. serbest çalışanların iş
ilişkileri İş Hukuku tarafından değil; bu iş ilişkisine dayanak olan iş görme sözleşmelerinin
(istisna, vekâlet vb.) hükümleri tarafından düzenlenir. Belirtmek gerekir ki; memurlar da maaş
karşılığında işvereni olan devlete bağımlı olarak iş görürler. Ancak memurlar genel idare
esaslarına göre yürütülen kamu işlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalıştırılırlar.
Memurların işe alınmaları (atanmaları) ve tüm çalışma koşulları, görev ve yetkileri, hak ve
yükümlülükleri, aylık, ödenek ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir (AY.126). Bu nedenle
kamu hukuku niteliği ağır basan memur-devlet ilişkisi, İdare Hukukunun konusu içine girer.
Yukarıdaki açıklamalarımızın ışığı altında İş Hukukunu, iş sözleşmesine dayanarak ücret
karşılığı bir başkası (işveren) için ve ona bağlı olarak çalışanlar (işçi) ile bunların arasındaki iş
ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlayabiliriz. Bununla birlikte, günümüzde
Devletin işçiyi koruma ve taraflar arasında denge sağlama amacıyla iş ilişkilerine müdahale
ettiği de bir gerçektir. Bu nedenle İş Hukuku, işçi-işveren ilişkilerinin yanı sıra, bunlarla Devlet
arasındaki ilişkileri de düzenleyen bir hukuk dalı haline gelmiştir. Ayrıca işçilerin ve
işverenlerin kendi mesleki kuruluşları (sendikaları) ile olan ilişkileri, sendikaların meydana
getirdikleri toplu iş sözleşmeleri ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların barışçı ve mücadeleci
çözüm yolları da İş Hukukunun kapsamı içerisinde yer alır.
II- BÖLÜMLERİ
İş Hukukunun kapsamında yer alan konular, Bireysel (Ferdi) İş Hukuku ve Toplu
(Kolektif) İş Hukuku ayrımı yapılarak incelenir.
1- Bireysel İş Hukuku

Tek işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi ile ortaya çıkan hukuki ilişki, Bireysel İş
Hukukunun konusunu oluşturur. İş sözleşmesinin kurulması, bu sözleşmeden kaynaklanan
hak ve borçların yerine getirilmesi, iş sözleşmesinin devamı sırasında çalışma koşullarının
düzenlenmesi, çalışma ve dinlenme süreleri, işçi sağlığı ve güvenliği, iş sözleşmesinin sona
ermesi ve sona ermesinin sonuçları gibi hususlar Bireysel İş Hukukunun konusu içerisinde yer
alır.
2- Toplu İş Hukuku
Toplu İş Hukukunun konusu ise kolektif düzeyde iş ilişkileridir. Taraflarından en az
birisinin mesleki kuruluş (sendika) olduğu iş ilişkileri, Toplu İş Hukukunun konusunu oluşturur.
Bunun gibi sendika ile üyeleri arasındaki ilişki de Toplu İş Hukukunun kapsamında yer alır. İşçi
ve işveren sendikalarının kuruluşu, organları, faaliyetleri, sendikalara üyelik, toplu iş
sözleşmesinin meydana getirilmesi, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollarla çözümlenmesi,
grev ve lokavta başvurulması gibi hususlar Toplu İş Hukukunun konuları arasındadır.
§ 2- İŞ HUKUKUNUN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
I- GENEL OLARAK
İş Hukukunun ortaya çıkmasındaki en önemli etken sanayileşmedir. Gerçekten, 18.
yüzyılın sonlarında başta İngiltere olmak üzere birçok Batı Avrupa ülkesinde sanayileşme
hareketleri başlamıştır. Teknik gelişmelere paralel olarak işbölümüne dayalı seri üretim yapılan
işyerlerinin artması, bu işyerlerinde çalışan işçi sınıfının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Sanayi devrimi ile birlikte insanlar köylerden kentlere göç etmiş ve tarım ve hayvancılıkla veya
küçük üretimle geçimini sağlayan birçok insan, artık bir işverene bağımlı olarak çalışmaya
başlamıştır.
Bu döneme hâkim olan iktisadi liberalizm hukuk düzenini de etkilemiş ve devlet işçiişveren ilişkisine herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Devlet çalışma koşulları ile ücretin
serbest piyasada arz-talep dengesine göre belirlenmesini istemiştir. İktisadi liberalizmin
ilkelerinden olan sözleşme özgürlüğü ve serbest rekabet ilkesi, işverenleri işçi ücretlerinden
tasarruf etmeye yöneltmiş ve buna bağlı olarak işverenler, daha az işçiye daha çok işi, düşük
ücretle yaptırma yolunu seçmişlerdir. Bu dönemde pazarlık gücü olmayan ve ekonomik
bakımından zayıf olan işçiler, işverenler tarafından tek taraflı olarak belirlenen çalışma
koşullarına bağlı olarak çalışmak zorunda bırakılmışlardır. Yine, ağır ve tehlikeli işlerde kadın
ve çocukların da çalıştırılması, uzun çalışma süreleri, düşük ücret (sefalet ücreti), ücret yerine
mal verilmesi (truck-system) ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yeterince alınmaması bu
dönemdeki iş ilişkilerinin genel görünümünü teşkil etmiştir.

Sanayileşmenin beraberinde getirdiği ve işçiler açısından yaşanan karanlık tablonun
ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler, İş Hukukunun temelini oluşturmuştur. Bu
faaliyetler üç ana başlıkta toplanabilir:


Devletlerin işçileri koruyucu girişimleri: Liberalizmin yerini

sosyal devlet ilkesinin almasının sonucu olarak, 1800 yılların başından
itibaren Devlet, işçi-işveren ilişkilerine müdahale etmek suretiyle çalışma
sürelerinin sınırlandırılması, kadın ve çocuk işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde
çalıştırılmasının yasaklanması gibi işçiyi koruyucu düzenlemeler yapmıştır.
Böylelikle Devlet, işçileri korumayı, işverenlere yeni borç ve yükümlülükler
getirmeyi ve buna uymayan tarafları cezalandırmayı amaçlamıştır.


İşçilerin ve işverenlerin sendikalaşma girişimleri: Sanayileşme

döneminde ekonomik açıdan zayıf olan işçilerin bireysel olarak işverenle
pazarlık güçlerinin olmaması ve işveren tarafından belirlenen çalışma
koşullarına

bağlı

olarak

çalışmak

zorunda

kalmaları,

işçilerin

örgütlenmelerine ve birlikte hareket etmelerine neden olmuştur. İşçiler
kurdukları sendikalar ile daha güçlü şekilde işverenlerin karşısına çıkmışlar,
dayanışma yoluyla ortak çıkarlarını birlikte korumuşlar ve geliştirmişlerdir.
Buna bağlı olarak işverenler de, kendi aralarında örgütlenme gereği
hissetmişlerdir. Böylelikle toplu iş sözleşmesinin ve grev-lokavt gibi
mücadeleci çözüm yollarının temeli atılmıştır. İşçiler, toplu iş sözleşmeleriyle
işyerinde uygulanacak çalışma koşullarını işverenle karşılıklı olarak
belirleyebilme imkânını bulmuşlardır.


Uluslararası girişimler: Ulusal düzeyde koruyucu tedbirlerin

yanı sıra uluslararası alanda da işçiyi koruyucu çalışmalar yapılmıştır. Bu
amaçla I. Dünya Savaşından sonra 1919 yılında Versay Barış Antlaşması ile
Uluslararası Çalışma Örgütü kurulmuştur. Bu örgüt işçi-işveren ilişkilerine
uygulanacak asgari düzenlemeleri ve çağdaş normları içeren uluslararası
sözleşmeler hazırlamak suretiyle İş Hukukunun oluşumuna önemli ölçüde
katkıda bulunmuştur. Yine Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konseyinin temel amacı da bu konuda ülkeler arasında işbirliği sağlamaktır.

II- TÜRKİYE’DE
Türkiye’de sanayileşme hareketinin batı ülkelerine göre oldukça geç başlaması nedeniyle,

İş Hukukunun gelişimi de buna bağlı olarak uzun zaman almıştır. Zira batı ülkelerinde
sanayileşme hareketinin başladığı 18. yüzyılın sonlarında, Osmanlı İmparatorluğunda üretim
zanaatkârlar tarafından yapılmakta ve ekonomi önemli ölçüde tarıma dayanmaktaydı. Bu
dönemde çalışma hayatı esnaf kuruluşları (loncalar) tarafından oluşturulan kurallar ve
gelenekler ile düzenlenmiştir.
Tanzimat döneminde yürürlüğe konulan İş Hukukuna ilişkin ilk düzenlemeler 1865 tarihli
Dilaver Paşa Nizamnamesi ve 1869 tarihli Maadin Nizamnamesidir. Ayrıca iş ilişkisine ilişkin
bazı hükümler 1877 yılında çıkarılan Mecelle’de yer almıştır. Meşrutiyetin ilanından sonra işçi
ve işveren ilişkilerini düzenleyen bazı kanunlar yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’de İş Hukukunun gelişimi esas itibariyle Cumhuriyetin ilanından sonra olmuştur.
Bu alanda çıkarılan ilk özel kanun 1924 tarihli Hafta Tatili Kanunudur. İş sözleşmesine ilişkin
hükümlerin yer aldığı en önemli düzenleme, 1926 yılında kabul edilen Türk Borçlar Kanunudur.
Anılan Kanun ile işçi-işveren ilişkisinin temelini oluşturan iş sözleşmesi ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir. İş Hukukuna ilişkin ilk temel Kanun, 1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunudur.
Bu Kanun fikren çalışanlar ile fikren çalışmaları bedeni çalışmalarına göre baskın olan kişileri
kapsamına almamıştır. 1961 Anayasasının kabulüne kadar geçen dönemde çalışma hayatını
düzenleyen İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun, Basın İş Kanunu
ve Deniz İş Kanunu gibi birçok kanun kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur.
1961 Anayasasında çalışma hayatına ilişkin ve önemli sayılabilecek esaslar yer almıştır.
Ülkemizde ilk kez çalışma hakkı, çocukların ve kadınların çalışma koşulları bakımından
korunması, dinlenme hakkı, ücrette adalet sağlanması, sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı,
grev hakkı, sosyal güvenlik hakkı Anayasa ile düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. 1961
Anayasasının kabulünden sonra, Anayasada öngörülen esaslara uygun kanuni düzenlemeler
yapılmıştır. Bu dönemde 274 sayılı Sendikalar Kanunu; 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev
ve Lokavt Kanunu; 854 sayılı Deniz İş Kanunu; 3008 sayılı İş Kanununun yerine 931 sayılı İş
Kanunu kabul edilmiş, ancak bu Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine 1971
yılında 1475 sayılı İş Kanunu yürürlüğe konulmuştur.
1982 Anayasasının kabulünden sonra İş Hukukuna ilişkin düzenlemelerde önemli
değişiklikler yapılmıştır. Bunlar içerisinde en önemlileri 274 sayılı Kanun yerine 2821 sayılı
Sendikalar Kanununun; 275 sayılı Kanun yerine ise 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve
Lokavt Kanununun kabulü olmuştur. 2001 yılında da Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
yürürlüğe girmiştir.
Çalışma hayatını etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar, uygulamada ortaya çıkan

sorunlar, işverenlerin esnekleşme beklentisi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü
normlarına uyum sağlama gerekçeleri ile 1475 sayılı İş Kanunu yerine, 22.5.2003 tarih ve 4857
sayılı İş Kanunu kabul edilmiş ve 10.6.2003 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.
Sosyal güvenlik alanında da önemli düzenlemeler yapılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarını
tek çatı altında toplamak amacıyla 2006 yılında 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kabul edilmiştir. 5510 sayılı
Kanun ancak 15.10.2008 tarihinde yürürlüğe girebilmiştir.
İş Hukukunu etkileyen en önemli düzenlemelerden bir diğeri de 1.11.2010 tarihinde kabul
edilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunudur. 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar
Kanunu iş sözleşmesine ilişkin oldukça önemli ve yeni hükümler içermektedir.
2012 yılı içerisinde İş Hukukuna ilişkin iki önemli düzenleme yapılmıştır. Bunlardan
birincisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur. Ülkemizde ilk kez tüm çalışların iş
güvenliğini düzenleyen bir Kanun yürürlüğe girmiştir. İkincisi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanunudur. Bu Kanun ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
§ 3- İŞ HUKUKUNUN TEMEL NİTELİKLERİ
I- İŞ HUKUKUNA HÂKİM OLAN ESASLAR
1-

İşçilerin Korunması İlkesi

İş Hukukunun ortaya çıkmasında en önemli etken ücret karşılığında bir başkasına bağımlı
olarak çalışan kişilerin korunması gereğidir. İş Hukuku bir yandan işçiyi korumayı amaçlarken
öte yandan sosyal adaletin ve bu yolla toplumsal dengenin sağlanmasını hedefler.
İşçinin işverene bağımlı olması, işçinin iş ilişkisi içerisinde özel olarak korunmasını ve
böylelikle ilişkinin tarafları arasında belirli ölçüde denge sağlanmasını gerekli kılar. İşçi,
işverene bağımlı olarak onun otoritesi altında ve onun emir ve talimatlarına uygun biçimde iş
görür. Bu durum işçinin hukuki bağımlılığını ifade eder. Ayrıca işçinin başlıca gelir kaynağının
işveren tarafından ödenen ücret olması, işçiyi işverene karşı ekonomik olarak da bağımlı hale
getirir.
İşçinin sadece maddi açıdan korunması yeterli değildir. Ayrıca çalışma hayatında işçinin
kişiliğinin de korunması gerekir. İş sözleşmesi, konusu malvarlığı olan bir sözleşme değil;
kişisel ilişki kuran bir sözleşmedir. Sözleşmenin tarafı olan işçi iş görme borcunu da yerine
getirecek olan kişidir. Bu nedenle işçinin fiziksel ve ruhsal sağlığının görülen işten ve işyeri
koşullarından kaynaklanabilecek her türlü iş kazası ve meslek hastalığı gibi tehlikelere karşı
etkin olarak korunması gerekir.

İş Hukukunun, işçileri koruma temel amacı sınırsız değildir. İşçilerin çıkarları, toplum
çıkarı ile çatışmadığı oranda korunur. Yine, işçinin ekonomik açıdan korunması da ülkenin
ekonomik gücü ile orantılıdır. Nitekim Anayasanın 65. maddesinde buna ilişkin hükme açıkça
yer verilmiştir: “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu
görevlerinin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde
yerine getirir”. İşçiler korunurken ayrıca işletmenin ekonomik ve teknik zorunlulukları, üretim
ve verimlilik gerekleri de dikkate alınmalı ve işletmenin varlığı tehlikeye atılmamalıdır.
İş Hukuku alanında işçilerin korunması, genellikle emredici hukuk kuralları ile sağlanır.
Emredici nitelikteki hukuk kuralları ile sözleşme özgürlüğü, işçinin korunması amacıyla önemli
ölçüde sınırlandırır. Emredici hukuk kurallarının bir kısmı nispi emredicidir. İşçi yararına olmak
kaydıyla bu kuralların aksi kararlaştırılabilir. Örneğin, emredici olarak düzenlenen çalışma
süresinin daha üstünde bir çalışma süresi kararlaştırılamaz. Ancak bu sürenin altında bir çalışma
süresi belirlenebilir. Nispi emredici hukuk kurallarına sosyal kamu düzenine ilişkin kurallar da
denilir.
Emredici hukuk kurallarının bir kısmı ise mutlaktır. Mutlak emredici hukuk kurallarının
kamu düzenine ilişkin olmaları nedeniyle, bu tür kuralların hiçbir surette aksi kararlaştırılamaz
veya değiştirilemez. Örneğin, grev ve lokavt sırasında geçen süre işçinin kıdem tazminatı
hesabında dikkate alınmaz. Toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleri ile bunun aksi
kararlaştırılamaz (STİSK.67/3). Yine iş güvencesi tazminatını ve işçinin boşta geçe sürelere ait
ödemeleri artırmak mümkün değildir (İşK.21/son).
Emredici hukuk kurallarına aykırılık halinde hukuki, cezai ve idari yaptırımlar uygulanır.
2-

İşçi Yararına Yorum İlkesi

Yorum, açık olmayan hükümlerin açıklığa kavuşturulması ve uygulanabilir hale
getirilmesidir. İş Hukuku alanında da yürürlükteki hükümlerde açık olmayan hususlar ve
boşluklar bulunabilir. Böyle bir durumda tarafların gerçek ve ortak amaçları yorum yoluyla
belirlenir (TBK.19). İş Hukuku düzenlemelerinin temel amacının işçiyi koruma olması, bu
hükümlerde yapılacak amaçsal yorumda işçi yararının ön plana çıkarılmasını gerektirir.
Yorum, bir hükmün yeterince açık olmaması halinde başvurulacak yoldur. Yorumu
gerektirmeyecek kadar açık bulunan hükümler, işçi yararına yorumlanmak suretiyle konuluş
amacı dışında uygulanamaz. Ayrıca, işçi yararına yorum ile işçinin yararı korunurken toplum
yararını da göz önünde bulundurmak, yani toplum yararını ihlal etmemek gerekir.
II- İŞ HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ
İşçi ile işveren arasındaki hukuki ilişkide temel kaynak iş sözleşmesidir. Taraflar bu

sözleşme ile diğer Borçlar Hukuku sözleşmelerinde olduğu gibi, sözleşme özgürlüğü çerçevesi
içerisinde bağlı olacakları hükümleri serbestçe belirlerler. Yine işçi ve işverenlerin kurdukları
sendikalar özel hukuk tüzel kişisidirler ve meydana getirdikleri toplu iş sözleşmesi de bir özel
hukuk sözleşmesidir. Bütün bunlar İş Hukukunun, özel hukukun bir dalı olduğu kanaatine
ulaştırır. Ancak İş Hukukunda Devletin müdahalesi son derece fazladır. İşçilerin ve toplumun
yararlarını koruma amacıyla kabul edilen emredici hukuk kuralları, sözleşme özgürlüğünü
oldukça sınırlandırır ve bu hükümlere aykırılıklar cezai yaptırımlara bağlanır. Bu açıklamalar
göstermektedir ki; İş Hukukunun başlı başına bir özel hukuk veya kamu hukuku dalı olduğunu
söyleyebilmek imkânsızdır.
Öğretideki yaygın kanaate göre, İş Hukuku her iki hukuk dalının da özelliklerini taşıyan
karma nitelikte bir hukuk dalıdır.

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
İş Hukuku çalışanla onu çalıştıran arasındaki ilişkiyi konu alan bir hukuk dalı olarak
binlerce yıldır hukuk sistemlerinde yer almaktadır. Tarafların iradeleriyle biçimlenen, kamu
gücünün önem taşımadığı bu disiplin, “özel hukuk” un bir alt dalı iken, Sanayi Devrimi sonrası
kötüleşen çalışma şartlarına devletin müdahale etmesinin hem bir aracı hem de sonucu olarak
emredici düzenlemeler de getirmesi nedeniyle artık bir “karma hukuk” dalı haline gelmiştir. İş
hukuku, bağımlı çalışanların hukukunu korumayı amaçlar ve “işçinin korunması ilkesi” bu
yüzden iş hukukunun ayırıcı özelliğidir. Hukuki metinler yorumlanırken işçi yararına
anlaşılacak biçimde yorumlanmalıdır.

Sorular
1. Aşağıdaki ikililerden hangisinin arasındaki ilişki iş hukuku kapsamı içerisine
girmektedir?
A. Avukat-Müvekkil
B. Acente-Müşteri
C. Doktor-Hasta
D. Fabrika sahibi-Özel güvenlik görevlisi
E. Şoför-Yolcu
2. Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş hukukunun konusunu oluşturur?
A. Tek işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi ile ortaya çıkan hukuki ilişki
B. Kolektif düzeyde iş ilişkileri
C. Sendikalar arasındaki ilişkiler
D. Devlet ve işverenler arasındaki ilişkiler
E. Uluslararası işçi örgütleri arasındaki ilişkiler
3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iş hukukunun tarihsel gelişim süreci
içerisine dikkate alınabilecek yasalaştırma faaliyetlerinden değildir?
A. Dilaver Paşa Nizamnamesi
B. Maadin Nizamnamesi
C. Vergi Kanunu
D. Mecelle
E. Hafta Tatili Kanunu
4. Aşağıdakilerden hangisi işverenin işçiyi koruma borcu kapsamında korunması
gereken hususlardan biri değildir?
A. İşçinin malvarlığı
B. İşçinin fiziksel ve ruhsal sağlığı
C. İşçinin fikir hürriyeti
D. İşçinin aile birliği
E. İşçinin vücut bütünlüğü
5. İş hukukunun hukuk sistematiği içerisindeki yeri göz önüne alındığında,
aşağıdakilerden hangisinin ifade edilmesi doğru olacaktır?
A. Özel hukuk dalları arasında yer alır
B. Kamu hukuku dalları arasında yer alır
C. Karma nitelikte bir hukuk dalıdır
D. Borçlar hukukunu tamamlayıcı nitelikte bir hukuk dalıdır
E. Anayasa hukukunu tamamlayıcı nitelikte bir hukuk dalıdır

2. HAFTA
İş Hukukunun Kaynakları

İÇİNDEKİLER
İş hukuku, diğer hukuk dalları gibi pek çok kaynaktan beslenmektedir. Bunlar, ulusal
kaynaklar olabildiği gibi, uluslararası kaynaklar da olabilmektedir. Ayrıca iş hukukunun
kendisine özgü karakterinden ve ilkelerinden dolayı, mevcut yasal düzenlemelerin hüküm altına
almadığı konuların işçi ve işverenler tarafından karara bağlanması mümkündür.

İLGİ OLUŞTURAN SORULAR


İş hukuku alanındaki tüm yasal düzenlemeler ulusal (yerli ve milli) olarak mı
yapılmaktadır?



İşçi ve işveren, İş Kanunu hükümlerinden farklı düzenlemeler kararlaştırabilirler mi?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

İş hukukunun ülkemizde
İş hukukunun
ulusal kaynakları

hangi hukuk kuralları

Yasal düzenlemelerin ve teorik

kapsamında düzenlendiğinin

bilgilerin aktarılması yoluyla

öğrenilmesi

İş hukukunun
uluslararası
kaynakları

İş hukukunun uluslararası
alanda hangi hukuk kuralları
kapsamında düzenlendiğinin
öğrenilmesi
İş hukuku normlarının

İş hukukunun
özel kaynakları

düzenlenmesinde ve hayata
geçirilmesinde tarafların ne gibi
etkilerinin olabileceğinin
öğrenilmesi

Uluslararası kurumların ve
bunların iş hukukuna etkilerinin
yasal düzenlemeler ve
uygulamadaki durumlar ifade
edilerek anlatılması yoluyla
Yasal düzenlemelerin ve
uygulamada işçi-işveren
ilişkilerinin ortaya çıkardığı
sonuçların anlatılması yoluyla

ANAHTAR KAVRAMLAR
 Genel Kaynak-Özel Kaynak
 Ulusal Kaynak-Uluslararası Kaynak
 İş Sözleşmesi-Toplu İş Sözleşmesi
 İşyeri Uygulaması
 İşveren Talimatları

§ 4- İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
I- GENEL KAYNAKLAR
İş Hukukunun genel kaynakları kavramı diğer hukuk dalları ile ortak olan hukuk
kaynaklarını ifade eder. Bunlar:
1-

Ulusal Kaynaklar

a)

Anayasa

Hukuk düzeninde kaynaklar sıralamasında en üstte yer alan kaynak anayasadır.
Anayasanın 11. maddesine göre, Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını,
idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kuşkusuz,
Anayasa İş Hukuku alanında da en üstün ve uyulması zorunlu kaynak niteliğini taşır.
1982 Anayasasının 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk devleti olduğu
hükme bağlanmıştır. Sosyal devlet ilkesinin en geniş uygulama alanı bulduğu hukuk dalı, İş
Hukukudur. Çünkü sosyal devlet ilkesinin önemli gereklerinden olan işçiyi kendisine göre daha
güçlü durumdaki işveren karşısında koruma ve çalışma hayatında denge sağlama, İş
Hukukunun temel amacı içerisinde yer alır.
Ayrıca Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığını taşıyan üçüncü bölümde İş
Hukukuna yön veren Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti (md.48); Çalışma Hakkı ve Ödevi (md.49);
Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı (md.50); Sendika Kurma Hakkı (md.51); Toplu İş
Sözleşmesi Hakkı (md.53); Grev Hakkı ve Lokavt (md.54); Ücrette Adalet Sağlanması (md.55);
Sosyal Güvenlik Hakkı (md.60) düzenlenmiştir.
b)

Kanunlar

İş Hukuku ile ilgili kanunların bir kısmı doğrudan işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemek
amacıyla kabul edilmiştir. İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Mahkemeleri
Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu tip kanuni düzenlemelerin önde gelen
örneklerindendir.
Kanunların bir kısmı ise doğrudan İş Hukuku ile ilgili olmamasına karşın, işçi ve işveren
ilişkilerinde uygulama alanı bulurlar. Bunların başında Türk Borçlar Kanunu gelir. Sözü edilen
Kanunun 393-447. maddelerinde iş sözleşmesi ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Türk Borçlar
Kanunundaki iş sözleşmesine ilişkin hükümler, İş Kanununun kapsamı dışında kalan iş
ilişkilerine doğrudan; İş Kanununun kapsamında yer alan iş ilişkilerine ise, İş Kanununda
boşluk bulunması halinde uygulanır.
İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu arasında özel kanun-genel kanun ilişkisi

yoktur. Bu nedenle Deniz İş ve Basın İş Kanunlarındaki boşluklar Türk Borçlar Kanunu
hükümleri ile doldurulur.
Türk Medeni Kanunu, Hafta Tatili Hakkında Kanun, Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer birçok kanun hükümleri de İş
Hukukunda uygulama alanı bulur.
c) Tüzükler
Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere,
kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Danıştay’ın incelemesinden geçirilerek tüzükler çıkarabilir
(AY.115/1).
İş Hukuku ile ilgili tüzüklerden bazıları şunlardır: İşkolları Tüzüğü, İş Teftişi Tüzüğü,
Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü vd.
d) Yönetmelikler
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren
kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla
yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptirler (AY.124/1).
4857 sayılı İş Kanununun birçok maddesinde Yönetmelik ile düzenleme yapma
yükümlülüğü öngörülmüştür. Bu doğrultuda yürürlüğe konulan Yönetmeliklerden bazıları
şunlardır: Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, Asgari Ücret Yönetmeliği, Konut Kapıcıları
Yönetmeliği, Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik, Alt
İşverenlik Yönetmeliği, Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği vd.
e) Bakanlar Kurulu Kararları, Genelge, Resmi Tebliğler
Bakanlar Kurulu tarafından doğrudan veya bir kanunun verdiği yetkiye dayanılarak
çıkarılan kararnameler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve
Türkiye İş Kurumu tarafından çıkarılan ve kanun, tüzük, yönetmelik ve kararname hükümlerini
açıklayan, uygulama şekil ve yöntemlerini gösteren genelge, resmi tebliğ ve genel emirler de İş
Hukukunun kaynakları arasında yer alır.
f) Yargı Kararları ve Öğreti
Yargı organları tarafından verilen kararlar hukuk düzeninin önemli kaynaklarındandır. Bu
kararlar ile bir yandan kanunların yorumu yapılırken öte yandan da mevcut boşluklar
doldurulur ve çelişkili uygulamalar ortadan kaldırılır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları
dışında kalan yargı kararlarının bağlayıcılığı yoktur. İş Hukukunu ilgilendiren yargı kararları,
Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından
verilebilmektedir.

Hukuk bilimi ile uğraşan ve bu alanda çalışma yapan hukukçuların araştırma, inceleme
ve görüşlerinin meydana getirdiği bilimsel görüşler de, İş Hukukunun kaynakları arasında yer
alır.
g) Örf ve Adet
Örf ve adet, insanların uzunca bir zaman dilimi içerisinde benzer olaylar karşısında benzer
şekilde davranmaları ve insanların kendilerini bu şekilde davranmak zorunda hissetmeleri sonucu
ortaya çıkan yazılı olmayan hukuk kurallarıdır.
İş Hukukunda örf ve adet, kanunun açıkça atıfta bulunduğu hallerde kaynak niteliğini taşır.
Örneğin, ara dinlenmesini düzenleyen İşK.68/I’de “Ancak bu süreler ... o yerdeki gelenekler ...
göz önünde tutularak ... aralı olarak kullanılabilir” hükmüne yer verilmiştir. Benzer şekilde
İşK.45/son’da örf ve adete atıfta bulunulmuştur.
2- Uluslararası Kaynaklar
Uluslararası ilişkilerin gelişmesi sonucu her hukuk dalını ilgilendiren uluslararası
kaynaklar ortaya çıkmıştır. Türk Hukuku açısından uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde
olması (AY.90/1), bu kaynaklara ayrı bir önem kazandırır.
İş Hukukunun uluslararası kaynaklarının bir kısmı genellikle iş gücü gönderme ve sosyal
güvenlik konularına ilişkin ikili antlaşmalar; diğer bir kısmı ise çok taraflı uluslararası
antlaşmalardır. Çok taraflı antlaşmaların önemli bir bölümü Türkiye’nin de 1932 yılında üyesi
olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanmış ve üye devletlerin onaylamasından
sonra yürürlüğe girmiş bulunan uluslararası sözleşmelerdir.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün temel amacı, uluslararası düzeyde çalışma sorunlarına
çözüm bulmak amacıyla çalışma normu oluşturmaktır. Bu normlar çocuk çalıştırma, zorla
çalıştırma, ayrımcılık yasağı, sendika, toplu pazarlık, grev hakkı, kadın-erkek eşitliği, istihdam,
çalışma koşulları, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkindir. Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün bu amaçla öncülük ettiği sözleşmelere örnek olarak İşsizlik Hakkında 2 Sayılı
Sözleşme, Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında 34 Sayılı Sözleşme, Her Nevi
Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45 Sayılı Sözleşme,
Sınaî Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında 14 Sayılı Sözleşme, İş İlişkisine İşveren
Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme vd. verilebilir.
Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından hazırlanan sözleşmeleri onaylayan ülkeler iç
hukuk düzenlerini bu sözleşmelere uyarlama yükümlülüğü altına girerler. Ayrıca onayladıkları
sözleşmeler çerçevesinde uluslararası denetime de bağlı olurlar. Uluslararası Çalışma Örgütü
sözleşmelerinin dışında Birleşmiş Milletler Belgeleri ve Avrupa Konseyi Sözleşmeleri de İş

Hukukunun uluslararası kaynakları arasında yer alır.
Avrupa Birliği tarafından çıkarılan tüzük ve yönergeler, Avrupa Birliğine aday ülke
konumunda olan Türkiye açısından da önem kazanmıştır.

II- ÖZEL KAYNAKLAR
İş Hukukuna özgü olan kaynaklar şunlardır:
1- İş Sözleşmesi ve Toplu İş Sözleşmesi
İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir (İşK.2/1). İş ilişkisini düzenleyen
temel kaynak ise iş sözleşmesidir. İş sözleşmesinin tarafları, bu sözleşme ile çalışma süresi,
ücret, izin süresi gibi konuları mevzuatın emredici hükümlerini göz önünde bulundurarak
belirlerler. İş sözleşmesi, sadece sözleşmenin tarafları olan işçi ile işveren arasında hüküm ifade
ettiği için sübjektif ve özel nitelikte bir hukuk kaynağıdır.
Toplu iş sözleşmesi ise, işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan
işveren arasında yapılan ve toplu düzeyde iş ilişkilerini düzenleyen hukuk kaynağıdır. Özellikle,
toplu iş sözleşmelerinin, iş sözleşmelerinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili konuları
düzenleyen normatif bölümü, emredici niteliktedir ve ilgilileri kanun hükmü gibi bağlar. Toplu
iş sözleşmesi, iş sözleşmesinden farklı olarak çok sayıda işçiyi ilgilendiren, objektif ve genel
nitelikte bir hukuk kaynağıdır.
Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmelerine aykırı
olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı olan hükümlerinin yerini toplu iş
sözleşmesi

hükümleri alır.

İş

sözleşmesinde

düzenlenmeyen

hususlarda

toplu

iş

sözleşmesindeki hükümler doğrudan uygulanır. Toplu iş sözleşmelerinde iş sözleşmelerine
aykırı hükümlerin bulunması halinde ise, iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri
geçerlidir (STİSK.36/1).
2-

İşyeri İç Yönetmelikleri

İşyeri iç yönetmeliği, işveren tarafından belirli bir işyerinde çalışma koşullarını belirlemek
için tek taraflı olarak hazırlanan objektif ve genel nitelikte düzenlemedir. İşyeri iç yönetmelikler
TBK.20/1’de hüküm altına alınan genel işlem koşuludur. Hükme göre, “Genel işlem koşulları,
bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak
amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir”.
Yürürlükten kaldırılan 3008 sayılı İş Kanununun 29. maddesine göre işveren, çalışma
koşullarını ve işçilerin bağlı olacakları disiplin, sağlık ve güvenlik önlemlerini ve

yararlanacakları hakları düzenleyen bir iç yönetmelik hazırlamak zorundaydı. Bugünkü
mevzuatımızda işveren için böyle bir yükümlülük bulunmamaktadır. Ancak işyeri iç
yönetmeliği yapılmasını engelleyen bir düzenleme de yoktur. Günümüzde işyeri iç
yönetmeliklerinde yer alan konular, artık toplu iş sözleşmelerinde yer almaya başlamış ve işyeri
iç yönetmelikleri eski önemini yitirmiştir. Bununla birlikte işyeri iç yönetmeliklerinin birçok
işyerinde personel yönetmeliği, insan kaynakları yönergesi gibi isimler altında halen
uygulandığı görülür.
İşyeri iç yönetmeliğinde yer alan hükümler kanunlara ve toplu iş sözleşmelerine aykırı
olamazlar. Ancak kanun veya toplu iş sözleşmesinde yer alan nispi emredici hükümler işçinin
yararına olmak kaydıyla değiştirilerek yönetmeliğe konulabilirler.
İşyeri iç yönetmelikleri, iş sözleşmesi yapıldığı sırada işçi tarafından bilinmek kaydıyla iş
sözleşmesinin hüküm ve sonuçlarını doğurur. Nitekim İş Kanununda işyeri iç yönetmeliği
düzenlenmemiş, ancak İşK.22’de iş sözleşmesinin eki niteliğinde personel yönetmeliğinden söz
edilmiştir. Personel yönetmeliği de nitelik olarak bir iç yönetmeliktir ve Kanun bunun iş
sözleşmesinin eki niteliğinde olduğunu açıkça belirtmiştir.
İş sözleşmesinin yapılmasından sonra işveren tarafından yürürlüğe konulan iç yönetmelik,
işçilerin açık veya örtülü onayları ile iş sözleşmesinin eki haline gelir. İş sözleşmesinin
kurulmasından önce hazırlanmış ancak işçilere bildirilmemiş olan yönetmelik hükümlerinin
işçiler açısından bağlayıcılığı yoktur. İç yönetmelik ile oluşan çalışma koşullarında işveren
tarafından değişiklik yapılması ileride açıklayacağımız İşK.22’deki yönteme bağlıdır.
3-

İşyeri Uygulamaları

İşyerinde devamlılık gösteren ve düzenli olarak tekrarlanan genel nitelikteki uygulamalar
işyeri uygulamaları olarak adlandırılır. Örneğin toplu ya da iş sözleşmesinde veya işyeri iç
yönetmeliğinde hüküm bulunmamasına rağmen işverenin işyerinde her öğlen yemek vermesi
bir işyeri uygulamasıdır.
İşyeri uygulamaları, işçilerin de örtülü kabulleriyle iş sözleşmesi hükmü haline gelir ve
artık bundan sonra işveren tek taraflı olarak bu uygulamadan dönemez. İş Kanununun 22.
maddesine göre, “İşveren, … işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında değişikliği
ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir”.
Bir uygulamanın, işyeri uygulaması haline dönüşebilmesi düzenli olarak tekrarlanıyor
olmasına ve işçide bu uygulamanın devam edeceğine ilişkin güven oluşmasına bağlıdır. Ancak
bu uygulamanın ne kadar süreden beri yapılıyor olması veya kaç kez tekrarlanması gerektiğine
ilişkin kesin bir ölçüt yoktur. Bunun her olayda, iyiniyet kuralları çerçevesinde belirlenmesi

gerekir. Örneğin, işverenin sözleşmelerde hüküm olmamasına rağmen, her yıl işyerinin kuruluş
tarihi olan 1 Martta işçilere ikramiye vermesi halinde, bu uygulama işyeri uygulaması haline
gelmiş sayılır ve işçilere her 1 Martta bu ikramiyeyi isteme hakkı verir. Oysa, işverenin işyerinin
25. kuruluş yılı nedeniyle işçilere ikramiye vermesi halinde, bu uygulama işyeri uygulaması
olarak kabul edilemez. Zira, ödeme bu niteliği kazanacak kadar tekrarlanmamış ve işçilerde bu
ödemenin 26. yılda da yapılacağına ilişkin güven oluşturmamıştır.
Kanunların mutlak emredici hükümlerine ve varsa toplu iş sözleşmesine aykırı olan
uygulamalara geçerlilik tanımak mümkün değildir. Nispi emredici hukuk kurallarını işçi
yararına değiştiren işyeri uygulamaları ise geçerlidir.
4-

İşverenin Talimatları

İş koşullarını belirleyen kaynaklardan birisi de işverenin işçiye verdiği talimatlardır.
Sözleşmeler ile işçinin göreceği işin tüm ayrıntılarıyla düzenlenmesi mümkün değildir. Bu
nedenle, sözleşmelerde genel esasları ile düzenlenen çalışma koşulları, işverenin yönetim
hakkına dayanarak verdiği talimatlar ile şekillenir ve somut hale gelir. İşveren verdiği talimatlar
ile işçinin iş görme borcunu nasıl yerine getireceğini de belirler. Bunun dışında işveren işçilerin
işyerine giriş ve çıkışları, işyerindeki davranışları ve giyimlerine ilişkin talimatlar da verebilir.
İşverenin talimatlarının bağlayıcı olabilmesi için, talimat konusunun kanun veya
sözleşmeler tarafından düzenlenmemiş bulunması ve bunlara da aykırı olmaması gerekir.
Mevzuat ve sözleşmelere, kamu düzenine, ahlâk ve kişilik haklarına aykırı olan, işçinin hayatı
ve sağlığı için tehdit oluşturan, insan onuruna yaraşmayan veya yerine getirilmesi imkânsız
olan talimatlara işçinin uyma yükümlülüğü yoktur.

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
İş hukuk, anayasa, diğer (şekli anlamda) yasalar, yargı kararları ve örfi hukuk gibi ulusal
kaynaklarla uluslararası kaynaklara dayanmaktadır. Bunların yanında, bireysel ve toplu iş
sözleşmeleri, işyeri iç yönetmelikleri, işyeri uygulamaları gibi bu alana özgü bazı kaynaklara
da sahiptir.

Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun ulusal kaynakları arasında yer almaz?
A. Anayasa
B. Kanunlar
C. Tüzükler
D. Yönetmelikler
E. ILO Sözleşmeleri
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmelerine
aykırı olamaz.
B. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı olan hükümlerinin yerini toplu iş
sözleşmesi hükümleri alır.
C. Yeni toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra, isteyen işçiler eski toplu iş
sözleşmesiyle bağlı kalmaya devam edebilirler.
D. İş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler
doğrudan uygulanır.
E. Toplu iş sözleşmelerinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde
ise, iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir.
3. “İşveren tarafından belirli bir işyerinde çalışma koşullarını belirlemek için tek
taraflı olarak hazırlanan objektif ve genel nitelikte düzenlemedir.” İfadesi
aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
A. İşyeri iç yönetmelikleri
B. İşyeri uygulamaları
C. İş sözleşmesi
D. Hizmet sözleşmesi
E. Toplu iş sözleşmesi
4. “İşyerinde devamlılık gösteren ve düzenli olarak tekrarlanan genel nitelikteki
uygulamalardır” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
A. İşyeri iç yönetmelikleri
B. İşyeri uygulamaları
C. İş sözleşmesi
D. İşveren talimatları
E. Toplu iş sözleşmesi
5. Aşağıdaki işveren talimatlarından hangisine işçiler uymakla yükümlü değildir?
A. Haftalık çalışma süresinin 42 saat olarak belirlendiğini belirten talimat
B. İşe gidiş gelişlerin işverence tahsis edilen servislerle gerçekleştirileceğini belirten
talimat
C. İşyerine giriş çıkışlarda üst aramasının yapılacağına ilişkin talimat
D. İşçilerin işten kaytarmalarını engellemek amacıyla vücutlarına takip çipleri
takılmasına ilişkin talimat
E. İşyerinin kullanılmayan birimlerinin ayda bir temizlenmesine ilişkin talimat

3. HAFTA
İş Hukukunun Temel Kavramları - I

İÇİNDEKİLER
Bu Bölümde, Bireysel ve Toplu İş Hukukunun temel kavramları olan işçi, işveren,
işveren vekili, alt-işveren (taşeron) gibi kavramları ve unsurlarını inceleyeceğiz. Altişverenliğin hukuka uygun olabilmesinin koşullarını, denetimini ve alt-işverenlikten doğan
sorunları hukuki düzenlemeler ve çok bilinen örnekler üzerinden ele alınacaktır.

İLGİ OLUŞTURAN SORULAR


Tüzel kişilerden işçi olur mu?



Alt-işverenlik (taşeronluk) nedir, neden bu kadar tartışılıyor?



İşveren vekili işçiyi dövse işverenin bir sorumluluğu var mı?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

İşveren vekili

Alt-işverenlik

Kazanım

İşveren vekillerinin
sorumluluklarının belirlenmesi

Alt-işverene verilebilecek
işlerin belirlenmesi

Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Örnek olay ve iş sözleşmelerinden
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örneklerden yararlanılacak

ANAHTAR KAVRAMLAR


İşçi



İşveren



İşveren Vekili



Alt İşverenlik (taşeron)

§ İŞÇİ
İş Hukukunun ortaya çıkış amacı, işçiyi korumaktır. Bu nedenle de işçi, İş Hukukunun
temel kavramı ve ana karakteridir. Tanımların çoğu işçi esas alınarak yapılır. İş Kanununa göre,
“Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi” denir (İşK.2/1). İş sözleşmesi, iş
görme, ücret ve bağımlılık unsurlarından oluşan bir sözleşmedir. Buradan hareketle işçiyi,
işverene bağımlı olarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan gerçek kişi olarak tanımlamak
mümkündür.
İş Kanununda yer alan işçi tanımı “bir iş sözleşmesine dayanarak çalışma” ve “gerçek kişi
olma” unsurlarından oluşur.
(1) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışma
İşçi niteliğinin edinilebilmesi için çalışma ilişkisinin iş sözleşmesine dayanması gerektiği
İşK.2’de açık olarak hükme bağlanmıştır. Bu nedenle çıraklık, istisna, vekâlet, adi şirket gibi
sözleşmelere dayanarak çalışan veya bir işyerinde stajyer olarak bulunan kişiler işçi değildir.
Yine İdare Hukukunun kapsamında yer alan memur ve idari sözleşme ile çalışan sözleşmeli
personel de işçi olarak kabul edilemez.
Kuşkusuz tutuklu, hükümlü ve askerlik hizmeti yapanların çalıştırılmaları halinde,
çalışmanın bir iş sözleşmesine dayanmaması nedeniyle, bu kişiler işçi sayılmazlar. Bir meslek
konusunda teorik bilgi almış ve bu eğitimini uygulama ile tamamlamayı amaçlayan stajyerler
de, işçi niteliğinde değildirler.
Görüldüğü üzere bir kişinin işçi olup olmadığının belirlenmesinde temel ölçüt, bu kişinin
iş sözleşmesine dayalı olarak çalışıp çalışmadığıdır. Ayrıca iş sözleşmenin türünün belirli veya
belirsiz ya da tam veya kısmi süreli olmasının önemi yoktur.
(2) Gerçek kişi olma
İşçi iş sözleşmesi ile iş görme borcu altına girer ve bu edimini bizzat yerine getirir.
Kuşkusuz işçi kavramının doğası gereği, işçinin gerçek kişi olması gerekir. Bununla birlikte İş
Kanunundaki tanımda işçinin “gerçek kişi” olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.
§ İŞVEREN
İş Kanunu, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve
kuruluşları işveren olarak tanımlamıştır (İşK.2/1). Görüldüğü üzere İş Kanunu işverenin
tanımını işçi kavramına dayandırmış ve işveren niteliğinin kazanılması açısından işçi
çalıştırıyor olmayı yeterli görmüştür. Bunun dışında işverenin gerçek veya tüzel kişi olmasının
bir önemi yoktur. Ayrıca tüzel kişinin de özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişiliğine sahip
olması işveren niteliğini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle ticaret şirketleri, dernekler, vakıflar,

sendikalar ve kamu kuruluşları işçi çalıştırmak koşuluyla işveren sıfatını kazanırlar. Bir
şirketler topluluğuna bağlı tüzel kişiliği bulunan şirketlerin her biri ayrı işveren niteliğine
sahiptir.
4857 sayılı İş Kanununa göre, tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar da işveren
niteliğine sahiptir. Böylelikle tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurumları, adi ortaklıklar ve
donatma iştiraki de işveren niteliği kazanmıştır. Adi ortaklığın tüzel kişiliğinin bulunmaması
nedeniyle tüm ortakların işveren olarak kabul edilmesi gerekir.
İşçi, iş sözleşmesine göre çalışan kişidir. İşçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan temel
borçları, iş görme borcu, sadakat borcu ve işverenin düzenleme ve talimatlarına uyma
borcudur. Dolayısıyla işveren de işçiden iş görme ve sadakat borçlarını yerine getirmesini
isteyen, talimat verme yetkilerini kullanan kişidir. İşveren verdiği talimatlar ile işçinin
göreceği işin somutlaşmasını sağlar ve işçinin çalışmasını yönlendirir. Bu nedenle işveren
işyerinde yönetim hakkına sahip olan kişi konumundadır.
Bir kişinin işveren olarak kabul edilmesi için, işçi çalıştırdığı yerin (işyerinin) kendi
mülkiyetinde olması gerekmez. Örneğin alt işverenler açısından işyeri, bir başkasına (asıl
işverene) ait işyeridir. Son olarak belirtmek gerekir ki, işverenin Türk vatandaşı olması da
zorunlu değildir.
§ ALT İŞVEREN
I- TANIMI
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde
veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte
çalıştıran diğer işverene alt işveren denir. Alt işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişki
ise asıl işveren-alt işveren ilişkisi olarak adlandırılır (İşK.2/6).
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma koşulları, alt işverene ait işyerinin bildirimi, alt
işverenle kurulacak olan sözleşmede bulunması gereken hususlar Alt İşverenlik Yönetmeliği ile
düzenlenmiştir.
Uygulamada özellikle inşaat, nakliye ve işletme işlerinde bu yola gidilmekte ve bazı işler,
alanında uzmanlaşmış kişilere verilmektedir. Örneğin, bir binanın yapım işini üzerine alan A
İnşaat Şirketinin, bu binanın elektrik tesisatının yapımını B’ye; su tesisatının yapımını C’ye
vermesi ve B ve C’nin kendi işçilerini aynı binada çalıştırması halinde; A İnşaat Şirketi asıl
işveren, B ve C ise alt işveren sıfatına sahip olur. Yine birçok işyerinde temizlik, bakım, servis,
yemek ve güvenlik gibi yardımcı işler genellikle alt işverenler tarafından yerine getirilmektedir.

Asıl işveren ile alt işveren arasındaki hukuki ilişkinin kaynağı, iş sözleşmesi değil;
genellikle eser, nakliye veya kira sözleşmesidir. Alt İşverenlik Yönetmeliği, asıl işveren ile alt
işveren arasında alt işverenlik sözleşmesi adı verilen bir sözleşme yapma yükümlülüğü
getirmiştir. Yönetmeliğin 9. maddesine göre, alt işverenlik sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Alt
işverenlik sözleşmesinde nelerin yer alması gerektiği Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılmıştır.
Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan sözleşmenin alt işverenlik sözleşmesi olarak kabul
edilebilmesi, 10. maddede sayılan hususların bu sözleşmede bulunması koşuluna bağlıdır
(AİY.9/2).
Alt işverenin çalıştırdığı işçiler ise iş sözleşmesi ile asıl işverene değil; alt işverene
bağlıdırlar. Alt işverenin çalıştırdığı işçilerden işin görülmesini isteme ve bu işçiler üzerinde
yönetim yetkisi sadece alt işverene aittir. Alt işverenin çalıştırdığı işçilerin iş sözleşmeleri de
ancak alt işveren tarafından feshedilebilir.

II-

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KOŞULLARI

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin hukuka uygun olarak kurulabilmesi için gerekli koşullar
Yönetmeliğin 4. maddesinde düzenlenmiştir:
(1) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de
bulunmalıdır. Bir işi bölerek başka işverenlere yaptıran ve bu iş ile ilgili olarak işçi
çalıştırmayan kişi işveren; bu kişiden iş alan kişiler de alt işveren olarak nitelendirilemezler. Alt
işveren ilişkisinin kurulabilmesi bir asıl işverenin varlığına bağlıdır. Bu ilişkide işyerinde işçi
çalıştıran kişi asıl işveren; aynı işyerinde bazı işleri üstlenen ve işçi çalıştıran kişi de alt işveren
niteliğini kazanır. Bir işin bütününü üstlenen kişi alt işveren olarak kabul edilemez. Belirtmek
gerekir ki, bir işverenden aldığı işi, işçi çalıştırmaksızın kendisi yapan kişi de alt işveren olarak
nitelenemez.
(2) Alt işverenin aldığı iş, ya işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin
yardımcı iş ya da asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektiren işlerden olmalıdır.
Bir işveren ancak işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine yardımcı işlerde veya
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren
işleri bir başka işverene verdiği takdirde İş Kanunu anlamında asıl işveren-alt işveren ilişkisi
kurulabilir. Bu nedenle bir işverenin işyeri içerisinde bir yapım ya da tamir işini başka birisine
vermesi halinde asıl işveren-alt işveren ilişkisinden söz edilemez. Örneğin bir fabrikanın bilgi
işlem ünitesi bir alt işverene verilebilirken; çatı tamiratını alan ve işçilerini çalıştıran kişi alt

işveren olarak nitelenemez.
Asıl işe yardımcı iş niteliğinde olan yemekhane, güvenlik, bahçe bakımı, temizlik gibi işler,
işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş olma koşulu
aranmaksızın alt işverene verilebilecektir. Yönetmelikte, “işyerinde yürütülen mal veya hizmet
üretimine ilişkin olmakla beraber doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan,
üretimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asıl iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı
olan iş” yardımcı iş olarak tanımlanmıştır (m.3/ğ).
Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda, verilen iş işletmenin ve işin gereği
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlere ilişkin olmalıdır. İşletmenin ve işin gereği
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere
verilemez (İşK.2/son). Yönetmelikte asıl iş “mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iş”
olarak tanımlanmıştır. Bu niteliklere sahip bir iş, alt işverene verildikten sonra asıl işverenin
aynı işi kendi işçilerine de yaptırması; yani asıl işin bir bölümünde alt işverenin ve asıl işverenin
işçilerinin birlikte çalışmaları mümkün değildir.
İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren iş kavramı,
Yönetmelikte, mal veya hizmet üretiminin zorunlu unsurlarından olan, işin niteliği gereği
işletmenin kendi uzmanlığı dışında ayrı bir uzmanlık gerektiren iş olarak belirtilmiştir (m.11).
Aynı hükme göre, işverenin kendi işçileri ve yönetim organizasyonu ile mal veya hizmet üretimi
yapması esastır. Ancak asıl iş; işletmenin ve işin gereği ve teknolojik sebeplerle uzmanlık
gerektirmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde bölünerek alt işverene verilebilir. Asıl
işin bir bölümünde iş alan alt işveren, üstlendiği işi bölerek bir başka işverene veremez.
Bir işyerinde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren bir
işin alt işverene verilmesi hâlinde, alt işverenin uzmanlığını belgelendirmesi amacıyla sözleşme
kapsamındaki işe uygun; iş ekipmanı listesi, iş bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman
sertifikalarının alt işverenlik sözleşmesine eklenmesi gerekir (AİY.10/2).
(3) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş
olmalıdır. Bir diğer ifade ile iş, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü sürece devam etmelidir. Bu
anlamda fabrika sahasına duvar yapılması işini alan işveren alt işveren olarak nitelendirilemez.
(4) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte
çalıştırmalıdır. Bu nedenle aynı işçilerini aynı zamanda çeşitli işyerlerinde çalıştıran kişi, İş
Kanunu açısından alt işveren olarak kabul edilemez. Belirtilen koşul, alt işverenin başka
işçilerden oluşan bir grupla diğer bir işverenden aldığı işi yapmasına engel değildir.
(5) İş asıl işverene ait işyerinde yapılmalıdır. Bir işverenden iş alan ancak işi kendi

işyerinde gören işveren, alt işveren olarak kabul edilemez. Örneğin bir başka işverenden aldığı
siparişleri kendi işyerinde fason olarak üreten kişi alt işveren niteliği kazanamaz.
(6) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce
o işyerinde çalıştırılan işçinin daha sonra tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması,
alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.
III-

ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KURULMASINA GETİRİLEN
SINIRLANDIRMALAR VE MUVAZAA

İş Kanunu ve Alt İşverenlik Yönetmeliği yukarıda belirtilen koşulların dışında ayrıca asıl
işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olarak kurulmasına engel olmak amacıyla çeşitli
düzenlemeler getirmiştir. Yönetmelik;
 İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık
gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini,
 Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini,
 Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle
çalıştırılmaya devam ettirilmesini,
 Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi
yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak
gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri içeren sözleşmeyi,
muvazaalı olarak kabul etmiştir (m.3/g).
Yukarıdaki sınırlamalara uyulmadığı ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin
muvazaalı işleme dayandığı kabul edilen diğer hallerde alt işverenin işçileri başlangıçtan
itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler (İşK.2/7).
Alt İşverenlik Yönetmeliği, alt işveren ilişkisinde muvazaanın nasıl denetleneceğine ilişkin
ayrıntılı hükümler getirmiştir. Alt işveren tarafından bildirilen ve tescili yapılan işyeri için
Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen belgelerde Kanuna aykırılık veya muvazaa kanaatini
oluşturan delillerin bulunması hâlinde, söz konusu belgeler gerekçesi ile birlikte incelenmek
üzere il müdürlüğünce iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirilir.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın
tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu il müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ
tarihinden itibaren altı iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz
üzerine verilen kararlar kesindir. Rapora altı iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme
muvazaanın tespitini onamış ise tescil işlemi Çalışma ve İş Kurulu İl Müdürlüğünce iptal edilir

ve alt işveren işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır. İş müfettişinin
muvazaalı işlemi tespit etmesi durumunda; itiraz süresinin geçmesi ya da mahkeme kararı ile
muvazaanın onanması hâlinde asıl işveren ve alt işveren veya vekillerine idari para cezası
uygulanır (AİY.13).

IV- ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE SORUMLULUK
İş Kanunu alt işverene bağlı olarak çalışan işçileri korumak amacıyla, alt işverenin,
kendi işçilerine karşı o işyeri ile ilgili ve orada çalıştırdığı süreyle sınırlı olarak, İş
Kanununun uygulanmasından, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden asıl işverenin de alt işverenle birlikte
(müteselsilen) sorumlu olduğunu hükme bağlamıştır (İşK.2/6). Bunun sonucu olarak,
örneğin alt işveren, asıl işverene ait işte çalışan işçisine ücretini ödemediği takdirde, işçi
asıl işverene de başvurabilir. Alt işverenlik sözleşmesine hüküm konularak Kanunda
öngörülen birlikte sorumluluk hükmü kaldırılamaz.
Asıl işverenin, işçiye yaptığı ödeme için alt işverene rücu hakkı vardır (TBK.60, 61).
Hükümde düzenlenen birlikte sorumluluk, hukuki sorumlulukla sınırlıdır. Alt işverenin
işçilerine karşı olan yükümlülükleri nedeniyle ortaya çıkan cezai sorumluluk, örneğin süresi
içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılmamış olmasından kaynaklanan idari para
cezası, asıl işveren için uygulanamaz.

§ İŞVEREN VEKİLİ
Günümüzde organize olmuş işyerlerinde, işverenlerin yönetim yetkisini tek başlarına
kullanmaları oldukça güçtür. İşverenlerin esas itibariyle kendilerine ait olan yetkilerini vekilleri
aracılığı ile kullanmaları, bir gerekliliğin sonucudur. Bu nedenle de işverenler, işletmenin,
işyerinin veya işin yönetimini, yetkili kıldıkları ve genellikle alanlarında yetişmiş deneyimli,
uzman kişi veya kişilere bırakırlar.
İş Kanununda “işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde
görev alan kimseler” işveren vekili olarak kabul edilmiştir (İşK.2/4). Bu tanım çerçevesinde,
bir işyerinde, genel müdür, işyeri müdürü, personel müdürü, teknik müdür, atölye şefi, servis
şefi gibi sıfatları taşıyan kişiler, İş Kanunu açısından işveren vekili sayılırlar.
İş Kanunu açısından bir kişinin işveren vekili sayılabilmesi şu unsurların bulunmasına
bağlıdır:
(1) İşveren adına hareket etme

İşveren vekilleri de esas itibariyle işverene, iş sözleşmesi ile bağlı olan kişilerdir. Bu bakımdan
işveren vekilleri de işçilere tanınan hak ve yükümlülüklere sahiptirler (İşK.2/5). İşveren
vekillerini diğer işçilerden ayıran özellik ise, işveren vekillerinin işvereni temsil yetkisine sahip
olmalarıdır. İşveren vekilleri kendilerine tanınan temsil yetkileri çerçevesinde işveren adına ve
hesabına hareket edip, yaptıkları hukuki işlemler ile onu alacaklı veya borçlu kılarlar. İşveren
vekilinin, bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden ise doğrudan işveren sorumludur
(İşK.2/4).
İşveren vekilinin temsil yetkisinin kapsamı ya işveren tarafından tek taraflı olarak ya da iş
sözleşmesine konulan hüküm ile taraflarca belirlenir. İşveren vekili temsil yetkisinin sınırları
içinde kalmak kaydıyla işveren adına hareket edebilir. İşveren vekilinin yetkisini aşarak yaptığı
işlemler ancak işverenin onayı ile işveren açısından bağlayıcılık kazanır.
(2) İş, işyeri veya işletmenin yönetiminde görev alma
İşveren vekilleri, işletmenin veya işyerinin tamamının ya da işyeri içinde belli bir işin
yönetiminde görev alabilirler. Buna göre, şirket genel müdürü işletmenin, şube müdürü
işyerinin tamamının yönetiminden sorumlu iken, muhasebe müdürü mali konulardan, teknik
müdür ise üretime yönelik konulardan sorumlu işveren vekilleridirler.
İş Kanununda işveren için öngörülen her türlü sorumluluk ve yükümlülükler işveren
vekilleri hakkında da uygulanır (İşK.2/5). Ancak her işveren vekilinin sorumluluğu kendi
yönetim yetkisi ve görev alanı ile sınırlıdır. Bu nedenle işyerinin muhasebe servisi tarafından
bir işçiye kıdem tazminatının yanlış hesap edilmesi ve eksik ödenmesi nedeniyle ortaya çıkan
sorumluluk, teknik müdüre veya atölye şefine değil; muhasebe müdürüne aittir. Ancak işveren
vekilinin sorumluluğundan söz edebilmek için, işveren vekilinin görevinin gereğini yerine
getirebilecek

yetkilere

sahip

olması

gerekir.

Örneğin,

iş

sözleşmesi

yapmakla

yetkilendirilmemiş olan bir personel müdürünün engelli işçi çalıştırmadığı gerekçesiyle
sorumlu tutulması mümkün olmaz.
İşveren vekilinin sorumluluğu hukuki değil, cezai sorumluluktur. Bu nedenle İş
Kanununda işveren vekili hakkında öngörülen idari para cezalarının sorumluluğu işveren
vekiline aittir. İşveren vekilinin işlemlerinden kaynaklanan hukuki sorumluluk ise işverene
aittir (İşK.2/4).

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
İş Kanununda işçi “bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan” “gerçek kişi” olarak
tanımlanmıştır. İşveren ise bu kimseleri çalıştıran gerçek ya da tüzel kişiler olabileceği gibi
tüzel kişiliği olmayan kamu kurumları ile kişi toplulukları da işveren sıfatı kazanabilir.
Alt-işverenlik ilişkisinin unsurlarını ve Türk iş hukukunda yer verilen uygulamalarını
da bu dersimizde gördük: Sadece yardımcı işlerde veya işletmecilik gereği asıl işin bir
bölümünde, teknik nedenlerle başvurulabilecek alt-işverenliğin sosyal sakıncalarını ortadan
kaldırmak için getirilen hukuki sınırlamalar da bu çerçevede incelenmiştir.

Sorular
I. İş sözleşmesi, iş görme, ücret ve bağımlılık unsurlarından oluşan bir sözleşmedir.
II. İşçi, işverene bağımlı olarak bir iş sözleşmesi kapsamında çalışır.
III. İşçi, ücret karşılığı çalışan gerçek kişidir.
IV. Çırak ve stajyerler de İş Kanunu kapsamında işçi olarak değerlendirilirler.
1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II, III ve IV
D. II ve IV
E. I, II ve III
2. Alt işveren ile asıl işveren arasındaki hukuki ilişkinin kaynağı aşağıdaki sözleşme
türlerinden hangisi olamaz?
A. Eser sözleşmesi
B. Nakliye sözleşmesi
C. İş sözleşmesi
D. Kira sözleşmesi
E. İstisna sözleşmesi
3. Aşağıdakilerden hangisi alt işverenlik ilişkisinin koşulları arasında yer almaz?
A. Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de
bulunmalıdır.
B. Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş
olmalıdır.
C. Alt işveren, o işyerinde çalıştırdığı işçilerini ilk defa işe almış olmalıdır.
D. Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte
çalıştırmalıdır.
E. Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır.
İş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan
yükümlülüklerinden asıl işveren de alt işverenle birlikte (müteselsilen) sorumludur.
II. Alt işverenlik sözleşmesine hüküm konularak Kanunda öngörülen birlikte sorumluluk
hükmü kaldırılamaz.
III. Asıl işverenin, işçiye yaptığı ödeme için alt işverene rücu hakkı vardır.
4. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. II ve III
C. I ve III
D. I, II ve III
E. Yalnız II
5. Aşağıdakilerden hangisinin işveren vekili olarak nitelendirilmesi mümkün değildir?
A. Genel müdür
B. İşyeri müdürü
C. Alt işveren
D. Personel müdürü
E. Atölye şefi
I.

Uygulama Soruları
A, X işyerinde 01.01.2015 tarihinden beri fabrikanın genel temizlik işlerini yapan birimde
iş sözleşmesi kapsamında çalışmaktadır. A’nın bu zamana kadarki çalışmalarından memnun
olan işveren, kendisini temizlik işlerini yapan birimin başına geçirmek istemiş, fakat bu
sorumluluğu almak istemeyen A, işverenin teklifini reddetmiştir. Bunun üzerine işveren, aynı
teklifi işyerinin elektrik tesisatını bir aylık bir süre içerisinde yenilemek üzere kendisiyle eser
sözleşmesi kapsamında anlaştığı B’ye yapmıştır. B de teklifi kabul etmiştir.
01.01.2018 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan A, işverenden terfi veya ücret artırımı
talebinde bulunmuş, fakat işveren bu talebi kabul etmemiştir. Buna karşılık işveren, A’ya
güvenlik hizmeti veren bir şirket kurup başına geçmesini, bunu yapması halinde de fabrikanın
tüm güvenlik işlerini onun şirketine vereceğini ifade etmiştir. A da bu teklifi kabul etmiştir.
1. A’nın hukuki statüsü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. İşçi
B. İşveren
C. Müteahhit
D. Alt işveren
E. İşveren vekili
2. A, işverenin kendisine yaptığı ilk teklifi kabul etmiş olsaydı hukuki statüsü
aşağıdakilerden hangisi olurdu?
A. İşçi
B. İşveren
C. Müteahhit
D. Alt işveren
E. İşveren vekili
3. B’nin, işverenin teklifini kabul etmeden önceki hukuki statüsü aşağıdakilerden
hangisidir?
A. İşçi
B. İşveren
C. Müteahhit
D. Alt işveren
E. İşveren vekili
4. A’nın işverenin teklifini kabul etmesi neticesinde hukuki statüsü aşağıdakilerden
hangisi olmuştur?
A. İşçi
B. İşveren
C. Müteahhit
D. Alt işveren
E. İşveren vekili
5. İşveren ve A arasında kurulan ilişki hukuka uygun mudur? Neden?
A. Uygundur, çünkü A bir şirket kurmuştur.
B. Uygun değildir, çünkü muvazaa vardır.
C. Uygun değildir, çünkü A bir özel kişidir.
D. Uygundur, çünkü güvenlik işleri, asıl işin bir bölümünü oluşturmakta ve uzmanlık
gerektirmemektedir.
E. Uygundur, çünkü güvenlik işleri yardımcı işlerdendir.

4. HAFTA
İş Hukukunun Temel Kavramları - II

İÇİNDEKİLER
İşyeri – işletme kavramları farkları ve ayrımın önemi gibi konular yanında, işyerinin
bildirilmesi, işyeri/işletmenin devri, işyerinin bildirilmesi ve kapatılması konuları da bireysel
ve toplu iş hukuku mevzuatı gözetilerek anlatılacaktır.

İLGİ OLUŞTURAN SORULAR


İşyerini kapatmak isteyen işveren engellenebilir mi?



İşverenin verdiği işler işçinin evinde yapılırsa ev işyeri sayılır mı?



İşyerini devreden işveren, çalıştırdığı işçilere olan borçlarından kurtulur mu?



Bir işyerinin açıldığı devlete bildirilmezse işçi yasal haklarını yine de isteyebilir mi?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

İşyeri

Kazanım

İşyeri ve işletme farkının
kavranması,

Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Çalışma hayatından ve mahkeme
kararlarından örnekler üzerinden
alıştırmalar ve tekrarlar yapılacak

ANAHTAR KAVRAMLAR


İşyeri



İşletme



Muvazaa



Yardımcı iş

§

İŞYERİ

I-

TANIMI VE KAPSAMI

İş Kanununa göre, “işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve
olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir” (İşK.2/1). Bu anlamda
bina, makine, araç ve gereçler vb. işyerinin maddi; marka, patent ve alacaklar vb. maddi
olmayan unsurlarıdır.
Mal veya hizmet üretiminin yapıldığı bir yerin İş Kanunu bakımından işyeri sayılabilmesi
için burada işçi çalıştırılıyor olması gerekir. Ancak İş Kanunu hükümlerinin uygulanabilmesi
için işçi sayısı bakımından bir alt sınır yoktur.
İş Kanunu, asıl işyeri dışında işyerine bağlı yerleri, eklentileri ve araçları da işyerinin
kapsamına dâhil etmiştir. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş
organizasyonu kapsamında bir bütündür (İşK.2/3).
(1) Asıl işyeri
Asıl işyeri, mal ve hizmet üretiminin yapıldığı yerdir. Bir diğer ifade ile işyerindeki teknik
amacın gerçekleştirildiği, mal ve hizmet üretiminin yapıldığı ve dolayısıyla işçinin iş
sözleşmesinden kaynaklanan iş görme borcunu yerine getirdiği yerdir. Buna göre örneğin;
fabrika binası, atölye, lokanta burada çalışan kişiler için asıl işyeri niteliğine sahiptir.
(2) İşyerine bağlı yerler
İşverenin işyerinde ürettiği mal ve hizmet ile nitelik yönünden bağlı bulunan işlerin
görüldüğü ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler işyerinden sayılır (İşK.2/2). Başka bir
deyişle, bağımsız bir işyeri teşkil edebilecek nitelikte bir yerin, bu yerde yapılmakta olan işin
nitelik ve yürütümü bakımından bir işyerine bağlı olması halinde, söz konusu yerler bir bütün
ve tek işyeri olarak kabul edilir. Örneğin, peynir üretimi yapılan bir işyeri ile bu peynirlerin
ambalajlanmasını sağlamak için kurulan aynı kişiye ait bir teneke kutu imalathanesi arasında
işin niteliği ve yürütümü bakımından bağlılık vardır.


İşin niteliği bakımından bağlılık (amaçta birlik): İşin görüldüğü bir yerin asıl işyerine

bağlı olduğunu söyleyebilmek için, her şeyden önce bu yerler arasında işin niteliği bakımından
bağlılık, yani teknik bağlılık bulunmalıdır. Bir başka ifade ile belirtilen yerler aynı teknik amaca
yönelik ve birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.


İşin yönetimi bakımından bağlılık (yönetimde birlik): İşin yönetimi bakımından

bağlılıktan söz edebilmek için ise, anılan yerlerin aynı yönetim altında örgütlenmiş olması
gerekir. Başka bir deyişle bu yerlerin işverenleri aynı kişi olmalıdır. Farklı işverenlere ait yerler
arasında teknik bağlılık bulunsa bile sözü edilen yerler tek işyeri olarak kabul edilemezler. Zira

farklı işverenlere ait yerler arasında yönetimde birlik yani hukuki bağlılık sağlanamaz. Yine
aynı işverene ait birden fazla yer arasında işin niteliği bakımından bağlılık yoksa, bu yerler
birbirinden bağımsız ayrı işyerleri olarak kabul edilir. Örneğin peynir imalathanesi sahibinin
bir de oto tamirhanesi olsa, bu yerler arasında işin niteliği bakımından bağlılık bulunmadığı için
ayrı işyeri sayılırlar.
İşin niteliği bakımından bağlılık bulunan ve aynı işverene ait olan yerler ayrı yönetim altında
örgütlenmiş ise işyerine bağlı yerlerden söz etmek mümkün olmaz. İşin niteliği bakımından
bağlılık bulunan iki ayrı yerin ayrı işyeri mi yoksa aynı yönetim örgütü altında tek bir işyeri mi
olduğu hususunu her olayda değerlendirmek gerekir. Bu değerlendirmeyi yaparken bu yerlerin
Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne tek işyeri mi yoksa
ayrı işyerleri olarak mı kaydettirildiği, işyerleri ile ilgili kararların farklı organlar tarafından
alınıp alınmadığı, işçilerin bordro, işyeri giriş ve çıkış, sigorta işlemlerinin birlikte yapılıp
yapılmadığı gibi ölçütlerden yararlanılabilir. Ayrıca iki yer arasında aynı yönetim altında
örgütlenmesini imkânsız kılacak mesafe bulunması halinde de bu yerleri ayrı işyerleri olarak
kabul etmek gerekir. Örneğin Karaman’da bisküvi fabrikası bulunan bir kişinin İstanbul’da da
tamamen bağımsız bir yönetimi olan bisküvi kutusu imal eden fabrikası bulunması halinde bu
iki fabrika aynı kişiye ait ve işin niteliği bakımından da bağlılık olmasına rağmen aynı yönetim
örgütü altında yer almamaları nedeniyle ayrı işyerleri olarak kabul edilmelidirler.
(3) Eklentiler
Dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki
eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler işyerinden sayılır (İşK.2/2). Eklentiler mal ya da
hizmet üretimiyle doğrudan ilgili olmamakla birlikte asıl işyeri ile dolaylı bağlantısı olan
alanlardır.
Kanunda eklentiler sınırlı olarak sayılmamıştır. Hükümde belirtilmeyen benzeri yerler de
işyerinin kapsamı içerisinde yer alır. Bu nedenle garaj, otopark, sinema salonu ve sauna gibi
yerlerin de, işyerinin kapsamında olduğu kabul edilmelidir. Eklentilerin işyerinden
sayılabilmesi için, asıl işyeri ile aynı arazi üzerinde veya belirli mesafede olması zorunluluğu
yoktur.
(4) Araçlar
Araçlar da işyerinden sayılır (İşK.2/2). Buna göre, işin görülmesine doğrudan veya dolaylı
olarak katkı sağlayan taşıt araçları, vinç, buldozer gibi iş makineleri ve diğer her türlü sabit ve
hareketli araç işyerinin kapsamı içerisinde yer alır. Bunun için aracın işyerinin sınırları
içerisinde bulunması ve mülkiyetinin işverene ait olması zorunlu değildir. Ancak, aracın

işyerinin teknik amacına hizmet ediyor olması, bir diğer ifade ile işin yapılması ve işin
görülmesi için kullanılıyor olması gerekir.

II- İŞYERİ VE İŞLETME AYRIMI
İşletme, ekonomik bir amacın gerçekleşmesi için gerçek veya tüzel kişiye ait, bir veya birden
fazla işyerinin organize edilmesinden oluşan bir bütündür. İşletme kavramı esas itibariyle
Ekonomi ile Ticaret Hukukunun alanına giren bir konudur. İş Kanununda işletme kavramı
tanımlanmamıştır. Bununla birlikte İş Hukukunda da işletme kavramına başvurulmasını
gerektiren çeşitli düzenlemeler vardır. Örneğin Toplu İş Hukukunda aynı işverene ait aynı
işkolundaki işyerleri işletme olarak kabul edilmiş ve bu işyerleri için tek bir toplu iş sözleşmesi
yapılması zorunluluğu öngörülmüştür.
İş Kanununda işletme kavramına birçok hükümde yer verilmiştir. Örneğin, işletmenin
bütününün yönetiminde görev alan kişiler işveren vekili sayılmışlar (İşK.2/4) ve işletmenin
bütününü yöneten işveren vekilleri ile yardımcıları iş güvencesinin kapsamı dışında
bırakılmışlardır (İşK.18/5). Yine işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan
sebepler, iş sözleşmesinin feshinde geçerli neden olarak kabul edilmiştir (İşK.18/1). Bir başka
hükümde işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucunda işyerinden toplu işçi çıkarılabilmesine
imkân sağlanmıştır (İşK.29/1).
İşletme kavramı işyeri kavramından daha geniştir. İşletme bir veya birden fazla işyerinin
ekonomik amaçlarla örgütlenmesinden oluşur. Örneğin banka kâr amacıyla kurulmuş olan bir
işletmedir. Bu bankanın, çeşitli yerlerde açtığı şubeleri ise birer işyeridir.

III- İŞYERİNİN AÇILMASI
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanunun 3. maddesi uyarınca, işyeri
açma ve çalışma ruhsatlarının verilme yetkisi belediye sınırları içerisinde kalan işyerlerinde
belediyelere, bu sınırların dışında kalan işyerlerinde ise il özel idarelerine verilmiştir (m.3).

IV- İŞYERİNİ BİLDİRME
İş Kanunu ile işverenlere işyerlerini bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yolla, işyerinin
resmi kurumlar tarafından bilinmesi ve denetlenmesinin sağlanması amaçlanır. Bildirim
yükümlülüğü sürekli işlerin uygulandığı işyerleri için öngörülmüştür (İşK.3/1). İş Kanununun
kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma
konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve

işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu,
işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren
vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür (İşK.3/1). Ancak, şirketlerin tescil kayıtları, ticaret sicili
memurluklarının göndereceği belgeler üzerinden yapılacaktır. Buna ilişkin belgeler, ticaret
sicili memurluğunca ilgili il müdürlüğüne gönderilmek zorundadır (İşK.3/3).
İşverenler tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 8, 9
ve 11. maddelerine göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; İşK.3
hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili il müdürlüğüne yapılması gereken bildirimlerin yerine
geçer (SSGSSK. ek.1).
Alt işveren, bu sıfatla mal veya hizmet üretimi için meydana getirdiği kendi işyeri için yine
bir aylık süre içerisinde il müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır. Alt işveren; kendi
işyerinin tescili için yazılı alt işveren ilişkisini kuran sözleşme ve gerekli belgelerle birlikte
bildirim yapmakla yükümlüdür. İl müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine ait belgeler
gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde,
bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilir. Bu rapora karşı tebliğ
tarihinden itibaren altı iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz
üzerine verilen kararlar kesindir. Rapora altı iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme
muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri
başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır (İşK.3/2).
İşverenin bu bildirimi yapmaması, işyerine İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasına engel
olmaz. Bildirim yapılmamış olsa bile işyerleri, işverenler ve işçiler hakkında İş Kanunu
hükümleri bu sıfatların kazanıldığı günden itibaren uygulanmaya başlar (İşK.1/3). Bir diğer
ifade ile işveren tarafından yapılacak bildirim kurucu (ihdasî) değil; bildirici (ihbarî)
niteliktedir. Bildirim yükümlülüğüne uymayan işveren hakkında ise idari para cezası uygulanır
(İşK.98).
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, işveren tarafından yapılan bildirim sonrasında işyeri
için bir dosya açar ve işyerine bir sicil numarası verir.
V- İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ
Bir işyeri satış, miras, devletleştirme, özelleştirme ve tüzel kişiliklerin birleşmesi ya da
katılma gibi çeşitli yollarla ve amaçlarla el değiştirebilir. İş Hukuku açısından önemli olan
husus, işyerinin devrinin işçilerin iş sözleşmelerini nasıl etkileyeceği ve eski-yeni işverenlerin
sorumluluğunun kapsamının nasıl belirleneceğidir. Bu konu İşK.6 ve TBK.428'de

düzenlenmiştir.
İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine
devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri
bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer (İşK.6/1). Böylelikle yeni bir sözleşmeye
gerek kalmadan yeni işveren doğrudan iş sözleşmelerinin tarafı haline gelir. İşyerinin devrine
ilişkin hükümler işyerinin satış gibi kesin devrinin yanı sıra kira gibi geçici ve belirli süreli
devrinde de uygulanır. İş sözleşmesi yeni işverenle devam ettiği için işçiler devreden işverenden
devir sırasında kıdem tazminatı isteyemezler.
Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren
yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür (İşK.6/2). Örneğin kıdem
tazminatı ve yıllık ücretli izne hak kazanma açısından işyerinin devir tarihi değil, işçinin işe
başladığı tarih esas alınır.
İşyerinin devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken
borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte (müteselsil) sorumludurlar. Ancak bu
yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır
(İşK.6/3). Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde
ise birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz (İşK.6/4). Ayrıca işyerinin devri halinde, kıdem
tazminatından hangi işverenin sorumlu olacağı Kanunda açıkça düzenlenmiştir: 12.7.1975
tarihinden itibaren işyerlerinin devri veya herhangi bir surette el değiştirmesi halinde, işlemiş
olan kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak işyerini devreden işverenlerin
bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasında işçinin aldığı ücret seviyesi
ile sınırlıdır (1475 İşK.14/2).
İşyerinin devri işçi veya işveren açısından başlı başına bir fesih sebebi değildir. Devreden
veya devralan işveren veya işçi iş sözleşmesini sırf işyerinin bütün olarak veya işyerinin bir
bölümünün devrinden dolayı feshedemez. İşyerinin devri, sözleşmenin sona erdirilebilmesi için
haklı sebep teşkil etmez. Ancak taraflar, işyerinin devrinden sonra ortaya çıkan haklı sebeplere
dayanarak fesih haklarını kullanabilirler. Örneğin işçinin meslek sırlarını açıklaması işverene;
işverenin işçinin ücretini ödememesi işçiye sözleşmeyi fesih hakkı kazandırır. Ayrıca, devreden
veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu
değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları saklıdır (İşK.6/5). Örneğin üretim yöntemini
değiştiren veya işyerinin bazı ünitelerini kapatan yeni işveren bu nedenle işçi sayısını
azaltabilir.
İş Kanununun 6. maddesi ile getirilen devir halinde işçinin haklarını koruyucu nitelikteki
hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün

başkasına devri halinde uygulanmaz (İşK.6/son).

VI- İŞYERİNİN KAPATILMASI
Anayasada düzenlenen çalışma ve sözleşme özgürlüğünün sonucu olarak, işyeri açma
konusundaki özgürlük, açılan işyerini kapatabilmeyi de kapsar. Ancak işverenin işyerini
kapatmasındaki amacı toplu iş uyuşmazlığını kendi lehine çözmek veya toplu iş sözleşmesinden
ya da grevden kurtulmak olduğu takdirde, bu davranışı iyiniyet kurallarına aykırıdır.
İşyerinin kapatılması, iş sözleşmelerini derhal sona erdirmesini sağlayan haklı sebep
değildir. İşveren, işçilere İşK.17 uyarınca fesih bildiriminde bulunmak ve yasal haklarını
ödemek suretiyle işyerini kapatabilir.
İşyeri işverenin dışında idare tarafından da kapatılabilir. İşyeri Açma ve Çalıştırma
Ruhsatlarına Dair Kanunda yer alan yasal ölçütlere aykırılık nedeniyle verilen ruhsatın iptal
edilmesi sonucunda işyeri kapatılabilir (md.6).
İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin olarak faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece
durumu en az otuz gün önceden ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmek ve
işyerinde ilan etmekle yükümlüdür (İşK.29/6).

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
İşin yapıldığı yerler işyeridir. İşin yürütümü bakımından işyerinden sayılan yerler ile
işyerinin araçları da işyerinden sayılmaktadır. İşyerinin mülkiyetinin işverene ait olması
zorunlu değildir. Bir hukuki ilişki sonucu işveren tarafından teknik bir amacı gerçekleştirmek
üzere işveren tarafından yapılan organizasyon kapsamında birlikte örgütlenen birimler
(maddi/gayri maddi unsurları ve işçileriyle birlikte) bir işyeri oluşturur. Yasada adı geçmekle
birlikte açık olarak tanımlanmayan işletme kavramının unsurlarını belirlerken toplu iş
hukukundan yararlanmaktayız. Tanımı yanında işveren vekillerinin yasadan doğan hak ve
sorumlulukları da bu derste incelenen konular arasındadır.
İşyeri/işletme devrinin işçi ve işveren açısından hukuki sonuçları ve tarafların bundan
doğan hak ve sorumlulukları, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında ele alınmıştır.

Sorular
1. “İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan
unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birimdir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisini
tanımlamaktadır?
A. İşletme
B. İşyeri
C. Şirket
D. Fabrika
E. Holding
2. Bir yerin “işyeri” olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı
zorunludur?
A. Mal veya hizmet üretme amacı
B. Belirli sayıda işçi çalıştırılması
C. Yasalara uygun olarak açılmış olması
D. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz olarak alınmış olması
E. Yerleşim birimlerine uzak olmaması
3. “Mal ya da hizmet üretimiyle doğrudan ilgili olmamakla birlikte asıl işyeri ile dolaylı
bağlantısı olan alanlardır.” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
A. İşyeri
B. İşletme
C. Eklenti
D. İşyerine bağlı yer
E. Araç
4. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarını vermekle yetkili kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
A. İl Özel İdareleri
B. Valilikler
C. Kaymakamlıklar
D. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl Müdürlükleri
E. İşkur İl Müdürlükleri
İşyerinin kapatılması, iş sözleşmelerini derhal sona erdirmesini sağlayan haklı sebep
değildir.
II. İşyeri işverenin dışında idare tarafından da kapatılabilir.
III. İşyerinin kapatılması durumunda işverenin herhangi bir bildirimde bulunma
yükümlülüğü yoktur.
5. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I ve III
I.

Uygulama Soruları
Domtes A.Ş., salça ve konserve üretimi yapan bir firmadır. A ise, bu firmada elektrik
teknisyeni olarak çalışmakta ve arızalanan makinelerin tamiratını yapmaktadır. Domtes
A.Ş.’nin İstanbul ili içerisinde birden fazla işyeri bulunmaktadır. Beylikdüzü’ndeki işyerinde
salça ve konserve kapları üretilirken Sultanbeyli’deki işyerinde salça ve konservenin kendisi
üretilmekte ve Üsküdar’daki işyerinde de hem müşteri ilişkileri merkezi hem de fabrika satış
mağazası bulunmaktadır. Zaman zaman her üç işyerindeki makinelerde arızalanmalar olmakta
ve A da bunları tamir etmek için her üç işyerine de gitmektedir.
Domtes A.Ş. işlerini büyütmek amacıyla Kadıköy’de bir fabrika satış mağazası daha
açmıştır. İşyeri açıldığına dair bildirimi de, evrakların hazırlanması uzun sürdüğünden, açılış
tarihinden iki ay sonra İstanbul Valiliği’ne yapmıştır. Ancak bir yıl süresince faaliyet
göstermesine rağmen, Kadıköy fabrika satış mağazasından istenilen verim elde edilememesi
sebebiyle, bir yılın sonunda söz konusu işyeri satış yoluyla başka bir işverene devredilmiştir.
1. Domtes A.Ş.’de çalışan bir işçinin asıl işyeri firmaya bağlı işyerlerinden
hangisidir?
A. Beylikdüzü’ndeki işyeri
B. Sultanbeyli’deki işyeri
C. Üsküdar’daki işyeri
D. Yaptığı işe göre asıl işyerinin belirlenmesi gerekir.
E. Tüm işyerleri asıl işyeridir
2. A’nın arızaları tamir etmek amacıyla işyerleri arasında şirket aracıyla yaptığı
seyahatlerde trafik kazası sonucu yaralanması halinde işverenin tazminat
yükümlülüğü doğar mı? Neden?
A. Doğmaz, çünkü A işyeri dışındadır.
B. Doğmaz, çünkü A ne işyerinde ne ede eklentilerdedir
C. Doğar, çünkü iş aracıyla, iş sözleşmesinden kaynaklanan işi yapmak amacıyla
seyahat etmektedir.
D. Doğar, çünkü A şehir içinde seyahat etmektedir.
E. Doğmaz, çünkü işyerlerinin arasındaki mesafe çok uzundur.
3. Domtes A.Ş.’nin işyeri açılışına dair bildirimi hangi süreler içerisinde yapması
gerekirdi?
A. İşyerinin açılmasını takiben bir hafta içerisinde
B. İşyerinin açılmasından önce
C. İşyerinin açılmasını takiben bir ay içerisinde
D. İşyerinin açıldığı anda
E. İşyerinin açılmasını takiben bir yıl içerisinde
4. İşyerinin açıldığına dair bildirimin hangi idari birime yapılması gerekirdi?
A. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
B. Sağlık Bakanlığı’na
C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
D. Kadıköy Kaymakamlığı’na
E. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
5. Kadıköy fabrika satış mağazasının devredilmesi neticesinde devirden önce doğmuş
olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan sorumluluk kime ait
olacaktır?
A. Devreden işverene
B. Devralan işverene
C. Her iki işverene (müteselsil sorumluluk)
D. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne
E. İşsizlik sigortası fonuna

5. HAFTA
İş Kanunu’nun Uygulama Alanı - I

İÇİNDEKİLER
Bu Bölümde 4857 sayılı İş Kanunun kişiler bakımından uygulama alanını
inceleyeceğiz. Uygulamanın genelliğini, kişi bakımından getirilen istisnaları ve
gerekçelerini açıklayacağız.

İLGİ OLUŞTURAN SORULAR


4857 sayılı İş Kanunu dışında iş yasaları da var mı? Varsa bunlar aynı anda nasıl
uygulanabilir?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

İş Kanunu’nun kapsamına
İş Kanunu’nun kişi

kimlerin girdiği ve kanun

bakımından

hükümlerinin hangi kişiler

uygulama alanı

bakımından hüküm ifade
edeceğinin öğrenilmesi

Yasal düzenlemeleri ve yargı
kararlarının anlatılması suretiyle

ANAHTAR KAVRAMLAR


Sporcular



Rehabilite edilenler



Diğer İş Kanunları

§ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI
I- KURAL
İş Kanununun uygulama alanına giren kişiler işçi, işveren ve işveren vekilleridir. Kural
olarak İş Kanunu, dördüncü maddede sayılan istisnalar dışında kalan tüm işçi, işveren ve işveren
vekillerine, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır (İşK.1/2).
Kanunun açık hükmü karşında İş Kanunu hükümlerinin çıraklık, istisna, vekâlet, adi
şirket gibi sözleşmelere dayanarak çalışan veya bir işyerinde stajyer olarak bulunan kişiler
hakkında uygulanması mümkün değildir.
Çırak ve stajyerler, işçi olarak kabul edilemezler. Bunun doğal sonucu olarak da
haklarında İş Kanunu hükümleri uygulanmaz. Örneğin çırak olarak çalıştığı süre kıdem
süresinin hesaplanmasında daha sonra işçi olarak çalıştığı süreye eklenmez. Belirtmek gerekir
ki, zorunlu staj süresini tamamlayan kişi aynı işverenin işyerinde çalışmayı sürdürürse, artık bu
tarihten sonra işçi sıfatını kazanır.

II- İSTİSNALARI
1- Sporcular
Profesyonel sporcular ile kulüpleri arasındaki ilişki iş sözleşmesine dayanır. Bu nedenle
profesyonel sporcular da işçi sıfatına sahiptirler. Ancak profesyonel sporcular, yaptıkları işin
niteliği göz önünde tutularak İş Kanunu’nun uygulama alanı dışında bırakılmışlardır (İşK.4/g).
Bunlar hakkında Türk Borçlar Kanunu ve Profesyonel Futbol Talimatı gibi ilgili spor dalının
federasyon kuralları uygulanır. Profesyonel kulüplerde sporcular dışında kalan malzemeci,
masör, temizlikçi gibi çalışanlar ise İş Kanunu kapsamında yer alır.

2- Rehabilite Edilenler
Rehabilite edilenler, rehabilitasyona tabi tutulan kişilerdir. Rehabilitasyon (işe alıştırma)
ise, “sigortalılardan sürekli iş göremez veya malûl hale gelmiş veya gelebilecekleri tıbben kabul
edilenlerin kendi mesleklerinde veya yeni bir meslekte çalışabilmelerini sağlamak amacı ile
yapılan tıbbi bakım ve mesleki eğitimi ifade eder” (SSSİT.12).
Rehabilitasyon sırasında rehabilite edilenler, kendi mesleklerini yeniden yapabilmeleri
veya yeni bir mesleği edinmeleri amacıyla çalıştırılabilirler. Bu çalışma sözü edilen kişilerin
işçi sayılmalarını gerektirmez. Zira çalışmanın kaynağı iş sözleşmesi değildir ve amacı tıbbi
bakım ve mesleki eğitimdir. Doğal olarak bu kişiler hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanmaz
(İşK.4/h).
3- Diğer İş Kanunlarının Kapsamına Girenler

Deniz İş Kanununun ve Basın İş Kanunu’nun uygulama alanı içerisine giren kişiler
hakkında İş Kanunu’nun değil; ilgili Kanunların hükümleri uygulanır. Bu nedenle gemi
adamları ile bunların işverenleri (Deniz İşK.1/1) ve gazeteciler ile bunların işverenleri (Basın
İşK.1/1) hakkında İş Kanunu hükümleri uygulama alanı bulmaz.
İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’nun kapsamı dışında kalan işçiler
hakkında ise Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
İş

kanunları,

bir

ülkede

çalışma

hayatını

tümüyle

kuşatmayı

amaçlayan

düzenlemelerdir. Tüm çalışanları kapsar: Bağımlı çalışma ile bir işverene hizmet edenler iş
yasaları ile korunur. Sistemimizde İş Kanunu korumasına sadece iş sözleşmesiyle çalışanlar
alınmıştır. Çırak ve stajyerler ile rehabilitasyon döneminde çalışanlar kapsam dışında olduğu
gibi, bağımlı çalışmakla birlikte iş sözleşmesi dışında başka bir hukuki ilişkiye dayanan
çalışmalar da iş kanunu kapsamı dışında kalır.

Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu’nun kişi bakımından uygulama alanı kapsamında
yer almaz?
A. İşçi
B. İşveren vekili
C. İşveren
D. Alt işveren işçisi
E. Sporcular
2. Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu’nun kişi bakımından uygulama alanı kapsamında
yer alır?
A. Çıraklar
B. İşçiler
C. Stajyerler
D. Sporcular
E. Rehabilite edilenler
3. İş Kanunu, Basın İş ve Deniz İş Kanunu kapsamı dışında kalan işçiler hakkında hangi
kanun uygulama alanı bulur?
A. Türk Borçlar Kanunu
B. Türk Medeni Kanunu
C. Türk Ceza Kanunu
D. Anayasa
E. Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu
4. Spor kulüplerinde çalışan malzemeci, masör ve temizlikçi vb. çalışanlar bireysel iş
ilişkileri bakımından hangi kanun hükümleri uygulama alanı bulur?
A. İş Kanunu
B. Basın İş Kanunu
C. Deniz İş Kanunu
D. Borçlar Kanunu
E. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Profesyonel sporcular ile kulüpleri arasındaki ilişki iş sözleşmesine dayanır.
Profesyonel sporcular, yaptıkları işin niteliği göz önünde tutularak İş Kanunu’nun
uygulama alanı dışında bırakılmışlardır.
III.
Profesyonel sporcular hakkında ilgili spor dalının federasyon kuralları uygulanır.
5. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. II ve III
D. I ve III
E. I, II ve III
I.
II.

Uygulama Soruları
A, 15 yaşında bir gençtir. Matbaacılığı öğrenmek ve ilerleyen zamanda da kendi işyerini
açabilmek maksadıyla Dantel Matbaası’nda çırak olarak işe başlamıştır. Beş yıl boyunca bu
işyerinde çalışan A, artık işi yeterince öğrendiğini ve kendi işyerini açabileceğini
düşündüğünden, sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek işten ayrılmıştır.
B, Pendikspor Futbol Kulübü’nde top toplayıcı olarak çalışan 18 yaşında bir gençtir.
Takımın yaptığı antrenmanlardan bir tanesinde saha kenarında arkadaşlarıyla yaptığı çift kale
maçta teknik direktörün ilgisini çekmesi neticesinde kendisine Pendikspor futbolcusu olması
teklif edilmiş, B de bu teklifi kabul etmiştir. Fenerbahçe’yle oynadıkları ve kazandıkları maç
esnasında sakatlanan ve futbol hayatına son veren B, uzun süren bir tedavi döneminden sonra
denizyoluyla uluslararası karpuz taşımacılığı yapan bir nakliyat firmasında karpuz taşıyıcısı
olarak işe başlamıştır.
1. A’nın sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdiği
varsayımında Dantel Matbaası’nda çırak olarak çalıştığı sürelerin kıdem
tazminatı hesabında dikkate alınması mümkün müdür? Neden?
A. Değildir, çünkü çıraklık döneminde geçen süreler kıdem hesabında dikkate
alınmaz.
B. Değildir, çünkü A işi öğrenmek maksadıyla işe girmiştir.
C. Değildir, çünkü A işten ayrılıp kendi işini kurmuştur.
D. Mümkündür, çünkü ortada çalışılmış bir süre bulunmaktadır.
E. Mümkündür, çünkü A çıraklığı döneminde İş Kanunu’na tabi olarak çalışmıştır.
2. B’nin top toplayıcı olarak çalıştığı dönemde hakkında hangi kanun hükümleri
uygulama alanı bulmuştur?
A. Ceza Kanunu
B. Basın İş Kanunu
C. Deniz İş Kanunu
D. İş Kanunu
E. Borçlar Kanunu ve Profesyonel Futbol Talimatı
3. B’nin Pendikspor futbolcusu olduğu andan itibaren hakkında hangi kanun
hükümleri uygulama alanı bulacaktır?
A. Basın İş Kanunu
B. Deniz İş Kanunu
C. Ticaret Kanunu
D. İş Kanunu
E. Borçlar Kanunu ve Profesyonel Futbol Talimatı
4. B’nin tedavi döneminde tekrar futbol oynayabilmesi için kulübün fizik tedavi
tesislerinde çalıştırılması ve aynı anda da fizik tedavi görmesi halinde hakkında
hangi kanun hükümleri uygulama alanı bulacaktır?
A. İş Kanunu
B. Borçlar Kanunu
C. Deniz İş Kanunu
D. Basın İş Kanunu
E. Ticaret Kanunu

5. B’nin karpuz taşıyıcılığı yaptığı dönemde hakkında hangi kanun hükümleri
uygulama alanı bulur?
A. İş Kanunu
B. Borçlar Kanunu
C. Deniz İş Kanunu
D. Basın İş Kanunu
E. Ticaret Kanunu

6. HAFTA
İş Kanunu’nun Uygulama Alanı - II

İÇİNDEKİLER
Bu Bölümde 4857 sayılı İş Kanunun yer, iş türleri ve zaman bakımından uygulama
alanını inceleyeceğiz. Uygulamanın genelliğini, iş türleri bakımından getirilen istisnaları ve
gerekçelerini açıklayacağız.
İş türleri bakımından Yasa kapsamı dışında bırakılan faaliyetleri, diğer iş yasalarının
kapsamına girenleri de bu vesile ele alacağız. Tarım işlerinden olup kapsama alınan işleri ve
kısmen kapsam dışında olan süreksiz işlerde uygulanmayacak Kanun hükümlerini de ayrıntılı
olarak gözden geçireceğiz.

İLGİ OLUŞTURAN SORULAR


Bir işyerinde İş Kanunu ne zaman uygulanmaya başlar?



İş Kanunu kapsamı dışında kalanlara da uygulanan yasal hükümler var mı?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

İş türleri

Hangi işlerin İş Kanunu

bakımından

kapsamına girdiğini belirleme

kapsam

becerisi

Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Yasanın mantığını ve gerekçesini,
ekonomik faaliyetlerin ayrıntılarını
göstererek öğrencilerden akıl
yürütmeleri istenecektir.
Genel yasaların özellikleri ve iş

Özel – Genel Yasa
ilişkisi

Bir iş ilişkisine uygun yasa
hükümlerinin birlikte
uygulanması becerisi

hukukunun “özel” yasalarının
hangileri olduğunun tanıtılması;
temel hukuk bilgilerinin
kullanılması ve pekiştirilmesi
sağlanacaktır.

ANAHTAR KAVRAMLAR


Tarım – sanayi işleri



Esnaf – sanatkâr



El sanatları



Sürekli-süreksiz iş



Gemiadamı

§ İŞ TÜRÜ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI
I- KURAL
İş Kanunu, bu Kanun’un uygulama alanı içerisinde yer alan kişiler ve yerler hakkında
iş konusuna bakılmaksızın uygulanır (İşK.1/2). Yapılan işin bedeni veya fikri olması, bu iş türü
hakkında İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasında kural olarak etkili değildir. Kısaca tüm iş
konuları bazı istisnalar dışında İş Kanunu’nun kapsamına girer.
Bununla birlikte İş Kanunu’nun bazı hükümlerinin uygulanması işin türüne göre değişir.
İş Kanunu’nun bazı hükümleri sanayiden sayılan işlerde uygulanır. Örneğin İşK.73’de sanayie
ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması
yasaklanmıştır. Yine aşağıda görüleceği üzere tarım işleri İş Kanunu’nun kapsamı dışında
bırakılmıştır. Bu nedenle İş Kanunu’nun uygulanması bakımından; sanayiden, ticaretten, tarım
ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları İşK.111’de belirtilmiştir.
Bir işin İş Kanunu’nun uygulanması bakımından sanayi, ticaret, tarım ve orman
işlerinden hangisinin kapsamına gireceği; Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan
İşlere İlişkin Yönetmelik ile detaylı olarak düzenlenmiştir.
II- İSTİSNALARI
İş Kanunu’nun uygulama alanına ilişkin kuralın istisnaları, İşK.4 ve 10’da düzenlenmiş
ve bazı işler tamamen, bazı işler ise belirli hükümler bakımından İş Kanunu’nun uygulama alanı
dışında bırakılmıştır.
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İş Kanunu’nun Tamamen Kapsamı Dışında Kalan İşler

Aşağıda sayılan işler, İş Kanunu’nun tamamen kapsamı dışında bırakılmıştır. İş
Kanunu’nun hiçbir hükmü bu işler hakkında uygulanamaz. Bunlar:
a)

Tarım İşleri

Elliden az işçi çalıştırılan (elli dâhil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya
işletmelerinde İş Kanunu hükümleri uygulanmaz (İşK.4/b). Tarım işi kavramı İş Kanununda
tanımlanmamış ve hangi işlerin tarım ve orman işinden sayılacak işlerin esası olduğu
İşK.111’de sayılmıştır. Genel olarak bitkisel ve hayvansal ürün elde etmek için toprağın
işlenmesi ve hayvan yetiştirilmesi faaliyetleri tarım işi olarak kabul edilir.
İş Kanunu, tarım işlerini kapsam dışında bırakan hükmüne de istisnalar getirmiş ve tarım
işleriyle ilişkili olmasına rağmen bazı işleri uygulama alanı içerisine almıştır. Aşağıdaki işler
çalışan işçi sayısı elliden az olsa bile İş Kanunu’nun uygulama alanı içerisinde yer alırlar:
 Tarım ürünlerinin işletilmesi faaliyetleri İş Kanunu’nun kapsamı
içerisinde yer alır (İşK.4/2,c). Buna göre, örneğin domates üretimi İş Kanunu’nun

kapsamı dışında kalırken; üretilen domateslerin işlenerek salça haline getirilmesi
işi, İş Kanunu’nun uygulama alanına girer.
 Tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda
görülen işler hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanır (İşK.4/2,c).
 Tarım işletmeleri üzerinde yapılan her türlü yapı işleri, İş Kanunu’nun
kapsamı içerisindedir (İşK.4/2,d). Ancak bunun için yapılan yapı işinin aile
ekonomisinin sınırları içerisinde kalmaması gerekir (İşK.4/1,c). Örneğin, bir
ailenin üyelerinin bir araya gelerek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptıkları
kümes, ahır veya ev inşaatı işinde İş Kanunu hükümleri uygulanmaz. Ancak bir
tarım işletmesinin içerisinde yapılan modern bir tavuk çiftliği inşaatında çalışan
işçiler İş Kanunu’nun kapsamına girerler.
 Halkın yararlanmasına açık veya işyerlerinin eklentisi durumunda olan
park ve bahçe işleri de, İş Kanunu’nun uygulama alanı içerisinde yer alır
(İşK.4/2,e).
b)

Hava Taşıma İşleri

Kural olarak hava taşıma işleri İş Kanunu kapsamında değildir (İşK.4/1,a). Bunun için
hava taşımacılığının yapıldığı aracın türünün ve ne taşıdığının da önemi yoktur. Ancak
havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanır
(İşK.4/2,b). Hava taşıma işlerinde uçan personel (pilot, hostes, makinist, telsizci gibi) İş
Kanunu’nun kapsamı dışında kalırken, havaalanında veya depoda tamir ve bakım işlerinde
çalışanlar hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanır.
İş Kanunu’nun kapsamına girmeyen hava taşıma işlerine ilişkin özel bir düzenleme
bulunmamaktadır. Bu tür işte çalışanlar için Türk Borçlar Kanununun iş sözleşmesine ilişkin
hükümleri (md.393-447) uygulanır.
c)

Deniz Taşıma İşleri

Deniz taşıma işleri İş Kanunu’nun uygulama alanı dışında kalır ve bu işlere genellikle
Deniz İş Kanunu hükümleri uygulanır (İşK.4/1,a). O halde deniz ve akarsularda her türlü araçla
yapılan taşımacılık faaliyeti hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanmaz. Ancak;


Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere

yapılan yükleme ve boşaltma işleri (İşK.4/2,a),


Deniz İş Kanunu’nun kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan,

denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler,
İş Kanunu’nun kapsamı içerisindedir (İşK.4/2,f).

d)

El Sanatı İşleri

Bir ailenin üyeleri veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) hısımları arasında
ve dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde İş Kanunu
hükümleri uygulanmaz (İşK.4/1,d). Sözü edilen işler, halıcılık, dokumacılık, kunduracılık,
işlemecilik gibi el emeğine dayanan faaliyetlerdir. Bu işlere İş Kanunu hükümlerinin
uygulanmaması için;


Anılan işlerin evde görülmesi,



Bir ailenin üyeleri veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) hısımları

tarafından yapılıyor olması,


Dışarıdan başka birisinin katılmaması gerekir.

e)

Ev İşleri

Ev işlerinde İş Kanunu hükümleri uygulanmaz (İşK.4/1,e). Ev işi, bir evin günlük
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan faaliyetlerdir. Dolayısıyla, yemek, temizlik, çocuk
bakımı gibi işler İş Kanunu’nun kapsamı dışında kalır.
İş Kanunu’nun kapsam dışı bıraktığı ev işleri hakkında Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uygulanır. Türk Borçlar Kanununa göre, işçi işverenle birlikte ev düzeni içinde yaşıyorsa
işveren, yeterli gıda ve uygun bir barınak sağlamakla yükümlüdür. İşçi, kusuru olmaksızın
hastalık veya kaza gibi sebeplerle iş görme edimini yerine getiremezse işveren, sosyal sigortalar
yardımlarından yararlanamayan, bir yıla kadar çalışmış işçinin bakımını ve tedavisini, iki hafta
süreyle sağlamak zorundadır. İşçinin bir yılı aşan her hizmet yılı için söz konusu süre, dört
haftayı aşmamak üzere ikişer gün artırılır. İşveren, işçinin gebeliğinde ve doğum yapması
durumunda da aynı edimleri yerine getirmekle yükümlüdür (TBK.418).
2-

İş Kanunu’nun Kısmen Kapsamı Dışında Bulunan İşler

Süreksiz işlere İşK.10/2’de belirtilen İş Kanunu hükümleri uygulanmaz. Süreksiz iş,
nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere denir (İşK.10/1). Bir işin süreksiz iş olup
olmadığının tespiti, işin kaç iş günü sürdüğüne göre değil; objektif ölçülere göre işin kaç iş
gününde bitebilecek nitelikte olduğuna bakılarak yapılır. Eğer işin niteliği otuz iş gününden
daha kısa bir süreyi gerektiriyorsa; bu iş süreksiz iştir. Sözü edilen iş için otuz iş gününden daha
uzun süreli bir iş sözleşmesinin yapılmış bulunması veya işin otuz iş gününden daha uzun
sürede tamamlanmış olması, işin süreksiz iş olma niteliğini ortadan kaldırmaz.
Görüldüğü üzere yapılan işin sürekli veya süreksiz iş olduğu, tarafların iradelerine değil, işin
niteliğine bakılarak objektif esaslara göre belirlenecektir. Bunun için her somut olayda, olayın
özellikleri dikkate alınarak, görülecek iş için kaç işçiye ihtiyaç bulunduğu ve bu işçilerin
öngörülen işi hangi süre içinde bitirebileceklerinin belirlenmesi gerekir.

İş Kanunu’nun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 75, 80 ve geçici 6. maddeleri süreksiz işler için yapılan iş sözleşmelerinde
uygulanmaz. Süreksiz işlerde bu maddelerin konusu olan uyuşmazlıklar hakkında ise, Türk
Borçlar Kanunu hükümleri uygulama alanı bulur (İşK.10/2).
§ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI
İş Kanunu, m.4’te yer alan istisnalar dışında kalan bütün işyerlerinde uygulanır. Ancak,
üç kişinin çalıştığı esnaf ve küçük sanatkâr işyerleri İş Kanunu’nun kapsamı dışında
bırakılmıştır (İşK.4/1,ı).
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3/a maddesi, esnaf ve
sanatkârı, “ister gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve
Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına
dâhil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı
tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve
işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi
kimseler” olarak tanımlamıştır.
Esnaf işyerlerinde üçten fazla kişi çalıştığı takdirde, bu işyerine, işverenine ve işçilerine
İş Kanunu hükümleri uygulanır. Hükümde öngörülen üç kişinin belirlenmesinde sadece işçi
olarak çalışanlar değil, işveren de dikkate alınmalıdır.
§ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI
İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler İşK.2’de düzenlenen niteliğin edinildiği
günden başlayarak İş Kanunu hükümlerine bağlı olurlar (İşK. 1/3). Bir başka ifade ile İş
Kanunu’nun, işyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler hakkında uygulanması, bu
niteliklerin edinilmesi ile başlar. Buna göre, iş sözleşmesinin yapılması ile birlikte, sözleşmenin
taraflarından biri işçi, diğeri işveren niteliğine sahip olur ve İş Kanunu’nun bu hukuki ilişkiyi
düzenleyen kuralları uygulama alanı bulur. İşveren vekilleri hakkında ise, işverenin bu kişi ile
iş sözleşmesi yapması ve ona temsil yetkisi vermesi ile birlikte İş Kanunu’nun işveren
vekillerine ilişkin hükümleri uygulanır. Fabrika binası, mağaza gibi mekânlar da, buralarda işçi
çalıştırılmaya başlandığı andan itibaren İş Kanunu’nun işyerine ilişkin hükümlerine tabi olurlar.
İşverenin işyerini, işveren vekillerini ve çalıştırdığı işçilerini süresi içerisinde Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmemesi, işveren, işyeri, işveren vekilleri ve işçiler hakkında
İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz (İşK.1/3).

İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, İşK.2’de düzenlenen niteliklerini
yitirdikleri anda, İş Kanunu hükümlerinin uygulanması da sona erer.

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
İş Kanunu tüm çalışma türlerini kapsar: Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan iş hukuku
tarımsal faaliyetleri kapsam dışında bırakmakla beraber tarıma bağlı inşaat ve sanayi işlerini,
kamuya açık tarımsal hizmetleri ve kütlesel üretim yapılan tarımsal işletmeleri de kapsamına
almaktadır. İşyeri büyüklüğü, İş Kanunu kapsamı bakımından önemli olmasa da, tarımsal
işletmelerde 50 ve daha fazla işçi çalıştığı takdirde bu faaliyetler yasa kapsamına girer.
“Standart iş ilişkisi” ni düzenleyen kurallar getiren iş kanunları, bu tanımdan biraz
ayrılan işleri özel iş yasalarına bırakmıştır; bu bağlamda Türkiye’de özel iki iş kanunu
bulunmaktadır. Tarım ve hava taşımacılığı işleri için ayrı yasa talepleri artmıştır. Düzensiz,
süreksiz işlerde uzun süreli işlere dair İş Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır.
Yasa, kapsamına aldığı tüm kişi, yer ve ilişkilere otomatik olarak uygulanmaktadır;
herhangi bir bildirim veya tescil şartı olmaksızın tanımlanan niteliklerin kazanılmasıyla birlikte
haklar, borçlar ve yükümlülükler doğmaktadır.

Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanmaz?
A. Tarım ürünlerinin işletilmesi faaliyetleri
B. Tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler
C. Tarım işletmeleri üzerinde yapılan her türlü yapı işleri
D. Halkın yararlanmasına açık veya işyerlerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe
işleri
E. Elliden az işçi çalıştırılan (elli dâhil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı
işyerlerinde veya işletmelerinde
2. Aşağıdakilerden hangisi hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanır?
A. Pilot
B. Hostes
C. Telsizci
D. Bilet gişesi çalışanı
E. Makinist
3. Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu’nun tamamen kapsamı dışında kalan işler
arasında yer almaz?
A. Tarım işleri
B. Kara taşıma işleri
C. Hava taşıma işleri
D. Deniz taşıma işleri
E. El işleri
4. Aşağıdaki işyerlerinin hangisinde İş Kanunu hükümleri uygulanmaz?
A. Tarım ürünlerinin işlendiği bir fabrikada
B. Uçaklar için koltuk üretiminin yapıldığı bir fabrikada
C. Üç kişinin çalıştığı bir esnaf ve küçük sanatkâr işyerinde
D. Gemi üretiminin yapıldığı bir tersanede
E. Elliden az işçinin çalıştığı bir fabrikada
İş Kanunu’nun, işyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler hakkında
uygulanması, bu niteliklerin edinilmesi ile başlar.
II.
İşveren vekillerine ilişkin hükümlerin uygulanması, işveren vekili olması istenen
kişiyle iş sözleşmesi yapılması ve temsil yetkisi verilmesine bağlıdır.
III.
İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, niteliklerini yitirdikleri zaman, İş
Kanunu hükümlerinin uygulanması bir ay boyunca devam eder.
5. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III
I.

Uygulama Soruları
Battes A.Ş. Adana’da faaliyet gösteren ve dondurulmuş sebze üreten bir firmadır.
Çukurova geniş arazileri bulunan ve üretimde kullanacağı sebzeleri de bu arazilerden karşılayan
firma, makineleşmeyi yoğun olarak uygulamaktadır. Bu sebeple firmanın fabrika ve tarım
arazilerinde toplamda 100 (yüz) işçi çalışmaktadır. Bunlardan 40 (kırk)’ı tarım arazilerinde, 60
(altmış)’ı da fabrikada çalışmaktadır. Ancak firmanın genel politikası çerçevesinde, özellikle
tarım arazilerinde çalışanlardan başarılı olanları, ilerleyen zamanlarda firmanın fabrika satış
mağazalarında istihdam edilmektedirler.
Battes A.Ş., üretimin yanı sıra nakliyecilik de yapmakta, kendi ürünlerini kendi hava ve
deniz yolu araçlarıyla taşımaktadır. Fabrikadan çıkan ürünler havaalanlarında ve deniz
limanlarında Battes A.Ş.’nin çalışanları tarafından araçlara yüklenmektedir.
1. Battes A.Ş.’ye bağlı tarım arazilerinde çalışan kişiler hakkında hangi kanun hükümleri
uygulanmaktadır?
A. Borçlar Kanunu
B. İş Kanunu
C. Deniz İş Kanunu
D. Basın İş Kanunu
E. Hava İş Kanunu
2. Battes A.Ş.’ye bağlı fabrikada çalışan kişiler hakkında hangi kanun hükümleri
uygulama alanı bulmaktadır?
A. Borçlar Kanunu
B. İş Kanunu
C. Deniz İş Kanunu
D. Basın İş Kanunu
E. Hava İş Kanunu
3. Battes A.Ş.’nin tarım işyerlerinden alınıp fabrika satış mağazalarında istihdam edilen
çalışanlar hakkında hangi kanun hükümleri hangi andan itibaren uygulanmaya
başlamaktadır?
A. Borçlar Kanunu- fabrika satış mağazasında çalışmaya başladığı andan itibaren
B. İş Kanunu- tarım işyerlerinde çalışmaya başladığı andan itibaren
C. İş Kanunu- fabrika satış mağazasında çalışmaya başladığı andan itibaren
D. Ticaret Kanunu- tarım işyerlerinde çalışmaya başladığı andan itibaren
E. Tarım İş Kanunu- tarım işyerlerinde çalışmaya başladığı andan itibaren
4. Battes A.Ş. firmasının, deniz limanlarında deniz taşıma araçlarına mal aktarımı yapan
çalışanları hakkında hangi kanun hükümleri uygulama alanı bulur?
A. Borçlar Kanunu
B. İş Kanunu
C. Deniz İş Kanunu
D. Basın İş Kanunu
E. Hava İş Kanunu
5. Battes A.Ş. firmasının, havaalanlarında hava taşıma araçlarına mal aktarımı yapan
çalışanları hakkında hangi kanun hükümleri uygulama alanı bulur?
A. Borçlar Kanunu
B. İş Kanunu
C. Deniz İş Kanunu
D. Basın İş Kanunu
E. Hava İş Kanunu

7. HAFTA
İş Sözleşmesi - I

İÇİNDEKİLER
Bu Bölümde işin görülmesi, ücret ödenmesi ve bağımlı çalışma unsurlarından oluşan iş
sözleşmesini inceleyeceğiz. İş sözleşmesinin bir “özel hukuk” sözleşmesi olması, tam iki taraflı
bir sözleşme olması, taraflar arasında “şahsen” ilişki kurması, devamlı bir sözleşme olması ve
bağımlı hukuki ilişki kurması özellikleri ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.

İLGİ OLUŞTURAN SORULAR


İş sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayıran yanı nedir?



İş sözleşmesinin diğer özel hukuk sözleşmelerine benzerlikleri nelerdir?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Özelliklerinin öğrenilmesi
İş sözleşmesinin
özellikleri

suretiyle iş sözleşmesinin

Yasal düzenlemeler, yargı kararları

muhtevasının ve hukuki

ve öğretideki görüşlerin aktarılması

niteliğinin doğru bir şekilde

suretiyle

kavranabilmesi

ANAHTAR KAVRAMLAR


Bağımlılık



Sinallagmatik sözleşme

§

1- İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI

I-

TANIMI

İş sözleşmesi İş Hukukunun temel yapı taşını oluşturur. Gerçekten bir kişi iş sözleşmesinin
kurulmasıyla birlikte işçi, onu çalıştıran kişi işveren sıfatını kazanır. Böylelikle işçi ile işveren
arasında iş ilişkisi kurulmuş olur (İşK.2/1). İşçi tarafından işin görüldüğü yer ise işyeri haline
gelir. İş Hukuku da iş sözleşmesinin kurulmasıyla oluşan bu iş ilişkisini düzenleyen kurallar
bütünüdür.
İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret
ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir (İşK.8).
İş sözleşmesine ilişkin bir diğer tanım da, TBK.393/1’de yer almaktadır. Buna göre, “Hizmet
sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve
işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir”.
II- UNSURLARI
İş Kanununda yer alan tanıma göre iş sözleşmesi, iş, ücret ve bağımlılık unsurlarından oluşan
bir sözleşmedir.
1- İş (Çalışma)
İş sözleşmesinin konusu herhangi bir işin görülmesidir. Bu bakımdan iş sözleşmesinin
konusu insan emeğidir. İş, karşı taraf için ekonomik değeri olan her türlü faaliyettir. İş
sözleşmesine konu olabilecek iş hakkında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. İşin bedeni
veya fikri yahut kamu hizmeti niteliğinde olmasının veya işçinin bu işi görürken sadece emeğini
kullanmasının ya da çeşitli aletlerden yararlanmasının da bir önemi yoktur. Bununla birlikte, suç
teşkil eden veya kamu düzeni yahut ahlâk ve adaba aykırı olan bir faaliyet iş sözleşmesine konu
olamaz.
İşçi, iş sözleşmesi ile belirli veya belirsiz süre için çalışma yükümlülüğü altına girer. İşçinin bu
süre içerisinde ayrıca belirli bir sonucu meydana getirme sorumluluğu yoktur. İşçinin göreceği
işin belirli ya da belirsiz bir süre içerisinde yerine getirilebilecek nitelikte olması gerekir.
Aniden yerine getirilecek bir edim iş sözleşmesinin konusu olamaz. İşin bu özelliği iş
sözleşmesinin diğer iş görme sözleşmelerinden ayırt edilmesini sağlar.
İş sözleşmesinin konusu olan işin mutlaka işverene ait işyerinde yerine getirilmesi zorunlu
değildir. Gazeteci, pazarlamacı, dağıtımcı gibi kişiler işlerini işyeri dışında yerine getirebilirler.
Yine işçi iş görme edimini işveren dışında başka kişilere karşı yerine getirmek zorunda kalabilir.
Örneğin ödünç iş ilişkisinde işçi iş görme edimini bir başkasına ait işyerinde ve bir başka işverene

karşı yerine getirir (İşK.7). Esnek çalışma yöntemlerinin ortaya çıkması ile birlikte işçi artık
işini evinde veya bir başka yerde bilgisayarının ya da telefonunun başında da yapabilmektedir.
2- Ücret
İş sözleşmesinin unsurlarından bir diğeri de, işçiye belirli bir işin görülmesi karşılığında
ücret ödenmesidir. Ücret, işçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan iş görme borcu karşısında,
işverenin ödemekle yükümlü olduğu karşılıktır. Ücret, para şeklinde (nakdi) bir karşılık
olabileceği gibi, mal şeklinde (ayni) de olabilir. Ancak, asıl iş karşılığı olan ücretin para şeklinde
ödenmesi zorunludur (İşK.32/1).
Ücretin sözleşmeyle açıkça kararlaştırılmamış olması, sözleşmenin iş sözleşmesi olma
özelliğini ortadan kaldırmaz. Önemli olan sözleşmeyle kararlaştırılan işin ücret karşılığı
yapıldığının anlaşılmasıdır. Türk Borçlar Kanununa göre, bir kimse, durumun gereklerine göre
ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir zaman için görür ve bu iş de işveren
tarafından kabul edilirse, aralarında iş sözleşmesi kurulmuş sayılır (TBK.394/2).
3- Bağımlılık
İş sözleşmesinde bağımlılık unsuru, işçinin işverenin otoritesi altında iş görmesi anlamına
gelir. Bir diğer ifade ile işçinin, işverenin veya işveren vekillerinin yönetim, denetim ve
gözetimi altında onun talimatlarına uymak ve hatta onun cezalandırma yetkisini de kabul etmek
suretiyle iş görmesidir. Bağımlılık unsuru, işçiyi işverenin talimatlarına uyma borcu altına
sokar. Belirtmek gerekir ki, burada sözü edilen bağımlılık kişisel ve hukuki bağımlılıktır.
Bir işyerinde çalışan her işçi ile işveren arasında aynı ölçüde bağımlılık ilişkisinin bulunduğu
söylenemez. Bu nedenle bir işyerinde çalışan nitelikli işçi, niteliksiz işçi, işveren vekili, hukuk
danışmanı, doktor ve bilgisayar programcısının işlerini yerine getirirken işverene bağımlılıkları
birbirinden farklıdır. İşçinin gördüğü işin niteliği arttığı veya çalışma yöntemi esnekleştiği
ölçüde bağımlılık unsuru da zayıflar. Ayrıca bağımlılık unsurunun bulunması kaydıyla işçinin
işini evde çalışma ya da tele çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile yerine getirmesi de
mümkündür. İşçinin iş görme borcunu mutlaka işverene ait işyerinde yerine getirme
zorunluluğu yoktur. Önemli olan işçinin iş görme borcunu işverenin denetimi ve gözetimi
altında ve onun talimatlarına uygun olarak işverene ait iş organizasyonu içinde yerine
getirmesidir.
Bağımlılık unsuru, iş sözleşmesini, vekâlet, eser gibi diğer iş görme sözleşmelerinden ayıran en
önemli özelliktir. Gerçekten, diğer iş görme sözleşmelerinde de bir karşılık için iş görülür. Ancak
bu sözleşmelerde, iş sözleşmesinden farklı olarak, tarafları arasında bağımlı hukuki ilişki yoktur.
Bu nedenle sözleşmenin niteliğinin belirlenebilmesi için her somut olayda bağımlılık

unsurunun varlığı araştırılmalıdır.

§ 2- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ
I- ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİDİR
İş sözleşmesi, esas olarak bir Borçlar Hukuku sözleşmesidir. İş sözleşmesi de, sözleşme
yapma ehliyetine sahip olan iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun serbest iradelerinin
birleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir özel hukuk sözleşmesidir. Bu nedenle sözleşmenin
kuruluşu ve hükümlerini meydana getirmesi, diğer özel hukuk sözleşmelerinde olduğu gibidir.

II- KİŞİSEL İLİŞKİ KURAR
İş sözleşmesinin konusu, satış, trampa, bağış ve kira sözleşmelerinde olduğu gibi, bir
malvarlığı değil; aynı zamanda sözleşmenin de tarafı olan işçinin emeğidir. Örnek olarak
saydığımız sözleşmelerde malın niteliği önemlidir. İş sözleşmesinde ise, bizzat işi görecek olan
işçinin kişiliği ön plandadır. İşveren açısından işçinin mesleki bilgisi, tecrübesi, tutum ve
davranışları gibi kişisel özellikleri oldukça önemlidir. Bu nedenledir ki; iş sözleşmesi tarafları
arasında kişisel ilişki kuran bir sözleşmedir.
İş sözleşmesinden kaynaklanan temel borçlar olan iş görme ve ücret ödeme borçlarına ilave
olarak sadakat, işçiyi gözetme ve eşit işlem yapma gibi borçların da kabul edilmesi, iş
sözleşmesinin tarafları arasında kişisel ilişki kurmasının sonucudur.

III- İKİ TARAFA BORÇ YÜKLER
İş sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen (karşılıklı) bir sözleşmedir ve iş sözleşmesi ile işçi iş
görme, işveren de ücret ödeme borcu altına girer. Ancak bazı hallerde sosyal düşüncelerle işçiye
bir iş karşılığı olmaksızın da ücret ödeneceği kabul edilmiştir. Yıllık izin, hafta tatili, ulusal
bayram ve genel tatil günleri için ödenen ücret, sosyal ücrete örnek teşkil eder.

IV- DEVAMLI SÖZLEŞMEDİR
İş sözleşmesi, devamlı bir sözleşmedir. İş sözleşmesinde işçinin iş görme borcu, kesintisiz bir
fiil veya davranışla ifa edilen ve işçiyi devamlı bir uyma yükümlülüğü altında bırakan edimdir.
Bir diğer ifade ile tarafların borçları, satış sözleşmesinde olduğu gibi malın teslimi ve semenin
ödenmesi ile tamamlanmaz. İş sözleşmesinde, işin ifası devamlılık gösterir. İş sözleşmesinin
belirli süreli ya da görülen işin süreksiz iş olması, iş ediminin devamlılık niteliğini ortadan

kaldırmaz.

V- BAĞIMLI HUKUKİ İLİŞKİ KURAR
İş sözleşmesi tarafları arasında bağımlı hukuki ilişki kurar ve işçi iş görme borcunu işverene
bağımlı olarak yerine getirir. İş sözleşmesinin bu niteliği, iş sözleşmesini diğer iş görme
sözleşmelerinden ayırt etmeye yarayan temel özelliktir.

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Çalışanı işçi, çalıştıranı işveren haline getiren iş sözleşmesi iş hukukunun en temel
konusudur. Herhangi bir “işin görülmesi” için yapılan bu sözleşme, ekonomik değeri olan bu
iş karşılığında bir miktar “ücret” elde etmek için “bağımlı” bir şekilde emek arz ederek çalışma
unsurlarına dayanır. Bağımlılık iş sözleşmesini benzer sözleşmelerden ayıran en önemli
unsurdur.
Tam iki taraflı bir Borçlar Hukuku sözleşmesi olan iş sözleşmesi, tarafların ehliyetleri,
sözleşmenin oluşması ve geçerlik şartları, ifa ve temerrüt gibi konularda diğer sözleşmelere
benzer. Ancak kişiler arasında bir bağ kurar ve kişisel özelliklerin önemi vardır. Edimler bir
kere ifa edilmekle sözleşme sona ermez; süreklidir. İşçi tarafı edimini bağımlı olarak yerine
getirir, işçinin emir ve talimatlara, kurallara uygun çalışma zorunluluğu vardır.

Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisinde iş sözleşmesinin unsurları tam ve doğru olarak
verilmiştir?
A. İş-Ücret-Bağımlılık
B. İş-Ücret- Esneklik
C. İş-Kâr- Bağımlılık
D. İşçi-İşveren-Sözleşme
E. İş-İşyeri-İşletme
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. İş sözleşmesinin konusu herhangi bir işin görülmesidir.
B. İş sözleşmesinin konusu insan emeğidir.
C. İş, karşı taraf için ekonomik değeri olan her türlü faaliyettir.
D. İş, işyeri sınırları içerisinde yapıldığı müddetçe o iş hakkında İş Kanunu
hükümleri uygulama alanı bulur.
E. İş sözleşmesine konu olabilecek iş hakkında herhangi bir sınırlama
bulunmamaktadır.
3. İş sözleşmesini; vekâlet, eser gibi diğer iş görme sözleşmelerinden ayıran en önemli
özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bağımlı hukuki ilişki kurması
B. İki taraf borç yüklemesi
C. Özel hukuk sözleşmesi olması
D. Devamlı ilişki kurması
E. Kişisel ilişki kurması
Ücret, işçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan iş görme borcu karşısında,
işverenin ödemekle yükümlü olduğu karşılıktır.
II.
Ücret, para şeklinde (nakdi) bir karşılık olabileceği gibi, mal şeklinde (ayni) de
olabilir.
III.
Asıl iş karşılığı olan ücretin para şeklinde ödenmesi zorunludur.
4. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III
5. İşçinin ölümü ile birlikte iş sözleşmesinin de sona ermesi iş sözleşmesinin hangi
özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A. Bağımlı hukuki ilişki kurması
B. İki taraf borç yüklemesi
C. Özel hukuk sözleşmesi olması
D. Devamlı ilişki kurması
E. Kişisel ilişki kurması
I.

8. HAFTA
İŞ SÖZLEŞMESİ - II

İÇİNDEKİLER

Bu Bölümde iş sözleşmesinin türlerinin inceleyeceğiz. İş sözleşmesinin değişik
ölçütlere göre sınıflandırılması, anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Sözleşmeye konu işin
sürekli olup olmamasına göre yasanın nasıl uygulanacağı önem kazanmaktadır. Sözleşmeyi
süresinin belirli ya da belirsiz olmasına göre yapılması, sona ermesi ve sona ermesinin
sonuçları, geçerliği de farklılaşmaktadır. Tam süreli sözleşmelere göre farklı yönleri olan kısmi
süreli (part-time) sözleşmelere ilişkin hükümleri bu Bölümde ele alacağız.
İş sözleşmelerinin Kanunda düzenlenen diğer özel türleri olan çağrı üzerine çalışmaya
dayalı iş sözleşmeleri, deneme süreli iş sözleşmeleri ve takım sözleşmeleri ile kurulan iş
sözleşmeleri de bu bölüm konuları arasında yer almaktadır.

İlgi Oluşturan Sorular



Sadece İş Kanununda adı geçen sözleşme türleri mi var? Bunlar dışında bir başka tür
sözleşme yapılabilir mi?



İşveren, ihtiyaç duydukça çağırıp çalıştırmak üzere bir sözleşme yapabilir mi?



Sözleşmeyi belirli süreli yapmak mı işçinin yararınadır, belirsiz süreli olması mı?

Anahtar Kavramlar



Part-time iş



Belirli süreli iş



Deneme süresi



Takım kılavuzu



Bakiye süre



Emsal işçi

§ 3- İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ
İş Kanunu iş sözleşmesinin taraflarını sözleşmenin türünü belirleme konusunda önemli
ölçüde serbest bırakmıştır. Gerçekten, iş sözleşmesinin tarafları iş sözleşmesini Kanun ile
getirilen sınırlandırmalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler
(İşK.9).
İş Kanununda uygulamada genellikle karşılaşılan bazı sözleşme türleri düzenlenmiştir.
Ancak tarafların yapabilecekleri sözleşme türleri bunlarla sınırlı değildir. Kanunun emredici
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla işin ve işyerinin gereklerine göre başka türde iş
sözleşmeleri de yapabilirler. Örneğin taraflar tele çalışma ya da evde çalışma gibi esnek çalışma
yöntemlerini de kararlaştırabilirler.
Bir iş sözleşmesi birden çok türe de uygun düşebilir. Örneğin kısmi süreli bir iş sözleşmesi
aynı zamanda belirli süreli olabilir.
I- SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ
Sürekli iş sözleşmeleri ve süreksiz iş sözleşmeleri ayrımında ölçüt, işin sürekli iş olup
olmamasıdır. Buna göre, süreksiz işler için yapılan iş sözleşmelerine süreksiz iş sözleşmeleri;
bunun dışında kalan iş sözleşmelerine sürekli iş sözleşmeleri denir.
Sürekli bir iş için otuz iş gününden kısa süreli bir iş sözleşmesi yapılması halinde, yapılan
iş sözleşmesi süreksiz iş sözleşmesi haline gelmez. Bunun gibi sürekli bir iş için yapılan iş
sözleşmesinin otuz günden önce sona erdirilmesi de iş sözleşmesinin niteliğini değiştirmez.
İş sözleşmelerini, sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri olarak ayrıma tabi tutmanın başlıca
sebebi, daha önce de belirttiğimiz gibi, süreksiz iş sözleşmelerine İş Kanununun bazı
hükümlerinin uygulanmamasıdır. Bunların yerine aynı konuları düzenleyen Türk Borçlar
Kanunu hükümleri uygulanır (İşK.10/2).
II- BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
İş sözleşmesinin tarafları, sözleşmeyi Kanun hükümleri ile getirilen sınırlamalar saklı
kalmak koşuluyla ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler (İşK.9/1). Bu doğrultuda iş
sözleşmesini belirli veya belirsiz süreli olarak da yapabilirler (İşK.9/2).
İş sözleşmesinin tarafları, yaptıkları iş sözleşmesinin belirli bir süre için hüküm ifade
edeceğini açık veya örtülü (zımni) olarak kararlaştırmışlarsa, bu iş sözleşmesi belirli süreli iş
sözleşmesidir. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme, belirsiz süreli
iş sözleşmesidir (İşK.11/1).
İş sözleşmeleri kural olarak belirsiz sürelidir. İş Kanunu, iş ilişkisinin süreye bağlı olarak
yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır (İşK.11) hükmü ile bu ilkeyi açıkça
belirtmiştir.

İş sözleşmesi taraflarının, iş sözleşmesine sadece süre veya bitiş tarihi koymak suretiyle
bir iş sözleşmesini belirli süreli hale getirebilmeleri mümkün değildir. Belirli süreli iş
sözleşmesi ancak belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya da belirli bir olgunun
ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak yapılabilir (İşK.11/1). Hükümde belirtilen
sebepler örnek olarak sayılmıştır. Başkaca objektif nedenler ile de belirli süreli iş sözleşmesi
yapılabilir. Örneğin, bir inşaatın tamamlanmasına kadar ya da doğum iznini kullanan bir işçi
yerine veya bir fuar süresince çalıştırılmak üzere işe alınan işçi ile belirli süreli iş sözleşmesi
yapılmasını gerektiren objektif gerekçeler vardır. Bu örneklerde işin sona ereceği tarih önceden
bilinmekte ya da öngörülebilmektedir.
Yine mevsimlik veya kampanya (fındık toplama dönemi gibi) işlerinde de belirli süreli iş
sözleşmesi yapılabilir. Süreli çalışma izni alan yabancı ile bu süre dikkate alınarak yapılan iş
sözleşmesi de belirli süreli olabilir. Kısaca, belirli süreli iş sözleşmelerinde ya iş belirli sürelidir
ya da işçinin işgücüne duyulan ihtiyaç belirli süre ile sınırlıdır.
Belirtmek gerekir ki, yukarıda açıklanan objektif koşulların bulunması sözleşmenin belirli
süreli yapılmasını zorunlu kılmaz. Böyle bir durumda da iş sözleşmesi belirsiz süreli olarak
yapılabilir.
Belirli süreli iş sözleşmesinin yapılmasında aranan objektif koşullar sözleşme süresinin
belirlenmesinde de dikkate alınmalıdır. Diğer deyişle sözleşme süresi keyfi olarak
belirlenmemelidir.
Belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektiren objektif sebepler olmaksızın yapılan iş
sözleşmesini belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kabul etmek gerekir. Bununla birlikte,
kanundan doğan belirli süreli iş sözleşmesi yapma zorunluluğu olan haller de vardır. Kanundan
kaynaklanan zorunluluk belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesi açısından objektif sebep olarak
kabul edilebilir. Örneğin Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre, özel öğretim kurumlarında
çalışan yönetici ve öğretmenler ile yapılacak iş sözleşmeleri en az bir yıl süreli olmak
zorundadır (md.9/1).
Belirli süreli iş sözleşmesi ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımının önemi, İş Kanununun
bazı hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkar. Örneğin, belirsiz süreli iş sözleşmeleri hiçbir
şekle tabi değil iken; belirli süreli olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
(İşK.11/1). Bunun gibi belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin dolması nedeniyle sözleşmesi
sona eren işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz. Oysa, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde,
Kanunda öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde, işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Yine
iş güvencesine ilişkin hükümler belirli süreli iş sözleşmeleri ile çalışan işçiler hakkında
uygulanmaz.

İş Kanununun, işçiyi koruyucu bazı hükümlerinin belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalışan
işçiler açısından geçerli olması, işverenlerin bazı kanuni yükümlülüklerden kurtulmak amacıyla
belirsiz süreli iş sözleşmeleri yerine, ardı ardına yenilenen belirli süreli iş sözleşmeleri
(zincirleme iş sözleşmeleri) yapmalarına yol açabilir. Bu nedenle İş Kanunu, belirli süreli iş
sözleşmelerinin, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağını
hüküm altına almıştır. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir
(İşK.11/2). Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini
korurlar (İşK.11/3). Maddede belirtilen esaslı neden kavramı ile belirli süreli iş sözleşmesi
yapılmasını haklı kılan objektif neden kavramları arasında fark olmadığı düşüncesindeyiz.
Kuşkusuz, işin niteliği ve kanuni zorunluluklar sözleşmenin yenilenebilmesi için birer esaslı
neden olarak kabul edilebilir.
İş Kanunu, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiyi korumak amacıyla, bu sözleşme türü
ile çalışan işçi aleyhine ayrım yapılmasını engelleyen bazı düzenlemeler getirmiştir. Buna göre,
 Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça,
salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal
işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz (İşK.12/1). Aynı hüküm İşK.5’te de tekrarlanmıştır.
Örneğin, işveren böyle davranmasını haklı kılan neden olmadıkça, en tehlikeli ve güç işleri
belirli süreli sözleşme ile çalışanlara yaptıramaz. İşverenin ayrım yaparken haklı nedene
dayanıp dayanmadığı ise her somut olayda değerlendirilmelidir.
 Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek
ücret ve paraya ilişkin bölünebilir çıkarlar, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir
(İşK.12/2). Örneğin, bir toplu iş sözleşmesi ile belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinde, işçiye
ikramiye ödeme tarihinde işyerinde çalışmıyor olsa bile çalıştığı süreye orantılı ikramiye
ödeneceğinin öngörülmesi halinde, bölünebilir bir hak olan ikramiyeden belirli süreli iş
sözleşmesi ile çalışan işçinin de yararlanması gerekecek ve sözleşmenin sona erme tarihinden
sonra verilecek ikramiyeyi bu işçi de çalıştığı süreye orantılı olarak alabilecektir.
 Herhangi bir çalışma koşulundan yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen
kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem
uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal
işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır (İşK.12/2). Bu hüküm özellikle kıdem tazminatı ve
yıllık ücretli izne hak kazanma açısından gerekli sürenin belirlenmesinde önem kazanır. Emsal
işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. İşyerinde
böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda koşullara uygun bir işyerinde aynı veya benzer
işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır (İşK.12/3).

İşveren ayrım yasağına ilişkin bu düzenlemelere aykırı davrandığında işçi, dört aya kadar
ücreti tutarındaki ayrımcılık tazminatından başka yoksun bırakıldığı haklarını da isteyebilir
(İşK.5/6).
III- TAM VE KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
İş sözleşmeleri genellikle, kanunda belirtilen haftalık ve günlük çalışma sürelerinin
tamamını bir işverene bağımlı olarak geçirmek üzere yapılır. Buna tam süreli iş sözleşmesi adı
verilir.
İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye
göre önemli ölçüde az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir
(İşK.13/1). Türk Borçlar Kanunu, işçinin işverene bir işi kısmi süreli olarak düzenli biçimde
yerine getirmeyi üstlendiği sözleşmelerin de iş sözleşmesi olduğunu hüküm altına almıştır
(TBK.393/2).
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile işçinin haftanın belirli günlerinde tam gün veya haftanın her
günü belirli saatlerde çalışacağı kararlaştırılabilir. Kısmi süreli çalışma genellikle öğrenciler,
kadınlar ve emekliler tarafından tercih edilen bir çalışma yöntemidir. Yine işyerinin temizliği
ya da hukuk, muhasebe gibi konularda danışmanlık işleri kısmi süreli iş sözleşmesinin konusu
olabilir.
Tanımda yer alan önemli ölçüde az ifadesi ayrıca açıklanmış değildir. İş Kanununa İlişkin
Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesine göre, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile
yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır. Buna
göre kırk beş saat çalışma süresinin uygulandığı bir işyerinde otuz saate kadar yapılan çalışma
kısmi çalışmadır.
İş Kanununda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilere yönelik ayrımcılığı ortadan
kaldırmak amacıyla bazı düzenlemelere yer verilmiştir. Ancak bu düzenlemelerin amacı her iki
sözleşme ile çalışanlar arasında eşitlik sağlamak değildir. Kuşkusuz ayrımı haklı kılan
sebeplerin varlığı halinde iki türde sözleşme ile çalışanlar arasında farklılıklar olacaktır.
Örneğin işyerinde haftanın iki günü çalışan işçi hafta tatilinden, öğleden sonra çalışmaya
başlayan işçi sabah servisinden, saat 15.00’ten sonra çalışan işçi öğle yemeğinden
yararlanamaz.
Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt
iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi
tutulamaz (İşK.13/2). Aynı düzenleme İşK.5/2’de de yer almış ve işverenin, esaslı sebepler
olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamayacağı
belirtilmiştir. Örneğin işyerindeki en ağır işler özellikle kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere

yaptırılamaz. İşveren bu düzenlemelere aykırı davrandığında işçi, dört aya kadar ücreti
tutarındaki ayrımcılık tazminatından başka yoksun bırakıldığı haklarını da isteyebilir (İşK.5/6).
Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir çıkarları, tam süreli emsal
işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir (İşK.13/2). Bu nedenle kısmi süreli iş
sözleşmesi ile çalışan işçi ikramiye, prim, yakacak yardımı, gıda yardımı gibi ödemelerden
çalıştığı süre ile orantılı olarak yararlanır. Örneğin, haftada kırk beş saat çalışan bir işçi yılda
900 TL gıda yardımı alıyor ise, on beş saat çalışan işçi 300 TL gıda yardımı alacaktır. Ancak
bölünemeyen bir haktan, yararlanma koşulları oluştuğunda her iki sözleşme türü için bir
farklılık gözetilemez. Örneğin iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde bildirim süresi, kıdem
tazminatı ve yıllık ücretli izin her iki türdeki iş sözleşmesi için de aynı şekilde uygulanır.
Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle
bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda koşullara uygun işyerinde aynı veya benzer işi
üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır (İşK.13/3).
İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmi süreliden tam
süreliye veya tam süreliden kısmi süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş
yerler zamanında duyurulur (İşK.13/4).
Bir işçi kısmi süreli iş sözleşmeleri ile birden çok işyerinde çalışabilir. Bu durumda işçinin
tüm işyerlerindeki çalışma süresinin İş Kanununda öngörülen en çok çalışma sürelerini
aşmaması gerekir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile bir işyerinde çalışan işçi, kalan zamanda serbest
olarak da çalışabilir.
Kısmi süreli iş sözleşmelerini düzenleyen tek hüküm İşK.13’tür. Ancak İş Kanununda
niteliği gereği sadece tam süreli iş sözleşmeleri için uygulanabilecek olanlar dışında kalan
hükümler, kısmi süreli iş sözleşmeleri için de uygulanır. Örneğin haftanın altı günü kısmi süreli
işte çalışan işçi hafta tatili izninden tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler gibi yararlanır.
Kuşkusuz haftanın sadece iki iş gününde çalışan bir işçinin hafta tatilinden yararlanması
beklenemez. Çalışma dönemine rastlayan ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinden ise
faydalanır (İşK.47). Asgari ücret, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye çalıştığı süre ile
orantılı olarak uygulanır.
IV- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMAYA DAYALI İŞ SÖZLEŞMESİ
İşçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine gerek duyulması halinde iş görme
ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş
sözleşmesi olarak adlandırılır (İşK.14/1). Bu iş sözleşmesi türünde işçinin çalışacağı süre ve
çalışma zamanı işveren tarafından belirlenir ve işçi işveren tarafından çağrıldığında iş görme

edimini yerine getirir. Çağrı üzerine çalışma yöntemi genellikle otel, lokanta, eğlence yerleri
gibi işyerlerinde uygulanır ve bir toplantı ya da organizasyon halinde gerektiği kadar işçi
çalışmak üzere işyerine çağrılabilir.
Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi niteliği bakımından kısmi süreli bir iş
sözleşmesidir. Bu sözleşme türünde iş ediminin yerine getirilme zamanını işveren kendi
ihtiyacına göre belirler. Çağrı üzerine çalışma, esnek çalışma yöntemleri arasında yer alır.
Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmelerinin yazılı yapılması gerekir. Yazılı
yapılmayan bir iş sözleşmesi çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi olarak kabul
edilemez.
İşçinin hafta, ay veya yıl gibi zaman dilimi içerisinde ne kadar çalışacağını taraflar iş
sözleşmesine koyacakları hüküm ile belirlerler. Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde
işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi
yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Maddede yer alan haftalık yirmi saatlik süre en az süre
değildir ve ancak taraflar iş sözleşmesi ile işçinin hangi süre içerisinde ne kadar çalışacağını
belirlemedikleri takdirde geçerlilik kazanır. Bu nedenle taraflar çalışma süresini haftada yirmi
saatin altında veya üstünde belirleyebilirler. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede
işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır (İşK.14/2).
İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla isteme hakkına sahip olan
işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce
yapmak zorundadır. Sözleşme ile bu süre artırılabilir. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme
edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış
ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır (İşK.14/3).
Hükümde yer alan dört gün ve dört saatlik sürelere ilişkin düzenleme yedek hukuk kuralıdır
ve taraflar iş sözleşmesi ile aksini kararlaştırmamışlar ise uygulanır. Kuşkusuz iş sözleşmesinin
tarafları sözleşme ile daha kısa süreler de belirleyebilirler.
V- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
Tarafların, sözleşmeyi sürdürüp sürdürmeme kararını saklı tuttukları bir başlangıç süresini
içeren sözleşmelere deneme süreli iş sözleşmeleri denir.
İş sözleşmesinde işçinin kişiliği, bu sözleşmenin tarafları arasında kişisel ilişki kuran bir
sözleşme olması nedeniyle ön plana çıkar. Bu nedenledir ki; İş Kanunu, tarafların birbirlerini
ve iş koşullarını tanımalarını sağlamak amacıyla, sürekli iş sözleşmelerine, deneme süresi
koyabilmelerine imkân tanımıştır. İş sözleşmesine deneme süresi konulabilmesi için,
sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olmasının bir önemi yoktur. Ancak bir iş sözleşmesinin

deneme süreli iş sözleşmesi niteliği kazanabilmesi için bunun taraflarca açıkça kararlaştırılmış
olması gerekir.
İş sözleşmesinin tarafları deneme süreli iş sözleşmesi yapmakta serbesttirler. Ancak
deneme süresinin uzunluğunu diledikleri gibi belirleyemezler. İş Kanunu deneme süresini
emredici olarak sınırlandırmıştır. Buna göre, sürekli iş sözleşmelerinde deneme süresi en çok
iki aydır. Ancak bu süre toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar uzatılabilir (İşK.15/1). Deneme
süresinin her işçi açısından farklı kararlaştırılmasına da engel yoktur. Türk Borçlar Kanununda
da deneme süresi iki ay olarak öngörülmüştür (TBK.433/1).
Deneme süresi, işçinin fiilen işe başlaması ile birlikte başlar. İş sözleşmesi ile kanunda
veya toplu iş sözleşmesinde öngörülen süreden daha uzun bir deneme süresi kararlaştırılması
halinde, bu süreler geçersiz sayılır ve kanunda veya toplu iş sözleşmesinde öngörülen süreler
uygulanır. Yine tarafların deneme süresinin uzunluğunu açıkça belirlememeleri halinde de toplu
iş sözleşmesindeki veya kanundaki en çok süre uygulama alanı bulur. Kararlaştırılan deneme
süresi işçinin işe başlamasıyla birlikte işlemeye başlar.
Deneme süresi içerisinde taraflar iş sözleşmesini herhangi bir neden gösterme
yükümlülüğü olmadan, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilirler (İşK.15/2;
TBK.433/1). Deneme süresinden sonra, sözleşme ancak genel hükümlere göre sona
erdirilebilir.
Deneme süresi içerisinde kanun ve toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri
uygulama alanı bulur ve işçiler, çalıştığı günler için ücret ve diğer haklarını isteyebilirler
(İşK.15/2; TBK.433/1). İşçiler deneme süresi içerisinde sigortalı niteliğini kazanırlar, sendikaya
üye olabilirler ve işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinden yararlanabilirler.
Deneme süresinin dolmasından sonra devam eden iş sözleşmesi, fiilen işçinin işe başladığı
tarihten itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Bu nedenle yıllık ücretli izin ve kıdem
tazminatına hak kazanma açısından deneme süresi de dikkate alınır.
VI- TAKIM SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN İŞ SÖZLEŞMELERİ
Birden çok işçinin oluşturduğu bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu
sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye, takım sözleşmesi denir (İşK.16/1). Takım sözleşmesi
uygulamasına genellikle müzik, inşaat, yükleme-boşaltma ve mevsimlik işlerde rastlanır.
Takım kılavuzu, takım sözleşmesi yapmakla birlikte hem kendisi için iş sözleşmesi hem de
takımda yer alan diğer işçilerin gelip çalışacakları güvencesini içeren sözleşme yapmış olur.
Takım sözleşmesinde isimleri yazılı diğer işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile
işveren arasında takım sözleşmesinde belirlenen koşullarla bir iş sözleşmesi kurulmuş sayılır.

Takım sözleşmesinde isimleri yazılı olan işçilerin işe başlamamalarından ise, takım
kılavuzu TBK.128 hükmü gereğince sorumludur. Buna göre, takım kılavuzu, işçi ya da işçilerin
işe başlamamalarından doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Takım sözleşmesinde isimleri
yazılı olan işçilerin işe başlamaları ile birlikte her işçi ile işveren arasında iş sözleşmesi yapılmış
olacağından, işveren veya işveren vekili işçilerin ücretlerini her birine ayrı ödemek zorundadır
(İşK.16/4). Takım kılavuzu için takımda yer alan işçilerin ücretlerinden işe aracılık veya benzer
bir nedenle kesinti yapılamaz (İşK.16/4).
Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa
olsun, yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı
gösterilir (İşK.16/2).
§ 4- İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ
İş sözleşmesinin devri, sözleşmenin bütünüyle bir başka işveren tarafından üstlenilmesidir.
Burada ölüm veya işyerinin devri ile iş sözleşmesinde işverenin değişmesi değil, iş
sözleşmesinin devri ile işveren tarafının değişmesi söz konusudur. İş sözleşmesinin tüm hak ve
borçlarıyla sürekli olarak bir başka işverene devrine ilişkin İş Kanununda hüküm yoktur.
Türk Borçlar Kanunu iş sözleşmesinin devrine ilişkin düzenlemesi ile Türk Hukukundaki
bu boşluğu doldurmuştur. Buna göre, iş sözleşmesi, ancak işçinin yazılı onayı alınmak suretiyle,
sürekli olarak başka bir işverene devredilebilir. Devir işlemiyle, devralan, bütün hak ve borçları
ile birlikte, iş sözleşmesinin işveren tarafı olur. Bu durumda, işçinin, hizmet süresine bağlı
hakları bakımından, devreden işveren yanında işe başladığı tarih esas alınır (TBK.429).
Örneğin bildirim sürelerinin ya da işçinin yıllık izin süresinin belirlenmesinde durum böyledir.
İş sözleşmesinin yeni işveren tarafından sona erdirilmesi halinde, işçinin tüm kıdem süresi
üzerinden hesaplanacak kıdem tazminatından yeni işveren sorumlu olacaktır.
Görüldüğü üzere iş sözleşmesinin devri üçlü bir ilişki sonucu ortaya çıkmaktadır. Devir
ancak önceki ve sonraki işverenlerin anlaşması ve işçinin onay vermesi ile gerçekleşmektedir.
Bu hukuki işlem sonucunda iş sözleşmesi sona ermemekte ancak işveren tarafı değişmektedir.

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Kanun, bazı sözleşme türlerini ayrıntılı olarak düzenlemekle birlikte sözleşme özgürlüğü
prensibine uygun olarak taraflara diledikleri türde sözleşme yapma imkânı tanımaktadır.
Yasada belirli süreli iş sözleşmesi yapma özgürlüğü sınırlandırarak tanınmıştır. Kısmi süreli
sözleşmeler gibi çağrı üzerine çalışmaya dayalı sözleşmeler de ilk kez yasal düzenlemeye
kavuştuğu için ayrıntılı olarak ele alınmış ve koruyucu hükümlere yer vermiştir. Deneme süresi
koyma ve takım sözleşmesi ile sözleşmeler yapma halinde uyulacak kurallar, işçiyi koruyucu
niteliktedir.
Yasa koyucu, esnek çalışma biçimlerine yer vermekle birlikte, koruyucu düzenlemelerle
sözleşme özgürlüğünü sınırlamıştır.

Sorular
1. Bir iş sözleşmesinin sürekli veya süreksiz olduğu neye göre tespit edilir?
A. Sözleşme konusu işin otuz günden kısa sürüp sürmediğine göre
B. İşin niteliğine göre
C. Tarafların iradelerine göre
D. Örf ve âdet kurallarına göre
E. Yapılan işin kaç kere tekrar edildiğine göre
2. Aşağıdakilerden hangisinin varlığı belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabilmesi için
aranan objektif neden şartını sağlamaz?
A. Belirli süreli bir işin varlığı
B. Belirli bir işin varlığı
C. Belirli bir olgunun varlığı
D. Belirli sayıda tekrar edilmesi gereken bir işin varlığı
E. Belirli kimselerce yapılması gereken bir işin varlığı
İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına
kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.
II.
Bir işçi kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor da olsa yalnızca bir işyerinde
çalışabilir.
III.
Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir.
3. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I ve III
I.

4. İşçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine gerek duyulması halinde iş
görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Takım sözleşmesi
B. Deneme süreli iş sözleşmesi
C. Kısmi süreli iş sözleşmesi
D. Tam süreli iş sözleşmesi
E. Geçici iş ilişkisi
5. İş sözleşmesinin devri halinde devredilen iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin
kıdem tazminatından kim sorumlu olacaktır?
A. Devralan işveren
B. Devreden işveren
C. Her ikisi birlikte
D. İşçinin kendisi
E. Hiç kimse

Uygulama Soruları
İnşaat firması sahibi olan P, ustabaşı U’dan iki hafta süreyle, yalnızca haftasonları
çalışarak çatıya kiremit döşeyecek 3 işçi bulmasını istemiştir. Bu talep üzerine U, önceden
arkadaşı olan işçilerden A, B ve C’nin bilgilerini yazılı olarak P’ye iletmiştir. İşçilerden A ve
B belirlenen günde işbaşı yapmış, C ise çalışmaya gelmemiştir.
Belirlenen sürede çatı işinin bitmeyeceğini öngören işveren, A ve B’nin iş sözleşmesini
feshetmiş, uğradığı zararı gidermek adına U’ya vaadettiği avansı da ödememiştir. A bildirim
sürelerine uyulmadığı iddiasıyla ihbar tazminatı, B ise bakiye sürenin ücretini talep etmektedir.
Sorular
1- A, B ve C’nin iş sözleşmesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Belirli süreli iş sözleşmesi
B. Kısmi süreli iş sözleşmesi
C. Takım sözleşmesiyle oluşturulan iş sözleşmesi
D. Süreksiz iş sözleşmesi
E. Hepsi
2- C’nin işbaşı yapmaması nedeniyle ortaya çıkacak zarardan kim sorumludur?
A. C
B. U
C. P
D. A
E. B
3- 4857 sayılı İş Kanunu düzenlemelerine göre U’nun niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Takım kaptanı
B. Takım yöneticisi
C. Takım kılavuzu
D. Takım başkanı
E. Takım sorumlusu
4- A ve B’nin iş sözleşmeleri ne zaman kurulmuştur?
A. U ile P’nin anlaştığı tarihte
B. İnşaatın başladığı tarihte
C. İşbaşı yaptıkları tarihte
D. P ile yüzyüze anlaştıkları tarihte
E. P ile aralarında iş sözleşmesi bağı kurulmamıştır.
5- C ile P arasında iş sözleşmesi ne zaman kurulmuştur?
A. U ile P’nin anlaştığı tarihte
B. İnşaatın başladığı tarihte
C. İşbaşı yağtıkları tarihte
D. P ile yüzyüze anlaştıkları tarihte
E. P ile aralarında iş sözleşmesi bağı kurulmamıştır.

9. HAFTA
İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

NELER ÖĞRENECEĞİZ?

Bir özel hukuk sözleşmesi olan iş sözleşmesinin yapılmasını inceleyeceğimiz bu
Bölümde önce tarafların ehliyetini ele alacağız. Hak ve özellikle fiil ehliyetini gerçek ve tüzel
kişiler bakımından değerlendireceğiz. Fiil ehliyetinin kısıtlanması anlamına da gelen sözleşme
yapma özgürlüğünün sınırlanması bağlamında, yaş, cinsiyet, sağlık şartları ve yabancılık
unsuru nedeniyle yasalarla konan ve “işçiyi koruma” amacı taşıyan sınırlamaların ayrıntılarına
da yine bu bölümde yer vereceğiz.

İLGİ OLUŞTURAN SORULAR

1. Çalışma yaşı ve iş sözleşmesi yapma yaşı birbirinden farklı mıdır?
2. Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar tekrar işe dönebilir mi?
3. Yazılı yapılmayan iş sözleşmesi geçerli olur mu?
4. Yabancıların, özellikle sığınmacıların, çalışma hakkı var mıdır?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Sözleşme
özgürlüğü
Sözleşmede
şekil

Kazanım

Nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sözleşme
özgürlüğünün
gerçek
boyutunu kavramak

Yasal
sınırlamaları
öğrenerek;
kısıtlamaların
amacını bilerek

Özel şekil zorunluğu
olan
sözleşmeleri
ayırt
edebilmek

İstisnaları
öğrenerek
kuralı doğru uygulamak

Anahtar Kavramlar



Sözleşme özgürlüğü



Ağır ve tehlikeli işler



Muvazzaf askerlik

§ 1- İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ
Geçerli bir iş sözleşmesi yapılabilmesi için, tarafların iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip
olmaları gerekir. Bir diğer deyişle iş sözleşmesi yapacak tarafların ayırt etme (temyiz) gücüne
sahip (mümeyyiz, sezgin) ve on sekiz yaşını doldurmuş (reşit, ergin) olmaları, ayrıca kısıtlı
bulunmamaları zorunludur (TMK.10,11).
Ayırt etme gücüne sahip olmakla birlikte on sekiz yaşını doldurmamış olanlar, kısaca
sınırlı ehliyetsiz küçükler ancak veli veya vasilerinin izni ile iş sözleşmesinin tarafı olabilirler
(TMK.16). Ana, baba yahut vasi, küçüğün bir meslek ve sanatla uğraşmasına veya aile dışında
yaşamasına izin vermişlerse, küçüğün ya da vesayet altındaki kişinin iş sözleşmesi yapabilmesi
için ayrıca rızaya gerek yoktur (TMK.359, 453). Sezgin küçüğün ana veya babası ile yapacağı
iş sözleşmesi bir kayyımın katılması veya hâkimin onayına bağlıdır (TMK.345).
Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişilerin kanuni temsilcilerinin onaylarını almak
suretiyle dahi geçerli bir iş sözleşmesi yapabilmeleri mümkün değildir. Sezgin olmayan kişi
adına kanuni temsilci tarafından yapılan iş sözleşmesinin geçerli olabilmesi, sezgin olmayan
kişinin işveren olmasına bağlıdır. Bu nedenle sezgin olmayan kişilerin işçi olarak çalışmasını
gerektiren bir iş sözleşmesi kanuni temsilci tarafından da yapılamaz.
Sezgin ve ergin olmalarına rağmen bazı sebeplerle kısıtlanan ve kendilerine vasi tayin
edilen kişilerin iş sözleşmesi yapabilmeleri için vasilerinin izni gereklidir (TMK.451).
Evli bir kadının, bir meslek ve sanatla uğraşması kocasının açık veya örtülü iznine bağlı
değildir. Türk Medeni Kanununa göre, “Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin
iznini almak zorunda değildir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde
evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur” (TMK.192). Ayrıca, “Kanunda aksine
hüküm bulunmadıkça, eşlerden biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilir”
(TMK.193).
İşverenin tüzel kişi olması halinde, iş sözleşmesi tüzel kişinin yetkili organı tarafından
yapılır (TMK.50). Tüzel kişilerin taraf olacağı iş sözleşmesini organ adına ise, organ olarak
hareket eden kimse yapar. Organın yaptığı iş sözleşmesi ile tüzel kişi bağlı hale gelir
(TMK.50/2). Ayrıca yetkili olmak kaydıyla işveren vekilleri de işveren adına iş sözleşmesi
yapabilirler.

§ 2- İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI
I- İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGÜRLÜĞÜ

Sözleşme özgürlüğü, kişilerin sözleşme yapıp yapmama veya diledikleri kişi ile sözleşme
yapma, sözleşmenin içeriğini ve şeklini diledikleri gibi belirleyebilme ve sözleşmeyi sona
erdirebilme özgürlüğünü ifade eder. Sözleşme özgürlüğü Anayasanın 48. maddesi ile güvence
altına alınmıştır.
İş sözleşmesinin bir özel hukuk sözleşmesi olması nedeniyle, iş sözleşmesi için de
sözleşme yapma özgürlüğü geçerlidir. Bu nedenle, kural olarak işveren ve işçiler diledikleri kişi
ile diledikleri içerik ve şekilde iş sözleşmesi yapabilirler.

II-

İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI

1-

Genel Olarak

Sözleşme özgürlüğü, İş Hukukuna hâkim olan işçiyi koruma ilkesi gereğince önemli
ölçüde sınırlandırılmıştır. Örneğin, işverenler kanunun öngördüğü bazı kişilerle iş sözleşmesi
yapma zorunluluğuna tabi tutulmuş, iş sözleşmesinin içeriğinde yer alabilecek ücret, çalışma
süresi gibi konulara ve kadınlar ile küçüklerin çalıştırılabilecekleri işlere ilişkin sınırlandırmalar
getirilmiştir.
Kanunda yer alan emredici düzenlemelerin dışında, toplu iş sözleşmeleri ile de tarafların
iş sözleşmesi yapma özgürlükleri sınırlandırılabilir. Örneğin toplu iş sözleşmesi ile askerliğini
yapmamış olanların veya ilköğretim diploması olmayanların ya da kadın ve gençlerin belirli
bazı işlere alınmayacakları kararlaştırılabilir. Bunun gibi toplu iş sözleşmesinin hükümleri,
tarafların iş sözleşmesinin içeriğini belirlemelerinde de sınırlayıcı rol oynar. Zira iş sözleşmesi
hükümleri toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olamaz. Ancak iş sözleşmesi ile işçi yararına
olmak kaydıyla, toplu iş sözleşmesi hükümlerinin aksi kararlaştırılabilir (STİSK.36/1).

2- İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğünün Sınırları
Kural olarak işçiler, diledikleri işveren ile işveren de dilediği işçi veya işçiler ile iş
sözleşmesi yapmakta serbesttir. Ancak emredici hükümler ile işverenlerin bazı durumlarda iş
sözleşmesi yapmaları yasaklanmış ve işverenler bazı hallerde de iş sözleşmesi yapmakla
yükümlü kılınmışlardır.

a) İş Sözleşmesi Yapma Yasakları
Anayasanın 50. maddesine göre, “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde
çalıştırılamazlar (f.1). Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma

koşulları bakımından özel olarak korunurlar (f.2)”. Bu doğrultuda iş sözleşmesi yapma yasağı
getiren emredici İş Hukuku hükümlerini, küçük işçi, kadın işçi, sağlık durumu elverişli olmayan
işçi ve ayrıca yabancı işçi çalıştırma yasağı başlıkları altında incelemek mümkündür.

aa) Küçük İşçiler İle İş Sözleşmesi Yapma Yasakları
İş Hukuku düzenlemeleri ile küçük işçilerin öğrenimlerini sağlamak ve onları sağlık ve
ahlâki gelişim bakımından korumak amacıyla en az çalışma yaşı getirilmiş ve bu yaşlardan
küçük olanlarla iş sözleşmesi yapılması yasaklanmıştır. İş Hukukunda iş sözleşmesi
yapılabilmesi için belirli yaşın üstünde olmama koşulu yoktur.
İş Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde genç işçi ve çocuk işçi ayrımı
yapılmıştır:
 Genç işçi, on beş yaşını tamamlamış, ancak on sekiz yaşını tamamlamamış kişiyi;
 Çocuk işçi, on dört yaşını bitirmiş, on beş yaşını doldurmamış ve ilköğretimini
tamamlamış kişiyi ifade eder (ÇGİY.4).
Çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlâki ve sosyal
gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarını belirlemek
ve ekonomik istismarlarını önlemek için Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik ile ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır.
Yaş küçüklüğüne bağlı başlıca iş sözleşmesi yapma yasakları şunlardır:


On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört

yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlâki
gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif
işlerde çalıştırılabilirler (İşK.71/1). Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve
çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri,
kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü işin onun okula gitmesine,
mesleki eğitiminin devamına engel olmaması ve derslerini düzenli bir şekilde izlemesine
zarar vermemesi gerekir (İşK.71/2). Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılabilecekleri ve
çalışmalarının yasak olduğu işler yukarıda belirtilen Yönetmeliğe ekli listede sayılmıştır.


On sekiz yaşından küçük çocuklar bar, kabare, dans salonları, kahve, gazino ve

hamamlarda çalıştırılamazlar (UHK.176). Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre de,
kural olarak eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı
yerlerde on sekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz (md.12).



Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer veya

su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların
çalıştırılması yasaktır (İşK.72).


Sanayie ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece

çalıştırılması yasaktır (İşK.73/1).
bb) Kadınlar İle İş Sözleşmesi Yapma Yasakları
İş Kanunu çalışma yasakları konusunda kadın-erkek ayrımını önemli ölçüde kaldırmıştır.
Bu nedenle küçük işçiler ile iş sözleşmesi yapma yasaklarına ilişkin hükümler kadın işçiler için
de geçerlidir. Ancak bazı hükümlerde kadın işçilerin ayrıca belirtildiği görülür:


Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su
altında çalışılacak işlerde her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır (İşK.72).



On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve
esaslar, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışanlara İlişkin Özel Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir (İşK.73).
cc)

Sağlık Durumu ve Mesleki Eğitimi Elverişli Olmayan İşçiler İle İş
Sözleşmesi Yapma Yasakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tehlikeli ve çok tehlikeli işler için yapılan iş sözleşmelerinde
işçinin sağlık ve mesleki eğitiminin bu işlere elverişli olmasını aramıştır:


Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe
uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz (İSGK.15/2).



Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz
(İSGK.17/3).

dd) Yabancı İşçiler İle İş Sözleşmesi Yapma Yasakları
Temel hak ve özgürlükler, yabancılar için uluslararası hukuka uygun olarak kanunla
sınırlandırılabilir (AY.16). Türk Hukukunda yabancıların iş sözleşmesi yapma özgürlüğü
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.
4817 sayılı Kanuna göre, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi
öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından izin almaları gerekir. Ülke çıkarlarının gerekli
kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya başlamadan önce ilgili makama
bilgi vermek koşuluyla, çalışma süresi bir ayı geçmemek ve Bakanlık onayı alınmak suretiyle

çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilir (YÇİHK.4/1).
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, çalışma izinlerini süreli, süresiz ve
bağımsız çalışma izni ayrımını yaparak düzenlemiştir.


Süreli çalışma izni: Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi
öngörülmedikçe süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki
gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate
alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre,
belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak ve en çok bir yıl geçerli
olmak üzere verilir (YÇİHK. 5/1). Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri
veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi üç yıla kadar
uzatılabilir (YÇİHK.5/2). Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve
dilediği işverenin yanında çalışmak üzere, çalışma izninin süresi altı yıla kadar
uzatılabilir (YÇİHK.5/3).



Süresiz çalışma izni: Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi
öngörülmedikçe Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam
altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma
hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülkî veya
coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir (YÇİHK.6).



Bağımsız çalışma izni: Bağımsız çalışacak yabancılara, Türkiye’de en az beş yıl kanuni
ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça bağımsız çalışma izni
verilebilir (YÇİHK.7).



Çalışma izninden muafiyet ve sınırlamalar, izinlerin verilmesi, uzatılması, iptali, yargı
yoluna başvurma, bildirim yükümlülüğü, denetleme ve düzenleme yetkisi ile cezai
hükümler Kanunda ayrıca düzenlenmiştir.

Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatları Serbestçe Yapabilmelerine,
Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanuna göre, Türk soylu
yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde
çalışabilme ve çalıştırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve
yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla, bu Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanuna göre, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların
görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izin verilir (Türk S.K.3).

Bu Bölümde Neler Öğrendik?

Teşebbüs, çalışma ve sözleşme yapma özgürlüğü kişilere işçi veya işveren olarak iş
sözleşmesinin tarafı olma hakkı vermektedir. Bu hakkın kullanılabilmesi genel olarak fiil
ehliyetine sahip olmaya bağlıdır. İşçinin korunması gerekçesiyle bu özgürlük kimi zaman
sınırlandırılmıştır. Anayasal ilkeler bu sınırlamaların kapsamını da belirler; kimse yaşına,
cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılamayacağından, yasalarla kadınların ve
çocukların çalıştırılmaları uygun olmayan işler belirlenmiş, kişilerin sağlık şartları bakımından
korunmasına ilişkin önleyici düzenlemeler yapılmıştır. Asgari çalışma yaşı ve özellikle annelik
fonksiyonu dolayısıyla kadınların korunması, Türkiye’de de yasa koyucunun öncelikleri
arasında olmuştur. Kanun, çalışma yaşı ile zorunlu eğitim arasında bir ilişki kurmuştur.
Yabancıların Türkiye’de çalışmaları uluslararası hukukun gereklerine uygun olarak
sınırlandırılmıştır.

Sorular
1. Sınırlı ehliyetsizlerin iş sözleşmesinin tarafı olabilmeleri için aşağıdakilerden
hangisinin varlığı aranır?
A. Veli veya vasilerinin izni
B. İş mahkemelerinden alınacak bir onay kararı
C. Sözleşmenin karşı tarafının rızası
D. Sınırlı ehliyetsizin muhtemel zararları üstlendiğine ilişkin beyanı
E. Sözleşmenin sınırlı ehliyetsiz 18 yaşını doldurduktan sonra da geçerli olacağının
kararlaştırılması
2. İş sözleşmesinde sözleşme özgürlüğü ilkesinin geçerli olmasının hukuki temeli
aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?
A. İş sözleşmesinin iki taraflı bir sözleşme olmasına
B. İş sözleşmesinin özel hukuk sözleşmesi olmasına
C. İş sözleşmesinin ivazlı bir sözleşme olmasına
D. İş sözleşmesinin kişisel ilişki kurmasına
E. İş sözleşmesinin her iki tarafı borç altına sokan bir sözleşme olmasına

Çocuk işçi, onbeş yaşını bitirmiş, onaltı yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış
kişiyi ifade eder.
II.
Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.
III.
Ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve
ahlâki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak
hafif işlerde çalıştırılabilirler.
3. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I,II ve III
I.

4. Aşağıdakilerden hangisi kadınlar ile iş sözleşmesi yapmanın yasak olduğu işyerleri
ve iş türleri arasında yer almaz?
A. Maden ocakları
B. Kablo döşeme işleri
C. Kanalizasyonlar
D. Tünel inşaatı işleri
E. Ağır vasıta kullanımını gerektiren taşıma işleri
5. Aşağıdakilerden hangisi süreli çalışma izninin verilmesinde göz önünde
bulundurulan hususlardan değildir?
A. İş piyasasındaki durum
B. Çalışma izni talep eden kişilerin ekonomik durumları
C. Çalışma hayatındaki gelişmeler
D. İstihdama ilişkin sektörel değişiklikler
E. Ekonomik konjonktür değişiklikleri

Uygulama Soruları
A işçisi, yabancı uyruklu bir işveren yanında çalışmaktadır. Yapılan denetimler sonucu
işvereninin bağımsız çalışma izni olmadığı anlaşıldığından işyeri kapatılmıştır.
Kadın işçi K, bir çimento fabrikasında vardiyalı sistemle çalışmakta, her ayın bir
haftasında gece çalışması yapmaktadır. Sürekli gece vardiyasında çalışma talebi işveren
tarafından kabul edilen K, gelecek aydan itibaren sürekli gece çalışması yapacaktır.
Ortaokul öğrenimine devam eden 15 yaşındaki Ç, Kömür Arama ve Tetkik A.Ş.’nin
muhasebe departmanında çalışmaya başlamıştır. Bu durumu öğrenen Ç’nin velisi, çocuğunun
çalıştırılmasına rızasının olmadığını işverene bildirmiş ve çalışmayı sonlandırmıştır. Ç ise ders
saatleri dışında kısmi süreli çalıştığı için veli rızasının aranmasının zorunlu olmadığı
düşüncesindedir.
4 yıl önce bir Türk vatandaşıyla evlenerek Türkiye’de ikamet etmeye başlayan Y,
Bakanlık’tan çalışma izni talep etmiş, ancak talebi reddedilmiştir. Evlilik nedeniyle yurtta
bulunan yabancıların çalışma izninde ikamet süresi şartının aranmayacağı nedeniyle itiraz eden
Y’ye, evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edildiği bildirilmiştir.
X işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesi gereğince mesleki yeterlilik belgesi
bulunmayan kişilerle iş sözleşmesi yapılmamaktadır. Çalışma talebi bu nedenle reddedilen
kadın işçi R, işverenin eşit işlem yapma borcuna aykırı davrandığı ve toplu iş sözleşmesiyle
anayasal çalışma hakkının sınırlandırılamayacağı inancıyla mahkemeye başvurmayı
planlamaktadır.

Sorular
1- İşyerinin kapatılmasının A’nın işçilik alacaklarına etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sözleşme kesin hükümsüz olduğundan yapılan çalışma başından itibaren yok
hükmündedir.
B. Sözleşmenin iptali geleceğe yönelik sonuç doğuracağından mevcut alacaklar
etkilenmez
C. Sözleşme işveren tarafından feshedilmiş sayılacağından mevcut alacaklara ilave
tazminatlara hak kazanılır
D. Sözleşme işyeri tekrar açılana kadar askıda kalacağından bu tarihe kadar alacaklar
talep edilemez
E. Sözleşme kendiliğinden son bulacağından alacaklar da ortadan kalkar
2- K’nın çalışmasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A. K’nın çalışması hukuka uygundur
B. K’nın vardiyalı sistemde gece çalışması hukuka aykırıdır
C. K’nın çimento fabrikasında gece çalışması hukuka aykırıdır
D. K’nın sürekli gece çalışması yapması hukuka aykırıdır
E. K’nın çimento fabrikasında sürekli gece çalışması hukuka aykırıdır
3- Ç’nin çalışması ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A. Velisinin rızası olmadıkça çalışamaz
B. Ortaokul öğrencisi olduğu için çalışamaz

C. 16 yaşından küçük olduğu için çalışamaz
D. 18 yaşından küçük olduğu için çalışamaz
E. Maden işi yürütülen işyerlerinde çalışamaz
4- Y’nin durumu ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Türk vatandaşı ile evli olanlardan da asgari ikamet süresi koşulu aranır
Bakanlığın, evlilik niteliği gerekçesiyle talebi reddetme yetkisi yoktur
Y, bakanlığın kararına itiraz edemez
Y, ancak ulusal ekonomiye ve istihdam seviyesine katkı sağlayacaksa bağımsız
çalışma izni alabilir
E. Asgari 3 yıllık evlilik süresini doldurduğu için çalışma belgesi talep edebilir
5- R’nin durumu ili ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.
B.
C.
D.

Toplu iş sözleşmesiyle iş sözleşmesi yapma hürriyeti sınırlandırılabilir
İşverenin mesleki yeterlilik nedeniyle farklı işlem yapması hukuka uygundur
İşverenin eşit davranma borcu mutlak eşitlik anlamına gelmemektedir
İş sözleşmesinin kurulması aşamasında işverenin eşit davranma borcu
bulunmamaktadır
E. Kimi işlerde çalışabilmek için mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması yasal bir
zorunluluktur
A.
B.
C.
D.

10. HAFTA
İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI-II

NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Kanunla tarafların sözleşme özgürlükleritek yönlü sınırlanmamıştır: sosyal
gerekçelerle devletin işverene bir takım sözleşme yapma yükümleri getirdiği görülmektedir.
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma, engelli hale gelerek işyerinden ayrılanlarla yeniden
sözleşme yapma, toplu işçi çıkarma nedeniyle işini kaybedenlerin tekrar işe alınmaları,
askerlik ve yasal bir görev nedeniyle işten ayrılanların işe dönmeleri, iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili yükümleri kapsamında işverenin bazı elemanları çalıştırma zorunluluğu gibi
işverenin kimleri istihdam edeceğine dair yetkilerinin sınırlandırıldığı “çalıştırma yükümleri”
bu bakış açısıyla ele aınacaktır.
Sözleşmenin konusunu ve içeriğini belirleme özgürlüğü ve sınırları (sözleşme yasağı
olan konular), sözleşmenin şeklini belirleme özgürlüğü yazılı şekil zorunluluğu ve - son
olarak-, sözleşmeyi sona erdirme özgürlüğü ve sınırlandırılması da ayrıntılı olarak
anlatılacaktır.

İlgi Oluşturan Sorular
1. Engelliler ve eski hükümlüler iş hayatına nasıl dâhil edilebilir?
2. Askerlik görevi, iş hayatının sona ermesine sebebiyet verir mi?
3. Kadınlar, çalışmak için kocalarının iznini almak zorunda mı?
4. Herkes istediği işte, istediği alanda çalışabilir mi?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Sözleşme
özgürlüğü
Sözleşmede
şekil

Sözleşme

özgürlüğünün

gerçek boyutunu kavramak
Özel şekil zorunluğu olan
sözleşmeleri ayırt edebilmek

Yasal sınırlamaları öğrenerek;
kısıtlamaların amacını bilerek
İstisnaları öğrenerek kuralı
doğru uygulamak

Anahtar Kavramlar


Muvazzaf askerlik



Toplu işçi çıkarma



İşyeri hekimi



İş güvenliği uzmanı



Şekil serbestisi

İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu
İş sözleşmesi yapma özgürlüğüne ilişkin istisnaların önemli bir kısmını da iş sözleşmesi
yapma zorunluluğuna ilişkin hükümler teşkil eder. İş sözleşmesi yapma zorunluluğunun bulunduğu
hallerde işveren dilediği kişi ile değil, iş sözleşmesi yapma zorunluluğu kapsamında bulunan kişi
ile iş sözleşmesi yapmakla yükümlüdür.
İşverenin aşağıda yer alan hallerde iş sözleşmesi yapma yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi
halinde; işveren hakkında Kanunda öngörülen cezai yaptırımlar uygulanır.
aa) Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu
İş Kanununda, engellilerin işgücünden yararlanılması ve eski hükümlülerin de topluma
yeniden kazandırılması amacıyla iş sözleşmesi yapma zorunluluğu öngörülmüştür. Bu yolla
engelli kişilerin başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri ve eski
hükümlülerin de topluma kazandırılmaları amaçlanmıştır.
İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üçengelli,
kamu işyerlerinde ise yüzde dörtengelli ve yüzde ikieski hükümlü işçiyi veya 1111 sayılı
Askerlik Kanunu ya da 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu
kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21.
maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde
yaralananları meslek, beden ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.
Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü
olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır (İşK.30/1). Engelli ve eski hükümlülerin
işe alınma ve çalıştırma esasları Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine
göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri
dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar
kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür (İşK.30/2). Yer altı ve

su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve işyerlerindeki işçi sayısının belirlenmesinde yer
altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz (İşK.30/4).
İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar
(İşK.30/3). Ancak işyerinin işçisi iken engelli hale gelenlere öncelik tanınır (İşK.30/2).
İş Kanunu, işverenlerin çalıştırmak zorunda oldukları engelliler için sosyal sigorta primi
desteği sağlamıştır (İşK.30/6).
Yukarıda açıklanan iş sözleşmesi yapma yükümlülüğüne aykırı hareket eden işveren
hakkında İşK.101’de öngörülen idari para cezası uygulanır. Tahsil edilecek para cezaları,
engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini
kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ve bu gibi projelerde
kullanılır (İşK.30/son).
bb) Engelli Hale Gelmek Suretiyle İşten Ayrılmış Olan İşçilerle Yeniden İş Sözleşmesi
Yapma Zorunluluğu
İşveren, işyerinden engelli hale gelmek suretiyle ayrılan işçilerle kanunda öngörülen
koşulların gerçekleşmesi halinde tekrar iş sözleşmesi yapmak zorundadır. Bu koşullar:


İşçinin, işyerinden engelli hale gelmesi sonucunda ayrılmış olması gerekir. Bu engelin iş
kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meydana gelmiş olması zorunlu değildir. İşçinin
herhangi bir kaza veya hastalık nedeniyle engelli hale gelmesi yeterlidir. Yine engellilik
halinde iş sözleşmesini işçi veya işverenin feshetmiş olmasının da bir önemi yoktur.



İşçinin engelliği ortadan kalkmış olmalıdır. Ancak bu hükmü engelin bütünüyle ortadan
kalkması olarak değil; işçinin işini yapabilecek hale gelmesi yani işçinin işini
görmesindeki engelin kalkması olarak yorumlamak doğru olacaktır.



İşyerinde boş yer bulunmalıdır. Bu boş yer, engellilik nedeniyle işten çıkarılmış işçinin
eski işi veya benzer bir işe ilişkin olabilir.

Yukarıdaki koşulların gerçekleşmiş olması ve işçinin eski işine alınmasını istemesi halinde
işveren, işçiyi iş sözleşmesinin yeniden yapıldığı andaki koşullarla işe almak zorundadır. Eğer
başvuru anında boş yer yoksa işverenin işçiyi yer boşaldığında öncelikle işe alması gerekir.
Aranan koşullar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine
getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder
(İşK.30/5).

cc) Toplu İşten Çıkarılmış Olan İşçilerle Yeniden İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu
İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu
İşK.29’da düzenlenen yönteme uygun olarak toplu işçi çıkarabilir. İşveren toplu işçi çıkarmanın
kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği
takdirde nitelikleri uygun olanları öncelikle işe çağırmak zorundadır (İşK.29/6).
İşverenin bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesine bağlı bir hukuki yaptırım Kanunda
öngörülmemiştir.

dd)

Askerlik veya Kanuni Bir Ödev Nedeniyle İşten Ayrılan İşçilerle Yeniden
İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu

Askerlik veya kanuni bir ödev dolayısıyla işten ayrılan işçiler belirli koşullara bağlı olarak
önceki işlerine geri dönebilirler (İşK.31). Bu koşullar:
 İşçi herhangi bir askeri veya diğer kanuni ödev dolayısıyla işten ayrılmış olmalıdır. Bu
hükmün kapsamına manevra veya herhangi bir nedenle silâhaltına alınma gibi geçici süreli
askerlik ile muvazzaf askerlik ve sivil hizmet ifası girer. Zira, İşK.31/son, “Herhangi bir askeri
ve kanuni ödev ...” ibaresi ile bu konuda bir sınırlama olmadığını belirtmiştir.
İşçinin yeniden işe alınmasını isteyebilmesi için, öncelikle iş sözleşmesinin askerlik ve
kanuni bir görev nedeniyle sona ermiş olması gerekir. Muvazzaf askerlik halinde, iş sözleşmesi
genel hükümlere göre sona erer. Muvazzaf askerlik dışında silâhaltına alınan veyahut herhangi
bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi ise, işinden
ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra feshedilmiş sayılır. İşçinin bu haktan yararlanabilmesi
o işte en az bir yıl çalışmış olmasına bağlıdır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl
için, ayrıca iki gün eklenir. Ancak bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.
İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içerisinde iş
sözleşmesi askıdadır. Bu süre içerisinde iş sözleşmesi işveren veya işçi tarafından bildirimli
feshedilmiş olsa dahi, bildirim süreleri bu sürenin bitiminden itibaren işlemeye başlar. Ancak
iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesi olup da; sözleşmenin süresi askı süresi içerisinde
doluyorsa, iş sözleşmesi bu tarihte sona erer. Askı süresi içerisinde haklı nedenlerin ortaya
çıkması halinde, taraflar iş sözleşmesini bildirimsiz fesih yolu ile de feshedebilirler.
 İşçi ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde eski işyerine başvurmalıdır. Ancak
muvazzaf askerlik dışındaki askerlik veya kanundan doğan sivil çalışma işlerini yerine getirmek
üzere işyerinden ayrılan işçiler için; işçinin işyerinden ayrılmasından itibaren iki ay (en fazla doksan

gün) geçmiş olmalıdır. Bu süre geçmemişse işçi ile işveren arasında iş sözleşmesi askıdadır.
Kuşkusuz iş sözleşmesi sona ermemiştir ve yeni bir iş sözleşmesi yapma zorunluluğu da
doğmamıştır. İki aylık başvuru süresi hak düşürücü süredir. Öngörülen süre içerisinde eski
işverenine başvurmayan işçi, yeniden iş sözleşmesi yapma zorunluluğundan yararlanamaz.
 İşyerinde boş yer bulunmalıdır.
Yukarıda belirtilen koşullar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü
yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder
(İşK.31/son).

ee) İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Belirli Nitelikteki Kişilerle İş Sözleşmesi Yapma
Zorunluluğu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işvereni, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden
korunmaya yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması
için çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli
görevlendirmekle yükümlü kılmıştır (md.6). Bu kişilerin nitelikleri, görevleri ve sorumlulukları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmiştir (md.6-8).

3- İş Sözleşmesinin İçeriğini Belirleme Özgürlüğünün Sınırları
İş sözleşmesinin tarafları, kural olarak sözleşmenin içeriğini diledikleri gibi belirleyebilme
özgürlüğüne sahiptirler. İş sözleşmesinin tarafları iş sözleşmesini, kanun hükümleriyle getirilen
sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler (İşK.9/1). Bu
doğrultuda iş sözleşmelerini belirli veya belirsiz süreli yapabilirler. Ayrıca sözleşmeler çalışma
biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde de
oluşturulabilir (İşK.9/2).
İş sözleşmesinin taraflarının sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlükleri sınırsız değildir.
Her şeyden önce iş sözleşmeleri de Borçlar Hukukunun sözleşmelere ilişkin genel
sınırlandırmalarına tabidir. Bu nedenle, iş sözleşmesinin tarafları, iş sözleşmesinin içeriğini
Kanunda öngörülen sınırlar içerisinde özgürce belirleyebilirler (TBK.26).
İş sözleşmelerinde kanunların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler yer alamaz.
Ancak, buradaki aykırılık kanunların mutlak emredici hükümlerine aykırılıktır. Bunun dışında
nispi emredici hükümlerin işçi lehine değiştirilmesi hukuka aykırılık teşkil etmez. Ayrıca iş
sözleşmesinin yapıldığı sırada konusunun imkânsız olmaması gerekir. Bir diğer ifade ile
gerçekleştirilmesi fiili, hukuki ve ekonomik sebeplerle imkânsız olan konular üzerinde iş

sözleşmesi yapılamaz. Nihayet, yapılacak iş sözleşmesinin içeriği genel ahlâk kurallarına da
aykırı olmamalıdır.
İş Hukukuna ilişkin yasal düzenlemelerde doğrudan iş sözleşmesinin içeriğini belirleme
özgürlüğünü sınırlayan hükümler de yer alır. Örneğin, işyerinden engelli hale gelmesi nedeniyle
ayrılan işçilerle yeniden iş sözleşmesinin yapılması halinde o andaki koşulların dikkate alınması
gerekliliği öngörülmüştür (İşK.30/8).
Toplu iş sözleşmeleri de, mevzuatın emredici hükümleri gibi tarafların iş sözleşmesinin
içeriğini belirleme özgürlüğünü sınırlar. Gerçekten toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe
iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine
aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Toplu iş sözleşmesinde iş
sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan
hükümleri geçerlidir (STİSK.36/1).

4- İş Sözleşmesinin Şeklini Belirleme Özgürlüğünün Sınırları
İş sözleşmesi özgürlüğü gereğince, iş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir
şekle bağlı değildir (İşK.8/1; TBK.394/1). Ancak, İş Kanunu bu kurala bazı istisnalar
getirmiştir:
 Süresi bir yıl veya daha uzun süreli iş sözleşmeleri (İşK.8/2),
 Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmeleri (İşK.14/1),
 Takım sözleşmesi ile oluşturulacak iş sözleşmeleri (İşK.16/2),
 Geçici iş ilişkisi (İşK.7/2),
yazılı şekilde yapılmalıdır.
Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren, işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma
koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret
ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda
oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen
belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre
dolmadan sona ermiş ise, bu bilgiler en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmelidir
(İşK.8/3).
İş Kanununda öngörülen şekil koşulu geçerlilik koşuludur ve bu sözleşmeler yazılı olarak
yapılmadıkları takdirde geçerli değildirler. Ayrıca, kanunda öngörülen yazılı şekil adi şekildir.
Bu nedenle sözleşmenin resmi bir makam tarafından düzenlenmesi ve onaylanması gerekmez.

Toplu iş sözleşmelerine konulacak hüküm ile kanun gereği şekil koşuluna tabi olmayan iş
sözleşmeleri için de, şekil koşulu (iradi şekil) öngörülebilir (STİSK.33/1). Ayrıca iş sözleşmesinin
tarafları, kanun uyarınca yazılı yapılması gerekmeyen bir sözleşmenin yazılı yapılmasını
kararlaştırabilirler (TBK.16/1).

5- İş Sözleşmesini Sona Erdirme Özgürlüğünün Sınırları
Sözleşme özgürlüğü, taraflara yaptıkları sözleşmeyi sona erdirme konusunda da özgürlük
sağlar. Ancak iş sözleşmesi açısından tarafların sözleşmeyi sona erdirme özgürlükleri önemli
ölçüde sınırlandırılmıştır. İşçinin işine keyfi olarak son verilememesi, kısaca iş güvencesi, işçiyi
koruma ilkesinin gereğidir. İşçiye bu güvenceyi sağlamak için, işverenin iş sözleşmesini
feshetme yetkisi sınırlandırılmaktadır. Bununla birlikte taraflar belirli ya da belirsiz süreli iş
sözleşmelerini anlaşma yolu (ikale) yolu ile her zaman sona erdirebilme hakkına sahiptirler.
İş Kanunları ile getirilen sınırlamalar dışında toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine konulan
hükümler ile de iş sözleşmesini sona erdirme özgürlüğüne bazı sınırlandırmalar getirilebilir.
Örneğin bildirim süreleri artırılabilir, haklı nedenle fesih öncesinde disiplin kurulu kararı
gerekli hale getirilebilir ya da iş güvencesinin dışında kalan işçiler için de iş sözleşmesinin sona
erdirilmesi geçerli sebeplerin bulunması koşuluna bağlanabilir.

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Sosyal devlet anlayışının sonucu olarak, dezavantajlı grupların istihdamını artırmak
amacıyla, çalışanların çok yönlü korunmalarıyla ilgili politikaların uygulanması için devlet,
işverenlere birçok çalıştırma yükümü getirmiştir. Engelli ve eski hükümlü çalıştırılması, toplu
işten çıkarma sonucu kolayca iş bulması mümkün olmayanların işe yerleştirilmesi, zorunlu
kamu görevleri nedeniyle işsiz kalanların korunması, iş sağlığı ve güvenliği gibi çok taraflı
sorumlulukların olduğu sorunlu bir alanda standartların uygulanmasını sağlamak üzere
“sözleşme yapma mecburiyetleri” getirilmiştir.
Sözleşmenin içeriğini belirleme özgürlüğü de kişinin, genel ahlak, kamu düzeni ve
sağlığın korunması gerekçeleriyle kanunla sınırlandırıldığı gibi taraflara, sözleşmelerle
kısıtlayıcı düzenleme yapma yetkisi de tanınmıştır. Şekil serbestisi ilkesi kural olarak kabul
edilmekle birlikte, işçinin korunması ve işlem güvenliği gerekçeleriyle yazılı yapılması
zorunluluğu olan sözleşme türlerine de yasada yer verilmiştir.
Kural olarak taraflar sözleşmeyi sona erdirme özgürlüğüne de sahiptirler. Sosyal
gerekçelerle bu hakkın kısıtlanması, “iş güvencesi” getirilmesi de dünyada bilinen
uygulamalardandır.

Sorular
I.
İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üçengelli,
kamu işyerlerinde ise yüzde dörtengelli ve yüzde ikieski hükümlü işçi çalıştırmak
zorundadırlar.
II. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla
yükümlü olduğu işçi sayısı, har işyeri için ayrı ayrı hesaplanır.
III. Çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde yalnızca belirsiz süreli iş sözleşmesine göre
çalıştırılan işçiler esas alınır.
1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I ve III
E. I, II ve III
2. Engellihale gelmek suretiyle işten ayrılmış olan işçilerle yeniden iş sözleşmesi yapma
zorunluluğunun gündeme gelebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı
aranmaz?
A. İşçinin, işyerinden engelli hale gelmesi sonucunda ayrılmış olması gerekir.
B. Engelin iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meydana gelmiş olması gerekir.
C. İşçinin herhangi bir kaza veya hastalık nedeniyle engelli hale gelmesi yeterlidir.
D. İşçinin engelliği ortadan kalkmış olmalıdır.
E. İşyerinde boş yer bulunmalıdır.
3. İş Kanunu’na göre, toplu işten çıkarılmış olan işçilerle yeniden iş sözleşmesi yapma
zorunluluğuna aykırı davranan bir işverene uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden
hangisidir?
A. İşçilerin çalıştırılmadıkları sürelerin ücretlerinin kendilerine ödenmesi
B. İlgili makama idari para cezası ödenmesi
C. İş Kanunu’nda bu konuyla ilgili herhangi bir yaptırım düzenlenmemiştir.
D. İşçilerin ücretlerinin iki katı kadar ödeme yapılması
E. İşverenin kanun hükümlerine aykırı davrandığı bahsiyle işyerinin idare tarafından
kapatılması
4. Aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisinin yazılı şekil şartına uygun olarak yapılması
zorunlu değildir?
A. Süresi bir yıl veya daha uzun süreli iş sözleşmeleri
B. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmeleri
C. Takım sözleşmesi ile oluşturulacak iş sözleşmeleri
D. Kısmi süreli iş sözleşmeleri
E. Ödünç iş ilişkisi
I.
Sözleşme özgürlüğü, taraflara yaptıkları sözleşmeyi sona erdirme konusunda da
özgürlük sağlar.
II.
Taraflar yalnızca belirsiz süreli iş sözleşmelerini anlaşma yolu (ikale) yolu ile her zaman
sona erdirebilme hakkına sahiptirler.
III.
İş güvencesinin dışında kalan işçiler için de iş sözleşmesinin sona erdirilmesi geçerli
sebeplerin bulunması koşuluna bağlanabilir.
5. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. I ve III
E. II ve III

Uygulama Soruları
110 işçinin çalıştığı bir işyerinde çalışan işçilerden;
- A yıllık iznini kullanırken geçirdiği trafik kazası nedeniyle engelli hale gelmiş ve iş
sözleşmesi feshedilmiştir. Zamanla eski işini yapabilecek seviyede sağlığına kavuşan A, işe
başlatılması talebiyle işverenine başvurmuştur. İşveren ise bu talebi halihazırda iki engelli işçiyi
çalıştırarak yasal zorunluluğu karşıladığı gerekçesiyle reddetmiştir.
- B ve 5 arkadaşının iş sözleşmesi feshedilmiştir. Yapılanın toplu işçi çıkarma
niteliğinde olduğunu belirten B, işverene yeni işçi alınacağı takdirde kendisine öncelik
tanınması gerektiğini bildirmiştir.
- C kısmi süreli çalışmasına rağmen iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmamasını
gerekçe göstererek çalışmayı durdurmuştur ve görevli olduğu işleri kendisine hatırlatılmasına
rağmen yapmaktan kaçınmaktadır.
- D ile işveren karşılıklı anlaşarak belirli süreli iş sözleşmesini sona erdirmişlerdir.
- 10 yıllık kıdemi bulunan E, seferberlik görev emriyle silah altına alınmış ve bu nedenle
01.06.2016 tarihinde işyerini terketmiştir.
1- A’nın durumu ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A. İş kazası nedeniyle engelli hale gelmediği için işe tekrar alınma zorunluluğu yoktur
B. İşveren engelli işçi çalıştırma zorunluluğunu karşıladığı için tekrar işe alınma
zorunluluğu yoktur
C. İşveren engelli işçi çalıştırma zorunluluğunu karşılamadığı için tekrar işe alınma
zorunluluğu vardır
D. İşveren iki aylık ücretini peşin ödemek suretiyle tekrar işe alma zorunluluğundan
kurtulabilir
E. İşe tekrar alınma zorunluluğunun doğması işyerinde boş yer bulunması şartına
bağlıdır
2- İşveren, işten çıkarmadan itibaren hangi süreye kadar B’nin talebini gerçekleştirmek
zorundadır?
A. 1ay
B. 2 ay
C. 3 ay
D. 6 ay
E. İşverenin böyle bir zorunluluğu bulunmamaktadır
3- C’nin davranışına ilişkin verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Kısmi süreli iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılma zorunluluğu yoktur
B. İş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir
C. Çalışmaktan kaçınması hukuka uygun değildir
D. Yazılı bir sözleşme olmadığı için feshedilemez
E. İşverenin çalışma koşullarını gösteren yazılı bir belge verme zorunluluğu vardır.
4- D’nin iş sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. İşveren 6 ay süre içerisinde yeni işçi almak istediğinde D’ye öncelik tanımak
zorundadır
B. Sözleşme ikale yoluyla sona ermiştir
C. Sözleşmenin sona ermesi bakiye sürenin ücretine hak kazandırmaz
D. Sözleşmenin sona ermesi için belirli bir sürenin beklenmesi gerekmez
E. Taraflar istedikleri zaman anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir
5- E’nin iş sözleşmesi hangi tarihte feshedilmiş sayılır?
A. 01.07.2016
B. 13.07.2016
C. 07.08.2016
D. 19.08.2016

E. 03.09.2016

11. HAFTA
İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR-I
(işçinin borçları)

İÇİNDEKİLER
Tam iki taraflı bir sözleşme olan iş sözleşmesinden doğan karşılıklı haklar ve borçları
incelemeye başlıyoruz. Bir taraf bakımından borç olan bir husus karşı taraf için talep hakkı
verdiği için tekrara girmeden sadece “borçlar”dan söz edeceğiz. İfa sırasına da uyarak önce
işçini borçlarından, “iş görme borcu”ndan başlıyoruz. İfanın sözleşmeye uygun yerine
getirilmiş olması için işçinin iki alt borcu daha ortaya çıkar: İşin şahsen ifası, kural olarak
işçinin ifa yardımcısı kullanamamasını ifade eder. Bu sorumluluk, işverene, işin ifasını isteme
hakkı vermektedir. O da bu hakkını başka işverenlere devretme yetkisine sahiptir. Bu bağlamda
işverenin ölümü, işyeri devri, iş sözleşmesinin devri ve ödünç iş ilişkisi kurulması
incelenecektir.

İlgi Oluşturan Sorular

1. İşveren işçisinin başka işveren yanında çalışmasını isteyebilir mi?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Ne tür fiillerin iş
“İş”
kavramı

sözleşmesine konu
olabileceğini tespit edebilme
becerisi geliştirilecek

Örnek olay ve iş sözleşmelerinden
ve yargı kararlarından yararlanılacak

ANAHTAR KAVRAMLAR



İfa yardımcısı



Genel anlamda ve meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi



Özel istihdam bürosu

§ İŞÇİNİN BORÇLARI
I- İŞ GÖRME BORCU
İş görme borcu, işçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan temel borcudur. Bu nedenle iş
görme borcu iş sözleşmesinin asli unsurlarındandır. İşçi iş sözleşmesinin kurulması ile birlikte
sözleşmede kararlaştırılan işi görmekle yükümlü hale gelir.
İşçi iş görme borcunu kanun veya sözleşme hükümlerine uygun olarak ve işverenin emir
ve talimatları doğrultusunda yerine getirir. İşçinin iş görme borcunu hiç ya da gerektiği gibi
yerine getirmemesi işverene iş sözleşmesini bildirimsiz feshetme hakkı verir (İşK.25/g,h).
Ayrıca TBK.112 uyarınca, borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir
kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle
yükümlüdür.
İşçinin iş görme borcunu yerine getirdiğinden söz edebilmek için işçinin mutlaka fiilen
çalışmış olması aranmaz. Örneğin işçinin işinde ve her an iş görmeye hazır halde bulunmakla
beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek geçirdiği süre içerisinde işçi iş görme
borcundan kurtulur.
İşçinin iş görme borcu Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş ve bu borç iki başlık altında
ele alınmıştır. Bunlar, işçinin işi kendisinin yapması (TBK.395) ve işi özenle yapmasıdır
(TBK.396).

1- İşçinin İşi Bizzat Yapma Borcu
a) Genel Olarak
İşçi, kural olarak iş sözleşmesi ile üstlendiği işi kendisi yapmak zorundadır. TBK.395’e
göre, sözleşmeden veya durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, işçi yüklendiği işi bizzat
yapmakla yükümlüdür. İşçinin işi kendisinin yerine getirmesi, iş sözleşmesinin, tarafları
arasında kişisel ilişki kurmasının bir gereğidir.
İşçinin işi bizzat yapma borcu, onun bu borcunu başkasına devredememesi ve işin ifasında
kendisinin seçeceği yardımcıları kullanamaması sonucunu doğurur. Bu nedenledir ki; işçinin
ölümü halinde işi miras yoluyla mirasçılarına geçmez (TBK.440/1) ve işçi de sağlığında işini
kendi seçtiği herhangi bir kişiye devrederek işinden ayrılamaz. Yine işçinin, işinden ayrılması
veya hastalanması sebebiyle işine devam edememesi hallerinde, yerine çalışacak başka bir işçi
bulma zorunluluğu yoktur.
İşçinin işi bizzat yapma borcu mutlak bir borç değildir. Bu nedenle, iş sözleşmesi ile aksi

kararlaştırılabileceği gibi, işin gereği olarak da aksi uygulama söz konusu olabilir (TBK.395/1).
Aksi kararlaştırıldığı takdirde, işin ifasının işçi dışında, üçüncü kişi tarafından yerine getirilmesi
veya işçinin işin ifasında yardımcı kullanması mümkün olabilir. Apartman kapıcılarına eş ya
da çocuklarının yardımcı olmasında durum böyledir.

b) İşin İşveren Tarafından Kabulü ve Geçici İş İlişkisi
aa) İşin İşveren Tarafından Kabulü
İşveren işin yerine getirilmesini isteme hakkını kural olarak bizzat kullanmak zorundadır.
İşin görülmesinin bizzat işveren tarafından istenebilmesinin işverenin kişiliğine bağlı
olduğu hallerde, işveren değişikliği iş sözleşmesinin sona ermesi sonucunu doğurur. İş
sözleşmesinin yapılması sırasında işverenin kişiliği değil; işyeri ve iş esas alınmışsa, bu
durumda, işverenin ölümü veya işyerinin devri halinde iş sözleşmesi sona ermez ve işin ifasını
isteme hakkı mirasçılara veya işyerini devralan yeni işverene geçer (TBK.441/2).
İşyerinin devrinde de işçinin iş görme borcunu yerine getirmesini isteyecek taraf
değişmektedir. İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine
devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri
bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer (İşK.6/1). Böylelikle işçi iş görme borcunu
yeni işverene karşı yerine getirmeye devam eder.
İşçi, işverenin işyerinde ve onun denetim ve gözetimi altında iş görme borcunu yerine
getirir. Bu kuralın istisnası ise geçici iş ilişkisi; 4857 sayılı Kanunun ifadesi ile geçici iş
ilişkisidir.

bb) Geçici İş İlişkisi
Geçici iş ilişkisi, işverenin çeşitli gerekçelerle bir süre gereksinim duymadığı işçisini, onun
da onayını alarak geçici bir süre bu işçiye ihtiyacı bulunan bir başka işverenin işyerinde
çalıştırmasını sağlar. Geçici iş ilişkisinde işçinin iş sözleşmesi sona ermemekte, sadece işveren
işçiden işin görülmesini isteme hakkını geçici bir süre bir başka işverene devretmektedir.

aaa) Genel anlamda geçici iş ilişkisi
İşveren, devir sırasında yazılı onayını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde
veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer
işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici

olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur (İşK.7/1).
Geçici iş ilişkisi üçlü bir ilişkidir. Bu ilişkide işçiyi veren devreden, işçiyi kabul eden
geçicidevralan ve başkası yanında çalışmayı üstlenen ise geçici işçi olarak adlandırılır.
Hükümde açıkça ifade edildiği gibi geçici iş ilişkisinin kurulabilmesi için işçinin onayının devir
sırasında alınmış olması gerekir. Bu nedenle iş sözleşmesinin kuruluşu esnasında sözleşmeye
konulan hüküm ile sağlanan işçinin onayı yeterli değildir. Ayrıca her yenilemede bu onay
yeniden alınmalıdır.
Geçici iş ilişkisinde, iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre
üstlendiği işin görülmesini, geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı ve onun işyerinde yerine
getirmekle yükümlü olur. Bir başka ifade ile geçici iş ilişkisinin gerçekleşmesi ile birlikte geçici
alan işverenle geçici işçi arasında bir iş sözleşmesi kurulmamış sadece işçinin iş görme borcunu
talep hakkı geçici alan işverene geçmiştir. İşçi iş görme borcunu, geçici alan işverenin
talimatlarına uygun olarak yerine getirmek zorundadır (İşK.7/1).
Geçici iş ilişkisinde ücret ödeme borcu, geçici veren işveren üzerindedir. Taraflar bunun
aksini kararlaştırabilirler ve ücretin geçici alan işveren tarafından ödeneceğini belirleyebilirler
(İşK.32/1). Taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa ücret ödeme borcu geçici veren işverenin
üzerinde olmakla birlikte, geçici alan işveren de işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen
ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden geçici veren işveren ile
birlikte sorumludur (İşK.7/3).
Görüldüğü üzere, geçici iş ilişkisinin kurulması ile birlikte geçici veren işverenin
sorumlulukları ortadan kalkmamakta, sadece ücret ödeme, gözetme ve sigorta primi gibi
borçlardan geçici alan işverenle birlikte sorumlu olmaktadır. İşçi, hem geçici veren hem de
geçici alan işverene karşı sadakat borcu altındadır. Örneğin, işçi geçici veren ve geçici alan
işverenin meslek sırlarını açıklamamakla yükümlüdür.
İş Kanununda geçici iş ilişkisinin süresi sınırlandırılmıştır. Geçici iş ilişkisi altı ayı
geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir (İşK.7/2).
Kararlaştırılan sürenin dolması ile birlikte geçici iş ilişkisi de sona erer ve işçi kendi işyerine
döner. Taraflar anlaşmak suretiyle geçici iş ilişkisini süresinden önce de sona erdirebilirler.
Geçici iş ilişkisinin sona ermesine rağmen işçi, kendi işyerine dönmez ve geçici bulunduğu
işyerinde çalışmaya devam ederse, işçinin geçici veren işverenle olan sözleşmesini sona
erdirdiğini ve geçici alan işverenle yeni bir iş sözleşmesi kurduğunu kabul etmek gerekir.
İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici alan işverene karşı
sorumludur. Geçici iş sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa, işçinin diğer hak ve

yükümlülüklerine ilişkin İş Kanunundaki düzenlemeler geçici alan işverenle olan ilişkisine de
uygulanır (İşK.7/4).
Geçici alan işverenin, uygulanmakta olan bir grevi etkisiz kılmak amacıyla geçici işçi
çalıştırmasına engel olmak için İşK.7/5’de şu hüküm yer almıştır: İşçiyi geçici alan işveren grev
ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş uyuşmazlığının tarafı ise, işçi grev ve lokavtın
uygulanması sırasında çalıştırılamaz. Ancak, STİSK. 65 uyarınca grev ve lokavt süresinde
çalıştırmak zorunda kaldığı işçilere ilişkin hükümler saklıdır. İşveren, işçisini grev ve lokavt
süresince kendi işyerinde çalıştırmak zorundadır (İşK.7/5).
Ayrıca, toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde
toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi kurulamaz (İşK.7/6). Başka bir
deyişle, işveren ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri
sonucu işyerinden toplu işçi çıkardıktan sonra çıkardığı işçiler yerine geçici işçi çalıştıramaz.

bbb) Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi
Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel
istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici
olarak bu işverene devri ile;
a) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü maddesinde belirtilen
hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde,
b) Mevsimlik tarım işlerinde,
c) Ev hizmetlerinde,
d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,
e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen
zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,
f) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını
gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde,
g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde, kurulabilir.
Geçici işçi sağlama sözleşmesi ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan hâllerin devamı
süresince, (b) ve (c) bentlerinde sayılan hâllerde süre sınırı olmaksızın, diğer bentlerde sayılan
hâllerde ise en fazla dört ay süreyle kurulabilir. Yapılan bu sözleşme ikinci fıkranın (g) bendi
hariç toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran
işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi

çalıştıramaz.
Toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer
altında maden çıkarılan işyerlerinde bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında geçici iş ilişkisi
kurulamaz.
Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında 18/10/2012 tarihli ve
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 65 inci maddesi hükümleri saklı
kalmak kaydıyla geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramaz.
İkinci fıkranın (f) bendi kapsamında geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde
çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez. Ancak, on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde
beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir. İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş
sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya
dönüştürülür. Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan işçi, 30 uncu maddenin
uygulanmasında özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverenin işçi sayısına dâhil
edilmez.
Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren altı
ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz.
Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline
mahsup edilmek üzere avans veya borç alamaz.
Geçici işçi çalıştıran işveren;
a) İşin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici işçisine talimat
verme yetkisine sahiptir.
b) İşyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici işçisine bildirmek ve Türkiye İş Kurumu
tarafından istenecek belgeleri belirlenen sürelerle saklamakla yükümlüdür.
c) Geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hâllerini özel istihdam bürosuna derhâl,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 üncü
ve 14 üncü maddelerine göre ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.
d) Geçici işçileri çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele
ilkesince yararlandırır. Geçici işçiler, çalışmadıkları dönemlerde ise özel istihdam bürosundaki
eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden yararlandırılır.
e) İşyerindeki geçici işçilerin istihdam durumuna ilişkin bilgileri varsa işyeri sendika
temsilcisine bildirmekle yükümlüdür.
f) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinin
altıncı fıkrasında öngörülen eğitimleri vermekle ve iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken

tedbirleri almakla, geçici işçi de bu eğitimlere katılmakla yükümlüdür.
Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işverenin işyerindeki çalışma süresince temel çalışma
koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı hâlinde sağlanacak
koşulların altında olamaz.
Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur. Özel istihdam bürosu aracılığıyla
geçici iş ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama
sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak kurulur. Özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran
işveren arasında yapılacak geçici işçi sağlama sözleşmesinde; sözleşmenin başlangıç ve bitiş
tarihi, işin niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin
ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri yer alır. Geçici işçinin, Türkiye İş
Kurumundan veya bir başka özel istihdam bürosundan hizmet almasını ya da iş görme edimini
yerine getirdikten sonra geçici işçi olarak çalıştığı işveren veya farklı bir işverenin işyerinde
çalışmasını engelleyen hükümler konulamaz. Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin
ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir.
Bu süre üç ayı geçemez.
İkinci fıkranın (f) bendi kapsamında kurulan geçici iş ilişkisinde, geçici işçi çalıştıran
işveren işyerinde bir ayın üzerinde çalışan geçici işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini
çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle, özel istihdam bürosu ise ücretin ödendiğini
gösteren belgeleri aylık olarak geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlüdür. Geçici
işçi çalıştıran işveren, ödenmeyen ücretler mevcut ise bunlar ödenene kadar özel istihdam
bürosunun alacağını ödemeyerek, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek kaydıyla
geçici işçilerin en çok üç aya kadar olan ücretlerini doğrudan işçilerin banka hesabına yatırır.
Ücreti ödenmeyen işçiler ve ödenmeyen ücret tutarları geçici işçi çalıştıran işveren tarafından
çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirilir.
Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin devam etmesi hâlinde,
geçici işçi çalıştıran işveren ile işçi arasında sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren belirsiz
süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılır. Bu durumda özel istihdam bürosu işçinin geçici iş
ilişkisinden kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden
sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorumludur.
Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden olduğu zarardan, geçici
işçi çalıştıran işverene karşı sorumludur.

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
İş sözleşmesi bir başkasının emeğinden yararlanmayı hedefler ve bu yüzden bu
sözleşmeden doğan ilk borç çalışmak, sözleşmeyle kararlaştırılan işi yapmaktır. İfanın hukuka
uygun olabilmesi işçinin işi bizzat yapması gerekir. İş, belirlenen yer ve zamanda, işverenin
istediği biçimde ve talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır. İşverenin işin ifasını isteme
yetkisini işveren vekillerine veya - işyeri veya sözleşmenin devri, ödünç iş ilişkisi gibi hallerdebaşka işverenlere devretmesi mümkündür. Meslek edinilmemiş ödünç iş ilişkisi, konu, süre,
işveren sorumlulukları gibi önemli sınırlamalarla da olsa kabul edilmiş atipik çalışma
biçimlerindendir.

Sorular
I.
İş görme borcu, işçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan temel borcudur.
II. İşçi iş sözleşmesinin kurulması ile birlikte sözleşmede kararlaştırılan işi görmekle
yükümlü hale gelir.
III. İşçinin iş görme borcunu yerine getirdiğinden söz edebilmek için işçinin mutlaka fiilen
çalışmış olması gerekir.
1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yanız III
D. I ve II
E. II ve III
İşçi, kural olarak iş sözleşmesi ile üstlendiği işi kendisi yapmak zorundadır
İşçinin işi bizzat yapma borcu, onun bu borcunu başkasına devredememesi ve işin
ifasında kendisinin seçeceği yardımcıları kullanamaması sonucunu doğurur.
III. İşçinin işi bizzat yapma borcu mutlak bir borç değildir.
2. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III
3. Aşağıdaki iş türlerinden hangisi mesleki anlamda geçici iş ilişkisi çerçevesinde
kurulamaz?
A. Mevsimlik tarım işleri
B. Ev hizmetleri
C. İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işler
D. İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işler
E. İşyerinde gerçekleştirilen asıl işler
4. Aşağıdakilerden hangisi mesleki olmayan geçici iş ilişkisi bakımından doğrudur?
A. Altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa
yenilenebilir
B. Sekiz ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, yenilenmesi söz konusu değildir.
C. Oniki ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, en az iki defa yenilenebilir.
D. İki ayı geçmemek üzere yazılı veya sözlü olarak yapılır, en fazla iki defa yenilenebilir.
E. Onsekiz ayı geçmemek üzere yazılıolarak yapılır, yenilenmesi söz konusu değildir.
5. Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden olduğu zarardan
kime karşı sorumludur?
A. Geçici işçi çalıştıran işverene
B. Kendisini geçici olarak devreden işverene
C. Her iki işverene
D. Kimseye
E. Kendisine
I.
II.

Uygulama Soruları
İşveren V’nin yanında teknisyen olarak çalışan işçi İ’nin iş sözleşmesinde, işvereninin
ödünç olarak göndereceği işyerlerinde çalışmayı peşinen kabul ettiğine ilişkin hüküm
bulunmaktadır. V bu hükme dayanarak, İ’yi, A işvereninin yanına insan kaynakları sorumlusu
olarak çalıştırılması için göndermiştir. Ücret ödeme borcu V üzerinde kalmaya devam
etmektedir.
Gönderildiği işyerindeki tüm işçilerin kendisinden çok ücret aldığını öğrenen İ, A’dan
fark ücreti ödemesini talep etmiştir. Bu talebi olumsuz cevaplanan İ, V’nin işyerine dönmüş,
ancak işlerini savsaklaması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiği bildirilmiştir. Bunun
üzerine bir özel istihdam bürosu bünyesinde çalışmaya başlayan İ, V’nin yanına geçici işçi
olarak gönderilmiştir.
1- Geçici iş ilişkisi kurulabilmesi için işçinin rızası hangi aşamada alınmalıdır?
A. İş sözleşmesi yapılırken
B. Her ay bordrolar imzalanırken
C. Geçici iş ilişkisi kurulurken
D. Dönem sonu işlemler yapılırken
E. Toplu iş sözleşmeleri imzalanırken
2- Eski işçi ile özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilmesi için
beklenmesi gereken süre kaç aydır?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
E. 12
3- İ’nin fark ücreti ödenmesi talebinin hukuki dayanağına ilişkin verilenlerden hangisi
doğrudur?
A. Eşit davranma ilkesi gereğince ödünç verilen işyerindeki emsal işçilerle aynı ücreti
alması gerektiği için talebi karşılanmalıdır
B. Ücret ödeme borcu kural olarak ödünç veren işveren üzerinde olduğu için fark ücreti
talep edilemez
C. İşçinin ücretinden ödünç alan işveren de sorumlu olduğu için kendi işçisinin ücreti
seviyesinde ücret ödenmelidir
D. Emir ve talimat verme yetkisinin ödünç alan işveren üzerinde olması, yeni bir iş
sözleşmesi kurulduğu anlamı doğurmaya yetmeyeceğinden fark ücreti ödeme
yükümlülüğü doğmaz
E. Ödünç gidilen işyerinde mevcut ücretlerden düşük ücretle çalıştırılabilmesi iş
hukukunun işçiyi koruma prensibine ve sosyal gerekçelere uymadığından fark ücreti
ödenmelidir
4- İ’nin iş sözleşmesinin feshi hukuka uygun mudur? Neden?
A. İş sözleşmesiyle bağlı olan taraf V olduğu için, A’nın işyerinde çalışmayı reddetmek
sözleşmeyi fesih hakkı vermez.
B. Geçici iş ilişkisi kurulurken işçinin rızası alınmadığı için İ’yi bağlamayan
değişiklik talebi iş sözleşmesini fesih hakkı vermez
C. Ödünç işçinin iki işverene karşı da sadakat ve işi özenle yapma borcu olduğu için fesih
hukuka uygundur
D. İşçinin A’nın yanında fiilen çalışmaya başlaması aynı zamanda geçici iş ilişkisi
kurulmasını kabul beyanı niteliği taşıdığından iş sözleşmesi feshedilebilir
E. İş kanunu birlikte sorumluluk ilkesini düzenlediği için işveren tarafından fesih ancak A
ve V’nin mutabakıyla olabilir

12. HAFTA
İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR-II
(işçinin borçları)

İÇİNDEKİLER
Uygulamalar ışığında işçinin göreceği işin belirlenmesi, değiştirilmesi, ağırlaştırılması
gibi konular, çalışma koşullarının değiştirilmesine ilişkin yasal düzemelerle birlikte
anlatılmaktadır. İfa yeri ve zamanı, ifa esnasında işçinin yaptığı harcamalar sebebiyle talepte
bulunması da İş ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre açıklanacaktır.
İfanın hukuka uygun olabilmesi için işçinin sarfetmesi gereken özen ve bunun
derecesinin nasıl belirleneceği ve özen borcuna aykırılığın hukuki sonuçları bu başlıkta yer
vereceğimiz konular arasındadır.
Kişisel ilişki kuran iş sözleşmesinin işçiye bu münasebetle yüklediği sadakat (bağlılık,
dürüstlük) borcunu yapma ve yapmama edimleri olarak sınıflandırdıktan sonra, yapmama
borçlarının önemli bir alt başlığını rekabet etmeme borcunu ve rekabet yasağı sözleşmesini
ayrıca inceleyeceğiz.
Son olarak, düzenleme ve talimatlara uyma borcu, işverenin yönetim hakkı ve bu
yetkinin hukuka uygun olabilmesinin şartları ele alınacaktır.

İlgi Oluşturan Sorular
1. İşçinin ayrıldığı işyerindeki işini başka bir yerde yapması engellenebilir mi?
2. Pazarlama işi yapan işçiler kendi araçlarını kullandıklarında amortisman ve sigorta bedeli
isteyebilir mi?
3. “Ne iş olsa yaparım” diye işe giren işçi hangi işleri yapmak zorundadır?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İfayı
isteme yetkisi

Özen
borcu

Kazanım
İşverenin ifayı isteme

Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Yasal tanımlardan ve yargı

yetkisinin kapsamı ve işçinin

kararlarından, günlük hayattan

karşı yetkilerini belirleme

örneklerden yararlanılacak

Somut olaylarda işçiden
beklenebilecek özenin
derecesini öngörebilme

Çalışma hayatından ve mahkeme
kararlarından örnekler incelenecek

ANAHTAR KAVRAMLAR


Rekabet yasağı sözleşmesi



Yönetim hakkı



Özen borcu



Çalışma şartları

c) İşçinin İfa Edeceği İş
İşçinin göreceği iş, kural olarak iş sözleşmesi ile belirlenir. Ancak iş sözleşmesi ile
belirlenen işin kapsamı emredici hukuk kuralları, toplu iş sözleşmeleri, işyeri yönetmelikleri ve
işyeri uygulamaları ile şekillenir. İşçinin göreceği iş, somut olarak açıklamak yoluyla ya da bir
meslek türü belirtmek suretiyle saptanabilir. Örneğin, yem fabrikasında çuvalların doldurulması
ve istif edilmesi işinde, iş somut olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra yapılacak işin
kaynakçılık, tornacılık, oto tamirciliği gibi bir meslek veya sanat olarak belirlenmesi de
mümkündür. Bu son halde, işçi iş sözleşmesinde belirtilen meslek kapsamı içerisinde kalan,
mesleki ve bölgesel örf ve adetler ile dürüstlük kuralı ölçüleri içerisinde kendisinden
istenilebilecek her işi yapmak zorundadır.
İş sözleşmesi ile işçinin kanuna veya ahlâka aykırı olan ya da insan onuru veya kişiliği ile
bağdaşmayan bir işi göreceği kararlaştırılamaz. İş sözleşmesinde işçinin göreceği iş açıkça
belirlenmediği takdirde, işveren yönetim hakkına dayanarak işi tespit eder. İşçi bu durumda
sözleşmenin kurulduğu sırada öngörülebilen ve iyiniyet kuralları çerçevesinde kendisinden
istenilebilecek olan işleri yapmak zorundadır.
İşçinin gördüğü işin gereği olarak bazı yan işlerin de yapılması gerektiğine ilişkin örf ve
adet mevcut ise, işçiden bu yan işleri yapması da istenebilir. Ayrıca, işçinin göreceği işe geçici
süre ihtiyaç duyulmaması veya önemli felaket olaylarının ortaya çıkması halinde, işçinin genel
olarak kendisinden beklenmeyen işleri de görmesi sadakat borcunun bir gereğidir. Ancak bu
halde de işveren işçiden durumuna uygun düşen işleri isteyebilir.
İşçinin görmekle yükümlü olduğu işin kapsamı çalışma koşulları arasında yer alır. İşveren,
iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri
kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında bu arada işçinin işinde esaslı
bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun
olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen
değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçinin bu süre içerisinde beyanda bulunmaması bu değişikliği
reddettiği anlamını taşır. Başka bir deyişle, işçinin belirtilen süre içinde hiçbir beyanda
bulunmaması değişiklik teklifini kabul ettiği anlamına gelmez.
İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir
nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak
açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Görüldüğü üzere,
bu değişiklik teklifinin kabul edilmemesi fesih için tek başına geçerli neden oluşturmaz.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, bu durumda İşK.17 veya 21. madde hükümlerine göre dava
açabilir (İşK.22/1). Bir diğer söyleyişle, iş güvencesinin kapsamı dışında kalan işçiler koşulları
oluşmuşsa ihbar ve/veya kötüniyet tazminatı isteyebilirler. İş güvencesinin kapsamına giren
işçiler ise işe iade amacıyla dava açabilirler.
Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını, dolayısıyla işçinin işini her zaman
değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz
(İşK.22/2).
İşverenin işçinin işinde değişiklik yapabileceğine ilişkin düzenleme toplu iş sözleşmesinde
veya iş sözleşmesinde de yer alabilir. Böylelikle işçi yapılacak değişiklik konusundaki onayını
önceden sözleşmede yer alan bir hüküm ile verebilir. Yargıtay bu durumda işverenin
sözleşmeden kaynaklanan yetkisini iyiniyet kurallarına uygun olarak kullanıp kullanmadığının
araştırılması gerektiği görüşündedir.

d) İşçinin İşi İfa Edeceği Yer
İşçinin işi ifa edeceği yer, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile belirlenir. İşçinin
işi ifa edeceği yerin sözleşmeler ile açıkça belirlenmediği hallerde, işin görüleceği yer, işveren
tarafından yönetim hakkına dayanılarak tespit edilir.
İşveren, işçinin işyeri içerisindeki çalışma yerini (kısım, atölye, tezgâh gibi) yönetim
hakkına dayanarak değiştirebilir. Ancak yapılacak değişikliğin işçinin ücretinde azalmaya
sebebiyet vermemesi gerekir.
İşçinin ifa etmekle yükümlü olduğu işin, belirli bir işyerinde bulunularak çalışmaya
elverişli olmadığı durumlarda, işçinin işi ifa edeceği yer, işveren tarafından yönetim hakkına
dayanılarak belirlenir. Örneğin, ilaç tanıtımcıları ve pazarlama elemanları açısından durum
böyledir. Bu elemanların hangi program çerçevesinde çalışacaklarını işveren belirler. Ancak,
işveren bu kişilerin yapmak zorunda kaldıkları giderleri karşılamak zorundadır.
İşverenin birden çok işyerinin bulunması halinde, işçinin onayı olmadıkça işveren, işçiyi
kendisine ait olan başka bir işyerine nakledemez. Böyle bir değişiklik çalışma koşullarında
esaslı değişiklik niteliğindedir. Yukarıda açıklandığı üzere, işveren, iş sözleşmesiyle veya iş
sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri
uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı
olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı
iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik
önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya

fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine
uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda İşK.17-21 hükümlerine göre dava
açabilir (İşK.22/1). Taraflar aralarında anlaşarak işçinin işyerini her zaman değiştirebilir
(İşK.22/2).
İşverenin işçinin işyerinde değişiklik yapabileceğine ilişkin düzenleme toplu iş
sözleşmesinde veya iş sözleşmesinde de yer alabilir. Böylelikle işçi yapılacak değişiklik
konusundaki onayını önceden sözleşmede yer alan bir hüküm ile verebilir. Yargıtay bu durumda
işverenin sözleşmeden kaynaklanan yetkisini iyiniyet kurallarına uygun olarak kullanıp
kullanmadığının araştırılması gerektiği görüşündedir.
İşyerinin işçinin yerleşik olduğu yerden uzak bir yere taşınması halinde, işçi yeni yerde
çalışmaya zorlanamaz.

e) İşçinin İşi İfa Edeceği Zaman
İşçinin ifa ile yükümlü olduğu işi hangi sürelere uymak suretiyle yerine getireceği hususu,
iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılabilir. İşçi, bu halde sözleşmede
kararlaştırılan günlük ve haftalık sürelere uygun olarak çalışır. Sözleşmelerde açıkça
kararlaştırılmadığı hallerde, günlük ve haftalık iş süresini, işin başlangıç ve bitiş saatini, ara
dinlenmesini, postaların değişme sürelerini, işveren, yönetim hakkına dayanarak belirler.
Bununla birlikte, gerek sözleşmelerle gerekse işveren tarafından işin görüleceği zamanın
belirlenmesinde İş Hukuku mevzuatında öngörülen emredici hukuk kurallarına uyulması
zorunludur.
Çalışma sürelerinin işveren tarafından yönetim hakkına dayanılarak belirlenmesi halinde,
işveren gerekli gördüğü takdirde, emredici hükümlere ve iyiniyet kurallarına aykırı olmamak
kaydıyla bu sürelerde değişiklik yapabilir. İşverenin, normal çalışma süresinin bitiminden sonra
da işçiyi çalıştırmaya devam edebilmesi, İş Kanununda öngörülen fazla çalışma ve fazla
sürelerle çalışmaya ilişkin hükümler çerçevesinde mümkündür.
İş sözleşmesinin tarafları işçinin kısmi süreli olarak çalışacağını da kararlaştırabilirler. Bu
durumda işçi kısmi süreli iş sözleşmesinde öngörülen zaman diliminde veya belirlenen program
çerçevesinde işini yerine getirir.
Belirlenen çalışma süresi içinde işçi çalışmaya hazır olmakla birlikte işveren tarafından
çalıştırılmaması halinde, bu süre işçi tarafından çalışarak geçirilmiş olarak kabul edilir
(İşK.66/c).

f) İşçinin
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Yapacağı Giderler
İşçi işi ifası sırasında çeşitli iş araçları ve malzemeler kullanması gerekebilir. Hatta işin
yerine getirilmesi bir taşıt aracının kullanılmasına bağlı olabilir. Yine işçi işini yerine getirirken
bazı harcamalar yapması gerekebilir. Tüm bunların kim tarafından nasıl karşılanacağı Türk
Borçlar Kanunu tarafından düzenlenmiştir:
 Aksine anlaşma veya yerel âdet yoksa, işveren işçiye bu iş için gerekli araçları ve
malzemeyi sağlamakla yükümlüdür. İşçi işverenle anlaşarak kendi araç veya malzemesini işin
görülmesine özgülerse, aksi anlaşmada kararlaştırılmadıkça veya yerel âdet bulunmadıkça
işveren, bunun için işçiye uygun bir karşılık ödemekle yükümlüdür (TBK.413).
 İşçi, işin görülmesi için işverenle anlaşarak işverenin veya kendisinin sağladığı bir
taşıma aracı kullanıyorsa, taşıtın işletilmesi ve bakımı için gerekli olağan giderler, işi için
kullanıldığı ölçüde işverence karşılanır. İşçi işverenle anlaşarak, işin görülmesinde kendi
motorlu aracını kullanıyorsa, işveren ayrıca bu araçla ilgili vergiyi, zorunlu mali sorumluluk
sigortası primini ve aracın yıpranması karşılığında uygun bir tazminatı iş için kullanıldığı
ölçüde işçiye ödemekle yükümlüdür. İşçi işverenle anlaşarak, hizmetin görülmesinde kendisine
ait diğer taşıma araçlarını ve hayvanlarını kullanıyorsa işveren, bunların kullanma ve bakımı
için gerekli olan olağan giderleri hizmet için kullanıldığı ölçüde karşılamakla yükümlüdür
(TBK.415).
 İşveren, işin görülmesinin gerektirdiği her türlü harcama ile işçiyi işyeri dışında
çalıştırdığı takdirde, geçimi için zorunlu olan harcamaları da ödemekle yükümlüdür. Yazılı
olarak yapılmış bir iş veya toplu iş sözleşmesinde, bizzat işçi tarafından karşılanması
kararlaştırılan harcamaların, işçiye götürü biçimde günlük, haftalık veya aylık olarak ödenmesi
öngörülebilir. Ancak bu ödeme, zorunlu harcamaları karşılayacak miktardan az olamaz.
Zorunlu harcamaların kısmen veya tamamen işçi tarafından bizzat karşılanmasına ilişkin
anlaşmalar geçersizdir (TBK.414). İşçinin yapmış olduğu giderlerden doğan alacağı, daha kısa
bir süre kararlaştırılmamışsa veya yerel âdet yoksa her defasında ücretle birlikte ödenir. İşçi,
sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmek için düzenli olarak masraf yapıyorsa, kendisine
en az ayda bir olmak üzere belirli aralıklarla uygun bir avans verilir (TBK.416).

2- İşçinin İşi Özenle Yapma Borcu
İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak zorundadır (TBK.396/1). Başka bir söyleyişle, işçi işi
görürken tüm mesleki bilgi ve deneyimini, dikkat ve yeteneklerini kullanmakla yükümlüdür.

İşçinin işi ifası sırasında göstermek zorunda olduğu özen konusunda önceden verilebilecek
genel ve objektif bir ölçü yoktur. İşçinin özen borcunun ölçüsü her somut olayda işin tehlikeli
olup olmaması, uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından
bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tutularak belirlenir
(TBK.400/2). Kuşkusuz özel eğitim ve deneyim gerektiren bir işte çalıştırılan vasıfsız işçiden,
bu iş için gerekli eğitimi almış ve deneyimli bir işçinin göstereceği özeni beklemek mümkün
değildir. İşçinin özen borcunun sınırları belirlenirken iş sözleşmesi hükümleri, işyeri
uygulamaları ve işçinin mesleğinin kuralları da dikkate alınır.
İşçi, sadece üstlendiği işin görülmesinde değil bunun yanında işverene ait makineleri, araç
ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla
birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle
yükümlüdür (TBK.396/1).
İşçi, işini özenle yerine getirmezse; işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan
sorumludur (TBK.400/1). Bunun dışında, işçinin, bu borcuna aykırı olarak, kendi isteği veya
savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işverenin malı olan veya malı
olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük
ücretinin tutarı ile ödenemeyecek derecede hasara veya kayba uğratması halinde; işveren işçinin
iş sözleşmesini feshedebilir (İşK.25/II,ı).

II- SADAKAT BORCU
Sadakat (bağlılık) borcu, iş sözleşmesinin, kişisel ilişki kuran sözleşme olması niteliğinden
doğan bir borçtur. İşçi, işverenin haklı çıkarlarının korunmasında sadakatle davranmak
zorundadır (TBK.396/1).
Sadakat borcu, işçinin, işverenin ve işletmenin haklı çıkarlarını koruma ve onlara zarar
verebilecek her türlü davranışlardan kaçınma yükümlülüğünü ifade eder. Görüldüğü üzere
sadakat borcu somut sınırları olmayan geniş kapsamlı bir borçtur. Sadakat borcunun kapsamı
dürüstlük ve iyiniyet kuralları (TMK.2) esas alınarak belirlenir.
Sadakat borcunu yapma ve yapmama borcu olarak iki alt başlıkta incelemek mümkündür.
 Yapma borcu; işçinin, işverenin veya işletmenin çıkarlarını korumak amacıyla iyiniyet
kurallarına göre beklenen aktif davranışlarda bulunma yükümlülüğüdür. Örneğin, işçinin
işyerinde hırsızlık yapan kişiyi işverene bildirmesi, yangın tehlikesini önlemesi, teknik bir arıza
halinde fazla çalışma yapması ya da izinde ise geri dönmesi, işyerindeki üretim konusundaki
aksaklıkları derhal ilgililere bildirmesi gibi.

 Yapmama borcu ise; işçinin, işvereni, işyeri veya işletmesini zarara uğratacak her türlü
davranışları yapmaktan kaçınma yükümlülüğüdür. İşverenin saygınlık ve kredisini düşürücü
davranışlarda bulunmamak, hırsızlık yapmamak, işverenin güvenini kötüye kullanmamak,
meslek sırlarını açıklamamak gibi davranışlar, bu borç içerisinde belirtilebilir.
Sadakat borcu kapsamında yer alan ve işçinin yapmama yükümlülüğü altında bulunduğu
önemli alt borçlarından birisi de rekabet etmeme borcudur. Buna göre işçi, iş ilişkisi devam
ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette
bulunamaz ve özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez (TBK.396/3). Kural olarak iş
sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, işçinin rekabet etmeme borcu da ortadan kalkar. İşçinin
anılan borcunun iş sözleşmesi sona erdikten sonra da devam etmesi için tarafların ya iş
sözleşmesine bu doğrultuda hüküm koymaları (rekabet yasağı kaydı) ya da açıkça yazılı olarak
bu konuda anlaşma (rekabet yasağı sözleşmesi) yapmaları gerekir (TBK.444).
İşçi, sadakat borcu kapsamında ayrıca işverenin meslek sırlarını açıklamama borcu
altındadır. İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi bilgileri, iş
ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin
haklı çıkarlarının korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da
sır saklamakla yükümlüdür (TBK.396/4). Sır saklama borcunun kapsamına sadece üretime
ilişkin bilgiler değil, ayrıca ham madde temini, satış ve pazarlama, reklam stratejisi, insan
kaynakları politikası, ürün fiyatlandırması ve işletmenin ekonomik yapısı gibi konular da girer.
İşçinin sadakat borcu işçinin teslim ve hesap verme borcunu da kapsar. İşçi, üstlendiği işin
görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri ve özellikle paraları derhâl ona
teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür. İşçi, hizmetin ifasından dolayı
elde ettiği şeyleri de derhâl işverene teslim etmek zorundadır (TBK.397).
İşçinin sadakat borcuna aykırı davranması halinde, işveren işçinin iş sözleşmesini
feshedebilir (İşK.25/II,e) ve bu nedenle uğramış olduğu zararın tazminini isteyebilir (İşK.26/2;
TBK.400/1)).

III- DÜZENLEME VE TALİMATLARA UYMA BORCU
İş sözleşmesi ile işçinin göreceği işin tüm ayrıntılarının düzenlenebilmesi mümkün
değildir. Sözleşmelerde genel esaslar ile düzenlenen iş ve çalışma koşulları, işverenin yönetim
hakkına dayanarak verdiği talimatlar veya yaptığı düzenlemeler ile şekillenir.
İşverenin talimatlar ile kanun ve sözleşmelere aykırı olmamak üzere, işin görülmesi,
çalışma düzeni, işyeri düzeni ve işçilerin işyerindeki davranışlarını belirleme hakkına yönetim

hakkı denir. İşçi, işverenin yönetim hakkına dayanarak verdiği özel talimatlara ve yaptığı genel
düzenlemelere dürüstlük kuralının gerektirdiği ölçüde uymak zorundadır (TBK.399). İşçinin bu
borcu, iş sözleşmesinin bağımlı hukuki ilişki kurması özelliğinin bir sonucudur. İşçi, işverenin
yanı sıra, işveren adına hareket eden işveren vekillerinin de talimatlarına uyma borcu altındadır.
İşçinin, işveren veya işveren vekili tarafından verilen ve kanun, toplu iş sözleşmesi veya
iş sözleşmesine, kamu düzenine, ahlâk ve kişilik haklarına aykırı olan, yerine getirilmesi
imkânsız bulunan, işçinin yaşamı ve sağlığı için tehdit oluşturan, insan onuruna yakışmayan
düzenleme ve talimatlara uyma yükümlülüğü yoktur. Kaldı ki, işverenin hukuka aykırı olan
örneğin suç işlemeyi gerektiren bir emrini yerine getiren işçi, bu emri işverenin vermiş olması
nedeniyle cezai ve hukuki sorumluluktan kurtulamaz.
İşçinin düzenleme ve talimatlara uyma borcu, işçinin, işveren tarafından denetlenmesine
de imkân sağlar. İşçi işveren tarafından bu amaçla yapılacak olan denetimlere katlanmakla
yükümlüdür.
Kanun ya da sözleşmeler ile açıkça düzenlenmiş olan çalışma koşulları işveren tarafından
verilen talimatlar veya düzenlemeler yolu ile değiştirilemez. Böyle bir değişiklik daha önce
açıklanan ve İşK.22’de öngörülen yönteme uygun olarak gerçekleştirilebilir.
İşçinin talimatlara ve düzenlemelere uymaması halinde, işçi hakkında çeşitli disiplin
cezaları uygulanabilir ve koşulları oluştuğu takdirde iş sözleşmesi feshedilebilir (İşK.25/II,h).
İşçi, düzenleme ve talimatlara uymaması sonucu ortaya çıkan zararlardan da sorumludur
(TBK.400/1).

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
İşçi işini tüm bilgi, tecrübe ve becerilerini kullanarak yapmalıdır. İşçiden beklenen
özenin derecesine dair objektif bir kriter yoktur. İşverene ait araç, gereç ve malzemeler dikkatli
ve usulüne uygun kullanılmalıdır.
Birlikte çalışan, iş yapan, yaşayan insanlar birbirine güvenmek isterler. İş ilişkisine
işçinin kişiliği dikkate alınmıştır; işveren ondan dürüst davranmasını bekler. Bu kapsamada
işçinin yapması ve kaçınması gereken işler vardır. İşverenin ve işyerinin meşru menfaatleri
korunması kapsamında, örneğin, hem hırsızlık yapmamalı, hem de yapılmasını önlemeli,
yapanı bildirmelidir. İşverene rakip olmamalı, işverenin ve işyerinin sırlarını ifşa etmemelidir.
Rekabet yasağı, sözleşme ile iş ilişkisinin sona erdikten sonra da devam ettirilebilir.
İşçi, işin ve işyerinin yönetimi ili ilgili, hukuka aykırı olmayan, işverenin emir ve
talimatlarına, düzenlemelerine uymak zorundadır.

Sorular
I.
İşçinin göreceği iş, kural olarak iş sözleşmesi ile belirlenir.
II. İşçinin göreceği iş, somut olarak açıklamak yoluyla ya da bir meslek türü belirtmek
suretiyle saptanabilir.
III. İş sözleşmesi ile işçinin kanuna veya ahlâka aykırı olan ya da insan onuru veya kişiliği
ile bağdaşmayan bir işi göreceği kararlaştırılamaz.
1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. İşçinin işi ifa edeceği yer, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile belirlenir.
B. İşçinin işi ifa edeceği yerin sözleşmeler ile açıkça belirlenmediği hallerde, işin
görüleceği yer, işveren tarafından yönetim hakkına dayanılarak tespit edilir.
C. İşverenin birden çok işyerinin bulunması halinde, işçinin onayı aranmaksızın
işveren, işçiyi kendisine ait olan başka bir işyerine nakledebilir.
D. İşveren, işçinin işyeri içerisindeki çalışma yerini (kısım, atölye, tezgâh gibi) yönetim
hakkına dayanarak değiştirebilir.
E. İşverence yapılan işyeri değişikliğinin işçinin ücretinde azalmaya sebebiyet vermemesi
gerekir.
3. İşçi ve işverenin anlaşması suretiyle işçinin kendi aracıyla taşıma işlerini yapması
halinde aracın masraflarının işveren tarafından ödenmesi için aşağıdakilerden
hangisinin varlığı aranır?
A. Aracın iş için kullanılması
B. Aracı işçinin kullanması
C. Aracın işverenin mülkiyetine geçirilmesi
D. Aracın işçinin özel işleri için kullanılmaması
E. Aracın taşıma işlerini gerçekleştirmeye elverişli olması
4. İşçinin, işverenin haklı çıkarlarını koruma yükümlülüğünün hukuki dayanağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sadakat borcu
B. İş görme borcu
C. Ücret ödeme borcu
D. Eşit davranma borcu
E. Emir ve talimatlara uyma borcu
5. İşverenin sözleşme haricinde emir ve talimat verme yetkisinin hukuki dayanağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yönetim hakkı
B. Sözleşme özgürlüğü ilkesi
C. Eşitlik ilkesi
D. Sendikalaşma hakkı
E. Şekil serbestisi ilkesi

Uygulama Soruları
K, toptan cep telefonu satışı yapılan bir işyerinde kendi motosikletiyle kuryelik
yapmaktadır. Hafta tatilinde karıştığı kaza nedeniyle oluşan hasarın tamiri meblağının yarısını
işverenden talep etmiş, ancak bu talep reddedilmiştir.
Adana’da pamuk ticareti yapılan bir işletmede çalışan İşçi A’ya, Ankara’ya satış
müdürü olarak gönderileceği söylenmiştir. Ankara’daki soğuk iklim koşulları nedeniyle sıklıkla
hastalanan A üç ay sonra, Adana’ya dönmek istemiş, ancak bu talep de reddedilmiştir. A,
Ankara’da görevlendirilmesine ilişkin değişikliğin ve kabulün yazılı olarak yapılmadığı için
yok hükmünde olduğunu iddia etmektedir.
B, perakende satış mağazasında kasiyer olarak çalışmaktadır. İşveren, kasa çalışanlarına
yönelik kapı kontrolü ve üst araması uygulamasına geçileceğini duyurmuştur. İşyerine giriş
çıkışlarda işverene üzerini aratmak istemediği için B’ye ihtar çekilmiştir.
C, özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışmaktadır. İş sözleşmesinde bulunan
rekabet yasağı kaydında, iş ilişkisi sona erdikten sonra ülke genelinde hiç bir hastanede
çalışmayacağına ilişkin hüküm bulunmaktadır. İş sözleşmesini feshetmek istemesine rağmen
bu nedenle çalışmaya devam etmektedir.
1- K’nın, motosikletinin işletilmesinden kaynaklanan hangi maliyetlere işverenin de
belirli oranlarda katılması gerekmektedir?
A. Bakım masrafları
B. Motorlu taşıtlar vergisi
C. Zorunlu mali sorumluluk sigortası primi
D. Yıpranma tazminatı
E. Mezkur tamir masrafı
2- A’nın çalışma koşullarında değişiklik yapılmasına ilişkin olarak hangisi doğrudur?
A. İşçinin sağlığının korunması işverenin temel borcu olduğu için Adana’ya dönme talebi
kabul edilmelidir
B. Ankara’ya gönderilmesine ilişkin değişiklik, yazılı şekilde kabul edilmediği için A’yı
bağlamaz
C. Yazılı kabule kuruculuk vasfı atfedilemeyeceği için fiilen Ankara’da işe
başlamakla değişikliğe onay iradesinin oluştuğu, A’nın söz konusu değişiklikten
tek taraflı dönemeyeceği kabul edilmelidir
D. Ancak Adana’daki işyerinde boş yer varsa işverenin talebi kabul zorunluluğu doğar
E. Adana’daki işyerinde boş yer olmasa dahi A’nın dönmesi istihdam fazlası
oluşturmuyorsa işverenin talebi kabul zorunluluğu doğar
3- Kapı kontrolleri ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A. İşveren yönetim hakkı çerçevesinde kapı kontrolü uygulaması yapabilir
B. İşveren yönetim hakkı çerçevesinde ancak tüm işçileri kapsayacak şekilde kapı kontrolü
uygulaması yapabilir
C. Kapı kontrolü uygulamasına geçilmesine yönelik değişikliğin işçiler tarafından yazılı
şekilde kabul etmesi gerekir
D. İşveren ancak bu amaçla özel güvenlik görevlisi çalıştırmak suretiyle kapı kontrolü
yapabilir
E. Üst araması temel haklarla yakından ilgili olduğu için, kamu görevlileri dışında ancak
özel güvenlik görevlisi marifetiyle ve özel dedektörlerle yapılabilir
4- C’nin rekabet yasağına ilişkin verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Hakkaniyete aykırı ölçüde geniş düzenlendiği için geçersizdir
B. Mekan sınırı getirilmediği için geçersizdir
C. C’nin işletmesel sırlara ulaşım imkanı bulunmadığı için geçersizdir
D. Zaman sınırı getirilmediği için geçersizdir
E. İş sözleşmesinde düzenlendiği için geçersizdir

13. HAFTA
İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar – III
(İşverenin Borçları)

İÇİNDEKİLER
İşverenin iş sözleşmesinden kaynaklanan temel borcu ücret ödemedir. Ücretin
unsurlarını ve türlerini inceleyeceğimiz bölümde, iş karşılığı ödenen asıl ücret yanında
(ikramiye, prim, kardan pay, aracılık ücreti gibi) ücret eklerine dair bilgilerimizi de
hatırlayacağız. Ücretin belirlenmesi yöntemlerini de zamana göre ücret, verime göre ücret ve
karma yöntem olarak üç başlıkta ele alacağız.
Ücretin miktarının belirlenmesini ve bu konudaki devlet müdahalesini, asgari ücreti
hukuki ve sosyal politika yönleriyle ayrıntılı olarak inceliyoruz.
Ücretin ödenmesi konusunu da; Ödeme biçimi, ödeme yeri ve zamanı, ödemenin
belgelendirilmesi klasik sıralamasıyla inceleyeceğiz. Ödeme borcuna aykırılık (sözleşmeye ve
kanuna aykırı olarak, eksik, geç ödeme, hiç ödememe) ve hukuki sonuçlarını da mevzuat ve
yargı kararları ışığında ayrıntılandırıyoruz. Sosyal politika bakımından önem taşıyan ücretin
korunmasına dair düzenlemeler; ücretin haczi ve devri, ücretin takas edilmesi, alt işveren
işçilerinin korunmasına dair önlemler, haciz ve iflasta ücretin öncelikli alacak olması, işverenin
ödeme güçlüğü yaşaması halinde devreye giren garanti sistemi ve kanuni ipotek hakkı, ücret
kesintisi cezası, ücretten indirim yapılamaması alt başlıklarında yer alacak. Zorlayıcı bir neden
olmaksızın ücretin zamanında ödenmemesi ve işçinin çalışmaktan kaçınma yetkisi ile işçinin
işverenin kusurlu davranışları sonucu işini yapamaması halinde ücret isteyebilmesini de
koruma düzenlemeleri arasında değerlendiriyoruz.

İLGİ OLUŞTURAN SORULAR



Dövizle ücret ödenmesi Kanuna uygun mu?



Ücretini alamayan işçiler çalışmayı reddederse bu yasadışı (hak grevi) olur mu?



Ücretsiz yapılmayacağı çok açık olan bir iş için ücret miktarı kararlaştırılmadan işçi
çalıştırılırsa sözleşme yapılmış sayılır mı? Ücreti nasıl hesaplanacaktır?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Ücretin

Ücreti koruyucu dolaylı

korunması

yasal düzenlemelerin tanınması

Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Çalışma hayatından ve
mahkeme kararlarından örnekler

ANAHTAR KAVRAMLAR



Asgari ücret



İkramiye



Ayrımcılık tazminatı



Sendikal tazminat



Götürü iş/ücret



Giydirilmiş ücret



Net / brüt ücret

§ İŞVERENİN BORÇLARI
I- ÜCRET ÖDEME BORCU
1- Ücretin Tanımı
Ücret ödeme borcu, işverenin iş sözleşmesinden kaynaklanan temel borcudur. Bu nedenle
ücret, iş sözleşmesinin asli unsurlarındandır. İşverenin ücret ödeme borcu, işçinin iş görme
borcunun karşılığını oluşturur. Bir kişinin ücret karşılığı olmaksızın çalışması halinde, iş
sözleşmesinin varlığından söz edilemez.
İş Kanununa göre, “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya
üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır” (İşK.32/1).

2- Ücretin Unsurları
a) İş Karşılığında Ödenme
Ücret, kural olarak bir iş karşılığı ödenen tutardır. Başka deyişle, ücret işçinin gördüğü işe
karşılık, işveren tarafından yerine getirilen karşı edimdir.
Ücretin iş karşılığında ödenmesi kural olmakla birlikte, işçiye, onu koruma amacı ve sosyal
düşüncelerle kabul edilmiş olan ve iş karşılığı olmaksızın yapılan bazı ödemeler de vardır.
Bunlar sosyal ücret olarak adlandırılır. Yakacak, gıda ve çocuk yardımı gibi isimler altında
veya hafta tatili ya da yıllık izin günleri için yapılan ödemeler bu tür ücrete örnek teşkil eder.

b) İşveren veya Üçüncü Kişiler Tarafından Ödenme
Ücret, esas itibariyle iş sözleşmesine taraf olan ve bu sözleşme ile ücret ödeme borcu altına
giren işveren tarafından ödenir. Ancak bazı durumlarda ücret, üçüncü kişi tarafından da
ödenebilir. Bu halde önemli olan husus, üçüncü kişi tarafından yapılan ödemenin işçinin yaptığı
işin karşılığı olmasıdır. Yüzde usulü ücretin uygulandığı işyerlerinde durum böyledir.

c) Para İle Ödenme
Ücret kural olarak, para ile ödenen tutardır. Bu nedenle işçinin yaptığı iş karşılığı alacağı
ücretin para ile ödenmesi gerekir ve yapılan iş karşılığında mal verilmesi mümkün değildir.
Ancak bu kural sosyal ücret denilen, asıl ücretin dışındaki çıkarlar için uygulanmaz. Örneğin,
yakacak yardımının nakit ödeme ile ya da kömür veya odun verme şeklinde yapılacağı
taraflarca kararlaştırılabilir.

3- Ücret Türleri
a) Asıl Ücret
İş karşılığı yapılan nakit ödemeye asıl ücret denir. Başka bir deyişle asıl ücret, ikramiye,
prim, kârdan pay, sosyal yardımlar ve diğer ek çıkarlar dışında işçiye gördüğü işin karşılığı
olarak yapılan ödemedir. Asıl ücrete, dar anlamda ücret, temel ücret, kök ücret, çıplak ücret de
denilir.

b) Ücret Ekleri
Asıl ücretin dışında kalan ve işçiye kanun ya da sözleşme uyarınca çeşitli sebep ve
isimlerle yapılan ödemeler ücret eklerini oluşturur. Asıl ücret ve ücret ekleri geniş anlamda
ücret olarak da isimlendirilir.
Ücret miktarına bağlı olarak Kanunda öngörülen tazminat hesaplamalarında esas alınacak
ücret, asıl ücrettir. Örneğin sendikal tazminat ve iş güvencesi tazminatı asıl ücret esas alınarak
hesaplanır. Bunun dışında ücret eklerinin de dikkate alınabilmesi için, bunun açık olarak
belirtilmiş olması gerekir. Örneğin, 1475 İşK.14/11’de kıdem tazminatının, İşK.17/7'de ihbar
ve kötüniyet tazminatlarının hesaplanmasında asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanmış olan
sözleşme ve kanundan doğan çıkarların da göz önünde tutulacağı hükme bağlanmıştır.
Toplu iş sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri ile çeşitli amaç ve isimlerle ücret ekleri
kararlaştırılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
(1) İkramiye
İkramiye, belirli dönemlerde veya bazı özel nedenlere bağlı olarak, işçinin iyi ve disiplinli
çalışmasını ödüllendirmek ve gelecekte daha iyi çalışmasını özendirmek amacıyla yapılan
ödemedir (TBK.405/1). İşçinin hangi özel sebeplerin gerçekleşmesi veya hangi dönemlerin
sonunda ikramiyeye hak kazanacağı, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile belirlenir. Ayrıca
işveren eşit işlem yapma borcuna uymak suretiyle, tek taraflı olarak ikramiye ödemesi yapabilir.
İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde hüküm bulunmamasına rağmen işveren tarafından
yapılan ikramiye ödemeleri işyeri uygulaması haline geldiği takdirde işçiye talep hakkı verir.
Kısaca, işçilerin ikramiyeyi istem hakları bu konuda anlaşmanın veya işyeri uygulamasının ya
da işverenin tek taraflı taahhüdünün varlığı hâlinde doğar (TBK.405/1).
İkramiye ödeme borcu, bazen bir kanun hükmünden de kaynaklanabilir. Örneğin, 6772
sayılı Kanun kamuda çalışan işçilerle ilgili olarak ikramiye verme yükümlülüğünü
öngörmüştür. Buna göre, maden işletmelerinin sadece yer altı işlerinde çalışan işçilere her yıl
için en çok üç, diğer işçilere iki ilave ödeme yapılır (md.1-3).

İş sözleşmesi ikramiyenin verildiği dönemden önce sona ermişse, ikramiyenin çalıştığı
süreye yansıyan bölümü ödenir (TBK.405/2).
Toplu iş sözleşmelerine konulacak ikramiye sayısı, İşçilere Toplu İş Sözleşmeleri ile
Verilecek İkramiyeler Hakkında Kanun ile sınırlandırılmıştır. İşçilere her yıl ödenecek ikramiye
sayısı en çok dört, sadece yeraltında çalışan işçiler için beş olabilir. İşçilere ödenecek
ikramiyelerin her biri, aylık kazanç tutarını geçemez.
(2) Prim
Primin temel amacı, işçiyi üstün başarısından dolayı ödüllendirmektir. Prim, ikramiyeden
farklıdır. İkramiye genellikle bazı özel nedenlere; prim ise işçinin yaptığı işteki başarısına ve
elde ettiği sonuca bağlıdır. Örneğin, üretimde artış sağlama, daha iyi kalite, daha az maliyetle
üretme koşuluna bağlı olarak yapılan ödeme primdir. Prim de ikramiyede olduğu gibi iş veya
toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılabilir ya da işveren tarafından kendi isteği ile ödenebilir.
(3) Aracılık Ücreti
Aracılık ücreti (komisyon, provizyon), işçinin yaptığı iş ile işverene sağladığı çıkar
üzerinden belirli bir yüzde veya sayı ile belirlenen bir karşılığı almasını ifade eder. Örneğin,
pazarlamacı olarak çalışan işçinin pazarladığı üründen elde edilen gelirin yüzde onunun,
kendisine ücret olarak verilmesinde durum böyledir. Komisyon zaman esasına göre hesap
edilen ücrete ek teşkil edebileceği gibi, işçinin asıl ücreti olarak da kararlaştırılabilir.
Türk Borçlar Kanununa göre, işçiye belli işlerde aracılık yapması karşılığında işverence
bir ücret ödeneceği kararlaştırılmışsa, aracılık yapılan işlemin üçüncü kişi ile geçerli olarak
kurulmasıyla işçinin istem hakkı doğar (TBK.404/1).
Komisyon, pazarlama, satış, borsa ve hizmet sektörlerinde yaygın olarak uygulanan bir
ücret ekidir.
(4) İşin Sonucundan Pay Alma
Sözleşmeyle işçiye ücretle birlikte üretilenden, cirodan veya kârdan belli bir pay verilmesi
kararlaştırılabilir (TBK.403/1). İşyerinde çalışan tüm işçilerin işin sonucundan pay
alabilecekleri kararlaştırılabileceği gibi, sadece üretim, yönetim veya satış gibi kısımlarda
çalışan işçilere işin sonucundan pay verilebileceği de öngörülebilir. İşçinin işin sonucundan pay
alması işçiyi işletmeye ortak haline getirmez. İşin sonucundan pay alma ancak ücret eki olarak
kararlaştırılabilir. Bunun dışında işçinin asıl ücreti işyerinden elde edeceği kâra bağlanamaz.
Türk Borçlar Kanununa göre, sözleşmeyle işçiye ücretle birlikte üretilenden, cirodan veya
kârdan belli bir pay verilmesi kararlaştırılmışsa, hesap dönemi sonunda bu pay, yasal hükümler
veya genellikle kabul edilmiş ticari esaslar göz önünde tutularak belirlenir (TBK.403/1). İşçiye

belli bir pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde, payın hesaplanmasında uyuşulamazsa işveren,
işçiye veya onun yerine, birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek
ve bilginin dayanağını oluşturan işletmeyle ilgili defter ve belgeleri incelemesine sunmak;
kârdan bir pay verilmesi kararlaştırılmışsa, işveren işçiye, istemi üzerine ayrıca yılsonu kâr
zarar cetvelini vermek zorundadır (TBK.403/2).

4- Ücret Belirleme Yöntemleri
Ücretin nasıl ve hangi esaslara dayanılarak belirleneceğine ilişkin başlıca üç yöntem
vardır:
a) Zamana Göre Ücret
Zamana göre ücret, ücretin saat, gün, hafta, ay gibi zaman ölçülerinin esas alınarak hesap
edilmesidir. Ücretin zamana göre belirlenmesinde önemli olan husus, işçinin öngörülen zaman
içerisinde işgücünü işverenin emir ve otoritesi altında bulundurmasıdır. Bu zaman içerisinde
işçinin işveren tarafından çalıştırılmış veya belirli bir verimin elde edilmiş olması zorunlu
değildir.
Aylık (maktu) ücret, zamana göre ücretin yaygın uygulama biçimlerinden birisidir. Bu tür
ücrette ayın kaç gün (28, 29, 30 veya 31) olduğunun önemi yoktur. Bu bir aylık süre içerisinde
hasta, izinli veya başkaca mazereti nedeniyle çalışmadığı günler bulunsa bile işçinin ücreti tam
olarak ödenir (İşK.49/4). Ancak aylık ücretle çalışan işçiler, aylık ücretin içinde olduğu kabul
edildiği için ayrıca hafta tatili ücreti (İşK.46), genel tatil ve ulusal bayram ücreti (İşK.47)
alamazlar. Hastalık nedeniyle çalışılamayan günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden düşülür (İşK.48/2).

b) Verime Göre Ücret
Verime göre ücrette, işçinin çalışması sonucunda ürettiği mal veya yaptığı iş esas alınarak
ücret hesap edilir. Bir diğer deyişle, verime göre ücret, ücretin yapılan işin sonucuna göre
belirlenmesidir. Verime göre ücretin yaygın uygulaması parça başına ücrettir. Burada, işçinin
mal ve işi ne kadar süre içerisinde yaptığının önemi yoktur. Örneğin, hazır giyim atölyesinde
çalışan bir işçinin diktiği pantolon sayısına göre ücret almasında durum böyledir. İşçinin bu
pantolonu ne kadar süre içerisinde dikmiş olduğu, ücretin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Verime göre ücretin bir diğer türü de götürü ücrettir. Bu ücret türünde ücret, işin sonucuna
göre belirlenir. Götürü ücret, genellikle birim saptamasının zor olduğu veya seri olarak
yapılması mümkün olmayan yahut birbirine benzemeyen ve genellikle süreklilik göstermeyip

bir süre sonra biten işlerde kararlaştırılır.
Verime göre ücretin bazı yararlarının olduğu açıktır. Her şeyden önce, işçinin yüksek ücret
alma amacı işteki veriminin artmasını sağlar. İşveren de bu ücret belirleme yönteminde, işçiye,
yaptığı iş kadar ücret öder. Ayrıca, işçinin yüksek gelir sağlama amacı, onun gücünün üstünde
çalışmasına ve aşırı yıpranmasına ve iş kazalarının ortaya çıkmasına sebep olur. Yine işverenin
işçiye yapabileceğinden daha az iş vermesi, işçinin çeşitli sebeplerle yavaş çalışması, bu ücret
belirleme yönteminin sakıncaları olarak karşımıza çıkar.
Türk Borçlar Kanununda parça başı ücretle çalışan işçiyi koruyucu düzenlemelere yer
verilmiştir. Buna göre, işçi, sözleşme gereğince yalnız bir işveren için sadece parça başına veya
götürü iş yapmayı üstlenmişse işveren, ona yeterli iş vermekle yükümlüdür (TBK.411/1).
İşveren, kendi kusuru olmaksızın sözleşmede öngörülen parça başına veya götürü iş
sağlayamayacak durumda bulunduğu veya işletme koşulları geçici olarak gerektirdiği takdirde
işçiye, ücreti zaman esasına göre öder. Bu durumda, zamana göre ödenecek ücret, anlaşmada
veya iş ya da toplu iş sözleşmesinde belirlenmemişse işveren, işçiye parça başına veya götürü
olarak daha önce aldığı ortalama ücrete eşdeğer bir ücret ödemekle yükümlüdür (TBK.411/2).
Parça başına veya götürü ya da zamana göre iş sağlayamayan işveren, en azından iş görme
edimini kabulde temerrüt hükümleri uyarınca zamana göre iş görmede ödeyeceği ücreti
ödemekle yükümlüdür (TBK.411/3).
Borçlar Kanuna göre,işçi, sözleşme gereğince parça başına veya götürü olarak çalışmayı
üstlendiği takdirde işveren, her işin başlamasından önce ona ödenecek birim ücretini bildirmek
zorundadır (TBK.412/1). Bu bildirimi yapmayan işveren, aynı veya benzer bir iş için
belirlenmiş olan birim ücretini ödemekle yükümlüdür (TBK.412/2).
Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da, işveren tarafından
işçiye, yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına
göre ödenerek, işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa işçi, iş sözleşmesini haklı sebeple
feshedebilir (İşK.24/II,f).
Verime göre ücret, zamana göre ücretle birlikte uygulanabilir. Karma sistem olarak
adlandırılan bu yöntemde işçinin ücreti hem ürettiği mal veya yaptığı iş, hem de çalıştığı süre
esas alınarak hesaplanır.

c) Yüzde Usulü Ücret
Ücretin yüzde usulü hesap edilmesi ancak belirli niteliklerdeki işyerleri açısından
mümkündür. Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki verilen ve hemen orada

yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde,
işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına yüzde
eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla kendi isteği ile müşteri tarafından işverene
bırakılan yahut da onun kontrolü altında bir araya toplanan paraları, işverenin işyerinde çalışan
tüm işçilere ödemesi halinde yüzde usulü ücretten söz edilir (İşK.51).
İşveren veya işveren vekili yukarıdaki yöntemle toplanan paraların kendisi tarafından
alındığında eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yükümlüdür (İşK.51/2).
Kanunda belirtilen ve benzeri niteliklere sahip işyerleri açısından ücretin yüzde usulü ile
belirlenmesi zorunluluk değildir. Bu tür işyerleri açısından da zamana göre ücret uygulaması
yapılabilir. Yüzde usulü ücret, zamana göre ücretle birlikte de uygulanabilir. Bu durumda
işçinin ücreti hem çalıştığı süre hem de yüzdeler esas alınarak belirlenir.
Yüzde usulü ücretin esasları Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması
Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir.

5- Ücretin Miktarı
a) Genel Olarak
İş sözleşmesinin tarafları, sözleşme ile bu sözleşmenin unsuru olan ücreti serbestçe
kararlaştırabilirler. Ücretin miktarı iş sözleşmesinin dışında, toplu iş sözleşmesi ile de
belirlenebilir. Her iki sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde ise, işveren asgari ücretten az
olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlüdür (TBK.401). Böyle bir durumda işçinin
ücreti belirlenirken aynı işte çalışan diğer işçilerin ücretleri göz önünde tutulur.
Ücret miktarı belirlenirken cinsiyet farklılığı gözetilemez. İşK.5/4,5’e göre, “Aynı veya
eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti
nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı
kılmaz”.

b) Asgari Ücret
Kural olarak ücretin miktarı iş sözleşmesinin taraflarınca serbestçe belirlenir. Ancak İş
Hukukuna hâkim olan işçiyi koruma ilkesi, tarafların bu özgürlüklerini sınırlamış ve önceden
saptanan asgari ücretin altında ücret miktarı belirlemelerini engellemiştir. Böylelikle işçinin
asgari yaşam standardını sağlayabilecek ücret alması, işverenin de bunun altında ücret
ödememesi amaçlanmıştır.
Asgari ücret kavramı, Asgari Ücret Yönetmeliğinde şöyle tanımlanmıştır: “İşçilere normal

bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür
gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek
ücrettir” (md.4/d).
Devletin işverenleri asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırmasını yasaklaması,
AY.55/1’de yer alan “Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri
ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” hükmünün bir
sonucudur. Aynı maddenin ikinci fıkrasında, “Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim
koşulları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur” hükmüne yer verilmiştir.
Asgari ücret, iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan her
türlü işçi hakkında uygulanır (İşK.39/1).
Asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu
aracılığı ile en geç iki senede bir kararlaştırılır (İşK.39/1). Komisyon kararları kesindir ve Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer (İşK.39/3).
Asgari ücret, normal günlük iş süresi esas alınarak belirlenir. Kısmi süreli iş sözleşmeleri
ile çalışan işçiler, çalıştıkları süre ile orantılı olarak asgari ücretten yararlanırlar. Asgari ücret
asıl ücrete ilişkindir ve ücret eklerini kapsamaz. Bir diğer ifade ile işveren tarafından sağlanan
çeşitli sosyal yardımlar asgari ücretten düşülemez.
İşçinin ücreti, asgari ücretin altında kararlaştırılmış olsa da, işçi asgari ücreti isteme
hakkına sahiptir. Asgari ücretin altında ücret ödeyen işveren hakkında idari para cezası
uygulanır (İşK.102/a). Ayrıca işçi İşK.24/II,e'de yer alan "İşveren tarafından işçinin ücreti
kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse"
hükmüne dayanarak iş sözleşmesini bildirimsiz feshedebilir.

6- Ücretin Ödenmesi
a) Ödeme Şekli
Ücret ve ekleri kural olarak, Türk parası ile ödenir. Ücret yabancı para olarak
kararlaştırılmış ise ödeme günündeki karşılığına göre Türk parası ile ödenebilir (İşK.32/2). İş
Kanunu bu hüküm ile ücret ödemesinin yabancı para olarak yapılmasına da imkân sağlamıştır.
Öte yandan ücret ödemesi emre muharrer senet (bono), kupon veya yurtta geçerli parayı temsil
ettiği iddia olunan bir senet veya diğer herhangi bir şekilde yapılamaz (İşK.32/5).
Asıl ücret dışında ek çıkarların ise para dışındaki araçlarla ödeneceği kararlaştırılabilir.
Örneğin yakacak yardımı olarak işçiye her yıl bir ton kömür verilmesinde aynî ödeme vardır.

b) Ödeme Yeri
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit ücret ekleri kural olarak, Türk parası ile
işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir (İşK.32/2). Ücret ve eklerinin
bunlardan hangisinde ödeneceğini taraflar iş ya da toplu iş sözleşmesi veya işyeri iç
yönetmelikleri ile kararlaştırabilirler. Ancak meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal
satan dükkân ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç, ücret ödemesi yapılacağı sözleşmeler
ile öngörülemez (İşK.32/6).
İş Kanununda yapılan değişiklikle kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla ücret
ödemelerinin banka hesabına yapılmasının zorunlu hale getirilebileceği öngörülmüştür
(İşK.32/2; TBK.407/1). Bu değişiklik sonrasında yürürlüğe giren Ücret, Prim, İkramiye ve Bu
Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik hükümleri
uyarınca, İş Kanunu hükümlerine tabi olan işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde
çalıştırdıkları işçi sayısının en az on olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları
her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla
ödemekle yükümlü tutulmuşlardır (md.10).

c) Ödeme Zamanı
Ücret ödemesi niteliği itibariyle dönemsel (periyodik) bir ödemedir. İşçi ücretleri kural
olarak, işin yapılmasından sonra ve en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş
sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir (İşK.32/5). Türk Borçlar Kanununa
göre de, “Aksine âdet olmadıkça, işçiye ücreti her ayın sonunda ödenir. Ancak, hizmet
sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle daha kısa ödeme süreleri belirlenebilir” (TBK.406/1).
Ücretin iş gününde ödenmesi gerekir. Eğer ödeme günü tatil gününe rastlarsa, ödeme tatili
izleyen ilk iş gününde yapılır.
Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen
işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle işçilerin kişisel kararlarına
dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi
grev (hak grevi) olarak nitelendirilemez (İşK.34/1). Bu işçilerin çalışmaktan kaçınmaları
nedeniyle iş sözleşmeleri feshedilemez ve yerlerine yeni işçi alınamaz. Çalışmaktan kaçınan
işçilerin işleri, işveren tarafından başkalarına yaptırılamaz (İşK.34/2). Ücretin zamanında
ödenmemesi halinde, işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir (İşK.24/II,e). Ayrıca
işveren hakkında idari para cezası uygulanır (İşK.102/a).
Ücret, kural olarak kanundaki en az ve en çok sürelere uymak suretiyle iş sözleşmesi veya

toplu iş sözleşmesi ile öngörülen zamanda ödenir. Ancak avans ödemesi bu kuralın istisnasıdır.
Buna göre işveren, işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde ve hakkaniyet gereği
ödeyebilecek durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlüdür (TBK.406/4).
İşçinin işverenden avans talep edebilmesi için, istediği miktar paraya ihtiyacı bulunmalı, istediği
avans tutarını hak etmiş ve işveren de hakkaniyet gereği bu ödemeyi yapabilecek durumda
olmalıdır.
İş sözleşmesinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme veya kanundan doğan para ile
ölçülebilen çıkarların tam olarak ödenmesi gerekir (İşK.32/6). Bu ödemeler için ayrıca ücret
ödeme zamanının beklenilmesine gerek yoktur.
Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır
(İşK.34/2). Öngörülen faiz oranı asıl ücretle birlikte ücret ekleri içinde geçerlidir. Toplu iş
sözleşmelerine dayanan ücret alacaklarına ise, en yüksek işletme kredisi faizi uygulanır
(STİSK.53/2). Ayrıca işçi İşK.24/II,e'de yer alan "İşveren tarafından işçinin ücreti kanun
hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse" hükmüne
dayanarak iş sözleşmesini bildirimsiz feshedebilir.

d) Ödemelerin Belgelendirilmesi
Uyuşmazlık halinde ücretin ödendiğini işveren ispatlamakla yükümlüdür. Bu nedenle
ücretin belgelendirilmesi özel öneme sahiptir. İşveren, işyerinde veya bankaya yaptığı
ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula
vermek zorundadır. Bu belgede ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta
tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi,
sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi kesintilerin ayrıca gösterilmesi gerekir
(İşK.37/1,2).
Yüzde usulü ücret uygulanan işyerlerinde, ücret ödemelerinin nasıl belgeleneceği ise ayrıca
düzenlenmiştir. Buna göre, yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işveren, her hesap pusulasının
genel toplamını gösteren bir belgeyi işçilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciye vermekle
yükümlüdür. Bu belgelerin şekli ve uygulama esasları iş sözleşmelerinde veya toplu iş
sözleşmelerinde gösterilir (İşK.52).
e) Ücret Zamanaşımı
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır (İşK.32/8). Zamanaşımı, alacağın
doğduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Beş yıllık zamanaşımı süresi ücret ekleri için de
geçerlidir.

Bu Bölümde Neler Öğrendik?

Ücret, iş sözleşmesinin asli unsurlarındandır. Ücret karşılığı olmaksızın iş sözleşmesi
oluşmaz. İşverenin ücret ödeme borcu, işçinin iş görme borcunun karşılığını oluşturur.
Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından
sağlanan ve para ile ödenen tutardır.
İş karşılığı yapılan nakit ödemeye asıl ücret denir. Bunun dışında işçiye kanun ya da
sözleşme uyarınca yapılan ödemeler ücret eklerini oluşturur. İkramiye, belirli dönemlerde veya
bazı özel nedenlere bağlı olarak, işçiyi ödüllendirmek ve daha iyi çalışmasını özendirmek
amacıyla yapılan ödemedir. Prim, aracılık ücreti işin sonucundan pay alma gibi ücret ekleri
vardır. İster asıl ister ek ücret olsun, miktarını belirleme yöntemleri bakımından genel olarak
zaman esası, yüzde usulü ve teşvik edici yöntemlerden bahsedebiliriz.
Ücretin miktarını belirleme bakımından taraflar serbesttir. Asgari ücret bunun emredici bir
istisnasıdır ve üçlü temsile dayanan bir Komisyon tarafından en geç 2 yılda bir tespit edilir.
Her çeşit ücret ve ekleri kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir
banka hesabına ödenir. Ücret periyodik bir ödemedir; işin yapılmasından sonra ve en geç ayda
bir ödenir. Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında
ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. İşçinin ve ailesinin hayatta
kalabilmesi için en temel ekonomik kaynak olduğunda, ücretin işçi ve işverenin eylem ve
işlemlerine karşı korunması büyük önem taşır. Ücretin haczi ve devri, ücretin takas edilmesi
kısıtlamaları, alt işveren işçilerinin korunmasına dair önlemler, işverenin ödeme güçlüğü
yaşaması halinde devreye giren garanti sistemi, ücret kesintisi cezası ve ücretten indirim
yapılamaması İş Kanununda öngörülen koruma yollarıdır. Diğer kanunlarda da kanuni ipotek
hakkı, haciz ve iflasta ücretin öncelikli alacak olması mekanizmalarına yer verilmiştir.

Sorular
1. İşçinin iş görme borcunun karşılığı olarak işverenin temel olarak hangi borcu ifa
etmesi gereklidir?
A. Ücret ödeme borcu
B. Eşit davranma borcu
C. Sadakat borcu
D. Emir ve talimatlara uyma borcu
E. Sosyal yardımlarda bulunma borcu
2. Aşağıdakilerden hangisi ücretin unsurları arasında yer almaz?
A. İş karşılığında ödenme
B. İşveren tarafından ödenme
C. Üçüncü kişiler tarafından ödenme
D. Haftada bir ödenme
E. Para ile ödenme
3. İşçilerin ikramiyeyi talep haklarının doğması için aşağıdakilerden hangisinin varlığı
zorunludur?
A. İkramiyenin işyeri uygulaması haline gelmiş olması
B. İşverenin işyerinde bir kısım işçiye ikramiye vermiş olması
C. Yılın belirli dönemlerine denk gelmesi (ulusal ve dini bayramlar vb.)
D. İkramiyenin belirli bir meblağın üzerinde olması
E. İşverenin performansını beğendiği işçilere ikramiye vereceğini duyurmuş olması
4. Ücretin ödenme zamanına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A. En geç ayda bir ödenmelidir.
B. En geç haftada bir ödenmelidir.
C. En geç onbeş günde bir ödenmelidir.
D. En geç yılda bir ödenmelidir.
E. İki günde bir ücret ödeneceğinin kararlaştırılması mümkün değildir.
Ücret ve ekleri kural olarak, Türk parası veya döviz ile ödenir.
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit ücret ekleri kural olarakişyerinde veya
özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir.
III. Ücreti ödeme gününden itibaren on gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi,
iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.
5. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. II ve III
I.
II.

Uygulama Soruları
A, 15 işçinin çalıştığı ve perakende oyuncak satışının yapıldığı bir işyerinde aylık
(maktu) ücret karşılığı çalışmakta ve ücretini işyerinde elden almaktadır. Hafta tatili ücretinin
ödenmediği gerekçesiyle işvereniyle tartışan A, iş sözleşmesini feshetmiştir.
B’nin çalıştığı işyerinde her yıl haziran ve aralık aylarında ikramiye ödenmektedir.
İşyerinde hırsızlık yapması nedeniyle 2010 yılının Eylül ayında iş sözleşmesi feshedilen B’ye
hiç bir ödeme yapılmamıştır. B, işçilik alacaklarını mahkeme yoluyla almak istemektedir.

1- A’nın ücretini elden alması hukuka uygun mudur?
A. Perakende satış yapılan işyerlerinde ücret ödenmesi yasaklandığı için hukuka aykırıdır
B. Tüm işçilerin ücretinin banka aracılığıyla ödenmesi zorunluluğu olduğu için hukuka
aykırıdır
C. Perakende satış yapılan işyerlerinde çalışanların ücretleri ödenebileceği için hukuka
uygundur
D. İşyerinde 5’den fazla işçi çalışması nedeniyle banka aracılığıyla ödenme
zorunluluğu doğduğu için hukuka aykırıdır
E. İşveren tarafından ödendiği için hukuka uygundur
2- A’nın hafta tatili ücretine ilişkin görüşüyle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A. Aylık ücret karşılığı çalışmada hafta tatili ücreti ayrıca ödenmez
B. Bir günlük ücreti kadar hafta tatili ücreti ödenmelidir
C. Hafta tatili ücretine hak kazanmak için bir yıllık bekleme süresi geçirilmelidir
D. A, hafta tatilinde çalışmadan ücrete hak kazanır
E. Hafta tatili çalışılmış gibi sayılan hallerdendir
3- B’nin ücret alacağı hangi yıl itibariyle zamanaşımına uğramıştır?
A. 2011
B. 2012
C. 2013
D. 2014
E. 2015
4- B’nin iş sözleşmesi feshedildiğinde ödenmesi gereken ikramiye tutarı ne kadardır?
A. Yarım ikramiye
B. Bir ikramiye
C. İki ikramiye
D. Üç ikramiye
E. Dört ikramiye

14. HAFTA
İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar – IV
(İşverenin Borçları)

İÇİNDEKİLER
Ücret dışındaki işveren borçlarından işçiyi gözetme borcu çerçevesinde işçinin maddi varlığı
ve kişiliğinin korunmasına dair ilkeleri, ağırlıklı olarak Borçlar Kanunu ve İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu düzenlemelerine dayandırarak anlatacağız.
Son olarak işverenin çalışanları arasında ayrımcılık yapma yasağı ve eşit davranma borcu ve
buna aykırılık halinde işçinin hakları da İş Kanunu yanında diğer mevzuat hükümleri dikkate
ışığında incelenecektir

İLGİ OLUŞTURAN SORULAR


Eşit davranma borcu ücreti de kapsar mı? İşveren herkese eşit ücret vermek zorunda
mı?



Taşeron işçileri alamadıkları ücretlerini asıl işverenden isteyebilirler mi?

Bölüm’de Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Gözetme
borcu

Eşit
davranma

Kazanım
İş güvenliği ile ilgili
işveren sorumluluğunun esas
olduğu bilinci
“Temel haklar” ile bağı
kurulacak

Nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Günlük hayattan örneklerden
yararlanılacak
Uluslararası sözleşme, örnek
olay ve yargı kararlarından
yararlanılacak

ANAHTAR KAVRAMLAR





Ücretin korunması
Çalışmaktan kaçınma hakkı
Gözetme Borcu
Eşit Davranma Borcu

7- Ücretin Korunması
Ücretin işçinin en önemli ve genellikle tek gelir kaynağı olması, onun özel olarak
korunmasını gerekli kılar. İşçi ücreti üzerinde tasarruf etme yetkisine sahiptir. Bu nedenle
ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir (TBK.407/3).
Ücret, sosyal boyutu da göz önüne alınarak çeşitli hükümler ile korunmuştur. Ücreti
koruyucu belli başlı düzenlemeler şunlardır:

a) Ücretin Haczi ve Devri
İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve
temlik olunamaz. Ancak işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından
takdir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. Bir diğer ifade ile ücretin dörtte birinin haczi
veya devri halinde kalan miktar işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için yeterli olmadığı
takdirde, haciz veya devir edilebilecek miktar daha da daralır. Ayrıca haciz ve devre ilişkin
sınırlamalar nafaka borcu için uygulanmaz (İşK.35).
Türk Borçlar Kanununda da benzer düzenlemeye yer verilmiştir. Türk Borçlar Kanunu, İş
Kanunundan farklı olarak gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesinin
geçersiz olduğunu hüküm altına almıştır (TBK.410/2).
Kamu alacaklarında ise, haczedilecek ücret tutarı, üçte birden çok ve dörtte birden az
olamaz. Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haczedilemez
(AATUHK.K.71).

b) Ücretin Takası
İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin onayı olmadıkça takas
edemez.Ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla hüküm altına alınmış bir
zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir (TBK.407/2). Buna
göre, işçinin kasten verdiği zararlar dolayısıyla yapılabilecek takas işçinin ücretinin dörtte birini
geçemeyecektir.

c) Alt İşverenlerin Ücret Borçlarının Ödenmesi
Genel ve katma bütçeli dairelerle yerel yönetimler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut
özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl
işverenler yükleniciye verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım

işlerinde çalışan işçilerden kendi işverenlerince ücretleri ödenmeyenlerin bulunup
bulunmadığının kontrolü ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri
ödenmeyen varsa yüklenici veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların
hakedişlerinden öderler (İşK.36/1).
Bunun için hakediş ödeneceği ilgili idare tarafından işyerinde şantiye şefliği, işyeri ilân
tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu alanlarda işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilân asılmak
suretiyle duyurulur. Ücret alacağı olan işçilerin her hakediş dönemi için olan ücret alacaklarının
üç aylık tutarından fazlası hakkında yukarıda belirttiğimiz idarelerin herhangi bir sorumluluğu
yoktur (İşK.36/2).
İşK.36/1’de sayılan idarelerde görev alan yüklenicilerin bu idarelerdeki her çeşit güvence
ve hakedişleri üzerinde yapılacak her türlü devir ve el değiştirme işlemleri veya haciz ve icra
takibi bu işte çalışan işçilerin ücret alacaklarından fazlası için hüküm ifade eder (İşK.36/3).
Kamu tüzel kişilerine ve bazı kuruluşlara verilen ve yukarıda açıklanan yetkileri İşK.2/6
gereğince asıl işveren olarak sorumluluk taşıyan bütün işverenler de kullanmaya yetkilidir
(İşK.36/son).

d) Öncelikli Alacak
 İflas halinde: İcra ve İflas Kanununa göre, işçi ücretleri öncelikli alacaklardandır.
İşverenin iflası halinde, işçilerin iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde işleyen kanun ve
sözleşmelerden doğan ücret ve para ile ölçülebilen çıkarları, ihbar ve kıdem tazminatları, kamu
alacakları ve rehinle güvence altına alınan alacaklardan sonra birinci sırada yer alır
(İİK.206,207). Bunlar tam olarak ödendikten sonra diğer sıradaki alacaklılara geçilir.
 Haciz halinde: İşveren hakkındaki icra takibinde haczedilen malların satış tutarı,
alacaklıların alacaklarının tamamını ödemeye yetmez ise icra dairesi, alacaklıların bir sıra
cetvelini yapar. Bu sıra cetvelinde ücret alacakları birinci sırada yer alır (İİK.140). Ayrıca bir
işverenin üçüncü kişiye karşı olan borçlarından dolayı işyerinde bulunan tesisat, malzeme, ham,
yarı işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra takibi, bu işyerinde
çalışan işçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki üç aylık dönem içerisinde ücret
alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan miktar üzerinde hüküm ifade eder
(İşK.36/4).

e) İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi
İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri iş sözleşmesine bağlı olarak

çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın
ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere,
işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile
İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur (İSK.ek.1).
Ücret Garanti Fonunun oluşum ve uygulanmasına ilişkin esaslar, bu amaçla çıkarılan Ücret
Garanti Fonu Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Ücret Garanti Fonu, İşsizlik Sigortası Fonu
kapsamında işletilir ve yönetilir (ÜGFY.5).
İşverenin ödeme aczine düşmesi halinde ücret garanti fonundan sadece İş Kanununun
kapsamına giren işçiler değil; İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan tüm çalışanlar
yararlanırlar.
Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne
düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak asıl
ücret üzerinden ödeme yapılır. Yönetmeliğe göre, işçi alacak belgesi işverenin ödeme
güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin olmalıdır. Günlük ücret alacağı
5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşamaz
(ÜGFY.9/1-3).
Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık
toplamının yüzde biridir (İSK.ek.11/2).
İşçinin alacağının üç aylık ücretinden fazla olması halinde, işçi kalan kısmını işverenden
genel hükümlere göre isteyebilir.

f) Ücret Kesintisi Cezası
İşveren yönetim hakkını kullanarak işçiye disiplin cezası verebilir. İşveren veya işveren
vekilinin bu yetkisini kullanabilmesi için disiplin suçu ve bu suç için öngörülen ceza, iş veya
toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmiş olmalıdır.
İş veya toplu iş sözleşmesinde disiplin cezası olarak işçinin ücretinden bir miktar kesinti
yapılması öngörülebilir. İşveren toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan
sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez (İşK.38/1). Ancak bu durumda ücret
kesintisi miktarı da, iş veya toplu iş sözleşmesinde düzenlenmiş olmalıdır. İşçi hakkında
uygulanabilecek ücret kesintisi cezasının en çok miktarı ve bu miktarın nasıl kesileceği hususu
İşK.38/2 ile düzenlenmiştir. Buna göre, işçi ücretlerinden bu yolla yapılacak kesintiler bir ayda
iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki
günlük kazancından fazla olamaz. Sözleşmelere iki gündelikten daha fazla ücret kesintisine

imkân veren hükümler konulduğu takdirde, anılan hükümler geçersiz olacaktır. İşçi
ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye nedenleri ile birlikte hemen bildirilmesi
gerekir.
İşçinin ücretinden ceza olarak kesilen paralar işçilerin eğitimi ve sosyal işleri için kullanılıp
harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına, kesildiği tarihten itibaren bir
ay içinde yatırılır. Her işveren, işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmakla yükümlüdür.
Birikmiş bulunan paraların nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından belirlenir
(İşK.38/3).

g) İşçilerin Çalışmaktan Kaçınmaları
Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen
işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak
iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi hak grevi
olarak nitelendirilemez (İşK.34/1). Ücreti ödenmeyen işçilerin çalışmaktan kaçınmaları kişisel
kararlarına değil, bir kuruluşun kararına dayandığı takdirde kanundışı grev söz konusu olur
(STİSK.58/3).
Bu işçilerin çalışmaktan kaçınmaları nedeniyle iş sözleşmeleri feshedilemez ve yerine yeni
işçi alınamaz. Çalışmaktan kaçınan işçilerin işleri başkalarına yaptırılamaz (İşK.34/2).
İşçiler sadece asıl ücretlerinin değil ücret eklerinin de ödeme gününden itibaren yirmi gün
içinde mücbir neden dışında dönmemesi halinde çalışmaktan kaçınabilirler.
İşverenin ücret ödeme borcunu yerine getirememesi bir mücbir sebepten kaynaklandığı
takdirde, işçiler çalışmaktan kaçınamazlar. Mücbir sebep, önceden öngörülemeyen,
kaçınılamayan, kusur dışında meydana gelen olaylardır. İşverenin ödeme yapamadığı için
hammadde temin edememesi ve işletmenin ekonomik krize girmesi bir mücbir sebep olarak
kabul edilemez. İşçilerin çalışmaktan kaçındıkları süre içerisinde de ücrete hak kazandıkları
görüşündeyiz. Yargıtay kararları aksi yöndedir.
Sözleşmeler ile belirlenen günde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek
faiz oranı uygulanır (İşK.34/1). İşçilerin Kanunda öngörülen faizi isteyebilmeleri için ücretin
gününde ödenmemiş olması yeterlidir, ayrıca ödeme tarihinden itibaren yirmi gün geçmiş
olmasına gerek yoktur.

h) Ücretten İndirim Yapılamaması
Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara
indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu
Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden
her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz (İşK.62). Örneğin haftalık kırk beş saatlik en
çok çalışma süresinin bir kanun değişikliği ile kırk saate indirilmesi halinde, işveren bu
değişikliğe dayanarak işçi ücretinde bir indirime gidemez.

ı) İşverenin Temerrüdü Halinde İşçinin Ücrete Hak Kazanması
Türk Borçlar Kanununda işverenin temerrüdü halinde işçinin ücrete hak kazanacağı hükme
bağlanmıştır. İşveren, iş görme ediminin yerine getirilmesini kusuruyla engellerse veya edimi
kabulde temerrüde düşerse, işçiye ücretini ödemekle yükümlü olup, işçiden bu edimini daha
sonra yerine getirmesini isteyemez. Ancak, işçinin bu engelleme sebebiyle yapmaktan
kurtulduğu giderler ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı
yararlar ücretinden indirilir (TBK.408).

i) Kanuni İpotek
Taşınmaz inşaatında çalışan işçilerin ücret alacakları için o taşınmaz üzerinde kanuni
ipotek hakları vardır. İşçilerin bu haklarından başlangıçta sözleşme ile vazgeçmeleri mümkün
değildir (TMK.893).

II- İŞÇİYİ GÖZETME BORCU
İş sözleşmesinin işçi ile işveren arasında bağımlı ve kişisel ilişki kuran bir sözleşme olması,
taraflara bazı borçlar daha yüklemektedir. Bunun sonucu olarak işçi işverene karşı sadakat;
işveren de işçiye karşı gözetme (koruma) borcu altındadır.
İşverenin işçiyi gözetme borcu, işverenin işçinin çıkarlarını koruması ve ona zarar
verebilecek davranışlardan kaçınmasını ifade eder. İşçinin sadakat borcunda olduğu gibi,
işverenin işçiyi gözetme borcu da somut sınırları olmayan geniş kapsamlı bir borçtur. İşverenin
işçiyi gözetme borcunun kapsamı dürüstlük ve iyiniyet kuralları (TMK.2) esas alınarak
belirlenir. İşçiyi sağlığına uygun işte çalıştırmak, işçiye iş verirken işçinin hastalık, doğum,
gebelik gibi özel durumlarını göz önünde bulundurmak, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
almak, işyerinde işçinin sağlığı ve vücut bütünlüğünü korumak ve işçiyi yapacağı iş konusunda

aydınlatmak gözetme borcu kapsamında örnek olarak sayılabilir. İşverenin işçiyi gözetme
borcu, sadece işçinin kendisini değil; onun işyerine getirdiği eşyalarını da korumasını gerektirir.
İşveren gözetme borcunun gereği olarak öncelikle işçinin kişiliğini koruma borcu
altındadır. İşçinin kişiliğinin korunması, onun yaşamının, sağlığının, vücut bütünlüğünün,
onurunun, kişisel ve mesleki saygınlığının, özel yaşam alanın korunmasını gerektirir. Türk
Borçlar Kanununa göre, “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı
göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin
psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar
görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür” (TBK.417/1). İşçinin kişiliğinin
korunması gereği, işverenin yönetim hakkının sınırını da oluşturur. Bunun sonucu olarak
işveren işçiye, işçinin kişilik haklarına aykırı talimatlar veremez.
Türk Borçlar Kanunu, işverenin özellikle işçilerin psikolojik (manevi taciz/mobbing) ve cinsel
tacize uğramamaları ve bu tür tacize uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için önlem
almakla yükümlü olduğunu hüküm altına almıştır. Psikolojik taciz işçilerin birbirlerine ya da
işveren veya işveren vekillerinin işçilere karşı sistematik olarak ve uzun bir süreden beri
düşmanlık beslemesi, kasten güçlük çıkarması, eziyet veya tehdit etmesi, aşağılaması gibi
davranışlarla işçiyi işyerinde çalışmaktan bezdiren ve sosyal ortamdan uzaklaştıran
davranışlardır. Cinsel taciz ise işçinin istemi dışında başkalarının cinsel amaç taşıyan söz veya
eylemleri ile karşı karşıya kalmasıdır.
İşverenin işçiye ait kişisel bilgileri koruması gerekliliğine ilişkin olarak hem Türk Borçlar
Kanununda hem de İş Kanununda düzenleme bulunmaktadır. İşveren, iş ilişkisi devamı
süresince edindiği işçiye ait kişisel verileri, ancak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili veya iş
sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilir (TBK.419). İşveren, işçi hakkında
edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında
işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür (İşK.75/2).
İşverenin işçiyi gözetme borcu içerisinde en kapsamlı yükümlülükleri, iş sağlığı ve
güvenliğini sağlama borcuna ilişkindir. İşverenin işyerinde alması gereken iş sağlığı ve
güvenliği önlemleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir. Kanunun 4/1. maddesine göre, "İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve
güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve
bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve
gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi
ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği

tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Risk
değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik
yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki
çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır". Benzer
düzenleme Türk Borçlar Kanununda da yer almaktadır (TBK.417/2).
İşverenin işçiyi gözetme borcuna veya kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle
işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların
tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir (TBK.417/3).
İşverenin, gözetme borcuna aykırı hareket etmesi nedeniyle işçi uğradığı Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından karşılanmayan maddi zararı ile manevi zararların tazminini işverenden
isteyebilir (TBK.51, 56). İşçinin ölümü halinde ise, işçinin yakınlarının destekten yoksun kalma
ve manevi tazminat isteme hakkı vardır (TBK.53-56). İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
yukarıdaki yaptırımlar dışında, işçiye çalışmaktan kaçınma (İŞSGK.13) ve İş Kanunu da iş
sözleşmesini feshetme hakkı tanımıştır (İşK.83).

III- EŞİT DAVRANMA BORCU
İşverenin, aynı işyeri veya işletmede çalışan işçilere, objektif ve haklı olmayan sebeplere
dayanarak farklı işlemde bulunması yasaktır. Buna, işverenin eşit davranma borcu denir. Ancak
burada sözü edilen eşitlik, mutlak bir eşitlik değil; eşit durumda olan kişiler arasındaki eşitliktir.
Aksi uygulama, bir diğer deyişle, eşit olmayan kişilere eşit davranmak başlı başına eşitsizlik
teşkil edebilir. Objektif ve haklı sebeplerin bulunması halinde ise, işverenin eşit davranma
borcundan söz edilemez.
İşverenin eşit davranma borcu ancak aynı işyerine ait işçiler arasında geçerlidir. Bir işyerinde
çalışan işçilerin, bir başka işverene ait işyerindeki uygulamayı emsal göstermek suretiyle kendi
işvereninin eşit davranmasını isteme hakkı yoktur.
İşverenin eşit davranma borcunun kapsamı ve sonuçları İşK.5’de düzenlenmiştir. Genel bir
ifade ile iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri
sebeplere dayalı ayırım yapılamaz (İşK.5/1). Madde metninde belirtilen sebepler sınırlı olarak
sayılmamıştır. Bu nedenle hükümde yer alan sebeplere benzer başkaca sebeplere dayalı olarak
da ayrım yapılamaz.
Ayrıca işverenin eşit davranma borcunun kapsamı, cinsiyet ve sözleşme türlerine göre özel
olarak düzenlenmiştir. Bunlar:
 İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan

işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz
(İşK.5/2).
 İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş
sözleşmesinin yapılmasında, koşullarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona
ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz
(İşK.5/3). Biyolojik veya işin niteliğinden kaynaklanan ayrımlar ise haksız ayrım kabul
edilmez.
 Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz
(İşK.5/4). İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir
ücretin uygulanmasını haklı kılmaz (İşK.5/5).
 Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça,
salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal
işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz (İşK.12/1).
 Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça,
salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme
tâbi tutulamaz (İşK.13/2).
İş ilişkisinin devamı süresince veya iş ilişkisinin sona ermesinde işveren, İşK.5’de
düzenlenen eşit davranma borcuna aykırı davrandığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki
ayrımcılık tazminatı olarak adlandırabileceğimiz uygun bir tazminat ve ayrıca yoksun
bırakıldığı haklarını isteyebilir. Ancak işveren tarafından sendikal nedenlerle yapılan ayrım
halinde 6356 sayılı STİSK.25’de düzenlenen sendikal tazminata ilişkin hükümler uygulanır
(İşK.5/6). Ayrımcılık tazminatının hesaplanmasında çıplak ücret esas alınır. Bu tazminat
hakkında da on yıllık zamanaşımı süresi geçerlidir (TBK.146).
İşverenin eşit davranma borcuna ilişkin hükümlere aykırı davrandığını ispat yükü işçi
üzerindedir. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu
ortaya koyduğunda ispat yükü yer değiştirir ve işveren böyle bir ihlalin olmadığını ispat etmekle
yükümlü olur (İşK.5/7).
İşverenin eşit davranma borcunun mutlak olduğu yani işverenin hiç bir biçimde ayrım
yapamayacağı haller dışında bu borcun mutlak olmadığı bir başka deyişle işverenin objektif
ölçütlerle ayrım yapabileceği haller vardır.
Eşit davranma yapma borcunun mutlak olduğu haller şunlardır:
 Sosyal yardımların verilmesinde, işveren işçilere eşit davranmak zorundadır. Ancak
işveren, sosyal yardımları işyerinde çalışan işçilerin tamamına verebileceği gibi belirli bir gruba

da verebilir. İşverenin grup içerisinde işçi ayrımı yapması ise mümkün değildir. Sosyal
yardımların belirli bir gruba verilmesinde de objektif esaslar bulunmalıdır. İşveren, sosyal
yardımların verilmesinde işçiler arasında cinsiyet, aile, ırk, dil, din, mezhep ve siyasi düşünce
yönünden herhangi bir ayrım yapamaz.
 İşveren yönetim hakkını kullanırken işçilere eşit davranma borcu altındadır. İşverenin,
sigara içme yasağı, kapı kontrolleri, fazla çalışma, gece çalışması, tatil günü çalışması, disiplin
hükümlerinin uygulanması gibi konularda işçiler arasında objektif ve haklı olmayan ayrımlar
yapması yasaktır. İşveren, bir sendikaya üye olan ve olmayan işçilerle veya ayrı sendikalara
üye olan işçiler arasında çalışma koşullarının uygulanmasında herhangi bir ayrım yapamaz
(STİSK.25/2).
Eşit işlem yapma borcunun mutlak olmadığı haller ise şunlardır:
 İşçi ücretlerinin belirlenmesinde işveren, mutlak olarak eşit davranmak zorunda
değildir. Bu nedenle, uzmanlık, yaş, kıdem, öğrenim, yetenek, çalışkanlık gibi nedenlerle
işçilere farklı ücret verilebilir. Örneğin, işverenin, vasıfsız bir işçi ile bir elektrik mühendisine
aynı ücreti vermemesi eşit davranma borcuna aykırılık teşkil etmez. Ücret miktarının
belirlenmesinde işin ve işçinin niteliği esas alınır. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet
nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz (İşK.5/4).
 İşveren, işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde de mutlak olarak eşit davranmak zorunda
değildir. İşverenin bir işçiyi işten çıkarması, aynı zamanda işe alınmış veya aynı konumdaki
diğer işçilerin de işten çıkarılmasını gerektirmez. İş sözleşmesinin tarafları arasında kişisel
ilişki kuran bir sözleşme olması nedeniyle, sözleşmenin sona ermesinde de, işçinin kişisel
durumu ve özellikleri esas alınır. Ancak işveren bir sendikaya üye olan işçilerle, sendika üyesi
olmayan işçiler veya farklı sendikalara üye olan işçiler arasında iş sözleşmesinin sona ermesi
bakımından ayrım yapamaz. İşverenin böyle bir davranışı işçiye sendikal tazminat ödenmesini
gerektirir (STİSK.25/5).
İşverenin eşit davranma borcuna aykırı hareket etmesinin yukarıda açıklanan hukuki
yaptırımının dışında ceza yaptırımları da bulunmaktadır. İşK.99'da, İşK.5'de belirtilen ilke ve
yükümlülüklere aykırı hareket işveren ve işveren vekilleri için idari para cezası öngörülmüştür.
Ayrıca TCK.122'de bir kişinin işe alınmasını veya alınmamasını dil, ırk, renk, cinsiyet,
engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere bağlayan kişi
hakkında hapis ve adli para cezası hüküm altına alınmıştır.

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Kişisel ilişki kuran bir sözleşme olması nedeniyle iş sözleşmesi işverene karşı sadakat;
işçiye karşı gözetme (koruma) borcu doğurur. İşverenin gözetme borcu, işçinin çıkarlarını
koruması ve onun maddi ve manevi varlığına zarar verebilecek davranışlardan kaçınmasını
anlatır. Bu, somut sınırları olmayan geniş kapsamlı bir borçtur; kapsamı dürüstlük ve iyiniyet
kuralları esas alınarak belirlenir.
İşverenin işçiyi gözetme borcu içerisinde en kapsamlı yükümlülükleri, iş sağlığı ve
güvenliğini sağlama borcuna ilişkindir. İşverenin işyerinde alması gereken iş sağlığı ve
güvenliği önlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Tehlikelere karşı sigorta yaptırma yükümünü de koruma önlemi ve bunun garanti altına
alınması olarak görebiliriz.
İşveren, aynı işyeri veya işletmede çalışan işçilere, objektif ve haklı olmayan sebeplere
dayanarak farklı işlemde bulunamaz. İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç,
din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. İşverenin eşit davranma borcu
denilen bu kuraldaki eşitlik, mutlak bir eşitlik değildir, eşit durumda olan kişiler arasında geçerli
bir eşitliktir.
İşveren yönetim hakkını kullanırken işçilere eşit davranma borcu altındadır.
Eşit işlem yapma borcunun mutlak olmadığı haller arasında ücretlerinin belirlenmesi,
işçilerin iş sözleşmelerinin feshi sayılabilir. Eşit davranma borcuna aykırı hareket etmenin
hukuki yaptırımı yanında cezai ve idari yaptırımları da vardır.

Sorular
I.
İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve
temlik olunamaz.
II. Türk Borçlar Kanunu’na göre gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya
rehnedilmesi mümkündür.
III. Kamu alacaklarında, haczedilecek ücret tutarı, üçte birden çok ve dörtte birden az olamaz.
1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve III
E. I ve II
2. İşçinin ücretinin takas edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin varlığı
zorunludur?
A. İşçinin rıza göstermesi
B. İşçinin işverene geçmişten gelen bir borcunun olması
C. İşçinin taksirle işyerindeki araç ve gereçlere zarar vermesi
D. İşçinin, iş sözleşmesine ücretinin takas edilemeyeceğine dair bir hüküm koymaması
E. Ücretin asgari ücret sınırının altında olmaması
3. Aşağıdaki hallerden hangisinde işçilerin ücret alacakları öncelikli alacak olarak
değerlendirilir?
A. İflas ve haciz
B. Şirketlerin birleşmesi ve katılması
C. Grev ve lokavt
D. İşyerinin ve iş sözleşmesinin devri
E. İşyerinin kapatılması ve taşınması
İşverenin, aynı işyeri veya işletmede çalışan işçilere, objektif ve haklı olmayan sebeplere
dayanarak farklı işlemde bulunması yasaktır.
II. İşverenin eşit davranma borcu ancak aynı işyerine ait işçiler arasında geçerlidir
III. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan
işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem
yapamaz.
4. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III
5. Aşağıdaki hallerden hangisinde eşit işlem yapma borcu mutlak bir şekilde uygulanır?
A. İşçiler arasında yaş farklarının bulunması
B. İşçiler arasında kıdem farklarının bulunması
C. İşçiler arasında verimlilik farklarının bulunması
D. İşçiler arasında cinsiyet farkının bulunması
E. İşçiler arasında öğrenim düzeyi farklarının bulunması
I.

Uygulama Soruları
A, asgari ücret karşılığında çalışan bir işçidir. Kefil olduğu bir banka kredisi nedeniyle
ücretine haciz konmuştur.
B, uluslararası ticaret yapan bir işletmede 6 yıldır şoför olarak çalışmaktadır. İşvereninin
iflas etmesi nedeniyle ücret alacağı birikmiştir.
C, demir-çelik fabrikasında çalışan bir işçidir. Kömür maden sahasında meydana gelen
bir heyelan nedeniyle fabrikada ocaklar bir süre kapalı kaldığından üretim yapılamamış ve
ücretler gününde ödenmesine rağmen ikramiyeler ödenmemiştir. İkramiyelerin sonraki ayın
ücretiyle birlikte ödeneceğinin duyurulmasına rağmen C, ikramiyenin ödenmesi gereken
tarihten yirmi gün sonra çalışmayı reddetmiştir. On gün boyunca çalışmayan ve ikramiyenin
ödenmesiyle çalışmaya hazırlanan C, ücretinin çalışmaktan kaçındığı günlerin düşülerek hesap
edildiğini anlayınca çalışmaktan kaçınmaya devam etmiştir.
İstanbul, Zeytinburnu’da kurulu bir X işyerinde çalışan işçilerden, Avrupa yakasında
ikamet edenler için servis hizmeti sağlanmakta, Anadolu yakasında ikamet edenlerin ise toplu
taşıma giderleri karşılanmaktadır. Bu uygulamanın ayrımcılık olduğunu iddia eden işçi D,
kendilerine de servis sağlanmayacaksa kimsenin yararlandırılmaması gerektiğini dile
getirmektedir. İşveren ise Anadolu yakasına koyulacak servisin zaman ve maliyet artışı
getireceğini, Avrupa yakası servisinin ise toplu taşımadan dahi daha az maliyetle
yürütüldüğünü savunmaktadır.
Sorular
1- A’nın ücreti hangi orana kadar haczedilebilir?
A. 1/10
B. 1/5
C. 1/4
D. 1/3
E. 1/2
2- B’nin ücret alacağıyla ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Son 1 yıllık ücret alacağını ücret garanti fonundan alabilir
B. Son 6 aylık ücret alacağını ücret garanti fonundan alabilir
C. Son 3aylık ücret alacağını ücret garanti fonundan alabilir
D. Son 1 aylık ücret alacağını ücret garanti fonundan alabilir
E. Ücret garanti fonundan ödeme alamaz
3- C’nin durumuyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A. İkramiyenin gününde ödenmemesi çalışmaktan kaçınma hakkı vermemektedir
B. Çalışmaktan kaçınılarak geçirilen süreler için ücret ödenmez
C. İkramiyenin gününde ödenmemesi mücbir sebepten kaynaklandığından
çalışmaktan kaçınma imkânı bulunmamaktadır
D. C’nin davranışı kanunun koruma amacına uygun olmayan tarzda gelişmiştir
E. Çalışmaktan kaçınma hakkı son çare olarak başvurulabilecek bir yöntemdir
4- D’nin söylemleri ve işverenin savunmasına ilişkin verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Sosyal yardımlarda işverenin mutlak eşitlik borcu bulunmaktadır.
B. Eşitlik ancak aynı coğrafi bölgede ikamet edenler arasında kurulabilir
C. İşverenin bu konuda maliyetleri gözeterek işletmesel karar alabilme hakkı
bulunmaktadır
D. Bir yardımın belirli bir grup işçiye fiilen uygulanamaması nedeniyle diğer işçilerin de
bu hizmetten mahrum bırakılmaları sosyal koruma mantığına aykırıdır
E. İşveren, işyerine yakın ikameti teşvik edecek tasarruflarda bulunabilir

KAYNAKÇA

Anayasa
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
4857 sayılı İş Kanunu,
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Basın İş Kanunu
Deniz İş Kanunu
Hafta Tatili Kanunu
Çelik-Caniklioğlu-Canbolat, İş Hukuku Dersleri, 27.Bası, Beta Yay., İstanbul, 2017,
Demircioğlu - Centel, İş Hukuku, 17.Bası, Beta Yay., İstanbul, 2016
Köseoğlu, Ali Cengiz, İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Nedenlerle Bildirimli Feshi, Beta
Yay. İstanbul, 2012
Türk Borçlar Kanunu
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
Asgari Ücret Yönetmeliği
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Alt İşverenlik Yönetmeliği

