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1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ - I

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, iş sözleşmesinin ne şekilde sona ereceği konusu işlenecektir. İş sözleşmesi,
temel olarak fesih yoluyla veya fesih olmaksızın sona ermekte/erdirilmektedir. Sözleşmenin
fesih yoluyla sona ermesi, kendi içerisinde bildirimli ve bildirimsiz fesih olmak üzere iki ana
başlıkta incelenirken, fesih olmaksızın sona ermesi ise tarafların anlaşması, sözleşme süresinin
dolması ve taraflardan birinin ölümü durumlarında söz konusu olmaktadır. İlaveten, iş
sözleşmesinin karşılıklı irade beyanları neticesinde oluşmasına bağlı olarak, irade beyanında
bulunacak kişilerin bir takım özellikleri haiz olmaması veya sözleşmenin akdedilmesi
esnasında iradelerinin yanlış tecelli etmesine sebebiyet veren hallerin varlığı halinde
sözleşmenin geçersizliği de gündeme gelmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşveren işçinin işine istediği her zaman son verebilir mi?
2) İş sözleşmesi miras olarak bırakılabilir mi?
3) Bir iş sözleşmesi kapsamında çalışmakta iken yeni bir iş bulmak amacıyla iş arama
izninin kullanılması mümkün müdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Çalışma hayatında sıkça

İş sözleşmesinin

İş sözleşmesinin hangi yollarla

karşılaşılan sözleşmenin sona

sona ermesi

sona erebileceğinin öğrenilmesi

ermesi yol/yöntemlerinin
incelenmesiyle
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Anahtar Kavramlar


İkale



Sözleşmenin Geçersizliği



Bildirimli Fesih



Bildirim Süreleri



Yeni İş Arama İzni
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1.1. 22- İş Sözleşmesinin Fesih Olmaksızın Sona Ermesi
1.1.1. Tarafların Anlaşması
İş sözleşmesinin tarafları anlaşarak sözleşmeyi her zaman sona erdirebilirler. Tarafların
sözleşmeyi sona erdirmeye yönelik bu anlaşmasına bozma sözleşmesi (ikale) adı verilir. Sona
erdirilen iş sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olmasının bir önemi yoktur. Belirli
süreli iş sözleşmelerinde taraflar, sözleşmeyi süresinin dolmasını beklemeden anlaşarak
sonlandırabilirler. Bozma sözleşmesi açık veya örtülü olarak da yapılabilir. Kamu sektöründe
işçi olarak çalışan kişinin memur kadrosuna aktarılması ve işçinin memur olarak çalışmayı
sürdürmesi halinde iş sözleşmesinin örtülü bir anlaşma ile sona erdiği kabul edilir.
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa, tarafların
sözleşmeyi anlaşarak sona erdirmeleri halinde ayrıca bildirim sürelerinin geçmesini beklemeye
gerek yoktur. Taraflar bozma sözleşmesinde iş sözleşmesinin ne zaman sona ereceğini de
kararlaştırabilirler. Sözleşmenin tarafların anlaşmasıyla sona ermesi halinde, taraflar arasında
tazminat borcu doğmaz.
İş sözleşmesinin tarafların anlaşması ile sona ermesi halinde işçi, ihbar ve kıdem
tazminatlarına hak kazanamaz ve iş güvencesi hükümlerinden yararlanmak suretiyle işine geri
dönemez.

1.1.2. Sözleşme Süresinin Dolması
Belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin dolması halinde, iş sözleşmesi herhangi bir
ihbar ve fesih bildirimine gerek kalmadan kendiliğinden sona erer. Bununla birlikte, taraflar
sözleşmenin sona erme tarihinden belirli bir süre önce sözleşmeyi yenilemek istemeyen tarafın
karşı tarafa bildirimde bulunmasını kararlaştırabilirler (TBK.430/1).
İş sözleşmesi süresinin belirli bir işin tamamlanmasına veya belirli bir olgunun ortaya
çıkmasına bağlı olması halinde ise, işin tamamlanması veya öngörülen olgunun ortaya
çıkmasıyla iş sözleşmesi sona erer. Örneğin, bir binayı boyama işi için yapılan iş sözleşmesinde,
boyama işleminin bitmesiyle birlikte, iş sözleşmesi de ortadan kalkar.
İş sözleşmesinde öngörülen sürenin dolmasına rağmen tarafların sözleşmeden
kaynaklanan borçlarını yerine getirmeye (işçi iş görmeye, işveren de ücret ödemeye) devam
etmeleri halinde sözleşme, belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. Ancak, sözleşmenin belirli süreli
olarak yenilenmesini gerektiren esaslı bir sebebin varlığı hâlinde, üst üste belirli süreli hizmet
sözleşmesi kurulabilir (TBK.430/2). Sözleşmenin sona ermesi için belirli bir süre önce
bildirimde bulunulması kararlaştırılmış olmasına rağmen, bu süre içerisinde her iki tarafın da
bildirim yapmaması halinde, sözleşme belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür (TBK.430/4).
Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı neden olmadıkça birden fazla üst üste (zincirleme)
yapılamaz. Aksi takdirde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir ve
sözleşmenin sona erdirilmesinde belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshine ilişkin kurallar
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uygulanır (İşK.11/2). Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma
özelliğini korurlar (İşK.11/3).

1.1.3. Taraflardan Birinin Ölümü
İşçinin ölümü ile işverenin ölümünün iş sözleşmesinin sona ermesi açısından sonuçları
farklıdır.
 İşçinin ölümü halinde iş sözleşmesi sona erer (TBK.440). Bu halde işçinin
kanundan ve sözleşmelerden doğan tüm hakları mirasçılarına geçer. Ancak işçinin iş görme
borcu ölüm ile birlikte ortadan kalkar.
 İşverenin ölümü hâlinde, yerini mirasçıları alır. Bu durumda işyerinin tamamının
veya bir bölümünün devri ile gerçekleşen iş ilişkisinin devrine ilişkin hükümler kıyas yoluyla
uygulanır (TBK.441/1). İş sözleşmesi ağırlıklı olarak işverenin kişiliği dikkate alınmak
suretiyle kurulmuşsa, onun ölümüyle kendiliğinden sona erer. Ancak, işçi sözleşmenin
süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zarar için, mirasçılardan hakkaniyete uygun bir
tazminat isteminde bulunabilir (TBK.441/2). Örneğin, yaşlı bir kişinin kendisine bakması için
bir hemşire ile iş sözleşmesi yapması halinde, işveren olan yaşlı kişinin ölmesi ile iş sözleşmesi
kendiliğinden sona erer. Zira, örnekteki iş sözleşmesi, tamamen işverenin kişiliği esas alınarak
yapılmıştır.

1.1.4. İş Sözleşmesinin Geçersizliği
1.1.4.1. İş Sözleşmesinin Kesin Geçersizliği
İş sözleşmesinin kanunun veya tarafların öngördüğü şekil koşuluna uygun olarak
yapılmaması, konusunun hukuka, kamu düzenine, ahlâk ve adaba aykırı olması ve taraflarından
her ikisinin veya sadece birisinin ehliyetsiz olması ve konusunun imkânsızlığı hallerinde, iş
sözleşmesi kesin geçersizdir. Kesin geçersizlik (butlan) sebepleri, herkes tarafından bir süreye
bağlı olmadan ileri sürülebilir ve hâkim tarafından kendiliğinden göz önünde bulundurulur.
Kesin geçersizlik halinde, kural olarak sözleşme baştan itibaren hüküm doğurmaz
(TBK.27). Yargıtay ve öğreti tarafından ileri sürülen, kesin geçersiz olan iş sözleşmelerinin
başlangıçtan itibaren değil; geleceğe yönelik olarak hükümsüz olacağına ilişkin görüş, Türk
Borçlar Kanununu tarafından hüküm altına alınmıştır. Buna göre, geçersizliği sonradan
anlaşılan iş sözleşmesi, iş ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir iş sözleşmesinin bütün
hüküm ve sonuçlarını doğurur (TBK.394/3).
Gerçekten, iş sözleşmesinin baştan itibaren geçersiz sayılmasının benimsenmesi
halinde, geçersizliğin ileri sürüldüğü ana kadar yerine getirilen edimlerin sebepsiz zenginleşme
esaslarına (TBK.77 vd.) göre iade edilmesi gerekir. Bu durumda işçinin emeğinin tam
karşılığının ödenmesi ve İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve
diğer mevzuat hükümlerine göre sağlanan haklardan sebepsiz zenginleşme kuralları
çerçevesinde yararlanabilmesi mümkün değildir. İş sözleşmesinin kesin geçersizliğinin
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geleceğe yönelik olarak sonuçlarını doğuracağının kabul edilmesi halinde ise, kesin geçersiz
olan iş sözleşmesine dayanarak çalışan kişi, işçiler için öngörülen korumadan geçmişe dönük
olarak yararlanabilecektir.
Kısaca, iş sözleşmesi, kesin geçersizliğin ileri sürüldüğü ana kadar geçerli bir sözleşme
gibi kabul edilir ve iş sözleşmesinin tüm hüküm ve sonuçlarını meydana getirir. Ancak hukuk
düzeni tarafından hiçbir surette kabul edilemeyecek ve hukuk düzeninin temel ilkelerine
tamamen aykırı olan durumlarda veya Ceza Hukuku tarafından suç olarak kabul edilen hallerde,
işçi ile işveren arasında iş ilişkisinin de kurulduğu kabul edilemez. Örneğin, küçük bir çocuğun
fuhuş yapması için veya hırsızlık yapma, adam öldürme gibi konularda iş sözleşmesi yapılması
halinde, taraflar arasında iş ilişkisinin doğabileceğinin kabulü mümkün değildir. Yine çalışma
iznine sahip olmayan yabancıların çalıştırılması halinde de yapılan iş sözleşmesi başlangıçtan
itibaren geçersizdir.
Kesin geçersizlik sözleşmenin sadece belirli bir bölümüne ilişkinse sözleşmenin sadece
bu bölümü hükümsüz sayılır. Ancak bu koşullar olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı kabul
edilen durumlarda, sözleşmenin tamamı geçersiz kabul edilir (TBK.27/2).

1.1.4.2. İş Sözleşmesinin İptali
İş sözleşmesinin yapılması sırasında iradeyi sakatlayan hallerin ortaya çıkması
durumunda iş sözleşmesinin iptali mümkündür. Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da
korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da
korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı
olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış sayılır (TBK.39/1).
Aşırı yararlanma halinde de, zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini
öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve
her hâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir (TBK.28/2).
İptal nedenlerinin iş sözleşmesinin feshi açısından da haklı sebep teşkil ettiği hallerde,
iptale ilişkin değil feshe ilişkin hükümler uygulama alanı bulur.
Kural olarak, sözleşmelerin iptali halinde, sözleşme baştan beri geçersiz hale gelir.
Ancak iş sözleşmesinin kesin geçersizlikte olduğu gibi, iptali halinde de iş sözleşmesi, iş ilişkisi
ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir iş sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur
(TBK.394/3).

1.2. 23- İş Sözleşmesinin Fesih ile Sona Ermesi
1.2.1. Genel Olarak
Fesih, sözleşmenin taraflarından birinin sözleşmeyi sona erdirmeye ilişkin irade
açıklamasıdır. Bir diğer ifade ile sözleşme, taraflardan birinin (işçi veya işverenin) irade
açıklamasıyla geleceğe yönelik olarak ve karşı tarafın kabulüne gerek olmadan ortadan kalkar.
Fesih, bozucu yenilik doğuran bir haktır. Bu nedenle irade açıklamasının açık ve belirli
8

olması ve herhangi bir koşula bağlanmaması gerekir. Ancak taraflardan birinin tutum ve
davranışlarından onun sözleşmeye son verdiği anlaşılıyorsa, bu durumda da fesih gerçekleşmiş
kabul edilir.
Fesih beyanının karşı tarafa ulaşması gerekir. Karşı tarafa ulaşmayan irade açıklamaları
hüküm ve sonuçlarını doğurmaz. Karşı tarafa ulaşan fesih beyanından dönülemez. Henüz karşı
tarafa ulaşmamış olan fesih bildiriminden ise dönebilmek mümkündür.
İş Kanununda öngörülen bildirimlerin ve bu arada fesih bildiriminin ilgiliye yazılı olarak
ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde
tutanakla tespit edilir (İşK.109). Ancak Kanunda öngörülen yazılı şekil bir ispat koşuludur. Bu
nedenle fesih bildirimlerinin sözlü olarak yapılması da mümkündür. Hatta örtülü fesih de söz
konusu olabilir. İşçi ya da işverenin açıkça fesihten söz etmeden, bu sonucu doğuracak tutum
ve davranışları iş sözleşmesini sona erdirebilir. Ancak uyuşmazlık halinde, sözleşmeyi
feshettiğini iddia eden taraf bunu ispat etmekle yükümlüdür.
Sözleşmeyi fesih yetkisi sözleşmenin taraflarına veya onların kanuni temsilcilerine
aittir. Ancak işveren adına sözleşmeyi bu konuda yetkilendirilmiş işveren vekilleri de
feshedebilirler. Örneğin genel müdür veya personel müdürü yetkilendirilmiş olmak kaydıyla,
bir işçinin iş sözleşmesine son verebilirler.
Fesih, koşulları, hüküm ve sonuçlarına göre, bildirimli fesih (feshi ihbar, süreli fesih)
ve bildirimsiz fesih (haklı sebeple fesih, süresiz fesih) olmak üzere ikiye ayrılır. Bildirimli
fesihte, iş sözleşmesi, fesih bildiriminin yapılmasından belirli bir süre sonra ortadan kalkar.
Bildirimsiz fesihte ise, iş sözleşmesinin sona erdirilmesini gerektiren haklı sebepler mevcuttur
ve iş sözleşmesi fesih beyanının yapıldığı anda sona erer.

1.2.2. Bildirimli Fesih
1.2.2.1. Kavram
Bildirimli fesih, belirsiz süreli ve sürekli iş sözleşmelerinde başvurulabilen ve
sözleşmeyi belirli bir süre geçtikten sonra sona erdiren irade beyanıdır (İşK.17/1; TBK.431).
Bu kuralın tek istisnası, TBK.430/3’de yer almıştır. Buna göre, taraflardan her biri, on yıldan
uzun süreli iş sözleşmesini on yıl geçtikten sonra, altı aylık fesih bildirim süresine uyarak
feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen aybaşında hüküm ifade eder. Bu istisna dışında
belirli süreli iş sözleşmeleri bildirimli fesih yoluyla sona erdirilemez. Süreksiz iş
sözleşmelerinin bildirimli feshi ise, TBK.431-434 çerçevesinde mümkündür.

1.2.2.2. Bildirim Süreleri
Bildirimli fesihte sözleşmeyi feshetmek isteyen tarafın sözleşmeyi sona erdireceğini
önceden bildirmesi gerekir (TBK.432/1). Sözleşme, bildirim süresinin dolmasıyla sona erer. Bu
yolla, sözleşmenin sona ermesinin olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla, sözleşmenin sona
ereceğini öğrenen işçinin yeni iş bulmasına, işverenin de ayrılan işçi yerine yeni işçi almasına
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imkân sağlanmıştır. Bildirimli fesihte tarafların uyması gereken bildirim süreleri İş Kanununda
işçinin kıdemi esas alınmak suretiyle belirlenmiştir. Kıdemin tespitinde ise işçinin fiilen
çalışmaya başladığı tarih ile fesih beyanının karşı tarafa ulaştığı an arasında geçen süre dikkate
alınır.
Öngörülen süreler hem işçi hem de işveren tarafından yapılacak bildirimli fesihlerde
hüküm ifade eder. Buna göre iş sözleşmesi;

Altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından
başlayarak iki hafta sonra;

Altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa
yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

Bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin karşı tarafa
yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

Üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için bildirimin karşı tarafa yapılmasından
başlayarak sekiz hafta sonra sona erer (İşK.17/2).
Bildirim süreleri hesaplanırken haftanın hangi günü fesih bildirimi yapılmış ise son
haftanın aynı günü bildirimin sona erdiği gün olarak kabul edilir (TBK.76/2). Hangi bildirim
süresinin uygulanacağı ise işçinin fesih anındaki kıdemi esas alınarak belirlenir.
Kanunda düzenlenen bildirim süreleri en az sürelerdir (İşK.17/3; TBK.432/3). Bir diğer
deyişle, bu sürelerden daha kısa bir süre, iş veya toplu iş sözleşmesi ile belirlenemez. Ancak
kanunda yer alan süreler sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim sürelerinin, her iki taraf için de aynı
olması zorunludur; sözleşmede farklı süreler öngörülmüşse, her iki tarafa da en uzun olan bildirim
süresi uygulanır (TBK.432/5).
Bildirim süreleri karşı tarafa fesih bildiriminin yapılması ile birlikte işlemeye başlar.
Bununla birlikte iş sözleşmesinin askıda kaldığı hallerde bildirim süreleri işlemez (TBK.432/6).
Örneğin askerlik ve kanundan doğan çalışma, hastalık, doğum, zorlayıcı nedenler, gözaltına
alınma ve tutuklanma, grev ve lokavt döneminde iş sözleşmesi bildirimli feshedilse bile
bildirim süreleri bu dönemlerin sonunda işlemeye başlar. Yine iş sözleşmesinin işveren
tarafından feshinde bildirim süresi ile yıllık ücretli izin iç içe giremez (İşK.59/2). Bir diğer ifade
ile yıllık izin süresi içerisinde bildirim süresi işlemez.
İş sözleşmesinin bildirimli feshinde, geçerli nedene dayanma zorunluluğunun
bulunması ya da bulunmaması, bir başka deyişle işçinin iş güvencesinin kapsamında olması ya
da olmaması, işverenin bildirim sürelerine uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

1.2.2.3. Bildirimli Feshin Hukuki Sonuçları
a) Genel Olarak
İş sözleşmesi, taraflardan birisinin bildirimli fesih hakkını kullanması halinde yukarıda
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belirtilen sürelerin sonunda ortadan kalkar. Bu nedenle bildirimli fesih beyanının yapıldığı
andan, iş sözleşmesinin sona ereceği ana kadar geçen süre içerisinde iş sözleşmesi tüm hüküm
ve sonuçlarını doğurur. Başka bir deyişle, işçi iş görme, işveren de ücret ödeme borcunu yerine
getirmeye devam ederler. Hatta bu dönem içerisinde iş sözleşmesinin bildirimsiz feshini
gerektiren haklı bir nedenin ortaya çıkması halinde, bildirim süresinin sonu beklenmeden, iş
sözleşmesi bu yolla sona erdirilebilir.
Bildirim süresi sırasında, bildirimli fesih beyanında bulunan tarafın bundan dönmesi
mümkün değildir. Ancak taraflar, süre içerisinde anlaşmak suretiyle fesih beyanını ortadan
kaldırarak, sözleşmeyi devam ettirebilirler. Bildirim süresinin sona ermesinden sonra tarafların
anlaşmaları halinde, yeni bir iş sözleşmesi meydana getirilmiş olur.
b) Yeni İş Arama İzni
İşveren, bildirim sürelerinin işlediği sırada, işçiye yeni iş arama izni vermekle
yükümlüdür. İşK.27’ye göre, işveren bildirim süreleri sırasında işçiye yeni bir iş bulması için
gerekli olan iş arama süresini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermek zorundadır.
Bunun için işçinin ayrıca istekte bulunmasına gerek yoktur. İş arama izin hakkı iş
sözleşmesinin, hem işverenin hem de işçinin bildirimli olarak feshetmesi halinde uygulama
alanı bulur. Ancak işçi yeni bir iş bulduğu için iş sözleşmesini feshederse, işçinin ayrıca iş
arama iznini kullanması mümkün olmaz.
Kanunda iş arama izninin en az süresi düzenlenmiştir. Buna göre, iş arama izni günde
iki saatten az olamaz. İşçi, iş arama izinlerini her gün iki saat olarak kullanabileceği gibi bu
süreleri birleştirmek suretiyle de kullanabilir. İş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu
işten ayrılacağı günden önceki günlere rastlatmak ve isteğini işverene bildirmek zorundadır. İş
arama iznini toplu kullanmak istemeyen işçinin iş arama iznini iş saatleri içerisinde ne zaman
kullanacağı sözleşmeler ile hükme bağlanabilir. Sözleşmelerde bu konuda hüküm bulunmaması
halinde, iznin kullanılacağı zamanı işveren yönetim hakkına dayanarak belirler.
İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye
ödenir (İşK.27/2). İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir
çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı
ödemekle yükümlü olur (İşK.27/3). İşverenin, işçiye iş arama iznini kullandırmaması, işçiye iş
sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı kazandırır (İşK.24/II). Bildirim sürelerine ilişkin ücretin
peşin ödenmesi halinde ise işçiye ayrıca iş arama izni için ödeme yapılamaz.
c) Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin Peşin Ödenmesi
Bildirim süreleri sırasında iş sözleşmesi sanki hiç fesih yapılmamış gibi devam eder.
İşçi bu süre içerisinde iş görme borcunu yerine getirir ve bildirim süresinin sona ermesi ile
birlikte iş sözleşmesi ortadan kalkar. Ancak, çeşitli gerekçelerle işveren fesih beyanından sonra
işçinin, işyerinde çalışmaya devam etmesini istemeyebilir. Böyle bir durumda işveren, bildirim
sürelerine ilişkin ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir (İşK.17/5;
TBK.432/4).
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Bu halde de iş sözleşmesi derhal değil; bildirim sürelerinin sonunda ortadan kalkar.
Dolayısıyla, bildirim süresi, işçinin kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin gibi işçinin çalıştığı
süreye bağlı kanundan veya sözleşmelerden doğan haklarının hesabında dikkate alınır. İşçinin
bildirim süresi içerisinde yapılan ücret artışlarından da yararlanması gerekir. Yargıtay ise
öğretide baskın olan görüşün aksine, işverenin, iş sözleşmesini bildirim sürelerine ilişkin ücreti
peşin vermek suretiyle feshetmesi halinde, iş sözleşmesinin derhal ortadan kalkacağı
görüşündedir.
İş sözleşmesinin askıya alındığı hâllerde fesih bildirim süreleri işlemez (TBK.432/6).
Yıllık ücretli izin, doğum veya sağlık izni, grev ve lokavt gibi iş sözleşmesinin askıda
bulunduğu dönem içerisinde, işverenin bildirim sürelerine ilişkin ücreti peşin ödemek suretiyle
iş sözleşmesini feshedemeyeceği yolundaki öğreti görüşünü biz de paylaşmaktayız. Böyle bir
durumda fesih askı süresinin sonunda hüküm doğurmalıdır.
Bildirim sürelerine ilişkin sürenin ücretinin peşin ödenmesinden söz edebilmek için, bu
sürelere ait ücretin tamamının fesih bildiriminde bulunulduğu anda işçiye ödenmesi gerekir.
İşçiye ödeme yapılırken kanunda öngörülen bildirim süreleri esas alınır. Ancak taraflar bildirim
sürelerini sözleşmeler ile artırmışlarsa, artırılan sürelere göre hesaplama yapılır.
Bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında çıplak ücrete ek olarak işçiye
sağlanmış para veya para ile ölçülebilen sözleşme ve kanundan doğan çıkarlar da göz önünde
tutulur (İşK.17/7).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş sözleşmesinin sona ermesi için muhakkak taraflardan birinin sözleşmeyi feshetmesi
gerekmemektedir. Tarafların anlaşmasıyla, sözleşme süresinin dolmasıyla veya taraflardan
birinin ölümüyle de iş sözleşmesi sona erebilmektedir. Ancak taraflardan birinin ölümü halinde
özellikli bir durum bulunmaktadır. İş sözleşmesinin, kişisel ilişki doğuran bir sözleşme olması
hasebiyle, işçinin ölümü halinde iş sözleşmesi herhangi bir fesih beyanına gerek kalmaksızın
kendiliğinden sona erecek, iş görme borcunun işçinin mirasçılarına geçmesi söz konusu
olmayacaktır. Ancak işverenin ölümü halinde ise, işverenin kişiliği iş sözleşmesinin
akdedilmesinde önemli bir unsur olarak ortaya çıkmıyorsa, iş sözleşmesinin kendiliğinden sona
ermesi söz konusu olmayacak, işverenin mirasçıları iş sözleşmesinin tarafı olarak sözleşmeden
kaynaklanan borç-alacak ilişkisini devam ettireceklerdir.
İş sözleşmesinin fesih yoluyla sona ermesinde ise, öncelikle bildirimli fesih, yani
sözleşmenin sona ermesinden ve işçinin işten ayrılmasının istendiği zamandan bir süre önce
kendisine, iş sözleşmesinin sona erdirileceğinin bildirilmesi, bu sürede de işçinin yeni iş arama
izni gibi bir takım imkânları kullanmasının temin edilmesi söz konusu olmaktadır.
İş sözleşmesinin geçersizliğinde ise, iş sözleşmesinin, bir “sözleşme” olması sebebiyle
ortaya çıkan kesin geçersizlik ve iptal durumları söz konusu olmaktadır.
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Uygulama Soruları
A, elektronik araç-gereç üreten bir firmada ustabaşı olarak on yıldır çalışmaktadır. Aldığı ücretin
yaptığı işe uygun olmadığını düşünen A, kendisine daha yüksek ücret teklif eden başka bir firmada
çalışmak istemekte, fakat mevcut sözleşmesini de hukuka uygun bir şekilde sona erdirmek istemektedir.
B, şekerleme üretimi yapan bir firmanın araştırma-geliştirme bölümünde bir yıllık bir iş
sözleşmesini imzalayarak işe başlamıştır. Sözleşmede öngörülen bir yıllık sürenin dolmasını takip eden
gün, yaşadığı trafik kazası neticesinde B hayatını kaybetmiştir. B’nin geride bıraktığı eşi, sözleşmenin
kaldığı yerden kendisiyle devam ettirilmesini, eşinin iş görme borcunun miras yoluyla kendisine
geçtiğini iddia ederek talep etmiştir.
C, bir yıldır çalışmakta olduğu ekmek fırınından iş sözleşmesinin bildirimli olarak feshetmek
suretiyle ayrılmış, işveren tarafından kendisine önerilen bildirim sürelerine ilişkin ücretin peşin
ödenmesi teklifini de reddetmiş, fakat kısa zamanda yeni bir iş bulması sebebiyle bildirim süresinin sona
ermesini beklemeden işyerinden ayrılmıştır.
1)
A’ya sözleşmeyi sona erdirmek için aşağıdaki imkânlardan hangisine başvurması
önerilmelidir?
A.

Sözleşmenin iptali

B.

Sözleşmenin bildirimli feshi

C.

Sendikaya üye olma

D.

Yıllık ücretli izne çıkma

E.

Ücret artışı talep etme

2)

B’nin iş sözleşmesinin sona ermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A.

Sözleşmede belirtilen sürenin dolması

B.

B’nin ölümü

C.

Sözleşmenin belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşmüş olması

D.

B’nin araştırma-geliştirme bölümünde çalışması

E.

İş sözleşmesinin her iki tarafa borç yüklemesi
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3)
B’nin eşinin ileri sürdüğü talebi hukuki değerlendirmesi aşağıdakilerden
hangisinde doğru bir gerekçe ile verilmiştir?
A.
geçebilir.

Eşin talebi yerindedir; iş sözleşmesinde işçiye yüklenen iş görme borcu mirasçılara

B.
Eşin talebi yerinde değildir; iş sözleşmesinin kişisel ilişki kurması sebebiyle, işçinin
ölümü halinde iş sözleşmesi de sona erer ve mirasçılara devredilemez.
C.
Eşin talebi yerindedir; sözleşmenin hukuki niteliği ne olursa olsun, belirli süreli olarak
akdedildiği sürece tamamlanmayan kısım için mirasçılara başvurulması mümkündür.
D.
Eşin talebi yerinde değildir, çünkü B iş kazası neticesinde değil, trafik kazası
neticesinde hayatını kaybetmiştir.
E.

Eşin talebi yerindedir, çünkü kendisi bu teklifi işverene sunmuştur.

4)
Aşağıdakilerden hangisi C’ye işveren tarafından yapılan teklifin hukuki sonuçları
arasında yer almaz?
A.

İş sözleşmesi derhal değil; bildirim sürelerinin sonunda ortadan kalkar.

B.

İşçinin bildirim süresi içerisinde yapılan ücret artışlarından da yararlanması gerekir.

C.

Yargıtay karalarından çıkarılan sonuca göre iş sözleşmesi derhal sona erer.

D.

Yeni bir iş sözleşmesi yapma borcu doğar.

E.
Eğer söz konusu teklif yıllık ücretli iznin kullanıldığı bir zamanda yapılırsa, fesih
bildirimi, izin süresinin bitiminde hüküm doğurur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin fesih olmaksızın sona erme
hallerinden biri değildir?
a) İkale
b) Tarafların anlaşması
c) Sözleşme süresinin dolması
d) İşçinin ölümü
e) Fesih beyanında bulunulması
2) Aşağıdakilerden hangisi bildirimli feshin hukuki sonuçları arasında yer
almamaktadır?
a) Bildirim süresinin sona ermesiyle birlikte iş sözleşmesi de ortadan kalkar.
b) Bildirim süresinin sonuna kadar işverenin ücret ödeme borcu devam eder.
c) Bildirimli fesih beyanı karşı tarafa ulaştığı anda iş sözleşmesi sona erer.
d) İşçiye yeni iş araması için her gün en az iki saat izin verilmesi gereklidir.
e) Bildirimli fesih beyanında bulunan tarafın bundan dönmesi mümkün değildir.
3) Bildirim sürelerine ilişkin ücretin peşin ödenmesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İş sözleşmesi derhal değil; bildirim sürelerinin sonunda ortadan kalkar.
b) Bildirim sürelerine ilişkin ücret hesaplanırken yalnızca bildirim süreleri içerisinde
çalışılan günler göz önünde tutulur.
c) İşçinin bildirim süresi içerisinde yapılan ücret artışlarından da yararlanması gerekir.
d) İşveren, bildirim sürelerine ilişkin ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini
feshedebilir.
e) Yargıtay, iş sözleşmesinin bildirim sürelerine ilişkin ücreti peşin verilmesi suretiyle
feshedilmesi halinde, iş sözleşmesinin derhal ortadan kalkacağı görüşündedir.
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4) Aşağıdakilerden hangisinde bildirim süreleri yanlış olarak verilmiştir?
a) İş sözleşmesi iki aydan altı aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa
yapılmasından başlayarak bir hafta
b) İş sözleşmesi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa
yapılmasından başlayarak iki hafta
c) İş sözleşmesi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı
tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta
d) İş sözleşmesi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin karşı
tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta
e) İş sözleşmesi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için bildirimin karşı tarafa
yapılmasından başlayarak sekiz hafta
5) İş sözleşmesinin iptali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İş sözleşmesinin yapılması sırasında iradeyi sakatlayan hallerin ortaya çıkması
durumunda iş sözleşmesinin iptali mümkündür.
b) İş sözleşmesinin iptal edilmesi, iş sözleşmesinin feshedilmesiyle aynı hukuki sonuçları
doğurur.

c) Yanılma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılmayı öğrendiği andan başlayarak
bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmelidir.
d) Aşırı yararlanma halinde de, zarar gören sözleşmeyi iptal hakkını, düşüncesizlik
veya deneyimsizliğini öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu
tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir.
e) İptal nedenlerinin iş sözleşmesinin feshi açısından da haklı sebep teşkil ettiği
hallerde, iptale ilişkin değil feshe ilişkin hükümler uygulama alanı bulur.
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2. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İş güvencesi kavramı kapsamında, iş sözleşmesinin bildirimli olarak feshedilmesine ek
olarak, kanun koyucu geçerli sebebin varlığını da aramaktadır. İş güvencesi, işçilerin
kendilerini güvende hissetmeleri ve dolaylı da olsa çalışma hayatında barışın tesis edilmesi
bakımından önemli bir işlev görmektedir. Ancak kanun koyucu, iş güvencesine sahip olmak
için belirli şartların varlığını aramaktadır. İş güvencesi, işverene sözleşmeyi her istediği anda
değil, geçerli sebeplerin varlığı halinde feshetme imkânı tanımaktadır. Buna ek olarak, belirli
bir usule uyulması zorunluluğunu da taraflara yüklemektedir. Şayet taraflar, özellikle de işveren
bu usule uymayacak olursa, kötü niyetli feshin varlığından bahisle işçinin fesih bildirimine
itirazda bulunması ve işe iade talebinde bulunması mümkündür.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İş güvencesine sahip olmak iş sözleşmesinin feshedilmesi imkanını ortadan kaldırır
mı?
2) Geçerli sebepler kime göre geçerlidir? Kime göre değildir?
3) Fesih hakkını mutlaka iyiniyetli kimseler mi kullanmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İş güvencesi

İş güvencesine sahip olmak
için varlığı aranan şartların
öğrenilmesi

Teorik çerçevenin öğrenilmesi
neticesinde günlük hayattaki
uygulamaların değerlendirilmesi

Geçerli sebebe bağlı
olarak iş
sözleşmesinin
bildirimli feshi

Geçerli sebeple sona eren iş Teorik çerçevenin öğrenilmesi
sözleşmesi neticesinde hangi neticesinde günlük hayattaki
hakların talep edilebileceği
uygulamaların değerlendirilmesi
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Anahtar Kavramlar


Geçerli sebep



İş güvencesi



Usulsüz fesih



Fesih hakkının kötüye kullanılması
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1.2.2.4. Bildirimli Feshin Türleri
a) Geçerli Sebebe Bağlı Olarak İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi
aa) Koşulları
Bazı koşullara bağlı olarak iş sözleşmesinin feshi ancak geçerli sebebin bulunması
halinde mümkündür. Buna göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık
kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, kanunda belirtilen geçerli
bir sebebe dayanmak zorundadır (İşK.18). Ancak belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek
isteyen işçinin sadece bildirim sürelerine uyması yeterlidir, ayrıca geçerli nedene dayanma
zorunluluğu yoktur.
İş güvencesine ilişkin hükümler sadece belirsiz süreli iş sözleşmeleri hakkında
uygulanır. Bir başka deyişle belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin iş güvencesinden
yararlanma hakları bulunmamaktadır.
İşverenin iş sözleşmesini feshederken geçerli nedene dayanması zorunluluğunun, bir diğer
deyişle iş güvencesinin kapsamına girebilmenin koşulları şunlardır:
(1) İşyerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştırılıyor olması
İş sözleşmesinin feshinde aranan geçerli neden gösterme zorunluluğu ancak otuz veya
daha fazla işçinin çalıştırıldığı işyerinde uygulanır. İşverenin aynı işkolunda birden fazla
işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi
sayısına göre belirlenir (İşK.18/4). Bir şirketler topluluğuna bağlı şirketler ayrı işveren sıfatına
sahiptirler. Bu nedenle otuz işçi sayısının belirlenmesinde şirketler topluluğunda yer alan tüm
şirketlerde çalışan işçiler toplanmaz.
İş güvencesine ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için tarım ve orman işlerinin
yapıldığı işyerlerinde ise en az elli bir işçi çalışıyor olması gerekir.
İşyerinde çalışan işçi sayısının belirlenmesinde işçilerin belirli-belirsiz süreli iş
sözleşmesiyle veya tam-kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışmasının önemi yoktur. İşyerinde işçi
olarak çalışmakla birlikte izinli ve raporlu olanlar da çalışan sayısına dâhil edilir. Ancak, işyerinde
memur, stajyer, çırak, meslek eğitimi gören öğrenci, alt işverenin işçisi, ödünç işçi olarak çalışanlar
bu sayının belirlenmesinde dikkate alınmaz.
İşyerinde otuz veya daha fazla işçi çalışıp çalışmadığı, iş sözleşmesinin fesih tarihi
itibariyle belirlenmelidir. Bunun ispat yükü işçinin üzerindedir.
Kanunda öngörülen otuz işçi koşuluna ilişkin hüküm nispi emredici niteliktedir. Bu sayının
sözleşmeler ile düşürülebilmesi ya da ortadan kaldırılabilmesi mümkündür.
(2) İşçinin en az altı aylık kıdeme sahip olması
İşyerinde altı aydan az kıdemi bulunan işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde işverenin
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geçerli nedene dayanma zorunluluğu yoktur. İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya
değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir (İşK.18/4). Aynı işverene ait
değişik işyerlerinin aynı işkolunda olması gerekli değildir.
İşçinin kanunda öngörülen altı aylık kıdemi kesintisiz olarak gerçekleştirmesinin gerekli
olup olmadığı konusunda açıklık yoktur. Kıdem süresinde olduğu gibi, burada iş sözleşmesine
bağlı olarak aralıklı çalışmaların toplanmasının işçi yararına olacağı görüşündeyiz. Altı aylık
sürenin başlangıcı işçinin fiilen işe başladığı tarih kabul edilmeli ve ayrıca işçinin bu süre
içerisinde hastalık ya da izin nedeniyle çalışmadığı süreler de altı ayın hesabında dikkate
alınmalıdır.
İşçinin altı aylık kıdeme sahip olup olmadığı fesih bildirimi tarihi esas alınarak
belirlenmelidir. Bu nedenle fesih bildiriminden sonra işlemeye başlayacak olan bildirim süreleri
altı aylık kıdemin saptanmasında dikkate alınmaz.
Kanunda öngörülen altı aylık kıdem koşuluna ilişkin hüküm nispi emredici niteliktedir.
Bu sayının sözleşmeler ile düşürülebilmesi ya da ortadan kaldırılabilmesi mümkündür.
(3) İşçinin belirli konumdaki işveren vekili niteliğinde olmaması
İşletmenin bütününü yöneten işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü
yöneten ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında feshin
geçerli nedene dayandırılması (İşK.18), sözleşme feshedilirken uyulması gereken yöntem
(İşK.19), geçersiz sebeplerle feshin sonuçları (İşK.21) ile haksız fesih halinde İşK.18, 19, 21’e
göre yargı yoluna başvurmaya ilişkin hükümler uygulanmaz (İşK.18/5).
Hakkında geçerli nedenle fesih zorunluluğu uygulanamayacak olan işveren vekilleri
şunlardır:


İşletmenin bütününü yöneten işveren vekilleri ve yardımcıları,


İşyerinin bütününü yöneten ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan
işveren vekilleri.
Diğer işveren vekilleri hakkında ise, işyerinde otuz ve daha fazla işçi çalışıyor olması
ve işçinin en az altı ay kıdeme sahip olması koşullarının gerçekleşmesi kaydıyla geçerli nedene
dayanma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanır.

bb) Geçerli Sebepler
Yukarıda belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde, işçinin belirsiz süreli iş
sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yetersizliliğinden veya davranışlarından ya da
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak
zorundadır (İşK.18/1). Kanun metninde geçerli sebep olarak üç grup sebep gösterilmiştir.
Kanunda hangi sebeplerin işçinin yetersizliğinden veya davranışlarından ya da
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebep olduğu sayılmamıştır.
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Bu nedenle işçinin yetersizliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebeplerin, hangi
durumlarda geçerli sebeplerden sayılacağı ve hangi durumların işletmenin, işyerinin veya işin
gereklerinden kaynaklanan sebepler olarak kabul edileceği ve geçerli sebeplerin İşK.25’de
düzenlenen haklı sebeplerden farkı ise ancak yargı kararları belirlenecektir.
Maddenin gerekçesi geçerli sebep-haklı sebep ayrımına ilişkin şu ifadeye yer
vermektedir: “Bu madde bakımından geçerli sebepler 25 inci maddede belirtilenler kadar
ağırlıklı olmamakla birlikte, işin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir.
Bu nedenle, geçerli fesih için söz konusu olabilecek sebepler, işçinin iş görme borcunu
kendisinden kaynaklanan veya işyerinden kaynaklanan sebeplerle ciddi bir biçimde olumsuz
etkileyen ve iş görme borcunu gerektiği şekilde yerine getirmesine olanak vermeyen sebepler
olabilecektir. Sonuçta, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler
içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek
gerekecektir”.
Kanun gerekçesinde bu sebeplerin örnekleri ayrıntılı olarak yer almıştır:
(1) İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler
Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma; gösterdiği niteliklerden
beklenenden daha düşük performansa sahip olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması; işe
yatkın olmama; öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği; sık sık hastalanma; çalışamaz
duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen
hastalık, uyum yetersizliği, işyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik
yaşına gelmiş olma halleridir. Yargıtay kararlarında işçinin performans düşüklüğüne bağlı
fesihlerde işyerinde oluşturulan performans ölçüm sisteminin varlığını aranmaktadır.
(2) İşçinin davranışlarından doğan sebepler
Bildirimsiz fesih için öngörülen haklı sebepler (İşK.25) niteliğinde olmamakla birlikte,
işçinin iş sözleşmesine aykırı davranışları bulunabilir. Bunlara örnek olarak, işverene zarar
vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak; işyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde
çalışma arkadaşlarından borç para istemek; arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak; işini
uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek; işyerinde iş akışını ve iş
ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle ilişkilere girmek; işin akışını
durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak; sık sık işe geç gelmek ve işini aksatarak
işyerinde dolaşmak; amirleri veya iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek, sıkça ve
gereksiz yere tartışmaya girişmek gibi haller verilebilir.
İşçinin yetersizliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde
olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebepler olarak feshe neden olabilirler. İşçinin sosyal
açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerindeki
üretim ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.
(3) İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler
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İşletmenin, işyerinin veya işyerinden kaynaklanan geçerli sebepler işletmesel sebepler
olarak adlandırılır.
İşletmesel sebepler işyerinin dışından veya içinden kaynaklanan sebepler olarak iki
yönde değerlendirilebilir.

İşyeri dışından kaynaklanan sebepler; sürüm ve satış olanaklarının azalması;
talep ve sipariş azalması; enerji sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel
durgunluk, dış pazar kaybı, hammadde sıkıntısı gibi sebeplerle işyerinde işin sürdürülmesinin
olanaksız hale gelmesi.

İşyeri içi sebepler ise; yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması; işyerinin
daraltılması; yeni teknolojinin uygulanması; işyerlerinin bazı bölümlerinin kapatılması; bazı iş
türlerinin kaldırılması gibi sebepler olabilir.
İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli neden işyerindeki bazı
işçilere duyulan ihtiyacın ortadan kalkmasına veya azalmasına yol açabilir.
İş güvencesine hâkim olan kurallardan birisi de feshin son çare olması ilkesidir. Başka
bir deyişle, iş sözleşmesinin feshinde, işverenden beklenen feshi en son çare (ultima-ratio)
olarak görmesidir. Bu nedenle geçerli sebep kavramına uygun yorum yaparken sürekli olarak
fesihten kaçınma ve sözleşmenin devamını sağlayacak başkaca yolların olup olmadığı
araştırılmalıdır. Çalışma koşullarında değişiklik, kısa çalışma, ücretsiz izin, fazla çalışmalara
son verilmesi, işçiye mesleki eğitim verilmesi, işçinin işinin veya işyerinin değiştirilmesi bu
doğrultuda akla gelebilecek örneklerdir. Son çare ilkesi işçinin verimsizliği ve davranışlarından
kaynaklanan sebeplerde de uygulanmalıdır. Örneğin performansı düşük olan işçinin daha kolay
bir işte çalıştırılması, iş arkadaşlarıyla uyum sağlayamayan işçinin işverene ait bir başka
işyerine nakledilmesi ve yenilenen teknolojiye uyum sağlayamayan işçiye eğitim verilmesi son
çare ilkesi kapsamında belirtilebilir.
İş Kanununun 18. maddesinde, ayrıca hangi sebeplerin özellikle geçerli neden olarak
kabul edilemeyeceği ise sayılarak belirtilmiştir. Böylelikle İş Kanunları ile özellikle güvence
altına alınmış olan bazı temel hak ve özgürlüklerin hiçbir şekilde fesih için geçerli bir sebep
oluşturamayacağı açık bir biçimde hükme bağlanmıştır. Belirtmek gerekir ki bu sebepler
özellikle geçerli sebep olarak kabul edilemezler. Dolayısıyla geçerli sebep olamayacak nedenler
bunlarla sınırlı değildir. Bu sebepler:

Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin onayı ile çalışma
saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak,


İşyeri sendika temsilciliği yapmak,


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


Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini
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yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta
başlatılmış sürece katılmak,

Gebelik ve doğuma bağlı olarak İşK.74’de öngörülen ve kadın işçilerin
çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek,

Hastalık veya kaza nedeniyle İşK.25/I,b’de öngörülen bekleme süresinde işe
geçici devamsızlık.

cc) Sözleşmenin Feshinde İzlenmesi Gereken Yöntem
İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde
belirtmek zorundadır (İşK.19/1). Hükümde açıkça feshin yazılı olarak yapılması gerektiği
belirtilmektedir. Bu nedenle yazılı şeklin bir geçerlilik koşulu olarak kabul edilmesi ve yazılı
yapılmayan feshin geçersiz sayılması gerekir.
İş Kanununda geçerli nedenle feshin hangi süre içerisinde yapılması gerektiğine ilişkin
hüküm yoktur. Fesih bildiriminin geçerli nedenin ortaya çıkmasından sonra iyiniyet kurallarına
göre belirlenecek makul bir süre içerisinde yapılması gerekir.
Fesih esnasında fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde gösterilmesi de bir geçerlilik
koşuludur. Zira, fesih bildiriminde sebep gösterilmemiş olması feshi geçersiz kılan nedenlerden
birisidir (İşK.20/1). Böylelikle işçi tarafından açılacak davada, fesih sebebinin İş Kanunu
anlamında geçerli sebep olup olmadığı değerlendirilebilecektir. İşveren fesih esnasında
bildirdiği sebeple bağlıdır ve sonradan feshin başkaca bir sebebe dayandığını ileri süremez.
İşverenin uyması gereken bir diğer kural da işçinin savunmasını alma zorunluluğudur.
Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o
işçinin davranışı veya yetersizliği ile ilgili nedenlerle feshedilemez (İşK.19/2). İşveren iş
sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü işçiye fesih nedenini bildirmeli, ona savunma için uygun
bir süre tanımalıdır. Böylelikle işçi, iş sözleşmesi feshedilmeden önce kendisini savunma
imkânına sahip olmalıdır. İşçi kendisine tanınan süre içerisinde savunmasını vermezse savunma
hakkından vazgeçtiği kabul edilmelidir.

dd) Fesih Bildirimine İtiraz
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen
sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay
içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme
götürülebilir (İşK.20/1). Hükümde yer alan bir aylık süre hak düşürücü süredir. Bu nedenle bir
aylık süre geçtikten sonra artık işçi feshin geçersizliğini iddia edemez.
İşverenin bildirim sürelerine uymamış veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek
sözleşmeyi feshetmiş olması, işçinin fesih bildirimine itiraz etmesine engel olmaz (İşK.17/6).
Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ve feshin Kanunda öngörülen yönteme uygun
yapıldığını ispat yükümlülüğü işverene aittir (İşK.20/2). Böylelikle işçi, işverenin dayandığı
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sebebin geçersiz olduğunu ispat yükümlüğünden kurtarılmış ve genel olarak ispat yükü işveren
üzerinde bırakılmıştır. Ancak işçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu
iddiasını ispatla yükümlüdür (İşK.20/2). Örneğin feshin işverenin iddia ettiği gibi verimsiz
çalışmaya değil, sendikal faaliyete katılmasına bağlı olduğunu iddia eden işçi bu iddiasını
ispatlamak zorundadır.
Dava basit yargılama usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen
kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir (İşK.20/3).
İş sözleşmesi geçerli sebep gösterilmeden feshedilen işçi eski işine dönmek istemediği
takdirde, işten çıkarma işlemine karşı itiraz etmeksizin doğrudan ödenmeyen kıdem tazminatı,
ihbar tazminatı, ücret alacağı varsa bunları talep eden dava da açabilir.

ee) Geçersiz Feshin Sonuçları
İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on iş günü
içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda
bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih artık geçerli bir fesih olarak kabul edilir ve işveren
sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur (İşK.21/5). Bir başka söyleyişle, işçi iş
güvencesi tazminatı ve boşta geçen süreye ilişkin en çok dört aylık ücret isteğinde bulunamaz.
İşveren, işçinin süresi içinde başvurusu üzerine işçiyi bir ay içinde işe başlatmak
zorundadır.
İşveren, işçiyi başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye, öğretide iş
güvencesi tazminatı olarak adlandırılan ve en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında
tazminat ödemekle yükümlü olur (İşK.21/1).
Tazminat miktarı, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi ve işverenin işçiyi işe başlatmama
sebepleri göz önünde tutularak, mahkeme veya özel hakem tarafından takdir edilir. Yargıtay iş
güvencesi tazminatı miktarını, yıllık ücretli izin sürelerini düzenleyen İşK.53 hükmünü esas
alarak işçinin kıdemine göre belirlenmesi gerektiği düşüncesindedir. Yargıtay, 6 ay ile 5 yıl
arasında kıdemi olan işçi için 4 aylık, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5 aylık, 15
yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücret tutarında işle başlatmama tazminatının belirlenmesini
öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır. işletme
gerekleri ile fesihte emeklilik nedenini gösterilmemesi ve davacının emekliliğe hak kazanması
hâlinde işle başlatmama tazminatı alt sınırdan belirlenmektedir
Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe
başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler (İşK.21/2). Tazminat miktarının
saptanmasında işçinin aldığı son brüt ve çıplak ücret esas alınır. Tazminat hakkı, işçinin bir
aylık sürenin sonunda işveren tarafından işe başlatılmamış olması halinde doğar ve bu tarihten
itibaren faiz de istenebilir.
İş sözleşmesinin fesih tarihinden, işçinin geçersiz fesih iddiasıyla açtığı davanın
kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş
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bulunan ücret ve diğer hakları ödenir (İşK.21/3). İşçi, işveren tarafından işe başlatılmış olup
olmamasına bakılmaksızın bu ödemeye hak kazanır. Bu ödemede giydirilmiş ücret esas alınır.
En çok dört aylık ücret ödemesi işçiye, işe başlamak üzere başvurduğu tarihte yapılmalıdır.
Ödenmemesi halinde bu tarihten itibaren faiz de istenebilir.
İşçi, işveren tarafından işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret
ile kıdem tazminatı, dört aylık ödemeden düşülür. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi
verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı
ayrıca ödenir (İşK.21/4). Buna göre, işe başlatılan işçiye kıdem tazminatı ile bildirim süresine
ait ücretinin peşin ödenmiş olması halinde, bunların toplamı işçi tarafından işverene geri verilir.
İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ilişkin ücret peşin
ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ve eğer hak kazanmış ancak verilmemişse kıdem
tazminatı ayrıca ödenir. İşe başlatılmayan işçi ayrıca mahkeme veya hakem tarafından
belirlenen en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatını ve
boşta geçen süreye ilişkin en çok dört aylık ücretini de ister.
İşçinin feshin geçersiz olduğu iddiasıyla açtığı davada işe iade istemeden sadece iş
güvencesi tazminatı ve çalışmadığı döneme ilişkin dört aylık ücretini talep edebilmesi mümkün
değildir. İşçinin iş güvencesi tazminatına hak kazanabilmesi işverenin işçiyi işe başlatmama
koşuluna bağlıdır. Mahkeme de işe iade kararı olmaksızın sadece tazminata hükmedemez.
İş Kanununun 21/1, 2 ve 3 hükümleri mutlak emredici niteliktedir ve sözleşmeler ile
hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir (İşK.21/6). Örneğin
İşK.21/1’de öngörülen en az dört en çok sekiz aylık ücret tutarındaki tazminat sözleşmeler ile
artırılamaz veya azaltılamaz.

b) Geçerli Sebep Aranmaksızın İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi
İş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene bağlı olarak yapılmasına ilişkin koşullar
gerçekleşmediği takdirde, işverenin iş sözleşmesini feshederken geçerli bir nedene dayanma ve
hatta sebep gösterme zorunluluğu yoktur. İşçi, iş sözleşmesini bildirimli fesih yolu ile sona
erdirmesi esnasında da geçerli nedene dayanmakla yükümlü değildir.
İş güvencesinin dışında kalan ve bu nedenle işverenin herhangi bir geçerli sebep
göstermeden sözleşmelerini bildirimli fesih yoluyla sona erdirebildiği işçilerin bu feshe itiraz
edebilmeleri, işe iade talebinde bulunabilmeleri, iş güvencesi tazminatından ve boşta geçen
süreye ilişkin ücretten yararlanabilmeleri mümkün değildir. Bu işçiler koşulları oluştuğu
takdirde ancak kıdem, ihbar, kötüniyet (veya sendikal) tazminat taleplerinde bulunabilirler.

aa) Bildirim Sürelerine Uyulmamasının Hukuki Sonuçları
İş sözleşmesinin bildirimli feshinde, taraflar kanunda öngörülen bildirim sürelerine
uymak zorundadırlar. Bildirim sürelerine uyulmadan yapılan fesih, usulsüz fesihtir. Usulsüz
fesih halinde de iş sözleşmesi derhal değil; kanunda öngörülen bildirim sürelerinin sonunda
ortadan kalkar. Bu nedenle işçi işveren tarafından yapılan usulsüz fesihte, bildirim süreleri
içerisinde ortaya çıkan haklardan örneğin toplu iş sözleşmesi zamlarından yararlanır. Ayrıca
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bildirim süreleri işçinin kıdem süresine eklenir.
Usulsüz fesih halinde, bildirim sürelerine uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret
tutarınca karşı tarafa bir tazminat ödemek zorundadır (İşK.17/4). Bu tazminata ihbar tazminatı
adı verilmektedir. İhbar tazminatı, teknik anlamda bir tazminat değildir ve usulsüz feshe maruz
kalan taraf (işçi veya işveren) hiçbir zararı olmasa dahi, bu tazminatı almaya hak kazanır.
Sözleşmeyi fesheden veya sözleşmesi haklı sebeple feshedilen tarafın ise ihbar tazminatı
isteyebilme hakkı yoktur.
İhbar tazminatının hesabında, ücrete ek olarak işçiye sözleşme veya kanun gereğince
sağlanmış olan para ve para ile ölçülebilen çıkarlar (geniş anlamda ücret, giydirilmiş ücret) da
dikkate alınır. Bildirim sürelerinin sözleşme ile artırılması halinde, ihbar tazminatının
hesabında sözleşmede öngörülen bildirim süreleri göz önünde tutulur. Ancak Yargıtay işçi
tarafından yapılan fesihlerde artırılan bildirim sürelerine göre değil, kanunda belirtilen sürelerin
esas alınması gerektiği görüşündedir.
İhbar tazminatı on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Ayrıca ihbar tazminatı için
temerrüt tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanır. Sözleşmeyi usulsüz fesheden taraf daha önce
temerrüde düşürülmemiş ise faize dava tarihinden itibaren karar verilir.
İşçi, iş sözleşmesini bildirim sürelerine uymaksızın fesheder ve başka bir işverenin işine
girerse, iş sözleşmesinin bu şekilde feshinden ötürü işçinin sorumluluğu yanında, yeni işveren
de belirli hallerde hâkimin belirleyeceği oranda sorumludur. Buna göre, işçinin bu davranışına
işine girdiği yeni işveren sebep olmuşsa; yeni işveren işçinin bu davranışını bilerek onu işe
almışsa; yeni işveren, işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam
ederse sorumluluğu doğar (İşK.23).
bb) Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasının Hukuki Sonuçları
Bildirimli fesih sırasında herhangi bir geçerli neden bildirme zorunluluğu olmasa da, iş
sözleşmesinin feshinin gerçekte dayandığı sebep dürüstlük kuralına aykırı olabilir. Böyle bir
fesih, kötüniyetli fesih olarak adlandırılır.
İş Kanununda, hangi hallerde fesih hakkının kötüye kullanıldığına ilişkin sebepler
gösterilmemiştir. Bu nedenle fesih hakkının kullanımının objektif iyiniyet kurallarına aykırı
olup olmadığının her olayda, o olayın koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Örneğin,
işveren, işçi kendisi hakkında Sosyal Güvenlik Kurumuna ya da Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne haksız da olsa bir şikâyette bulunduğu veya kendisine dava açtığı ya da tanıklık
yaptığı için iş sözleşmesini sona erdirmiş ise, bunu kötüniyetli fesih olarak kabul etmek gerekir.
Feshi haklı kılan meşru sebeplerin bulunması halinde ise kötüniyetli fesihten söz edilemez.
Bildirimli fesih hakkının kötüye kullanıldığı hallerde, işveren işçiye bildirim sürelerine
ilişkin ücretin üç katı tutarı kadar tazminat ödemek zorundadır. Bu tazminata kötüniyet
tazminatı adı verilir.
Türk Borçlar Kanunu ile de fesih hakkının kötüye kullanılmasının sonuçları İş Kanunu
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ile uyumlu olarak düzenlenmiştir. İş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona
erdirildiği durumlarda işveren, işçiye fesih bildirim süresine ait ücretin üç katı tutarında
tazminat ödemekle yükümlüdür (TBK.434).
Kötüniyet tazminatının hesabında asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para
ile ölçülebilen sözleşme ve Kanundan doğan çıkarlar da göz önünde tutulur (İşK.17/7). Kısaca,
giydirilmiş ücret esas alınır. Bildirim süreleri sözleşmeler ile artırılmış ise kötüniyet
tazminatının hesaplanmasında da artırılmış bildirim süreleri uygulanır. Ayrıca taraflar
sözleşmelere koyacakları hüküm ile kötüniyet tazminatı miktarını da artırabilirler.
İş sözleşmesinin kötüniyetli feshedildiğini ileri süren işçi bunu ispatlamakla
yükümlüdür. Ancak kötüniyet tazminatına hak kazanabilmek için işçinin ayrıca zararını
ispatlamasına gerek yoktur. Zira, fesih sonucu, işçi hiçbir zarara uğramamış olsa da, kötüniyet
tazminatını isteme hakkına sahiptir.
Kötüniyetle yapıldığı belirlenen bir fesihte işverenin bildirim sürelerine uymuş ve işçiye
kıdem tazminatı ödemiş olması işçinin kötüniyet tazminatı talep hakkını ortadan kaldırmaz.
Kötüniyetli fesih halinde, ayrıca bildirim sürelerine uyulmamış ise, işçi, kötüniyet tazminatının
yanı sıra ihbar tazminatına da hak kazanır (İşK.17/6).
Kötüniyet tazminatı on yıllık zamanaşımı süresine tabidir (TBK.125).
c) Toplu İşçi Çıkarmayı Gerektiren Sebeplerle İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi
İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri
sonucu, işyerinden belirli sayının üstünde işçi çıkardığı takdirde, bu durum toplu işçi çıkarma
olarak kabul edilir. Bunun için,
 İşçi çıkarmaya ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin
gerekleri sonucunda ihtiyaç duyulmalıdır.


Belirli sayıda işçi işten çıkarılmak istenmelidir. Buna göre, işyerinde çalışan işçi



Yirmi ile yüz işçi arasında ise, en az on işçinin,



Yüzbir ile üçyüz işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,

sayısı;

 Üçyüzbir ve daha fazla ise, en az otuz işçinin işine İşK.17 uyarınca ve bir aylık süre
içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi gerekir (İşK.29/2).
Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten
çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler
uygulanmaz (İşK.29/7). İşyerindeki işçi sayısı belirlenirken aynı işyerinde memur, stajyer,
çırak, ödünç işçi, alt işverenin işçisi olarak çalışanlar dikkate alınmaz.
Toplu işçi çıkarmak isteyen işveren, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile işyeri
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sendika temsilcilerine ve Çalışma ve İş Kurumunun ilgili il müdürlüğüne bildirir (İşK.29/1).
Bu bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son
verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması
zorunludur (İşK.29/3).
Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak
görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut
çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır.
Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir (İşK.29/4).
Taraflar çıkarma kararı hüküm doğuracağı ana kadar diledikleri sayıda toplantı yapabilirler.
İşyerinde yetkili işçi sendikasının ve buna bağlı olarak işyeri sendika temsilcisinin olmaması
halinde bu hüküm uygulama alanı bulamayacaktır.
Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini il müdürlüğüne bildirmesinden
otuz gün sonra hüküm doğurur (İşK.29/5). Başka bir ifade ile bildirim süreleri, işverenin işçilere
yaptığı fesih bildiriminden itibaren değil, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini il müdürlüğüne
bildirmesinden itibaren otuz gün sonra işlemeye başlar.
İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde,
işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili il müdürlüğüne bildirmek ve işyerinde ilan
etmekle yükümlüdür (İşK.29/6). Bu durumda işyeri sendika temsilcileri ile görüşme süreci
uygulanmaz.
4857 sayılı Kanunda toplu işçi çıkarma halinde çıkarılacak işçilerin seçiminde
uygulanacak sosyal seçim kurallarına yer verilmemiştir. Bu nedenle işveren eşit davranma
borcunu gözeterek işten çıkaracağı işçileri belirler. Örneğin sadece sendika üyesi olan işçilerin
veya kadın işçilerin işten çıkarılması hukuka uygun değildir. Bununla birlikte, toplu iş
sözleşmelerine veya işyeri iç yönetmeliklerine konulacak hükümler ile sosyal seçim kuralları
öngörülebilir.
Toplu işçi çıkarma halinde de, iş sözleşmeleri feshedilen işçiler feshin toplu işçi
çıkarmayı gerektiren geçerli bir sebebe dayalı olarak yapılmadığı düşüncesinde oldukları
takdirde, İşK.18, 19, 20 ve 21 hükümlerine göre dava açabilirler ve işe iadelerini sağlayabilirler
(İşK.29/9).
İş Kanununda işverenin toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırı olarak işçi
çıkarması halinde idari para cezasının uygulanacağı öngörülmüştür (İşK.100).

32

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş sözleşmesinin feshedilmesi, iş güvencesine sahip işçiler bakımından özellik arz eden
ve bir takım usul kuralları içeren bir durumdur. İşçi ve işveren, sözleşmeyi feshetmeden önce
bildirim sürelerine uymak zorundadırlar. İşveren ise, buna ilaveten feshi geçerli, nedenlere
dayandırmak zorundadır. Geçerli sebepler, kanunda sınırlı sayıda sayılmamış, hal ve durumun
şartlarına göre hakim tarafından değerlendirilebileceği öngörülmüştür. Geçerli sebepler,
dürüstlük kuralları kapsamında sözleşmeyi devam ettirmelerinin taraflardan beklenemeyeceği
durumları ortaya çıkartan sebeplerdir.
Usulüne uygun olarak yapılmayan yan, usulsüz fesihte işçinin işe iade talebinde
bulunması ve bir takım maddi taleplerde bulunması da mümkündür.
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Uygulama Soruları
A, X işyerinde iki yıldır insan kaynakları bölümü şefi olarak çalışmaktadır. ‘nın
performansından memnun olmayan işvereni, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini A’ya
bildirmiş ve işyerinden ayrılmasını istemiştir. Bunun üzerine A, feshin usulüne uygun
yapılmadığını ifade ederek işe iade davası açmıştır.
B, elli işçinin çalıştığı bir mobilya fabrikasında bir yıldır çırak olarak çalışmaktadır.
İşveren, maddi sıkıntıya girmesi sebebiyle işçilerine ya fabrikayı kapatacağını ya da B’nin de
aralarında olduğu on kişiyi işten çıkartacağını ifade etmesi üzerine söz konusu on kişi kendi
iradeleriyle iş sözleşmelerini feshetmiştir.
C, işverene karşı daha güçlü olabilmek ve diğer işçi arkadaşlarının da haklarını
savunabilmek için, çalıştığı işyerinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini haiz işçi sendikasına
üye olmuş ve sendika tarafından da işyeri sendika temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. Ancak
işveren D, bu durumdan hoşnut olmamış ve C’nin sözleşmesini sendikaya üye olması sebebiyle
feshetmiştir.
1) A’nın iş güvencesine sahip olduğunu ileri sürebilmek için metinde verilen
bilgilere ek olarak aşağıdakilerden hangisinin de biliniyor olması gereklidir?
a) İşyerinde kaç işçi çalıştığı
b) İşyerinin kaç yıldır faaliyette olduğu
c) A’nın performansındaki düşüklüğün neden kaynakladığı
d) İşyerinin hangi ilde kurulu bulunduğu
e) A’nın belirli nitelikleri haiz işveren vekili olup olmadığı
2) B’nin iş güvencesine sahip olması için aşağıdakilerden hangisinin varlığı
aranmaktadır?
a) B’nin çırak değil de, iş sözleşmesiyle çalışan bir işçi olması
b) B’nin en az iki yıldır bu işyerinde çalışıyor olması
c) İşyerinde elli veya daha fazla işçinin çalışıyor olması
d) İş sözleşmesinin belirli süreyle sınırlı olması
e) İş sözleşmesinin bildirimsiz fesih yoluyla sona erdirilmesi
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3) İşverenin, toplu işçi çıkartmayı gerektiren sebepler kapsamında B’nin iş
sözleşmesini feshettiğini ileri sürebilmesi mümkün müdür? Aşağıdakilerden hangisinde
bu husus doğru bir şekilde gerekçelendirilmiştir?
a) Değildir. Toplu işçi çıkartmayı gerektiren sebeplerle iş sözleşmesinin bildirimli
feshedilebilmesi için İşyerinde en az yüz işçinin çalışıyor olması gereklidir.
b) Değildir. Toplu işçi çıkartmayı gerektiren sebeplerle iş sözleşmesinin bildirimli
feshedilebilmesi için o işyerinde çalışan işçi sayısı dikkate alınır, oysaki B, bir çıraktır.
c) Mümkündür. B ile birlikte işten çıkarılan işçi sayısı on olduğundan, kanunda
belirtilen alt sınırı geçmektedir.
d) Mümkündür. İşverenin maddi sıkıntıya girmesi geçerli bir sebep teşkil eder.
e) Mümkündür. İşveren feshi teklif etmiş, işçi de özgür iradesiyle bunu kabul etmiştir.
4) D’nin sözleşmeyi sona erdirmesi karşısında C iş hukuku kapsamında
başvurabileceği herhangi bir imkân var mıdır?
a) Vardır. Geçerli sebebe dayanmayan usulsüz fesih nedeniyle işe iadeyi talep
edebilir.
b) Vardır. Kendisiyle yeni bir iş sözleşmesi yapması gerektiğini ileri sürebilir.
c) Yoktur. Sendikaya üye olmak, sözleşmenin feshedilebilmesi için geçerli sebep
teşkil eder.
d) Yoktur. D işveren olduğu için, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirebilir.
e) Yoktur. D sözleşmeyi haklı sebebe dayanarak feshetmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iş güvencesine sahip olmanın şartlarından değildir?
a) İşyerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştırılıyor olması
b) İşçinin en az altı aylık kıdeme sahip olması
c) En az iki işyerini bünyesinde barındıran bir İşletmenin mevcut olması
d) İşçinin belirli konumdaki işveren vekili niteliğinde olmaması
e) Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde en az elli bir işçi çalışıyor olması
2) Aşağıdakilerden hangisi işçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli sebeplere
örnek olarak verilemez?
a) Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma
b) Gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma
c) İşe yoğunlaşmasının giderek azalması
d) İşe yatkın olmama
e) İşverene zarar vermek
3) Aşağıdakilerden hangisi işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli
sebeplere örnek olarak gösterilemez?
a) İşverene zarar vermek
b) Sık sık hastalanma
c) Zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak
d) İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemek
e) Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak
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4) Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin feshi için geçerli sebep olarak kabul
edilebilir?
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin onayı ile çalışma
saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak
c) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi
görüş ve benzeri nedenler
d) Gebelik ve doğuma bağlı olarak İşK.74’de öngörülen ve kadın işçilerin
çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek
e) İşçinin tekrarlayan surette işyerine geç gelmesi ve uyarılara rağmen işyerini erken
terk etmesi
5) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İş sözleşmesi feshedilen işçi fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay
içinde iş mahkemesinde dava açabilir.
b) Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülebilir.
c) İşverenin bildirim sürelerine uymamış veya bildirim süresine ait ücreti peşin
ödeyerek sözleşmeyi feshetmiş olması, işçinin fesih bildirimine itiraz etmesine engel olmaz.
d) Dava 15 gün içinde sonuçlandırılır.
e) Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ve feshin Kanunda öngörülen yönteme uygun
yapıldığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.
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3. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ - III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İş sözleşmesinin fesih yoluyla sona ermesi hallerinden biri olan bildirimsiz fesihle sona
erme, işçi açısından önemli kayıplara yol açabilecek olması nedeniyle kanun koyucu tarafından
kesin kurallara bağlanmıştır. Bildirimli fesihten farklı olarak bildirimsiz fesihte, feshin
öncesinde herhangi bir bildirim süresinin beklenmesine gerek yoktur. Taraflardan biri,
bildirimsiz feshe dayandığını iddia ederek iş sözleşmesini sona erdirirse, fesih beyanının karşı
tarafa ulaşmasıyla birlikte iş sözleşmesi sona erecektir. Bildirimli fesihten ayrılan bir diğer
özelliği ise, bildirimsiz feshin söz konusu olabilmesi için “haklı sebep” lerin mevcut olması
zorunluluğudur.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşveren, işçiyi istediği her an işten çıkartabilir mi?
2) İşçinin iş sözleşmesini sona erdirmesi, kendisini tazminat ödeme yükümlülüğü
altına sokar mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İşçilerin hangi hallerde iş
İşçi
açısından
sözleşmesini herhangi bir hak
bildirimsiz fesih
kaybına
uğramadan
sona
sebepleri
erdirebileceğinin öğrenilmesi

Yasal düzenlemeler ifade edilecek,
uygulamada
ve
mahkeme
kararlarında nasıl tatbik edildiği
ifade edilecek

Konu

İşveren
tarafından
yapılan
İşveren açısından
Çalışma
hayatından
örnekler
fesihlerin işçi açısından hangi
bildirimsiz fesih
verilerek özellik arz eden durumlar
hakları talep imkânı vereceğinin
sebepleri
ifade edilecek
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar


Bildirimsiz Fesih



Haklı Neden
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1.2.2. Bildirimsiz Fesih
1.2.2.1. Kavram
Bildirimsiz fesih, taraflardan birinin iş sözleşmesini haklı sebeplerle derhal sona
erdirmesidir (TBK.435/1). Bu fesih türünün amacı, objektif iyiniyet kuralı gereğince
kendisinden sözleşme ilişkisini sürdürmesi beklenemeyecek olan tarafın sözleşmeden
kurtulmasına imkân sağlamaktır. Nitekim Türk Borçlar Kanununda feshi haklı kılan nedenler
sayılmamış ve sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarına göre iş ilişkisini sürdürmesi
beklenemeyen bütün durum ve koşulların, haklı sebep sayıldığı hüküm altına alınmıştır
(TBK.435/2).
Haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermez; iş
sözleşmesini sona erdirmek için haklı sebebi bulunan tarafın fesih bildiriminde bulunması
gerekir. İş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkını kazanan taraf, bu hakkını kullanmak ve
sözleşmeyi feshetmek zorunda değildir. Bir başka ifade ile sözleşmeyi sona erdirebilme hakkına
sahip olan taraf, sözleşmeyi sona erdirip erdirmeme konusunda serbesttir.
Bildirimsiz fesih, çeşitli açıdan bildirimli feshe göre farklılık gösterir. Öncelikle,
bildirimsiz fesihte tarafların bu haklarını kullanabilmeleri için haklı bir sebebin bulunması
gerekir. Yine, bildirimsiz fesihte, iş sözleşmesi belirli bir sürenin sonunda değil; derhal ortadan
kalkar. Nihayet, bildirimsiz fesih hem belirli süreli hem de belirsiz süreli iş sözleşmeleri için
geçerlidir. Belirtmek gerekir ki; bildirimsiz fesih hakkı da sürekli iş sözleşmeleri için hüküm
ifade eder. Süreksiz iş sözleşmelerinin haklı nedenle feshi ise TBK.435 uyarınca yapılabilir.
Bildirimsiz fesihte, sözleşmeyi feshetmek isteyen taraf, iş sözleşmesini sona erdirmesini
gerektiren haklı bir sebebe dayanmalıdır. Feshin geçerliliği için, bu haklı sebebin fesih
bildiriminin yapıldığı anda açık ve kesin biçimde açıklanması zorunluluğuna ilişkin İş
Kanununda bir düzenleme yoktur. Borçlar Kanuna göre, sözleşmeyi fesheden taraf, fesih sebebini
yazılı olarak bildirmek zorundadır (TBK.435/1). Kanunda öngörülen yazılı şekil geçerlilik
koşuludur ve bu hüküm 4857 sayılı İş Kanunu bakımından da uygulama alanı bulmalıdır.
Sözleşmeyi fesheden taraf, açıklamış olduğu sebep ile bağlıdır ve daha sonra başkaca
sebeplerin de bulunduğunu ileri süremez. Uyuşmazlık halinde, haklı sebebin bulunduğunu,
sözleşmeyi fesheden taraf ispat etmekle yükümlüdür.
İşverenin ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak yapacağı bildirimsiz
fesih halinde işçinin savunmasını alma zorunluluğu yoktur (İşK.19/2). Yine iş sözleşmesinin
işveren tarafından bu sebeplerden biri ile feshedilmesinden önce disiplin kurulunun karar
vermesine ilişkin yasal bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Ancak toplu iş sözleşmelerine
işyerinde disiplin kurulu oluşturulmasına, işçinin savunmasının alınmasına ve bildirimsiz feshe
disiplin kurulunun karar vermesine ilişkin hükümler konulabilir. Böyle bir durumda disiplin
kurulu kararı olmaksızın iş sözleşmesinin feshi, haksız fesih hükümlerine tabi olacaktır.
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1.2.2.2. Bildirimsiz Fesih Sebepleri
a) Genel Olarak
İş sözleşmesinin bildirimsiz feshini gerektirecek haklı sebepler, İş Kanununda işçi ve
işveren açısından ayrı maddelerde düzenlenmiştir. Her iki maddede ortak olan husus; işçi ve
işveren için iş sözleşmesinin feshini haklı kılan sebeplerin, sağlık sebepleri, ahlâk ve iyiniyet
kurallarına uymayan haller ve benzerleri ile zorlayıcı sebep ayrımı yapılarak düzenlenmiş
olmasıdır.
İş sözleşmesini fesih hakkı veren haklı sebepler İş Kanununda sayılanlarla sınırlı
değildir. Örneğin işçinin kanundışı greve katılması, işveren açısından; kanundışı lokavt ise işçi
açısından iş sözleşmesinin bildirimsiz feshini gerektiren haklı sebeptir (STİSK.70). Ayrıca
taraflar Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla iş ya da toplu iş sözleşmesi
ile de sözleşmenin feshini haklı kılan başkaca sebepler belirleyebilirler. Yine İş Kanununda
sayılan haklı sebeplerde işçi yararına değişiklik yapabilirler. Örneğin feshi haklı kılan
devamsızlık süresini uzatabilirler ya da haklı sebep teşkil eden eylemin ilk kez yapılması
halinde sözleşmenin feshi yerine bir disiplin cezası öngörebilirler. Ancak tarafların bildirimsiz
fesih hakkı sözleşmeler ile bütünüyle ortadan kaldırılamaz.
İş Kanununda sayılan ve iş sözleşmesinin feshini haklı kılan ahlâk ve iyiniyet
kurallarına uymayan haller örnek olarak belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan başkaca bir sebebin
iş sözleşmesinin bildirimsiz olarak feshini haklı kılıp kılmadığının; bir diğer deyişle kanunda
sayılan örneklerin benzerlerinden olup olmadığının takdiri, uyuşmazlık halinde hâkime aittir.
Kuşkusuz İş Kanununda belirtilmeyen bir olayın haklı sebep olarak kabul edilebilmesi için bu
olayın sonucu olarak sözleşmeye devamın objektif iyiniyet kuralları gereğince beklenemez
olması gerekir.

b) İşçi Açısından Bildirimsiz Fesih Sebepleri
aa) Sağlık Sebepleri
(1) İşin yapılmasının işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olması
İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin
sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması halinde işçi iş sözleşmesini feshedebilir (İşK.24/I,a).
İşçinin sağlığı ve yaşayışı için ortaya çıkan tehlikenin işin niteliğinden doğması fesih
açısından yeterlidir. Ayrıca tehlikenin belirlenmesinde objektif ölçütler değil; işçinin kişisel
özellikleri dikkate alınır. Bir diğer ifade ile yapılan iş, işyerindeki işçilerin bütünü için değil,
fesih hakkını kullanan işçinin sağlığı ve yaşayışı açısından tehlike oluşturması gerekir. Yine
işçinin böyle bir tehlikeyi işe başlarken biliyor olmasının önemi yoktur. Örneğin kömür
ocağında çalışan bir işçi daha sonra solunum yetmezliğine ilişkin bir hastalığa yakalanırsa
sözleşmesini feshedebilir.
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(2) İşverenin veya başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir
hastalığa tutulması
İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan doğruya buluşup görüştüğü işveren yahut
başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması halinde işçi,
iş sözleşmesini feshedebilir (İşK.24/I,b).
Görüldüğü üzere, hükümde işçiye, işveren ya da başka bir işçinin bulaşıcı hastalığa
tutulması halinde işçinin kendi sağlığını koruması amacıyla fesih hakkı tanınmıştır. Bu nedenle,
işçinin kendisinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşmayacak bir hastalığa tutulması, işçiye sözleşmeyi
fesih hakkı vermez. İşçinin bu hükme dayanarak iş sözleşmesini feshedebilmesi için, hastalığın
verem, tifo, bulaşıcı ve sarılık gibi ciddi nitelikte olması gerekir.

bb) Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri
(1) İşverenin işçiyi yanıltması
İşverenin, iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri
hakkında yanlış vasıflar veya koşullar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek
veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltması bir fesih nedenidir (İşK.24/II,a).
(2) İşverenin şeref ve namusa dokunacak davranışta bulunması
İşveren, işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde
sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa işçi açısından
sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı doğar (İşK.24/II,b). Bu tür davranışları işveren vekilinin
yapması halinde de işçi fesih hakkını kullanabilir. İşverenin işçiye küfür etmesi, hakarette
bulunması ya da sarkıntılık etmesi bu anlamda fesih nedenidir.
(3) İşverenin sataşması, suç işlemesi, suça özendirmesi ve ithamda bulunması
Hükümde şu sebepler işçi açısından haklı sebep olarak sayılmıştır:


İşverenin işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunması,



İşverenin işçiye veya ailesi üyelerinden birine gözdağı vermesi,


İşverenin işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa
özendirmesi, kışkırtması veya sürüklemesi,

işlemesi,

İşverenin işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç


İşverenin işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır suçlama veya
ithamlarda bulunması (İşK.24/II,c).
Ancak hükümde belirtilen davranışların Türk Ceza Kanununa göre de suç teşkil etmesi
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gerekli değildir.
(4) İşçinin cinsel tacize uğramasına rağmen işverenin önlem almaması
İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve
bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması bir fesih nedenidir
(İşK.24/II,d).
Hükümde işçinin işyerinde başka bir işçi veya üçüncü kişilerin cinsel tacizine uğramış
olması değil, bu tacizin işverene bildirilmiş olmasına rağmen, işverenin gerekli önlemleri
almaması fesih nedeni olarak düzenlenmiştir. Belirtmek gerekir ki, cinsel tacizin işyerinde
gerçekleşmiş olması da hükümde belirtilen bir diğer koşuldur. Tacizde bulunan işçiye disiplin
cezası verilmesi, çalışma yerinin değiştirilmesi veya iş sözleşmesinin sona erdirilmesi işverenin
alacağı önlemler arasında sayılabilir.
(5) İşverenin işçinin ücretini ödememesi
İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme koşullarına uygun
olarak hesap edilmez veya ödenmezse işçi iş sözleşmesini derhal sona erdirebilir (İşK.24/II,e).
İşverenin işçiye ücretini kanun, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde öngörülen
esaslara göre hesap edilmek suretiyle ödememesi veya eksik ödemesi işçiye iş sözleşmesini
bildirimsiz fesih hakkı verir. İşverenin işçinin ücretini hiç ödememesi, zamanında ödememesi
ya da kararlaştırılan zammı uygulamaması bu anlamda fesih sebebidir. Burada sözü edilen
ücret, geniş anlamda ücrettir. Bir diğer deyişle, iş karşılığı olan asıl ücret ve asıl ücret dışında
işçiye sağlanan para ve para ile ölçülebilen tüm çıkarlar ile iş karşılığı olmayan hafta tatili, yıllık
izin ücreti gibi sosyal ücretler de hükmün uygulama alanına girer. İşçi ücretlerini düzenli olarak
ödeyen bir işverenin ücret ödeme gününde tahsil etmesi gereken bir çekin karşılıksız çıkması
veya nakit sıkıntısı nedeniyle ücret ödemesini bir süre yapamaması halinde işçinin sözleşmesini
feshetmesi iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz. Kısaca, sözleşmenin işçi tarafından
feshedilebilmesi için işverenin ücret ödeme borcunu yerine getirmekten kaçınması gerekir.
(6) İşverenin işçiye az iş vermesi
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 bildirimsiz
fesih yoluyla sona erdirebilir (İşK.24/II,f). Türk Borçlar Kanununa göre, 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).
(7) İşverenin çalışma koşullarını uygulamaması
İşverenin kanun ve sözleşme ile belirlenen çalışma koşullarını uygulamaması bir fesih
nedenidir (İşK.24/II,f). Bu nedenle işverenin işçiye yıllık ücretli iznini kullandırmaması, ara
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dinlenmesini vermemesi, hafta tatilinde çalışmaya ya da işçinin onayının olmamasına rağmen
genel sebeplerle fazla çalışma yapmaya veya bir başka işyerinde ödünç çalışmaya zorlaması
birer fesih sebebidir.

cc) Zorlayıcı Sebepler
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı
sebeplerin ortaya çıkması, işçiye iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı verir (İşK.24/III).
Zorlayıcı sebep, önceden görülemeyen, kaçınılması mümkün olmayan, kusura
dayanmayan ve dıştan gelen olaylardır. İşyerine çığ düşmesi, işyerinde yapılan üretimin daha
sonra yasaklanması, savaş çıkması gibi haller, zorlayıcı sebebe örnek teşkil eder. Üretilen
üründe stok fazlalığı, işverenin ekonomik sıkıntısı, piyasadaki durgunluk gibi sebepler ise
zorlayıcı sebep olarak kabul edilemez.
Zorlayıcı sebep yüzünden işyerinde faaliyetin yedi günden fazla durması halinde, işçi
dilerse bu yedi günden sonra iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi belirtilen yedi gün içerisinde
yarım ücret alır (İşK.40). İşçinin iş sözleşmesini feshetmemesi halinde, sözleşme askıda kalır
ve bu dönemde işçinin iş görme, işverenin de işçiye ücret ödeme borçları ortadan kalkar.

c) İşveren Açısından Bildirimsiz Fesih Sebepleri
aa) Sağlık Sebepleri
(1) İşçinin kusuru ile hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi
İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye
düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda, bu
sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla
sürmesi fesih sebebi olarak düzenlenmiştir (İşK.25/I,a).
(2) İşçinin kusuru olmaksızın hastalık veya kazaya uğraması, gebelik ve doğum
nedeniyle devamsızlıkta bulunması
İşçinin kendi kastı veya derli toplu olmayan yaşayışı ya da içkiye düşkünlüğüne bağlı
olmaksızın ortaya çıkan hastalık veya kaza halinde, işverenin iş sözleşmesini fesih hakkı,
işçinin işyerindeki çalışma süresine göre İşK.17’deki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından
sonra doğar. Örneğin beş yıllık hizmet süresi olan bir işçinin kusuruna yükletilmeyen hastalığı
halinde, işveren ondört hafta sonra fesih hakkına sahip olur.
Doğum ve gebelik hallerinde bu süre gebelik ve doğum izin süresinin bitiminde başlar.
Buna göre, kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan
önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun
olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar
işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı
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çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır (İşK.74/1).
Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve
sonra gerekirse hekim raporu ile artırılabilir (İşK.74/2).
İşveren, doğum yapan kadın işçinin iş sözleşmesini, bu sürelerin dolmasından sonra
bildirim süreleri ve buna ilave olan altı haftalık sürenin geçmesi üzerine feshedebilir
(İşK.25/I,son). Örneğin dört yıl kıdemi bulunan kadın işinin iş sözleşmesinin doğum sonrası
sağlık nedenleriyle feshedilebilmesi için geçmesi gereken süre doğumdan itibaren yirmiiki
haftadır. İşverenin fesih hakkının doğması için geçmesi gereken bu süre içerisinde iş sözleşmesi
askıdadır.
Kanunda belirtilen bir ayda ibaresi takvim ayını değil, işçinin belirtilen nedenlerle işe
gelmediği son günden itibaren geriye doğru hesaplanacak bir aylık süreyi ifade eder.
Yukarıda belirtilen süreler dolmuş olmasına rağmen işveren fesih hakkını kullanmamış ve
işçi iyileşerek işe başlamış ise artık işveren fesih hakkını kullanamaz.
İşçinin, hastalık, kaza, doğum veya gebelik nedenleriyle sözleşmesinin askıda olması
nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez (İşK.24/I,b). Koşulları gerçekleştiği
takdirde bu süreler için kendisine bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumunca geçici iş göremezlik
ödeneği verilir.
(3) İşçinin tedavi edilemeyecek hastalığa tutulması
İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde
çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda işveren işçinin
iş sözleşmesini feshedebilir (İşK.24/I,b). Bu durumda hastalığın ortaya çıkmasında işçinin
kusurunun bulunup bulunmamasının önemi yoktur. AIDS, kanser ve şizofreni gibi hastalıklar
tedavi edilemeyecek hastalıklara örnek olarak belirtilebilir.

bb) Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri
(1) İşçinin işvereni yanıltması
İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli
nitelikler veya koşullar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri
sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması
bir fesih sebebidir (İşK.25/II,a). Örneğin mühendis olduğunu iddia ederek sahte belgelerle işe giren
bir işçinin iş sözleşmesini, işveren durumu öğrendikten sonra feshedebilir. İşverenin fesih
hakkını kullanabilmesi için yanıltmanın sözleşmenin esaslı noktalarından birine ilişkin olması
gerekir.
(2) İşçinin namus ve şerefe dokunacak davranışlarda bulunması
İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak
sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı
asılsız ihbar ve suçlamalarda bulunması işverene iş sözleşmesini feshetme hakkı verir
48

(İşK.25/II,b). Örneğin işçinin, resmi makamlara işyerinde kaçak veya yasak hammadde
kullanıldığına ilişkin gerçeği yansıtmayan dilekçeler göndermesi bu anlamda bir fesih
sebebidir.
(3) İşçinin bir başka işçiye cinsel tacizde bulunması
İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması fesih sebebidir (İşK.25/II,c).
Cinsel tacizin işyeri dışında ya da çalışma süresinden sonra gerçekleşmesi işverenin fesih
hakkını ortadan kaldırmaz. İşçinin, işyerinde çalışan memur, çırak, stajyer, sözleşmeli personel,
ödünç işçi veya alt işverenin işçisine cinsel tacizde bulunması halinde de işveren fesih hakkını
kullanabilir.
(4) İşçinin sataşması
İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine
sataşması halinde işveren iş sözleşmesini derhal feshedebilir (İşK.25/II,d). Sataşmanın işyerinde
veya çalışma süreleri içerisinde meydana gelmiş olması zorunlu değildir.
(5) İşçinin içki veya uyuşturucu madde kullanma yasağına aykırı davranması
İşçinin işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu
maddeleri kullanması fesih için haklı sebeptir (İşK.25/II,d).
(6) İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışta bulunması
İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması bir
bildirimsiz fesih nedenidir (İşK.25/II,e). Hükümde sayılan haller, işçinin sadakat borcuna aykırı
davranışlarının örneklerindendir. Sadakat borcuna aykırı diğer davranışlar da, işverene iş
sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı verir. Banka çalışanının müşteri hesaplarından kendi
hesabına para aktarması, telefon şirketi çalışanının müşteri telefonunun kontör ilerlemesini
durdurması bu tür davranışlara örnek olarak gösterilebilir.
(7) İşçinin işyerinde suç işlemesi
İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç
işlemesi halinde işveren iş sözleşmesini bildirimsiz fesih yoluyla sona erdirebilir (İşK.25/II,f).
Suçun işyerinde ancak iş sürelerinden sonra işlenmiş olması veya hapis cezasının para cezasına
çevrilmesi fesih hakkını ortadan kaldırmaz.
(8) İşçinin devamsızlıkta bulunması
İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş
günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş
günü işine devam etmemesi bir fesih sebebidir (İşK.25/II,g). İşçinin izinli veya raporlu olması,
kanuni greve katılması veya iş sözleşmesinin başkaca bir sebeple askıda olması nedeniyle
işyerine gelmemesi devamsızlık olarak nitelendirilemez.
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Hükümde yer alan bir aylık süre, son devamsızlıktan geriye doğru hesaplanacak bir
aylık süreyi ifade eder. İşçinin kanunda öngörülen sürelerde devamsızlığının işverene iş
sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı verebilmesi için devamsızlığın işverenden izin almaksızın
veya haklı bir sebebe dayanmaksızın yapılmış olması gerekir. Hangi sebeplerin haklı sebep
olduğuna ilişkin olarak önceden kesin ve objektif ölçü verebilmek mümkün değildir. Bu
nedenle devamsızlığın haklı nedene dayanıp dayanmadığı, iyiniyet kurallarına göre her olayda,
olayın özellikleri göz önünde tutularak araştırılmalıdır.
(9) İşçinin görevini yapmamakta ısrar etmesi
İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta
ısrar etmesi halinde, işveren iş sözleşmesini feshedebilir (İşK. 25/II,h). İşçiye görevini
hatırlattığını işveren ispat etmelidir. Bu nedenle işverenin işçiye görevlerini yazılı olarak
hatırlatmasında yarar vardır. İşçinin iş görme borcunu hiç ya da gereği gibi yerine
getirmemesinin fesih sebebi olabilmesi için işverence hatırlatılmasına rağmen işçinin
tutumunda ısrar etmesi gerekir.
(10) İşçinin iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi veya zarara neden olması
İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işyerinin malı olan veya malı olmayıp da
eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin
tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halinde işveren iş sözleşmesini
feshetme hakkına sahip olur (İşK.25/II,ı). Belirtilen fesih sebebi, işçinin özen borcuna aykırı
davranışının sonucudur. İşçinin kusuru olmaksızın ortaya çıkan zararlar nedeniyle işverenin
fesih hakkı yoktur.
Hükümde belirtilen bir diğer fesih sebebi işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden
iş güvenliğini tehlikeye düşürmesidir. Bildirimsiz fesih hakkı açısından işçinin iş güvenliğini
tehlikeye düşürecek davranışta bulunması yeterlidir. Ayrıca bu davranış sonucunda bir zararın
ortaya çıkması gerekli değildir. Örneğin patlayıcı maddelerin bulunduğu bir alana sigara ile
giren veya baret kullanmamakta ısrar eden işçinin iş sözleşmesi bu hükme dayanılarak
feshedilebilir.

cc) Zorlayıcı Sebepler
İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin
ortaya çıkması, işverene iş sözleşmesini bildirimsiz feshetme imkânı verir (İşK.25/III).
İşverene iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı veren zorlayıcı sebepler ile işçiye iş
sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı veren zorlayıcı sebepler farklıdır. Gerçekten, işvereni iş
vermekten alıkoyan bir sebep İşK.24/III’e göre işçiye; işçiyi iş görme borcunu yerine
getirmekten alıkoyan sebep ise İşK.25/III’e göre işverene, iş sözleşmesini bildirimsiz fesih
imkânı verir. İşçinin, yolların kapanması nedeniyle işyerine gidememesi, işçinin ikamet ettiği
mahallenin karantinaya alınması gibi sebepler, işverene bildirimsiz fesih hakkı veren zorlayıcı
sebeplere örnek teşkil eder.
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İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin
ortaya çıkması halinde, işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım
ücret ödenir (İşK.40). Bir haftalık sürenin dolmasından sonra, işveren dilerse iş sözleşmesini
feshedebilir. Feshetmediği takdirde, iş sözleşmesi askıda kalır ve işçi bu süre için ücret
isteyemez.

dd) Gözaltına Alınma ve Tutukluluk
İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde, devamsızlığın İşK. 17’deki
bildirim süresini aşması işverene iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı verir (İşK.25/IV).
Örneğin beş yıllık bir hizmet süresi olan bir işçinin tutukluluğunun sekiz haftayı aşması halinde
işveren fesih hakkını kullanabilir. Bunun için işçinin suçu işyerinde işlemiş olması gerekmez.
İşçinin sözleşmesi feshedildikten sonra beraat etmesi de fesih işlemini geçersiz kılmaz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş sözleşmesinin, taraflarca, haklı nedenlere dayanılarak sona erdirilmesi, herhangi bir
bildirim süresine tabi olmaksızın gündeme gelebilmektedir. Ancak bu ihtimalin ortaya
çıkabilmesi için,; sağlık açısından olumsuzluk oluşturan veya ahlak ve iyiniyete aykırı veya
zorlayıcı bir takım hallerin varlığı aranmaktadır. Ayrıca işveren bakımından, işçinin gözaltına
alınması ve tutukluluk hallerinde de haklı nedenle bildirimsiz fesih imkânı doğmaktadır.
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Uygulama Soruları
A, beş yıldır çalışmakta olduğu X işyerinden, işverenin kendisine hakaret ettiği
gerekçesiyle sözleşmesini feshederek ayrılmıştır. Buna karşılık işveren, A’ya hakaret ettiğini
kabul etmekle birlikte, feshin kanunda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmediğini, bu
sebeple de feshin kanuna aykırı olduğunu, bunun sonucunda işçiye herhangi bir talebini kabul
etmeyeceğini bildirmiştir.
B, balık ürünleri imalatı yapan Y işyerinde paketleme biriminde çalışmaktadır. İşveren
tarafından kendisine teklif edilen balık havuzlarındaki balıkları yemleme işini, ücreti daha
yüksek olduğu için kabul etmiştir. Ancak bu işin su üzerinde yapılması ve bu işi yapacak
olanların da yüzme bilmesi zorunluluğuna karşın B, yüzememektedir. Bunu öğrenen işveren,
B’nin sözleşmesini, eski işine dönmesi veya yeni bir mevkide çalıştırılması mümkün
olmadığından bahisle bildirimsiz olarak feshetmiştir.
1. A’nın iş sözleşmesini, işverenin hakaretine maruz kaldığı gerekçesiyle sona
erdirebilmesi mümkün müdür? İş Kanunu’ndaki dayanağı nedir?
A. Mümkündür. Bildirimsiz feshe ilişkin hükümler bunun dayanağını oluşturur.
B. Mümkündür. Bildirimli feshe ilişkin hükümler bunun dayanağını oluşturur.
C. Mümkün değildir. Kanunda herhangi bir dayanağı yoktur.
D. Mümkündür. İş güvencesine ilişkin hükümler bunun dayanağını oluşturur.
E. Mümkün değildir. Hakaret, iş hukuku bakımından işçiye bir hak sağlamaz, fakat
ceza hukuku bakımından sağlar.
2. İşverenin iddiasının yerinde olması için A’nın kanunda düzenlenen hangi
süreyi aşmış olması gerekir?
A. Hakaret olayının gerçekleşmesi anından itibaren on iki iş günlük süreyi
B. Hakaret olayının gerçekleşmesi anından itibaren altı iş günlük süreyi
C. Hakaret olayının gerçekleşmesi anından itibaren üç iş günlük süreyi
D. Sözleşmenin sona ermesinden itibaren altı iş günlük süreyi
E. Sözleşmenin sona ermesinden itibaren dokuz günlük süreyi
3. Aşağıdakilerden hangisi işverenin, A’dan gelebilecek ve kendisinin kabul
etmeyeceğini ifade ettiği talepler arasında yer alamaz?
A. Kıdem tazminatı
B. İhbar tazminatı
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C. Kullanılmamış yıllık ücretli izin ücretleri
D. Fazla çalışma ücretleri
E. İşyeri uygulaması haline gelmiş ikramiyeler
4. B’nin sözleşmesinin işveren tarafından bildirimsiz olarak feshedilmesi hukuka
uygun mudur? Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gerekçelendirilmiştir?
A. Uygundur. İşçinin bilgi eksikliği haklı neden teşkil etmektedir.
B. Uygun değildir. İşçinin yüzme bilmemesi haklı sebep değil, geçerli sebep teşkil
edebilir.
C. Uygundur. İşçinin yüzme bilmediğini işverene bildirmemesi, işvereni yanıltma
olarak değerlendirilecek, bu da haklı sebep oluşturacaktır.
D. Uygun değildir. Feshin son çare olması ilkesi gereği, çalıştıramıyor olsa dahi
işverenin B’ye ücret ödemeye devam etmesi gerekirdi.
E. Uygundur. İşveren istediği zaman iş sözleşmesini sonuçlarına katlanmak suretiyle
sona erdirebilir.
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Bölüm Soruları
I.

Haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermez.

II. Bildirimsiz fesih, taraflardan birinin iş sözleşmesini haklı sebeplerle derhal sona
erdirmesidir.
III. Bildirimsiz fesihte, sözleşmeyi feshetmek isteyen taraf, iş sözleşmesini sona
erdirmesini gerektiren haklı bir sebebe dayanmalıdır.
1) Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) I, II ve III
2) Aşağıdakilerden hangisi işçi tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle
feshedilmesine dayanak teşkil edemez?
a) İşverenin şeref ve namusa dokunacak davranışta bulunması
b) İşverenin işçiyi yanıltması
c) İşverenin sataşması, suç işlemesi, suça özendirmesi ve ithamda bulunması
d) İşverenin işçiye az iş vermesi
e) İşçinin namus ve şerefe dokunacak davranışlarda bulunması
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I. Sözleşmeyi fesheden taraf, açıklamış olduğu sebep ile bağlıdır ve daha sonra
başkaca sebeplerin de bulunduğunu ileri süremez.
II. İşverenin ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak yapacağı
bildirimsiz fesih halinde de işçinin savunması zorunludur.
III. İş sözleşmesini fesih hakkı veren haklı sebepler İş Kanununda sayılanlarla sınırlı
değildir.
3) Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve III
d) II ve III
e) Yalnız I
4) Aşağıdakilerden hangisi
feshedilmesi imkânı vermez?

işçi

açısından

iş

sözleşmesinin

bildirimsiz

a) İşyerine çığ düşmesi
b) İşyerinde yapılan üretimin daha sonra yasaklanması
c) Savaş çıkması
d) Sıkıyönetim ilan edilmesi
e) Üretilen üründe stok fazlalığı
5) Aşağıdakilerden hangisi işveren açısından iş sözleşmesinin bildirimsiz
feshedilmesi imkânı vermez?
a) İşçinin işyerinde suç işlemesi
b) İşçinin devamsızlıkta bulunması
c) İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışta bulunması
d) İşçinin sataşması
e) İşçinin sendikaya üye olması
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4. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ -IV

57

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bildirimsiz fesih hakkı, telafisinin çok zor, hatta bazı hallerde imkânsız sonuçlara yol
açması sebebiyle kanun koyucu tarafından bir takım sınırlamalara tabi tutulmuştur. Bu
sınırlamalardan bir tanesi de, bildirimsiz fesih hakkını kullanmanın belirli bir süre ile
sınırlanmış olmasıdır. Bir diğeri de, usulüne uygun olarak yapılmayan bildirimsiz feshin haksız
fesih olarak kabul edilmesi ve bir takım yaptırımlara bağlanmış olmasıdır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Haklı olmak, iş sözleşmesini feshetme hakkını süreden bağımsız kılar mı?
2) Feshin haklı olup olmadığını kim belirler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bildirimsiz fesih
hakkını kullanma
süresi

Fesih hakkının hangi süreler
içerisinde kullanılacağının
öğrenilmesi ve bu sayede
uygulamada karşılaşılan aykırı
durumların farkına varılması

Teorik bilgilerin öğretilmesi ve
yargı kararlarının incelenmesi
yoluyla

Haksız feshin
hukuki sonuçları

Bildirimsiz feshin hangi hukuki
usul ve esaslar çerçevesinde
kullanılacağının öğrenilmesi

Örnek olaylardan, iş
sözleşmelerinden ve yargı
kararlarından yararlanılacak
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Anahtar Kavramlar


İyiniyet



Haksız Fesih
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1.2.2.3. Bildirimsiz Fesih Hakkını Kullanma Süresi
İş sözleşmesinin taraflarının sözleşmeyi ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan haller
nedeniyle fesih yetkisini kullanma süresi İş Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Ahlâk ve
iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi ve işveren için tanınmış olan sözleşmeyi
fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği
günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl
sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre
uygulanmaz (İşK.26/1).
Yukarıdaki süreler sadece ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan haller nedeniyle
yapılan fesihler için hüküm ifade eder. Bu nedenle sözü edilen süreler sağlık, zorlayıcı neden
ve gözaltına alınma ve tutukluluk sebepleriyle yapılacak fesihlerde geçerli değildir. Belirtilen
sebeplere bağlı fesih hakkı, iyiniyet kurallarına göre belirlenecek makul süre içerisinde
kullanılmalıdır.
İş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkını kullanma süresi, feshe yetkili olan kişi veya
organın, fiili ve faili öğrenme tarihinden itibaren başlar. İşçinin iş sözleşmesinin feshine disiplin
kurulunun karar vermesinin kararlaştırıldığı hallerde, bu süre disiplin kurulunun kararından
itibaren işler. Ancak süreklilik gösteren fiillerde (kanundışı grev ve lokavt gibi), fiil devam
ettiği sürece fesih nedeni yenileneceğinden, bu halde fesih sürelerinin başlangıcı en geç fiilin
bittiği tarihtir.
Fesih hakkının kullanılması için düzenlenen altı iş günlük ve bir yıllık süreler hak
düşürücü sürelerdir. Bu süreler dolduktan sonra bildirimsiz fesih hakkı kullanılamaz. Ancak
işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz (İşK.26/1). Örneğin bir
banka çalışanının banka hesaplarında oynama yapmak suretiyle kendisine çıkar sağladığı yıllar
sonra anlaşılsa da işveren fesih yetkisini öğrendiği tarihten itibaren altı iş günü içinde
kullanabilir. Feshin süreye uygun olarak yapılıp yapılmadığı, hâkim tarafından kendiliğinden
göz önünde bulundurulur.
Uyuşmazlık halinde sözleşmenin süresi içerisinde feshedildiğini ispat yükü sözleşmeyi
fesheden taraf üzerindedir.

1.2.2.4. Bildirimsiz Feshin Hukuki Sonuçları
İş Kanununda öngörülen bildirimsiz fesih hallerinin ortaya çıkması halinde iş
sözleşmesi kendiliğinden sona ermez. Bunun için ayrıca lehine bildirimsiz fesih hakkı doğan
kişinin fesih iradesini açıklaması gerekir. Bildirimsiz fesih beyanının karşı tarafa ulaşması ile
birlikte iş sözleşmesi derhal sona erer. Bu nedenle, bildirimsiz fesih beyanının karşı tarafa
ulaşmasından sonra taraflar anlaşmak suretiyle de olsa fesih beyanını ortadan kaldıramazlar.
Ancak yeni bir iş sözleşmesi yapabilirler.
Ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri sebebiyle iş sözleşmesinin
feshi halinde, iş sözleşmesini fesheden taraf diğer taraftan tazminat isteyebilir (İşK.26/2).
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Örneğin, işçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarda bulunması halinde,
işveren işçiden bu fiili dolayısıyla uğramış olduğu maddi ve manevi zararın tazminini talep
edebilir.

1.2.2.5. Haksız Feshin Hukuki Sonuçları
Şu hallerde fesih, haksız fesih kabul edilir:

Bildirimsiz fesih hakkının kullanılabilmesi için kanunda düzenlenen haklı
sebeplerden birisinin bulunmaması,


Feshin yazılı olarak yapılmaması,



Fesih hakkının süresi içerisinde kullanılmaması,



Dayanılan haklı sebebin ispat edilememesi,


İş sözleşmesi feshedilirken toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde fesih
için öngörülen (disiplin kurulunun karar vermesi gibi) yöntemlere uyulmamış olması.
Haksız feshin hukuki sonuçları Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Belirli süreli
ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri açısından haksız feshin sonuçları farklıdır:
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin haksız feshinde, fesih beyanının hiç yapılmamış gibi
kabul edilebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, haksız feshe, fesih için haklı bir nedenin
aranmadığı bildirimli feshe ilişkin hükümler uygulanır.

İş güvencesinin kapsamı dışında kalan işçinin iş sözleşmesini, işveren, haklı
sebep olmaksızın derhâl feshederse, işçi, belirsiz süreli sözleşmelerde, fesih bildirim süresine
uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, ihbar tazminatı olarak isteyebilir (TBK.438/1). İşçi
ayrıca koşulları varsa kötüniyet tazminatı, sendikal tazminat ve kıdem tazminatına hak
kazanabilir. İş sözleşmesinin işçi tarafından haksız feshi halinde de işveren ihbar tazminatı talep
edebilir.

İş güvencesinin kapsamına giren işçinin iş sözleşmesini, işveren, haklı sebep
olmaksızın derhal feshederse, işçi, İşK.18, 20 ve 21. madde hükümleri çerçevesinde yargı
yoluna başvurabilir ve feshin geçersiz sayılmasını talep edebilir (İşK.25/son). İş sözleşmesinin
işçi tarafından haksız feshi halinde de işveren ihbar tazminatı talep edebilecektir.
Belirli süreli iş sözleşmesinin işverence haksız feshinde, işçi, sözleşme süresine
uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak isteyebilir (TBK. 438/1). Hâkim,
bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak, ayrıca miktarını serbestçe belirleyeceği bir
tazminatın işçiye ödenmesine karar verebilir; ancak belirlenecek tazminat miktarı, işçinin altı
aylık ücretinden fazla olamaz (TBK.438/3). Öğretide bu tazminat haksız fesih tazminatı olarak
adlandırılır. Belirli süreli iş sözleşmesinde işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi yüzünden
tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir,
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tazminattan indirilir (TBK.438/2).
Belirli süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından haksız feshedilmesi halinde ise TBK.439
hükmü uygulama alanı bulur. İşçi, haklı sebep olmaksızın işe başlamadığı veya aniden işi
bıraktığı takdirde işveren, aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat isteme hakkına sahiptir.
İşverenin, ayrıca ek zararlarının giderilmesini isteme hakkı da vardır (TBK.439/1). İşveren
zarara uğramamışsa veya uğradığı zarar işçinin aylık ücretinin dörtte birinden az ise, hâkim
tazminatı indirebilir (TBK. 439/2). Tazminat isteme hakkı takas yoluyla sona ermemişse
işveren, işçinin işe başlamamasından veya işi bırakmasından başlayarak otuz gün içinde, dava
veya takip yoluyla bu hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde, tazminat isteme hakkı düşer
(TBK.439/3).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş sözleşmesinin bildirimsiz olarak feshedilmesi, belirli bazı sebeplerin varlığı halinde
söz konusu olmakla birlikte, bu sebeplere dayanarak sözleşmeyi feshetme imkânının belirli bir
süre çerçevesinde kullanılması gerekmektedir. Buna ek olarak, bildirimli fesihte olduğu gibi,
bildirimsiz fesihte de bir takım usul kurallarına uyulması gerekmektedir. Aksi halde, her iki
taraf için de tazminat talep hakkı doğabilmekte ve işçi için de işe iade söz konusu
olabilmektedir.
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Uygulama Soruları
A, madencilik alanında faaliyet gösteren bir işyerinde kamyon şoförü olarak belirsiz
süreli iş sözleşmesiyle çalışmaktadır. Gün içerisinde uzun süreler araç kullanmak zorunda olan
A, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle artık bu işi yapmakta zorlanmaya başlamış, işinde
aksamalara sebebiyet vermiştir. A’nın tedavi için gittiği hastanede doktoru, hastalığının tedavisi
olmadığını ve araç kullanmasının hem kendisi hem de çevredeki insanlar bakımından tehlikeli
olacağını A’ya ifade etmiştir. Bunun üzerine işvereni, raporun kendisine ulaşmasından 7 (yedi)
gün sonra kendisinden beklenen performansı sergileyemediği gerekçesiyle iş sözleşmesini
bildirimli olarak feshetmiştir.
B, halı imalatı yapan ailesine ait bir atölyede annesi, babası ve kardeşi ile birlikte
çalışmaktadır. Babasının vermiş olduğu işe dair talimatları yerine getirmeyen B, babası
tarafından bir daha gelmemesi söylenerek işyerinden kovulmuş ve B’de aynı alanda faaliyet
gösteren büyük ölçekli bir işletmede işçi olarak çalışmaya başlamıştır. Ancak iş arkadaşlarına
sataştığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle buradaki iş sözleşmesine de bildirimsiz olarak son
verilmiştir.
1.

İşverenin iş sözleşmesini feshetmek bakımından başka bir imkânı var mıdır?

A. Vardır. Sağlık sebeplerine dayanarak iş sözleşmesini bildirimsiz olarak
feshedebilir.
B. Vardır. İşçinin sağlık sorunlarını bildirmeyerek kendisini yanılttığını ileri sürüp,
sözleşmenin iptali hükümlerine dayanarak sözleşmenin geçersiz olduğunu iddia edebilir.
C. Yoktur. Verilen olayda sözleşmeyi hukuka uygun olarak feshedebilmek için başka
bir imkân bulunmamaktadır.
D. Yoktur. İş sözleşmesi yalnızca bildirimli fesih yoluyla feshedilebilmektedir.
E. Yoktur. Olayda fesih bildirimi sağlık sorunlarının bildirildiği tarihten 7 (yedi) gün
sonra yapılmıştır.
2. Aşağıdakilerden hangisi A’nın, sözleşmenin bu şekilde feshi neticesinde
başvurabileceği imkânlardan biridir?
A. Fesih beyanının hiç yapılmamış gibi kabul edilebilmesini mahkemeden talep etmek
B. Sözleşme süresine uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak istemek
C. Aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat istemek
D. Feshin haksız olduğu iddiasıyla ihbar ve kıdem tazminatı talep etmek
E. Kendisine bir yıllık ücretine denk gelecek miktarda tazminat ödenmesini istemek
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3. B’nin ailesine ait atölyeden kovulması İş Kanunu bakımından nasıl
nitelendirilir?
A. İş sözleşmesinin feshi- Bildirimli fesih
B. İş sözleşmesinin feshi- Bildirimsiz fesih
C. İş Kanunu bakımından herhangi bir nitelendirme mümkün değildir, zira bu ilişkide
İş Kanunu hükümleri uygulama alam bulmaz.
D. İş sözleşmesinin feshi- Haklı nedenle fesih
E. İş sözleşmesinin feshi- Geçerli nedenle fesih
4. B’nin sözleşmesinin bildirimsiz olarak ve usulüne uygun bir şekilde
feshedilmiş olması neticesinde aşağıdakilerden hangisini talep edebilir?
A. Kıdem tazminatı talep hakkı
B. İhbar tazminatı talep hakkı
C. İşe iadeyi talep hakkı
D. Kötüniyet tazminatı isteme hakkı
E. Ödenmemiş ücretlerini talep hakkı
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisinde ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık sebebiyle
bildirimsiz fesih hakkını kullanma süresi doğru olarak verilmiştir?
a) Taraflardan birinin bildirimsiz fesih sebebi davranışta bulunduğunu diğer tarafın
öğrendiği günden başlayarak altı iş günü ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl.
b) Taraflardan birinin bildirimsiz fesih sebebi davranışta bulunduğunu diğer tarafın
öğrendiği günden başlayarak oniki iş günü ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren iki
yıl.
c) Taraflardan birinin bildirimsiz fesih sebebi davranışta bulunduğunu diğer tarafın
öğrendiği günden başlayarak üç iş günü ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren altı ay.
d) Taraflardan birinin bildirimsiz fesih sebebi davranışta bulunduğunu diğer tarafın
öğrendiği günden başlayarak dokuz iş günü ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir
buçuk yıl.
e) Taraflardan birinin bildirimsiz fesih sebebi davranışta bulunduğunu diğer tarafın
öğrendiği gün derhal.
2) Aşağıdakilerden hangisinde ahlâk ve iyiniyet kurallarına aykırı davranma hali
dışında kalan sebeplerle bildirimsiz fesih hakkını kullanma süresi doğru olarak
verilmiştir?
a) Davranışın öğrenildiği andan itibaren altı iş günü içerisinde
b) Davranışın öğrenildiği andan itibaren iki hafta içerisinde
c) Davranışın öğrenildiği andan itibaren yedi iş günü içerisinde
d) Davranışın öğrenildiği andan itibaren makul süre içerisinde
e) Davranışın öğrenildiği andan itibaren bir ay içerisinde
3) Aşağıdakilerden hangisi bir feshin haksız fesih olarak değerlendirilmesine yol
açmaz?
a) Feshin yazılı olarak yapılmaması
b) Feshin Bakanlığa bildirilmemesi
c) Fesih hakkının süresi içerisinde kullanılmaması
d) Dayanılan haklı sebebin ispat edilememesi
e) İş sözleşmesi feshedilirken toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde fesih için
öngörülen (disiplin kurulunun karar vermesi gibi) yöntemlere uyulmamış olması
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I. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin haksız feshinde, fesih beyanının hiç yapılmamış gibi
kabul edilebilmesi mümkün değildir.
II. Haksız feshe, fesih için haklı bir nedenin aranmadığı bildirimli feshe ilişkin
hükümler uygulanır.
III. Haksız feshin hukuki sonuçları Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir.
4) Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III
I. Belirli süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından haksız feshinde, işçi, sözleşme
süresine uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak isteyebilir.
II. Belirli süreli iş sözleşmesinde işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi yüzünden
tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir,
tazminattan indirilir.
III. İşçi, haklı sebep olmaksızın işe başlamadığı veya aniden işi bıraktığı takdirde
işveren, aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat isteme hakkına sahiptir.
5) Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) II ve III
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5. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İş sözleşmesinin sona ermesi, diğer sözleşmelerde olduğu gibi, bir takım sonuçların
ortaya çıkmasını sağlar. Ancak diğer sözleşmelerden farklı olarak, iş sözleşmesinin sosyal
karakterinin de bulunması, sona ermesi durumunda başka bir takım sonuçların (kıdem
tazminatı, kullanılmamış yıllık izin ücretleri vb.) da ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

71

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşçinin bir işyerinde çalıştığı süre, ona herhangi bir hak sağlar mı?
2) İş sözleşmesi sona erdiğinde tarafların birbirlerinden alacak ve borçlarının ifasını
talep etme hakkı tamamen ortadan kalkar mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İş sözleşmesinin sona ermesi
İş sözleşmesinin sona
neticesinde hangi hakların Yasanın hükümleri
ermesinin
hukuki
doğacağı ve nelerin talep kararları incelenerek
sonuçları
edilebileceğinin öğrenilmesi

Kıdem tazminatı

ve

yargı

Kıdem tazminatına hak
kazanmanın hangi koşullara
Teorik bilgilerin öğretilmesi ve
bağlı olduğunun ve kıdem
yargı kararlarının incelenmesi
tazminatı miktarının nasıl
yoluyla
hesaplanacağının
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar


Kıdem tazminatı



Kıdem süresi



Zamanaşımı



Gecikme Faizi
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1.3. 24- İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları
1.3.1. Genel Olarak
İş sözleşmesinin sona ermesine bağlı çeşitli hukuki sonuçlar vardır. Bunlardan bazıları
sıralayabiliriz:

Öncelikle tarafların iş sözleşmesinden kaynaklanan borçları ortadan kalkar.
Bunun dışında işveren, iş sözleşmesi sona eren işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan
para ve para ile ölçülebilen çıkarlarını tam olarak ödemek zorundadır (İşK.32/5).

İş sözleşmesinin sona erme tarihi itibariyle işçinin kullanmadığı yıllık ücretli izni
varsa bunun karşılığı para olarak ödenmelidir (İşK.59/1).


Sözleşmenin sona ermesi durumunda, taraflardan her biri, diğerinden veya
üçüncü bir kişiden diğerinin hesabına, hizmetle ilişkili olarak almış olduğu şeyleri geri
vermekle yükümlüdür. İşçi, özellikle motorlu taşıtları ve trafik izin belgelerini, alacaklarından
fazla olduğu ölçüde ücret ve masraf avanslarını geri vermek zorundadır (TBK.443/1, 2).

Sözleşmenin sona ermesiyle, sözleşmeden doğan bütün borçlar muaccel olur
(442/1). Üretilenden pay verilmesi öngörülen hâllerde ürün payı belirlenir belirlenmez, cirodan
veya kârdan pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde ise pay, hesap dönemini izleyen en geç üç ay
sonunda muaccel hale gelir (TBK.442/3).

İşsizlik Sigortası Kanununda öngörülen koşullar oluşmuş ise işçi işsizlik
sigortası yardımlarından yararlanabilir.

Eğer sözleşmede kararlaştırılmış ise sözleşmesinin sona ermesi taraflardan
birinin diğerine cezai koşul ödemesine de yol açabilir. Belirtmek gerekir ki, iş sözleşmelerine
sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir (TBK.420/1).


Özelleştirme sonucunda işsiz kalan işçi iş kaybı tazminatı isteyebilir (Öz.K.16,

21).
Aşağıda iş sözleşmesinin sona ermesinin diğer sonuçları olan kıdem tazminatı, ölüm
tazminatı, çalışma belgesi, ibraname ve rekabet yasağı ele alınacaktır.

1.3.2. Kıdem Tazminatı
1.3.2.1. Tanımı
Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi kanunda öngörülen hallerden biri ile sona eren ve
kanunda öngörülen en az sürenin üstünde çalışmış olan işçiye veya ölümü halinde kanuni
mirasçılarına, işveren tarafından ödenen ve miktarı işçinin çalışma süresi ve ücretine göre
belirlenen paradır.
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4857 sayılı Kanun, kıdem tazminatı için bir Kıdem Tazminatı Fonu kurulmasını ancak
Kıdem Tazminatı Fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdem
tazminat hakları için 1475 sayılı İşK.14 hükümlerinin uygulanacağını düzenlemiştir
(İşK.geç.6). Bu nedenle kıdem tazminatı fonuna ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar, kıdem
tazminatı konusunda önceki düzenlemeler geçerliliğini koruyacaktır.
Belirtmek gerekir ki, aşağıda inceleyeceğimiz kıdem tazminatına ilişkin 1475 İşK.14
hükmü sadece 4857 sayılı İş Kanununun kapsamına giren işçiler hakkında uygulanır.

1.3.2.2. Koşulları
a) İş Sözleşmesinin Kanunda Öngörülen Hallerden Biri İle Sona Ermiş Olması
İş sözleşmesinin sona erdiği her durumda işçi kıdem tazminatı talep edemez. İşçinin
kıdem tazminatına hak kazanabileceği haller kanunda açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle işçinin
kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesinin ilk koşulu, iş sözleşmesinin Kanunda öngörülen
hallerden biri ile sona ermiş olmasıdır. 4857 sayılı İş Kanunu, kıdem tazminatına ilişkin
düzenlemeleri emredici hale getiren 1475 İşK.98 hükmünü saklı tutmamıştır. Dolayısıyla artık
toplu iş sözleşmesinin ya da iş sözleşmesinin tarafları, 1475 İşK.14’de öngörülen haller dışında
kalan bir sebeple iş sözleşmesinin sona ermesi halinde de işçinin kıdem tazminatına hak
kazanacağını kararlaştırabilirler.
Kıdem tazminatı ödenebilmesi için iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olmasının
bir önemi yoktur. Bununla birlikte belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin dolması halinde işçi
kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz. Ancak kıdem tazminatına ilişkin hükümler süreksiz iş
sözleşmesi ile çalışan işçiler için uygulanmaz (İşK.10/2).
İşçiye kıdem tazminatı almaya hak kazandıran ve kazandırmayan sona erme halleri
şunlardır:
aa) İş Sözleşmesinin Fesih Olmaksızın Sona Ermesi
Fesih dışındaki sona erme hallerinden sadece işçinin ölümü kıdem tazminatına hak
kazandırır. Bu nedenle iş sözleşmesinin tarafların anlaşması ile sona ermesi veya belirli süreli
iş sözleşmelerinde sürenin dolması, işçiye kıdem tazminatı talep hakkı vermez.
İşçinin ölümü halinde, kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir (1475 İşK.14/1). Bunun için
iş sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli olmasının bir önemi yoktur. İşçinin ölümünün
doğal sebeplerle gerçekleşmiş olması veya kendi ya da başkalarının kusuru ile meydana gelmiş
olması kıdem tazminatı hakkını etkilemez.
bb) İş Sözleşmesinin Fesih İle Sona Ermesi
aaa) Bildirimsiz Fesih
İşçinin, İşK.24’de sayılan haklı sebeplerden birine dayanarak iş sözleşmesini bildirimsiz
feshetmesi halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
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İşverenin iş sözleşmesini, sağlık sebepleri, zorlayıcı sebepler, işçinin gözaltına alınması
veya tutukluluğu nedenlerinden biriyle bildirimsiz feshetmesi halinde, işçi kıdem tazminatı
talep edebilir. Ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerden biri nedeniyle iş sözleşmesinin
işveren tarafından feshinde ise, işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz (1475 İşK.14/f.1,b.1).
bbb) Bildirimli Fesih
İş sözleşmesinin işçi tarafından bildirimli feshinde kural olarak, işçi kıdem tazminatı
almaya hak kazanamaz. Ancak 1475 İşK.14/1’de bu kuralın istisnalarına da yer verilmiştir.
Buna göre işçinin iş sözleşmesini;


Muvazzaf askerlik görevi,

 Kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı
yahut toptan ödeme almak amacıyla feshetmesi veya,
 Kadın işçinin iş sözleşmesini evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi
arzusu ile sona erdirmesi,
işçiye kıdem tazminatı talep hakkı verir.
Yukarıda sayılan sebeplere Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile bir fesih nedeni
daha eklenmiştir. Buna göre, işçi kuruluşunda yönetici olan işçi, dilerse işten ayrıldığı tarihte iş
sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin
fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır (STİSK.23/1).
İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya
malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla sözleşmesini feshetmesi ve kıdem
tazminatı isteyebilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış olduğunu ve kendisine
aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı
bulunduğu kuruma veya sandığa başvurduğunu ispatlaması gerekir (1475 İşK.14/3).
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28/2,a maddesinde öngörülen
yaşlar dışında kalan diğer koşulları veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun geçici 6. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık
süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılan işçiler de
kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar (E.İş K.14/f.1,b.5). Bu hüküm ile sigortalılık süresi ve
prim ödeme gün sayısını tamamlamış ve işten ayrılmış ancak yaş koşulu gerçekleşmediği için
kendisine henüz yaşlılık aylığı bağlanamamış olan işçilere de kıdem tazminatı alma hakkı
verilmiştir.
İş sözleşmesinin işveren tarafından bildirimli feshinde, işçi kıdem tazminatı almaya hak
kazanır. Bildirimli feshin usulüne uygun veya usulsüz olmasının yahut işverenin bildirimli fesih
hakkını kötüye kullanmış olmasının kıdem tazminatına hak kazanma bakımından bir etkisi
yoktur.
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b) İşçinin kanunda Öngörülen En Az Süre Kadar Çalışmış Olması
aa) Genel Olarak
İş sözleşmesi kanunda öngörülen hallerden biri ile sona eren işçinin, kıdem tazminatı
almaya hak kazanabilmesi için ayrıca, iş sözleşmesinin en az bir yıl sürmüş olması gerekir.
İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için geçmesi gereken bir yıllık sürenin başlangıcı iş
sözleşmesinin yapıldığı tarih değil; işçinin fiilen işe başladığı tarihtir. Bu tarihten itibaren
işçinin bir takvim yılı çalışmış olması, kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi için
yeterlidir. Belirtilen süre içerisinde geçen deneme süresi, işçinin izin, tatil, dinlenme gibi
nedenlerle çalışmadığı günler ve iş sözleşmesinin askıda bulunduğu (işçinin kanuni bir ödev
dolayısıyla işten ayrılması, işyerinde zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması gibi) süreler, bir yıllık
sürenin hesabında dikkate alınmalıdır. Sadece, işçinin grev ve lokavtta geçen süreleri
kıdeminden sayılmaz. Toplu iş sözleşmelerine ve iş sözleşmelerine bunun aksine hüküm
konulamaz (STİSK.67/3). Ancak Yargıtay işçinin raporlu olduğu sürenin, bildirim süresine altı
hafta eklendikten sonra bulunan süreyi aşan kısmını; gebelik ve doğum izninde izin süresine
altı hafta eklendikten sonra bulunan süreyi aşan kısmını, tutuklulukta geçen süreyi ve ücretsiz
izin sürelerini işçinin kıdemine dâhil etmemektedir.
Kıdem tazminatına esas alınacak sürenin sonu, bildirimli fesihte bildirim sürelerinin
sona erdiği tarih; bildirimsiz fesihte fesih beyanının karşı tarafa ulaştığı an ve işçinin ölümünde
ise işçinin öldüğü tarihtir. Bildirim sürelerine ilişkin ücretin peşin verilmesi halinde de kıdem
süresinde bildirim süresinin sona erdiği tarih esas alınır.
bb) İşçinin Aynı İşverenin Aynı veya Değişik İşyerlerinde Çalışması Halinde
Kıdem Süresinin Belirlenmesi
İşçilerin kıdemleri, iş sözleşmesinin devam etmiş veya aralıklarla yeniden yapılmış
olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştığı süreler göz önüne
alınarak hesaplanır (1475 İşK.14/2). Bu işyerlerinin farklı işkollarında faaliyet gösteriyor
olması veya işçinin bu işyerlerinde değişik işler yapmış olmasının bir önemi yoktur. Hatta işçinin
ödünç işçi olarak bir başkasının işyerinde çalıştığı süre de kıdem süresine dâhildir. Ancak işçinin
işyerinde daha önce çırak, stajyer veya memur olarak çalıştığı süreler kıdem süresine eklenmez.
İşçinin aynı işverene ait işyerinde aralıklı çalışması halinde, işçinin önceki çalışma
süreleri kıdem tazminatına hak kazandırmayan hallerden biri ile sona ermiş olsa da, işçinin
kıdem tazminatı tüm kıdem süresi esas alınmak suretiyle hesaplanır.
İşçinin, kıdem tazminatını alarak işten ayrılması, sonra yine aynı işverenin aynı veya
farklı bir işyerinde çalışmaya başlaması ve tekrar kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesinin sona ermesi halinde, kıdem tazminatını aldığı ilk kıdem süresi, daha sonraki
kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz. Zira İş Kanunu aynı dönem için bir defadan
fazla kıdem tazminatı ödenmeyeceğini hükme bağlamıştır (1475 İşK.14/8).
İşçinin aynı şirketler topluluğuna bağlı şirketlerde çalıştığı süreler ise kıdem süresinin
belirlenmesinde bütün olarak değerlendirilemez.
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cc) İşçinin Değişik Kamu Kuruluşlarında Çalışması Halinde Kıdem Süresinin
Belirlenmesi
İşçinin T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu veya yalnız Sosyal
Sigortalar Kanununa bağlı olarak aynı veya değişik kamu kuruluşlarında geçen iş süreleri
birleştirilmek suretiyle kıdem tazminatı hesaplanabilir. Bunun için gerekli koşullar şunlardır:

İşçi, iş sözleşmesini yaşlılık veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak
amacıyla feshetmiş olmalıdır. Bir diğer deyişle, işçinin Sosyal Sigortalar Kanununa göre; T.C.
Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa
bağlı olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen iş sürelerinin birleştirilmesi
suretiyle yaşlılık veya malullük aylığına veya toptan ödemeye hak kazanmış ve bu amaçla iş
sözleşmesini feshetmiş olması gerekir.

Değişik kamu kuruluşlarında geçen iş sürelerinin toplanabilmesinin bir diğer koşulu
da; kamu kuruluşlarında işçinin daha önceki çalışmalarına ilişkin iş sözleşmelerinin kıdem
tazminatı gerektirmeyecek şekilde sona ermemiş bulunmasıdır.
Yukarıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde, işçiye değişik kamu kuruluşlarında
geçirilen sürelerin toplamı üzerinden son kamu kuruluşunca kıdem tazminatı ödenir (1475
İşK.14/4,5).
dd) İşyerinin Devri Halinde İşçinin Kıdem Süresinin Belirlenmesi
İşyerinin devri, o işyerinde çalışan işçilerin iş sözleşmelerini sona erdirmez ve işçilerin
kıdem süreleri de işyerinin devrinden etkilenmez. İşyerlerinin devri veya başka bir yere nakli
halinde işçinin kıdemi, işyerleri veya işyerlerindeki çalışma sürelerinin toplamı üzerinden
belirlenir (1475 İşK.14/3).
İşyerinin devri halinde, işçinin eski ve yeni işverene bağlı olarak çalıştığı sürelerin
toplanabilmesi için, iş sözleşmesinin devir sırasında devam etmiş olması gerekir. Devirden önce
eski işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçiyi, yeni işveren tekrar işe almış olsa
bile çalışma süreleri toplanmaz.
İşyerinin 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). Bu nedenle kıdem
tazminatının tamamı için eski (devreden) işverene başvurulamaz. İşçinin tüm kıdem süresi ve
son ücreti üzerinden hesaplanan kıdem tazminatının tamamını ödeyen yeni işveren, eski
işverene çalıştırdığı süre ve devir sırasındaki ücret esas alınarak bulunacak miktarı rücu
edebilir.
ee) Mevsimlik İşlerde Çalışan İşçinin Kıdem Süresinin Belirlenmesi
Mevsimlik işlerde işçi yılın belirli dönemlerinde çalıştırılmaktadır. Örneğin sadece yaz

79

dönemi faaliyet gösteren bir otelde çalışan işçilerin yaptıkları iş mevsimlik bir iştir. Eğer
mevsimlik iş için belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılmış ise işçinin çalışmadığı dönemlerde iş
sözleşmesi askıdadır. Bir diğer ifade ile işçinin çalışmadığı dönemde iş sözleşmesi devam
etmekte, sadece iş sözleşmesinden doğan borçlar yerine getirilmemektedir. İşveren, mevsim
sonunda işçiyi yeni mevsimde çalıştırmayacağını bildirmesi halinde, iş sözleşmesi mevsimin
bitimiyle birlikte sona erer. İşveren böyle bir bildirimde bulunmamış ise, sözleşme yeni mevsim
başlangıcına kadar askıda kalır. Yeni mevsimin başlangıcında işçinin çalıştırılmaması halinde
ise iş sözleşmesi mevsimin başlangıç tarihinde sona erdirilmiş sayılır.
İş Kanunu, kıdem tazminatında esas alınacak sürenin hesabında, işçinin işe başladığı
tarihten itibaren iş sözleşmesinin sona ermesine kadar geçen tüm sürenin dikkate alınacağını
düzenlemek suretiyle, iş sözleşmesinin askıda kaldığı dönemleri de işçinin kıdemi içerisinde
kabul etmiştir. Bu nedenle mevsimlik işlerde işçinin kıdemi çalıştığı günler toplanmak suretiyle
değil, iş sözleşmesinin devam ettiği tüm süre esas alınarak belirlenmesi gerekir. Ancak Yargıtay
sadece işçinin çalıştığı sürelerin toplanması gerektiği görüşündedir.
ff) Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçinin Kıdem Süresinin Belirlenmesi
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin kıdem süreleri, tam süreli iş sözleşmesi ile
çalışan işçilerde olduğu gibi, işçinin fiilen çalışmaya başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin
kıdem tazminatına hak kazandıran hallerden biri ile sona erdiği tarihe kadar geçen ve
çalışmadığı günler de dâhil edilmek suretiyle belirlenir. Bu nedenle kısmi süreli iş sözleşmeleri
ile değişik işverenler yanında çalışan işçiler her iş sözleşmesi açısından ayrı ayrı kıdem
tazminatı almaya hak kazanırlar.

1.3.2.3. Kıdem Tazminatının Miktarı
Kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçiye işe başladığı tarihten itibaren iş
sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için otuz günlük ücreti tutarınca kıdem tazminatı
ödenir. İşçiye bir yıldan artan süreler (altı ay, sekiz ay gibi) için de aynı oran üzerinden ödeme
yapılır (1475 İşK.14/1). Her tam yıl için öngörülen otuz günlük süre, iş sözleşmeleri veya toplu iş
sözleşmeleri ile artırılabilir (1475 İşK.14/2).
Kıdem tazminatı işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır. Bu ücret brüt ücret yani vergi,
sigorta primi gibi kesintiler yapılmadan önceki ücrettir. Parça başına, akort, götürü ve yüzde
usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde, son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde
çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret, kıdem tazminatının hesabında
esas alınır (1475 İşK.14/9). Ancak işçinin ücretinde son bir yıl içinde değişiklik yapıldığı
takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında
alınan ücret aynı süre içinde çalışılan günlere bölünerek bulunur (1475 İşK.14/10).
Kıdem tazminatı miktarının belirlenmesinde geniş anlamda ücret (giydirilmiş ücret)
esas alınır. Asıl ücretten başka para ve para ile ölçülebilen sözleşmeden ve kanundan doğan
ikramiye, prim, yakacak, gıda, giyim, aile çocuk, konut yardımı gibi çıkarlar da kıdem tazminatı
miktarının belirlenmesinde göz önünde tutulur (1475 İşK.14/11). Bunun için para ve para ile
ölçülebilen çıkarların; sözleşmeden veya kanundan doğmuş olması ve sürekli nitelik taşıması
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gerekir. Süreklilik göstermeyen evlenme, doğum, ölüm veya işyerinin 25. kuruluş yıldönümünü
kutlama gibi nedenlerle yapılan ödemeler kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz. Yine,
işçiye, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetmelikler uyarınca verilen güvenlik araçları da (iş
elbisesi, ayakkabısı, gömleği, gözlüğü gibi) kıdem tazminata esas alınacak ücretin
belirlenmesinde göz önünde bulundurulmaz.
Yukarıda açıkladığımız esaslara göre belirlenen kıdem tazminatı miktarına üst sınır
getirilmiştir. Buna göre, toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile belirlenen kıdem
tazminatının miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna
(Başbakanlık Müsteşarına) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir iş
yılı için ödenecek en çok emeklilik ikramiyesini geçemez (1475 İşK.14/13). Belirtmek gerekir
ki, kıdem tazminatı üst sınırının aşılmasının yaptırımını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanununun
98. maddesinin yürürlükten kaldırılmış olması, tarafların sözleşme ile kıdem tazminatı üst
sınırını kaldırabilmelerine veya yükseltebilmelerine imkân sağlamıştır. Bir diğer deyişle kıdem
tazminatının üst sınırına ilişkin düzenleme mutlak emredici olmaktan çıkmıştır. Yargıtay ise
kıdem tazminatı tavanına ilişkin hükmün mutlak emredici niteliğini koruduğu görüşündedir.
Kıdem tazminatının hesabında dikkate alınması gereken tavan miktarı iş sözleşmesinin sona
erdiği tarih esas alınarak belirlenir. İş sözleşmesinin bildirim süresine ilişkin ücretin peşin
ödenerek feshi halinde bildirim süresi içinde gerçekleşen tavan artışı da işçi hakkında uygulanır.
Kıdem tazminatının miktarına ilişkin bir sınırlama da değişik kamu kuruluşlarında
geçen sürelerin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesine ilişkindir. Bu halde, kıdem
tazminatının T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen çalışma süresine ait kısmı için ödenecek
miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun
emekli ikramiyesi için öngörülen miktarından fazla olamaz (1475 İşK.14/6).
İş Kanunu hükümlerine göre hesap edilen kıdem tazminatı gelir vergisinden bağışıktır
(GVK.25/7).

1.3.2.4. Kıdem Tazminatı Zamanaşımı ve Gecikme Faizi
Kıdem tazminatı, beş yıllık zamanaşımı süresine tabidir (TBK.146). Zamanaşımı
süresinin başlangıcı işçinin kıdem tazminatına hak kazandığı tarihtir.
Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda
hâkim, gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faize
hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan tüm hakları saklıdır (1475 İşK.14/11). Kıdem tazminatına
uygulanacak faizin başlangıcı, iş sözleşmesinin sona erme veya işçinin ölüm tarihidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş sözleşmesinin sona ermesi, işçi açısından tüm alacaklarını tahsil ettiği anlamına
gelmemektedir. Sözleşmenin sona ermesi, yeni borç ve alacakların doğmasını engellemekteyse de
hâlihazırda doğmuş bulunan alacak ve borçların talep edilmesinin önüne geçmemektedir. Nitekim
yıllık ücretli iznini kullanamamış bir işçinin, bu iznini iş sözleşmesi sona erdikten sonra kullanması
mümkün olmayacağından, artık bu süreye ilişkin ücreti talep hakkı doğmaktadır.
İş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte talep edilebilir hale gelen kıdem tazminatı ise, iş
sözleşmesinin kendine özgü ve sosyal nitelikte bir sözleşme olmasından kaynaklanan bir alacaktır.
İşçi, çalıştığı ve işveren için emeğini sarf etmesinin bununla birlikte de yıpranmasının karşılığı
olarak işverenden, onun yanında çalıştığı sürenin karşılığı olarak kıdem tazminatı talep
edebilmektedir.
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Uygulama Soruları
A, tarım alanında faaliyet gösteren bir firmanın, sahibi olduğu tarlalarda bir yılı aşkın
bir süredir yazın domates toplamak üzere istihdam edilen bir işçidir. A’nın iş sözleşmesi, fiilen
işe başladığı tarihten bir yıl önce yapılmış, fakat ürün hasadının yapılamaması nedeniyle
sözleşme tarihinden ancak bir sene sonra fiilen çalışmaya başlamıştır. Tarlada domates
üretiminin olmadığı kış aylarında ise yine aynı firmanın sahibi olduğu, fakat farklı bir ilde
kurulu bulunan seralarda çalışmaktadır. A’nın iş sözleşmesi, işveren tarafından 01.01.2018
tarihinde ekonomik sebepler dolayısıyla feshedilmiştir.
B, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir telekomünikasyon şirketinin genel
müdürü/yöneticisi olarak on yıl çalıştıktan sonra, emeklilik sebebiyle işinden ayrılmıştır.
Sözleşmesinin sona erdiği tarih olan 01.01.2013’ten bu yana işyerinden herhangi bir talepte
bulunmayan B, maddi sıkıntıya düşmesi nedeniyle ayrılmış olduğu şirketten kıdem tazminatı
talebinde bulunmuştur.
1. A’nın kıdem tazminatı talep etme hakkı var mıdır? Aşağıdakilerden
hangisinde doğru bir şekilde gerekçelendirilmiştir?
A. Vardır. Çalıştığı süreler toplamda bir yılı aşmaktadır.
B. Vardır. İş sözleşmesi sona ermiştir.
C. Yoktur. İş sözleşmesinin sona ermesi tek başına yeterli değildir. İşçi tarafından
haklı sebeple feshedilmesi veya işveren tarafından haksız fesihle sona erdirilmesi gereklidir.
D. Yoktur. A, mevsimlik işçidir.
E. Yoktur. A’nın farklı işyerlerinde
değerlendirilmesini engellemektedir.

çalışması,

kıdem

sürelerinin

birlikte

2. A’nın kıdem süresinin hesabında esas alınacak tarih ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. İş sözleşmesinin yapıldığı tarih esas alınır.
B. Her iki iş yerinde fiilen çalıştığı tarihler kendi içerisinde dikkate alınır.
C. Fiilen çalışmaya başladığı tarih dikkate alınır.
D. Sözleşmesi sona erdiği dönemde hangi işyerinde çalışıyorduysa, o işyerinde
çalışmaya başladığı tarih dikkate alınır.
E. Sözleşmesinin sona erdiği tarih dikkate alınır.
3. B’nin kıdem tazminatı talep etme hakkı var mıdır? Aşağıdakilerden
hangisinde doğru bir şekilde gerekçelendirilmiştir?
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A. Vardır. İş sözleşmesi emeklilik nedeniyle sona ermiştir.
B. Yoktur. B, işçi alıp çıkartma yetkisini haiz işveren vekili niteliğindedir.
C. Vardır. B iş sözleşmesini kendi isteği ile sona erdirmiştir.
D. Yoktur. Zamanaşımı süresi geçmiştir.
E. Vardır. B’nin on yıllık bir kıdemi bulunmaktadır.
4. B’nin kıdem tazminatını talep edebilmesi için uyması gereken zamanaşımı
süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. 1 yıl
B. 3 yıl
C. 5 yıl
D. 7 yıl
E. 10 yıl
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları
arasında yer almaz?
a) Tarafların iş sözleşmesinden kaynaklanan borçları ortadan kalkar.
b) İş sözleşmesinin sona erme tarihi itibariyle işçinin kullanmadığı yıllık ücretli izni
varsa bunun karşılığı para olarak ödenmelidir.
c) Tarafların yeni bir iş sözleşmesi yapma yükümlülükleri doğar.
d) İşsizlik Sigortası Kanununda öngörülen koşullar oluşmuş ise işçi işsizlik sigortası
yardımlarından yararlanabilir.
e) Özelleştirme sonucunda işsiz kalan işçi iş kaybı tazminatı isteyebilir.
2) Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalışılması gereken asgari süre
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Bir yıl
b) On yıl
c) Altı ay
d) Bir ay
e) Beş yıl
3) Kıdem süresinin belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru olarak
verilmiştir?
a) Yargıtay’a göre, mevsimlik işlerde işçinin kıdemi çalıştığı günler toplanmak
suretiyle değil, iş sözleşmesinin devam ettiği tüm süre esas alınarak belirlenmesi gerekir.
b) İşyerinin devri, o işyerinde çalışan işçilerin iş sözleşmelerini sona erdireceğinden,
işçilerin kıdem süreleri de işyerinin devrinden etkilenir.
c) İşçilerin kıdemleri, iş sözleşmesinin devam aralıklarla yeniden yapılmış olması
halinde birbirinden ayrı olarak hesaplanır.
d) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin kıdem süreleri, iş sözleşmesinin
devam etmesi şartıyla, çalışmadığı günler de dâhil edilmek suretiyle belirlenir
e) İşçinin, T.C. Emekli Sandığı Kanunu veya Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı
olarak çalışması halinde değişik kamu kuruluşlarında geçen iş süreleri birbirinden ayrı
değerlendirilmek suretiyle kıdem tazminatı hesaplanabilir.
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4) Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a) On yıl
b) Bir yıl
c) Beş yıl
d) Altı ay
e) Kıdem tazminatında zamanaşımı yoktur.
5) Kıdem tazminatının hesaplanmasına dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için otuz günlük ücreti
tutarınca kıdem tazminatı ödenir.
b) Kıdem tazminatında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.
c) Kıdem tazminatı işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır.
d) Kıdem tazminatına esas ücret, brüt ücret yani vergi, sigorta primi gibi kesintiler
yapılmadan önceki ücrettir.
e) Kıdem tazminatı miktarının belirlenmesinde geniş anlamda ücret (giydirilmiş ücret)
esas alınır.
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6. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI - II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İş sözleşmesinin sona ermesinin en önemli sonucu kıdem tazminatı hakkının doğması
olsa da, bunun haricinde başka haklar da doğmaktadır. Bu sonuçlardan bazıları (ölüm tazminatı,
rekabet yasağı) iş sözleşmesinin sosyal karakterinin bulunması ve kişisel ilişki doğurması
sebebiyle ortaya çıkmaktaysa da, bazıları (ibraname, çalışma belgesinin verilmesi) da özel
hukuk sözleşmesi olması ve iş görme borcu doğurmasından dolayı ortaya çıkmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşçinin ölümü, mirasçıların hangi hakları talep etme imkânı verir?
2) Bonservis nasıl alınır?
3) İşçinin işverenle rekabet etmesi mümkün müdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ölüm tazminatı

İşçinin ölümü halinde
mirasçılarının işverenden hangi
taleplerde bulunabileceğinin
öğrenilmesi

Yasal düzenlemeler ifade edilecek,
uygulamada ve mahkeme kararlarında
nasıl tatbik edildiği ifade edilecek

Çalışma belgesi

İş sözleşmesinin sona ermesi
neticesinde işçinin çalışmalarını
nasıl belgelendirebileceği

Çalışma hayatından örnekler verilerek
özellik arz eden durumlar ifade
edilecek

İbraname

İş sözleşmesinin sona
ermesinden sonra tarafların
birbirlerinden borç ve alacak
talebinde bulunmasının
mümkün olup olmadığı

Yasal düzenlemeler ifade edilecek,
uygulamada ve mahkeme kararlarında
nasıl tatbik edildiği ifade edilecek

Rekabet Yasağı

İşçinin işverenle rekabet
etmesinin mümkün olup
olmadığı

Çalışma hayatından örnekler verilerek
özellik arz eden durumlar ifade
edilecek
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Anahtar Kavramlar


Ölüm tazminatı



Çalışma belgesi



İbraname



Rekabet yasağı
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1.3.3. Ölüm Tazminatı
Türk Borçlar Kanununa göre, işçinin ölümü halinde işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin
olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir
aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme
yapmakla yükümlüdür (TBK. 440).
Bu hükmün, işçinin ölümü halinde kıdem tazminatı ödenmesine ilişkin 1475 sayılı İş
Kanununun 14. maddesi karşısında, İş Kanunu kapsamına giren işçiler hakkında uygulanıp
uygulanmayacağı konusunda öğretide görüş birliği yoktur. Görüşümüze göre, bir yıldan fazla
kıdemi bulunan işçinin ölümü halinde işveren kanuni mirasçılarına kıdem tazminatı ödemekle
yükümlüdür. Bu nedenle işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü doğan ölüm hallerinde
TBK.440 hükmü uygulanmamalıdır. Ancak ölen işçinin bir yıldan az kıdeminin bulunması
halinde işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü ortaya çıkmayacağı için işveren
TBK.440'da öngörülen tazminatı ödemek zorunda olmalıdır.

1.3.4. Çalışma Belgesi
İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren
bir belge verilir (İşK.28/1). Bu belgeyi İş Kanunu çalışma belgesi olarak isimlendirmektedir.
Çalışma belgesinin zamanında verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler
bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işe alan yeni işveren eski işverenden tazminat
isteyebilir (İşK.28/2). Çalışma belgesi her türlü resim ve harçtan muaftır (İşK.28/3).
Türk Borçlar Kanununda da çalışma belgesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Buna göre,
işveren, işçinin isteği üzerine her zaman, işin türünü ve süresini içeren bir çalışma belgesi
vermekle yükümlüdür. İşçinin açıkça istemde bulunması hâlinde, çalışma belgesinde onun iş
görmedeki becerisi ile tutum ve davranışları da belirtilir. Çalışma belgesinin zamanında
verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veya
işçiyi işe alan yeni işveren, eski işverenden tazminat isteyebilir (TBK.426).

1.3.5. İbraname
İş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işverenler genellikle işçilerin gelecekte
kendilerine karşı dava açmalarına engel olmak amacıyla kanundan ve sözleşmeden
kaynaklanan her türlü hakkını aldıklarını ifade eden belge alırlar. İbraname olarak adlandırılan
ve uygulamada yaygın olarak alınan bu belgenin hukuki sonuçları konusunda İş Kanununda
hüküm yoktur.
Türk Borçlar Kanununda ibraname ve ibranamenin geçerlilik koşulları düzenlenmiştir.
Buna göre;


İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması,



İbra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin
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geçmiş bulunması,


İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,

 Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması gerekir
(TBK.420/2).
Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür
(TBK.420/2). Hakkın gerçek tutarda ödendiğini içermeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını
içeren diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde
dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur (TBK.420/3). Bu düzenlemeler
destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, iş
sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır (TBK.420/4).

1.3.6. Rekabet Yasağı
İşçinin sadakat borcunda da belirttiğimiz gibi, işçi iş sözleşmesi devam ettiği süre
içerisinde işvereni ile rekabet etmeme borcu altındadır. Bu borcun iş sözleşmesinin sona
ermesinden sonra da devam edebilmesi için ya iş sözleşmesine rekabet yasağı kaydı koymak
ya da bu amaçla rekabet yasağı sözleşmesi yapmak gerekir. İş Kanununda rekabet yasağı
sözleşmesi düzenlenmiş değildir. Buna ilişkin düzenlemeler Türk Borçlar Kanununda yer
almaktadır.
Rekabet yasağı sözleşmesi, fiil ehliyetine sahip olan işçinin, işverene karşı, sözleşmenin
sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına
rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip
işletmeyle başka türden bir çıkar ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlendiği
sözleşmedir (TBK.444/1).
Rekabet yasağı sözleşmesi yapılabilmesinin koşulları şunlardır:

Rekabet yasağı kaydı, ancak iş ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya
da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa,

Aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep
olacak nitelikteyse geçerlidir (TBK.444/2).
Rekabet yasağı sözleşmesi işçi açısından önemli engellemeler içermektedir. Bu da
işçinin ekonomik geleceği açısından risk teşkil edebilir. Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu
rekabet yasağı sözleşmesine bazı sınırlandırmalar getirmiştir:

Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye
düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremez
ve


Süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz (TBK.445/1).
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Türk Borçlar Kanunu hâkime rekabet yasağını sınırlandırabilme yetkisini vermiştir.
Buna göre, hâkim, aşırı nitelikteki rekabet yasağını, bütün durum ve koşulları serbestçe
değerlendirmek ve işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun biçimde
göz önünde tutmak suretiyle, kapsamı veya süresi bakımından sınırlayabilir (TBK.445/2).
Rekabet yasağı sözleşmesine aykırı davranmanın sonuçları Türk Borçlar Kanununda
şöyle düzenlenmiştir:

Rekabet yasağına aykırı davranan işçi, bunun sonucu olarak işverenin uğradığı
bütün zararları gidermekle yükümlüdür (TBK.446/1).


Yasağa aykırı davranış bir ceza koşuluna bağlanmışsa ve sözleşmede aksine bir
hüküm de yoksa işçi öngörülen miktarı ödeyerek rekabet yasağına ilişkin borcundan
kurtulabilir; ancak, işçi bu miktarı aşan zararı gidermek zorundadır (TBK.446/e).

İşveren, ceza koşulu ve doğabilecek ek zararlarının ödenmesi dışında,
sözleşmede yazılı olarak açıkça saklı tutması koşuluyla, kendisinin ihlal veya tehdit edilen
çıkarlarının önemi ile işçinin davranışı haklı gösteriyorsa, yasağa aykırı davranışa son verilmesini
de isteyebilir (TBK.446/3).
Rekabet yasağı sözleşmesi iki şekilde sona erer:

Rekabet yasağı, işverenin bu yasağın sürdürülmesinde gerçek bir yararının
olmadığı belirlenmişse sona erer (TBK.447/1).
Sözleşme, haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından veya işverene yüklenebilen bir
nedenle işçi tarafından feshedilirse, rekabet yasağı ortadan kalkar (TBK.447/2).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşçinin ölümü halinde işveren, işçinin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığını
göz önünde bulundurarak, işçinin mirasçılarına ölüm tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ölüm
tazminatının miktarı ise, işçinin kıdemine göre belirlenmekte, bir aylık veya iki aylık ücret
tutarında ödeme yapılmaktadır.
Çalışma belgesi (bonservis) ise, futboldan aşina olunan bir kavram olmakla birlikte,
esasında tüm işçilerin kullanabileceği bir imkân, talep edebileceği bir belge/haktır. Ancak
bilinen “bonservis” kavramı ve bonservisin alınmasında uygulanan yöntem, esasında temelde
amaçlanandan farklı, hatta yanlıştır. Zira, işçinin iyi hizmet gördüğüne ve işini iyi yaptığına
dair belgenin ne miktarda olursa olsun bir ücret karşılığında alınıp satılıyor olması, her şeyden
önce etik kurallara aykırıdır.
İbraname, kural olarak tarafların kendi aralarında yaptıkları anlaşma veya halihazırda
tüm alacak ve borçların ödenmiş olması neticesinde, birbirlerinden alacak ve borç talebinde
bulunmayacaklarını ispat eden bir belgedir. Bununla birlikte, belirli bazı hallerin var olması
durumunda, ibranamenin aksine, tarafların alacak ve borç talebinde bulunmaları mümkündür.
İşçinin iş sözleşmesi sona erdikten sonra kural olarak istediği herhangi bir işte çalışması,
hatta kendi işini kurması mümkündür. Ancak, iş sözleşmesinin kişisel ilişki kuran bir sözleşme
olması sebebiyle, sadakat borcuna aykırı durumların ortaya çıkmasının engellenmesi amacıyla,
kanun koyucu, sözleşme sona erse dahi işçinin bir takım işlerde çalışmasının belirli sürelerle
engellenebileceğini öngörmüştür.
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Uygulama Soruları
A, bir kargo firmasında şoför olarak on yıldır çalışmaktadır. İşi gereği sıklıkla
şehirlerarasında seyahat etmek zorunda kalmaktadır. Seferlerinden birinde, dinlenme amacıyla
durduğu dinlenme tesisinde başka bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybetmiştir.
İşveren, söz konusu olayın işin görülmesi esnasında değil de, dinlenme esnasında
gerçekleştiğini ileri sürerek işçinin ailesinden gelecek herhangi bir talebi karşılamayacağını
bildirmiştir.
B, çalışmakta olduğu işyerinden askerlik görevini ifa etmek üzere ayrılmıştır. İşvereni,
askerlik görevini ifa ettiği süre zarfında iş sözleşmesini feshetmemiş, fakat ücret de
ödememiştir. Askerlik görevi sona erdikten sonra işyerine geri dönmeyen B, yeni bir iş bulmuş
ve burada çalışmaya başlamıştır. Bunun üzerine eski işvereni, düzenlemiş olduğu ibranameyi
imzalamasını B’den istemiş, fakat B askerlik dönemindeki ödenmeyen ücretlerin bu
ibranameye işlenmemiş olması sebebiyle imzalamayı reddetmiştir.
C, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ve çelik yelek üreten bir firmada
çalışmaktadır. İşvereninden talep ettiği ücret artışının gerçekleşmemesi nedeniyle 01.01.2016
tarihinde sözleşmesini bildirimli olarak feshetmiştir. İşvereni, C’nin kendi firmasının bir takım
mesleki sırlarını bildiği ve bunları başkalarıyla paylaşması halinde önemli ekonomik kayıplara
uğrayacağından bahisle, bunun önüne geçebilmek için beş yıl boyunca aynı sektörde başka bir
firmada çalışmasını veya kendi firmasını kurmasını engelleyen bir rekabet yasağı sözleşmesi
imzalamayı teklif etmiştir. Ancak C bunu kabul etmemiştir.
1.

A’nın mirasçıları işverenden hangi talepte bulunabilir?

A. İhbar tazminatı
B. İşe iade
C. Ölüm tazminatı
D. İşçinin eşiyle sözleşmenin devam ettirilmesi
E. İkramiye
2. İşverenin iddiası yerinde midir? Aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde
gerekçelendirilmiştir?
A. Yerindedir. Mirasçılardan herhangi bir talep gelebilmesi için olayın işin yapılması
esnasında gerçekleşmesi gerekirdi.
B. Yerinde değildir. İşçinin dinlenmek için durması, işini yapmadığı anlamına gelmez,
tam aksine işini yamaya devam etmektedir. Ayrıca ölüm halinde, mirasçıların tazminat talep
edebilmesi için ölümün muhakkak işin yapıldığı esnada gerçekleşmesi şart değildir.
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C. Yerindedir. İşçinin kullanmış olduğu ara dinlenmeler çalışma süresi kapsamında
değerlendirilemeyeceğinden, bu zamanlar içerisinde gerçekleşen yaralanma, kaza, ölüm vb.
olaylar işverenin sorumluluğu dâhilinde olmayacak, işveren bunlardan dolayı herhangi bir
tazminat ödeme yükümlülüğü altına sokulamayacaktır.
D. Yerindedir. İş sözleşmesi fesih yoluyla sona ermediğinden işverenin herhangi bir
tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
E. Yerinde değildir. İşveren, adam çalıştırmaktan doğan sorumluluk gereği ortaya
çıkan her türlü zararı illiyet bağı mevcut olmasa dahi karşılamak zorundadır.
3. İşverenin, düzenlemiş olduğu ibranameye askerlik dönemine ilişkin ücretleri
işlememesi yerinde midir?
A. Yerindedir. Askerlik döneminde iş sözleşmesi askıda olduğundan, işverenin ücret
ödeme yükümlülüğü de bulunmamaktadır.
B. Yerinde değildir. Şayet sözleşme sona erdirilmediyse, iş ilişkisi devam ettiğinden
bu döneme ilişkin ücretlerin de ödenmesi ve ibranameye de işlenmesi gereklidir.
C. Yerinde değildir. İş sözleşmesi fesih yoluyla sona ermediğinden, işverenin ücret
ödeme yükümlülüğü hala devam etmektedir.
D. Yerinde değildir. Her ne kadar işçi başka bir işte çalışmaya başlamış da olsa, eski
sözleşmesi sona ermediğinden, işverenin ücret ödeme borcu devam etmektedir.
E. Yerindedir. İşçi başka işyerinde çalışmaya başlamakla bu yöndeki talep hakkından
kendi isteğiyle vazgeçmiş sayılmaktadır.
4. C’nin rekabet yasağı sözleşmesini imzalaması halinde bu sözleşme geçerli hale
gelir miydi? Neden?
A. Gelirdi, çünkü C’nin bu yöndeki irade beyanı sözleşmenin geçerli hale gelmesi için
yeterlidir.
B. Gelmezdi, çünkü rekabet yasağı sözleşmesi özel durum ve koşulların bulunmaması
halinde en fazla iki yıllık bir süre için yapılabilir. Olayda da herhangi bir özel durum ve koşul
belirtilmediğinden, yalnızca C’nin kabul beyanı sözleşmeyi geçerli hale getirmez.
C. Gelirdi, çünkü yapılan iş, meslek sırları ihtiva eden ve bu sırların ifşasının
engellenmesini gerektiren bir iştir.
D. Gelmezdi, çünkü bu sözleşmenin, iş ilişkisinin başlangıcında yapılması gerekirdi.
E. Gelirdi, çünkü kanunda aksini düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
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5. İşverenin, rekabet yasağı sözleşmesi imzalatmadan da C’nin rekabetini
önlemesi mümkün müydü?
A. Değildi. Kanunda bunun için herhangi başka bir imkân öngörülmemiştir.
B. Mümkündü. İş sözleşmesine konulacak bir rekabet yasağı kaydı da C’nin işverenle
rekabet içerisine girmesini engelleyebilirdi.
C. Değildi. İşverenin iddia ettiği gibi meslek sırlarının varlığından bahsedebilmek için
bunun Bakanlıkça tespit edilmesi gerekirdi.
D. Mümkündü. Savunma sanayi alanının milli güvenlikle ilgili olmasından dolayı
işverenlerin, işçilerinin kendileriyle rekabetinin engellenmesini talep etmeleri her zaman
mümkündür.
E. Değildi. Rekabet yasağının konulabilmesi için sözleşmesin sona ermesinden sonra
C’nin buna rıza göstermesi gerekirdi.
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Bölüm Soruları
1) Ölüm tazminatının miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Üç aylık ücret
b) İki aylık ücret
c) Bir yıllık ücret
d) Altı aylık ücret
e) Üç aylık ücret
2) Aşağıdakilerden hangisi ölüm tazminatının ödenebileceği kişilerden değildir?
a) Sağ kalan eş
b) Ergin olmayan çocuk
c) Bakmakla yükümlü olunan anne
d) İkinci dereceden akraba
e) Bakmakla yükümlü olunan yeğen
I. İşveren, işçinin isteği üzerine her zaman, işin türünü ve süresini içeren bir çalışma
belgesi vermekle yükümlü değildir, uygun görürse verebilir.
II. Çalışma belgesinin zamanında verilmemesinden işçi veya işçiyi işe alan yeni
işveren, eski işverenden tazminat isteyebilir.
III. İşçinin açıkça istemde bulunması hâlinde, çalışma belgesinde onun iş görmedeki
becerisi ile tutum ve davranışları da belirtilir.
3) Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) Yalnız II
e) Yalnız III
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4) Aşağıdakilerden
hangisi
rekabet
sınırlandırmalar arasında yer almamaktadır?

yasağı

sözleşmesine

getirilen

a) Süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz.
b) İşçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde
yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremez.
c) Bilgi ve teknolojik uzmanlığı gerektiren işler haricinde, rekabet yasağı
sözleşmesinin yapılması mümkün değildir.
d) Kötüniyetli olarak rekabet yasağı sözleşmesi akdedilemez.
e) Rekabet yasağı konulmasının gerekli olmadığı bir durumda, rekabet yasağı
sözleşmesinin yapılması mümkün değildir.
5) Aşağıdakilerden hangisi ibranamenin geçerlik koşulları arasında yer almaz?
a) İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması gerekir
b) İbra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin
geçmiş bulunması gerekir
c) İş sözleşmesinin sona ermesinden en geç bir ay öncesinde yapılmalıdır.
d) İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi gerekir
e) Ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması gerekir
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7. ÇALIŞMA SÜRELERİ - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İş Kanunu’nda çalışma süreleri kesin ve net bir şekilde düzenlenmiştir, zira çalışma
süreleri, işverenler tarafından kolayca ve sıkça değiştirilebilmektedir. Oysa ki, çalışma
şartlarının insanileştirilmesi, öncelikli olarak çalışma sürelerinin de sınırlanmasını, işçinin
dinlenmesine ve kendi hayatını yaşayabilmesine fırsat verebilecek şekilde düzenlenmelidir.
Bununla birlikte, işverenin de kâr etme amacının çalışma sürelerinin gereğinden fazla
kısaltılması yoluyla erişilemez hale gelmesinin de önüne geçilmesi gerekmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir işçi en fazla ne kadar çalıştırılabilir?
2) Her fazla çalışma, fazla çalışma ücretini gerektirir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Normal çalışma süresi

Çalışma süresinin asgari ve
azami sınırlarının öğrenilmesi
suretiyle iş hayatında
karşılaşılması muhtemel
suiistimallerin önüne
geçilmesi

Teorik çerçevenin öğrenilmesi
neticesinde günlük hayattaki
uygulamaların değerlendirilmesi

Yoğunlaştırılmış iş
haftası

Ekonomik bakımdan zorluk
yaşamadan gerektiğinde
işçilerin normal çalışma
süresinin üzerinde
çalıştırılabileceğinin, bu
sayede de ekonomik gelişime
katkı sağlayıcı uygulamaların
öğrenilmesi

Uygulamada karşılaşılan ve
karşılaşılması muhtemel
durumların çokça anlatılması ve
bunların çözümlerinin
sunulması sayesinde
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Anahtar Kavramlar


Çalışma süresi



Yoğunlaştırılmış İş Haftası



Denkleştirme
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1.4. 25- Çalışma Süreleri
1.4.1. Genel Olarak
Çalışma (iş) süresi kavramı İş Kanununda tanımlanmış değildir. Çalışma süresi
kavramı, İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde şöyle tanımlanmıştır: “Çalışma
süresi, işçinin çalıştığı işte geçirdiği süredir. İş Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında
yazılı süreler de çalışma süresinden sayılır. Aynı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca verilen ara
dinlenmeleri ise çalışma süresinden sayılmaz” (md.3/1).
Tanımdan da anlaşılacağı üzere, çalışma süresi kavramı sadece işçinin fiilen çalıştığı
süreyi ifade etmez; işçinin işverenin emir ve talimatı altına girdiği andan çıktığı ana kadar geçen
süre, çalışma süresi olarak kabul edilir. İşverenin bu süre içerisinde işçiyi fiilen çalıştırıp
çalıştırmamasının bir önemi yoktur; işçinin işgücünü, işverenin emrinde hazır tutması
yeterlidir.
Çalışma süresi içerisinde işçinin işverenin emri altında bulunmakla birlikte, çalışmadığı
veya başka işte geçirdiği süreler, İşK.66’da, İş Süresinden Sayılan Haller başlığı altında
düzenlenmiştir. Bu süreler şunlardır:
 Madenlerde, taş ocaklarında yahut her ne çeşit olursa olsun yer altında veya su
altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya
girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler,
 İşçilerin işveren tarafından işyerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere
gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler,
 İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber
çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler,
 İşçinin, işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya
bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini
yapmaksızın geçirdiği süreler,
 Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için öngörülen toplam bir
buçuk saatlik izin süresi,
 Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili
gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip
götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp
getirilmeleri esnasında geçen süreler, çalışma süresinden sayılır.
Ancak işin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla
götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler çalışma süresinden sayılmaz (İşK.66/2).
Bu nedenle, araçlarda geçen sürenin çalışma süresinden sayılabilmesi için yapılan işin niteliği,
topluca götürülüp getirilmeyi gerektiriyor olmalıdır. Bir diğer deyişle, işin; yol yapımı, direk
106

dikimi, kanal yapımı, boru döşenmesi gibi, yapıldıkça ilerleyen nitelikte olması ve ayrıca işin
yapıldığı yerin işçilerin oturdukları yerden uzakta bulunması gerekir. İşçilerin oturdukları
yerden uzak olmakla birlikte, fabrika, atölye gibi sabit bir işyerinde çalışan işçilerin topluca
götürülüp getirilmeleri sosyal yardım niteliğindedir ve bu nedenle yolda geçen süre çalışma
süresinden sayılmaz.
Günlük çalışma süresinden sayılan ve kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını
emzirmeleri için verilen günde toplam bir buçuk saatlik süt izni süresinin hangi saatler arasında ve
kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler (İşK.74/6).

1.4.2. Normal Çalışma Süresi
1.4.2.1. Genel Olarak
İş Hukukunun işçiyi koruyucu düzenlemelerinden birisi de, işçinin çalışma süresinin
sınırlandırılmasıdır. İşçinin dinlenmesini ve diğer ihtiyaçlarına zaman ayırmasını sağlamak
amacıyla, haftalık ve günlük çalışma süreleri kanun ile sınırlandırılmış ve kural olarak işçinin
bu süreler üzerinde çalıştırılması yasaklanmıştır. Kuşkusuz, işçi sağlığı ve güvenliği açısından
da çalışma sürelerinin sınırlandırılması oldukça önemlidir.
Haftalık çalışma süresi en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre,
işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır (İşK.63/1). Buna göre,
altı iş günü çalışılan işyerlerinde günlük çalışma süresi yedi buçuk saattir. Haftanın iş
günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten
sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri
belirlenir (ÇSY.4/2). Taraflar sözleşmeler veya işyeri iç yönetmeliği niteliğindeki düzenlemeler
ile haftalık çalışma süresini aşmamak kaydıyla günlük çalışma süresini her gün için farklı
kararlaştırabilirler. Ancak günlük çalışma süresinin on bir saati aşmaması gerekir (İşK.63/2).
Örneğin işçinin haftanın üç günü on birer saat, dört günü üçer saat çalışacağı öngörülebilir.
Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere
duyurulur. İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde
düzenlenebilir (İşK.67).
İş Kanununun haftalık ve günlük çalışma sürelerini belirleyen ve sınırlayan hükmü nispi
emredici niteliktedir ve öngörülen süreler azaltılabilir. Ancak Kanunda düzenlenen sürelerin
üzerinde günlük veya haftalık çalışma süresi belirlenemez. Belirtmek gerekir ki; yukarıda
açıklanan çalışma süresine ilişkin sınırlandırma işyerine değil; işçinin şahsına ilişkindir
(ÇSY.11). Bu nedenle bir işyerinde faaliyet hiç aralıksız devam edebilir. Postalar halinde
çalışmanın uygulandığı işyerlerinde durum böyledir. Ancak bu tür işyerlerinde de, bir işçinin
Kanunda öngörülen sürelerin üstünde çalıştırılması yasaktır.
Kısmi süreli iş sözleşmeleriyle birden çok işyerinde çalışan bir işçi haftada toplam kırk
beş saatten fazla çalıştırılamaz.
Kural olarak haftalık ve günlük çalışma süresi işyerinde çalışan tüm işçiler için aynıdır.
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Bununla birlikte kanuni süreyi geçmemek kaydıyla farklı işçi grupları için farklı çalışma
süreleri uygulanabilir. Örneğin bir işyerinin üretim kısmında çalışanlar için haftalık kırk beş;
büro kısmında çalışanlar için haftalık kırk saat çalışma süresi öngörülebilir.

1.4.2.2. Yoğunlaştırılmış İş Haftası ve Denkleştirme Süresi
İş Kanunu, isteğe bağlı olarak işyerlerinde yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasına
imkân sağlamak suretiyle çalışma sürelerine esneklik getirmiştir. Bu uygulama ancak tarafların
anlaşması halinde gerçekleştirilebilir. Başka bir ifade ile işveren tek taraflı olarak işyerinde
yoğunlaştırılmış iş haftası uygulayamaz. İşyerinde yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasına
ilişkin anlaşmanın yazılı olarak yapılması gerekir (ÇSY.5/1). Bu uygulamanın yapılabileceği
toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesine veya işyeri iç yönetmeliği niteliğindeki düzenlemelere
konulacak hüküm ile de kararlaştırılabilir.
Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan
günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir (İşK.63/2). Böyle
bir durumda işçinin bir haftalık dönem içerisinde çalışması altmış altı saate kadar çıkabilir.
İşçinin kırk beş saatlik süreyi aşarak yaptığı çalışma dönemine yoğunlaştırılmış iş haftası
denilmektedir. Bu halde, iki aylık denkleştirme süresi içinde işçinin haftalık ortalama çalışma
süresi, normal haftalık çalışma süresi olan kırk beş saati aşamaz. Başka bir deyişle işçinin
herhangi bir haftalık çalışması kırk beş saatin üzerinde olsa bile iki aylık dönem içerisinde
ortalamasının kırk beş saatten fazla olmaması gerekir. Bu anlatım sonucunda bir işçi beş hafta
boyunca altmış altı saat (66x5=330 saat); altıncı hafta otuz saat çalıştığı takdirde yedinci ve
sekizinci haftaları çalışmadan geçirebilir. Böyle bir durumda işçinin haftalık ortalama çalışma
süresi kırk beş saati geçmemektedir. Ancak işçinin boş zamanının örneğin yıllık izin ile veya
hastalık izni ile çakışmaması gerekir.
Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir (İşK.63/2).
Tarafların iki aydan kısa, örneğin bir aylık denkleştirme süresi belirlemelerine de bir engel
yoktur. Ancak taraflar denkleştirme süresi konusunda anlaştıktan ve çalışmaya başladıktan
sonra işveren tek taraflı olarak denkleştirme süresini değiştiremez. Denkleştirme süresinin
başlangıç ve bitiş tarihleri ile bu dönem içerisinde günlük ve haftalık çalışma süreleri işveren
tarafından belirlenir (ÇSY. 5/4).
İşçi, yoğunlaştırılmış iş haftasında, hafta tatili gününde çalıştırılamaz. Bu nedenle
işçinin haftada yapabileceği çalışma altmış altı saati geçemez. Ayrıca yoğunlaştırılmış iş haftası
içerisinde işçinin çalıştırılabileceği en fazla süre günlük on bir saattir. Bu süreden sonra işçiye
fazla çalışma yaptırılabilmesi de mümkün değildir (ÇSY.4).
Hükümdeki iki veya dört aylık süreler, yoğunlaştırılmış iş haftasının uygulandığı ilk
günden itibaren aynı güne rastlayan iki veya dört ay sonraki gün esas alınarak belirlenir.
Yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasının işyerinde çalışan tüm işçilere uygulanması zorunlu
değildir. Bu uygulamanın belirli bir işçi ya da işçi gurubu için yapılabilmesi mümkündür.
Denkleştirme sayısı ile ilgili olarak Kanunda bir sınırlandırma getirilmemiş olması nedeniyle
yılda birden çok defa bu uygulama yapılabilir.
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Denkleştirme süresinin bir diğer uygulaması da Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen
Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir (İşK.76/1). Adı geçen Yönetmelik,
karayollarında, demiryollarında ve deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan
ve Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma işlerinde ve bunlar gibi iş süresinin bir haftanın
çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak
bulunmayan iş ve işyerlerinde çalışma sürelerinin günlük yasal çalışma süresini aşmayacak
şekilde, en az iki ay ve en çok altı aya kadar denkleştirme süresi tanınarak uygulanmasını
sağlayacak esasları belirlemiştir.

1.4.2.3. Normal Çalıma Süresine İlişkin Özel Düzenlemeler
İş Kanununda yer alan çalışma sürelerine ilişkin genel kurala işçinin sağlığını koruma
amacıyla veya işin niteliği göz önünde tutularak bazı özel düzenlemeler getirilmiştir:

Bu özel düzenlemelerden ilki Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi
Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelikte yer almıştır.
Yönetmeliğin 4. maddesinde bir işçinin günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler; 5.
maddesinde ise işçinin yedi buçuk saatten az çalıştırılmasının zorunlu olduğu işler
düzenlenmiştir. Örneğin, kurşun ve arsenik işlerinde çalışan bir işçi günde ancak yedi buçuk
saat; cıva işlerinde çalışan işçi günde ancak altı saat çalıştırılabilir.
Sağlık kuralları bakımından kısa çalışma yapılmasının zorunlu olduğu işlerde fazla
çalışma yaptırılması ve bu işlerde çalışan işçilerin günlük çalışma sürelerinden sonra herhangi
bir işte çalıştırılmaları yasaktır (Sağ.Y.6,7).

Çalışma sürelerine bir diğer istisna da çocuk ve genç işçiler bakımından
getirilmiştir. Buna göre;

Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde
yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz.

Ancak, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada
kırk saate kadar artırılabilir.

Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri
dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.

Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri günde yedi ve haftada otuz beş
saati aşamaz. On beş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate
kadar artırılabilir (İşK.71/4,5).

Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde yedi buçuk saatten fazla
çalıştırılamaz (Gebe Y.10).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş Kanunu’nda haftalık normal çalışma süresinin azami süresi kırkbeş saat olarak
sınırlanmıştır. Tabi ki kırkbeş saatlik süre, tüm işçiler için geçerli değildir. İşçinin imzalamış
olduğu iş sözleşmesinin türüne, yaptığı işe göre iş sözleşmesinin azami sınırı da
değişebilmektedir. Bununla birlikte, azami sürenin üzerinde de çalışmalar yaptırılabilmesi
yoğunlaştırılmış iş haftası uygulamasıyla mümkün hale getirilmiştir.
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Uygulama Soruları
A, bir maden ocağında işçi olarak çalışmaktadır. Maden ocağı, yerleşim yerine uzak ve
toplu taşıma hizmetinin ulaşmadığı bir yerde bulunmaktadır. İşçilerin işyerine ulaşımı işveren
tarafından sağlanan servislerle gerçekleştirilmekte, A da bu servislerden faydalanmaktadır. İşin
zorluğu ve tehlikesi nedeniyle daha fazla bu işte çalışmak istemeyen A, asansörle yüzeye doğru
çıkarken iş arkadaşlarına artık burada çalışmayacağını ifade etmiş ve sonrasında da işyerine
gelmemiştir. Bunun üzerine işveren A’nın fesih beyanının geçerli olmadığını, zira çalışma
süreleri içerisinde yapılmadığı iddia etmiştir.
B, Antalya’da bulunan bir otelde temizlik işçisi olarak çalışmaktadır. Turizm sezonunun
açıldığı yaz döneminde işveren, denkleştirme uygulamasını hayata geçireceğini sezonun
başlamasından bir ay önce işçilere bildirmiş, işçiler de herhangi bir itirazda bulunmamışlardır.
Sezonun başlamasıyla birlikte de tüm işçiler denkleştirmeye uygun bir şekilde çalışmaya
başlamışlardır. İlerleyen zamanda bu çalışma temposuna ayak uyduramayan ve performansı
yetersiz kalan B’nin, iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmiş, kıdem ve ihbar tazminatı
verilerek işine son verilmiştir. Ancak B, denkleştirme uygulaması kapsamında kendisine
yaptırılan fazla çalışma ücretlerinin de ödenmesini talep etmiştir.
1. A’nın işveren tarafından temin edilen servislerle işyerine getirilmesi esnasında
yolda geçen süreler çalışma süresinden sayılır mı?
A. Sayılmaz. Bu süre içerisinde işçiler iş görmemektedirler.
B. Sayılır. İş K. m. 66/f hükmü gereğince yolda geçen sürelerde çalışma süresinden
sayılır.
C. Sayılmaz. İş K. m. 66/a hükmüne göre, madenlerde çalışan işçilerin yalnızca işin
görüldüğü yeraltındaki mahallere girmeleri ve buralardan çıkmaları esnasında geçen süreler
çalışma süresinden sayılır.
D. Sayılır. Servisler işveren tarafından temin edildiği müddetçe, sosyal yardım
amacıyla da olsa bu servisler içerisinde geçirilen süreler çalışma süresine dâhil edilir.
E. Sayılmaz. İşçilerin bu yönde irade beyanları mevcut değildir.
2. İşverenin iddiası yerinde midir? Aşağıdakilerden hangisinde doğru bir
şekilde gerekçelendirilmiştir?
A. Yerindedir. Fesih beyanı çalışma süreleri içerisinde yapılmadıkça geçerli olmaz ve
maden ocağından çıkışta geçen sürelerde çalışma süresine dâhil değildir.
B. Yerinde değildir. Fesih beyanının ne zaman yapıldığı önemli değildir. Önemli olan,
fesih beyanının karşı tarafa ulaşmasıdır. Ayrıca, yüzeye çıkarken geçen sürelerin çalışma
süresine dâhil olmadığı iddiası da kanuna aykırıdır.
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C. Yerindedir. İşçi, söz konusu beyanı hem çalışma süreleri dışında yapmıştır hem de
bu beyanını işverene ulaştırmamış, yalnızca arkadaşlarına ifade etmiştir.
D. Yerinde değildir. İş sözleşmesi işçi tarafından feshedildikten sonra işverenin bunu
kabul etmemek gibi bir imkânı yoktur.
E. Yerindedir. İş sözleşmesi feshin yalnızca yazılı bir şekilde yapılması mümkün
olduğundan ve işçi de buna uymadığından, iş sözleşmesi feshedilmemiş sayılmaktadır.
3. İşveren denkleştirme uygulayacağını işçilerine usulüne uygun şekilde
bildirmiş midir?
A. Bildirmiştir. Bildirimin sezon başlangıcından bir ay önce yapılması, kanunda
belirtilen düzenlemeye uygundur.
B. Bildirmemiştir. Denkleştirme uygulaması yapılacağının muhakkak yazılı şekilde iş
sözleşmesinde, toplu iş sözleşmesinde veya işyeri iç yönetmeliğinde düzenlenmiş olması
gereklidir.
C. Bildirmiştir. İşçilerin de bu bildirime itiraz etmemesi ve buna uygun şekilde
çalışmaya devam etmeleri bildirimin usulüne uygun yapıldığını göstermektedir.
D. Bildirmemiştir. Denkleştirme uygulaması yapılacağının öncelikle Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekir.
E. Bildirmiştir. İşveren, işyerinde gerekli gördüğü takdirde talimat verme yetkisine
dayanarak gerekli düzenlemeleri yapabileceğinden, bu yetkisini kullanmış ve bildirimi de
usulüne uygun şekilde yapmıştır.
4.

B’nin fazla çalışma ücretlerini talep etmesi yerinde midir?

A. Değildir. Denkleştirme uygulaması kapsamında fazla çalışma ücretinin ödenmesi
söz konusu olmaz.
B. Yerindedir. B’nin sözleşmesi denkleştirme uygulaması sona ermeden feshedildiği
için, artık kendisine boş zaman verilmesi mümkün olmadığından, yapmış olduğu fazla çalışma
ücretlerinin kendisine ödenmesi gereklidir.
C. Değildir.
bulunmamıştır.

Denkleştirme

uygulamasına

en

baştan

herhangi

bir

itirazda

D. Yerindedir. Kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmiş olması, fazla çalışma
ücretlerinin de ödenmesini zorunlu kılmaktadır.
E. Değildir. B’nin iş sözleşmesi bildirimli fesihle sona erdirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Bir tekstil fabrikasında overlokçu olarak çalışan bir işçinin haftalık normal
çalışma süresinin azami sınırı ne kadardır?
a) 30 saat
b) 45 saat
c) 48 saat
d) 40 saat
e) 35 saat
2) Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu’nda iş süresinden haller arasında
sayılmamıştır?
a) Madenlerde, taş ocaklarında yahut her ne çeşit olursa olsun yer altında veya su
altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya
girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler
b) İşçilerin işveren tarafından işyerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere
gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler
c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber
çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler
d) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için öngörülen toplam bir
buçuk saatlik izin süresi
e) Bakmakla yükümlü olunan evcil hayvanın veterinere götürülmesi için ihtiyaç
duyulan süreler
3) Aşağıdaki çalışma şekillerinden hangisi İş Kanunu’na aykırıdır?
a) Haftada altı gün, günde yedi saat
b) Haftada iki gün, günde onbir saat
c) Haftada üç gün, günde onbeş saat
d) Haftada dört gün, günde onbir saat
e) Haftada beş gün, günde sekiz saat
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4) Denkleştirme süresinin azami süresi ne kadardır?
a) İki ay
b) Dört ay
c) Üç ay
d) Bir ay
e) Altı ay
I. Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde
yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz.
II. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri
dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir.
III. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde beş saatten fazla çalıştırılamaz.
5) Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) II ve III
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8. ÇALIŞMA SÜRELERİ - II

115

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Haftalık kanuni veya akdi çalışma süresinin aşılması halinde fazla çalışma vardır.
Üretimi artırma amacıyla işverenin inisiyatifi ile yapılan olağan (genel sebeplerle) fazla çalışma
bazı kısıtlamalara tabidir. İşçinin yazılı rızası ile gündüz çalışmalarında yılda 270 saati aşmayan
fazla çalışma yapması istenebilir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında
belirlendiği durumlarda uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar
çalışmalar fazla sürelerle çalışma, 45 saatin üzerindeki çalışmalar fazla çalışma olarak
tanımlanmıştır. Genel sebeplerle fazla çalışma dışındaki fazla çalışmalarda rıza aranmadığı
gibi, günlük çalışma sınırları da aşılabilir ve sağlığına zarar vermeyecek biçimde kaldırabileceği
derecede çalışması istenebilir. Çalışmanın karşılığı ister ücret ister serbest zaman şeklinde
kararlaştırılsın en az, sırasıyla, %25 ve %50 artırılmış olarak verilmek zorundadır.
İşçi fazla çalışmanın varlığını, işveren karşılığının ödendiğini ispat yükü altındadır.
İşveren yazılı delile dayanmak zorundadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir işçi, toplamları 45 saati aşan birden çok kısmi süreli sözleşme yapabilir mi?
2) İşveren, işçilerini, işlerin az olduğu haftalarda 45 saatten az, çok olduğu haftalarda
45 saatin üzerinde çalıştırırsa bu çalışma normal midir?
3) Fazla çalışma yaptıran işveren, işçilerine para yerine serbest zaman kullanmalarını
isteyebilir mi?
4) Fazla çalışma yapan işçi bunu nasıl ispatlayabilir?
5) İşçinin ücretine fazla çalışma ücretlerinin de dahil olduğu kararlaştırılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Fazla çalışma

Fazla çalışma ücreti
hesaplamasını öğrenme

Örnek durum ve iş
sözleşmelerinden yararlanılacak

Fazla çalışma
yasakları

Fazla çalışmanın yasak olduğu
işler öğrenilerek yasadışı
uygulamalardan sakınma

Örnek olay, yasa ve yargı
kararlarından yararlanılacak;
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Anahtar Kavramlar


Fazla çalışma



Fazla sürelerle çalışma



Serbest zaman



Zorunlu sebeplerle fazla çalışma



Olağanüstü sebeplerle fazla çalışma
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1.4.3. Fazla Çalışma
1.4.3.1. Tanımı
Fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan
çalışmalardır (İşK.41/1). Buna göre, işçi haftanın herhangi bir gününde günlük çalışma
sürelerinin üstünde çalışmış olsa bile bir başka günde eksik çalışması nedeniyle haftalık kırk
beş saatlik çalışma süresi aşılmamış ise, günlük çalışma süresinin üzerindeki çalışması fazla
çalışma olarak kabul edilmeyecektir. Haftanın beş günü dokuz saat çalışan bir işçi cumartesi
günü de işe çağrıldığı takdirde, cumartesi günü çalışması fazla çalışma olarak
değerlendirilecektir.
Türk Borçlar Kanununda da fazla çalışma, ilgili kanunlarda belirlenen normal çalışma
süresinin üzerinde ve işçinin rızasıyla yapılan çalışma olarak tanımlanmıştır (TBK.398/1).
Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi,
normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi
bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz (İşK.41/1). O halde bir işçi iki aylık denkleştirme süresi
içerisinde bazı haftalar kırk beş saatin üzerinde çalışmış olsa bile denkleştirme süresi içerisinde
haftalık ortalama çalışması kırk beş saati aşmamış ise fazla çalışmadan söz edilemeyecektir.
Denkleştirme süresi içerisinde ortalama kırk beş saati aşan çalışmalar ise fazla çalışma olarak
değerlendirilecektir. Başka bir deyişle, iki aylık denkleştirme süresi içerisinde (8 hafta x 45
saat=360 saat) üçyüzaltmış saati aşan çalışmaya fazla çalışma hükümleri uygulanacaktır.
4857 sayılı İş Kanununun getirdiği yeni bir düzenleme de fazla sürelerle çalışmaya
ilişkindir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği
durumlarda yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde uygulanan ortalama haftalık çalışma
süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır (İşK.41/3).
Buna göre, bir işyerinde haftalık çalışma süresi sözleşmeler ile kırk saat olarak belirlenmiş ise,
o hafta kırk sekiz saat çalışan bir işçi için kırk beş saate kadar olan çalışması (beş saat) fazla
sürelerle çalışma, kırk beş ile kırk sekiz saat arasındaki çalışması (üç saat) ise fazla çalışma
olarak kabul edilecektir. Fazla çalışma halinde her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret
normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle
ödenirken (İşK.41/2); fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret
normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş artırılmasıyla ödenir
(İşK.41/3). Ancak taraflar fazla sürelerle çalışma halinde ücreti fazla çalışma ücreti seviyesine
de çıkarabilirler. Öte yandan İş Kanunu fazla sürelerle çalışma için bir süre sınırlaması da
getirmiş değildir.

1.4.3.2. Türleri
a) Genel Sebeplerle Fazla Çalışma
Genel sebeplerle fazla çalışma, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin
arttırılması gibi sebeplerle yapılan fazla çalışmadır (İşK.41/1). Hükümdeki gibi sözü, belirtilen
sebeplerin sınırlı olmadığını göstermektedir. Bu nedenle benzeri sebeplerin ortaya çıkması
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halinde de fazla çalışma yaptırılabilir. Aşağıda açıklanacak olan zorunlu sebeplerle ve
olağanüstü sebeplerle fazla çalışma kapsamına girmeyen bir fazla çalışma hakkında genel
sebeplerle fazla çalışmaya ilişkin hükümler uygulanır. İşyerinde fazla çalışmaya karar verecek
olan kişi işverendir. İşverenin kararı olmadan işçinin işyerinde kalmak suretiyle çalışmaya
devam etmesi fazla çalışma olarak kabul edilemez.
Genel sebeplerle yapılacak fazla çalışmadan önce, işveren bu konuda işçilerin
onaylarını almalıdır (İşK.41/7). Fazla çalışmaya ilişkin onay iş sözleşmelerine veya toplu iş
sözleşmelerine konulacak hüküm ile önceden alınabilir. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence
bu onay her yılın başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır
(FÇY.9/2). Bununla birlikte, işçinin fazla çalışma yapmasını engelleyen haklı nedenlerin
bulunması halinde, işveren tarafından fazla çalışma yapmaya zorlanamaz. Ancak, normal
süreden daha fazla çalışmayı gerektiren bir işin yerine getirilmesi zorunluluğu doğar, işçi bunu
yapabilecek durumda bulunur ve aynı zamanda kaçınması da dürüstlük kurallarına aykırı olursa
işçi, karşılığı verilmek koşuluyla, fazla çalışmayı yerine getirmekle yükümlüdür (TBK.398/1).
İşçinin bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi, işverene iş sözleşmesini bildirimsiz fesih
hakkı verir (İşK.25/II,h).
Genel sebeplerle yapılacak fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş
saatten fazla olamaz (İşK.41/8). Bu sınırlandırma işçilerin şahsına ilişkindir (FÇY.5/1).
Kuşkusuz bir işyerinde farklı işçilerle yılda iki yüz yetmiş saati aşan fazla çalışma yapılabilir.
İşçinin fazla çalışma için her yılın başında vereceği yazılı onay da bu süreye ilişkindir. İşçinin
yılda iki yüz yetmiş saati aşan fazla çalışma için onay vermesi geçersizdir. Hükümde yer alan
yıl kavramını, işverenin her yılın başında yazılı onay olma zorunluluğu bulunduğu için takvim
yılı olarak kabul etmek gerekir. İşçi kanuna aykırı olarak yılda iki yüz yetmiş saatten fazla
çalıştırıldığı takdirde, bu süreler için de fazla çalışma ücretine hak kazanır.
İş Kanununda işçinin yıllık fazla çalışma süresi öngörülmüş ancak günde kaç saat fazla
çalışma yapabileceğine ilişkin sınırlama yer almamıştır. İşçiye fazla çalışma süresi de dâhil
olmak üzere günde on bir saati aşan çalışma yaptırılamayacağı düşüncesindeyiz.
Fazla çalışma süresinin hesaplanmasında, yarım saatten az süreler yarım saat, yarım
saati aşan süreler ise bir saat sayılır (FÇY.5/2).
b) Zorunlu Sebeplerle Fazla Çalışma
İşyerinde ortaya çıkan bir arıza sırasında veya bir arızanın mümkün görülmesi halinde
yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde yahut zorlayıcı
sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak
koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına yaptırılan fazla çalışmaya zorunlu sebeplerle fazla
çalışma denir (İşK.42).
Zorunlu sebeple fazla çalışma yapılmasını gerektirecek koşulların ortaya çıkması
halinde, işçinin bu konuda onayına gerek yoktur. Başka bir deyişle, fazla çalışma yapılmasını
gerektiren zorunlu sebepler ortaya çıkarsa işçi fazla çalışma yapmak zorundadır. Ancak işçinin
sağlığının fazla çalışmaya elverişli olmaması halinde, işçiden zorunlu sebeplerle de olsa, fazla
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çalışma yapması istenemez. Haklı sebep olmaksızın zorunlu sebeple fazla çalışmaya
katılmaktan kaçınan işçi sadakat borcuna aykırı davranmış olur ve işveren bu işçinin iş
sözleşmesini bildirimsiz fesih yoluyla sona erdirebilir.
Zorunlu sebeplerle fazla çalışma işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi
aşmamak kaydıyla (İşK.42/1) yaptırılabilir. Makine, alet, edevattaki arızanın giderilmesi veya
zorlayıcı sebeplerin ortadan kalkması ve işyerinin normal düzenine dönmesi halinde zorunlu
sebeplerle fazla çalışmaya devam edilemez. İş Kanununda işçiye zorunlu sebeplerle günde ne
kadar süre fazla çalışma yaptırılabileceği düzenlenmemiş sadece bu durumda fazla çalışma
yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
Düşüncemize göre, bu halde işçiye günde en az on bir saatlik dinlenme süresinin tanınması
gerekir.
c) Olağanüstü Sebeplerle Fazla Çalışma
Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak koşuluyla yurt savunmasının gereklerini
karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya gerek görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine
göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir
(İşK.43). Bu amaçla yapılan fazla çalışmaya olağanüstü sebeplerle fazla çalışma denir.
Olağanüstü sebeplerle yapılacak fazla çalışmayı sadece seferberlik haliyle sınırlamamak
gerekir. Ayrıca, AY.119 gereğince doğal afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl
ilanı ile AY.120 gereğince şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde
bozulması sebebiyle olağanüstü hâl ilanında da, olağanüstü sebeplerle fazla çalışma
yaptırılabileceği kabul edilmelidir.
Olağanüstü sebeplerle fazla çalışma için Bakanlar Kurulunun buna ilişkin karar vermesi
gerekir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini, yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerleri
hakkında kullanabilir. Olağanüstü sebeplerle fazla çalışma uygulanacak işyerlerinin kamu veya
özel kuruluş olmasının bir önemi yoktur.
Yukarıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde fazla çalışma yapılacak işyerlerinde
çalışan işçilerin fazla çalışma yapmaları için ayrıca onayları gerekli değildir. Ancak sağlığı
fazla çalışma yapmasını engeller durumda olan işçilerin fazla çalışma yapma yükümlülükleri
yoktur.
Olağanüstü sebeplerle yapılacak fazla çalışma, fazla çalışma yapılmasını gerektiren
olağanüstü sebeplerin ortadan kalkmasına kadar devam eder. Bakanlar Kurulu, seferberlik
devam ederken de olağanüstü fazla çalışmaya son verebilir. Bakanlar Kurulu fazla çalışma
yapılacak işyerlerinde günlük çalışma süresini, işlerin çeşidini, ihtiyacın şiddetini göz önünde
tutarak işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir. Ancak bu durumda da işçiye bir gün içerisinde
en az on bir saat dinlenme süresinin verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

1.4.3.3. Fazla Çalışma Yasakları
Bazı işlerde fazla çalışma yaptırılması veya bazı kişilerin fazla çalışma yapması
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yasaklanmıştır. Fazla çalışma yaptırılamayacak işler şunlardır (FÇY.7):

Sağlık kuralları bakımından günde en çok yedi buçuk saat çalışılabilecek veya
yedi buçuk saatten az çalışmayı gerektiren işler,


Gece sayılan gün döneminde yürütülen işler,


Maden ocakları, kablo döşenmesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi işlerin yer
veya su altında yapılanları.
Fazla çalışma yaptırılamayacak kişiler ise şunlardır (FÇY.8):


On sekiz yaşını doldurmamış işçiler,



Gebe ve yeni doğum yapmış ve emziren işçiler,



Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler,


İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı
kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği doktor raporu ile belgelenen işçiler.
Gece postalarında fazla çalışma yaptırılmasına ilişkin yasaklar, genel sebeplerle
yapılacak fazla çalışmayla sınırlıdır. Bu nedenle zorunlu ve olağanüstü sebeplerle gece döneminde
de fazla çalışma yaptırılabilir. Ayrıca gündüz işi sayılan çalışmalara ek olarak yapılacak fazla
çalışmalar gece döneminde de yapılabilir (FÇY.7/b). Ancak kadın işçilere ne sebeple olursa
olsun gece döneminde fazla çalışma yaptırılamaz (Kad.Y.5).

1.4.3.4. Fazla Çalışmanın Karşılığı
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen
miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir (İşK.41/2; TBK. 402/1). Fazla sürelerle
çalışmalarda ise, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat
başına düşen miktarının yüzde yirmibeş artırılmasıyla belirlenir (İşK.41/3).
Kanunda öngörülen oranlar toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleri ile artırılabilir.
İşçinin fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma halinde artırılmış ücreti talep edebilmesi için,
çalışmanın genel sebeplerle, zorlayıcı sebeplerle veya olağanüstü sebeplerle yapılmış olmasının
bir önemi yoktur.
Ücretin gündelik, haftalık, aylık olarak belirlenmiş olması halinde, fazla çalışma ücretinin
belirlenebilmesi için öncelikle saat başına düşen ücretin bulunması gerekir. Bulunan bir saatlik
ücretin yüzde elli artırımı ile fazla çalışma ücreti saptanır.
Parça başına ücret ödenen işlerde ise, hesap zorluğu olmadığı hallerde, işçinin fazla
çalışma ücreti parça başına ödenen ücretin yüzde elli artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak
yapılan işin fazla çalışma süresi içerisinde bitebilecek nitelikte bir iş olmaması halinde işçinin
bir saatlik ücreti, ücrete ait ödeme döneminde yapılan parça veya iş miktarı, o dönem içinde
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çalışılmış olan saate bölünmek suretiyle bulunur ve bu ücretin yüzde elli artırımı ile fazla
çalışma ücreti; yüzde yirmibeş artış ile de fazla sürelerle çalışma ücreti belirlenir (FÇY.4/3).
Yüzde usulü ücret ile çalışan işçiler için, yüzdelerden ödenen fazla çalışma ve fazla sürelerle
çalışmanın zamsız karşılığı ile zamlı olarak ödenmesi gereken ücret arasındaki fark işveren
tarafından ödenir (Yüzde Y.5/4).
Genel sebeplerle fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu
çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı,
fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak
kullanabilir (İşK.41/4). Borçlar Kanuna göre de, işveren, işçinin rızasıyla fazla çalışma ücreti
yerine, uygun bir zamanda fazla çalışmayla orantılı olarak izin verebilir (TBK.402/2).
İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde işverene önceden yazılı olarak bildirmesi
koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren,
çalışma süreleri içinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır (İşK.41/5; FÇY.6/2).
İşçinin İş Kanunundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman
kullandırılamaz (FÇY.6/3). Görüldüğü üzere, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma halinde
işçi bunun karşılığını ücret veya serbest zaman olarak seçmekte serbesttir. Ancak işçi bu
konudaki yazılı başvurusunu fazla çalışma ücreti tahakkuk etmeden önce yapmış olmalıdır.
Yoğunlaştırılmış iş haftası uygulaması halinde ise, işçi başvurusunu denkleştirme süresinin
bitiminden sonra yapmalıdır. İşveren işçiyi fazla çalışma ücreti yerine serbest zaman
kullanmaya zorlayamayacağı gibi, işçinin serbest zaman kullanmaya ilişkin isteğini de geri
çeviremez.
Fazla çalışma karşılığı serbest zaman isteğinde bulunan işçi herhangi bir sebeple altı
aylık süre içerisinde serbest zamanı kullanamazsa veya henüz serbest zamanı kullanamadan iş
sözleşmesi sona ererse kendisine fazla çalışma karşılığı olan ücretin ödenmesi gerekir.
Belirtmek gerekir ki, zorunlu ve olağanüstü sebeplerle fazla çalışma karşılığında işçi
zamlı ücret yerine serbest zaman isteğinde bulunamaz.
Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay
zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan
işveren veya işveren vekiline, Kanunda öngörülen idari para cezası verilir (İşK.102/c).
Fazla çalışma ücreti beş yılda zamanaşımına uğrar (TBK.147).

1.4.3.5. Fazla Çalışmanın Belgelenmesi ve İspatı
İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma sürelerini
gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir suretini işçinin özlük dosyasında saklamak
zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal
çalışmalarına ait ücretlerle birlikte ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında veya işçiye
verilmesi gereken ücret hesap pusulasında açıkça gösterilir (FÇY.10).
Fazla çalışma yaptığını ileri süren işçi bunu ispatla yükümlüdür. İşçi fazla çalışma
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yaptığını diğer delillerin yanı sıra tanıkla da ispatlayabilir. Fazla çalışma ücretinin ödendiğinin
ispat yükü ise işverenin üzerindedir. Fazla çalışma ücretinin ödenip, ödenmediğinin ispatında
ücret bordroları da önemli yere sahiptir. Bordroların fazla çalışmanın ispatındaki rolü
Yargıtay’ın çeşitli kararlarında esasa bağlanmıştır. Bunlar:

İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil
niteliğindedir. Bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan fazla
çalışma ücretinin ödendiği kabul edilir.

Bordroda fazla çalışma bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması
halinde işçi fazla çalışma yaptığını her türlü delille ispat edebilir.

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi
tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak,
işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ön koşulunun (ihtirazi kaydının)
bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz
konusu olabilir.

Bordroların imzalı ve ön koşulsuz olması durumunda bile işçi bordroda yazılı
olandan daha fazla çalışmayı yazılı delille kanıtlayabilir.
Geçmişe dönük olarak fazla çalışma ücreti talebinde, her fazla çalışma karşılığının ait
olduğu dönemdeki ücrete göre hesaplanması gerekir.
Çalışma Soruları
1) Kanuni çalışma süresi hakkında bilgi vererek yoğunlaştırılmış iş haftası ve
denkleştirme süresini açıklayınız.
2) Fazla çalışmayı tanımlayarak fazla çalışma türlerini kısaca açıklayınız.
3) Fazla çalışma yasaklarını fazla çalışma yaptırılamayacak kişiler ve işler açısından
açıklayınız.
ÖRNEK OLAY
Kadın işçi A, emzirme dönemindedir ve bu nedenle zorunlu nedenle fazla çalışma
talimatına uymamıştır.
İşçi B’nin çalıştığı işyerinde yürürlükte olan toplu iş sözleşmesinde fazla sürelerle
çalışma ücretinin, saatlik ücretin %100, fazla çalışma ücretinin ise saatlik ücretin %200
artırılmış hali olduğu düzenlenmiş ancak bu çalışma karşılığında uygulanacak serbest zaman
oranlarını düzenlememiştir. B her bir saatlik fazla çalışma karşılığında 3 saatlik boş zaman
kullanmak isteğindedir.
Yüzde usulü ücretin uygulandığı bir lokantada çalışan işçi C’nin fazla çalışma ücreti,
işverene terk edilmiş meblağlardan (bahşişlerden) ödenmektedir.
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İşçi D, bozulan dokuma makinesinin tamiri için gece döneminde fazla çalışmaya davet
edilmiştir. D, 3 saat önce fazla çalışmadan çıktığını ve henüz dinlenemediğini belirterek
çalımaya gitmemiş, bunun karşılığında da iş sözleşmesi derhal feshedilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Haftalık kanuni veya akdi çalışma süresinin aşılması halinde fazla çalışma vardır.
Üretimi artırma amacıyla işverenin inisiyatifi ile yapılan olağan (genel sebeplerle) fazla çalışma
bazı kısıtlamalara tabidir. İşçinin yazılı rızası ile gündüz çalışmalarında yılda 270 saati aşmayan
fazla çalışma yapması istenebilir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında
belirlendiği durumlarda uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar
çalışmalar fazla sürelerle çalışma, 45 saatin üzerindeki çalışmalar fazla çalışma olarak
tanımlanmıştır. Genel sebeplerle fazla çalışma dışındaki fazla çalışmalarda rıza aranmadığı
gibi, günlük çalışma sınırları da aşılabilir ve sağlığına zarar vermeyecek biçimde kaldırabileceği
derecede çalışması istenebilir. Çalışmanın karşılığı ister ücret ister serbest zaman şeklinde
kararlaştırılsın en az, sırasıyla, %25 ve %50 artırılmış olarak verilmek zorundadır.
İşçi fazla çalışmanın varlığını, işveren karşılığının ödendiğini ispat yükü altındadır.
İşveren yazılı delile dayanmak zorundadır.
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Bölüm Soruları
1) A’nın davranışını iş mevzuatına uygunluk bakımından inceleyiniz.
2) B’nin serbest zaman isteğini değerlendiriniz. İşverenin fazla çalışma ücretinin
yükseltildiği ölçüde serbest zamanı arttırma zorunluluğu da var mıdır?
3) C’nin fazla çalışma ücretinin ödenme usulünü iş hukukuna uygunluk bakımından
değerlendiriniz.
4) D’nin işveren davetine uymamasını ve iş sözleşmesinin feshedilmesini
değerlendiriniz.
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9. ÇALIŞMA SÜRELERİ - III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Çalışma sürelerinin nasıl uygulanacağına dair mevzuatla düzenlenen özel durumlar ve
dinlenme haklarından bazıları bu Bölümde yer vereceğimiz konulardır. Çalışma hayatında
“gece” kavramını ve gece çalışmasının süresini açıklayıp gece çalışmasına ilişkin kısıtlamalara
değineceğiz. Postalar halinde çalışmanın geceye denk gelen bölümünü bu kapsamda
inceleyeceğiz.
Normal çalışmaya başlamadan önce ve çalışma sonrası yapılması gereken hazırlama,
tamamlama ve temizleme işlerinin asıl iş yapan işçiler tarafından yapılması halinde
uygulanacak mevzuatta yer alan kurallara işaret edeceğiz.
Zorunlu nedenlerle işin durması veya ülke çapında sosyal mülahazalarla tatillerin
birleştirilmesi yahut işçinin işveren tarafından kabul edilen talebi üzerine çalışılmayan sürelerin
daha sonra telafisine ilişkin düzenlemeleri; ekonomik sebeplerle işin büyük ölçüde durması
halinde azalan çalışma sürelerinin sözleşmenin feshine yol açmaması için getirilen önlemlerden
“kısa çalışma” ve ödeneğini de işin düzenlenmesinin önemli ayrıntıları olarak
değerlendiriyoruz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşçinin gece çalışmasıyla gündüz çalışması arasında biyolojik balımdan bir fark var
mı?
2) Kısmi süreli çalışanlar da hafta tatili iznine hak kazanır mı?

131

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği

Konu

Kazanım

Kısa çalışma

Kısa çalışma ödeneği için idareye
başvuru dosyası hazırlayacak hale
gelmek

Kanun, yönetmelikler ve
yönergelerden yararlanılacak

Telafi çalışması

Yasaya uygun telafi çalışmasının
şartlarını kavramak

Uygulama örnekleri ve yasalar

veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Gece ve gece çalışması



Vardiya düzeni



Hazırlama tamamlama temizleme işleri



Telafi çalışması



Kısa çalışama



İşsizlik sigortası
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1.4.4. Gece Çalışması
1.4.4.1. Gece Dönemi Kavramı
Çalışma hayatında gece, en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar
geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir (İşK.69/1). Bazı işlerin niteliğine ve
gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin
gece başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması yahut gün
döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle gece döneminin başlama ve bitme
zamanları değişik şekilde belirlenebilir (İşK.69/2).

1.4.4.2. Gece Dönemi Çalışma Süresi
Günlük kanuni çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan iş, gece işi
sayılır (Pos.Y.7/2) ve gece işinde işçilerin normal günlük çalışma süresi yedi buçuk saattir
(İşK.69/3). Bu süre üst sınır olduğu için daha uzun çalışma süresi belirlenemez ve işçiye fazla
çalışma yaptırılamaz. Ancak fazla çalışmaya ilişkin yasak, genel sebeplerle yapılacak fazla
çalışmaya ilişkindir. Zorunlu sebeplerle veya olağanüstü sebeplerle fazla çalışmalar gece
döneminde de yaptırılabilir. Ayrıca Hazırlama, Temizleme ve Tamamlama Yönetmeliğinde
belirtilen işler için çalışma, gece döneminde de yerine getirebilir (HTTİY.13).

1.4.4.3. Postalar Halinde Çalışma
Çalışma sürelerine ait sınırlandırmaların işyerine değil; işçilerin şahsına ilişkin olması,
bir işyerinde aralıksız çalışma yapılmasını mümkün kılar. Bazı işyerlerinde zorunluluk
bulunmamasına rağmen, daha fazla üretim yapılabilmesi için faaliyet devamlılık gösterebilir.
Bir kısım işyerlerinde ise, işin ve işyerinin niteliği faaliyetin devamlılığını gerektirir. Örneğin,
yüksek fırınların bulunduğu demir ve çelik fabrikalarında durum böyledir. Bu gibi hallerde
işyerinde işçilerin postalar halinde çalıştırılması zorunludur.
Niteliklerinden ötürü sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde
işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma süreleri, gece
çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara dinlenmelerine ilişkin özel yöntem ve esaslar Postalar
Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
İşin niteliği dolayısıyla sürekli faaliyet gösteren işyerlerinde yirmi dört saatlik süre
içerisinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenleme yapılması gerekir (Pos.Y.4/a).
Bunun dışındaki işyerleri açısından böyle bir zorunluluk yoktur.
İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez (İşK.69/3). Ayrıca gece döneminde
yürütülen işlerde fazla çalışma yaptırılamaz. Ancak gündüz işi sayılan çalışmalara ek olarak
yapılacak fazla çalışmalar gece döneminde de yapılabilir (FÇY.7/b).
Sanayie ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece
çalıştırılmaları esas itibariyle yasaktır (İşK.73/1). On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin
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gece postalarında çalıştırılabilme şartları ise Kadın Çalışanların Gece Postalarında
Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir. Kadın çalışanlar her ne şekilde
olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz (Kad.Y.5). İşveren ayrıca
bu işçileri sağlık kontrolünden geçirmek ve sağlayacağı araçla şehrin belli merkezlerine götürüp
getirmekle yükümlüdür (Kad.Y. 6,7). Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla
tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak
üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak üzere bir yıl süre ile gece postalarında
çalıştırılamazlar. Emziren kadın çalışanlarda bu süre, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli
olduğunun doktor raporuyla belgelenmesi halinde, altı ay daha uzatılır (Kad.Y.9/1,2). Ayrıca
işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri işverence imkan ölçüsünde
karşılanır (Kad.Y.8).
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde
postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında
gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.
Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Ancak İşK.69 uyarınca, gece çalışması
nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği
ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir. İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve
güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da
uygulanabilir (İşK.69/7). Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az on bir saat dinlendirilmeden
diğer postada çalıştırılamaz (İşK.69/8).
Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, İşK.68’deki esaslar uyarınca
ara dinlenmesi verilir. İşin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara
dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya
çalışma süresinin ortalarından başlayarak İş Kanunu ve Yönetmelikteki esaslara göre uygulanır
(Pos.Y.10). Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde
yirmi dört saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur
(Pos.Y.11).

1.4.5. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşlerinde Çalışma
İşyerlerinde bazı işlerin teknik, sağlık ve güvenlik gibi nedenlerle çalışma saatlerinden
önce veya sonra yapılması gerekir. Bu gibi işlere hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri adı
verilir (İşK.70).
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri, sadece bu işleri görmek üzere çalıştırılan
işçiler tarafından yerine getirilebileceği gibi; işyerinde diğer işlerde çalışan işçiler tarafından da
yapılabilir. Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin asıl işçiler tarafından ve esas işlerine
ek olarak yürütülmesi halinde uygulanacak yöntem ve koşullar Hazırlama, Tamamlama ve
Temizleme İşleri Yönetmeliğinde gösterilmiştir. Buna göre hazırlama, tamamlama ve temizleme
işlerinin, asıl işe ilişkin günlük çalışma sürelerinden önce veya sonra yaptırılabilmesi, teknik
bir zorunluluğun bulunmasına veya bu işlerin, asıl işin yürütümü sırasında yapılmasının sağlık
ve güvenlik yönünden sakıncalı olmasına bağlıdır (HTTİY.4).
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Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalıştırılacak işçi sayısı asıl işçi sayısına
göre üç ila on arasında değişir ve bu sayı yüzden çok işçi çalıştırılan işyerlerinde, işçi sayısının
toplamının yüzde onundan fazla olamaz (HTTİY.6). Hazırlama, tamamlama ve temizleme
işlerinin, işyerinde çalışan işçilere nöbetleşe yaptırılması gerekir. Ancak, yapılacak olan
hazırlama, tamamlama ve temizleme işinin özelliği, bu işleri ancak belli ve bu konuda yetişmiş
işçilerce yaptırılmasını zorunlu kılıyor ve işyerinde de nöbetleşmeye yetecek sayıda bu nitelikte
işçi bulunamıyorsa, bu işler hep aynı kişilere yaptırılabilir (HTTİY.9).
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde işçiler, asıl iş için belirlenmiş olan
günlük çalışma sürelerine ek olarak, bu sürelerin başlama saatlerinden önce veya bitme
saatlerinden sonra, bu işlerde günde en çok iki saat daha çalıştırılabilir (HTTİY.5). İşyerinde
yürütülen asıl işin bitmesinden sonra hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini yapacak olan
işçilerin, bu işlere başlamadan önce yarım saatten az olmamak üzere dinlenmeleri zorunludur.
Ancak, işçilerin bu dinlenme haklarını kullanmaları, asıl işin bitmesinden sonra böyle bir
çalışma aralığı bırakılmasının herhangi bir teknik sakınca doğurmaması koşuluna bağlıdır
(HTTİY.10). Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri yaptırılmak üzere ayrılmış olan
işçilerin, bu işlere ayrılan saatlerde, herhangi başka bir işte çalıştırılmaları yasaktır (HTTİY.14)
Bir işyerinde, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerini de yapan asıl işçilere, bu
işlerde geçirdikleri sürenin her bir saati için ödenecek ücret, o işyerindeki asıl işlerine ait normal
çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle verilir
(HTTİY.15).
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri de dâhil olmak üzere, günlük çalışma süresi on
bir saati aşamaz. Günlük normal çalışma süresi dışında yapılan hazırlama, tamamlama ve
temizleme işleri ile yapılan fazla çalışma sürelerinin toplamı yılda iki yüz yetmiş saati geçemez
(HTTİY.12).

1.4.6. Telafi Çalışması
Telafi çalışması ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile kabul edilen bir çalışma yöntemidir.
Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin
tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında
çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin isteği ile kendisine izin verilmesi
hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir (İşK.64/1).
Böylelikle iki tatil günü arasında izin alan işçi, bu iznin karşılığını başka zaman çalışarak telafi
etme imkânına sahip olacak ve ücreti de aldığı izin nedeniyle azalmayacaktır.
İşçinin kanun gereği kullandığı izinler karşılığında telafi çalışması yapma zorunluluğu
yoktur. Hükümde yer alan çalışma süresinin önemli ölçüde altında ifadesini, kısmi süreli iş
sözleşmesini düzenleyen İşK.13’te olduğu gibi normal çalışma süresinin üçte biri kadar az bir
süreyle çalışma olarak anlamak gerekir.
Telafi çalışması yaptırmak ve telafi çalışmasının ne zaman yapılacağını belirleme
yetkisi işverene aittir. Ancak telafi çalışmaları, yukarıda belirtilen sebeplerin sona ermesinden
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itibaren iki ay içerisinde yaptırılır ve telafi çalışma süresi günlük en çok çalışma süresi olan on
bir saati aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması
yaptırılamaz (İşK.64/2). İşçinin telafi amacıyla yaptığı çalışma fazla çalışma veya fazla sürelerle
çalışma sayılmaz (İşK.64/1).
Belirtmek gerekir ki, kanun ya da sözleşmeden kaynaklanan izinler karşılığı olarak telafi
çalışması yaptırılamaz.

1.4.7. Kısa Çalışma
1.4.7.1. Tanımı
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği, özellikle ekonomik krizlerde oldukça sık
uygulanan, işçilerin ücretsiz izne çıkarılması halinde işçilere sınırlı da olsa gelir güvencesi
sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Böylelikle genel ekonomik kriz ya da zorlayıcı sebep
yüzünden işyerinde faaliyetini önemli ölçüde azaltan veya durduran işverenin toplu işçi
çıkarmak yerine işçileri geçici olarak ücretsiz izne çıkarmasına ya da çalışma süresini
azaltmasına imkân sağlanmış ve bu dönem içerisinde işçilere de kısa çalışma ödeneği alma
hakkı tanınmıştır.
Kısa çalışma ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanununun 65. maddesinde düzenlenmişti.
Ancak 15.5.2008 tarih ve 5763 sayılı Kanun ile bu hüküm bazı değişikliklerle birlikte İşsizlik
Sigortası Kanununa aktarılmıştır. Böylelikle sadece İş Kanunu kapsamında yer alan işçiler
hakkında uygulanan hüküm, İşsizlik Sigortası Kanunu hükümlerine göre sigortalı sayılan
kişilere uygulanır hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak artık Deniz İş Kanunu ve Basın İş
Kanunu kapsamına giren kişiler de kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecektir.
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik, üç ayı geçmemek üzere;
işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak
en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta
süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasını kısa çalışma olarak tanımlamıştır
(md.3/ç).
Kısa çalışma ancak işverenin, genel ekonomik kriz, sektörel veya bölgesel kriz ile
zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde
azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması
hallerinde, söz konusu olur (İSK.ek2/1).
İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri iş sözleşmesine bağlı olarak
çalıştıran işveren; genel ekonomik kriz, sektörel veya bölgesel kriz ya da zorlayıcı sebeplerle
işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde
faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması halinde, durumu derhal gerekçeleri ile
birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir
(İSK.ek2). Talebin uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar KÇY.4 ve 5.
maddelerinde düzenlenmiştir.
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1.4.7.2. Kısa Çalışma Ödeneği
Genel ekonomik kriz, sektörel veya bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde
geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları
süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği verilir.
İşçinin, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için aranan koşullar şunlardır
(KÇY.6):


İşverenin kısa çalışma talebinin Türkiye İş Kurumu tarafından uygun bulunması,

 Kısa çalışmanın başladığı tarihte, İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesine göre
işçilerin, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik
ödeneğine hak kazanmış olması,


İşçinin kısa çalışma ödeneği isteğinde bulunması gerekir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde
çalışılmayan süreler için verilir. Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde,
ödemeler İşK.24/III ve İşK.40 maddelerinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar
(KÇY.7). Başka bir ifade ile işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını
gerektirecek bir zorlayıcı sebep ortaya çıktığı takdirde, çalışamayan işçiye bu bekleme süresi
içerisinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. Kısa çalışma ödeneği ise bu bir
haftalık süreden sonra başlar.
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate
alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde altmışıdır. Bu şekilde hesaplanan
kısa çalışma ödeneği miktarı, on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin
brüt tutarının yüzde yüz ellisini geçemez (İSK.ek.2/4).
Üç ay olan kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik
ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir
(İSK.ek.2/6).
ÇALIŞMA SORULARI
1) İş Kanunu gece dönemi kavramını nasıl tanımlamıştır? Herkes gece işlerinde
çalışabilir mi?
2) Telafi çalışması İş Kanunu’nda nasıl düzenlenmiştir?
3) Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinin yasal düzenlenmesi hakkında bilgi veriniz.
ÖRNEK OLAY
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir şirkette hostes olarak çalışan kadın işçi K,
138

haftanın 6 günü, akşam 20:00 hareketli İstanbul-Adana seferlerinde karşılıklı çalışmaktadır.
Sefer süresi ortalama 12 saat sürmektedir ve K tek başına çalışmakta, toplam 1 saatlik molalar
hariç tüm süresini araçta geçirmektedir.
Asgari ücret karşılığı çalışan K, haftada 72 saat çalıştığını, geriye dönük her hafta için
27’şer saatlik fazla çalışma ücret farkının ödenmesini istemiştir. Bu isteği reddedilen K,
Bolu’da yapılan mola sırasında işvereni arayarak, iş sözleşmesini feshettiğini, sefere devam
etmeyeceğini bildirmiş ve başka bir otobüsle İstanbul’a geri dönmüştür. Feshe bağlı haklarının
da ihlal edildiğini düşünen K, kıdem tazminatı ve ödenmeyen fazla çalışma ücreti talebiyle
mahkemeye başvurmuş, ayrıca gece çalışmasında işveren tarafından servis tahsis edilmediği
için şikâyetçi olmuştur. İşveren ise K’nın haftada 66 saat çalıştığını, yapılanın “zorunlu nedenle
fazla çalışma” olduğunu, iş sözleşmesindeki “fazla çalışma ücreti aylık ücrete dahildir” hükmü
gereği ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamadığını, sefer sırasında işi bırakmasının işçinin
borçlarına aykırı olduğunu belirtmiş ve ihbar tazminatı talep etmiştir. İşveren ayrıca iş gece
döneminde bitmediği için servis tahsis etme zorunluluğunun olmadığını, kaldı ki, gece
döneminde bitmiş olsaydı dahi otogarlar merkezi bölge olduğu için servis talep edilemeyeceğini
bildirmiştir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Günlük kanuni çalışma süresinin yarıdan fazlası gece dönemine rastlayan iş gece
çalışmasıdır ve gece işinde işçilerin azami günlük normal çalışma süresi yedi buçuk saattir;
fazla çalışma yaptırılması yasaktır. Vardiya çalışması yapılan işyerlerinde gece çalışmasına
ilişkin özel düzenlemelerle, yaş ve cinsiyet gözetilerek pozitif ayrımcılık yapılmakta,
işverenlere de bazı sorumluluklar getirilmektedir.
Teknik, sağlık, güvenlik gibi gerekçelerle, günde en çok iki saat süreyle, işçiler
çalışmaya başlamadan işyerini hazırlama, çalışma sonrası temizleme ve tamamlama işlerinin
kimler tarafından yapılacağına dair düzenlemeler, bu işlerin işyerinin işçilerince yapılması
halinde fazla çalışma hükümlerini işaret etmektedir.
İşyerinde ortaya çıkan arızi, zorlayıcı sebeplerle işin durması, ülke çapında bayram ve
tatil günlerinin birleştirilmesi nedenleriyle yahut işçinin talebiyle çalışılmaması hallerinde bu
süreler, gerekçenin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde telafi edilebilir. Günde ençok
üç saat ve haftanın çalışılan günlerinde yapılabilen telafi çalışması, fazla çalışma olarak kabul
edilemez.
İşyerinde ortaya çıkan mücbir sebepler yüzünden veya ekonomik kriz dönemlerinde
işçilerin işini kaybetmeden işsizlik sigortası imkanlarından yararlanabilmesi ve işverenlerin
işten çıkarmanın mali yüklerinden kurtulabilmesine fırsat veren kısa çalışma uygulaması sadece
İş Kanunu kapsamındaki işçilere mahsus değildir. Dört ay süreyle işlerin kısmen veya tamamen
durduğu işyerlerinde işveren İş Kurumuna başvurarak durumun belirlenmesini sağlar. İşsizlik
sigortası ödeneğinden yararlanma hakkı bulunan işçilerin talebi halinde kendilerine çalıştıkları
dönemde, üç aya kadar ve brüt asgari ücretin yarısını aşmayacak kısa çalışma ödeneği verilir
ve yararlanma süresi işsizlik sigortası ivazı alma süresinden düşülür.
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Bölüm Soruları
1) Karayolu yolcu taşımacılığında çalışma İş Kanunu kapsamında mıdır? Bu tür
çalışmaları düzenleyen temel mevzuat hangileridir?
2) K’nın haftalık çalışma süresi Kanun’a uygun mudur? K’nın fazla çalışma yasağı
bulunmakta mıdır? Tartışınız.
3) İş sözleşmesinin K tarafından feshedilmesini değerlendiriniz? Sözleşme haklı
fesihle sona erdirilmiş midir? İşverenin ihbar tazminatı talebini de göz önünde tutarak
cevaplayınız.
4) K’nın haftada 66 saate kadar zorunlu nedenle çalıştırılabileceği yönündeki işveren
görüşünün Kanuna uygunluğunu tartışınız.
5) Fazla çalışma ücretinin, aylık ücrete dahil olduğuna yönelik iş sözleşmesi
hükmünün geçerliliğini tartışınız.
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10. DİNLENME SÜRELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Çalışma ve dinlenmeyi birbirinden ayırmak mümkün değildir; her çalışma döneminin
dinlenmelerle bölünmesi şarttır. Anayasal bu “hakkın” iş mevzuatında yer alan
düzenlemelerinin kısa dönemli olanlarını bu bölümde inceleyeceğiz. Günlük çalışmada ara
dinlenmesini, sürelerinin ve kullandırılmasını yasayı esas alarak açıklayacağız. Çalışma süresi
bakımından asıl birim olan haftalık çalışmada dinlenmeyi, hafta tatilini de İş K. ve kendi özel
kanununu dikkate alarak inceliyoruz. Hafta tatiline hak kazanma, iznin kullandırılması,
ücretlendirilmesi de ayrıntılarına gireceğimiz başlıklar olacak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hafta tatili hangi gündür?
2) Ara dinlenmesini işyerinde geçirmek zorunda olan işçi fazla çalışma yapmış sayılır
mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği

Konu

Kazanım

Ara dinlenmesi

Ara dinlenmesinde geçen sürenin iş
süresinden sayılmayacağının
öğrenilmesi

Mevzuatın öğretilmesi ve
gündelik hayattan örnekler

Hafta tatili

Çalışma türlerine göre hafta tatili
hakkını ve ücret türlerine göre hafta
tatili ücretini hesaplayabilmek

Çalışma hayatından derlenmiş
örnek olaylardan ve mahkeme
kararları

veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Ara dinlenmesi



Hafta tatili
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1.5. 26 Dinlenme Süreleri
1.5.1. Genel Olarak
İşçinin dinlenme hakkı, İş Hukukuna hâkim olan işçiyi koruma ilkesinin bir sonucudur.
1982 Anayasasında işçinin dinlenme hakkı, sosyal bir hak olarak kabul edilmiş ve güvence
altına alınmıştır. Buna göre, “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili
ile yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir” (AY.50/3,4).
Dinlenme hakkının güvencesi İşK.45’de saklı haklar başlığı ile düzenlenmiştir: “Toplu
iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere
tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına
aykırı hükümler konulamaz. Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve çıkarlar sağlayan
kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır”.
İşçinin ücretini alarak dinlenmesini sağlayan dinlenme sürelerini ara dinlenmesi, hafta
tatili, ulusal bayram ve genel tatiller ve yıllık ücretli izin başlıkları altında inceleyeceğiz.

1.5.2. Ara Dinlenmesi
İşçilere günlük çalışma sürelerinin içinde, zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla
verilen dinlenme süresine ara dinlenmesi adı verilir. Ara dinlenmesi, çalışma süresinin ortalama
bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereği göz önünde tutularak kullandırılır (İşK.68/1).
Ara dinlenmelerinde geçen süre iş süresinden sayılmaz (İşK.68/5).
Ara dinlenmelerinin en az süresi İşK.68/1’de düzenlenmiştir. Buna göre, işçilere;


yarım saat,


Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika,
Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dâhil) süreli işlerde

Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir.

Kanunda öngörülen süreler en az süreler olup; bu süreler azaltılamaz (İşK.68/2). Ancak
toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile bu sürelerin üstünde ara dinlenmesi belirlenebilir.
Ara dinlenmeleri bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir
(İşK.68/3). Ara dinlenme süreleri aralıksız verilir (İşK.68/2). Ancak sözleşmeler ile bu
sürelerin, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak aralı olarak
da kullandırılacağı kararlaştırılabilir (İşK.68/3).
Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, yukarıda açıkladığımız
esaslar uyarınca ara dinlenmesi verilir. İşin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere
aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde
arka arkaya çalışma süresinin ortalarından başlayarak İş Kanunu ve ilgili Yönetmelikteki
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esaslara göre verilir (Pos.Y.11).
Ara dinlenmelerinin amacı işçilerin dinlenmelerini sağlamaktır. Bu nedenle işçi ara
dinlenmesi sırasında çalışmak zorunda değildir ve serbesttir. Ara dinlenme süresini işyerinde
geçirme zorunluluğu da yoktur. Ancak işin ya da işyerinin özelliği, işçilerin ara dinlenmesi
sırasında işyeri dışına çıkmamalarını gerekli kılıyorsa, işveren işçilerin ara dinlenmelerini
işyerinde geçirmelerine karar verebilir. İşçilerin ara dinlenmesi sırasında kendi onayları ile
çalıştırılmaları halinde, bu süreler de normal çalışma süresinden sayılır. Ayrıca işçinin ara
dinlenmesi sırasında çalışması ile normal haftalık çalışma süresi aşılmışsa, bu durumda işçinin
ara dinlenmesi sırasındaki çalışması, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma olarak kabul
edilir.

1.5.3. Hafta Tatili
1.5.3.1. İşyerlerinde Hafta Tatilinde Faaliyetin Durdurulması
Hafta tatili 1924 yılında çıkarılan 394 sayılı Hafta Tatili Kanununda düzenlenmiştir. Bu
Kanun ile işyerlerinde faaliyetin hafta tatili günlerinde durdurulması ve haftada altı iş günü
çalıştırılan işçilere bir gün hafta tatili verilmesi öngörülmüştür (HTK.1,2).
Kanunun 1. maddesi, nüfusu on binin üstündeki şehirlerdeki bütün fabrika, imalathane,
tezgâh, dükkân, mağaza, yazıhane, ticari ve sınaî her türlü kurumun haftada bir gün (pazar
günü) faaliyetlerini durdurmasını hükme bağlamıştır. Ancak bu zorunluluğun kapsamı dışında
kalan işyerleri de vardır. Buna göre, toplumun zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan (hastane,
dispanser, eczane, liman, iskele gibi) işyerleri, bekletildiği takdirde bozulacak veya değeri
azalacak maddeleri kullanan veya üreten işyerleri ve ara verilmeksizin yürütülmesi zorunlu olan
işlerin yapıldığı işyerlerinde, faaliyet hafta tatili gününde de devam eder (HTK.4-6). Söz
konusu işyerlerinin, hafta tatilinde de faaliyetine devam edebilmesi için, en yakın belediyeden
bir yıl süre ile geçerli ruhsatname alınması gerekir (HTK.8). Bunlar dışında çeşitli kanun ve
kararname ile işyerlerinin hafta tatilinde de faaliyete devam etmesine imkân sağlanmıştır.
Hafta tatilinde kapalı olması gerektiği halde çalışan işyerlerinin sahiplerine Kanunda
öngörülen idari para cezası uygulanır (HTK.9, 10).

1.5.3.2. İşçilere Verilecek Hafta Tatili
İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce İşK.63’e göre
belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde hafta
tatili olarak adlandırılan kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme verilir (İşK.46/1;
TBK.421/1). Kısmi süreli iş sözleşmesi ile haftanın her günü örneğin üç saat çalışan bir işçi de
hafta tatiline hak kazanır. Ancak haftanın sadece üç iş gününde çalışan bir işçiye hafta tatili
ücreti ödenemez.
Hafta tatili günü kural olarak pazar günüdür (UBGTK.3/A). Ancak hafta tatilinden
istisna edilen işyerlerinde pazar günleri çalıştırılan işçilere, değişimli olarak o hafta içinde başka
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bir gün, hafta tatili olarak verilir (HTK.6; TBK.421/1). Bu durumda işçinin pazar günü
çalışmasının, diğer iş günlerindeki çalışmasından herhangi bir farkı yoktur. Dolayısıyla pazar
günü çalışan işçinin hafta arasında tatil yapması halinde, işçinin tatil yaptığı gün, o işçi
açısından hafta tatili niteliği kazanır. Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde,
işçilere haftanın bir gününde yirmi dört saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta
tatili verilmesi zorunludur (Pos.Y.11).
İşçinin hafta tatili gününde çalıştırılması halinde, bu çalışma ile haftalık çalışma süresi
aşılıyor ise, anılan çalışma fazla çalışma hükümlerine tabi olur.

1.5.3.3. Hafta Tatili Ücreti
İşçilere, dinlenmelerine ayrılan ve çalıştırılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından
bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir (İşK.46/2).
İşçinin hafta tatili ücretine hak kazanabilmesi için tatilden önceki iş günlerinde günlük
çalışma sürelerine uygun olarak çalışmış olması gerekir (İşK.46/1). Ancak Kanun bazı günlerin
de çalışılmış günler gibi hesaba katılacağını hükme bağlamıştır. Buna göre,


günleri,

Kanunen iş süresinden sayılan haller (İşK.66),
Günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil


Evlenmelerde üç güne kadar, ana ve babanın, eşin, kardeş veya çocukların
ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,


Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinler,


Hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme süreleri çalışılmış günler gibi
hesaba katılır (İşK.46/3).
Bunun yanı sıra, zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın
haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan
günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken altı günün hesaplanmasında
göz önünde tutulur (İşK.46/4).
İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir (İşK. 49/1). İşçiye
ödenecek hafta tatili ücretinde, sadece asıl ücret dikkate alınır. Fazla çalışma karşılığı olarak
alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama,
tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal
yardımlar, hafta tatili günleri için verilen ücretlerin belirlenmesinde hesaba katılmaz (İşK.50).
İşyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler
ortaya çıktığı takdirde; bu zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen
yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir (İşK.46/5).
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Yüzde usulü ücretin uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işveren tarafından işçiye
ödenir (İşK.46/6). Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü
ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi
suretiyle hesaplanır (İşK.49/2). Hafta tatili ücreti, işçi saat başına ücret alıyorsa bu ücret yedi
buçuk ile çarpılarak (İşK.49/3); haftalık ücret alıyorsa çalıştığı günlere (altıya) bölünerek
belirlenir. Kesin aylıklarla (maktu ücret) çalışan işçilere ise ayrıca hafta tatili ücreti ödenmez
(İşK.49/4).
Bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumundan geçici iş göremezlik ödeneği alan işçilere,
geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri ücretleri,
ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir
(İşK.48/1).

1.5.3.4. Hafta Tatilinde İşçinin Çalışması
Hafta tatilinde işçinin çalışması halinde, yapılan çalışma fazla çalışmadır ve hafta tatili
günü çalışan işçiye, hafta tatili ücreti dışında yüzde elli arttırılmış fazla çalışma ücreti ödenir.
Kısaca, işçi çalıştığı hafta tatili için iki buçuk günlük ücrete hak kazanır.
Kesin (maktu) aylıklı işçiler, hafta tatilinde çalıştırıldıkları takdirde, aylık ücretleri otuza
bölünmek suretiyle bir günlük ücretleri bulunur ve yüzde elli artırılmak suretiyle fazla çalışma
ücreti ödenir.
ÇALIŞMA SORULARI
1) İş Kanunu’nda ara dinlenmesi çalışma süresine dahil midir?
2) Hafta tatiliyle ilgili hukuki düzenlemeler hangileridir? Kısa bilgi veriniz.
ÖRNEK OLAY
Yeraltı maden işlerinde çalışan işçi M ve arkadaşları, madene giriş ve çıkış uzun süreler
aldığı için, işverenin talimatıyla, 1 saatlik ara dinlenmelerini madende geçirmekte, yanlarında
getirdikleri yemekleri yeraltında yemektedir. Bu durumda işçiler günde 9, haftada 45 saatlerini
yer altında geçirmektedir.
Madende kurulan ilave asansör sistemleriyle giriş-çıkışın kolaylaşmasından sonra M,
ara dinlenmesini yerüstünde geçirme talebini işverene iletmiş ancak işveren bu talebi
reddetmiştir. Kanuni çalışma süresinin üzerinde çalıştırıldıkları, fazla çalışma ücretlerinin
ödenmediği ve ara dinlenmelerini yeraltında kullanmaya zorlandıkları gerekçesiyle M ve
arkadaşları, mesaileri bitmesine rağmen “madenden çıkmamış”, sonraki işçi grubunun madene
inmesini de engellemişlerdir. Bunun üzerine işveren, M’nin iş sözleşmesini “iş güvenliğini
tehlikeye düşürmek ve otuz günlük ücretiyle ödenemeyecek kar mahrumiyetine sebep olmak”
gerekçesiyle feshetmiş, diğer işçilerin taleplerini ise kabul etmiştir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
İşçinin dinlenme hakkı Anayasa ile güvenceye kavuşturulmuştur ve kısa be uzun dönem
çalışmaları için ayrı dinlenme düzenlemeleri yapılmıştır. İş Kanunu ara dinlenmesini çalışma
süreleri dışında, günlük çalışma süresinin uzunluğuna göre değişen ve gündelik zorunlu
ihtiyaçlarını karşılaması amacına matuf bir hak olarak görmektedir. Hafta tatili ise İş
Kanunundan önce özel yasayla düzenlenmiş bir dinlenme hakkıdır. Haftalık çalışma süresini
dolduran işçi izleyen hafta içinde bir tam gün ücretli izin hakkına sahiptir. Yasada gösterilen
bazı sürelerde işçi çalışmış sayılır. Tatil ücreti işçinin ücretinin nasıl hesaplandığına bağlıdır.
Tatilde çalışan işçiye ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmelidir.
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Bölüm Soruları
1) M ve arkadaşlarının ara dinlenmelerini madende geçirmeleri Kanun’a uygun
mudur? Tartışınız.
2) İşçiler fazla çalışma ücretine hak kazanmış mıdır? Değerlendiriniz.
3) M’nin iş sözleşmesinin feshi Kanun’a uygun mudur? Tartışınız.
4) İş sözleşmelerinin feshinde işverenin eşit davranma borcu bulunmakta mıdır?
Örnek olay özelinde tartışınız.
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11. YILLIK ÜCRETLİ İZİN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu Bölümde işçinin dinlenme haklarına devam ediyoruz: Ulusal bayram ve genel tatil
günleri ve yıllık ücretli izin konularını ayrıntıları ile göreceğiz.
Başta Cumhuriyet Bayramı olmak üzere kamu kurumlarının tatil edildiği ulusal günler
ile Ramazan ve Kurban Bayramları yanında Yılbaşı da işçiler bakımından tatil günüdür. Bu
tatillerde çalışma ve ödenecek ücreti inceleyeceğiz.
Anayasa’da ismen zikredilen yıllık ücretli izin hakkından yararlanma koşullarını
incelerken önce bir yıllık bekleme süresinin nasıl hesaplanacağının ayrıntılarına değineceğiz.
Özel ve kamu sektörü, iş sözleşmesi kapsamında veya dışındaki çalışmalar, işverenin değişmesi
halleri gibi birleştirilecek süreleri; bir yıllık süreye dâhil olan çalışılmadığı halde izin hakkı
bakımından çalışılmış gibi sayılan halleri yasa ve yönetmelikler ışığında ele alıyoruz. İşin ve
işyerinin yıllık ücretli izne uygunluğu bağlamında yıllık izin hakkı olmayan işler ve işçilerden
söz edeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşçiler ulusal bayram ve genel tatillerde bir yılda toplam kaç gün ücretli izin hakkına
sahiptir?
2) Bir yılı doldurmayan işçilere ücretli izin verilip bu süreler izin sürelerinden
indirilebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği

Konu

Kazanım

Ulusal bayram ve genel
tatiller

İzin hakkı olan günleri ve izin
sürelerini ayırt edebilmek

Yasal tanımlardan günlük
hayattan örneklerden
yararlanılacak

Yıllık ücretli izin

Yıllık izne hak kazanmada
çalışılmış sayılan ve sayılmayan
dönemleri birbirinden ayırabilmek

Örnek olaylardan, yasal
tanımlardan ve mahkeme
kararlarından yararlanılacak

veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Ulusal bayram



Genel tatil



Yıllık izin
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1.5.4. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Ulusal bayram ve genel tatiller, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile
belirlenmiştir. Kanunun 1. maddesine göre, ulusal bayram Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim
günüdür. Ulusal bayram, 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam
eder.
Genel tatiller ise Kanunda belirtilen resmi (23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos) ve dini
bayram (arefe günü 13.00’ten itibaren üçbuçuk gün Ramazan Bayramı ve arefe günü saat
13.00’ten itibaren dörtbuçuk gün Kurban Bayramı) günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü ve yılbaşı (1 Ocak) günüdür (UBGTK.2).
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. Nitelikleri
itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır
(UBGTK.2/3). Özel işyerlerinin ise ulusal bayram olan 29 Ekim günü tatil edilmesi zorunludur
(UBGTK.2/son). Ancak, işyerinde yapılan işin niteliği devamlı çalışmayı gerektiriyorsa, özel
işyerlerinde 29 Ekim günü de çalışma yapılabilir.
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş
sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile belirlenir. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz
konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir (İşK.44). Görüldüğü üzere
sözleşmelerde hüküm yoksa asıl olan sözü edilen günlerde işçinin çalışmamasıdır.
İş Kanunu kapsamına giren işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul
edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil
yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir (İşK.47/1). Yüzde
usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence
işçiye ödenir (İşK.47/2). Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi de çalıştığı günlere rastlayan
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmadan o günlerin ücretlerini almaya hak kazanırlar
(İşK.47).
Ulusal bayram veya genel tatil gününün hafta tatili gününe rastlaması ve işçinin
bugünde çalışmaması halinde, işçi sadece bir günlük ücrete hak kazanır. Başka bir deyişle işçi
hem ulusal bayram veya genel tatil ücreti hem de hafta tatili ücreti isteyemez.
Ulusal bayram veya genel tatil günü ücretinin belirlenmesinde, hafta tatili ücretinde
açıkladığımız esaslar uygulanır (İşK.49).

1.5.5. Yıllık Ücretli İzin
1.5.5.1. Genel Olarak
Yıllık ücretli izin hakkı, işçilerin dinlenmelerini sağlama amacına yönelik olarak,
Anayasa ile kabul edilen ve düzenlenmesi kanuna bırakılan bir temel haktır. Yıllık ücretli izin
hakkı kişiye bağlı haklardandır. İşçi, iş ilişkisi devam ettiği sürece, işverenden alacağı para ve
başka çıkarlar karşılığında yıllık ücretli izin hakkından feragat edemez (TBK.425/2). İşçinin bu
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hakkını, bir başkasına devretmesi veya bu hakkın haciz edilmesi mümkün değildir. İşveren
tarafından da yıl içerisinde verilen başka ücretli veya ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık
izinleri, yıllık ücretli izne mahsup edilemez (İşK.56/4).
İşçinin her yıl belirli bir süre gelir endişesi çekmeden dinlenebilmesinde kendisinin
olduğu kadar, işverenin ve toplumun da çıkarı vardır. Yıllık ücretli izin hakkı, işçinin gelir kaybı
olmaksızın dinlenmesini sağlamak üzere tanınan bir haktır. Bu nedenle işçinin de izin süresinde
ücret karşılığı herhangi bir işte çalışması yasaktır. İşçinin yıllık ücretli izin süresi içerisinde
ücret karşılığı herhangi bir işte çalıştığının anlaşılması halinde, izin süresi için kendisine ödenen
ücret, işveren tarafından geri alınabilir (İşK.58).
Yıllık ücretli izinlerin kullanılmasına ilişkin esaslar Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği ile
düzenlenmiştir.

1.5.5.2. Yıllık Ücretli İzin Hakkından Yararlanma Koşulları
a) İşçinin Bir Yıldır Çalışıyor Olması
İş Kanununun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin hakkından
yararlanabilmeleri için işe girdiği günden başlayarak en az bir yıl çalışmış olmaları gerekir
(İşK.53/1). Bu süreye bekleme süresi adı verilir. Bekleme süresinin başlangıcı iş sözleşmesinin
yapıldığı tarih değil; işçinin fiilen işe başladığı tarihtir. İş sözleşmesinin deneme süreli iş
sözleşmesi olması halinde, deneme süresinde geçen süre de bekleme süresinden sayılır. Yine,
iş sözleşmesinin bildirimli feshi ya da bildirim sürelerine ilişkin ücretin peşin ödenerek feshi
halinde, bildirim sürelerinin de bekleme süresi içerisinde değerlendirilmesi gerekir.
İşçinin yıllık ücretli izin hakkına sahip olabilmesi için, iş sözleşmesinin belirli süreli
veya belirsiz süreli olmasının herhangi bir önemi yoktur. Kısmi süreli ya da çağrı üzerine
çalışmaya dayalı iş sözleşmesi ile çalışan işçiler yılık ücretli izin hakkından tam süreli iş
sözleşmesi ile çalışan işçiler gibi yararlanırlar (YÜİY.13/1). Kısmi süreli iş sözleşmesi ile
çalışan işçiler açısından bir yıllık süre, çalıştığı günler toplanarak değil, iş ilişkisinin devam
ettiği tüm süre esas alınarak bulunmalıdır.
İşçi işyerinde tamamladığı her bir yıllık çalışma süresine karşılık yıllık ücretli izne hak
kazanır. Bu nedenle bir yılı doldurmayan çalışma süresi için çalışılan süreyle orantılı olarak
yıllık ücretli izin talep edilemez. İşçinin gelecek izin hakkı için geçmesi gereken bir yıllık
hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek iş yılına doğru
hesaplanır (İşK.54/3). Örneğin 1 Mart 2009 tarihinde işe başlayan işçi 1 Mart 2010 tarihinde
yıllık ücretli izne hak kazanır. İkinci izin hakkı ise 1 Mart 2011 tarihinde doğar.
Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin belirlenmesinde işçilerin aynı
işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler toplanır. Hatta, bir işverenin İş
Kanununun kapsamına giren işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde
İş Kanunu kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır (İşK.54/1).
Ayrıca, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde yapılacak çalışmaların sürekli olması zorunlu
değildir. Bu nedenle aralıklı olan çalışmalar da toplanmak suretiyle, işçinin yıllık ücretli izin
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hakkı belirlenir. Örneğin yedi ay bir işyerinde çalıştıktan sonra ayrılan bir süre sonra aynı
işyerinde tekrar çalışmaya başlayan işçi, beş ay çalıştıktan sonra yıllık ücretli izne hak kazanır.
Kamu kuruluşları açısından benzeri düzenleme İşK.54/5’te yer almıştır. Buna göre, aynı
bakanlığa bağlı tüzel kişiliklerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut
özel kanuna veya özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya
bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz
önünde bulundurulur.
İşyerinin çeşitli nedenlerle el değiştirmesi veya başkasına geçmesi halinde, bu işyerinde
çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarında bir değişiklik olmaz. Başka bir ifade ile işverenin
değişmesi, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını ortadan kaldırmaz. Bu durumda yıllık ücretli izin
ücretlerinden, aksine bir sözleşme olsa bile yeni işveren sorumludur (İşK.6/2).
İş Kanunu, bazı süreleri çalışılmış gibi kabul etmek suretiyle bir yıllık süreye (bekleme
süresine) bu sürelerin de dâhil olduğunu hükme bağlamıştır. Buna göre;

İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler
(Ancak, işçinin kıdemine göre bulunacak bildirim süresine eklenecek altı haftalık süreden
fazlası sayılmaz),


Kadın işçilerin İşK.74 gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları

günler,

İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan
dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda doksan günden
fazlası sayılmaz),

Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir
haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın on beş günü
(İşçinin yeniden işe başlaması koşuluyla),


İşK.66’da düzenlenen ve günlük çalışma süresinden sayılan haller,



Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri,


3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Radyoloji, Radyum ve Elektrik Tedavi
Müesseseleri Hakkındaki Tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka
verilmesi gereken yarım günlük izinler,

İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında
bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili
mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili
uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak
katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler,
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İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş
veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler,

süreleri,

İşveren tarafından verilen diğer izinler ile İSK.ek2’de düzenlenen kısa çalışma


Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli
izin süresi yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında çalışılmış gibi sayılır (İşK.55).
Bir yıllık süre içinde yukarıda sayılanların dışında kalan sebeplerle, örneğin grev ve
lokavt veya kadın işçinin doğumdan sonra altı ay ücretsiz izin alması (İşK.74/5) gibi haller ile
işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve
bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık iş süresinin bitiş tarihi gelecek
iş yılına aktarılır (İşK.54/2).
b) Yapılan İşin ve İşyerinin Niteliğinin Yıllık Ücretli İzne Elverişli Olması
İşçinin yıllık ücretli izin hakkından yararlanabilmesi için her şeyden önce işyerinin İş
Kanunu kapsamı içerisinde olması gerekir. Niteliklerinden ötürü bir yıldan daha az süren
mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanların yıllık ücretli izin hakkı yoktur (İşK.53/3).
Ayrıca süreksiz işlerde çalışan işçiler de yıllık ücretli izin hakkından yararlanamazlar (İşK.10).
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NELER ÖĞRENDİK?
Bir yıl içinde işçinin ücretli dinlenme hakkı olan günler, ulusal bayram ve genel
tatillerdir. Ulusal bayram Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günüdür, tatil 28 Ekim günü
öğlen başlar. Genel tatiller ise Kanunda belirtilen resmi bayramlar (23 Nisan, 19 Mayıs, 30
Ağustos) ve dini bayramlar (üçbuçuk gün Ramazan Bayramı ve dörtbuçuk gün Kurban
Bayramı) ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve yılbaşı (1 Ocak) günüdür.
Özel ve kamu işyerlerinin ulusal bayram olan 29 Ekim günü tatil edilmesi zorunludur;
ancak, işin niteliği devamlı çalışmayı gerektiriyorsa, özel işyerlerinde 29 Ekim günü de çalışma
yapılabilir. Genel tatil günlerinde de işçiler bir iş karşılığı olmaksızın ücrete hak kazanır; tatil
yapmayıp çalışırlarsa ayrıca bir gündelik ücretlendirilmeleri gerekir.
Yılllık ücretli izin Anayasa ile korunmuş bir dinlenmedir. Kullanıldığını işveren
ispatlamalıdır, kullandırılmaması işverenin sorumluluğunu gerektirir. Bu izne hak
kazanabilmek için yıllık izne müsait işlerde bir yıl çalışmış olmak gerekir. Bekleme süresinin
hesabında aynı işverenin farklı işyerlerinde yahut farklı hukuki statülerde (İş K. kapsamı
dışında) yapılan çalışmalar da dikkate alınır. İşyerinde işverenin değişmesi izin hakkını ortadan
kaldırmaz. Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller kanunda gösterilenlerden ibaret
değildir: kanunda aksi belirtilmedikçe, çalışılmış sayılan haller ve süreleri sözleşmelerle
artırılabilir.
ÇALIŞMA SORULARI
1) Yıllık ücretli izin hakkından yararlanma koşullarını açıklayınız.
2) İş Kanunu’na göre yıllık ücretli izin için bekleme süresinden sayılan süreleri
sıralayınız. Sayılmayan hallerin sözleşmeyle aksi kararlaştırılabilir mi?
3) Ulusal bayram ve genel tatilleri sıralayarak sürelerini belirtiniz.
ÖRNEK OLAY
İşçi A, aylık ücretle çalışmaktadır. 28 ve 29 Ekim tarihlerinde olağan mesaisini devam
ettirmiştir. Bu çalışmasının karşılığında da ilave bir ödeme almamış, kendisine her zamanki
aylık ücreti ödenmiştir. A ücretinin eksik ödendiğini düşünmektedir.
İşçi B, tarım sektöründe. her yıl mayıs ve ekim (6 ay) ayları arasında aynı işverenin
yanında mevsimlik çalışmaktadır. İki yılda bir yıllık izne hak kazandığı inancındadır ve bu
orana göre izne çıkartılmak istemektedir.
İşçi C, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na ait bir KİT’de 3 yıldır
çalışmaktadır. İzin süresi hesap edilirken 20010-2015 yılları arasında Ticaret Bakanlığı’na bağlı
başka bir KİT’de çalışmasının da göz önünde bulundurulmasını talep etmiş, ancak bu talebi
reddedilmiştir.
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Kadın işçi D, 10 aylık çalışmasının ardından doğum iznine ayrılmıştır. Bu süre
içerisinde iş sözleşmesi feshedilen D yıllık ücretli izin ücretinin ödenmediği gerekçesiyle
mahkemeye başvurmuştur.
İşçi E, 8 aylık çalışmasının ardından geçirdiği iş kazası nedeniyle 5 ay çalışamamıştır.
Bu sürenin sonunda da işverene yıllık izin kullanmak istediğini bildirmiştir.
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Bölüm Soruları
1) A’nın ücret talebini değerlendiriniz.
2) B yıllık izne hak kazanmış mıdır?
3) C’nin talebi hukuka uygun mudur? İşverenin reddetme gerekçeleri neler olabilir?
Tartışınız
4) D’nin talebi yerinde midir? Mahkemenin muhtemel sonuçlarını tartışınız.
5) E yıllık izne hak kazanmış mıdır? Devamsızlığın iş kazası nedeniyle olması sonucu
etkiler mi? İşveren E’nin talebiyle bağlı mıdır? E yıllık izne hak kazanmamış olsa dahi işveren
tarafından müstakbel yıllık izinden mahsuben izin verilebilir mi?
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12. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ VE ÜCRETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İşçilerin kıdemlerine ve yaşlarına göre değişen izin süreleri ve bu iznin nasıl
kullanılacağı da önem taşıyan konulardır. İznin nerede, hangi sürelerle kullanılacağı ve bilhassa
kullanma zamanının belirlenmesini ilgili yönetmelik çerçevesinde anlatacağız.
Yıllık izin ücretinin ücret belirleme yöntemlerine göre nasıl hesaplanacağı ve ne zaman
ödeneceği, kullandırılmamasının sonuçları da yer vereceğimiz diğer konulardır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yıllık izne çıkarken işçiye işten çıkarıldığı bildirilip yeni iş bulması istenebilir mi?
2) İşçi yıllık izin hakkını kullanmayıp izinde çalışarak kazanç elde edebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği

Konu

Kazanım

Yıllık ücretli izin

Yol izninin süre ve koşulunu
öğrenmek

Yıllık ücretli izin

İşçinin yaşına göre yıllık ücretli izin
Mevzuat öğretilerek sosyal
süresinin değişebileceğini
politikayla bağı kurulacak
öğrenmek

Yıllık ücretli izin

Yıllık izin ücretinin miktarını
hesaplayabilmek

veya geliştirileceği
Mevzuat öğretilerek sosyal
politikayla bağı kurulacak

İzin hesabına esas ücret, ekleri ve
kesintilerle ilgili yasal
düzenlemeler
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Bekleme süresi



İzin kurulu



Toplu izin



Yol izni
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1.5.5.3. Yıllık Ücretli İzin Süreleri
İş Kanununda işçinin kıdemine göre değişen yıllık ücretli izin süreleri belirlenmiştir.
Kanunda öngörülen yıllık izin süreleri en az sürelerdir ve toplu iş sözleşmeleri veya iş
sözleşmeleri ile artırılabilir (İşK.53/6). İşçinin kanunda öngörülen yıllık ücretli izin sürelerinin
hangisinden yararlanması gerektiği, işçinin yıllık ücretli izin kullandığı tarihteki değil; yıllık
ücretli izne hak kazandığı tarihteki kıdemi esas alınarak belirlenir.
Yıllık ücretli izin süreleri iş süresi;


Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara yılda ondört gün,



Beş yıldan fazla ve on beş yıldan az olanlara yılda yirmi gün,



On beş yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara yılda yirmialtı gündür.

 Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere
verilecek izin süresi yirmi günden az olamaz (İşK.53/5).
Bu sürelerin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil
günleri izin süresinden sayılmaz (İşK.56/5). Bu düzenleme izin günlerini iş günü haline
dönüştürmektedir.
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya
dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izinden düşülemez (İşK.56/4).

1.5.5.4. Yıllık Ücretli İznin Kullanılması
İşçi bir yıl beklemek suretiyle hak kazandığı yıllık ücretli iznini gelecek hizmet yılı
içinde kullanır (İşK.54/4). Kural olarak yıllık ücretli izin bölünmeksizin, bir defada
kullandırılır. Bu nedenle yıllık ücretli izin süresinin işveren tarafından bölünebilmesi mümkün
değildir (İşK.56/1,2). Ancak İşK.53’de öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir
bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullnılabilir.(İşK.56/3).
İşçi izni kullanacağı kendisi belirleyerek dilediği tarihte işyerinden ayrılamaz. İşçinin
yıllık iznini hangi tarihler arasında kullanacağını belirleme yetkisi işverene aittir.
Yıllık ücretli iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek
olanlara istemde bulunmaları ve bunu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda
geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek
zorundadır (İşK.56/6).
İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini kullanmak isteğini, istediği zamandan en az bir ay
önce işverene yazılı olarak bildirmelidir. İşveren işçinin bu isteğini izin kuruluna iletir. İzin
kurulu veya kurul olmayan yerlerde işveren işçinin isteği ile bağlı değildir. Ancak, izin sıra ve
nöbetleşmesini göstermek üzere izin kurulunca düzenlenecek çizelgeler işçinin isteği ve iş
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durumu dikkate alınarak hazırlanır. Aynı tarihlere rastlayan izin isteklerinde, işyerindeki kıdem
ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir (YÜİY.7,8).
İşverenin ilettiği izin isteklerine göre izin çizelgesi hazırlamak ve işverenin onayına
sunmakla görevli olan izin kurulu, yüzden fazla işçi çalışan işyerlerinde işveren veya işveren
vekilinin tayin edeceği bir kişinin başkanlığında işçileri temsil eden iki kişiden meydana gelir
(YÜİY.15). İşçi sayısı yüzden az olan işyerlerinde, izin kurulunun görevleri, işveren veya
işveren vekilinin yahut bunların görevlendireceği bir kişi ile işçilerin kendi aralarından
seçecekleri bir temsilci tarafından yerine getirilir (YÜİY.18).
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği işyerlerinde toplu izin uygulamasına da imkân tanımıştır.
Buna göre, işveren nisan ayı başlangıcı ve ekim ayı sonu arasında kalan dönem içinde, işçilerin
tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir (YÜİY.10). Ayrıca işveren veya
işveren vekilleri izin kurulu veya kurul olmayan yerlerde bunun yerine geçenlere danışmak
suretiyle işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın
belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini belirleyebilir ve işyerinde ilan ederler
(YÜİY.6).
Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmeleri ile çalışan işçiler iş
sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine
isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanırlar. Bu tür iş sözleşmeleri ile çalışan
ve yıllık ücretli izne hak kazanan işçilerle tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler arasında
yıllık ücretli izin süreleri ve izin ücretleri konusunda bir ayrım yapılamaz (YÜİY.13/2,3).
İşçinin yıllık ücretli iznini kullandığını ispat yükü işverenin üzerindedir. Bu nedenle
işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak
zorundadır (İşK.56/6).

1.5.5.5. Yıllık İzin Ücreti
İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini;
ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek
zorundadır (İşK.57/1; TBK.425/1).
Yıllık izin ücretinin hesabında asıl ücret esas alınır. Bu nedenle, fazla çalışma karşılığı
olarak alınan ücretler, primler, normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama ve
temizleme işlerinde çalışan işyerinin temelli işçilerinin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal
yardımlar, yıllık izin ücretinin belirlenmesinde hesaba katılmaz (İşK.57/2 ve 50).
Yıllık ücretli izin ücreti miktarının belirlenmesi ücret türlerine göre farklıdır. Günlük
ücret ile çalışan işçiler için yıllık izin ücreti, günlük ücret ile izin süresinin çarpımı suretiyle
bulunur. Saat başına ücret alan işçiler açısından ise günlük ücret, saat ücreti ile yedi buçuk
çarpılmak suretiyle tespit edilir. Bu ücretin izin süresi ile çarpımı ile de yıllık ücretli izin ücreti
belirlenir.
Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon
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ücreti, kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan
işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak
çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır (İşK.57/3).
Ancak son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti; işçinin izne çıktığı ayın
başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere
bölünmesi suretiyle bulunur (İşK.57/4). Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde, yıllık izin ücreti,
yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ayrıca ödenir (İşK.57/5).
Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri
yıllık izin ücreti dışında ayrıca işçiye ödenir (İşK.54/son). Kısmi süreli ve çağrı üzerine
çalışmaya dayalı iş sözleşmesi ile çalışanlara; izin dönemine rastlayan çalışması gereken
sürelere ilişkin ücretleri, yıllık izin ücreti olarak ödenir (YÜİY. 21/5).
İşçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık ücretli izin süresi için ücreti, iş
sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, sözleşmesinin sona erdiği tarihteki
ücreti üzerinden kendisine veya ölümü halinde hak sahiplerine ödenir (İşK.59/1). İşçinin
kullanmadığı izin karşılığında ücret isteyebilmesi için sözleşmesinin nasıl ve kim tarafından
sona erdirildiğinin önemi yoktur.
İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, bildirim süresiyle (İşK.17),
zorunlu yeni iş arama izinleri (İşK.27) yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez (İşK.59/2).
Bir diğer ifade ile işçinin yıllık izinde bulunduğu sırada işverenin iş sözleşmesini bildirimli
fesih yoluyla feshetmesi halinde, bildirim süreleri fesih bildiriminin karşı tarafa ulaştığı anda
değil; yıllık ücretli izin süresinin dolmasından itibaren işlemeye başlar. Ayrıca işveren, iş
sözleşmesini feshettiği işçinin yıllık ücretli iznini, bildirim süreleri içerisinde kullanmasını
isteyemez. Ancak iş sözleşmesinin işçi tarafından bildirili feshi halinde bildirim süresi içinde
yıllık ücretli iznini kullanabilmesinin mümkün olduğu düşüncesindeyiz.
Yıllık izin ücreti alacaklarında zamanaşımı beş yıldır (TBK.126/3). Bu sürenin
başlangıcı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihtir (İşK.59/1). Yıllık ücretli izin alacağına kanuni
faiz uygulanır.
ÇALIŞMA SORULARI
1) İş Kanunu’na göre en düşük yıllık ücretli izin sürelerini ne kadardır,
2) Yıllık iznin kullanılmasını açıklayınız.
3) Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır? Ücret belirleme yönteminin önemi var mıdır?
ÖRNEK OLAY
Bir fabrikada 18 aydır güvenlik görevlisi olarak çalışan işçi G 55 yaşındadır. 01.06.2017
tarihinde yıllık izne çıkmak istediğini işverene bildirmesine rağmen, 15.06.2017 tarihinde izne
çıkarılmıştır. 30.06.2017 tarihinde G’nin işbaşı yapmadığını gören işveren izahat istemiş, G de
izninin, yol izinleriyle birlikte 09.07.2017 tarihinde biteceğini söylemiştir. Yol izninin,
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öncesinde belge verilmediği ve talepte bulunulmadığı için kendiliğinden kullanılamayacağını
belirten işveren, G’den en kısa sürede işbaşı yapmasını, kalan izin süresi varsa dahi başka bir
tarihte kullanabileceğini söylemiştir. İznini bölümler halinde kullanmak istemeyen G bu teklifi
geri çevirmiştir. Bu nedenle iş sözleşmesi feshedilen G’ye hiçbir ödeme yapılmamıştır. G ise
yıllık izninin bitmesine kalan 9 günlük sürenin ücreti dışında, bir yıldan arda kalan kıdemi
oranında ( 6 ay için 10 günlük) yıllık izin ücreti talep etmektedir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Yasal asgari izin süreleri kıdem ve yaşa göre değişir: 18 yaştan küçük ve 50 yaş üzeri
işçiler için 20 günden ve yasada belirtilen 14, 20 ve 26 günden az olamaz. Yıllık ücretli izin
işveren tarafından bölünemez, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak
üzere en çok üç kerede kullanılabilir. İzin tarihi, hak kazanmayı izleyen yıl içinde, işçinin
talebine ve işyerindeki yoğunluğa göre işveren tarafından belirlenir. Büyük işyerlerinde yıllık
izin kurulu ile izinler planlanır. Yıllık izinle diğer izin hakları iç içe geçemez.
Yıllık izin ücreti izin kullanacağı tarihten önceki yılın ortalama asıl ücretine göre
hesaplanır ve izne çıkmadan ödenir. Sözleşme sona erdiğinde kullanılmayan yıllık izin ücretleri
muaccel olur ve bu tarih itibariyle 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
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Bölüm Soruları
1) G’nin yıllık izni kaç gündür ve hangi tarihte sona ermektedir? Tarafların iddialarını
da göz önünde bulundurarak değerlendiriniz.
2) G’nin 09.07.2017 tarihinde işbaşı yapacağını bildirmesini değerlendiriniz? Yol
izninin kullanılma koşulları örnek olayda mevcut mudur?
3) Yıllık izin süresi işveren tarafından bölünebilir mi? İşverenin işbaşı yapması
yönündeki talebini ve G’nin cevabını değerlendiriniz.
4) İş sözleşmesinin feshi halinde yıllık izne hak kazanma bakımından bir yıldan arda
kalan sürelerin ücreti istenebilir mi? G’nin talebinin hukuka uygunluğunu tartışınız.
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13. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN İŞVEREN VE
DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İş hukukunun önemi hiç azalmayan konusu olan iş sağlığı ve güvenliğini, Anayasa başta
olmak üzere, mevzuatı esas alarak inceleyeceğiz. Bu alanda devletin, işveren ve işçi taraflarının
sorumlulukları ve yaptırımlar Bölümün ana çatısını oluşturmaktadır.
Devletin bu alandaki yükümleri; İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşturulması,
kurumsal yapının kurulması ve yasalarla getirilen önlemlerin uygulamasının denetlenmesi
biçiminde özetlenebilir. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında birinci derecede ödevli ve
sorumlu işverenin borçlarını da,
o

İş sağlığı ve güvenliğini sağlama, önlemler alma,

o

Denetleme yükümü,

o

Çalışanlara eğitim verme,

o

Çalışanlarını bilgilendirme,

o

İşyerinde İSG örgütlenmesini gerçekleştirme,

o

Çalışanlarını sağlık gözetimine tabi tutma

o
İSG alanında çalışanların katılımının sağlanması ana başlıklarında topluyoruz.
İşyeri örgütlenmesinin unsurlarını oluşturan iş sağlığı ve güvenliği kurulunu, iş güvenliği
uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli çalıştırılmasını, çalışan temsilcisi ve destek elemanı
bulundurulması ayrıntılarıyla anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir sözleşmenin eşit taraflarından birinin diğerini koruma yükümü olabilir mi?
İşveren neden işçiyi korumak zorunda bırakılmıştır?
2) İSG sorunları neden gelişmekte olan ülkelerde daha fazladır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği

Konu

Kazanım

Çalışan temsilcisi ve
destek elemanı

Çalışan temsilcisi ve destek
elemanlarının seçimi ve
görevlerinin öğrenilmesi

Örnek olaylarla muhtemel
durumların tartışılması

İş güvenliği eğitimi

İş güvenliğinin bir eğitim sorunu
olduğu bilincinin doğması

Eğitimin içeriği ile ilgili
ayrıntıların anlatılması

İSG işyeri örgütlenmesine katılma
isteğinin yaratılması

Çalışanların kendi sorunlarını
daha iyi bileceği, yansıtacağı ve
alınan tedbirlere gönüllü
katılmanın öneminin gösterilmesi;
örnek olaylar.

İşyeri örgütlenmesine
katılma

veya geliştirileceği
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İş güvenliği



Risk değerlendirmesi



Kişisel koruyucu donanım



İş güvenliği uzmanı



İşyeri hekimi



Yakın tehlike



Destekten yoksun kalma



Büyük endüstriyel kaza



Sağlık raporu



Ortak sağlık ve güvenlik birimi



İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu



Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
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1.6. 27- Genel Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaptıkları işten, çalışma koşullarından ve kullanılan
araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelere karşı yaşamının ve sağlığının etkin olarak
korunmasını ve çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışabileceği ortamın sağlanmasını ifade eder.
İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gerekliliği, sanayi devriminin ortaya çıkardığı
olumsuz çalışma koşulları ile anlaşılmış ve yapılan ilk yasal düzenlemeler de iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin olmuştur. Örneğin, kadın ve çocukların çalışma süreleri sınırlandırılmış ve
kadın ve çocukların gece ve bazı ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaları yasaklanmıştır.
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği, İş Hukukunun en önemli konularından birisi olarak
kabul edilmektedir. Gerçekten İş Hukukuna hâkim olan işçinin korunması ilkesi, işçilerin iş
kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmasını, işyerinde oluşabilecek her türlü tehlikeye
karşı önlem alınmasını ve işçiye sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanmasını gerektirir.
Böylelikle işçilerin fizik ve ruh sağlığı korunarak daha verimli çalışmaları sağlanır. İş sağlığı
ve güvenliğinin işçiye kişisel olarak sağlayacağı yararlar dışında, toplumsal ve ekonomik
bakımından da oldukça önemli sonuçları ve yararları vardır.
İş sağlığı ve güvenliği hakkı, işçinin sağlık ve yaşam hakkının, çalışma hayatındaki
uzantısı olarak görülmekte, kanunlardan ve diğer düzenlemelerden kaynaklanan, devlet
tarafından desteklenen ve çeşitli yaptırımlarla korunan bir temel hak olarak kabul edilmektedir.
Bugün birçok uluslararası belgede, Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinde ve Avrupa
Birliği mevzuatında işçilerin genel ve meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı korunmasına
ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Anayasamızda çeşitli hükümler işçinin iş sağlığı ve güvenliği hakkına dayanak teşkil
eder. Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk devleti olması bu hakkın temel dayanağıdır
(AY.2). Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığını düzenleyen 17. madde; çalışma
koşulları ve dinlenme hakkını düzenleyen 50. madde; sağlık hizmetlerini düzenleyen 56.
madde, iş sağlığı ve güvenliği hakkının diğer Anayasal dayanakları arasında sayılabilir.
Aşağıda iş sağlığı ve güvenliği konuları ve özellikle iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
yükümlülüklere aykırılığın sonuçları 4857 sayılı Kanunun kapsamına giren işçi ve işverenlerle
sınırlı olarak ele alınacaktır.

1.7. 28- İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler, devlete, işverenlere ve çalışanlara bir
takım yükümlülükler getirmektedir.

1.7.1. Devletin Yükümlülükleri
Anayasada yer alan ve yukarıda belirttiğimiz hükümler ile Devlete iş sağlığı ve
güvenliğini sağlama yükümlülüğü öngörülmüştür. Devlet bu yükümlülük kapsamında öncelikle
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını oluşturmalı, uygulamayı sağlamak için gerekli olan kurumsal
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yapıyı kurmalı ve ardından gerekli denetimleri yapmalı ve gerektiğinde hukuki, idari ve cezai
yaptırımları uygulamalıdır.

1.7.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Oluşturulması
İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi öncelikle emredici hükümlerden oluşan ve
gerekli yaptırımlarla desteklenen mevzuatın varlığına bağlıdır. Bu da sosyal devletin başta
gelen görevlerinden birisidir.
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen temel kanun 20.6.2012 tarih ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur. Kanun ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların
görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Bunun dışında, Belediyeler
Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu gibi birçok kanunda bu konuya ilişkin hükümler yer almaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanununun iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlerini
1.1.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırmıştır. Böylelikle sadece İş Kanunu
kapsamına giren işçiler hakkında uygulanan hükümler tüm çalışanlar hakkında uygulanır hale
gelmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışan kavramını, “kendi özel kanunlarındaki
statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi” olarak
tanımlamıştır (md.3/1,b).

1.7.1.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumsal Yapısının Oluşturulması
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuatı uygulayacak, denetleyecek ve gerektiğinde
yaptırım uygulayacak kurumsal bir yapının oluşturulması da Devletin görevleri arasında yer
alır. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri esas itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İş Teftiş Kurulu tarafından yerine getirilir.
Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının ileri düzeye getirilebilmesi için araştırma ve
inceleme, eğitim ve yayın yapmak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilimsel ve teknik
destek sağlamak amacıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) faaliyete
sokulmuştur.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine yasal
zemin sağlanmıştır. Konseyin başlıca görevi, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
politika ve stratejilerin belirlenmesi için önerilerde bulunmaktır. Kanunun 21. maddesinde
Konseyin nasıl oluşacağı ve çalışma esasları düzenlenmiştir.
Çeşitli Kanunlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dışında başka bakanlık ve
kamu kuruluşlarına da yükümlülükler getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyeler de bu kapsamda faaliyetlerde bulunurlar.

1.7.1.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi
Devletin oluşturduğu örgütle, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerin
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uygulanmasını denetlemesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin saptanması halinde
yaptırım uygulaması gerekir. Aksi takdirde, emredici hükümlerin uygulanması tamamen işverenin
iradesine bırakılmış olur. Nitekim İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, “Bu Kanun hükümlerinin
uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili
Bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu Kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde, 4857
sayılı Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanır” hükmüne yer verilmiştir
(İSGK.24/1).
İş müfettişleri, işyerlerini ve eklentilerini, işin yürütülmesi tarzını ve ilgili belgeleri, araç
ve gereçleri, cihaz ve makineleri, ham ve işlenmiş maddelerle, iş için gerekli olan malzemeyi,
gerektiği zamanlarda ve çalışanların yaşamına, sağlığına, güvenliğine, eğitimine, dinlenmesine
veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak ve incelemek ve
bu Kanunla suç sayılan eylemlere rastladığı zaman İş Teftişi Tüzüğünde açıklanan şekillerde
bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler (İşK.92/1).
İş müfettişleri tarafından yürütülecek denetimin esasları ayrıntılı olarak İş Teftişi
Tüzüğünde düzenlenmiştir.

1.7.2. İşverenin Yükümlülükleri
1.7.2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü
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 koşullara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için
çalışmalar yapar (İSGK.4/1,a). İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. maddesi ile işveren için
öngörülen yükümlülük emredici niteliktedir. Bu hüküm kapsamında işverenin alacağı önlemler
ve bulunduracağı araç ve gereçler, 6331 sayılı Kanunun 30. maddesine göre çıkarılan
yönetmeliklerde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
İşverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü, işverenin işçiyi gözetme
borcunun kapsamında yer alır. İşyerinde işçinin yaşam, sağlık ve vücut bütünlüğünün
korunması için alınması gereken önlemler, işverenin işçiyi gözetme borcunun gereğidir.
Hükümde işverenin her türlü önlemi alma ve gerekli araç ve gereçleri sağlamakla
yükümlülüğü olduğu belirtilmiş ve alınacak önlemler açısından bir sınır getirilmemiştir.
Dolayısıyla, işveren sadece iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan önlemleri almakla, iş
sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmiş olmayacaktır. İşveren,
düzenlemelerde sayılanlar dışında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı başkaca
önlemler varsa, bunları da almakla yükümlüdür. İşverenin ileri süreceği hiçbir gerekçe, örneğin,
ekonomik durumunun ve deneyiminin yetersizliği, gelişmeler konusundaki bilgisizlik, onu
sorumluluktan kurtaramayacaktır.
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz
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(İSGK.4/4).
İşverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü kapsamında, İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununda öngörülen yükümlülüklerin bazıları şunlardır:


Risk değerlendirmesi yapma veya yaptırma (İSGK.4/1,c),


Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu
göz önüne alma (İSGK.4/1,ç),

Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike
bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alma (İSGK.4/1,d).
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenin yükümlülüklerini yerine getirirken göz
önünde bulundurması gereken ilkeleri 5. maddesinde şu şekilde sıralamıştır:


Risklerden kaçınmak,



Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek,



Risklerle kaynağında mücadele etmek,


İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı,
çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve
üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza
indirmek,


Teknik gelişmelere uyum sağlamak,



Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.


Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma koşulları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı
ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek,


Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek,



Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre işveren risk değerlendirmesi
raporlarını da göz önünde bulundurarak genel bir önleme politikası geliştirme, çalışma ortamında
gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapma, izleme, denetleme ve uygunsuzlukları
giderme ve aynı çalışma alanının birden fazla işverenin paylaşması halinde koordinasyonu
sağlamakla yükümlüdür (İSGK.4, 6, 10, 22).

1.7.2.2. Denetleme Yükümlülüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak önlem alma
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zorunluluğu ile yetinmemiş, alınan önlemlere çalışanların uyup uymadıklarını da denetleme
yükümlülüğü öngörmüştür. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren, “İşyerinde alınan
iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların
giderilmesini sağlar” (md.4/1,b). Gerçekten işveren büyük harcamalar yaparak her türlü önlemi
almış olsa bile çalışanlar bunlara uymadıkları takdirde, alınan önlemlerin hiç bir önemi
kalmayacaktır. Bunun için işverenin gerekli denetimi yapması ve önlemlere uymayanlar için
yaptırım uygulaması gerekir.

1.7.2.3. Eğitim Verme Yükümlülüğü
İşçilerin işyerinde karşılaşabilecekleri riskler ve risklere karşı alınan önlemler
konusunda bilgilendirilmeleri, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi bakımından
oldukça yararlı ve gereklidir. Bilinçli bir çalışan, riskler karşısında alınması gereken önlemlere
daha titizlikle uyar ve kendisi açısından iş kazası ve meslek hastalığı riskini en aza indirir.
Bu gereklilikten hareket eden İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, “İşveren, çalışanların iş
sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce,
çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji
uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak
yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır” hükmü ile işverenler için eğitim verme
ve bilgilendirme yükümlülüğü öngörmüştür (md.17/1). İş kazası ve meslek hastalığına
yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri,
korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmesi gerekir. Ayrıca,
herhangi bir sebeple altı aydan daha fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan
önce bilgi yenileme eğitimi verilmesi zorunludur (İSGK.17/4).
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara
yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık
çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma
olarak değerlendirilir (İSGK.17/7).
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik ile işverenlerce, işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin
usul ve esasları düzenlenmiştir. Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için
işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki
emirlere uymakla yükümlüdürler (Yön.5).

1.7.2.4. Çalışanların Bilgilendirilmesi Yükümlülüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 16. maddesinde de işverenin çalışanları
bilgilendirme yükümlülüğü hüküm altına alınmıştır. İşveren, işyerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanları ve çalışan temsilcilerini
işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:


İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici
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tedbirler,


Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar,


İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri
konusunda görevlendirilen kişiler.
İşveren ayrıca;

Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları,
tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal
bilgilendirir.

Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci
fıkrada belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine
gerekli bilgileri verir.

Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici
tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek
elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar (İSGK.16/2).

1.7.2.5. İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Örgütlenme
Yükümlülüğü
İş Kanunu, işverenlere yukarıda belirtilen yükümlülüklere ek olarak belirli nitelikteki
işyerleri için bazı kurulları oluşturma ve bazı kişileri çalıştırma yükümlülüğü getirmiştir. Bu
kapsamda işverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmak, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi
ve diğer sağlık personeli çalıştırmak, çalışan temsilcisi belirlemek ve destek elemanı
görevlendirmek zorundadırlar.
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul
oluşturur (İSGK.22/). Bu kurulun oluşturulması yükümlüğü açısından İş Kanununda öngörülen
işin sanayiden olması koşuluna İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer verilmemiştir.
İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, çalışma yöntemleri, ödev, yetki ve
yükümlülükleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
b) İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışanları arasından iş
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında
belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir
kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak
belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı
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dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir (İŞGK. 6/1).
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2. maddesi işyeri hekimini, “İş sağlığı ve güvenliği
alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip
hekim”; iş güvenliği uzmanını, “Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği
alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine
sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik
veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı” olarak tanımlamıştır
(md.2/ı, f).
İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında
Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip personel veya işletme dışında kurulu ortak sağlık ve
güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Belirtmek gerekir ki, işyeri dışındaki
uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz
(İSGK.4/3).
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2/m. maddesinde, ortak sağlık ve güvenlik birimi
kavramı “Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre
faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak
üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim”
olarak ifade edilmiştir.
İşveren, görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini
yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını
karşılamakla ve işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve
koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür (İSGK.6/b, c). İşveren, görevlendirdikleri kişi veya
hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun
olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek zorundadır (İSGK.6/ç).
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının
görevlerini herhangi bir baskı altında kalmadan yerine getirmelerini sağlamak için düzenleme
yapmıştır. Buna göre, "İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini
yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik
ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür." (İSGK.8/1).
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirirler. Bildirilen
hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu
hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirmekle yükümlüdürler (İSGK.8/2).
Hizmet sunan ortak sağlık ve güvenlik kuruluşları ile işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet
sundukları işverene karşı sorumludur (İSGK.8/3).
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c) Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışan temsilcisi ve destek elemanı yoluyla çalışanların iş
sağlığı ve güvenliği konularında yönetime katılmalarının yolunu açmıştır.
İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde
bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim
veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini
görevlendirmekle yükümlüdür (İSGK.20/1). Çalışan temsilcisi sayısı işyerindeki işçi sayısına
göre belirlenir ve Kanunda en fazla altı çalışan temsilcisi ön görülmüştür (İSGK.20/1).
Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan
temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir (İSGK.20/2). İşyerinde yetkili sendika
bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar
(İSGK.20/5).
Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan
riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını
isteme hakkına sahiptir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek
elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından
gerekli imkânlar sağlanır (İSGK. 20/3, 4).
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren işyerinde destek elemanı
görevlendirmekle yükümlüdür. Kanun, destek elemanını asli görevinin yanında iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda
özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi olarak tanımlamıştır
(İSGK.2/1,ç). İşverenin, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin
alınmasını gerektiren konular da İSGK.18/2'de belirtilmiştir.
Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan
önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından
dolayı hakları kısıtlanamaz (İSGK.18/3).
Yukarıda açıkladıklarımıza ek olarak işveren, acil durumlarla mücadele için işyerinin
büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan
diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri
konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi destek elemanı
olarak görevlendirmekle yükümlüdür (İSGK.11/1,c).

1.7.2.6. Çalışanları Sağlık Gözetimine Tabi Tutma Yükümlülüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların işyerinde karşı karşıya kalabilecekleri
sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla
yükümlü tutulmuştur (İSGK.15/1). İşveren şu hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin
yapılmasını sağlamak zorundadır:
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İşe girişlerinde,



İş değişikliğinde,


İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten
uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde istekte bulunmaları hâlinde,

İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun
olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz (İSGK.15/2). İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik
biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden
alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır.
Kanunda verilen kararların kesin olduğu hüküm altına alınmıştır (İSGK.15/3).
İşverenin sağlık gözetimi yükümlülüğünden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı
her türlü giderler işverence karşılanır ve çalışana yansıtılamaz (İSGK.15/4). Sağlık muayenesi
yaptırılan çalışanın özel hayatı ve onurunun korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur
(İSGK.15/5).

1.7.2.7. Çalışanların
Sağlanması Yükümlülüğü

Görüşlerinin

Alınması

ve

Katılımlarının

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının
sağlanmasına ilişkin düzenleme ile çalışan temsilcilerine önemli hak ve yükümlülükler
öngörülmüştür. İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve
daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika
temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine şu imkânları sağlamakla yükümlüdür (İSGK.18/1):

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme
hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması.

Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve
koşullarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.
İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin hangi konularda önceden
görüşlerinin alınmasını sağlamakla yükümlü olduğu ise İSGK.18/2'de hüküm altına alınmıştır:

İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi,
iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için
kişilerin görevlendirilmesi.

Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici
tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.
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Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.



Çalışanların bilgilendirilmesi.



Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

ÇALIŞMA SORULARI
1) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel yasa hangisidir? Özellikleri nelerdir?
2) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işveren yükümlülüklerini kısaca açıklayınız.
3) İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelinin görev ve sorumlulukları
nelerdir?
Örnek Olay
15 işçinin çalıştığı bir tekstil atölyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın işçi A,
işveren tarafından çalışan temsilcisi ve destek elamanı olarak atanmıştır. Bu görevlilerin ancak
işçiler tarafından seçimle belirlenebileceği, işverenin belirleme yetkisinin olmadığı, kadın
olduğu için tehlike anında gereken fiziki güce sahip olmadığı ve bunlara rağmen kendisinin
seçilmesinin ayrımcılık olduğu inancında olan A, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek
için 10.05.2017 tarihinde yapılan ilk toplantıya katılmamıştır.
İşveren İ ise, A’nın bu davranışının “hatırlatılmasına rağmen görevini yapmamakta ısrar
etmek” olduğu görüşündedir ve A’ya, gelecek toplantılara da katılmaması halinde, iş
sözleşmesinin feshedileceğini bildirmiştir. Söz konusu ihtara rağmen davranışını sürdüren ve
diğer toplantılara da katılmayan A, işverenini, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine
getirmediği gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmiştir. Bu şikâyeti
öğrenen İ, A’nın iş sözleşmesini 20.06.2017 tarihinde süresiz feshetmiştir. Kanunun “hakları
kısıtlanamaz” şeklindeki açık hükmünün, iş güvencesi de sağlayacak şekilde geniş sonuçları
olduğunu düşünen A işe iade ve ayrımcılık tazminatı talebiyle dava açmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların işten, çalışma koşullarından ve araç ve gereçlerden
doğabilecek tehlikelere karşı korunması ve ortamın sağlıklı ve güvenli hale getirilmesidir.
İşverenin işçiyi koruma borcunun bir parçası olarak kabul edilmesine karşılık bu alanda devlete
ve işçiye de ödevler düşmektedir.
Devletin bu alandaki ilk görevi mevzuatının oluşturulması, standartların
belirlenmesidir. Bu alanın temel kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur.
Belediyeler Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi birçok kanunda düzenlemeler vardır.
Çıkarılan mevzuatı uygulayacak, denetleyecek ve gerektiğinde yaptırım uygulayacak
kurumsal bir yapının oluşturulması Devletin görevleri arasındadır. İş sağlığı ve güvenliğinden
sorumlu kurumlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü ve İş Teftiş Kuruludur.
Çalışma hayatının denetlemesi ve yaptırım uygulaması devletin görevi ve yetkisindedir.
Mevzuatın uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır.
İşverenin işverenin işçiyi gözetme borcunun kapsamında iş sağlığı ve güvenliğini
sağlama yükümü vardır. Bunun için her türlü tedbiri almak, işçiyi bilgilendirmek, eğitmek,
riayet edilip edilmediğini izlemek ve uyulmasını sağlamak,
İSG örgütlenmesini
gerçekleştirme, çalışanları sağlık gözetimine tabi tutmak, İSG’ne çalışanların katılımını
sağlamak işverene Yasayla getirilmiş sorumluluklardır. İşyeri İSG örgütlenmesi kapsamında
işveren, sayıları ve çalışma süreleri Kanunla belirlenen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
çalıştırmak zorundadır. Çalışan sayısı 50’ye ulaştığında altı aydan uzun sürekli işlerde İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurulu oluşturulması da işverenin görevidir. İş sağlığı ve güvenliği risklerine
karşı çalışanları sağlık gözetimi altında tutma yükümü nedeniyle işverenler işe girişte,
çalışırken veya yeniden işe başlarken sağlık muayenesi yaptırmak ve rapor almak
mecburiyetindedir.
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Bölüm Soruları
1)
Çalışan temsilcisi ve destek elemanının doğrudan işveren tarafından seçilmesi
hukuka uygun mudur? Tartışınız.
2)
A’nın ayrımcılık iddiasını tartışınız. Kadın işçinin destek elemanı olması
ayrımcılığı gösterir mi?
3)
inceleyiniz.

A’nın iş sözleşmesinin feshi Kanun’a uygun mudur? Usul ve esas bakımından

4)
A’nın iş güvencesi bulunmakta mıdır? A’nın bu öndeki görüşünü de göz önünde
bulundurarak inceleyiniz.
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14. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN ÇALIŞANLARIN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YAPTIRIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Çalışanların iş sağlığı güvenliği alanındaki sorumluluklarını, kanunun sistematiğine
uygun olarak, aktif ve pasif hareketler biçiminde ele alıyoruz.
Mevzuatla getirilen önlemlere uyulmamasının taraflar bakımından sonuçlarını, işçi ve
işverenler için ayrı ayrı ele alacağız. İşverenin maruz kalacağı yaptırımlar, özel hukukta;
tazminat isteme, çalışmaktan kaçınma ve fesih yetkisidir. Kamu hukukunda ise işin
durdurulması ve cezai yaptırımlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
İşçinin İSG yükümlerine aykırı davranmasının hukuki yaptırımı olan tazminat ödeme
ve işverenin fesih yetkisini anlatarak Bölümü ve sömestreyi tamamlıyoruz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İş güvenliği uzmanlarının cezai sorumluluğu olabilir mi?
2) İşveren “her türlü önlemi” nasıl alabilir? Bilinmeyen risklere karşı nasıl tedbir
alınabilir?
3) Asıl işveren alt işverenin almadığı İSG tedbirlerinden sorumlu tutulabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği

Konu

Kazanım

Çalışanların hakları

Potansiyel bağımlı çalışan olan
öğrencilerin işçilerin haklarını ve
nasıl kullanacağını öğrenmesi

Yasalar ve yönetmelikteki hakları
ve yaptırımların anlatılması

Çalışmaktan kaçınma
hakkı

Çalışmaktan kaçınma hakkının
kapsamı ve uygulamasının
öğrenilmesi

Çalışanların borçlarıyla
karşılaştırma yapılarak konunun
anlatılması

İşin durdurulması

İktisadi özgürlüğün sınırlarının
kavranması

Sosyal zorunluluk halleriyle
kişisel hakların çekişmesinin
açıklanması

veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


İş güvenliği



Risk değerlendirmesi



Kişisel koruyucu donanım



İş güvenliği uzmanı



İşyeri hekimi



Yakın tehlike



Destekten yoksun kalma



Büyük endüstriyel kaza



Sağlık raporu



Ortak sağlık ve güvenlik birimi



İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu



Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
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1.7.3. Çalışanın Yükümlükleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, “Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve
hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini
tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.” (md.19/1; TBK.417/2). Buna göre çalışan, işveren
tarafından alınan her türlü önleme ve işverenin bu doğrultuda vereceği talimatlara uymak
zorundadır.
Kanun çalışanların bu kapsamdaki yükümlülükleri şöyle belirlemiştir (md.19/2):
 İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer
üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru
olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,


Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak,

 İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik
yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik
gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek,
 Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata
aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak,
 Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan
temsilcisi ile iş birliği yapmak.
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
sorumluluklarını etkilemez (İSGK.4/5).

alanındaki

yükümlülükleri,

işverenin

1.8. 29- İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerine Aykırılığın Sonuçları
1.8.1. İşveren Bakımından
1.8.1.1. Özel Hukuk Yaptırımları
a) Tazminat Ödeme
İşverenin gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaması nedeniyle meydana gelen
iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle işverenin tazminat sorumluluğu ortaya çıkar. İşverenin
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).
İşçinin bedeni veya ruhi olarak bir zarar görmesi halinde, işçi uğradığı ve Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan maddi zararı ile manevi zararların tazminini
işverenden isteyebilir (TBK.54, 56). İşçinin ölümü halinde ise, işçinin yakınlarının destekten
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yoksun kalma ve manevi tazminat isteme hakkı vardır (TBK.53; 417/3).
İşverene karşı açılacak maddi, manevi ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ilişkin
davalar on yıllık zamanaşımı süresine tabidir (TBK.146).
b) İşçilerin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan
çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene
başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini
isteyebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit
eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir (İSGK.13/1).
Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli
tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı
dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır
(İSGK.13/2). Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda iş sağlığı ve
güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde işverene başvurmak zorunda olmaksızın
işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu
hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz (İSGK.13/3).
c) İşçilerin İş Sözleşmesini Fesih Hakkı
İş sağlığı ve güvenliği kurulunun, kurulun bulunmadığı işyerlerinde işverenin kararına
ve işçinin isteğine rağmen gerekli tedbirin alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde,
İşK.24/I’e uygun olarak belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmelerini derhal feshedebilirler
(İSGK.13/4).Bu düzenleme karşısında işçinin iş sözleşmesini feshedebilmesi, iş sağlığı ve
güvenliği kuruluna başvuru ve işverenin kurul kararına rağmen gerekli tedbirleri almamasına
bağlıdır. Bu yol izlenmeden doğrudan sözleşmenin işçi tarafından feshedilebilmesi mümkün
değildir.
İşyerinde işin durdurulması halinde, işçinin çalışmaktan kaçınmaya ilişkin hükümler
uygulanmaz (İSGK.13/5).

1.8.1.2. Kamu Hukuku Yaptırımları
a) İşin Durdurulması
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş sağlığı ve güvenliğine aykırılığın sonuçları arasında
işin durdurulmasına yer vermiştir. Kanuna göre şu iki durumda işin durdurulması mümkündür
(md.25/1):
 İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş
ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike
giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin
etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş
durdurulur.
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 Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla
çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk
değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.
İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş
sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri
yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak
tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet
tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur (İSGK.25/2). İşin
durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri
tarafından yirmi dört saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi
gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün
yerine getirilir (İSGK.25/3).
Kanun, işi durdurma kararına karşı işverene itiraz hakkı tanımıştır. İşveren, yerine
getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması
kararına itiraz edebilir. İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. Mahkeme
itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir
(İSGK.25/4).
İşyerinde faaliyetin tekrar başlayabilmesi Bakanlığın iznine bağlıdır. İşverenin işin
durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde,
en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır
(İSGK.25/5).
İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle
yükümlüdür (İSGK.25/6).
İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak
durdurulan işi Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeden devam ettiren işveren
hakkında idari para cezası uygulanır (İSGK.26/1,l).
b) Cezai Yaptırımlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 26. maddesinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
hükümlere aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları düzenlenmiştir. İş sağlığı ve
güvenliği hükümlerine aykırılık halinde ceza sorumluluğu, işveren veya işverenin sağlık ve
güvenlik önlemlerini alma görevini kendisine yüklediği işveren vekili üzerindedir. Bu Kanunda
belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce
verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir (İSGK.26/2).
İşçinin yaralanması veya ölümü ile sonuçlanan iş kazası veya meslek hastalığında,
kusurlu olan işverenin Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılması da mümkündür.
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1.8.2. İşçi Bakımından
a) Tazminat Ödeme
İşçi işveren tarafından alınan her türlü önleme ve işverenin bu doğrultuda vereceği
talimatlara uymak zorundadır. İşçinin işini görürken iş güvenliği önlemlerine uymaması hem
özen hem de talimatlara uyma borcuna aykırılık teşkil eder. İşçinin iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin önlemlere veya talimatlara uymaması halinde ortaya çıkacak zarardan işçi genel
hükümler çerçevesinde sorumludur. Örneğin işveren, sigara içmemesi gereken bir ortamda
sigara içen ve patlamaya yol açan bir işçiden uğradığı zararın tazminini isteyebilir (TBK.400;
İşK.26/2).
b) İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkı
İşçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlere uymaması, bu doğrultudaki talimatlara
aykırı hareket etmesi ya da iş güvenliğine ilişkin düzenlemeleri ihlal etmesi halinde, işveren,
işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.
İş Kanununun 25. maddesinde yer alan “h) işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri
kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi” ve “ı) işçinin kendi isteği veya
savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı
olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük
ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması” hükümleri, işverene iş
sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı verir.
ÇALIŞMA SORULARI
1) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışanın yükümlülükleri nelerdir?
2) İşverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine aykırılığının kamu hukukuna
ilişkin sonuçları nelerdir?
3) Çalışanlar hangi hallerden çalışmaktan kaçınabilirler?
ÖRNEK OLAY
X toplu konut inşaatının izolasyon işleri alt işverene verilmiştir. Program dışı iş teftişi
sırasında risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi üzerine şantiyede faaliyet
tamamen durdurulmuş, ayrıca asıl işveren ile alt işverene idari para cezası verilmiştir.
Öncesinde risk değerlendirmesini beraber yapmalarına yönelik isteği asıl işveren tarafından
reddedilen alt işveren, kendisine kesilen idari para cezasından da asıl işverenin sorumlu
olduğunu iddia etmektedir. Asıl işveren ise, teftişe neden olan şikâyetin alt işveren işçisi U
tarafından yapıldığını belirterek, projenin gecikmesi nedeniyle ortaya çıkan zararın alt işveren
tarafından telafi edilmesini istemektedir.
İşin durdurulması nedeniyle çalışılmayan sürenin ücretinin ödenmediğini fark eden U,
asıl işverene başvurmuş ve ücret alacağının ödenmesini talep etmiştir. Yaşanan tartışma
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sonunda asıl işveren U’ya iş sözleşmesinin feshedildiğini, şantiyeyi terk etmesini söylemiştir.
Ancak alt işveren U’yu çalıştırmaya devam etmiştir. Bunun üzerine çalışılmayan sürenin ücreti
ödenmeyen tüm alt işveren işçileri, asıl işveren aleyhine ücret alacak davası açmışlardır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Çalışanlar, kanunlarla getirilen, işveren tarafından uygulanan önlemlere uymak,
işverenlerin ilgili talimatlarına uymak ve kendileri dâhil çalışanların sağlık ve güvenliğini
tehlikeye düşürebilecek davranışlardan kaçınmak sorumluluğu vardır.
İSG yükümlülüklerine aykırı davranışları nedeniyle işçiler işverenden ortaya çıkan
maddi ve manevi zararın giderilmesini isteyebilirler; ciddi ve yakın bir tehlike ile
karşılaştıklarında işin durdurulmasını isteyebilirler ve çalışmaktan kaçınabilirler, gereken
tedbirlerin alınmaması halinde sözleşmeyi haklı nedene dayanarak bozabilirler. Kamu da ağır
ihlal hallerinde işi durdurma ve işyerini kapatma yetkisine sahiptir. Cezai yaptırımlar arasında
TCK yaptırımlarından başka idari para cezaları da vardır.
İşçiler de İSG kurallarına aykırılık nedeniyle sebep oldukları zararı ödemek ve ihbarsız
tazminatsız işten çıkarılmak yaptırımına maruz kalabilirler.
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Bölüm Soruları
1) İşin durdurulması Kanun’a uygun mudur? Değerlendiriniz.
2) Alt işveren ilişkisinde risk değerlendirmesini birlikte yapma mecburiyeti var mıdır?
Örnek olay özelinde tarafların isteklerini de göz önünde bulundurarak tartışınız.
3) İşin durdurulmasının ücret alacaklarına etkisini açıklayınız.
4) U’nun ücretini asıl işverenden istemesi ve asıl işverenin U’yu işten çıkarmasını
hukuka uygunluk bakımından inceleyiniz.
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