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ÖNSÖZ 
 

İşçi ve işveren taraflar ile TBMM’de muhalefet ve iktidara mensup milletvekillerinin 
uzun tartışmalarından sonra 22.05.2003 gün ve 4857 sayılı yasayla kabul edilen yeni İş 
Kanunu, 10.06.2003 gün ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermemek için hemen belirtelim ki, kamuoyunda 
bırakılan izlenimlerin aksine, yeni İş Kanunu “İş Güvencesi Kanunu” diye bilinen 4773 sayılı
yasa hükümlerini yürürlükten kaldırmamış; deyim yerindeyse, “kısmen yumuşatarak” kendi 
yeni maddelerinin içine almıştır.Ancak bilinmelidir ki, 4773 sayılı İş Güvencesi Kanununun 
yürürlüğe girdiği 15 Mart 2003 tarihi ile 4857 sayılı yeni İş Kanununun yürürlüğe girdiği
10.06.2003 tarihi arasında hizmet sözleşmesi feshedilen (işten çıkartılan) işçiler hakkında eski 
“yumuşatılmamış” hükümler uygulanmaya devam edecektir. Bu nedenle, 4857 sayılı yeni İş 
Kanununun getirdiği yeniliklere daha önce kabul edilen 4773 sayılı Kanununun yumuşatılan 
“İş Güvencesi Hükümleri” ile başlayacak, daha sonra 1475 sayılı eski İş Kanununun (14. 
maddesi dışında) yerini alan 4857 sayılı yeni İş Kanununun başlıca değişiklik ve yeniliklerini 
uygulamadaki muhtemel etkilerini göz önünde tutarak açıklamaya çalışacağız. 
 Çalışmamızın basılarak dağıtılmasında emeği geçenler başta olmak üzere, Türkiye 
Haber-İş Sendikası üyeleri ve işyeri sendika temsilcileri ile Genel Merkez ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerine bu satırların yazarı teşekkür etmeden geçemeyecektir. Sadece bu kitabın
basılarak üyelerine dağıtılmasından dolayı değil, birçok sendikaya iç geçirtecek sosyal 
tesislerinde üyelerine yönelik yoğun çalışmalarını gittikçe artan bir tempoda devam 
ettirmekten dolayı... Yıllardır Türkiye Haber İş Sendikasının sosyal tesislerinde üyelerine 
verdiği hizmetler takdirlerin ötesindedir kanısındayım. Özellikle  yaz-kış açık tuttukları sosyal 
tesislerde verdikleri düzenli taban eğitimleri, diğer sendikalarımıza da örnek olacak 
niteliktedir. Sendikacılığın sadece “ücret sendikacılığı” olmadığını gösteren, üyelerine her 
türlü desteği vererek işçilik bilincinin ve dayanışmasının gelişmesine çok önemli katkılarda 
bulunan Türkiye Haber İş Sendikası, üye sayısı küçük ama yaptığı işler büyük 
sendikalarımızdan biridir. Bu vesileyle kendilerini yaptıkları hizmetler nedeniyle kutluyor, 
başarılarının devamını diliyorum...    

 

Prof. Dr. Fevzi DEMİR
Küçükyalı- İZMİR
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I- İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ

A-İHBAR (BİLDİRİM) ÖNELLERİ
Öncelikle belirtelim ki, 4857 sayılı yeni İş Kanunu bugüne kadar yapılan iş sözleşmesi 

fesihlerinde öngörülen ve işçinin kıdemine göre belirlenen  önellerinde bir değişiklik 
yapmamıştır.  

Buna göre İş sözleşmesi; 
-İşi “6 aydan az sürmüş işçi için" fesih bildiriminin yapıldığı tarihten 

başlayarak "2 hafta sonra";  
-İşi “6 ay- 1.5 yıl arası sürmüş işçiler" için fesih bildiriminin yapıldığı tarihten 

başlayarak "4 hafta sonra";  
-İşi “1.5 yıl- 3yıl arası sürmüş işçi için" fesih bildiriminin yapıldığı tarihten 

başlayarak "6 hafta sonra";  
-İşi “3 yıldan fazla sürmüş işçi için" fesih bildiriminin yapıldığı tarihten 

başlayarak "8 hafta sonra" feshedilmiş sayılacaktır.Yine bu süreler "asgari" olup, 
hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile işçi yararına arttırılabilecektir. 
 
Bunun gibi, yukarıda belirtilen ihbar (bildirim) önellerine uymayan taraf  bilahare 

"bildirim süresine ait ücret tutarında tazminat" ödemeye devam ettiği gibi, işveren de 
"bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle hizmet akdini (derhal) feshetmeye" devam 
etmektedir (İş K. Md.17). 

Hemen ekleyelim ki, yapılan değişikliklerde yeni İş Kanununun 25/II maddesinde 
belirtilen "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller benzerlerinde" uygulama alanı bulan 
"haklı sebeple” ihbarsız (bildirimsiz) ve kıdem tazminatsız derhal fesih nedenleri de 
yürürlükte kalmaya devam etmektedir. Bu hükümlerin, işyeri disiplinini sağlayan ve bütün 
hukuk sistemlerinde varlığını devam ettiren hükümler olduğu akıldan çıkarılmamak gerekir.  

 
B- YAZILI İHBAR (BİLDİRİM) ŞARTI 
Buna karşılık, 4773 sayılı Kanunla getirilen ve 4857 sayılı yeni İş Kanununda da yer 

alan en önemli değişikliklerden biri, bundan böyle yapılan fesih bildirimlerinin "yazılı"
olmasıdır. Daha önce "yazılı" bildirim şartı, sadece İş Kanununun 25/2 (eski İş K. md.17/II) 
bendine göre  "ihbarsız" (bildirimsiz) ve "kıdem tazminatsız" yapılan "haklı sebeple" 
fesihlerde aranırken, artık yeni Kanunla getirilen değişiklikte "ihbar (bildirim) önelli" 
fesihlerde de yazılı bildirim şartı aranmaktadır (4857 s. İş K. Md.19/1). Esasen, İş Kanununda 
"bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığı yapılması" zaten öngörülmüştü (1475 s.İş 
K. Md. 7; 4857 s. İş K. md.109). Fakat, bu bildirimler değişiklikten önce "ispat şartı" olarak 
kabul ediliyordu1 Bu defa getirilen değişiklikte fesih bildiriminin  "yazılı" olarak yapılması ve
fesih sebebinin "açık ve kesin" bir dille belirtilmesi hükme bağlandığından, "geçerlilik şartı"
haline gelmiştir. 

Burada akla gelen bir soru, işçinin yazılı olarak yapılan bildirimi "imza karşılığı"
tebellüğ etmemesi halinde ne yapılacağıdır ? Doğal olarak, bugüne kadar yapıldığı gibi, 
bundan böyle de kendisine "imza karşılığı" bildirimde bulunulan işçi bunu imzalamazsa, 
"durum o yerde tutulan bir tutanakla tespit edilir" (İş K. Md. 109). Ayrıca, fesih bildiriminin 
“noter” marifetiyle veya “iadeli taahhütlü mektup” ile de yapılabileceği açıktır.  

Hemen ilave edelim ki, yazılı bildirim şartı sadece "ihbar öneli kullandırılmak" 
suretiyle yapılan fesihlerde değil, aynı zamanda "ihbar öneline ait ücretin peşin ödenmek" 
 
1 Yarg. İç. Bir. K. 18.12.1959, E.1958/28, K. 1959/17 ; Yarg. HGK, 10.01.1962, E. 1962/9-4, K. 1962/31- F. DEMİR, İş 
Hukuku ve Uygulaması, 2. Baskı, İzmir, 2002, s.105; N.ÇELİK, İş Hukuku Dersleri, İstanbul, 2000, s.160.
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suretiyle yapılan fesihlerde de geçerlidir. Aksi halde, işten çıkarma "haklı" ve yeni Kanunla 
getirilen "geçerli" bir sebebe dayansa bile, "usulüne uygun" yapılmaması nedeniyle "haksız" 
veya "geçersiz" sayılacak ve aşağıda geniş olarak açıklanacağı gibi, işçinin yargı kararıyla 
"işine iadesi" söz konusu olacaktır.

C- BİLDİRİMDE GEÇERLİ BİR SEBEP BELİRTME ŞARTI 
Önce 4773 sayılı Kanun, daha sonra 4857 sayılı İş Kanununun getirdiği bir başka

önemli değişiklik de, yazılı olarak yapılan bildirimde hizmet sözleşmesinin "fesih sebebini 
açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorunluluğudur" (İş K. Md.18/1,19/1). Üstelik, yazılı
bildirimde açık ve kesin bir şekilde belirtilen sebebin "geçerli bir nedene dayanması"; bir 
başka deyişle, "işçinin yeterliliğinden" veya "davranışlarından" ya da "işletmenin, işyerinin 
veya işin gereklerinden kaynaklanması" gerekir. Bu sebeplerin neler olduğu hakkında uzun 
uzadıya yapılacak teorik tartışmalar bu çalışmanın sınırlarını çok aşar. Zaten yapılacak 
tartışmaların ve ileri sürülecek teorik düşüncelerin de şu anda "spekülasyon" sayılmaktan 
öteye bir anlam taşımayacağı açıktır. Bu nedenle, yasanın uygulamaya geçmesiyle birlikte 
takip edilecek Yargıtay kararları esasen "geçerli sebebin" ne olacağı konusunda bize yol 
gösterici olacaktır.Ancak, 4773 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun "gerekçesinde" 
sayılan bu sebepleri bir fikir vermesi bakımından burada belirtmekte yarar görüyoruz: 

 
1) İşçinin Yetersizliğinden Doğan Sebepler: 

- Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma; 
- Gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma; 
- İşçinin işe yoğunlaşmasının giderek azalması;
- İşe yatkın olmama; 
- Öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği; 
- Sık sık hastalanma; 
- Çalışmayı sürdürmekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını etkileyen hastalık;
- Uyum yetersizliğinin azlığı;
- İşyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik yaşına gelmiş olma;  
- İşçinin zihinsel yetersizliği; 
- İşçinin bedensel yetersizliği. 
 

Ekleyelim ki, yukarıda belirtilen yetersizlik halleri dışında,  İş Sözleşmesi, İşyeri 
Personel Yönetmeliği, Kurumsal Çalışma İlkeleri veya işyerine özgü Performans 
Değerlendirme Kriterleri hükümlerine işçinin uymadığı veya verimliliği ile ilgili beklentileri 
karşılamadığı hallerde de “geçerli sebeple” sözleşmesi feshedilebilecektir. 

 
2) İşçinin Davranışından Doğan Sebepler: Yeni İş Kanununun 25/II. maddesi içine 
girmeyen;

- İşverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak; 
- İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemek; 
- Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak; 
- İşini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek; 
- İşyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle 
ilişkiye girmek; 
- İşin 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, onlarla sıkça ve gereksiz 
yere tartışmaya girişmek; 
- İş arkadaşlarını psikolojik, duygusal ve davranışsal şekilde rahatsız etmek (mobbing); 
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- İstirahat raporunu zamanında işverene ulaştırmamak; 
- Hastalık sürecini uzatacak davranışta bulunmak; 
- İş arkadaşları veya amirleri hakkında uygunsuz sözlerde veya davranışlarda bulunmak; 
- Özel amaçla e-mail göndermek ve internet kullanmak; 
- İşyerine ait araç ve gereçleri (fotokopi,faks,scanner,v.s.) özel amaçla kullanmak; 
- Kişisel bilgi ve kayıtları zamanında işverene ulaştırmamak; 
- İşyerinde konulan sigara içme yasağına aykırı davranmak; 
- İzinsiz olarak amirlerinin veya iş arkadaşlarının özel belgelerini incelemek veya 
bilgisayarlarını kullanmak; 
- İşçi hakkında işyerinin iş ilişkisi içinde olduğu kişi ve kuruluşlardan sık sık şikayetler 
gelmesi; 
- Cinsel taciz anlamına gelebilecek rahatsızlık verici davranışta bulunmak; 
- İş güvenliğini tehlikeye düşürmese bile “iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına” 
uymamak; 
- Çalışma saatleri içinde tembellik etmek; 
- Kanunen yapılması zorunlu doktor muayenesine itiraz etmek; 
- Çalışma saatlerinde elindeki işiyle doğrudan ilgili olmayan kitap, gazete, dergi 
okumak, 
- Çalışma saatlerinde iş arkadaşlarını işlerini aksatacak şekilde fuzuli yere işgal etmek; 
- Çöpleri veya faydalı atıkları işverenin ayırdığı yerlerden başka yerlere dökmek; 
- İşyeri giriş-çıkışlarında onur kırıcı olmayan üst-baş aramalarına karşı koymak gibi 
haller ve sebepler... 
 

Ekleyelim ki, yukarıda belirtilen hatalı davranışlar dışında, işçinin İş Sözleşmesi, 
İşyeri Personel Yönetmeliği, Kurumsal Çalışma İlkeleri ve işyerine özgü Performans 
Değerlendirme Kriterlerine uymayan davranışları da “geçerli sebeple” fesih için yeterli 
olacaktır2

3) İşçiye Geçerli Sebepler ile İlgili Olarak İhtar Verilmesi 
Yeni İş Kanununda “işçiye ihtar verilmesi” ile ilgili bir hüküm yoktur. Ancak, aşağıda

da açıklanacağı gibi, Kanunun getirdiği en önemli değişikliklerden biri “ispat külfetini” 
işverene yüklemesidir. Bu nedenle, işverenin “geçerli sebeple işçinin hizmet sözleşmesini 
fesih hakkını” kullanırken genel hükümlere göre “dürüstlük (iyi niyet) kurallarına” (MK. 
Md.2) uygun davranması, işçinin işten çıkarılmasını “en son çare” (ultima ratio) olarak 
düşünmesi gerekmektedir. İşçinin “geçerli bir sebebe” dayanarak işten çıkarıldığına
inanmadığı için mahkemeye başvurduğu hallerde ise, işveren “dürüstlük (iyi niyet) kuralları”
içinde bu hakkını kullandığını “ispatlamak” zorundadır. İşte, işçinin “yetersizliği” veya 
“davranışları” nedeniyle işyeri “verimini” olumsuz etkileyen “geçerli bir sebebin” ortaya 
çıktığı durumlarda; işverenin bunu “fırsat bilerek” işçiyi hemen işten çıkarmak yerine, “en son 
çare” olarak işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldığını daha önce verdiği “ihtarlar” ile 
belgelemek ve ispatlamak önem taşımaktadır.     

Yukarıda sayılan işçinin “yetersizliğinden” veya “davranışından” kaynaklanan geçerli 
örnek sebepler, aslında işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, işçinin 
hizmet sözleşmesine veya işyeri kurallarına aykırı sebeplerdir. Ancak, işçinin yetersizliğinden 
kaynaklanan fesih sebebi ile davranışından kaynaklanan fesih sebebi birbirinden farklı olarak 
değerlendirilmeli, işçiye verilecek “ihtar” da ona göre belirlenmelidir. İşçinin yetersizliğinden 

 
2 İşçinin yetersizliği ve davranışlarından kaynaklanan geçerli sebeplerle ilgili geniş bilgi ve konuyla ilgili Avrupa Birliği
ülkeleri mahkeme kararları için bkz:  F. DEMİR,İş Güvencesi Hukuku, İzmir, 1999, s.140 vd; S.TAŞKENT, İş Güvencesi, 
İstanbul, 1991, s.37 vd.; Bazı Alman Federal ve İş Mahkemelerinin kararları hakkında bkz: MESS, Akıllı Kitap, İstanbul, 
2002, s. D/1;J/11 vd.; Ayrıca bkz: F.DEMİR, Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir, 2002, s.105 vd.. 
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kaynaklanan fesihte “işe uyum yetersizliği”, “işe yatkın olmama”, “sağlık sorunları”, “bedeni 
veya zihni yetersizlik”, “emeklilik yaşına gelmiş olma” gibi sebepler; işçinin davranışından 
kaynaklanan fesihte ise, “hatalı” veya “hizmet akdine aykırı” davranışlar söz konusudur.  

Bu nedenle, “yetersizlikle” ilgili geçerli bir sebep söz konusu olduğunda işçiye “ihtar” 
verilmeden de hizmet sözleşmesinin feshi yoluna başvurulabilir. Zira, yetersizlikten 
kaynaklanan fesihte, fesih sebebi işçinin “kasten” gerçekleştirdiği bir hatalı davranıştan değil, 
çalışanın bireysel yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, sık sık hastalanan, hastalığı 
işini gerektiği şekilde devamlı yapmasını engelleyen, zihinsel veya bedensel yetersizliği olan 
işçiye ihtar verilmesi sonucu değiştirmeyecektir. Bu durumda işçiye “ihtar” verilmesinde bir 
yarar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, işçinin beceri ve uyum yetersizliğinin kendisine 
“eğitim verilerek” giderilebilecek durumda olması ve verimini beklenen düzeye getirebilme 
imkanının bulunması halinde, işçiye bir “ihtar” verilmesinde yarar vardır. Böyle bir durum, 
işçinin ortalama benzer işi görenlerden daha az verimli çalıştığı veya işe yoğunlaşmasının
giderek azaldığı hallerde ortaya çıkabilir. Doğal olarak, işçiye eğitim verilmesi yolundaki 
teklifin, işyerinin imkanları nispetinde gerçekleştirileceği açıktır. Bunun dışında, işçi verilen 
işi yerine getiremeyecek durumda veya verilen işe yatkın değilse, kendisine “başka bir iş” de
önerilerek feshe “en son çare” olarak bakıldığı ispatlanabilir. Ancak, işyerinde işçiye uygun 
bir açık pozisyon yok ise, işverenin bunu yaratmak gibi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır. 
Böylece, işçiye verilecek “ihtar” yazısında kendisini geliştirmesi gerektiği, beceri ve uyum 
yetersizliğini gidermek amacıyla teklif edilen “eğitimi” kabul etmediği veya yetersizliğini 
gideremediği veya önerilen “başka işi” reddettiği durumlarda hizmet sözleşmesinin 
feshedileceği açıkça belirtilmeli, hatta bu konuda “savunması alınarak” kendisine açıklama 
yapma fırsatı tanınmalıdır. Ancak, savunma alınmaması ihtarı “geçersiz” kılmaz.  

Buna karşılık, işçinin hizmet sözleşmesine veya işyeri kurallarına “kasten” aykırı
davrandığı hallerde, sebep “geçerli” olsa bile kendisine öncelikle  “ihtar” verilmesini gerekli 
görüyoruz. İşverenin ihtar vermeden işçisini “fırsat” kolluyormuş gibi hemen “geçerli sebebe” 
dayanarak işten çıkarması, “iyi niyetli” ve dolayısıyla “geçerli” fesih sayılmayabilir. Zira, 
genel hükümlere göre “herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük 
(iyi niyet) kurallarına uymak zorundadır” (MK. Md.2). İhtarın amacı, işçiyi hatalı davranışı 
konusunda uyarmak ve fesih öncesinde davranışını düzeltmesi amacıyla kendisine fırsat ve 
imkan tanımaktır. Örneğin işe sık sık geç gelen, işyerini erken terk eden, işyeri araç ve 
gereçlerini (fotokopi makinesini) özel amaçla kullanan, ara dinlenmesini (öğlen tatilini) 
uzatan veya iş güvenliği ve işçi sağlığı hükümlerine aykırı olarak baretini giymeyen, 
koruyucu gözlüğünü, maskesini veya kulaklığını takmayan işçi, yapılan uyarı sonucu bu 
davranışını düzeltebilir. Bu durumda da işçiye hatalı davranışın tekrarı halinde sözleşmesinin 
feshedileceği ihtar edilmeli, yine “savunması” alınarak kendisine açıklama yapma fırsatı
verilmelidir. Ancak, bu halde de savunma alınmaması ihtarı “geçersiz” kılmaz. 

Önemle ekleyelim ki, Kanunun gerekçesinde işçinin yetersizliğinden ve 
davranışlarından kaynaklanan bütün bu sebeplerin ve benzerlerinin, ancak ve sadece 
"işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde" geçerli sebep olarak feshe neden olabileceği
belirtilmiştir. Fesih için şart olan, işçinin bu davranışının iş ilişkisinde ve işyerinde iş akışında
olumsuzluklara yol açmasıdır. Bu nedenle, işçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı veya 
toplumsal ve etik (ahlaki) açıdan onaylanmayacak bir tutumu, işyerindeki üretim sürecine ve 
iş ilişkisine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa, "geçerli bir sebep" ve dolayısıyla “geçerli 
bir fesih” sayılmayacaktır. 

 
4) İşçiye İhtar Verilmesini Gerektirmeyen İşletmeden, İşyerinden veya İşin 

Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Sebepler: Yine Kanunda değil ama "gerekçesinde" 
belirtilen bu sebepler, işçiye ayrıca bir ihtar verilmesini ve savunma alınmasını gerektirmeyen 
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"İşyeri Dışından Kaynaklanan Sebepler" ve "İşyeri İçi Sebepler" olarak iki kısımda 
belirlenmiştir: 

 

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;
- Ham madde sıkıntısı gibi sebeplerle işin sürdürülmesinin "olanaksız" hale gelmesi... 

 
İşyeri İçi Sebepler:

- Yeni çalışma yöntemlerinin veya yapısal değişikliklerin uygulanması;
- İşyerinin daraltılması;
- Yeni teknolojilerin uygulanması;
- İşyerinin bazı bölümlerinin kapatılması;
- Bazı iş türlerinin kaldırılması veya başka işverene yaptırılması gibi sebepler... 

 
Görüldüğü gibi, yukarıda sayılan işyerinin dışından ve içinden kaynaklanan bu 

sebepler, işyerinin iktisadi amacına ulaşması amacıyla alınan işyeri yönetiminin kararlarına
dayanmaktadır. İşletmenin varlığını sürdürmesi, rekabet edebilirliğini geliştirmesi, işgücü 
maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliğin ve karlılığın düşmesinin önlenmesi veya arttırılması
gibi tedbirlerin uygulanması, işyeri yönetiminin alacağı kararların bir sonucudur. İşyerinin 
sevk ve idaresinin işverenin yetkisinde olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, işçi 
azaltılmasını gerektiren işyeri dışından ve içinden kaynaklanan bu sebeplerin “işverenin 
kusuru” sonucu doğmuş olmasının da hiçbir önemi yoktur. Bunun gibi, “işyerinin devri” söz 
konusu olduğunda da, devreden veya devralan işverenin işçilerin iş sözleşmelerini feshedip 
etmemeleri tamamen kendi inisiyatiflerine kalmıştır. Devir sözleşmesinin tarafları, devirden 
hemen önce tüm çalışanların iş sözleşmelerinin eski işverence feshedilerek, işyerinin 
“kapatılarak” işçisiz devrini kararlaştırabilecekleri gibi, yeni işveren yanında işçilerin 
çalışmaya devam etmesini de karşılıklı mutabakatla kararlaştırabilirler. Yeter ki, taraflar 
“işçilik haklarına” zarar verici bir hüküm kararlaştırmasınlar... Bunun gibi, faaliyeti süren bir  
“işyerinin devri” işverenin sözleşmeyi feshi için başlı başına “geçerli sebep” sayılamayacağı 
gibi, işçinin  de sözleşmeyi feshi için “haklı sebep” sayılmaz... (İş K. md.6).   

Bununla birlikte, işyerinin dışından ve içinden kaynaklanan bütün bu sebeplerle 
işverenin “ihtar” vermeden ve “savunma almadan” fesih yoluna başvurması da, Kanunun 
"gerekçesinde" işverenden "en son çare" olarak istenmektedir. Bu nedenle, "geçerli sebep" 
kavramına uygun yorum yapılırken sürekli olarak fesihten kaçınma olanağının olup 
olmadığının araştırılması öngörülmektedir. Bir başka deyişle, mahkemeler işyerinden 
kaynaklanan nedenlerle fesih yoluna başvurmadan önce, işverenin fazla çalışmaları
kaldırması, işçinin rızası ile çalışma sürelerini kısaltması, bunun için mümkün olduğu ölçüde 
esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması, işin zamana yayılarak işçilerin başka işlerde 
çalıştırılması yollarını arayıp aramadığını, işçinin yeniden eğitilerek işte kalmasının veya 
kendisine uygun başka bir iş imkanının olup olmadığını, vb. fesihten kaçınma olanaklarının
bulunup bulunmadığını ve “en son çare” olarak feshe başvurulup başvurulmadığını araştırıp
sorgulayabilecektir. İşverenin bu beklentileri yerine getirme imkanının bulunmaması veya bu 
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uygulamalar yapıldığı halde feshin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise, işletmenin, işyerinin 
veya işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle yapılan fesih mahkemece “geçerli” kabul 
edilecektir. Doğal olarak, mahkemelerin işyeri yönetiminin aldığı kararların doğruluğunu, 
uygunluğunu, anlamlı ve yerinde olup olmadığını denetleme yetkisi yoktur.    
 

5) Geçerli Sayılmayan Sebepler: 
4857 sayılı yeni İş Kanununda  “geçerli sebeplerin” neler olduğu somut olarak 

belirtilmemekle birlikte, nelerin hizmet sözleşmesinin feshi için “geçerli bir sebep 
oluşturmayacağı” açık ve somut bir şekilde hükme bağlanmıştır (4857s. İş K. Md.18/3):

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında ya da işverenin rızası ile çalışma                   
 saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak, 
b) İşyeri sendika temsilciliği veya işçi temsilciliği yapmış olmak, yapmak veya 

temsilciliğe aday olmak, 
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari 

veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak, 
d) Irk, renk, cinsiyet,medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik,doğum, din, 

siyasi görüş ve benzeri nedenler 
e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu

sürelerde (analık döneminde) işe gelmemek, 
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin I numaralı bendinin (b) alt 

bendinde öngörülen bekleme (hastalık) süresinde işe geçici devamsızlık.

Görüldüğü gibi, Kanunda “geçerli”sebeplerin neler olacağı konusunda “gerekçede” 
sayılanlar dışında somut bir hükme yer verilmezken, “geçersiz” sebepler hakkında somut 
sayılabilecek örnekler sıralanmıştır. Ancak bunu, “geçersiz” sayılan sebepler dışında kalan 
her sebebin “geçerli” olacağı şeklinde anlamamak; bir başka deyişle, işçinin her “yeterliliği
veya davranışları ile ilgili sebepler” ile “işletmenin, işyerinin veya işyerinin gereklerinden 
kaynaklanan sebeplerin” fesih için geçerli sebep olacağını zannetmemek, her geçerli fesih 
sebebinin başvurulan “en son çare” olması gerektiğini unutmamak, sonuçta “geçerli sebebin”    
yargı denetimine tabi olabileceğini akıldan çıkarmamak gerekir. 
 

D- İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI ŞARTI 
 İş Kanunu ile getirilen bir başka önemli değişiklik, “işçinin davranışı veya verimi ile 

ilgili nedenlerle” hizmet sözleşmesinin “yazılı” bildirimde bulunmak suretiyle feshinden 
önce, “hakkındaki iddialara karşı savunmasının alınmasıdır” (4857 s. İş K. md.19/2). Ancak 
yasada, “işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe 
dayanarak” yapılan fesihlerden önce değil; sadece “işçinin davranışı, yetersizliği veya verimi 
ile ilgili nedenlerden” kaynaklanan sebeplerle feshi halinde “savunmasının alınması” şart 
kılınmaktadır. 

Bu nedenle, işçiyi işten çıkartmadan önce, daha önce verilmiş “ihtar” nedeniyle 
alınmış bir “savunması” olsa bile, kendisini yine “yazılı” olarak “savunmasını yapmak üzere 
davet etmek”, davet yazısında “davranışı veya verimi” ile ilgili işten çıkarma sebebini  “açık
ve kesin bir şekilde” belirtmek, “belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunmadığı veya yazılı bir 
savunma vermediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağını” kendisine bildirmek şarttır. 
Bu bildirim işçiye “elden” yapılabileceği gibi, “noter” marifetiyle veya “iadeli taahhütlü 
mektupla” da yapılabilir. Önemli olan, bildirimin işçinin eline varmasını sağlamaktır. Şayet 
işçi savunmaya davet yazısını almazsa veya alıp da savunmaya belirtilen gün ve saatte haklı
bir mazereti olmaksızın gelmezse, kendisine daha önce “ihtar” verildiği sırada yapıldığı gibi, 
bunu bir “tutanakla” tespit etmek zorunludur. Zira, ”savunması alınmadan bir işçinin belirsiz 
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süreli hizmet akdi feshedilemeyeceği” için (İş K. Md.19/2), “savunma almaya” yönelik bütün  
bu işlemler ve tutanaklar yeni Kanunda “ispat şartı” olmaktan çok feshin  “geçerlilik şartı”
değerindedir. Bu bakımdan işçiye “davranışı” ile ilgili nedenlerle “ihtar” verildiği zaman 
işçinin “savunmasının alınmaması” ihtarı “geçersiz” kılmaz; ama, “savunma alınmadan”  
işçinin hizmet sözleşmesinin “davranışı veya verimi” ile ilgili nedenlerle feshi “geçersiz” 
olur.  Bir başka deyişle, “yazılı” fesih bildiriminde bulunulmuş olsa, bildirimde işçinin 
“davranışı, yetersizliği ve verimi ile ilgili bir neden” belirtilmiş olsa, belirtilen neden “geçerli 
bir sebep” sayılsa bile, işçinin “savunması alınmadan” yapılan fesih şekil şartı yerine 
getirilmediği için “geçersiz” sayılır.  

Buna karşılık, “işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendinde gösterilen 
sebeplerle fesih hakkının saklı” tutulduğu; bir başka deyişle, işverenin “ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan haller ve benzerlerinde” işçinin iş sözleşmesini “haklı sebeple” derhal  
“ihbarsız” ve “kıdem tazminatsız” çıkardığı durumlarda “savunma alınmasına” gerek 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra bu hallerin ne 
olduğunun (işçinin iki gün üst üste gelmediğinin, işçinin işveren veya işveren vekilinin 
şahsına veya aile üyelerinden birine karşı hakaret, sövme veya saldırıda bulunduğunun, vs.) 
bir tutanakla tespit edilmesi ve bu sebeple sözleşmenin “haklı sebeple” (ihbarsız ve
tazminatsız) feshedildiğinin bildirilmesi yeterlidir. Ancak, artık savunma alınmasına gerek 
bulunmamakla birlikte, gerek sebebin “öğrenildiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde” hizmet 
sözleşmesinin feshedildiğinin ispatı, gerekse dayanılan “haklı sebebin” ispatı işverene ait 
olduğundan, bu bildirimin yapılması da şarttır. Aksi halde, mahkemenin sebebi “haksız” 
bularak “geçersiz” sebebe dönüştürmesi ve işçiyi “işe iade” ederek işe başlatılmayan işçi için 
“ihbar” ve “kıdem tazminatından” başka “işe başlatmama tazminatına” da hak kazanılması
kaçınılmaz olur. 

E- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMALARDA USUL 
Yeni İş Kanununa göre, “işveren ekonomik,teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, 

işyeri ve işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde,bunu en az otuz gün önceden bir 
yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna 
bildirir” (md.29/1).  

“İşyerinde çalışan işçi sayısı;
a) 20 ile 100 işçi arasında ise en az 10 işçinin, 
b) 101 ile 300 işçi arasında ise en az yüzde on oranında işçinin, 
c) 301 ve daha fazla ise en az 30 işçinin,   

İşine 17inci madde uyarınca (ihbar önellerine uygun olarak veya ihbar tazminatı
ödenerek) ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi 
çıkarma sayılır” (md.29/2). 

 Görüldüğü gibi, aynı günde veya bir aylık süre içinde çıkarılan işçi sayısı
işyerinin büyüklüğü göz önünde tutularak kademeli olarak arttırılmıştır. Batı ülkelerindeki 
uygulamalara uygun olan bu düzenlemenin; yine Batı ülkelerinde mevcut bulunan ve toplu 
işçi çıkarmalarının Bölge (Çalışma) Müdürlükleri ve İş-Kur (İş ve İşçi Bulma Kurumu) 
yanında “işyeri sendika temsilcilerine (de) bildirim zorunluluğunu” getirmesi yerinde 
olmuştur. Bundan başka, “en az 30 gün önceden” yapılacak bildirimlerde de işçi çıkarmaların
“ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri ve işin gereğinden” kaynaklanan 
“sebepleri” de belirtilmek zorundadır. Ayrıca, çıkarılacak “işçi sayısı ve grupları ile işe son 
verme işlemlerinin ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin” de bu 
bildirimlerde bulunması gerekir. Zira, “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 alınacaktır”. Örneğin, işçilerden bir kısmının aynı işverene ait başka
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işyerlerine ya da aynı işyerinde işçi ihtiyacı bulunan başka bölümlere nakli görüşmelerde ele 
alınabilecektir. Görüşmeler sonunda bir anlaşma sağlanamaması toplu işçi çıkarmayı
engellemeyecektir. Ancak, yapılan görüşmelerin sonunda da “toplantının yapıldığını gösteren 
bir belge düzenlenmesi” öngörülmüştür (4857 s. İş K. md.29/4,5). 

Hemen ekleyelim ki, yapılan “fesih bildirimleri işverenin toplu işçi çıkarma isteğini 
Bölge Müdürlüğüne bildirmesinden 30 gün sonra hüküm doğuracağından” ( İş K. Md. 29/6),
görüşmelerin de bu süre içinde tamamlanarak tutanağa bağlanmasında yarar vardır. Buna 
karşılık, “işyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi 
halinde, işveren sadece durumu en az 30 gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş 
Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle” yetinecektir. Bunun için “sendika 
temsilcileriyle” görüşmesi gerekmemektedir. Ancak, “işveren toplu işçi çıkarmanın
kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği
takdirde, nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırması gerekmektedir” (md29/7). Ayrıca, 
“mevsim ve kampanya işçilerinin” işin niteliği gereği işten çıkarılmaları hakkında “toplu işçi 
çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmamakla”(Md.29/8) birlikte, mevsim ve kampanya 
dönemi içinde yapılan toplu işçi çıkarmalarında da bu hükümlerin uygulanacağından kuşku
duyulmamak gerekir.  

Buna karşılık, 4773 sayılı İş Güvencesi Kanunu ile getirilen ve sendika temsilcilerinin 
bulunmadığı işyerlerinde “işçi temsilcilerine” de “toplu işçi çıkarma bildiriminin yapılmasını
zorunlu” kılan hükmün yeni İş Kanunu ile yapılan düzenlemede kaldırılması hiç uygun 
olmamıştır.Böylece, yeni İş Kanunu “işçi temsilciliğini” kaldırarak sendikal örgütlenmenin 
bulunmadığı işyerlerinde mevcut bir “endüstriyel demokrasi” örneğine son vermiş
bulunmaktadır. Özellikle “sosyal diyalog” örneklerinin gittikçe arttırıldığı küreselleşen 
dünyada, tıpkı “işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde”
olduğu gibi, “işçi temsilcileri” ile girişilecek diyalog ve yapılacak görüşmelerde de “işçi 
çıkarmanın sebepleri ile bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile  işe son verme 
işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceği” veya “toplu işçi çıkarmanın önlenmesi 
ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz 
etkilerinin en aza indirilmesi konuları” ele alınabilir ve “bir belgeye” bağlanabilirdi 
(md.29/4,5). Zira, unutulmamalıdır ki “işveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri” iş
güvencesi sağlayan “18,19,20 ve 21 inci madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek 
amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir” (md.29/9). Bu 
nedenle, toplu işçi çıkarmalar sırasında “işçi temsilcileri” ile yapılan görüşmeler sonucu 
hazırlanacak “belge” de, tıpkı “işyeri sendika temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucu 
hazırlanan belge” gibi, sadece işten çıkarılan işçilerin “haksızlığa uğradıkları” yolundaki 
muhtemel kuşkularının giderilmesine değil; aynı zamanda bu kuşkuya kapılarak “feshin 
geçersizliği” davası açılması halinde de, “işverenin toplu işçi çıkarma hakkını kötüye 
kullandığı” yolundaki iddiaları hakimin daha iyi değerlendirmesine ve adaleti amacına uygun 
dağıtmasına hizmet edebilirdi. 

Bunun gibi, işçilerin “18,19,20 ve 21. maddelere göre dava açma” hakları saklı olduğu
için, işverenin bölge müdürlüğü ve İş-Kur ile sendika temsilcilerine otuz gün önceden 
bildirdiği yazıda belirtilen “toplu işçi çıkarma sebebini”, işçilere de yaptığı fesih bildiriminde 
“açık ve kesin bir şekilde” hem de “yazılı” olarak ve “imza karşılığı” ayrı ayrı bildirmek 
zorundadır (md.18,109). Gerçi, burada işçinin “davranışı veya verimi” ile ilgili bir sebep 
olmadığı için “savunmasını almak” da gerekmez (md.19). Ancak, toplu işçi çıkarmanın
“ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri, veya işin gereği sonucu” olduğunun
(md.29/1) “ispat yükü işverene ait” olduğundan (md.20), bu sebebin de işçilere yapılan yazılı
“fesih bildirimlerinde” (ihbar önellerinde) belirtilmesi zorunluluğu vardır. Buna karşılık, “işçi 
temsilciliği” kaldırılmamış olsaydı, bölge müdürlüğü ve İş-Kur ile birlikte sendika 
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temsilcilerine veya işçi temsilcilerine yapılan bildirimler, içinde sebep ihtiva ettiğinden ve 
görüşmelerde de bu sebebin “geçerliliği” tartışılarak “belgelendiğinden” yeterli olabilirdi. 

 

Nihayet, yeni İş Kanunu, 4773 sayılı Kanun gibi,  “fesih bildirimleri işverenin toplu 
 işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur”
(md.29/6) dediği için, burada sanki 17. maddedeki “fesih süreleri” (ihbar önelleri) 30 günle 
sabitlenmiş ve otuzuncu günün sonundan itibaren iş sözleşmeleri “sona ermiş” gibi bir anlam 
çıkmaktadır. Kanun koyucunun amacının bu olmadığını, amacın bölge müdürlüğüne otuz gün 
önceden yapılan “toplu işçi çıkarma bildirimi” süresinin bitimini müteakip işçilerin münferit 
“fesih bildirimleri” (ihbar önelleri) süresinin başlatılması olduğunu akıldan çıkarılmamak 
gerekir. Bir başka deyişle, işçilerin normal olarak 17. maddeye dayanılarak yapılacak iş
sözleşmesi fesihlerinde uyulması gereken “fesih bildirim süreleri” (ihbar önelleri), bölge 
müdürlüğüne otuz gün önceden yapılan bildirim süresi içinde işlemeyecek, otuz günlük 
sürenin sonundan itibaren işlemeye başlayacaktır. Bu nedenle, işçilerin kıdemleri de ya 
“bildirim süresine (ihbar öneline) ait ücretin peşin ödenmesi” halinde otuzuncu günün sonu  
itibariyle ya da “bildirim süresinin (ihbar önelinin) iş arama izinli kullandırılması” halinde 
önel sonu itibariyle hesaplanarak gerekli ödemeler yapılacaktır. 

 
F- YAZILI VE GEÇERLİ BİR SEBEBE DAYANMADAN YAPILAN 
 FESİHLERİN HÜKÜM VE SONUÇLARI:  
Yukarıda açıklanan esaslara ve şekil şartlarına uyulmadan yapılan fesihlerde, İş 

Kanunun getirdiği en önemli yenilik “mahkemece feshin geçersizliğine karar verilmesidir”.
Gerçekten; 

- İşveren işçiye “yazılı” bildirimde bulunmamışsa, 
- Yazılı bildirimde iş sözleşmesinin fesih “sebebini” belirtmemişse, 
- Fesih sebebini belirtmekle birlikte “geçerli” bir nedene dayanmıyorsa,
- Fesih sebebi geçerli olsa bile bunu “ispat” edemiyorsa, 

İşçi, işten çıkarıldığını takip eden “bir ay içinde mahkemeye” veya tarafların
anlaşmasıyla “aynı sürede özel hakeme” başvurarak “feshin geçersizliğini” talep ederek “işe
iadesini” sağlayabilir ( İş K. md.20/1). 

İşçiye tanınan bir aylık süre “hak düşürücü” olduğundan, bu sürenin geçirilmesinden 
sonra işçi artık “feshin geçersizliği” dolayısıyla “işe iade” talebinde bulunamayacak; daha 
önce  olduğu gibi kendisine ödenen ihbar ve kıdem tazminatı ile yetinmek zorunda kalacaktır. 
Seri muhakeme usulünün uygulandığı bu davalarda mahkemenin ve özel hakemin “iki ay”
içinde karar vermesi, kararın temyizi halinde ise Yargıtay’ın “bir ay” içinde kesin kararını
vermesi gerekmektedir (md.20/3). Ancak, mahkemelerin iş yükü göz önüne alınacak olursa, 
belirlenen “yol gösterici” süreler içinde davanın sonuçlandırılmasının güçlüğü ortadadır. 

Unutulmamalıdır ki, “feshin geçerliliğini ispat yükümlülüğü işverene aittir” (md.20/2).
Daha önce işçiye ait olan ispat yükünün işverene devredilmesi, yasanın getirdiği en önemli 
değişikliklerden biridir. Bu nedenle, “yazılı” fesih bildiriminde belirtilen “geçerli sebebin” 
mahkemede ispat edilebilir şekilde belgelendirilmesi; daha sonra başka bir neden ileri sürmek 
suretiyle “sebep değiştirmek” mümkün olmadığından, delillerin ona göre hazırlanması
gerekmektedir. Zira Yargıtay, “haklı sebeple”  fesih hakkının kullanıldığı hallerde,
“sözleşmeyi fesheden tarafın karşı tarafa bildirdiği sebeple bağlı” olduğunu, “daha sonra haklı
da olsa başka bir sebep ileri süremeyeceğini” hükme bağlamıştır3 Bu hükümden hareketle, 
 
3 9. HD, 06.11.1970, 7068/11985, İşveren D., Ocak 1971, s.21; 9. HD, 25.02.1981, 282/2820, M. EKONOMİ İncelemesi, 
İHU, İş K.Md.16 ,No 5 ; F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir, 2002, s.118 
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Yüksek Mahkemenin “geçerli bir sebebe” dayanarak işverenin yaptığı “yazılı” fesih 
bildiriminde yer alan  sebeple de “bağlı” kalacağını, daha sonra “geçerli” de olsa başka bir 
sebep ileri süremeyeceğini kararlaştırması sürpriz olmaz. Bu yüzden, yasada belirtilen başta 
“işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından” kaynaklanan ve savunmasının alınmasını
gerektiren “verimi ile ilgili nedenler” olmak üzere; savunmasının alınmasını gerektirmeyen  
“işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebeplerin”, gayet “açık ve 
kesin bir şekilde” somut olarak belirtilmesi ve belgelendirilmesi zorunludur (md.18,19,20,21). 
Aksi halde, mahkeme hakimini veya özel hakemi sebebin “geçerliliği” konusunda tereddüde 
ve şüpheye sevk edecek her belgenin, İş Hukukunun “işçi lehine yorum” ilkesinin 
uygulanması sonucunu doğuracağı açıktır.      

 Mahkemece veya özel hakemce  “fesih bildiriminin geçersizliğine karar verilmesi”
halinde, işçinin de kararın tebliğinden itibaren “on işgünü içinde işe başlamak üzere işverene 
başvuruda bulunması” gerekir. Aksi halde, “işçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, 
işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki 
sonuçları ile sorumlu olur” (md.21/5). Görüldüğü gibi, işe başlama süresi “hak düşürücü” bir 
süre olduğundan, işçinin on iş günlük sürenin geçmesinden sonra yaptığı işe başlama talebini 
işveren artık kabul etmek zorunda olmadığı gibi, işe başlatmadığından dolayı buna bağlı
olarak öngörülen “işçinin 4-8 aylık ücreti tutarındaki  tazminatı” ödemek zorunda da değildir. 
Ancak, işçinin koşulları gerçekleşen “ihbar” ve “kıdem tazminatı” konusundaki sorumluluğu
devam ettiği gibi, varsa ücret, ikramiye ve yıllık izin ücreti sorumluluğu da devam eder. 

Buna karşılık, kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on 
işgünü içinde işe başlamak üzere işverene başvuran işçiyi, işveren de “bir ay içinde” işe
başlatmak zorundadır. İşveren işçiyi bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye “en az dört ay en 
çok sekiz aylık ücreti tutarında” bir tazminat ödemekle yükümlü olur (md.21/1). Bu tazminat, 
işverenin işçiye ödemesi gereken “ihbar” ve “kıdem tazminatı” miktarlarından ayrı, sadece 
işçisini işe başlatmadığı hallerde ödemesi gereken maktu bir tazminattır. Bu tazminat miktarı,
“işçinin sendikaya  üye olması” veya “sendikal faaliyete katılması” ile “temsilcinin temsilcilik 
faaliyetleri” sebebiyle yapılan “geçersiz” fesih bildirimlerinde, işçinin “bir yıllık ücretinden 
az olamaz” (4773 s.k. değişik Sen. K. md.30,31). Bu tazminatın hesaplanmasında
“giydirilmiş ücret” değil, işçinin “çıplak ücreti” esas alınır.  

Üstelik, işveren işçisinin “mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı 
süre içinde en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarını” da ödemek 
zorundadır (md.21/3).Böylece, işverenin yukarıdaki tazminatla birlikte iş güvencesi 
hükümlerinden doğan yeni tazminat yükü toplam “8 ay ile 12 ay arasında değişen ücret 
tutarında” bir tazminat olmakta, “sendikal nedenlerden” dolayı fesihlerde ise bu tazminat “en 
az 16 aylık tutarında bir tazminata” ulaşmaktadır. Mahkemenin dört aydan kısa sürmesi 
halinde, “ücret ve diğer haklardan” oluşan tazminat miktarının bu süreyle sınırlı olması
gerekir. Ancak, mahkemelerin yükü göz önünde tutulacak olursa, bu sürenin daha da 
kısalacağını düşünmek fazla iyimserlik olur. Üstelik, burada söz konusu olan “ücret ve diğer 
hakların”,  çıplak ücretten farklı olarak öngörülmüş bir “giydirilmiş ücret” olması dikkat 
çekicidir. Ayrıca, bu “ücret ve diğer haklardan” oluşan tutar  işveren tarafından işçinin sadece 
işe başlatılmaması halinde değil, işe başlatılması halinde de ödenecektir. Bununla birlikte, 
fesih bildirimi sırasında işçiye ihbar (bildirim) öneli kullandırılmayarak “bu sürelere ait 
ücreti” (ihbar tazminatı) ve “kıdem tazminatı” peşin ödenmiş ise, işveren tarafından işe
başlatılan işçiye ödenecek “ücret ve diğer haklar” tutarından daha önce peşin ödenen “ihbar 
tazminatı” ile “kıdem tazminatı” tutarı yapılacak ödemeden “mahsup” edilebilecektir. Buna 
karşılık, “işe başlatılmayan işçiye fesih sırasında bildirim süresi verilmemiş veya bildirim 
süresine ait ücreti peşin olarak ödenmemişse,bu sürelere ait ücret (ihbar tazminatı) ayrıca 
ödenir”( İş K .md. 21/4). 
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Kanunda, kıdem tazminatının “iade edilememesi” veya “eksik iade edilmesi” ile ilgili 
açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, işe yeniden başlatılan işçinin kendisine fesih sırasında
ödenmiş bulunan kıdem tazminatının kural olarak geri ödemesi gerekir. Hatta, geri ödenen 
kıdem tazminatına yasa gereği uygulanan “mevduat faizinin” eklenmesi gerekir (1475 s.İş K. 
Md. 14/12). Ancak, kıdem tazminatının geri ödenmesi mümkün olmuyorsa, işçinin yeni 
kıdemi işçinin “ilk işe girdiği” veya mahkeme kararı ile “yeniden  işe başlatıldığı” tarihten 
itibaren değil, işten çıkarıldığı “hizmet sözleşmesinin fesih tarihinden” itibaren başlar. Zira, 
mahkemece “feshin geçersizliğine” karar verilmesi demek, hizmet sözleşmesinin fesih 
tarihinden itibaren “yürürlükte kalmaya” devam etmesi demektir. Bu nedenle, işe başlatılan 
işçinin kıdem tazminatını geri ödemesi halinde, sözleşmesi sanki hiç feshedilmemiş gibi 
kıdemi “kesintisiz” bir şekilde hesaplanmak gerekir. Ekleyelim ki, işçinin kıdem tazminatının
geri ödenmediği veya ödenemediği hallerde, mahkemenin verdiği “feshin geçersizliği” kararı
hiçbir şekilde kendiliğinden “geçerli fesih” kararı haline dönüşmez ve işçisini işe başlatmayan 
işvereni yasada öngörülen “tazminatı” ödemekten kurtarmaz4.

G- İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANI: 4857 sayılı yeni İş 
Kanunu da İş Güvencesi yasası diye bilinen 4773 sayılı Kanun gibi uygulama alanını sınırlı
tutmuş, üstelik gerek işyeri gerekse işçiler bakımından uygulama alanını daha çok 
daraltmıştır. Buna göre; 

- Kanun “otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, 
- En az altı aylık kıdemi olan 
- Belirsiz süreli hizmet sözleşmesiyle çalışan” işçilere uygulanır (md.18/1). 
- Ancak, “işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları
ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi 
bulunan işveren vekilleri” iş güvencesi hükümlerinden (md.18,19,21 ve 25/son) 
yararlanamaz (md.18/5). İşçinin “altı aylık kıdemi aynı işverenin bir veya değişik 
işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden 
fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan
toplam işçi sayısına göre belirlenir” (md.18/4).

1-İş Güvencesi Hükümlerinin İşyeri Bakımından Sınırlandırılması
Görüldüğü gibi, yasanın uygulandığı işyerleri  öncelikle “otuz veya daha fazla işçi 

çalıştıran işyerleri” ile sınırlandırılmıştır. Öyleyse, yirmi dokuz ve daha az sayıda işçi 
çalıştıran işyerlerinde işverenler, daha önce de olduğu gibi “hiçbir sebep” göstermeden 
“istedikleri zaman” fesih bildirimlerini “yazılı veya sözlü” olarak yapabileceklerdir. Bununla 
birlikte, fesih bildirimleri sırasında “ihbar önellerine” uyulması ve “kıdem tazminatı”
ödenmesi zorunluluğunun devam ettiğini hatırlatmakta yarar vardır. Uygulama dışı kalan, 
sadece “yazılı” bildirimde bulunma zorunluluğu ile fesih bildiriminde “sebep” belirtme 
zorunluluğudur. Bunun dışında, usulüne uygun fesih yapılmaması halinde işverenin herhangi 
bir “geçersiz fesih” kararıyla karşı karşıya kalması söz konusu olmadığı gibi, işverenin işçiyi 
işe başlatmaması halinde herhangi bir “tazminatı” ödemesi de söz konusu değildir. 

Buna karşılık, 15 mart 2003-10.06.2003 tarihleri arasında yürürlükte kalan 4773 sayılı
İş Güvencesi Yasasında “on veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleriyle” sınırlı olarak 
öngörülen bu hüküm, 4857 sayılı yeni iş Kanununda işçi sayısı “otuza” çıkartılarak “iş
güvencesi” hükümlerinin uygulama alanı oldukça daraltılmış bulunmaktadır. Kuşkusuz, iş
güvencesinin uygulama alanını küçük işyerlerini dışarıda bırakacak şekilde sınırlandıran bu 
tür hükümlerin haklı gerekçeleri vardır. Özellikle emeğini sermeyesi ile birleştirerek küçük 
 
4) Fevzi DEMİR, Açıklamalı ve Uygulamalı İş Güvencesi Yasası, GÖZLEM Gazetesi, 10-16 Mart 2003, s.6-7. 
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işyerlerinde işçilerle yüz yüze bizzat çalışan işverenlerin, “geçersiz fesih” halinde “işe iade” 
edilen işçiyle tekrar çalışmaya mecbur bırakılması işyerinde “disiplin sorunlarına” yol 
açabilmektedir. Bu nedenle, “geçersiz fesih” sonucu “işe iade” edilen işçilerle ilgili 
hükümlerin uygulanmasında küçük işyerlerinin kapsam dışı bırakılması olumlu karşılanabilir. 
Ancak, Batı ülkelerinde de getirilen bu sınırlamalar genellikle daha az sayıda işçi çalıştıran 
işyerlerini kapsamına aldığından, eleştirilebilir.  

Nitekim, kural olarak böyle bir sınırlandırmayı kabul etmekle birlikte, özellikle 
ülkemizde işyerlerinin büyük çoğunluğunun (%85-90) otuzdan az işçi çalıştıran küçük 
işyerleri olduğu göz önünde tutulacak olursa, bu hükme “işçilerin mevzuattan doğan hakları”
bakımından  bir istisna getirilmesi hem “haksız rekabetin”  hem de ileride doğabilecek “sosyal 
sorunların” önlenmesi bakımından yararlı olurdu. Bir başka deyişle, böyle bir sınırlandırma 
yasalara saygılı işyerleri için hoş görülebilirse de, işçilerini “kayıt dışı” (sigortasız) çalıştıran, 
fazla mesai ücretini, hafta tatili ve genel tatil günü ücretini, yıllık izin ücretini, vs, ödemeyen 
işyerleri için hoş karşılamak mümkün değildir. Nitekim, işçinin de “iş güvencesi” olmadığı 
için işsiz kalmaktan korkarak haklarını talep edemediği otuzdan az işçi çalıştıran bu tür 
işyerlerinde, sanki “kayıt dışı işçi” çalıştırmak ve onların “mevzuattan doğan haklarını
ödememek” bir hak imiş gibi telakki edilmeye başlamıştır. Aslında İş Mahkemelerinde 
biriken dava dosyalarının da, daha çok bu tür işyerlerinden çıkarılan işçilerin “ihbar” ve 
“kıdem” tazminatları yanında, SSK primleri ile fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil günü 
ücretlerinin ödenmesi gibi hak taleplerini içeren dilekçelerle dolu olduğu iyi bilinmektedir.  
Kaldı ki, bugüne kadar “iş güvencesini” savunan yazarların başlıca amacının, ülkemizde 
hüküm süren bu “haksız rekabetin” önlenmesi olduğu iyi bilinmektedir. Bu nedenle, 30 ve 
daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerleriyle sınırlandırılan iş güvencesi hükümlerinin bu 
haliyle beklenen amaca hizmet etmekten uzak kalacağı; ülkemizde özellikle “sigortalı” veya 
“sendikalı” işçi çalıştıran işveren kesimlerince sık sık şikayet konusu yapılan “kayıt dışı”
işçiliği ve yasalara saygılı bu işyerlerine karşı sürdürülen “korkunç” derecedeki haksız
rekabeti önlemekte yetersiz kalacağı aşikardır. Sorunun, 30 ve daha fazla işçi çalıştıran 
işyerleriyle ilgili sınırlandırmaya “mevzuattan doğan haklar” (özellikle de Sosyal Sigortalar 
Kanunundan yararlanmak istediği için işten çıkartılan sigortasızlar) bakımından bir istisna 
hükmünün getirilmesiyle çözümlenebileceği mümkün görülmektedir5.

2- İş Güvencesi Hükümlerinin Kişi Bakımından Sınırlandırılması
Yeni İş Kanununun iş güvencesi sağlayan yasa hükümlerine getirdiği diğer bir 

sınırlama, işçilerin sahip oldukları niteliklerle ilgilidir.Bunlardan ilki, işçilerin “en az altı aylık
kıdemi” olmasıdır. Gerçekten  “altı aydan az kıdemi” olan işçiler iş güvencesi hükümlerinden  
yararlanamamaktadırlar.Gerçekten, işyerinde “otuz veya daha fazla işçi” çalıştırılıyor olsa 
bile, bu işyerlerinde çalışan “en az altı ay kıdemi olan” işçiler bu yasadan yararlanmaktadırlar. 
Bu nedenle, kıdemi henüz altı ayı bulmamış işçilerin hizmet sözleşmesi, sadece “ihbar 
önellerine” uymak suretiyle veya “iki haftalık” ihbar önellerine tekabül eden ücreti (ihbar 
tazminatı) peşin ödenmek suretiyle herhangi bir “sebep” göstermeksizin “derhal” 
feshedilebilmektedir. Ekleyelim ki, “iki aylık” veya toplu iş sözleşmesiyle “dört aya kadar” 
uzatılabilen “deneme süreleri” içinde (İş K. md.15) işverenin ve işçinin “ihbar önelsiz” ve 
“tazminatsız” fesih hakları devam etmektedir.   

Bunun gibi, iş güvencesiyle ilgili yukarıdan beri açıklanan hükümlerden 
yararlanabilmenin ön koşulu, işçilerin “belirsiz süreli iş sözleşmesiyle” çalışmasıdır. Belirli 
süreli iş sözleşmeleri, kural olarak  belirlenen tarihte herhangi bir “ihbar (bildirim) öneline” 

 
5)Geniş bilgi için bkz. Fevzi DEMİR, Açıklamalı ve Uygulamalı İş Güvencesi Yasası, GÖZLEM Gazetesi, 10-16 Mart 3003;  
İş Güvencesi Hukuku, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1998;  Kayıt Dışı İşçiliğin Önlenmesine İlişkin Hukuki Öneriler, Tekstil 
İşveren Dergisi, Nisan 2000; İş Güvencesi ve Bakanlık Tasarısı, TES-İŞ Dergisi, Ocak 2001  
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ve  “sebep” belirtilmesine gerek kalmadan kendiliğinden sona erdiğinden, bunlar hakkında iş
güvencesi hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 
uygulamada sıkça karşılaşılan ve ardı ardına yapılan belirli süreli hizmet sözleşmeleri 
(zincirleme hizmet sözleşmeleri) Yargıtay tarafından “sözleşme hakkının kötüye 
kullanılması” sayıldığından (MK. Md. 2), bu gibi durumlarda belirli süreli hizmet 
sözleşmelerinin belirsiz süreli hizmet sözleşmelerine dönüşeceği kabul edilmektedir6. Üstelik, 
yeni İş Kanunu da bu konuda özel bir düzenleme getirerek Yargıtay’ın görüşünü yasa hükmü 
haline getirmiştir: “Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste 
(zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul 
edilir” (md.11/2). Bu nedenle, ardı ardına yapılan belirli süreli (zincirleme) hizmet 
sözleşmelerinin sona erdirilmelerinde de iş güvencesiyle ilgili hükümlerin uygulanması; fesih 
bildirimlerinin “yazılı” ve “geçerli bir sebebe” dayandırılması yanında, buna uygun 
yapılmayan “geçersiz fesihler” nedeniyle  de işçinin yeniden “işe başlatılmasının” söz konusu 
olması ve işe başlatılmayan işçinin de yasada öngörülen bir “tazminata” hak kazanması
gerekir. 

Nihayet, 4857 sayılı yeni İş Kanununun 4773 sayılı İş Güvencesi Kanununa getirdiği
önemli bir değişiklik; en az altı ay kıdemi olsalar ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışsalar 
bile, sadece “işletmenin” değil aynı zamanda “işyerinin” de “bütününü sevk ve idare eden 
işveren vekilleri” (genel müdür ve müdürler) ile imza yetkisi olup olmadığına bakılmaksızın
(genel müdür) “yardımcılarının” ve “işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren 
vekillerinin” de iş güvencesi hükümlerinin kapsamı dışına çıkarılmış olmasıdır. Burada 
özellikle tartışma yaratacak ve uygulamada Yargıtay kararları ile istikrar kazanması
beklenecek kişiler, hiç kuşkusuz “işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren 
vekilleridir”. Bununla “insan kaynakları veya personel müdürlerinin” kastedildiğine kuşku
yoktur. Ancak, bunların yardımcıları ile “işçi ihtiyacını” belirleyerek “işe alınacak ve işten 
çıkarılacak” işçileri ve sayısını insan kaynakları departmanına bildiren usta veya usta başları
bu kişiler arasında yer alacak mı ? Çünkü, Kanun bu kişilerden bahsederken “tekil” 
kullanarak “işveren vekili” demiş olsaydı, kanımızca bundan “insan kaynakları” veya 
“personel müdürünün” kastedildiğini anlamak kolaylaşacaktı. Buna karşılık, Kanunun 
“çoğul” kullanarak “işveren vekillerinden” söz etmesi, kavrama “insan kaynakları veya 
personel müdür yardımcılarından usta başlara ve hatta ustalara” kadar uzanan bir işveren 
vekilleri zincirini dahil edip etmediği sorusunu akla getirmektedir. Kanımızca, her olayın
özelliğine göre iş güvencesi hükümlerinden yararlanacak kişilerin “işe alma ve işten çıkarma 
yetkisinin” incelenerek bir karara varılması gerekir.  

Öyleyse, “işletmenin bütününü sevk ve idare eden” dışında, daha önce 4773 sayılı
yasayla “iş güvencesi” kapsamı içine alınan bu kişiler, artık iş güvencesi hükümlerinden 
yararlanamayacaklardır. Bunun tek istisnası, İş Kanununun iş güvencesiyle ilgili “fesih 
bildirimine itiraz ve usulü” hakkındaki 20. madde hükmüdür: “İşletmenin veya işyerinin 
bütününü sevk ve idare eden” ve “işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren 
vekilleri”, iş güvencesinden yararlanan diğer işçiler gibi, işverenin “geçerli bir sebep 
belirtmeden” iş sözleşmesini feshettiği hallerde “bir ay içinde” iş mahkemesinde dava açarak 
veya özel hakeme başvurarak  “ispat yükü işverene ait” olmak üzere “seri muhakeme usulüne 
göre iki ay içinde” davanın sonuçlanmasını ve Yargıtay’ın da “bir ay içinde” kesin kararını
vermesini isteyebileceklerdir (md.20/1,2,3). Ancak bunun dışında, örneğin “feshin geçersiz”
sayılmasına (md.18,19) ve işveren tarafından işe başlatılmayan işçinin “tazminat haklarına”
(md.21) ilişkin iş güvencesi hükümleri bu kişilere uygulanmaz.Öyleyse yeni İş Kanunu, iş
güvencesi hükümlerinin kişi bakımından uygulama alanını da daraltmış olmaktadır.     

6 Yarg. 9 HD, 20.06.1989, 4514/5792, Tekstil İşv. D. Ekim 1989, s. 16; 9. HD, 05.11.1992, 4182/12212, YKD, Nisan 1993, 
s.535;  9. HD, 16.09.1993, 12848/12920, Çimento İşv. D. Kasım 1993, s.29; 9.HD, 21.09.1999, 9537/14061, Çimento İşv. 
Kasım 1999, s.23. 
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II- ALT İŞVEREN (TAŞERON) SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

A- ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN (TAŞERON) İLİŞKİSİNİN TANIMI 
4857 sayılı yeni İş Kanununun yukarıda belirtilen 4773 sayılı İş Güvencesi Kanununa 

getirdiği “yumuşatmalar” dışında, eski İş Kanununun katı hükümlerine getirdiği “esneklikler” 
ile de önemli yenilikler getirmiştir. Özellikle “küreselleşme” olgusunun getirdiği “acımasız” 
rekabet koşulları, ister istemez bütün dünyada İş Hukukunda “esneklik” ihtiyacını
hissettirmekte gecikmemiştir. Bu anlamda, temelde Yargıtay kararlarının esas alındığı örnek 
sayılabilecek yeniliklerden biri, “asıl işveren-alt işveren” ilişkisini düzenleyen hükümlerdir. 
Yeni İş Kanunu, bu ilişkiyi tanımladıktan sonra “muvazaalı” ilişkilere hukuki hüküm ve 
sonuçlar bağlayarak “kötüye kullanmaları” önlemek istemiştir.  

Buna göre, “bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin 
yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece 
bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye 
asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o 
işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. 

Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam 
 ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt 
işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin 
muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl
işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez” (md.2/6,7).  

Şimdi, Kanunda getirilen bu yeni “tanım” çerçevesinde önce “birlikte sorumluluğun
niteliğini”, daha sonra “birlikte sorumluluğun koşullarını” inceleyelim. 

B- ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN (TAŞERON) BİRLİKTE 
SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ 
İlk bakışta anlaşılması zor olan maddede iki işverenden bahsedilmekte; bunlardan biri 

“diğer işveren”, ötekisi “asıl işveren” olarak adlandırılmaktadır. Burada diğer işveren olarak 
adlandırılan kişi, daha önce öğretide, şimdi yeni Kanunda “alt işveren”, iş hayatındaki 
uygulamada ise “taşeron” (müteahhit) olarak adlandırılan kişidir. Kanunun amacı, özellikle az 
sermayeli alt işverenlerin (taşeronların) yanlarında çalıştırdıkları işçilerin ücret ve diğer 
haklarını ödemekte güçlük çekmeleri halinde, bunların işinde çalıştıkları asıl işvereni de 
“birlikte sorumlu” tutarak işçilerin haklarının korunmasını sağlamaktır7. Üstelik yeni İş 
Kanunu bu sorumluluğu eskiden olduğu gibi sadece “bu Kanundan ve iş sözleşmesinden”
doğan haklarla sınırlandırmamış; aynı zamanda “alt işverenin taraf olduğu toplu iş
sözleşmesinden doğan yükümlülüklere” kadar yaygınlaştırmıştır (md.2/6). Ancak, asıl veya alt 
işverenin “kamu işvereni” olması halinde, uygulamada isabetsiz olarak sadece “ücretlerden”
(o da üç aya kadar) sorumlu tutulmakta (İş K. md.36); “ihbar, kıdem tazminatı ve diğer işçilik 
haklarından” sorumlu tutulmamaktadır8.

7)  N.ÇELİK,İş Hukuku Dersleri, İstanbul,2000, s.48; M.AYDEMİR, Türk Hukukunda İşveren,İşveren Vekili ve Alt İşveren 
Kavramları, MESS, İstanbul,1993, s.124-125; T.CANBOLAT, Türk İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri, 
istanbul,1992, s.70 vd.;Ü. NARMANLIOĞLU,İş Hukuku, I, Ferdi İş İlişkileri, İzmir,1998,s.116  
8) F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir, 2003, s.14; 9.HD, 02.07.1998, 8607/11121, İşveren D., Temmuz 2000, s.15 
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Hemen belirtelim ki burada söz konusu olan birlikte sorumluluk (müteselsil mesuliyet), 
“cezai” sorumluluğu kapsamaz; aksi halde bu tür bir uygulama ceza hukukunun “cezaların
kişiselliği” (şahsiliği) ilkesine aykırı olurdu. Burada söz konusu olan birlikte sorumluluk, 
“hukuki” sorumluluktur. Bu tür sorumlulukta bir borçtan sorumlu olan birden fazla kişi, 
borcun tamamından ve aynı derecede sorumludur. Bir başka deyişle, asıl işveren “kendisinden 
alacağını talep eden işçinin kendi işçisi olmadığını, taşeron (alt işveren) işçisi olduğunu, bu
nedenle öncelikle taşeronun sorumlu tutulması gerektiğini” ileri süremez. Üstelik asıl işveren, 
“taşerona (alt işverene)  olan bütün borçlarını ödediğini, yaptığı ödemelerden alt işverenin 
işçisine ücret ve diğer haklarını ödemesi gerektiğini” ileri sürerek de sorumluluktan 
kurtulamaz. Gerçi asıl işveren alt işverenden (taşerondan) fazladan yaptığı ödemeleri “rücu 
davası” açarak her zaman geri isteyebilir. Ama işçilik haklarından alt işverenle birlikte borcun 
tamamından ve aynı derecede sorumlu olduğundan; işçi, bu haklarını kendi alt işvereninden 
isteyebileceği gibi, doğrudan asıl işverene karşı açacağı bir “alacak davasıyla” da isteyebilir. 
Asıl işverenin bu sorumluluğu, işin alt işverene verildiği tarihten itibaren başlar9. Bu nedenle, 
asıl işverenin verdiği iş karşılığı alt işverene ödeme yapmadan önce işçilerin ücret, sigorta 
primi ve diğer haklarını ödeyip ödemediğini kontrol etmesinde yarar vardır. Aksi halde alt 
işverenin (taşeronun) ödemediği tüm işçilik haklarından asıl işverenin tek başına sorumlu 
tutulabileceği akıldan çıkarılmamak gerekir10.

Öte yandan, asıl işveren ile alt işveren arasında yapılacak sözleşme türünün de “birlikte 
sorumluluğun” niteliği bakımından herhangi bir önemi  yoktur. Asıl işveren ile alt işveren 
arasındaki sözleşme ihtiyaca göre istisna (eser), vekalet, kira, taşıma veya son zamanlarda 
sıkça görülen “işletme” veya “temizlik” sözleşmelerinden biri olabilir. Hizmet sözleşmesi 
dışında hangi tür bir sözleşme yapılırsa yapılsın, taraflar kanunda işçiler için öngörülen 
korumayı bertaraf eden bir sözleşme hükmü kabul edemezler. Bir başka deyişle, asıl işveren 
ile alt işverenin aralarında yaptıkları sözleşme türünde, “kendilerini işçi haklarını ödemekten 
kurtaracak”  veya “taraflardan sadece birini sorumlu kılacak” sözleşme hükümleri, İş 
Kanununa (md.2/6) aykırı olacağından geçersiz olacaktır. Özellikle, “asıl işverenin işçilerinin 
alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları
kısıtlanamaz” diyen yeni İş Kanunu, “daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren 
ilişkisi kurulamayacağını” hükme bağlamaktadır. Aksi halde, bu gibi “asıl işveren alt işveren 
ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan 
itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler”. Ayrıca, “işletmenin ve işin gereği ile 
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere 
verilemez” (md.2/7).  

Hemen ekleyelim ki, bu tür “taşeron (eser, taşıma, kira) sözleşmelerinin” Borçlar 
Kanununa göre doğuracağı hüküm ve sonuçlar bakımından “hukuken geçerli” olacağı 
kuşkusuzdur. Geçersizlik, İş Kanunu bakımından doğuracağı hüküm ve sonuçlar 
bakımındandır. Bu anlamda, asıl işin bir bölümünün taşerona devredildiği hallerde işçilerin 
örneğin yıllık izin, ihbar ve kıdem tazminatlarına ilişkin kıdem sürelerinde herhangi bir 
“kısıtlama” (sınırlama, yanma) hükmüne sözleşmelerde yer verilemeyeceği gibi, 
“sözleşmelerde yer alan bu tür hükümler de “geçerli” olmayacaktır. Bunun gibi, bundan böyle 
“daha önce işyerinde işçilik yapan kişiler” ile “taşeron sözleşmesi” yapılması Borçlar Kanunu 
bakımından “geçerli” sayılacak; fakat İş Kanunu bakımından “işçi aleyhine” doğuracağı 
hüküm ve sonuçlar “geçersiz” sayılacaktır. Örneğin, bu gibi hallerde “eser (taşeron) 
sözleşmesi” taraflarının birbirlerine karşı “haksız fiil” veya “ayıplı mal veya hizmet” üretimi 
nedeniyle uğradıkları zararları birbirlerine karşı tazmin ettirmesi mümkün olacak; fakat, işçi 
hakları bakımından asıl işveren-alt işveren ilişkisi “muvazaalı” sayılarak, “işçiler başlangıçtan 
itibaren” asıl işverenin işçileri sayılarak işçilik hakları bakımından hiçbir kayba 
 
9) F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.15;  9.HD, 22.02.2001, 19790/3151, İşveren D., Mayıs-2001, s.16 
10) S. SÜZEK, İş Hukuku, İstanbul,2002,s.164-165; M.ŞAKAR, İş Hukuku Uygulaması, İstanbul,1998,s.58; ÇELİK, s.48 
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uğramayacaklardır. Aksi halde, “daha önce işyerinde işçilik yapan kişiler” ile hiçbir şekilde 
“taşeron sözleşmesi” yapılamayacağını iddia etmek, onların “çalışma ve sözleşme özgürlüğü”
(özel teşebbüs özgürlüğü) (Any. md.48) ile bu özgürlüğün “özüne, demokratik toplum 
düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı” (Any. md.13) olurdu.   

 
Uygulamada da zaten Yargıtay birçok  kararında sadece “işçilik hakları” bakımından 

bu hususa dikkat çekmekte; birçok olayda asıl işvereni alt işveren (taşeron) ile birlikte 
işçilerin İş Kanunundan ve iş sözleşmesinden doğan haklarından sorumlu tutmaktadır. 
Gerçekten, asıl işveren ile alt işveren arasında imzalanmış bulunan “teknik şartnamede her 
türlü sorumluluğun işi yapan taşeron (alt işveren) firmaya ait olacağı” kararlaştırılmış 
olmasına rağmen; “bu hükmün işçiyi bağlamayacağı”, Kanun hükmünün “kamu düzenine” 
ilişkin olduğu ve “işçinin aleyhine değiştirilmesinin de mümkün olmadığı” gerekçesiyle, alt 
işverenin işçisinin uğradığı iş kazası nedeniyle asıl işverenin de söz konusu kazadan “birlikte 
sorumlu” tutulacağı hükme bağlanmıştır.11 Bunun gibi, , “asıl işverene bağlı olan işçinin 
asgari ücretle çalıştırılabilmek için işyerinde taşeron olarak görülen ve değişen kişilerin işçisi 
olarak işini sürdürmesi”12, “şeklen ihale yoluyla üçüncü kişiler yanında çalıştırılan işçilerin 
aynı işyerinde çalışmalarında bir kesintinin olmaması ve asıl işveren (davalı) ile taşeron 
arasında yapılan kısa süreli sözleşmelerde kaç işçinin işe alınacağının, niteliklerinin ve öğle 
yemeklerinin asıl işveren tarafından verileceğinin yer alması”13, “asıl işin grev 
uygulamasından önce taşerona verilip sendikasız işçi çalıştırılmak istenmesi”14, “toplu iş
sözleşmesinin yürürlüğe gireceği tarihten kısa bir süre önce işten çıkarılan işçilerin 15 gün 
sonra taşeronlar yanında çalıştırılmaya başlanması”15, “asıl işin bölümlere ayrılarak alt 
işverenlere verilmesi”16 ve aynı şekilde “müteahhide verilen işte çalışan işçilerin müteahhit 
değiştiği halde çalışmalarına devam etmesi, işçilerin işe alınmaları ve çıkarılmaları konusunda 
esas yetkinin ve denetimin asıl işverende olması ve her türlü araç ve gerecin onun tarafından 
sağlanması”17, hep “muvazaalı” veya “kanuna karşı hileli” işlem kabul edilmiş, bu nedenle 
doğan “işçilik haklarından” ve “sendikal alacaklardan” Yargıtay asıl işvereni de alt işveren ile 
“birlikte sorumlu” tutmuştur18.

Bu uygulamanın ve uygulamaya uygun son İş Kanunu düzenlemelerinin klasik 
hukukun sözleşme taraflarını eşit kabul eden anlayışından uzaklaşarak, işçi tarafını daha çok 
korunmaya layık gören iş hukukunun çağdaş gelişmesine de uygun düştüğüne kuşku yoktur. 
Yargıtay’ımız bu gelişmeyi bir ara isabetli olarak toplu iş hukuku alanına da taşımış,
“taşeronun (alt işverenin) işçisinin, asıl işverenin işyerinde yürürlükte bulunan toplu iş
sözleşmesinden de yararlanması gerektiğini” kararlaştırmıştı. Bunun için işçinin “çalıştığı asıl
işverene ait işyerinin toplu iş sözleşmesinin kapsamı içinde olması” ve “toplu iş sözleşmesinin 
tarafı işçi  sendikası üyesi” olması yeterlidir... “Toplu iş sözleşmesinden yararlanmanın
üyelikle gerçekleşen “bağlılık ilkesine dayandırıldığını”, “işverenin değişmesinin toplu iş
sözleşmesinden yararlanmayı engellemediğini”, “yasalarda yer alan bütün objektif hukuk 
kuralları” dışında, “İş Kanununun 1.maddesinin son fıkrasındaki (şimdiki 2. maddenin 6. 
fıkrasındaki) hükmün de aynı doğrultudaki görüşü pekiştirecek nitelikte olduğunu” belirten 

 
11) 9.HD, 18.03.1988, 517/3080, Tekstil İşv.D., Eylül 1988, s.20; F.DEMİR, Yargıtay’ın 1988 Yılı Kararlarının
Değerlendirilmesi, İstanbul, 1990, s.24; T.CANBOLAT, s.166, H.H.SÜMER, İş Hukuku Uygulamaları,Konya,1993,s.9 
12)   9.HD, 04.11.1996, 18799/20485 – ÇELİK, s.462, dn.2i; F.DEMİR, s.277 
13)  9.HD, 26.02.1998, 324/2818, GÜNAY, TİSGLH, s.335; F.DEMİR,s.277 
14)    9.HD, 12.04.1991, 7302/7518 – ÇELİK, s.463, dn.2 ;F.DEMİR,s.277 
15)  9.HD, 18.10.1988, 12301/14511 – GÜNAY, Sendikalar, s.884; F.DEMİR,s.277; 
16)  N.ÇELİK, s.463;F.DEMİR,s.277 
17) 9.HD, 18.11.1997, 16673/19164, TÜHİS, Kasım 1997 – Şubat 1998, s.69; Aynı yönde, HGK, 10.06.1998, E.998/9-402, 
K.998/462 – ÇELİK, s.463, dn.2 ; F.DEMİR, s.277 
18) Yargıtay bu konudaki görüşünü sürdürmektedir – 9.HD, 09.02.1999, 17926/1750, GÜNAY, Sendikalar, s.610; 9.HD, 
30.06.1998, 9353/11027, Tekstil İşv.D., Eylül 1999, s.15; Selüloz-İş, Nisan 2000, s.17; 9.HD, 06.02.2001, 18178/1719, 
Madenci, Nisan-Mayıs 2001, s.38; 9.HD, 21.05.2002, 4435/8667, Kamu-İş Bilgi Bülteni, Haziran 2002, s.11;F.DEMİR,s.277 
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Yüksek mahkeme, “alt işveren işçisinin sendika üyeliğinin asıl işverene bildirildiği tarihten 
itibaren (işyerinde yürürlükte bulunan) toplu iş sözleşmesinden yararlanması gerektiği” 
sonucuna varmıştı19.

Bununla birlikte, öğretide oldukça yaygınlık kazanan Yargıtay Hukuk Genel kurulunun 
bu kararına karşı yöneltilen eleştiriler, Yargıtay’ın 1996 yılından itibaren verdiği kararlara 
yansımakta gecikmemiştir. Değişen bu görüş çerçevesinde,  “şayet taşeronun (alt işverenin) 
taraf olduğu bir toplu iş sözleşmesi varsa”, bu toplu iş sözleşmesinin hükümleri uyarınca 
hesaplanacak haklardan “asıl işverenin de birlikte sorumlu olması gerekir”. Aksi halde 
“taşeronun işçilerini kapsayan bir toplu iş sözleşmesi yoksa”, taşeron işçisinin “asıl işverenin 
taraf olduğu sözleşme hükümlerinden yararlandırılması doğru olmaz”. Zira Kanunda, “alt 
işverenin  işçilerinin ücret ve diğer haklarından asıl işverenin birlikte sorumluluğu” hükme 
bağlanmış (eski İş K.md.1/son; yeni İş K. md.2/6), buna karşılık, “asıl işverenin işçilerinin 
ücret ve diğer haklarından alt işveren birlikte sorumlu tutulmamıştır”. Bunun sonucu, asıl
işverenin kendi işçileri ile yaptığı hizmet sözleşmelerine uygulanması gereken toplu iş
sözleşmesi, “aynı işyerinde çalışsa” ve “aynı sendikaya üye olsa” bile alt işverenin 
(taşeronun) kendi işçileri ile yapmış olduğu hizmet sözleşmelerine uygulanamayacaktır20. Bu 
nedenle de “alt işveren (taşeron) işçileri, asıl işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinin 
yetki tespitinde çoğunluğa dahil edilemeyecektir”21 

Bununla birlikte uygulamada kullanılan her “taşeron” (müteahhit) sözcüğünü İş 
Kanununun 2/6,7 maddesi anlamında “alt işveren” kabul etmek ve onun işçilerinin 
haklarından asıl işvereni “birlikte sorumlu” tutmak da mümkün değildir. “Birlikte 
sorumluluk” için kanunun öngördüğü anlamda “alt işverenin” (taşeronun) bazı koşulları
birlikte taşıması gerekmektedir.         

 
C- ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN (TAŞERON) BİRLİKTE 

SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI  
 

- Her şeyden önce, Kanunda belirtilen alt işverene iş veren asıl işverenin, “işveren” 
niteliğinde, yani “işçi çalıştıran” bir gerçek (ama daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse 
değil) veya tüzel kişi olması gerekir. Asıl işverenin bir fabrika veya imalathane sahibi olması
yanında, anahtar teslimi iş yapan bir müteahhit inşaat firması olması da mümkündür. Bu 
halde, anahtar teslimi işi ihale eden iş sahibinin, işi (ihaleyi) alan (asıl) işverenin işçilerinin 
ücret ve diğer haklarından sorumlu tutulması beklenemez. Çünkü işi ihale eden iş sahibi, ihale 
edilen işte kendisi de işçi çalıştıran “işveren” niteliğini haiz bir kişi değildir. Belki başka
işlerde işçi çalıştıran bir gerçek veya tüzel kişi işveren olabilir. Ama, kendisi “ihaleye verdiği
işte  işçi çalıştıran” bir işveren olmadığından, iş sahibi ihaleye verdiği işte işçi çalıştıran 
işverenin  işçilerinin haklarından sorumlu tutulamaz. Nitekim Yargıtay da “anahtar teslimi 
şeklinde ihale edilen  işi üstlenen işverenin işçisinin uğradığı iş kazasından işçi çalıştıran 

 
19) HGK,04.11.1987,E.1987/9-166,K.1987/815, Tekstil İşv.D,Ocak 1988,s.18;aynı görüşte K.OĞUZMAN,İşçi İşveren 
İlişkileri, s.11; TAŞKENT, Yargıtay’ın 1987 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 1988,s.204; M.KUTAL, Alt 
İşveren ve Sorunları, KİPLAS, İstanbul, 1992, s.217-225; F.DEMİR, Endüstri İlişkileri Semineri, MESS; S.ŞEN, Taşeronluk 
(Alt işverenlik)  Açısından Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (1994-1996), TÜHİS, Kasım 1997-Şubat 1998, s.37-51   
20) 9.HD, 11.03.1996, 2554/4851,YKD, Eylül 1996, 1414-1415; Aynı doğrultuda 29.04.1997, 3762/7742, İşveren D., 
Temmuz 1997, s.15; HGK, 14.11.2001, E.2001/9-711, K.2001/820 – O.G.ÇANKAYA, Türk İş Hukukunda Alt İşveren 
Kavramı, Dr. Aydın ÖZKUL ’a Armağan, Kamu-İş, Ankara 2002, C.6, s.4; TÜHİS, Şubat 2002, s.60; aynı görüşte, 
İ.DOĞAN ve Ö.EYRENCİ, MESS ALMANAK-1997; s.86-91 ve 119-123; 9.HD, 16.10.1997, 13623/17780, TÜHİS, Kasım
1997-Şubat 1998, s.79-80; CANBOLAT, s.105 vd.; ELBİR, İş Hukuku Dergisi, Ocak-Mart 1991, s.5-15; REİSOĞLU, 
TÜHİS, Kasım 1990, s.3-8; EKONOMİ, Tekstil İşveren D., Eylül 1991, s.5-12; TUNCAY, KİPLAS, Ocak 1991, s.7-10; 
ŞAHLANAN, Toplu İş Sözleşmesi, s.130 vd.; SÜMER, s.11; AYDEMİR, s.128; GÜNAY, İş K.md.1, 112-113     
21) 9.HD, 12.06.1997, 2554/11606, Tekstil İşv. Temmuz 1997,s.19; F.DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.276 
22) 9.HD, 10.09.1992, 2463/9734, Tekstil işv.D., Ocak-Şubat 1993, s.43-44; 9.HD, 12.04.1994, 13361/5427, Türk Kamu-
Sen, Mart-Haziran 1994, s.28; 9.HD, 13.09.1994, 3429/11465, YKD, Şubat 1995, s.224-225; 9.HD., 23.01.1995,15267/695, 
Çimento İşv.D., Mart 1995 , s.21; N.ÇELİK, s.49 ve 137, dn.878; S.SÜZEK, İş Hukuku, s.162-163  
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işveren durumunda olmayan  ihaleyi veren kişi sorumlu tutulamaz” hükmüne varmıştır22.
Bunun gibi, işin bir bölümünde hiç işçi çalıştırmayıp işi bölerek ihale suretiyle değişik kişilere 
veren iş sahibi “ihale makamı” da “asıl işveren” sayılmamıştır23. Öyleyse kanunen sorumlu 
tutulacak asıl işverenin “o işyerinde işçi çalıştırmasının” şart olduğu; asıl işverene işi veren iş
sahiplerinin işçi çalıştırmamaları nedeniyle ne asıl işverenin ne de onun işin bir bölümünü 
verdiği alt işverenlerin  işçilerine karşı bir sorumluluğu olamayacağı aşikardır.  

 
- İkinci koşul, alt işverenin (taşeronun) yaptığı işin, asıl işverenin “işyerinde yürüttüğü

mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve 
işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde ” (md.2/6) yapılmasıdır. Bir 
başka deyişle, alt işverenin yaptığı işin asıl işverenin işinin “tamamlanmasına yardımcı” olan 
bir iş olması gerekmektedir. Bu anlamda büyük bir iş merkezinin yapılmasını anahtar teslimi 
üzerine alan asıl işverenin, iş merkezinin kaba inşaatını bitirdikten sonra çatı, doğrama, 
elektrik, su, kalorifer tesisatı, boya-badana, ve çevre (bahçe) düzenlemesi gibi “asıl işi
tamamlayıcı” nitelikte işleri konusunda uzmanlaşmış taşeron (alt işveren) firmalara vermesi 
mümkündür. Nitekim Yargıtay’ımız da bir kararında, “bina inşaatını üstüne alan bir işverenin 
(asıl işveren), binanın çatısının yapılmasını başka bir işverene (alt işverene) vermesini” 
kanunun ilgili maddesinin kapsamında görmüş; çatıyı yapan “alt işverenin işçisinin kazaya 
uğraması halinde her iki işverenin müteselsil sorumlu olacağını” kararlaştırmıştır24. Bunun 
gibi, bir tekstil fabrikasının işçilerinin işyerine geliş-gidişleri, paketleme ve nakliye işleri, 
hatta yemekhane ve temizlik işleri gibi “asıl işe yardımcı nitelikte işlerin” de taşeronlara (alt 
işverene) verilmesi mümkündür. Bu konuda da Yargıtay, “işverenin (asıl işverenin) işçilerini 
işyerinden evlerine götürüp getiren üçüncü şahsın (alt işverenin) işçisi servis şoförünün 
yaptığı kazayı iş kazası sayarak” asıl işvereni de işçilik haklarından sorumlu tutmuştur25.

- Asıl işverenin alt işverenin işçilerinin ücret ve diğer haklarından sorumlu tutulmasının
üçüncü koşulu, alt işverenin yaptığı işin asıl işverenin yaptığı işten “bağımsız” ve “geçici” 
olmaması; asıl işe “bağımlı” ve asıl iş sürdüğü müddetçe yapılabilen “devamlı” bir iş
olmasıdır. Bu anlamda bir tekstil fabrikasının bahçe duvarlarının bir taşerona (müteahhide) 
yaptırılması, İş Kanunu anlamında bir “alt işverenden” bahsetmemize engeldir. Çünkü, bahçe 
duvarlarının “asıl işin güvenlik içinde tamamlanmasına yardımcı bir iş” olduğu iddia edilse 
bile, asıl işten “bağımsız” ve duvarların yapılmasıyla biten “geçici” bir iştir. Halbuki asıl
işvereni de sorumlu kılan bir alt işveren işinin, asıl işin yapılmasına ve bitirilmesine “bağımlı”
ve asıl iş sürdüğü müddetçe giden “devamlı” bir iş olması gerekir. Asıl işverenin işi ile alt 
işverenin işi arasındaki bu “bağımlılık” ve “devamlılık” ilişkisi, “birlikte sorumluluğun” ön 
koşullarından biri olmaktadır. Uygulamada Yargıtay da bir kararında, asıl işverenin işi ile alt 
işverenin işinin birbirinden “ayrı” ve “bağımsız” olmasının “birlikte sorumluluğu” ortadan 
kaldıracağına hükmetmiştir. Kararda “asıl işi otomobil ve buna benzer araçlar üretmek olan 
işverenin (asıl işverenin) binanın tamir ve onarımını bir başkasına (alt işverene) yaptırması
bağımsız ve ayrı bir iş” olarak nitelendirilmiş; “tamir işini üstlenen işverenin işçilerinin 
geçirdiği iş kazasından asıl işverenin sorumlu tutulamayacağı” sonucuna varılmıştır26.

- Dördüncü koşul, alt işverenin “işçilerini sadece bu (asıl işverenin) işyerinde aldığı 
işte çalıştırmasıdır” (md.2/6). Bir başka deyişle, asıl işverenin işinin “tamamlanmasına
yardımcı” ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden “bağımlı” işlerde çalışan alt işveren 
 

23) HGK, 24.05. 1995, E.1995/9-273, K.1995/548, Tekstil İşv. D. Eylül 1996, s.13-14; S. SÜZEK, İş Hukuku, s. 162 
24)  F.DEMİR,İş Huk.Uyg., s.17; S. SÜZEK, İş Huk,s.165; 9.HD, 04.11.1993, 5757/15708, Tekstil İşv.D.; Mart-Nisan 1994   
25)  9.HD, 18.01.1989, 10312/139, Tekstil İşv.D., Nisan 1989, s.15-16 
26) F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.17; 21.HD, 04.07.1995, 2660/3844, YKD, Ekim 1995, 1612-1614; Aynı
doğrultuda bir “temizlik firmasının” yaptığı iş hakkında bkz.: 9.HD, 13.09.2001, 4151/5593, İşveren D., Şubat 2002, s.18  
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işçilerinin “sadece bu (asıl işverenin) işyerinde çalışmaları” şarttır. Bu nedenle, iş merkezinin 
elektrik, su, kalorifer tesisatını döşeyen, badana ve boya işlerini yapan veya çevre 
düzenlemesinde çalışan taşeron (alt işveren) işçilerinin, “sadece” (münhasıran) o işyerinde 
çalışan işçiler olmaları gerekir. Bunun gibi, bir tekstil fabrikasının işçi servislerinde, 
paketleme ve nakliye işinde, yemekhanede, temizlik ve bahçe tanziminde çalışan alt işveren 
(taşeron) işçileri, sadece asıl işverenin işyerinde çalışmalıdırlar. Ancak bu halde asıl işveren 
ve alt işveren işçilik haklarından “birlikte sorumlu” olabilirler. Bunun aksine, elektrik, su, 
veya kalorifer tesisatını döşeyen alt işveren (taşeron) firmaların “kontrol mühendisleri”, şayet 
her gün bir başka işyerine giderek işçilerin döşediği tesisatı denetliyorsa, “kontrol 
mühendisinin”  işçilik haklarından  asıl işverenin de sorumlu olması beklenemez. Aynı
şekilde, işçi servisinde çalışan taşeron şoförünün sadece tekstil fabrikasına değil başka 
fabrikalara da aynı gün veya başka günlerde hizmet vermesi, onu asıl işverenin 
sorumluluğundan mahrum kılar. Aynı biçimde, müteahhit (taşeron) bir yemek fabrikasının
değişik işyerlerine ve fabrikalara servis yapan işçileri de böyle bir haktan yararlanamaz. 
Nihayet, işyerine haftanın belirli günleri temizlik veya bahçe tanzimi için gelen, diğer günler 
başka işyerlerine hizmet veren taşeron (müteahhit) işçileri de, “sadece bu işyerinde” 
çalışmadıklarından “birlikte sorumluluk” hükmünden yararlanamazlar. Üstelik Yargıtay’ın bir 
kararında, “temizlik müteahhidinin (alt işverenin) işçilerini münhasıran davalı banka  (asıl
işveren) işyerinde çalıştırmak zorunda olmadığından, (alt işverenin işçilerini) başka ve değişik 
işyerleri arasında değiştirilebileceğinin tespit edilmesi nedeniyle”, işçilik haklarından asıl
işveren olan “banka işvereninin sorumlu tutulamayacağı” kararlaştırılmıştır27. Doğal olarak, 
asıl işverenin sorumlu tutulmadığı hallerde işçilik hakları, doğrudan işçilerin kendi 
işverenlerinden (alt işveren, taşeron, müteahhit) talep edilebilecektir.                       

 
III- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE TÜRLERİ

A- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİNİ VE TÜRÜNÜ BELİRLEME SERBESTİSİ
4857 sayılı yeni İş Kanunu “hizmet akdi” yerine “iş sözleşmesi” deyimini tercih 

ederek yaptığı tanımda, “bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi diğer tarafın (işveren) da 
ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan” iş sözleşmesinin, “Kanunda aksi belirtilmedikçe özel 
bir şekle tabi olmadığını”, ancak “süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı
şekilde yapılmasını zorunlu” kılmıştır (md.8/1,2). Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde ise, 
“işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık
çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise 
sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren 
yazılı bir belge vermekle yükümlüdür” (md.8/3). Bu hükmün iş sözleşmelerini “iki ay” içinde 
“yazılı” hale dönüştürdüğünü söylemek yanlış olmaz. Üstelik, bu belgeyi vermeyen 
işverenlere “bu durumdaki her işçi için 50 milyon lira para cezası verilmektedir” (md.99/b).  
Deniz İş Kanunu  (md.5) ile Basın İş Kanunu  (md.4) da hizmet sözleşmelerinin “yazılı”
şekilde yapılmasını öngörmüştür. Ancak her üç kanunda öngörülen yazılı şekil şartını, iş
sözleşmelerinin “geçerlilik” şartı olarak değil, “ispat şartı” olarak kabul etmek gerekir. Aksi 
bir düşünce iş hukukunun “işçiyi koruma” ilkesine uygun düşmez. Nitekim Yargıtay kararları
da bu yoldadır28. Bu anlamda, belirli süresi bir yıl ve daha uzun süreli iş sözleşmelerinin yazılı
yapılmaması onu “geçersiz” kılmaz. Onun belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşmesine 

 
27) F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s. 18; S. SÜZEK, İş Hukuku,s.166; 9.HD, 04.03.1991, 11890/3190, YKD, 
Ağustos 1991, 1204-1205; Aynı doğrultuda 25.06.1992, 6240/7357, T.CANBOLAT İncelemesi, İHD, Ocak-Mart 1993, s.89 
28) 9.HD, 28.05.1985, 2971/5867,TÜHİS, Ocak 1986, 15-16; HGK, 19.03.1986, E.1984/9-555, K.1986/251, YKD, Ocak 
1988, s.11-12; Aynı görüş F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.25; M.KUTAL, Yargıtay’ın 1985 Yılı Kararlarının
Değerlendirilmesi, İstanbul 1985, s.8-9; ÇENBERCİ, 1984, s.258; Aksi görüşte SAYMEN, s.474; ESENER s.150; 
EKONOMİ, s.92; NARMANLIOĞLU, s.152-153; TUNÇOMAĞ, s.84-85 
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(tahviline) yol açar29. Ancak, herhangi bir uyuşmazlıkta, özellikle de iş sözleşmesinin 
feshinde “ispat külfetinin” işverene yüklendiği göz önünde tutularak, bundan böyle Kanunda 
belirtilen hususların yer aldığı yazılı bir iş sözleşmesinin yapılması hem “idari para 
cezasından” kurtulmaya hem de mahkemelerde “adaletin tecellisine” yardımcı olacaktır. 
 Bununla birlikte, yeni İş Kanununun getirdiği özel bir düzenleme, tarafları iş
sözleşmesinin türünü ve çalışma biçimlerini belirleme konusunda serbest bırakmaktadır. Buna 
göre, “taraflar iş sözleşmesini Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak 
koşuluyla ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler” (md.9/1). Bu anlamda, iş sözleşmeleri 
belirli veya belirsiz süreli yapılabilir: “İş ilişkisinin belirli bir süreye bağlanmadığı halde 
sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya 
belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında
yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir” (md.11). Üstelik, ister belirli 
süreli olsun ister belirsiz süreli olsun “bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli 
veya kısmi süreli” olabileceği gibi, “deneme süreli ya da diğer türde de oluşturulabilir”
(md.9/2). Şimdi,bu sözleşme türlerini yeni İş Kanunu hükümleri çerçevesinde inceleyebiliriz.  
 

B) BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ
Her şeyden önce, sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri ile belirli ve belirsiz süreli iş

sözleşmelerini birbirine karıştırmamak gerekir. İş Kanuna göre, “nitelikleri bakımından en 
çok otuz işgünü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir”
(md.10/1). “Sürekli” işlerdeki iş sözleşmelerine İş Kanunu hükümleri uygulandığı halde, 
“süreksiz” işlerde yapılan iş sözleşmelerine genellikle Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 
Bu hükümler İş Kanununda ayrıca belirtilmiştir (md.10/2). Ekleyelim ki, İş sözleşmesinin 
“sürekli” veya “süreksiz” olup olmamasını tarafların iradeleri değil, “işin niteliği” belirler. 
Buna karşılık, İş sözleşmesinin “belirli” veya “belirsiz” süreli olup olmamasını hem “işin 
niteliği” hem “taraf iradeleri” belirleyebilmektedir.  

Gerçekten “işin niteliği” gereği ne zaman biteceği belli olan işlerde yapılan sözleşmeler 
belirli süreli iş sözleşmeleridir. Örneğin bir yol veya köprü yapımı, bir iş merkezi inşaatı veya 
adı üzerinde mevsimlik işler, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği yaklaşık olarak bilinen 
işlerdir. İşin niteliği gereği bu işler belirli süreli olduğu için, yapılan sözleşmeler de belirli 
süreli iş sözleşmeleridir. Bunun gibi bir işte “taraf iradeleri” ile tespit edilen ve belirli süreler 
için yapılan sözleşmeler de belirli süreli iş sözleşmeleridir. Tarafların “gün”, “hafta”, “ay” 
veya “yıl” olarak serbest iradeleriyle kararlaştırdıkları hizmet süreleri, iş sözleşmesini belirli 
süreli kılar. Taraf iradeleriyle belirlenen sürenin bitmesine karşın işçi çalışmaya devam eder, 
işveren de buna ses çıkarmazsa, sözleşme aynı süre ve fakat en çok bir yıl için yenilenmiş
sayılır (sükut ile tecdit) (BK md.339/1). Bir başka deyişle, yedi ay süreli yapılan sözleşme 
yedi ay süreyle, iki yıl süreli yapılan sözleşme en çok bir yıl süreyle yenilenmiş sayılır.   

Bununla birlikte, yeni Kanuna göre “belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden 
olmadıkça birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan 
itibaren belirsiz süreli kabul edilir” (md.11/2). Gerçekte belirli süreli iş sözleşmeleri “kural 
olarak” sürenin sonunda kendiliğinden sona erdiği için, herhangi bir ihbar ve kıdem tazminatı
ödenmesini gerektirmez30. Ancak, uygulamada ardı ardına yapılan belirli süreli zincirleme 
hizmet sözleşmeleri Yargıtay tarafından da “hakkın kötüye kullanılması” (MK. md.2) 
sayılmakta; bu gibi durumlarda belirli süreli sözleşmelerin belirsiz süreli hizmet sözleşmesine 

 
29) ÇENBERCİ, 1984, s.258; N.ÇELİK I, s.141-143; F.DEMİR, s.25 
30 9.HD, 19.02.1991, 11416/2573, Tekstil İşv.D., Haziran 1991, s.21 – M.KOÇER İncelemesi , İHD, Ocak-Mart 1992, s.107; 

9.HD, 27.04.1993, 13379/6880, Tekstil İşv.D., Ekim 1993, s.18; 9.HD, 20.04.1993, 15341/6568, Yargıtay’ın 1993 Yılı
Kararları, A.GÜZEL Eleştirisi, s.59; 9.HD, 21.03.1994, 16240/4024, Tekstil İşv.D., Şubat 1995, Kararlar Eki; 9.HD, 
26.02.1996, 26332/2570, Tekstil İşv.D., Mayıs 1996, s.16; Aksi yönde kararları: 9.HD, 03.06.1980, 998/6689, İHU, İş K.9, 
No:4 – M.EKONOMİ Eleştirisi; 9.HD, 27.06.1984, 6225/7118 ve 9.HD, 27.06.1984, 6226/7119, İşveren D., Şubat 1985, 
s.19; 9.HD, 22.02.2001, 18588/3147, İşveren D., Mayıs 2001, s.17 
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dönüştüğü kabul edilmektedir31. Genellikle işverenlerin işçiye ihbar öneli veya bu önellere ait 
ücreti vermekten kaçındığı, kıdem tazminatı ödemekten kurtulmak istediği32 zamanlarda 
yaptığı belirli süreli zincirleme iş sözleşmeleri, bu gibi hallerde “belirsiz süreli iş
sözleşmesine” dönüşerek işçinin ihbar ve kıdem tazminatı hakkını korumaktadır. Bu nedenle, 
ardı ardına yapılan belirli süreli sözleşmelerin feshinde ihbar önellerine uygun davranılması
veya işverence önellere tekabül eden ücretin ve ayrıca koşulları varsa kıdem tazminatının
ödenmesi gerekmektedir33. Bunun gibi, işçinin de zincirleme yapılan belirli süreli iş
sözleşmelerinin feshinde, belirsiz süreli sözleşmelerde olduğu gibi ihbar önellerine uygun 
davranması gerekir. Aksi halde, bir “haklı sebeple fesih” söz konusu olmadıkça, işçinin 
sözleşmeyi feshi kendisine kıdem tazminatı hakkı kazandırmaz34. Bununla birlikte, yenilenen 
belirli süreli hizmet sözleşmelerinin toplam süresi üzerinden ihbar ve kıdem tazminatı
hesaplanırken, belirli süreli sözleşmede yer alan “cezai şart” hükmü yürürlükten 
kalkmaktadır: “İki yıl süreli hizmet akdi işçinin fiilen çalıştırılması nedeniyle bir yıl için 
yenilenmiş ve bu sürenin sonunda işçinin çalışmaya devam etmesiyle belirsiz süreli akde 
dönüşmüş olduğundan”, işçiye ödenen ihbar ve kıdem tazminatı dışında “belirli süreli akitte 
yer alan ve akdin haksız ve nedensiz feshi halinde ödenmesi öngörülen cezai şartın yürürlükte 
olduğu ileri sürülemez”35.

Hemen belirtelim ki süresi belirli tüm hizmet sözleşmelerinin ardı ardına yapılmasında
mutlaka “kötüye kullanma niyeti” aramak doğru olmaz. Sosyal ve ekonomik bakımdan 
objektif ve haklı nedenlerin varlığı halinde, süresi belirli hizmet sözleşmelerinin hukuka 
uygun ve geçerli sayılması gerekir. Nitekim yeni İş Kanunu uygulamada Yargıtay kararlarına
da yansıyan bu durumu göz önünde tutarak özel bir hüküm getirmiştir: Buna göre, “esaslı
nedene dayalı zincirleme hizmet sözleşmeleri belirli süreli olma özelliğini korurlar”
(md.11/3). Gerçekten  uygulamada  Yargıtay kararları da aynı doğrultudadır: “Süresi belirli 
hizmet sözleşmesinin zincirleme yapılmasını haklı kılan nedenlerin varlığı, onların belirsiz 
süreli hizmet sözleşmesine dönüşmesine neden olmaz”36. Öyleyse önemli olan, belirli süreli iş
sözleşmesi yapılmasını haklı kılan bir nedenin bulunmasıdır. Aksi halde, sadece ardı ardına
yapılan zincirleme hizmet sözleşmeleri için değil, aynı zamanda bir defaya mahsus olmak 
üzere yapılan belirli süreli hizmet sözleşmeleri için de kötüye kullanma söz konusu 
olabilecektir37. Bu nedenle 4857 sayılı yeni İş Kanunu, “belirli süreli iş sözleşmesi ile 
çalıştırılan işçi, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli 
olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme 
tabi tutulamaz” (md.12/1) demektedir. Bunun sonucu, “belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan
işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir 
menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir” Üstelik, “herhangi bir çalışma 
şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında, belirli 

 
31 9.HD, 20.06.1989, 4514/5719, Tekstil İşv.D., Ekim 1989, s.16; 9.HD, 05.11.1992, 4182/12212, YKD, Nisan 1993, s.537; 

9.HD, 07.05.1998, 5745/8434, Tekstil İşv.D., Ocak 1999, s.13; 9.HD, 21.09.1999, 9537/14061, Çimento İşv.D., Kasım
1999, s.23. Ancak Yargıtay “bir defa yenilenmiş olan hizmet sözleşmesinin belirsiz süreli hale gelmeyeceğini” 
kararlaştırmıştır: 9.HD,18.01.2001,14609/453, KILIÇOĞLU, İş Kanunu Şerhi, 2. Bası, s.1237; N. ÇELİK, İş Güvencesi, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, No:2003/3, s.24;  9. HD, 27.03.2003, 2559/1523, Çimento İşv. D. Mayıs 2003, s.41  

32 OĞUZMAN, Fesih, s.11; F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, İzmir, 2003, s.147 
33 9.HD, 20.06.1989, 4514/5792, Tekstil İşv.D., Ekim 1989, s.16; 9.HD, 05.11.1992, 4182/12212, YKD, Nisan 1993, s.535; 

9.HD, 16.09.1993, 12848/12920, Çimento İşv.D., Kasım 1993, s.29; 9.HD, 07.05.1998, 5745/8434, Tekstil İşv.D., Ocak 
1999, s.13; 9.HD, 21.09.1999, 9537/14061, Çimento İşv.D., Kasım 1999, s.23 

34 9.HD, 15.01.1990, 7949/91, TÜHİS, Şubat 1990, s.15; F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.26 
35 9.HD, 17.11.1993, 15152/6726, İHD, Ekim-Aralık 1993, s.565 – M.EKONOMİ İncelemesi; Aynı yönde, 9.HD, 

26.02.1996, 26331/2570, YKD, Ağustos 1996, s.1239; F.DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.26 
36 9.HD, 03.06.1980, 998/6689, İHU, İş K.9, No:4 – M.EKONOMİ İncelemesi; 9.HD, 31.10.1989, 6047/9302, YKD, Nisan 

1990, s.553; S.SÜZEK, Yargıtay’ın 1989 Yılı Kararları, s.60; 9.HD, 20.04.1993, 15341/6568, Yargıtay’ın 1993 Yılı
Kararları, s.59; EKONOMİ, I, s.83; TUNÇOMAĞ, s.195; NARMANLIOĞLU, I, s.181 vd; F.DEMİR, İş Huk ve Uyg.s.26 

37 EKONOMİ, I, s.156; ÇELİK, s.156; TAŞKENT, İş Güvencesi, s.23; GÜZEL, Yargıtay’ın 1993 Yılı Kararları, s.60-61; 
TUNÇOMAĞ-CENTEL, s.176; MOLLAMAHMUTOĞLU, Hizmet Sözleşmesi, s.40; ALPAGUT, s.55 
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süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulamasını haklı gösteren bir 
neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçi hakkında esas alınan
kıdem uygulanır” (md.12/2). ).  

 
Uygulamada da Yargıtay, “işyerinde mevcut niteliksiz (vasıfsız) işçi ihtiyacının belirli 

süreli hizmet sözleşmesi yapılmasını haklı kılmadığı gerekçesiyle”, sözleşmenin bitim 
tarihinde işçinin çalıştırılmaya devam edilmemesinin, işçiye “kıdem tazminatı hakkını
kazandıracağı” hükmüne varmıştır38. Bunun gibi, uygulamada sıkça karşılaşılan bir sorun, 
ödenen gerçek ücretlerin ve eklerinin bordrolara yansıtılmaması, bordrolarda ücretin düşük
gösterilmesidir. Vergi ve sigorta prim oranlarının yüksek olmasının teşvik ettiği bu yaygın
uygulamada, Yargıtay “gerçek ücretin tespit edilerek” işçinin haklarının buna göre hesap 
edilmesi gerektiğini kararlaştırmıştır. Öyle ki işverenin hazırladığı ve işçinin ihtirazi kayıt
ileri sürmeksizin imzaladığı (sigorta primli) ücret bordrolarında gösterilen ücrete itibar 
edilmemektedir. Bu durumda işçinin yaptığı işin niteliği, hizmet süresi, iş tecrübesi ile 
işyerinin özellikleri, aynı veya benzer işlerde çalışan işçilere ödenen ücretler göz önüne 
alınarak ve tüm deliller değerlendirilerek işçinin gerçek ücretinin belirlenmesi yoluna 
gidilmektedir. Özellikle “sözleşmede ücretin tespit edilmemesi” halinde, sözleşmenin feshi 
tarihi itibariyle “işçinin (kıdemli bir aşçının) ne kadar ücret alabileceğinin işverenin mensup 
olduğu meslek teşekkülünden sorularak” belirlenmesi ve “işçilik haklarının buna göre 
hesaplanması” gerektiği kararlaştırılmıştır39. Yargıtay’ın bu kararlarının, “emsal işçi”
kavramının kabulünde yasa koyucuya ilham verdiği anlaşılmaktadır.  

 Özet olarak diyebiliriz ki, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri arasındaki en önemli 
fark, onların sona ermeleri sırasında doğurdukları hüküm ve sonuçlarda kendisini gösterir. 
Belirli iş hizmet sözleşmeleri sürenin sonunda kendiliğinden sona ererken, kural olarak 
herhangi bir ihbar ile kötü niyet ve kıdem tazminatı ödenmesi sonucunu doğurmaz40. Buna 
karşılık belirsiz süreli iş sözleşmeleri kural olarak önceden ihbar önellerine uygun haber 
vermek veya bu sürelere ait ücretin peşin ödenmesi (4857 s. İş K.md.17) ve koşulları
gerçekleşmişse kıdem tazminatı (1475 s. İş K.md.14) ödenmek suretiyle feshedilebilir.      
 

C) TAM SÜRELİ VE KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ
İş sözleşmeleri, uygulamada genellikle görüldüğü gibi işyerinde sürdürülen haftalık (45 

saat) ve günlük (7,5 saat) çalışma sürelerine uygun olarak tam süreli (full-time) yapılabileceği
gibi,işyerinde uygulanan çalışma sürelerinin altında kısmi bir çalışma süresini (part-time) 
konu alabilecek biçimde de yapılabilir. Hatta uygulamada Yargıtay’ca da kabul edildiği üzere, 
iş oldukça ve işveren çağırdıkça işe gelen, sair zamanlarda işyerinde veya kahvehanede 
bekleyen, işverenin gözetimi ve denetimi altında yükleme-boşaltma işi yapan bir hamal da bir 
işverene bağlı olarak çalışan “işçi” sayılır; onun ücretinin maktu değil boşaltılan buğdayın
tonu başına (götürü) olması, “hizmet sözleşmesinin” varlığını ortadan kaldırmaz41.

Bununla birlikte, genellikle kısmi çalışmalar haftanın belirli günlerinde tam gün, 
haftanın her günü belirli süre veya haftada bir ya da iki gün için belirli bir süre olarak 
kararlaştırılabilir. Örneğin işyerlerinde daha çok danışmanlık hizmeti veren iş hekimleri, iş
güvenliği uzmanları, hukukçu, muhasebeci, mühendis gibi vasıflı elemanlar yanında, haftanın
belirli günleri temizlik hizmeti görmek üzere işçilerle yapılan sözleşmeler kısmi süreli 

 
38 9.HD, 23.06.1999, 10538/11343, TÜHİS, Ağustos 1999, s.57; F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.27 
39 HGK, 25.12.1987, E.987/9-523, K.987/1106, Tekstil İşv.D., Eylül 1988, s.18; 9.HD, 17.09.1987, 7164/8103, Tekstil 
İşv.D., aralık 1987, s.16; 9.HD, 14.03.1988, 873/2968, YKD, Şubat 1989, s.223; 9.HD, 18.05.1989, 2049/4583, Tekstil 
İşv.D., Kasım 1989, s.18; 9.HD, 24.11.1998, 13630/16619, Tekstil İşv.D., Nisan 1999, s.16; 9.HD, 20.02.2002, 
17618/3006, İşveren D., Haziran 2002, s.17-18; 9.HD, 18.02.2002, 101/2797, İşveren D., Nisan 2002, s.17  

40 9.HD, 28.03.2001, 5272/4939, TÜHİS, Mayıs-Ağustos 2001, s.46-47; 9.HD, 22.02.2001, 18588/3147, İşveren D., Mayıs
2001, , s.17; Kıdem tazminatı konusunda aksi görüşte: 9.HD, 21.02.2001, 19474/3060, İşveren D., Nisan 2001, s.16 
41 10.HD, 08.06.1995, 5048/5358, YKD, Ekim 1995, s.1563; F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.27 
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sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmeler, bir ya da birden çok işverenle yapılabildiği gibi işçinin bu 
gibi işlerden başka serbest çalışması da söz konusu olabilmektedir42. Öğrencilerin, ev 
kadınlarının ve emeklilerin  otellerde, tatil köylerinde ve çeşitli büro işlerinde boş zamanlarını
değerlendirmelerine yarayan kısmi işler, bütün  ülkelerde gittikçe yaygınlık kazanmaktadır.  

Yeni İş Kanunu uygulamada yaygınlık kazanan bu konuda da işçiyi koruyucu hükümler 
getirmekte; “kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçinin, ayrımı haklı kılan bir neden 
olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre 
farklı işleme tabi tutulamayacağını” hükme bağlanmaktadır. Üstelik, “kısmi süreli çalışan
işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı 
süreye orantılı olarak ödenecektir” (md.13/2). Görüldüğü gibi, kısmi süreli iş sözleşmelerinde 
de ücret ödemenin şeklini ve miktarını taraflar serbestçe kararlaştırılabilecektir. Ancak işçiye 
belirli bir süre için ödenecek ücret, aynı süre için hesaplanacak “emsal işçinin ücret ve paraya 
ilişkin bölünebilir menfaatlerinin” altında olmayacaktır. Kanun burada da “emsal işçinin”
tanımını vermekte; “işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçi” olduğunu
belirtmektedir. Şayet “işyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara 
uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas 
alınır” (md.13/3). Doğal olarak, gerek kısmi süreli işçinin gerekse emsal işçinin ücretinin her 
durumda asgari ücretin altına düşmemesi gerekir. Asgari Ücret Yönetmeliğine göre, asgari 
ücretin bir günlük ücret olarak saptanması asıl olmakla birlikte, aylık, haftalık, saat başına, 
parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlar buna göre ayarlanır
(Yön.md.4). Yargıtay’a göre de, birden çok işyerinde kısmi süreli olarak çalışan işçinin asgari 
ücreti de çalıştığı gün veya saatler oranında hesaplanır; “günlük asgari ücret 7.5 saat 
çalışmanın karşılığı olduğundan, kısmi süreli çalışmanın da buna göre hesaplanması
gerekir”43.

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlara yaygın bir örnek de “Çağrı Üzerine 
Çalışanlar” ile ilgilidir. Genellikle otellerde, restoranlarda ve gazinolarda görülen bu tür 
çalışmalarda, işçilerin ücretleri yeni 4857 sayılı İş Kanununa konan özel bir hükümle ücretleri 
koruma altına alınmıştır. Buna göre, “yazılı” olarak “işçinin kendisine ihtiyaç duyuldukça iş
görme edimini yerine getireceğinin kararlaştırıldığı çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi 
süreli iş sözleşmeleri, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle 
çalışacağını belirlemediği takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat olarak kararlaştırılmış 
sayılır”. Bu süre içinde “işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır”
(md.14/1,2). Ayrıca, “işçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına
sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az 
dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine 
getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her 
çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır” (md.14/3). Öyleyse, 
çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli iş sözleşmeleri, aksi kararlaştırılmadıkça, günde 
dört haftada yirmi saatten az olamayacak, bu süreler içinde işçi çalıştırılsın veya 
çalıştırılmasın ücrete ve buna bağlı işçilik haklarına sahip olacak demektir.  

 
Uygulamada Yargıtay da çağrı üzerine kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerle 

ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanununun bu yeni hükmünü doğrulayıcı kararlar vermiştir. 
Gerçekten, işverene ait bir otelde davet, düğün gibi organizasyonlarda iş olduğunda çağrı
üzerine çalıştırılmak üzere bir iş sözleşmesi yapılmıştır. Davacı işçi yaklaşık beş yıllık

42 N.ÇELİK, s.78; F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.28 
43 9.HD, 03.07.1996, 9759/15333, Tekstil İşv.D., Kasım 1996, s.16; 9.HD, 16.05.1994, 7505/7380, Çimento İşv.D., Mart 

1995, s.1920; HGK, 15.12.1978, E.1977/10-519, K.978/1142, M.EKONOMİ İncelemesi, İHU, SSK md.78,No:1; 
N.ÇELİK, s.130; M.EKONOMİ, I, s.140; ESENER, s.185; F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.28 
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çalışma süresi içinde hemen her ay ve yaklaşık üç yıl çağrılarak çalıştırılmıştır. Ancak işçinin 
son iki ay işyerine çağrılmamış olmasını “mevcut uygulamayla bağdaşmayan uzunca bir süre 
işe çağrılmama olarak değerlendiren” Yargıtay, bunu “davacı işçinin iş şartlarında (esaslı) bir 
değişiklik ve başkalaşma” (1475 s. İş K. md.16/II,e) kabul ederek “iş sözleşmesinin haklı
sebeple feshedildiğini”, bu nedenle “ihbar tazminatı hakkı doğmadığını ancak kıdem 
tazminatına hak kazandığını” kararlaştırmıştır. İki üyenin karşı oy yazdığı bu Daire kararında, 
taraflar arasındaki iş sözleşmesinde belirli bir süre içinde işçinin ne kadar çalışacağı 
belirtilmemiş olmasına rağmen, beş yıl gibi uzun bir süre hemen her ay belirli bir süre 
çalıştırılan işçide, kendisinin “her ay çalıştırılacağı” konusunda haklı bir beklentinin doğduğu
ve taraflar arasında bu konuda zımni bir sözleşme hükmünün oluştuğu söylenebilir. Gerçi, 
“ekonomik kriz” nedeniyle işçinin iki ay işe çağrılmaması “fesih hakkının kötüye 
kullanılması” (MK. Md.2) olarak da nitelendirilebilir. Ancak, başka bir iş görme olanağı 
bulunmayan işçinin ne zaman çağrılacağını bilmediği bir işi bekleyerek geçirmesi, işçinin 
yegane “geçim kaynağını oluşturan ücretinden yoksun kalması” sonucunu doğurur. Böyle bir 
sonuç, “iş hukukunun işçiyi koruyucu ilkesiyle bağdaşmaz”44. Bunun gibi, toplu iş
hukukunun sağladığı haklardan da yararlanacak olan çağrı üzerine çalışan işçiler; sendika 
üyeliğinden ve aksi kararlaştırılmadıkça toplu iş sözleşmesinin ikramiye ve sosyal haklara 
ilişkin hükümlerinin de “tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak”
(md.13/2) kendilerine uygulanmasını isteyebileceklerdir. Nitekim,Yargıtay da bir kararında
“ihtiyaç oldukça işyerine çağrılan ve haftanın belirli günlerinde devamlı çalıştığı mahkemece 
tespit edilen işçinin, sendika üyeliğinin işverence tebellüğ edilmeyerek akdinin sona 
erdirilmesi karşısında ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatını talep etmekte haklı olduğuna” 
hükmetmiştir45.

Bundan başka, kısmi süreli iş sözleşmeleri de sürekli veya süreksiz olarak yapılabileceği
gibi belirli süreli veya belirsiz süreli de yapılabilecektir. Kısmi süreli bir iş sözleşmesiyle 
çalışan bir işçinin kıdemi de işçinin fiilen çalıştığı sürelerin birleştirilmesiyle bulunacak süre 
üzerinden hesaplanacaktır. Uygulamada Yargıtay, “haftanın üç günü belirli saatlerde işyerine 
gelip çalışan aylıklı bir işçinin, işe giriş ve ölüm tarihleri arasında çalıştığı günler toplamı bir 
yılı geçtiği takdirde, her tam yıl ve küsuru için yasada öngörülen esaslara göre kıdem 
tazminatı ödenmesi gerekir” demektedir46. Bunun gibi, bir holdinge bağlı altı şirkete 
“muhasebe hizmeti” veren bir işçinin altı şirketten aldığı ücretlerin toplamı üzerinden tavan 
sınır gözetilmek suretiyle bulunacak tek bir kıdem tazminatı tutarından “davalı şirkete” isabet 
eden miktara karar verilmesi gerektiği kabul edilmiştir47. Ayrıca  Yargıtay, bir işyerinde kısmi 
süreli çalışan işçinin başka işverenlerin işyerlerinde de kısmi süreli çalışmasının kıdem 
tazminatına hak kazanmasını engellemeyeceğine hükmetmiştir48.

Bununla birlikte, Yargıtay’ımızın son yıllarda verdiği kararlarda bu görüşten döndüğü
görülmektedir. Buna göre, kısmi süreli olarak çalışan bir işçinin kıdem tazminatı hesabına
esas hizmet süresinin belirlenmesinde, “hizmet akdinin başlangıcı ile sona ermesi arasındaki 
çalışılan ve çalışılmayan günler ayrımı yapılmaksızın tüm süre göz önüne alınmalıdır”49.
Bunun gibi Yargıtay, kısmi süreli olarak “haftada iki gün çalışan işyeri hekiminin kıdem 
tazminatının hesabında çalışma gün sayısının toplanması ile bulunan 718 günlük hizmetin 

 
44 9. HD, 17.04.2001, 1039/6436, YKD, Ekim 2001, 1521-1523; aynı görüşte, S. SÜZEK, İş Hukuku, s.241 
45 9.HD, 01.01.1995, 13458/33266, Tekstil İşv.D., Şubat 1996, s.17; N.ÇELİK, s.80; F. DEMİR, İş Huk. ve Uyg. s.28 
46 9.HD, 01.05.1986, 3374/4502, TÜHİS, Mayıs-Temmuz 1986, s.19; 9.HD, 21.05.1991, 753/8770, Ö.EYRENCİ İncelemesi, 
İHD, Temmuz-Eylül 1991, s.378; 9.HD, 17.12.1991, 10981/16220, İşveren D., Nisan 1992, s.18  

47 9.HD, 05.05.1987, 4243/4582, Çimento İşv.D., Temmuz 1987, s.27-28, C.TUNCAY İncelemesi 
48 9.HD, 28.02.1991, 12075/3125, Tekstil İşv.D., Ekim 1991, s.15-16; 9.HD, 07.02.2001, 18500/1929, Selüloz-İş, Mayıs

2001, s.17; F.DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.28 
49 9.HD, 27.09.2000, 8184/12733, GÜNAY, İş Kanunu, II, s.944;  
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değil, akdin sürmüş olduğu altı yıl on ay yirmi günlük sürenin esas alınmasını” karara 
bağlamıştır50.

D) DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ
Her şeyden önce, bir işveren çalıştıracağı kimseleri “işe başlatmadan önce” örneği

Sosyal Sigortalar Kurumunca hazırlanan “işe giriş bildirgeleriyle” kuruma doğrudan 
bildirmekle ve bu belgeleri iadeli taahhütlü olarak kuruma göndermekle yükümlüdür 
(SSK.md.9/1). Ayrıca işe aldığı veya işten çıkardığı bütün işçileri de “izleyen ayın on beşine 
kadar bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bildirmek zorundadır” (Sen.K.md.62).  

İşe alınan ve sürekli bir işte belirli veya belirsiz süreli bir hizmet sözleşmesiyle işe
başlayan işçi ve bunu çalıştıran işveren için Kanunda bir “deneme süresi” öngörülmektedir. 
4857 sayılı yeni İş Kanununda “süresi en çok iki ay” olarak belirlenen ve ancak “toplu iş
sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilen” deneme süresi (md.15/1), bir yandan işçiye o 
işyerindeki çalışma ortamına ayak uydurup uyduramayacağına karar vermek olanağı 
sağlarken; öte yandan işverene işçinin verimliliğini, ekip çalışmasına uyumunu, mesleki 
bilgisini ölçme ve değerlendirme olanağı vermektedir.  

Taraflar kendi aralarında yapacakları bir anlaşma ile deneme süresini daha kısa 
tutabilirler; ama yasada yazılı sürelerin üstüne çıkamazlar. Tarafların serbest iradeleri ile 
hizmet sözleşmesinde kararlaştıracakları yasal sınırların üstündeki deneme süreleri geçersiz 
olacaktır. Ayrıca yasada belirtilen süreler “iş günü” üzerinden de hesaplanamaz. Örneğin 
deneme süresi  1 eylül günü başlamış ise 1 ekim günü sona erecektir.  

Deneme süresinin başlangıcı da hizmet sözleşmesinin yapıldığı gün değil, işçinin işe
fiilen başladığı gündür. Deneme süresi başladıktan sonra işçinin hastalanması veya 
çalışamaması, işyerinde grev veya lokavt uygulamasına başlanması, kural olarak deneme 
süresini kesmez. Ancak bu sebeplerle deneme süresinin amacına ulaşmadığı, tarafların
birbirlerini yeterince tanımadığı düşünülüyorsa, tamamlayıcı nitelikte bir deneme süreli iş
sözleşmesi de yapılabilir51.

Bununla birlikte daha önce aynı işyerinde çalışmış ve aynı işi yapmış işçilerin tekrar işe
alınmaları halinde, artık bir deneme süreli hizmet sözleşmesinden bahsetmek mümkün 
değildir. Hatta işveren ile işçi arasında böyle bir anlaşma hükmü dahi geçerli olmamak 
gerekir. Ancak işçinin ikinci defa işe alınışında daha önceki işinden farklı bir işte 
çalıştırılması söz konusu veya işveren işyerinin teknik donanımında veya üretim yönteminde 
bir yenilik yapmış ise yeni bir deneme süresi geçerlilik kazanacaktır52.

Deneme süresi içinde “işçi veya işveren, herhangi bir tazminat ödemeksizin ya da süre 
vermeksizin sözleşmenin feshini (derhal) bildirebilirler”. Bunun için, tarafların ayrıca 
herhangi bir haklı veya geçerli ve geçersiz bir sebebe dayanmaları şart değildir. Ancak 
“işçinin çalıştığı günlere ait ücreti ve diğer hakları” (hafta tatili, bayram, fazla mesai 
ücretleri) kendisine ödenmek zorundadır (İş K.md.15/2). Hatta koşulların varlığı halinde, 
prim, ikramiye ve sosyal yardımlardan da işçinin yararlandırılması söz konusu olabilecektir53.

Nihayet, deneme süresinin mevcudiyeti iş sözleşmesinin ve dolayısıyla işçinin 
kıdeminin başlangıç tarihini olumsuz etkilemez. İş sözleşmesi (işçinin kıdemi), deneme 
süresinin başladığı tarihten itibaren başlamış sayılır; yoksa iş sözleşmesi (işçinin kıdemi) 
deneme süresinin bittiği tarihi takip eden günden itibaren başlamaz. Bu nedenle, işe başladığı 

50 9.HD, 21.05.2001, 6063/8620, TÜHİS, Mayıs-Ağustos 2001, s.60; Krş.:9.HD, 04.04.2001, 236/5526, YKD, Şubat 2002,  
 s.21 ; Aynı görüşte, N.ÇELİK, s.80 ve 225 
51 F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.29; M.ŞAKAR, s.91 
52 F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.29; M.ŞAKAR, s.92 
53 N.ÇELİK, s.80; EKONOMİ, I, s.88, F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.30 
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günden itibaren işçinin Türk İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukundan doğan bütün hakları
işlemeye başlar: İşçi, sosyal sigorta haklarıyla ilgili primlerinin yatırılmasından ücretli izin ve 
kıdem tazminatına ilişkin sürelerin hesaplanmasına, sendika üyelik hakkı ile toplu iş
sözleşmesi ve grev haklarından yararlanmaya kadar bütün haklarını kullanabilir.  

 

E- GEÇİCİ SÜRELİ (ÖDÜNÇ) İŞ SÖZLEŞMESİ
4857 sayılı yeni İş Kanununun getirdiği yeni bir kavram da, “geçici iş ilişkisi” 

(sözleşmesi) kavramıdır (md.7). Gerçi uygulamada özellikle bazı kamu kuruluşlarında belirsiz 
süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiler “daimi” veya “kadrolu” işçi, belirli süreli iş
sözleşmesiyle çalışanlar ise “geçici” işçi olarak adlandırılmaktadır. Hatta Yargıtay 
kararlarında da “daimi” işçi deyimi ile belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışanların kastedildiği
belirtilmekte ve “geçici” (muvakkat) işçi deyimi “mevsimlik” (belirli süreli sözleşmeyle 
çalışan) işçi kavramı ile aynı anlamda kullanılmaktadır 54. Ancak, “nitelikleri bakımından en 
çok otuz işgünü süren süreksiz” veya “bundan fazla süren sürekli işlerde” (md.10) tam gün 
veya kısmi süreli (md.13) hatta “çağrı üzerine” (md.14) çalışmak üzere “belirli süreli bir iş
sözleşmesiyle” çalışan bu işçiler, “aynı işverene” ait işyerinde istihdam edilen işçilerdir. Bu 
anlamda, işçinin hastalanması, hamile kalması, izinli olması, mevsim sonu satışları, acil 
olarak yetiştirilmesi gereken siparişler ile fabrikanın bahçe düzenlemesi, bir duvarının onarımı
veya bilgisayar donanımının kurulması amacıyla istihdam edilen “geçici” işçiler böyledir55 

Bununla birlikte, 4857 sayılı yeni İş Kanununun öngördüğü “geçici iş ilişkisi 
(sözleşmesi)” (md.7) bundan çok farklı, literatürde “ödünç iş ilişkisi (sözleşmesi)” ile ifade 
edilen deyimin karşılığı kullanılmıştır. Bunun da anlamı, bir işverenin kendisine iş
sözleşmesiyle bağlı olan işçisinin iş görme edimini onun da rızasını almak koşuluyla belirli ve 
geçici bir süre için diğer bir işverenin emrine vermesidir56. Çalışma yaşamının ihtiyaçlarının
ortaya çıkardığı ve ülkemizde yaygınlaşan bu ilişki çeşitli nedenlere dayanmaktadır. Örneğin, 
işverenin vasıflı bir işçisinin işgücünden geçici bir süre için yararlanma ihtiyacı duymaması,
buna karşılık başka bir işverenin bu işçiyi geçici olarak çalıştırmak istemesi mümkündür. 
Bunun gibi, bir holdingte (şirketler topluluğunda) kendisine güven duyulan bir üst düzey 
şirket yöneticisi (işçisi), holding içindeki diğer bir şirketin kuruluş aşamasında veya 
karşılaştığı güçlüklerin giderilmesinde geçici bir süre görevlendirilebilir. Aynı şekilde, bir 
işveren içinde bulunduğu ekonomik güçlüklere karşın işten çıkarmak istemediği değerli bir 
işçisini geçici bir süre diğer bir işverene vererek hem kendisinin yükünü hafifletmek hem de 
işçisinin işsiz kalmasını engellemek isteyebilir. Gerçi, Borçlar Kanununa göre, “hilafı
mukaveleden veya halin icabından anlaşılmadıkça işçi taahhüt ettiği şeyi kendisi yapmaya 
mecbur olup başkasına devredemez. İş sahibinin dahi hakkını başkasına devredebilmesi aynı
kayıtlara tabidir” (BK. Md.320). Ancak, maddede istisnai de olsa “işçinin rızası” alınmak 
suretiyle “mukavele” (sözleşme) ile bu hakkın devredilmesi kararlaştırılabileceği gibi, 
işyerinin (satış, kira, miras yoluyla) devredildiği veya (şirket birleşmelerinde veya 
katılmalarında görüldüğü gibi) işverenin kişilik değiştirdiği “hallerde” de  “icabında” (işçinin 
rızasına gerek olmadan) bu hak devredilebilmektedir 57.

İşte, uygulamada yaygınlaşmaya başlayan bu geçici (ödünç) iş ilişkilerini bir düzene 
bağlamak ve özellikle işçinin haklarını “müteselsil mesuliyet” (birlikte sorumluluk) ilkesine 
göre garanti altına almak amacıyla, kanun koyucunun yeni İş Kanununda özel bir hükümle bu 

 
54 9.HD, 02.06.1975, 12426/34074, İHU, İş K. 13,No:4- S. TAŞKENT İncelemesi;9. HD, 12.11.1996, 5436/6488, Tekstil İşv. 
Temmuz 1997, s.13-14; 9. CD, 28.06.1989,1978/ 3363, İşveren D., Şubat 1990, s.16-17; S. SÜZEK, İş Hukuku, s.232 
55 Geniş bilgi için bkz: S.SÜZEK, İş Hukuku, s.233 ve İş Akdinin Türleri, Mercek, Nisan 2001, s.24; T.CENTEL, Kısmi 
Çalışma, İstanbul, 1992, s.33 
56 (Geniş bilgi için bkz: S. SÜZEK, İş Hukuku, s.248 vd ;  İş Akdinin Türleri, Mercek, s.31 vd,; T. CENTEL, Kısmi Çalışma, 
s.62 vd. ; E. AKYİĞİT, İş Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi, Ankara, 1995, s.11 vd 
57S. SÜZEK, İş Hukuku, s.249 
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ihtiyacı karşılamaya çalıştığını görüyoruz. Buna göre, bir işveren önceden (devir sırasında) 
“rızasını almak suretiyle bir işçiyi, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna
bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla 
başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devredebilir”. Buna 
“geçici iş ilişkisi” denir. Bu halde “iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye 
göre üstlendiği işin görülmesini geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle 
yükümlü olur”. Kendisiyle “geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına
sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür”
(md.7/1). Süresi “altı ayı geçmemek” üzere ve “yazılı” olarak yapılması gereken geçici 
(ödünç) iş sözleşmesi, “gerektiğinde en fazla iki defa yenilenerek” bir buçuk yıla kadar 
uzatılabilir (md.7/2). Ancak, uzatmaların her defasında “işçinin rızasının” alınması suretiyle 
yapılması şarttır. Kanunda, devreden (ödünç veren) “işverenin ücret ödeme yükümlülüğü
devam eder” demesine karşın (md.7/3), işçi ücretlerinin “işveren veya üçüncü kişiler 
tarafından da ödenebileceği” (md.32/1) hükmü karşısında, ödünç veren ve alan işverenler 
arasındaki anlaşma ve işçinin de rızasıyla ücretin ödünç alan işveren tarafından ödenmesine 
bir engel bulunmamaktadır58. Yeter ki işçinin ücreti ödensin. Aksi halde, “işçinin çalıştığı 
sürede ödenmeyen ücretlerinden, işçiyi gözetme borcundan (iş kazaları ve meslek 
hastalıklarından) ve sosyal sigorta primlerinden” doğan haklarından her iki işveren de 
“birlikte sorumludur” (md.7/3). Bir başka deyişle, işçi, çalıştığı bu süre içinde doğan işçilik 
haklarını kendi ödünç veren işvereninden talep edebileceği gibi, ödünç alan işvereninden veya 
her ikisinden birden de isteyebilir. Ancak, işçilik haklarını ödeyen ödünç veren işverenin 
ödünç alana karşı rücu hakkı saklıdır. 

Buna karşılık, İşçinin geçici (ödünç) iş ilişkisi nedeniyle işyerinde verdiği zarardan, 
ödünç veren işveren sorumlu tutulmaz. işçinin iş görme edimini (borcunu) geçici olarak 
yerine getirmekle sorumlu olduğu ödünç alan işveren, “işçinin işyerinde veya işle ilgili kusuru 
sebebiyle verdiği zararlardan” doğrudan “işçiyi sorumlu” tutar. Bunun gibi, “aksi geçici iş
sözleşmesinden anlaşılmadıkça, işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin bu Kanundaki 
düzenlemeler geçici iş ilişkisi kurulan işverenle olan ilişkisine de uygulanır” (md.7/4). Bir 
başka deyişle, işçinin Kanundan ve sözleşmeden doğan iş edimini “bizzat” , “özenle” ve 
“sadakatle” yerine getirme  borçları, kendisiyle geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı da 
devam eder. Bu nedenle işçinin “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri ve benzerleri” 
(md.25/II) ödünç alan ve veren işverene “haklı sebeple fesih” hakkını verir. İşverenin de 
“ücret ödeme” ve “gözetme borcunu” yerine getirmemesi nedeniyle “ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan halleri ve benzerleri” (md.24/II) işçiye “haklı sebeple fesih” hakkını
verir.      

Toplu iş hukukuna ilişkin bir düzenlemeye de yer verilen Kanunda, “işçiyi devralan 
işverenin grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş sözleşmesinin tarafı olması halinde, 
işçinin grev ve lokavt uygulaması sırasında çalıştırılamayacağı” hükme bağlanmıştır. 
Gerçekten, “işveren işçisini grev ve lokavt süresince kendi işyerinde çalıştırmak zorundadır”. 
Bunun tek istisnası, ”2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt Kanununun 39. maddesinde 
sayılan işçilerdir” (md.7/5): Buna göre, “hiçbir surette üretim ve satışa yönelik olmamak 
kaydı ile niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin 
devamlılığını, işyeri güvenliğini, makine ve demirbaş eşyanın ve gereçlerin, hammadde, yarı
mamul ve mamul maddelerin bozulmamasını,hayvan ve bitkilerin korunmasını sağlayacak 
işçiler grev ve lokavt sırasında çalışmak mecburiyetindedir”. Bu nedenle, geçici (ödünç) iş
ilişkisinde de işçi grev ve lokavt sırasında bu işlerde çalışmak mecburiyetindedir. Bununla 
birlikte, aksi kararlaştırılmadıkça işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin parasal 
hükümlerinden yararlanamayan işçiye; toplu iş sözleşmesinin işverene tanıdığı “işçi 
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aleyhindeki” sevk ve idare (yönetim) hükümleri de uygulanmaz. Örneğin, işçinin kendi 
işvereniyle yaptığı sözleşmede “başka bir yere nakledilemeyeceği” yolundaki hüküm, ödünç 
alan işverene “nakil serbestisi” tanıyan toplu iş sözleşmesi hükmünün uygulanmasına engel 
olur. Buna karşılık, işçi lehindeki sevk ve idare hükümleri, örneğin işverenin fesih ve ceza 
verme yetkisini sınırlandıran toplu iş sözleşmesinin “Disiplin Kurulu” hükümleri, geçici 
(ödünç) iş ilişkisine  de uygulanmak zorundadır59 

Ekleyelim ki, Kanunda “toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde de çıkarma tarihinden 
itibaren altı ay içinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi 
kurulamayacağı” belirtilmektedir (md.7/6). Burada dikkat edilecek husus, Kanunun en az 10 
ve 30 işçi olarak öngördüğü hükme uygun (md.29) işçi çıkarılan işyerlerinde ve topluca 
çıkarılan işçilerin yerine geçici (ödünç) iş ilişkisinin kurulamamasıdır. Yoksa, toplu işçi 
çıkarma sayılmayan “geçerli”  veya “haklı” sebeple işçi çıkarmalardan veya çıkmalardan 
(md.17,18,24,25) sonra işten çıkan veya çıkarılan işçilerin işlerinde çalıştırılmak üzere geçici 
(ödünç) iş ilişkisi kurulabileceğine kuşku yoktur. 

Nihayet, geçici iş sözleşmesi süresi sonunda kendiliğinden sona erer. Kanunda 
öngörülen sürelerde “işçinin rızası” ile bir uzatma söz konusu ise, uzatma süresinin bitiminde 
sona erer. Üçüncü altı aylık uzatma dönemin sona ermesine rağmen işçinin çalışmaya devam 
etmesi ve ödünç alan işveren ile ödünç veren işverenin buna ses çıkarmaması halinde, artık
sözleşmenin “geçici” statüden çıkıp “belirsiz süreli iş sözleşmesine” dönüştüğü kabul 
edilmelidir. Bunun sonucu, ödünç alan işveren “işveren” sıfatını kazanır ve ödünç veren 
işveren ile “birlikte işveren” sayılarak birlikte (müteselsil) sorumlulukları devam eder60 

IV-İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ VE İŞ SÖZLEŞMELERİ

Günümüzde işyerlerinin değişik nedenlerle el değiştirmesi sonucu işveren 
değişikliğine de uğradığı bir gerçektir. Gerek “işyerinin devri” (kira, satış, vb.), gerek 
“işverenin ölümü” gerekse “işyerine el koyma” halleri işveren değişikliğine yol açar. İşte bu 
gibi hallerde işçinin hakları ve bu hakka bağlı olarak hangi işverenin tazminattan sorumlu 
tutulacağı önem kazanır.  

Hukukumuzda, 4857 sayılı iş Kanununa kadar  işletmenin devri halinde işçilerin iş
sözleşmelerinin akıbetini düzenleyen özel bir hüküm bulunmuyordu.  Örneğin, Fransız İş 
Kanununda (C.T.L.122-12,al-2) işyerinin miras, satış, birleşme, şirketleşme yoluyla el 
değiştirmesi halinde mevcut hizmet sözleşmelerinin  yeni işverenle işçiler arasında hüküm ve 
sonuçlarını meydana getirmeye devam edeceği yolunda61 bir hükme, bizim İş Kanununda yer 
verilmemişti. İş Kanununda bu konuda özel bir hükme yer verilmemesi nedeniyle de, 
Yargıtay’ımız sorunu Borçlar Kanununun 179-180. Maddeleri çerçevesinde çözümlüyor idi. 
Buna göre, işyeri işletme niteliğini taşıyorsa, devir BK md.179 uyarınca yapılacaktır. İki
işletmenin birleşmesi suretiyle yapılıyorsa sorun aynı esaslara yollamada bulunan BK 
md.180’e göre çözümlenecektir. Bir işletmenin “cüz’i halefiyet” yolu ile devrini veya 
birleşmesini düzenleyen bu hükümlere göre, işletmeyi bütün hak ve borçlarıyla devir alan 
kimse, keyfiyeti alacaklılara ihbar ve gazetelerde ilan ettiği tarihten başlamak üzere 
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61 Geniş bilgi ve Mukayeseli Hukukta bkz.:F.DEMİR, İş Güvencesi Hukuku, İzmir,1998, s.71, ALİ GÜZEL, İşverenin 
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işletmenin borçlarından sorumludur. Ayrıca eski işveren dahi yeni işverenle birlikte devirden 
önceki işçilik hakları için devir tarihinden itibaren iki yıl süre ile müteselsil sorumludur62.

Bunun gibi, iki veya daha çok ticaret ortaklığının birleşerek yeni bir ticaret ortaklığı 
meydana getirmesi veya mevcut bir ortaklığa katılması halinde işletmenin külli intikali, bir 
başka deyişle “külli halefiyet” sonucunu doğuran bir birleşme söz konusudur. Bu durumda 
uygulanan Türk Ticaret Kanununun 146.maddesine göre, işyeri bütün olarak ve tek bir olayla 
(birleşme veya katılma) yeni işverene geçer. Yeni işveren borçlardan sorumlu olduğu için 
hizmet ilişkisine tam olarak girer ve eski işvereninin yerini alır. Bu nedenle artık bir 
“müteselsil” (birlikte) sorumluluktan bahsedilemez. İşverenin ölümü ile de işyeri kanunen ve 
kendiliğinden (külli halefiyet) mirasçılara geçtiği için burada da aynı hükümler uygulanır.  

Yargıtay’ca uygulanan bu çözüm yolunun, işverenin şahsı nazara alınarak yapılmamış 
sözleşmelerin işverenin ölümü ile mirasçılara karşı devam edeceği yolundaki Borçlar Kanunu 
hükmü (md.347/2) ile işyeri devrinde işçilerin hizmet sözleşmelerinin sürdürülmesini 
sağlayan 1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte bulunan 14/2 ve yürürlükten kalkan 53 
ve TİSGLK 8. madde hükümlerine ve dolayısıyla İş Hukukunun  “işçiyi koruyucu” özelliğine 
uygun düştüğüne kuşku yoktur63. Böyle olunca, “işverenin değişmesi” nedeniyle işçiye de 
haklı sebeple sözleşmeyi fesih hakkı verilmemiştir; çünkü iş ilişkisi yeni işverenle otomatik 
olarak devam etmektedir64. Yargıtay’ın son yıllardaki kararları, Borçlar Kanunu ve Türk 
Ticaret Kanunu çerçevesinde getirilen çözüm yolunu reddetmeksizin, doğrudan 1475 sayılı İş 
Kanununun 14.maddesinin “buyurucu (emredici) ve bağlayıcı” niteliğine dayanmış; “işyerinin 
devri halinde işverenin kişiliğinde çeşitli şekillerde olan değişikliklerin hizmet akdi ilişkisini 
de sürdüreceği, devrin işçiye haklı nedenle fesih hakkını vermeyeceği ve akdi ilişki
kesilmediği sürece kıdem tazminatı hakkının da doğmayacağı” hükme bağlanmıştır65. Bunun 
gibi, 1475 sayılı İş Kanununun 14.maddesi yanında yürürlükten kalkan 53.maddesini de göz 
önünde bulunduran Yüksek Mahkeme, “işyerinin herhangi bir suretle bir işverenden başka bir 
işverene geçmesi halinde ihbar, kıdem ve yıllık ücretli izin hakları yönünden işçinin her iki 
işveren dönemine ait hizmet sürelerinin birlikte göz önünde tutulacağını” kararlaştırmıştır66.

Bunun sonucu, işyerinin devrinden önceki ve sonraki işverenler döneminde geçirilen 
toplam kıdem süresi üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tutarından da her iki işveren 
sorumlu tutulmuştur. Ancak, işyerini devreden işverenin bu sorumluluğu, işçiyi çalıştırdığı 
süre ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret düzeyi ile sınırlı olmuştur (1475 s. İş 
K.md.14/2). Bir başka deyişle, işçinin ilk işvereni yanında geçmiş hizmetleri de dahil bütün 
hizmetleri için en son ücreti üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tutarından son işveren 
sorumlu tutulmuştur. Ancak son işveren, işçinin ilk işveren yanında çalıştığı süre ve devir 
esnasındaki ücret düzeyi ile sınırlı olarak hesaplanan kıdem tazminatı tutarından ilk işvereni 
sorumlu tutmuş; yeni (son)  işveren eski (ilk) işverene sadece işçinin yanında çalıştığı süre ile 
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s.421; 28.11.1995, 24715/34812, Tekstil İşv.D., Ocak 1996, s.18; 9.HD, 15.01.1996, 24707/54, İşveren D., Mart 1996, 
s.18; 9.HD, 02.10.1996, 7732/18863, Çimento İşv.D., Kasım 1996, s.30; 9.HD, 04.05.2000, 2591/6577, TÜHİS, Kasım
2000 – Şubat 2001, s.63; 9.HD, 14.03.2001, 225/3914, TÜHİS, Mayıs – Ağustos 2001, s.61 

66 9.HD, 28.05.1987, 5197/5359, Tekstil İşv.D., Mayıs 1988, s.16 ve Yargıtay’ın 1987 Yılı Kararları; HGK, 25.11.1987, 
E.1987/9-382, K.1987/874, Tekstil İşv.D., Ağustos 1988, s.17; 9.HD, 25.03.1991, 12769/6444, Tekstil İşv.D., Eylül 1991, 
s.18; 9.HD, 30.04.1991, 5209/7823, TÜHİS, Mayıs 1991, s.13; 9.HD, 09.05.1994, 2379/7056, Tekstil İşv.D., Aralık 1994, 
Kararlar Eki; 9.HD, 03.04.1997, 746/6660, Tekstil İşv.D., Ağustos 1997, s.15 
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sınırlı tutardaki kıdem tazminatını rücu edebilmiştir. Bu durumda işçi, ya son işverenini 
tazminatın tamamından sorumlu tutan bir dava açabilmiş ya da eski ve yeni işvereni 
yanlarında çalıştığı süre ve ücret düzeyi ile sınırlı olarak ayrı ayrı dava edebilmiştir67. Bu 
nedenle,1475 sayılı İş Kanununda eski işverenin sorumluluğu sınırlı olarak kabul edildiğinden  
(md.14/2),eski işveren ile yeni işveren kıdem tazminatının tamamından “birlikte(müteselsilen) 
sorumlu” tutulamamıştır68. Ancak sınırlı bir sorumluluğu da olsa, eski işverenin sorumluluğu
taraflar arasında yapılacak herhangi bir “sözleşme ile ortadan kaldırılamamıştır”69. Buna 
karşılık, işyerinin devrinden sonra gerçekleşen kıdem tazminatı gibi, yapılan “fazla mesai” ve 
hak edilen  “yıllık ücretli izin” alacaklarından da sadece devralan yeni işveren sorumlu 
tutulmuş, devreden eski işverenin sorumluluğu kabul edilmemiştir”70.

4857 sayılı yeni İş Kanunu da Yargıtay’ın uygulamada bulduğu bu çözüm yolunu 
 aynen benimseyerek yasa hükmü haline getirmiştir. Buna göre, “işyeri veya işyerinin bir 
bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde 
işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte 
devralana geçer” (md.6/1). Bununla birlikte, “devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde 
ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludur. Ancak bu 
yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile 
sınırlıdır” (md.6/3). Öyleyse, yukarıda sözü geçen ve Borçlar Kanununda yer alan “cüz’i 
halefiyet” (md.179-180) hükümlerine göre Yargıtay tarafından üretilen çözüm yolu, yeni İş 
Kanununa özel bir hükümle nakşedilmiş olmaktadır. Bu hüküm, Türk Ticaret Kanununun 
“külli halefiyeti” düzenleyen 146. maddesinin iş ilişkilerine uygulanmasının doğurduğu
hüküm ve sonuçla tamamlanmıştır: “Tüzel kişiliğin birleşmesi veya katılması ya da türünün 
değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz” (md.6/4). Tıpkı
“ölüm halinde”sona eren işveren sıfatının kendiliğinden mirasçılara geçmesinde olduğu gibi... 
 4857 sayılı İş Kanunu, işçilik haklarının hesaplanmasında 1475 sayılı İş Kanununun 
“kıdem tazminatı” ile ilgili 14/2 ve “yıllık ücretli izinler” ile ilgili 53. maddelerinden yola 
çıkarak Yargıtay’ın çözümlediği “kıdem süreleri” konusunda da özel bir hüküm 
getirmektedir. Buna göre, “devralan işveren işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda 
işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür” 
(md.6/2). Öyleyse, bundan böyle sadece “kıdem tazminatı” ve “yıllık ücretli izin” sürelerinin 
hesabında değil, “ihbar önellerinin” ve “tazminatının” hesabı gibi diğer bütün “kıdeme 
dayalı” parasal haklar (ikramiyeler, primler) ile idari nitelikli “tayin” ve “terfilerde” de işçinin 
devreden işveren yanında işe başladığı tarih esas alınarak hesaplanma yapılacaktır. 
 Nihayet, sözleşmenin feshi konusunda Yargıtay kararlarını yasa hükmü haline getiren 
yeni İş Kanununa göre, “devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya 
işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı
sebep oluşturmaz” (md.6/5). Kanunun yukarıda incelediğimiz “devir tarihi” itibariyle “iş
sözleşmelerinin bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçmesini” öngören hükmüyle 
(md.6/1) uyum içinde olan bu hüküm de, işyerinin el değiştirmesinin devreden ve devralan 
işverenler ile iş sözleşmesi taraflarına sözleşmeyi fesih hakkını vermeyeceğini hükme 
bağlamaktadır. Ancak, devreden veya devralan işverenin “ekonomik”, “teknolojik” veya “iş
organizasyonunun” gerekli kıldığı fesih hakları ile iş sözleşmesi taraflarının sahip olduğu
“haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır” (md.6/5). Bir başka deyişle, devreden ve 
devralan işverenler ile iş sözleşmesi tarafı işçinin “ihbar önelli” ve “geçerli sebeple” 

 
67 9.HD, 04.05.1981, 5398/6475, TÜTİS, Eylül 1981, s.33; 9.HD, 19.01.1988, 11294/144, İşveren D., Mayıs 1988, s.17; 

9.HD, 20.09.1989, 4093/7207, Türk Kamu-Sen, Aralık 1989, s.57; 9.HD, 10.10.1989, 5729/7806, Tekstil İşv.D., Ocak 
1990, s.17; 9.HD, 17.03.1992, 14854/3123, İşveren D., Kasım 1992, s.17 

68 9.HD, 04.04.1990, 1102/4424, YKD, Ekim 1990, s.1482; 9.HD, 30.04.1991, 5209/7823, TÜHİS, Mayıs 1991, s.13; 9.HD, 
27.01.1994, 12002/779, YKD, Eylül 1994, s.1445 

69 9.HD, 08.12.1994, 13155/17394, YKD, Temmuz 1995, s.1060 
70 9.HD, 28.11.1994, 12716/16683, T.Maden-İş, s.38 
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(md.17,18) fesih hakları saklı olduğu gibi, sözleşmeyi  “haklı sebeple” (md.24,25) fesih 
hakları da saklı tutulmuştur.  
 

V- İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
 
A- İŞÇİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN İŞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
İşçinin iş görme borcunu ifa edeceği işin konusu hizmet sözleşmesinde belirlenir. Ancak 

yapılacak işin konusu hizmet sözleşmesinde belirtilmemiş ise, işveren yönetim hakkına
dayanarak verdiği emir ve talimatlar ile görülecek işi belirler. Genellikle işe alınan vasıfsız
işçilere yaptırılan işler böyledir. Ancak bu gibi durumlarda dahi işverenin verdiği emir ve 
talimatlarla belirlenen işler, “yasalara” ve “ahlak ve adaba” aykırı olamayacağı gibi 
“imkansız” da olamaz (BK md.20). Nitekim Yargıtay da bir kararında, vasıfsız işçinin işinin 
belirlenmesinde bu hususa bir sınır getirmektedir: “Genel olarak özel bilgi ve tecrübe 
istemeyen işlerde çalışan vasıfsız işçiyi işveren gördüğü lüzum üzerine diğer bir işe verebilir. 
Ancak yeni işin şartları birinci işe nazaran daha ağır ise, işverene aynı yetki ve takdir hakkını
tanımak mümkün olamaz”71.

Öte yandan, yapılacak işin sözleşmede tanımlanması yerine “elektrikçi”, “tornacı”, 
“kaportacı”, “dokumacı”, “muhasebeci”, “şoför” gibi belirli meslek isimleri verilerek işe
alınan işçiler, mesleklerinin gereği olarak “teamül” ve “dürüstlük kuralı” çerçevesinde 
kendilerinden beklenebilecek “yan işleri” de yapmak zorundadırlar. Örneğin görülen iş
itibariyle kullanılan malzeme ve araçların muhafaza ve taşınması ile havalandırma ve temizlik 
işleri asıl işe bağlı yan iş uygulaması içine giriyorsa, işçinin iş görme borcunun kapsamına da
girer. Bunun dışında işçi, sözleşmede kararlaştırılan işin dışındaki işleri görmekle yükümlü 
tutulamaz. Örneğin, elektrikçi trafonun, tornacı çalıştığı tezgahın temizlik ve bakımından 
sorumlu tutulabilir; ama fabrikanın süpürülmesinden ve temizliğinden sorumlu tutulamaz. 
Yeter ki aksi sözleşmede kararlaştırılmamış olsun... Sözleşmede işçinin yapacağı işin 
konusunun belirlenmesi halinde, işveren tek taraflı olarak işçinin işinin konusunu 
değiştiremez. Ancak sözleşmede işverene işçinin işini değiştirebilme konusunda yetki 
verilmişse, bu durumda işveren tek taraflı değişikliği yapabilir72. Doğal olarak, işverenin 
kendisine tanınan bu yetkisini de yine “yasalara” ve “ahlak ve adaba” aykırı olarak kullanması
söz konusu değildir. Bu anlamda işveren, “işçinin ücretinde indirime” yol açan bir iş
değişikliği yapamayacağı gibi (BK md.60); kendisine bugüne kadar yaptığı işten  “daha ağır
bir iş” vererek (örneğin vasıflı işçilikten vasıfsız işçiliğe geçirerek) hizmet sözleşmesinde 
“esaslı bir başkalaşma ve değişiklik” de yapamaz.  

4857 sayılı yeni İş Kanunu bu konuda da özel bir hüküm getirerek yapılacak 
değişikliğin önceden işçiye “yazılı olarak bildirilmesini” ve yine “işçinin rızasının yazılı
olarak alınmasını” şart koşmaktadır. Buna göre, “işveren iş sözleşmesiyle veya iş
sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri 
uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı
olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı
işgünü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz”. İşçinin kabul 
etmediği değişiklik önerisi üzerine işveren, “değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını” veya 
“iş sözleşmesini fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve 

 
71 9.HD, 25.03.1971, 14123/4889, N.ÇELİK, s.190, dn.81; Aynı yolda 9.HD, 19.09.1996, 5577/17549, EKONOMİ, 1996 Yılı

Emsal Kararları, s.133 
72 9.HD, 28.01.1997, 18661/1424, MESS 1997 Almanağı, T.CENTEL İncelemesi; N.ÇELİK, s.191 
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bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir” (md.22/1). Görüldüğü gibi, 
işverenin eskiden olduğu gibi iş değişikliğini kabul etmeyen işçinin “ihbar” ve “kıdem 
tazminatını” vererek iş sözleşmesini fesih hakkı ortadan kaldırıldığı gibi(1475 s. eski İş K. 
md.13); işçinin de “işverenin iş şartlarında tek taraflı esaslı surette değişiklik, başkalaşma” 
yaptığı gerekçesiyle iş değişikliğini kabul etmeyerek “haklı sebeple” iş sözleşmesini feshetme 
hakkı kaldırılmış bulunmaktadır (1475 s. eski İş K. md.16/II, e). Bunun yerine işverenin iş
değişikliğinin veya iş sözleşmesini feshinin  “işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından”
ya da “işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklandığını” yazılı olarak açıklaması
ve mahkemede bunu ispatlaması gerekmektedir.Zira, işçinin böyle durumlarda “iş güvencesi” 
hükümlerine dayanarak “17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilmesi”, ayrıca 
hüküm altına alınmıştır (md.22/1)  

 
Hemen belirtelim ki, dürüstlük kuralları çerçevesinde uygulamada Yargıtay,  “işçinin 

kendi yararına” olan “esaslı” iş değişikliğini reddederek sözleşmeyi feshetmesini “haklı”
görmemektedir73. Bunun gibi, işverenin elektrik kısıntısı nedeniyle iş saatlerinde değişiklik 
yapmasını74, fabrikada “ilikçi” olarak çalışan işçiyi işin daha yoğun olduğu “kalite kontrol-
tasnif bölümünde giysilerin ipliklerinin temizlenmesi işinde geçici olarak 
görevlendirmesini”75 çalışma koşullarının tek taraflı “ağırlaştırılması” (esaslı surette 
değiştirmesi ve başkalaştırması) olarak nitelendirmemiştir. Bu nedenle 1475 sayılı eski İş 
Kanunu zamanında işçiye “haklı sebeple fesih hakkı” (md.16/II,e) tanımayan Yüksek 
Mahkemenin, işveren bakımından bu sebepleri “haklı” veya en azından “geçerli” sebep 
sayması beklenebilir.   

Buna karşılık, yıllardan beri fabrikada “ipekli işlerinde” çalışarak ihtisas kazanan bir 
işçinin “yün işlerinde” çalışmaya zorlanması76 veya “temizlik işine” verilmesi77 ; “dokuma 
tezgahından” alınan işçinin “tuvalet işlerine” verilmesi78; çalıştığı kısımdan “daha ağır, daha 
zor ve tehlikeli” işte çalıştırılmak istenmesi79; normal “hafta içi” yapılan mesaiden “gece ve 
hafta sonu da çalışmayı gerektiren”  bir göreve verilmesi80 ; “personel şefliğinden” alındıktan 
hemen sonra kendisine “münasip bir iş” verilmemesi81, işçinin işinde tek taraflı “esaslı”
değişiklik olarak kabul edilip işveren “haksız” sayılmıştır.  

 Hemen ekleyelim ki, “tarafların kendi aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her 
zaman değiştirebilmeleri” de mümkün olduğu gibi, hatta bu değişikliğin daha “düşük ücretle” 
veya daha “ağır bir işde” yapılması da mümkündür. Ancak, “çalışma koşullarında değişiklik 
geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz” (md.22/1).  
 

B- İŞÇİNİN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
İşçinin işini göreceği yer de sözleşmede belirtilebilir. Sözleşme, bir iş sözleşmesi 

olabileceği gibi toplu iş sözleşmesi de olabilir. Bu gibi hallerde işveren kural olarak sözleşme 
hükümlerine uygun davranmak zorundadır. Ancak sözleşmede işin görüleceği yer ile ilgili 
böyle bir hüküm kararlaştırılmamışsa, işçinin işyerini yönetim hakkına dayanarak işveren 
belirler. Kaldı ki işin işverene ait işyerinde görülmesi esası , işçinin işini mutlaka işyeri 
sınırları içinde göreceği anlamına da gelmez. İşçi işin niteliği bakımından işini geçici veya 

 
73 HGK, 03.05.1975, E.1972/9-76, K.1974/48, İşv.D., Mart 1976, s.23; HGK, 15.10.1952, 183/119, EKONOMİ, I, s.109; 

F.DEMİR, İş Güvencesi, s.115; Ayrıca ücret artışını kabul etmeyip, yeterli görmeyip hizmet akdini fesheden işçinin 
tazminata hak kazanamayacağı hakkında bkz.: 9.HD, 24.09.1996, 8892/17737, İşveren D., Aralık 1996, s.15-16       

74 9.HD, 19.10.1976, 6929/19816, M.KUTAL İncelemesi, İHV, 1976, İş K.16, N:4  
75 9.HD, 09.11.2000, 11034/16085, TÜHİS, Kasım 2000 – Şubat 2001, s.57 
76 TD, 28.09.1953, 4650/119-N.ÇELİK, s.189, dn.78 
77 9.HD, 06.06.1983, 3193/5109, TÜTİS, Eylül 1983, s.23; 9.HD, 29.01.1986, 11746/935, YKD, Ekim 1986, s.1485 
78 9.HD, 08.09.1987, 6812/7383, Tekstil İşv.D., Aralık 1987, s.17-18 
79 9.HD, 07.06.1984, 5509/6255, Tekstil İşv.D., Mart  1986, s.16 
80 9.HD, 03.07.1996, 3709/15314, Tekstil İşv.D., Kasım 1996, s.16-7 
81 9.HD, 18.09.1990, 5528/9379, Tekstil İşv. D., Nisan 1991, s.18 
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sürekli olarak işyeri dışında da yapabilir. Buna örnek olarak  yapı ve montaj işinde çalışanlar 
ile ürün ve satış temsilcilerinin (pazarlamacıların) yaptığı işler  gösterilebilir.  

İş değişikliği gibi, işyeri değişikliği de öncelikle sözleşme hükümlerine uygun 
davranmayı gerektirir. Bu nedenle, birden çok işyeri bulunan bir işverenin, işçiyi kendisine ait 
işyerlerinden herhangi birinde çalıştırma yetkisini saklı tuttuğu sözleşme hükümleri geçerlidir. 
Örneğin bir bankaya giren işçi ile yapılan hizmet sözleşmesi genellikle işverenin işyeri 
değiştirme yetkisini saklı tuttuğundan, bir şehirden diğerine “tayin olan” banka çalışanlarının
buna uymak mecburiyetleri vardır. Nitekim, Yargıtay’ın kararlarında da; “toplu iş
sözleşmesinde işverenin sendika üyelerini (işçileri) aynı şehirdeki veya diğer şehirlerdeki 
görevlere serbestçe nakledebileceği kabul edilmişse”, işçinin buna karşı çıkması kabul 
görmemektedir82. Bunun gibi, “toplu iş sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, ücretinde bir 
eksiltme yapılmadan başka bir göreve verilen işçinin bu görevi kabul etmeyerek akdi 
feshetmesi” kıdem tazminatı talebinin reddini gerektirmiştir83. Aynı şekilde “işçinin çalıştığı 
Sincan Belediyesinin Büyükşehir Belediyesine  bağlanması ve kadrosunun nakledilmesi, 
kendisine mücerret olarak fesih hakkı vermez. İş şartlarında esaslı değişiklik için, işçinin 
Sincan Belediyesinden alınıp Büyükşehir Belediyesine ait başka bir işe verilmesi ve bunun 
sonucu iş şartlarının esaslı bir şekilde değişmiş olması gerekir”84. Tıpkı, “aynı bina içinde 
görevlendirmenin fiziki mekan, sosyal çevre ve ücret yönünden işçi aleyhine bir sonuç 
doğurmadığı” gerekçesiyle işçiye “haklı sebeple” fesih hakkını vermeyeceği gibi85...  

4857 sayılı yeni İş Kanunu anlamında bu gibi sebeplerin işveren bakımından “haklı”
(md.25) veya en azından “geçerli” (md.18) sebep sayılmaya edeceği kuşkusuzdur. Bunun 
gibi, işyeri değişikliği konusunda sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde de işveren 
“yönetim hakkına” dayanarak “iyi niyet kuralları” (MK. Md. 2) çerçevesinde bu yetkisini her 
zaman kullanabilir. Özellikle işletmenin ekonomik ve teknik zorunluluklarından kaynaklanan 
hallerde işçinin “işinin değiştirilmesi” gibi, “bir işyerinden diğerine nakledilmesi” de 
mümkündür86. Yeter ki  sözleşmede her hangi bir hüküm bulunmadığı için işverenin yönetim 
hakkına dayanarak yaptığı değişiklik, işçi bakımından ek bir külfet getirmesin...  

 
Nitekim. uygulamada  Yargıtay  “sözleşmede işverene böyle bir yetki verilmiş”

olmasına rağmen, “işçi aleyhine” sayılabilecek işyeri değişikliklerini kabul etmemektedir: 
“İşçi, Türkiye genelinde işverenin bütün işyerlerinde çalışma koşulunu hizmet akdinde açıkça 
kabul etmiş olsa bile, bu koşulun bağlayıcılığını mutlak olarak kabul etmek doğru olmaz. 
Nakil, işçinin sosyal ve ekonomik durumu ile sonraki durumu arasında işçi aleyhine büyük 
farklar yaratmamalıdır”87. Bunun gibi, “işyerinin taşınması halinde servis aracının
kaldırılması”, işçiye fesih halinde kıdem tazminatına hak kazandırmıştır88. Ayrıca işçinin 
çalıştığı işyerinin “uzak bir yere taşınması” 89 ; “işçinin tanker şoförlüğünden alınıp kamyon 
şoförlüğüne verilmesi” nedeniyle artık “belirli bir yerde değil çeşitli yerlerde çalışmak 
zorunda kalması” 90 ; “işçinin işinin Yatağan’da bitmesi nedeniyle Soma’ya naklinin 
yapılması”91 ; işçinin “irtibat bürosunda çalışırken fabrika işyerinde çalıştırılmak istenmesi”92 

82 9.HD, 05.11.1986, 8696/9799,Tekstil İşv.D., Nisan 1987; HGK, 13.01.1988, E.1987/9-478, K.1988//7, TÜHİS, Mayıs
1988, s.22; 9.HD, 15.11.1988, 8034/8836, Çimento İşv. D., Ocak 1989, s.29; 9.HD, 19.06.1995, 5219/22082, Tekstil 
İşv.D., Kasım 1995, Kararlar Eki 

83 9.HD, 28.01.1997, 18661/1424, MESS, 1997 Almanağı, T.CENTEL İncelemesi; N.ÇELİK, s.191 
84 9.HD, 05.04.1990, 1106/4455, TÜHİS, Mayıs 1990, s.13-14 
85 9.HD, 08.11.1999, 14476/16882, İşveren D., Kasım 1999, s.18 
86 9.HD, 20.06.1966, 4045/4218-S.SÜZEK, Fesih, s.118; Aynı yolda 9.HD, 22.03.1982, 1037/2931, TÜTİS, Temmuz 1982, 

s.17; Krş.: N.ÇELİK, s.189, dn.80; 9.HD, 02.05.2000, 2387/6493, TÜHİS, Kasım 2000 – Şubat 2001, s.68 
87 9.HD, 11.04.1988,2824/4094, YKD, Ocak 1989, s.51-53, Ü.NARMANLIOĞLU İncelemesi, İHV, İş Kanunu 16, N:7; 

N.ÇELİK, s.183 
88 9.HD, 13.01.1997, 17046/77, YKD, Haziran 1997, s.923-924; N.ÇELİK, s.185 
89 9.HD, 03.05.1973, 26166/14350, İHV, 1975, İş Kanunu 16, N:2, E.COŞKUN’un  İncelemesi  
90 9.HD, 14.09.1995, 7568/25752, İNTES İşv.D., Eylül-Ekim 1995, s.25; N.ÇELİK, s.190 
91 9.HD, 21.10.1983, 6227/8480, İHV, İş K. 16, N:6, M.EKONOMİ İncelemesi; N.ÇELİK, s.189, dn.80 
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işverenin hizmet sözleşmesinde tek taraflı “esaslı değişiklik” yapması olarak kabul edilmiş ve
bu gibi hallerde işçinin işverenle yaptığı hizmet sözleşmesini “haklı sebeple” feshedebileceği
ve kıdem tazminatına hak kazanacağı (1475 s. İş K.md.14/1) kararlaştırılmıştır93. Ayrıca, 
“devamlı işyeri değişikliğini” Disiplin Kurulu kararına bağlayan toplu iş sözleşmesi hükmü de  
“geçerli” sayılmıştır94.

Bütün bu sebeplerin bundan böyle de işveren bakımından “haklı” sayılmayacağı gibi 
“geçerli” de sayılmayacağı; iş sözleşmesi bu sebeplerden feshedildiği için  4857 sayılı yeni İş 
Kanununun 17 ve 21. maddelerine göre dava açan işçiye, “ihbar” ve “kıdem tazminatı”
dışında iş güvencesi hükümleriyle gelen “işten çıkarma tazminatlarına” da hak kazandırması
beklenebilir.  

 
C- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN İŞ VE İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
4773 sayılı Kanun ile “işyeri sendika temsilcilerine” işyeri ve iş değişikliği konusunda 

getirilen “iş güvencesi” hükümleri; işyeri sendika temsilcisinin “yazılı rızası” olmadıkça 
“çalıştığı işyerinin değiştirilmesini” ve “işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapılmasını”
engellemektedir. Aksi halde, sendika temsilcisinin yazılı rızası alınmadan yapılan değişiklik 
“geçersiz” sayılmıştır (4773 s.k. la değişik 2821 s. Sen.K.md.30/3).  

Bununla birlikte, iş sözleşmelerinin feshinde sadece “belirsiz süreli” hizmet 
 sözleşmesiyle çalışan temsilcilere tanınan bu güvence, “işyeri” ve “iş” değişiklikleri 
konusunda herhangi bir ayrım yapılmaksızın hem “belirli” hem de “belirsiz” süreli iş
sözleşmesiyle çalışan temsilcilere tanınmıştır. Gerçekten, ister belirli süreli ister belirsiz süreli 
hizmet sözleşmesiyle çalışıyor olsun, “yazılı rızası” alınmadıkça bir temsilcinin de “işyerinin 
değiştirilmesi” veya “işinde esaslı tarzda değişiklik yapılması” mümkün olamayacaktır. Aksi 
halde değişiklik “geçersiz” sayılacaktır (4773 s.k.la değişik Sen.K. md.30/3). Bu anlamda, 
temsilcinin ücret (veya düzenli ödenen ücret ekleri) düşüklüğüne yol açan iş ve işyeri 
değişiklikleri yanında, işçinin işini ağırlaştıran ve kendisine ek külfet yükleyen iş ve işyeri 
değişiklikleri de “esaslı tarzda” değişiklikler arasında sayılacaktır95. Daha önce temsilciye 
sadece “haklı sebeple” fesih hakkı veren (1475 s. İş K.md.16/II,e) ve “kıdem tazminatına” hak 
kazandıran bu değişiklikler artık “geçersiz” sayılacağından, aynı zamanda “iş güvencesi” ile 
ilgili hükümler de uygulama alanı bulabilecektir (4857 s. İş K. md.17-21). Bir başka deyişle, 
temsilcinin “yazılı rızası” alınmadan işveren tarafından verilen tek taraflı “iş” ve “işyeri” 
değişikliği konusundaki talimatlara temsilcinin uyma (itaat) borcu bulunmamaktadır. 

Öyleyse temsilcinin, ücret değişikliği hariç (4857 s.İş K. md.24/II,e,f), artık kaldırılan 
1475 sayılı eski İş Kanunun 16/II,e maddesine göre iş sözleşmesini işverenin tek taraflı
“esaslı bir tarzda değiştirmesi, başkalaştırması ve uygulaması” nedeniyle “haklı sebeple” 
feshederek kıdem tazminatına hak kazanması da söz konusu olmadığından, sözleşmesini 
feshetmeyerek işveren tarafından işten çıkarılmayı (sözleşmesinin feshedilmesini) beklemesi 
ve böylece “iş güvencesi” hükümlerinden (işe iade ve buna bağlı işçilik haklarından) 
yararlanma yoluna gitmesi gerekecektir. Ancak, “iş güvencesi” hükümlerinden yararlanmak 
isteyen işyeri sendika temsilcisinin, belirsiz süreli hizmet sözleşmesiyle çalışan bir temsilci 
olması gerektiği unutulmamalıdır (md.18). Belirli süreli hizmet sözleşmesiyle çalışan işyeri 
sendika temsilcisinin, “iş” veya “işyeri” değişikliği konusundaki talimata uymadığı için 
sözleşmesinin işveren tarafından feshi halinde “iş güvencesi” hükümlerinden 

 
92 9.HD, 25.03.1997, 22847/5905, Tekstil İşv.D., Haziran 1997, s.17-18 
93 9.HD, 02.11.1998, 13590/15501, TÜHİS, Şubat-Mayıs 1999, s.78; 9.HD, 16.09.1999, 10998/13244, TÜHİS, Kasım 1999-
Şubat 2000, s.73; HGK, 10.11.1999, E.999/9-47, K.999/924, Tekstil İşv.D., Mart 2000, s.18   

94 HGK, 08.03.2000, E.2000/9-55, K.2000/170, Tekstil İşv.D., Haziran 2000, s.19; Aksi görüş, 9.HD, 17.06.1999, 
9663/11148, TÜHİS, Ağustos 1999, s.54 

95 Bkz. F..DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.211 vd. 
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yararlanamayacağı, sadece zamanından önce feshedilen belirli süreli hizmet sözleşmesinin 
doğurduğu sonuçlardan yararlanacağı açıktır96.

Ekleyelim ki temsilcinin “iş” ve “işyeri” değişikliği konusunda “yazılı rıza” şartı
arayan hükümler “kamu düzeni” ile ilgili emredici hükümler arasındadır. Bu nedenle, işçinin 
işe girerken imzaladığı hizmet sözleşmesinde veya işyerinde yürürlükte bulunan bir toplu iş
sözleşmesinde, işçinin (temsilcinin) işyerini veya işini değiştirme hakkını işverene veren 
hükümler “temsilcilik” sıfatının devamı süresince uygulama alanı bulamayacaktır. Bir başka 
deyişle, işçinin “temsilcilik” sıfatını taşıdığı müddetçe bu hükümler “geçersiz” sayılacak, 
temsilcilik sıfatı kaybedildiği zaman bu hükümler tekrar uygulama alanı bulabilecektir. Bu 
nedenle, işçinin işe girerken “önceden” alınan “iş” ve “işyeri” değişikliği konusundaki “yazılı
rızaları” da temsilcilik görevinin devamı süresince geçersiz olacaktır. Buna karşılık temsilcilik 
sıfatı ve görevi devam ederken alınan “yazılı rıza”, işverene “iş” ve “işyeri” değişikliği
konusunda gerekli yetkiyi (hakkı) verecektir.Bu durumda rızası alınarak işyeri değiştirilen 
temsilcinin yeni işyerinde koşullar elveriyorsa temsilcilik sıfatı devam edecek; temsilci sayısı
yasada belirtilenin (Sen.K.md.34) üzerine çıkıyorsa temsilcilik sıfatı düşecektir. 

 
VI- ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA 
ZORUNLULUĞU

4857 sayılı yeni İş Kanununa göre,  “işverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları
işyerlerinde her yılın Ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar 
Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanununun ek 1. maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi 
meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler”. Daha önce   
%3 oranında “sakat”, %3 oranında “eski hükümlü” ve %2 oranında “terör mağduru” olarak 
belirlenmiş olan bu sayılar, yeni Kanunda toplam olarak “yüzde altı (%6)” ile sınırlanmıştır. 
“Ancak özürlüler için bu oran toplam oranın yarısından az olamaz” (md.30/1). Öyleyse, 
Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranın en az yarısı oranında “özürlü” çalıştırma zorunluluğu
bulunmakla birlikte, artık “eski hükümlü” ve “terör mağduru” çalıştırılması konusunda 
“mutlak” bir oran veya sayı öngörülmemiştir. Bu nedenle, örneğin %6 oranındaki tavan 
sayının “yarısı (%3)” özürlü olmak koşuluyla, diğer yarısı “eski hükümlü” ve “terör mağduru” 
olabileceği gibi, tamamı (%6) da “özürlü” olabilecektir.  Bu oranların hesaplanmasında
yarıma kadar olan kesirler “dikkate alınmaz”. Yarım ve daha fazla olanlar “tama 
dönüştürülür” (md.30/3). İşyerinin işçisi iken sakatlanan, eski hükümlü ya da terör mağduru 
olan işçilere, işe alınmalarında “öncelik” tanınır (md.30/4). Üstelik, mecbur olmadıkları halde 
“Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üstünde” işçi çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları
her bir “kontenjan fazlası işçi” için “sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendisi, yüzde 
ellisini Hazine öder”. Aynı kural, Bakanlar Kurulunca belirlenen oranların içinde kalsa bile, 
“çalışma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiş özürlüyü çalıştıran işverenler” için de 
geçerlidir.Bu işverenler de “bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin” yarısını öder(md.30/10). 

 İşverenlerin “bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü oldukları işçi sayısı” ise, “aynı il 
sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin toplam işçi sayısına göre hesaplanır”
(md.30/1). İşçi sayısının tespitinde ise, “belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş
sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, 
çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür” (md.30/2). Buna 
karşılık, 1991 tarihli ve  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 1995 yılında 4131 sayılı
Kanunla97 getirilen Ek Madde, “elli ve daha  fazla sayıda daimi işçi çalıştıran işverenler”

96 Bkz.. F. DEMİR, İş Hukuku ve Uygulaması, s.212 
97 RG, 16.11.1995, 22465 
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hükmüne yer vermektedir (Ek md.1/B). Yargıtay’a göre “daimi işçi” ile kastedilen, belirsiz 
süreli hizmet sözleşmesiyle çalışan işçilerdir98. Kısa süreli  kampanya işlerinde çalıştırılan ve 
dönem sonu işten ayrılacak olan belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan “geçici” mevsimlik 
işçiler, daimi işçi kabul edilmez99. Bu durumda, 4857 sayılı yeni İş Kanunu 3713 sayılı
Kanunun ilgili maddesindeki “daimi işçi” deyimine dokunmadan “belirli” ve “belirsiz” süreli 
iş sözleşmesiyle çalışanları esas aldığına ve çalıştırılacak “terör mağduru” %2 oranındaki işçi 
sayısını da Bakanlar Kurulunca belirlenecek %6 oranındaki “tavan sayının” içine dahil 
ettiğine göre, bundan böyle “sonraki kanun” olan yeni İş Kanunu hükümleri uygulanacak 
demektir. Buna göre, terör mağdurlarının çalıştırılmasında da esas alınacak işçi sayısının
tespitinde, sadece “belirsiz süreli iş sözleşmesiyle” çalışan “daimi işçiler” değil, aynı zamanda 
“belirli süreli iş sözleşmesiyle” çalışan “geçici” işçiler de dikkate alınacaktır.   

Kanunun amacı, iş bulmakta zorluk çeken özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru 
kişilerin topluma kazandırılmalarına yardımcı olmaktır. Nitekim özürlü ve eski hükümlülerin 
nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, ücret ve özel çalışma koşulları ile bunların
işverenlerce işe alınmalarının usul ve esasları bir tüzükle düzenlenmiştir100. Buna göre, 
“özürlü” işçiler bedensel, zihinsel veya ruhsal  özürleri sebebiyle çalışma gücünün en az 
%40’ından yoksun oldukları ve bir işte çalışabilecekleri sağlık kurulu raporuyla belgelenen 
kişilerdir (Tüz.md.2). “Eski hükümlü” ise, “kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere 
ilişkin özel hükümler saklı” kalmak koşuluyla (İş K. md.30/9), altı aydan daha uzun süreli bir 
hapis cezası almış olanlar ile devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş olanlar ve 
ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı olanlardır (Tüz.md.2). “Terör mağduru” ise, terör 
eylemleri nedeniyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er 
veya erbaşların varsa eşleri, yoksa çocuklarından birisi, çocukları da yoksa kardeşlerinden 
birisi veya malul olup da çalışabilir durumda olan işçilerdir (3713 s.k. Ek md.1/B). Bu konuda 
öngörülen yönetmelik de çıkarılmıştır101.

İşverenler, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi ihtiyacını “İş Kurumu aracılığı 
ile sağlarlar” (İş K. md. 30/5). Yukarıda belirtilen oranlarda özürlü, eski hükümlü ve terör 
mağduru işçisi bulunmayan işverenler, eksik miktardaki özürlü, eski hükümlü ve terör 
mağduru işçi sayısını İş Kurumuna bildirmek ve eksikliklerin tamamlanmasını istemek 
zorundadırlar. İşverenler, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru eksikliklerini İş Kurumu 
aracılığı olmadan tamamlamışlarsa, bu durumu da bir ay içinde kuruma bildirmek ve gider 
karşılığını ödemek koşuluyla yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılırlar.  

Kanunun bu emredici hükmü karşısında, uygulamada işverenler “uygun iş yokluğunu”
veya “kadro bulunamamasını neden göstererek” özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru 
çalıştırma yükümlülüğünden kurtulamamaktadırlar102. Bununla birlikte, Kanunun amacına 
uygun olarak “işçinin meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırılmaları” da
şarttır (md.30/1). Bu nedenle, Türkiye İş Kurumunun özellikle aranan mesleki nitelikleri haiz 
özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarını işyerlerine göndermeleri hem işçiler hem de 
işyerleri bakımından zorunludur. Aksi halde, işverenin sadece yasal “çalıştırma 
yükümlülüğüne” dayanarak işyerlerine özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru göndermek, 
işyerinde “bütün gün gazete okuyarak” veya “boş oturarak para alan” işçiler için “onur ve 
haysiyet kırıcı” olabileceği gibi,  işyerlerini de “işçilere yardım ve bağışta” bulunan “hayır
kurumlarına” dönüştürebilir. Bunun da Anayasanın “her Türk vatandaşına” tanıdığı “hukuk 
düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme hak ve yetkisi“ ile “sosyal devlet” ilkesine aykırı

98 9.CD, 20.12.1989, 3777/4939, TÜHİS, Şubat 1990, s.16-17 
99 9.HD, 28.06.1989, 1978/3363, Tekstil  İşv.D., Nisan-Mayıs 1990, s.16-17; 9.HD, 12.11.1996, 5436/6488, Tekstil İşv.D., 

Temmuz 1997, s.13-14; 9.CD, 28.12.1993, 5163/5763, Tekstil İşv.D., Mart-Nisan 1994, s.15-16 
100 Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük, RG 16.03.1987, 19402; Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük, RG 

17.03.1987, 19403 
101 RG, 29.03.1996, 22595 
102 9.CD, 05.05.1993, 1297/2168, Tekstil İşv.D., Ağustos 1995 
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düşeceği açıktır (Any. Başlangıç hük. fık.6 ve md.2). Zira devlet, artık “merhamet” ve 
“alicenaplık” duygularını tatmin eden ortaçağın “yardım devleti” değil, topluma karşı bir 
“alacak hakkı” gibi ileri sürülebilen sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerin tanındığı 
çağdaş “sosyal hukuk devleti”dir. Esasen, yardım edileni yardım edene karşı “medyun”, 
“minnet” ve “şükran” borcu içinde bırakan ve bu nedenle “insan onurunu ve haysiyetini” 
zedeleyen yönü ağır basan “yardım” kavramı ile insanı yardıma muhtaç olmadan “hukuk 
düzeni içinde onurlu (ve haysiyetli) bir hayat sürmesini” sağlayan “sosyal hak” kavramı
arasındaki temel fark da buradadır103 

Bu nedenle, yeni İş Kanunu da Anayasanın “özüne ve sözüne” uygunluğu sağlamak 
amacıyla,  bu maddeye aykırılık hallerinde tahsil edilecek idari para cezalarının “Türkiye İş 
Kurumu bütçesinin Maliye Bakanlığınca açılacak özel tertibine gelir kaydedileceğini”;  bu 
hesapta toplanan paraların da “özürlü ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki 
rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere Türkiye İş 
Kurumuna aktarılacağını” hükme bağlamıştır. Gerçi, bu hesapta toplanan paraların ne derece 
yeterli olacağı sorusu akla gelmiyor değildir. Ancak, “özürlü” ve “eski hükümlü” işçilere 
meslek kazandırarak onların işyerlerinde “üreten” ve karşılığında “yardım” değil “ücret 
hakkına” sahip olarak “onurlu bir hayat süren” vatandaşlar olması, “sosyal devletin” amacına
uygun düşmektedir.Bununla birlikte,sadece “özürlü ve eski hükümlüye” meslek kazandırmayı
öngören, “terör mağdurlarından” söz etmeyen yasanın gerekçesi anlaşılamamaktadır.     

 Nihayet, işverenlerin özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma 
yükümlülüğüne uymaması halinde öngörülen yaptırımlar “hukuki” ve “cezai” niteliktedir. 
Ancak, “hukuki” yaptırım sadece işyerinden “malulen” (sakatlandığı için) ayrılmak zorunda 
kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler için öngörülmüştür. Gerçekten, “bir 
işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski 
işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işlerine veya benzeri işlere 
boş yer varsa derhal, yoksa  boşalacak ilk işe o andaki şartlarla başka isteklilere tercih 
ederek almak zorundadır”. Aksi halde, “aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş
sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 
altı aylık ücret tutarında tazminat öder” (md.30/8). Öyleyse, sadece işyerinin eski işçisi olan 
“özürlülere” tanınan bu hak, “eski hükümlü” ve “terör mağdurlarına” tanınmamıştır. 

Buna karşılık, “cezai” yaptırım her üç kategorideki işçiler için öngörülmüş; ayrıca bir 
kereye mahsus değil, her bir eksik “özürlü” ve “eski hükümlü” çalıştırma yükümlülüğü
karşılığı “her ay için” uygulanması gereken “yedi yüz elli milyon lira” tutarında bir ceza 
belirlenmiştir (md.101)104. Burada da dikkat çeken husus, Kanunun sadece “özürlü” ve “eski 
hükümlü” çalıştırmaya ilişkin olarak uygulanacak cezaya değinmiş olması; buna karşılık,
“terör mağdurlarına” değinmemiş olmasıdır. Bunun nedeni, cezai yaptırımın 3713 sayılı
Kanunda öngörülmüş olmasıdır. Buna göre, “terör mağduru” çalıştırma yükümlülüğüne 
uymayan işveren veya işveren vekilleri hakkında, çalıştırılmayan her terör mağduru başına ve
çalıştırılmadıkları her ay için “asgari ücretin 10 katı tutarında” para cezasına hükmolunur (Ek 
md.1). Görüldüğü gibi, İş Kanununda öngörülen diğer cezalarla karşılaştırıldığında oldukça 
“caydırıcı” sayılabilecek bu cezalar, “idari” nitelikte olup “gerekçesi belirtilmek suretiyle 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilir” (md.108). Yargıtay da 
para cezalarının “gerekçeli”105 ve eksik işçi çalıştırmanın “kasıtlı” olmasını aramaktadır106.
Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek bakımından, terör mağdurları ile ilgili olarak 
verilecek cezaların da İş Kanununda hükme bağlanması yerinde ve uygun olurdu. Bunun 
sonucu bu cezaların da “Türkiye İş Kurumunun bütçesinin  Maliye Bakanlığınca açılacak özel 

 
103 Geniş bilgi için bkz. F. DEMİR, Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir, 1998, s.267 vd. 
104 9.HD, 01.04.1993, 867/1650, Tekstil İşv.D., Ekim 1993 
105 9.CD, 20.03.1990, 542/1216, Tekstil İşv. D., Ağustos 1990, s.20 
106 9.CD, 12.04.1990, 966/1579, Tekstil İşv.D., Temmuz 1990, s.13-15; N.ÇELİK, s.92-93 
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tertibine gelir kaydedilmesi” ve “Türkiye İş Kurumuna aktarılması” mümkün olabilir; bu 
Kurumca yürütülen “mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon, kendi işini kurma ve bu gibi 
projelerden” terör mağdurlarının da yararlandırılması mümkün olabilirdi.  
 

VII- ÜCRET  
A- ÜCRETİN TAM VE ZAMANINDA ÖDENMEMESİ
4857 sayılı yeni İş Kanunu “ücretin gününde ödenmemesi” nedeniyle işçinin “iş

görme borcunu” yerine getirmekten kaçınabileceğini ve bunun “toplu” bir harekete 
dönüşmesi halinde “grev” sayılamayacağını hükme bağlamıştır. Buna göre, “ücreti ödeme 
gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme 
borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme 
borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak 
nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı
uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni 
işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz” (md.34/1,2).Görüldüğü gibi, “yirmi günlük” 
bir süre ile sınırlandırılmış bulunan “ücretin ödenmemesi” hali, “mücbir (zorunlu) nedenler” 
dışında işçilere “iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma” hakkını tanımaktadır. Klasik 
mücbir sebepler arasında sayılan “deprem, su baskını, yangın gibi” doğal afetler yanında 
“hastalık” halinin de sayılabileceği bu sebeplere, uygulamada mahkeme kararları ile açıklık
getirileceği kuşkusuzdur. Ayrıca, Kanunda işçilerin “kişisel kararlarına” dayanarak “topluca” 
iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınmaları, grevi “kanun dışı” olmaktan kurtaracak bir 
unsurdur. Aksi halde, bir örgüt (sendika) kararına dayanarak böyle bir harekete girişmeleri, 
hareketin “kanundışı grev” sayılmasına yetecektir (TİSGLK md.25). İş Kanununun bu yeni 
hükmünün, Anayasanın “angarya yasağı” (md.18/1) ve Borçlar Kanununun “borcun ifa tarzı”
(md.81) hükümlerinden yola çıkarak düzenlendiği görülmektedir107 

Bununla birlikte, ücretin ödenmemesi halinde işçinin iş görme borcunu yerine 
getirmemek için “yirmi gün” beklemesine gerek kalmadan iş sözleşmesini  “haklı sebeple” 
feshederek kıdem tazminatına hak kazanması da mümkündür. Çünkü İş Kanunu, “işveren 
tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap 
edilmez veya ödenmezse”, iş sözleşmesinin “haklı sebeple derhal feshedilebileceğini” hükme 
bağlamıştır (md.24/II,e). Bunu gibi, “ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden 
ödenmesinin kararlaştırıldığı” hallerde, işçiye yeterli iş verilmemesi nedeniyle uğradığı ücret 
kaybının “zaman esasına göre hesaplanıp ödenmemesi” de aynı hakkı doğurur (md.24/II,f). 
Öyleyse işçinin ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi halinde “yirmi günlük” süreyi 
beklemeden ve “greve” gitmeye gerek kalmadan iş sözleşmesini kıdem tazminatını alarak 
feshetmek hakkı (1475 s.k. md.14) saklı tutulmaktadır.  

Uygulamada, işçinin muvafakatini almadan tek taraflı olarak işveren tarafından yapılan 
ücret indirimleri ile ödeme günlerindeki gecikmeleri kapsamına alan bu hükümler; sadece asıl
(çıplak) ücretlerde yapılan değişikliği değil, tam ve zamanında ödenmeyen ücret eklerini de 
kapsamına almaktadır.108 Bu anlamda, “ücretin düşürülmesi ve fazla çalışma ücretinin 
ödenmemesi” işçiye haklı sebeple fesih hakkı verdiği gibi109 “primli işten primsiz işe isteği
dışında geçirilen” işçi de haklı sebeple fesih hakkına sahip olur110. Ayrıca, “sigortasız

107 Bilim Komisyonu tarafından Hazırlanan İş Kanunu Tasarısı, MESS, istanbul,2002,s.84 
108 9.HD, 24.04.1995, 47/13930 ve 05.10.1995, 9523/30512, T.Maden-İş, s.42-43; 9.HD, 08.09.1967, 7305/7352, 

ÇENBERCİ, s.369; 9.HD, 20.10.1967, 8702/9760, EGEMEN, I, s.182; GÜNAY, İş Kanunu 1, md.16, s.971 
109 9.HD, 08.03.1988, 550/2729, Tekstil İşv.D., Ağustos 1998, s.18; 9.HD, 14.01.1997, 17600/145, Tekstil İşv.D., Mart 1997, 

s.19; 9.HD, 31.05.2000, 4104/7679, TÜHİS, Kasım 2000 – Şubat 2001, s.55 
110 9.HD, 05.05.1992, 2631/5011, Tekstil İşv.D., Eylül-Ekim 1992, s.42 
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çalıştırılan” işçi111 ve “rızası olmadan” işveren tarafından “ücretsiz izne çıkarılan” işçi de 
sözleşmeyi haklı olarak feshedebilir112. Bunun gibi, işçinin “tam” veya “hiç ödenmeyen” 
ücreti yanında, “zamanında” ödenmeyen ücreti113 ve “gerçek ücretin bordroya 
yansıtılmaması”114 da haklı sebeple fesih hakkını doğurur. Üstelik işverenin mali imkansızlık
içinde bulunması işçinin bu hakkını engellemez115.

Buna karşılık, “unutkanlık” nedeniyle ödemenin gecikmesi, beklenen “para havalesinin” 
gelmemesi veya “kasa anahtarının” bulunamaması nedeniyle ödemelerin gecikmesi, “ücretin 
ödenmemesi” veya “zamanında ödenmemesi” olarak nitelendirilemez. Bu nedenler işveren 
bakımından “mücbir sebep” sayılacağından, işçinin “haklı sebeple” fesih hakkı olmadığı gibi, 
ödemelerin “yirmi gün” gecikmesi işçiye “iş görme borcunu ödemekten kaçınma” hakkını da
vermez. İş görme borcunu ödemekten kaçınma ve haklı sebeple fesih için, “işverenin 
gerçekten ücret ödemekten kaçınmasının varlığı” şarttır116.

B- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETİ
1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’ a göre, 

yalnız Cumhuriyet’ in ilan edildiği 29 Ekim günü “ulusal bayram” dır. Bayram, 28 Ekim 
günü saat 13.00’ de başlar 29 Ekim günü devam eder. Bunun dışındaki resmi ve dini bayram 
günleri ile yılbaşı günü “genel tatil günleri” olarak kabul edilir. 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30
Ağustos resmi bayram günleri ile 1 Ocak yılbaşı günleri “birer gün”; Ramazan ve Kurban dini 
bayram günleri ise arife günleri saat 13.00’ den itibaren başlamak üzere sırasıyla biri 3.5 gün, 
diğeri 4.5 gündür. 

Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri “resmi daire ve kuruluşlar” tatil 
edilir. İş Kanunu kapsamında bulunan işyerleri de bu günlerde işçilere “herhangi bir iş
karşılığı olmaksızın” ücret ödeyerek “tatil etmek” durumundadırlar. Ancak, eskiden olduğu
gibi, yeni İş Kanununa göre de  “ulusal bayram” günü olan 29 Ekim günü hariç, diğer bayram 
ve yılbaşı (genel tatil) günlerinde “işyerinde çalışılacağı” taraflarca “kararlaştırılabilecektir”. 
“Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise söz konusu günlerde çalışılması için işçinin 
onayı gerekir” (.md.44).  Bununla birlikte, 29 ekim günü hem “resmi” hem “özel” bütün 
işyerlerinin kapatılması gerektiğinden (2429 s.K.md.2), bu günlerde “işyerinde çalışılacağı”
yolundaki  sözleşme hükümleri geçersiz sayılacaktır. Buna karşılık otel, lokanta, eczane, 
hastane, vs. gibi işin niteliği gereği sürekli çalışmak zorunda kalan işyerleri, yeni bir yasal 
düzenleme yapılıncaya kadar bu hükümden muaf tutulmak gerekir. Esasen 29 Ekim günü 
işyerini kapatmayanlar hakkında herhangi bir “cezai yaptırım” öngörülmediği için, Yargıtay 
da “sanığın beraatına” hükmetmiştir117.

İş Kanununa göre “ulusal bayram ve genel tatil günü” olarak kabul edilen günlerde, 
işyerlerinde işçiler “çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretini tam olarak; tatil 
yapmayarak çalışırlarsa, çalıştıkları günlerin ücretleri bir kat fazlasıyla ödenir”. Yüzde 
usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücreti “o hafta içinde 
işçinin elde ettiği yüzde ücretlerinin altıya bölünmesi ile elde edilir” (İş K.md.47). Kanunda 
yazılı “bir kat fazlasıyla” deyiminden, “bir iş karşılığı olmaksızın anılan günlerde çalışanlara 

 
111 9.HD, 22.10.1986, 8408/9469, Tekstil İşv.D., Kasım 1987, s.16; 9.HD, 20.02.2002, 17618/3006, İşveren D., Haziran 

2002, s.17 
112 9.HD, 23.12.1996, 16196/23959, Tekstil İşv.D., Şubat 1997, s.19; 9.HD, 06.12.2000, 13381/18384, İşveren D., Temmuz 

2001, s.16; Uzun süreli ücretsiz izne çıkarmanın işveren tarafından fesih anlamına geleceği hk.bkz.: 9.HD, 26.10.2000, 
10391/4924, TÜHİS, Kasım 2000 – Şubat 2001, s.76 

113 9.HD, 31.05.1988, 5349/6142, Tekstil İşv.D., Temmuz 1988, s.18 ve bu kararı onaylayan HGK, 29.03.1989, E.1989/9-
132, K.989/210, Tekstil İşv.D., Mart 1990, s.20; 9.HD, 03.11.1988, 7893/10264, Tekstil İşv.D., Mart 1989, s.17 

114 9.HD, 08.09.1987, 6812/7383, Tekstil İşv.D., Aralık 1987, s.17 
115 9.HD, 07.05.1991, 137/8207, Tekstil İşv.D., Eylül 1991, s.17 
116 N.ÇELİK, s.184 
117 2.CD, 17.09.1985, 6678/6909, İşveren D., Aralık 1985, s.19; N.ÇELİK, s.273-274; 2.CD, 09.11.1982, 6142/6202, Ajans 

TÜBA, İİÇB, 11 Nisan 1983 
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ilave bir yevmiye verilmesi” anlaşılmak gerekir; “ayrıca iki yevmiye” şeklinde 
yorumlanamaz118.

C- HAFTA TATİLİ ÜCRETİ
1924 yılında çıkarılan 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu ise, “nüfusu on bin veya daha çok 

olan şehirlerdeki” bütün işyerlerinin “haftada altı günden fazla çalışmalarını yasak” ederek 
“bir gün tatil” yapmalarını “zorunlu” kılmıştır (md.1,2). Kanun, sanayi dışında kalan işlerden, 
sadece tarım, avcılık, balıkçılık ormancılık ve benzeri işleri kapsam dışı bıraktığından (md.3), 
sanayi gibi ticari ve diğer hizmet sektöründe çalışanlar da bu hükümden yararlanacaktır.  

Eskisinde yer almadığı gibi, 4857 sayılı yeni İş Kanununda da hafta tatilinin Pazar günü 
olacağı yolunda bir hükme yer verilmemiştir. Hafta tatilinin “Pazar günü” olacağı yolundaki 
hükümlere 394 sayılı Hafta Tatili Kanununda (md. 5,6,7) yer verilmiştir. Bu nedenle kural, 
hafta tatilinin “Pazar günü” yapılmasıdır. Bununla birlikte, Pazar günleri de çalışmak zorunda 
olan  işyerleri bulunabilir. Kanun bu işyerleri için bir istisna hükmü getirerek, bu işyerlerinde 
çalışan işçilere hafta içi bir günün hafta tatili olarak kullandırılmasını öngörmüştür. 
Gerçekten, “hastane, eczane, su, elektrik, gaz, telefon, vapur, matbaa, müze, tiyatro, konser, 
eğlence yerleri, otel, lokanta, kahvehane, mevsimlik işler, turistik eşya satan ticarethaneler” 
gibi “sürekli çalışma zorunluluğu bulunan işyerleri” ile “bekçilik ve kapıcılık” gibi “Pazar 
günleri de çalışılması gereken işlerde” çalışanlara “hafta içinde kesintisiz en az yirmi dört 
saat dinlenme (hafta tatili) verilir” (Haf.Tat.K.md.4,5,6; İş K.md.46/1). Bunun gibi, “postalar 
halinde” çalıştırılan işlerde çalışan işçilere de haftanın bir günü “24 saatten az olmamak”
üzere münavebeli hafta tatili verilmesi zorunludur119. Hemen ekleyelim ki hafta tatilinde 
Pazar günü çalışmasını sürdürmek isteyen işyerlerinin belediyelerden “ruhsat” almaları
zorunluluğu vardır (Haf.Tat.K.md.8).  

İşçinin ücretli hafta tatiline hak kazanabilmesi için, hafta tatilinden önceki altı iş
gününde günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış ve haftalık 45 saatlik iş süresini 
tamamlamış olması gerekir. İşçiye hafta içinde bir gün hafta tatili veriliyorsa, bu gibi 
durumlarda işçinin Pazar günü de dahil olmak üzere günlük iş sürelerine uygun olarak haftalık
iş süresini tamamlamış olması gerekir (İş K.md.46/1). Bununla birlikte, uygulamada en çok 
karşılaşılan uyuşmazlık konularından biri, işçilerin hafta tatili gününde (Pazar veya diğer 
günlerde) çalıştırılmak istenmesinden kaynaklanmaktadır. Hemen belirtelim ki, işveren hafta 
tatilinde çalışma talebini kabul etmeyen işçiyi, “haklı nedenle” (İş K.md.25/II,h) tazminatsız
olarak işten çıkaramayacağı gibi, “geçerli nedenle” de (İş K. md.18) çıkaramaz. Kanunun 
“emredici” nitelikteki bu hükmünün  aksinin sözleşmelerle dahi kararlaştırılması mümkün 
değildir. Bir başka deyişle, işveren işçisine hafta tatili vermek zorundadır. Gerçi, 1475 sayılı
eski İş Kanununda öngörülen “idari para cezası” (md.99/B,2) yeni iş Kanunda kaldırılmıştır. 
Ancak Hafta Tatili Kanununda öngörülen para cezası devam ettiği gibi (md.10), Kanun 
koyucu “ulusal bayram ve genel tatil günleri” için öngördüğü ve bu günlerde “çalışılıp
çalışılmayacağının toplu iş sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabileceği” yolunda 
bir hükme (md.44), “hafta tatili” konusunda yer vermemiştir Öyleyse, “hafta tatilinde” 
çalışılacağı yolunda “toplu iş sözleşmelerine veya iş sözleşmelerine” konulacak hükümler de 
“geçersiz” olacak demektir.  

Bununla birlikte, gerek cezaların yetersiz kalması gerekse işçilerin ihtiyaçları nedeniyle 
kanuna aykırı da olsa hafta tatili çalışmalarının ülkemizde yaygın bir uygulama alanı bulduğu
bilinen bir gerçektir. İşte işverenin işçisini normal haftalık iş süresini tamamladıktan sonra 
hafta tatili günü de çalıştırdığı bu gibi hallerde işçiye hafta tatili ücreti dışında %50 artırımlı

118 9.HD, 17.01.2002, 20311/299, İşveren D., Nisan 2002, s.15 
119 Postalar Tüz.md.10 ve 9.HD, 09.11.1989, 6561/9664, İşveren D., Şubat 1990, s.18 
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ücret ödemek zorundadır. Bir başka deyişle, işçinin kendisine bir iş karşılığı olmaksızın
ödenen bir gündelik hafta tatili ücretine ek olarak ödenmesi gereken %50 artırımlı bir buçuk 
gündelikle birlikte, toplam iki buçuk gündelik tutarında ücret ödenmesi gerekir. Yargıtay, 
haftalık iş süresini aşan bu çalışmaları “fazla çalışma” kabul ettiğinden, ücretinin de %50 
artırımlı ödenmesini kararlaştırılmıştır120.

Buna karşılık hafta tatilinde çalıştığının ispat külfetini işçiye121; hafta içinde bir gün izin 
verildiğinin veya ücretinin ödendiğinin ispat külfetini işverene122 yükleyen Yargıtay’ımız; 
işçi, hafta tatilinden önceki kanuni 45 saatlik haftalık iş süresini tamamlamadığı takdirde, 
hafta tatili günü çalışmış olmasından dolayı kendisine ancak normal ücretinin 
ödenebileceğini, ek ücret isteyemeyeceğini kararlaştırmıştır123. Bunun gibi, hafta içinde 
kendisine 24 saatlik bir dinlenme süresi verilen vardiya usulü çalışan bir işçinin, cumartesi 
günü saat 24.00’de vardiyaya girip pazar günü saat 8.00’de çıkmasını hafta tatili çalışması
saymadığından zamlı ücret ödemesini kabul etmemiştir.124 Buna karşılık hafta içinde bir gün 
hafta tatili kullanılmış olsa bile, hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmeleriyle ayrıca “Pazar 
günü” çalışmalarının zamlı ödeneceği taraflarca kararlaştırılabilmektedir. Nitekim Yargıtay, 
kendilerine “hafta içinde bir gün tatil” verilmiş olsa bile, toplu iş sözleşmesinde “Pazar günü 
çalışan işçilere o günün ücretinin %150 zamlı olarak ödeneceği” kararlaştırılmış ise, vardiya 
sistemi gereği pazar günü çalışan işçilere “o güne ait ücretlerinin %150 zamlı ödenmesi 
gerektiğini” hükme bağlamıştır125.

Ekleyelim ki, ulusal bayram ve genel tatil günlerinden birinin “hafta tatiline” (örneğin 
pazar gününe ) “tedahül etmesi” (rastlaması, geçişmesi) halinde de “sadece bir tatil günü 
ücretinin” verilmesi gerektiği kabul edilmiştir126. Aynı şekilde, ulusal bayram ve genel tatil 
günlerinden birinin çalışılmayan cumartesi gününe rastlaması halinde de “bunun tamamen bir 
takvim rastlantısı olduğu” kabul edilmiş; ayrıca bir ücret ödenmesine gerek görülmemiştir127.
Ancak, ulusal bayram ve genel tatil gününe rastlayan hafta tatili veya çalışılmayan Cumartesi 
günü işyerine giderek “çalışan işçiye”, haftalık 45 saatlik normal iş süresinin üstünde yapılan 
bu çalışması “fazla çalışma” sayılarak %50 artırımlı ödenmek zorundadır. Bir başka deyişle, 
hafta tatili (Pazar) çalışmalarında olduğu gibi, işçi geçişmeli (rastlantılı) bu günlerde çalışması
karşılığı bir günlük tatil ücretine ek olarak bir buçuk günlük “hafta tatilinde çalışma ücreti” ile 
birlikte toplam iki buçuk günlük ücrete hak kazanır. Hemen ekleyelim ki “hafta tatili” ücreti 
gibi, “ulusal bayram ve genel tatil ücretinin” tespitinde, hazırlama, tamamlama ve temizlik 
işleri de dahil  işçilerin fazla çalışma ücretleri, primler, ikramiyeler ve sosyal yardımlar 
hesaba katılmaz. Yargıtay da, ulusal bayram ve genel tatil günü ücretinin “çıplak ücret” 
üzerinden hesaplanacağını belirtmiştir128.

D- YILLIK İZİN ÜCRETİ
4857 sayılı İş Kanununun yıllık izinler konusunda getirdiği yeniliklerin başında, izin 

sürelerinin ikişer gün arttırılması ile 20 günden az izin kullanamayacak olan 18 yaşından 
küçüklere elli ve daha yukarı yaştaki işçilerin ilave edilmesi olmuştur. Buna   göre, işçilerden 
“hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar olanlara yılda 14 günden; beş yıldan fazla (altı yıl) ve 

 
120 9.HD, 27.09.1984, 7043/8302, TÜTİS, Ocak 1985, s.21; 9.HD, 23.05.1996, 37960/11745, GÜNAY, İş Kanunu 2, s.1716; 

N.ÇELİK, s.270; M.EKONOMİ, c.I, s.298; SÜMER, s.121, NARMANLIOĞLU, I s.531 
121 9.HD, 14.04.1997, 1674/7413, GÜNAY, İş Kanunu 2, md.41, s.1708 
122 9.HD, 18.12.1996, 14576/22643, GÜNAY, İş Kanunu 2, md.41, s.1710 
123 9.HD, 18.11.1988, 11542/1095, Çimento İşv.D., Ocak 1989, s.130; ÇELİK, s.271; 9.HD, 11.04.2000, 5278/5024, İşveren 

D., Aralık 2000, s.15 
124 9.HD, 17.02.1975, 27048/2465, H.ELBİR İncelemesi, İHU 1975, İş K.41, No:1 
125 9.HD, 13.02.1986, 11819/1609, Yasa D., Mayıs 1986, s.723; N.ÇELİK, s.271 
126 9.HD, 18.12.1970, 10027/11680, N.ÇELİK, s.273; M.EKONOMİ, s.328;  CENTEL, Ücret, s.233; İNCE, s.197  
127 9.HD, 30.03.1971, 1760/5753, N.ÇELİK, s.273, 9.HD, 20.06.1974, 30174/12817, HK ELBİR İncelemesi, İHU, 1975, İş 

K.42, No:1; EKONOMİ, I, s.328; İNCE, s.73; CENTEL, 229 
128 9.HD, 01.04.1985, 810/3317, YKD, Aralık 1985, s.1804; N.ÇELİK, s.274 
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on beş yıldan az (on dört yıl) olanlara yılda 20 günden; on beş yıl ve daha fazla olanlara 
yılda 26 günden az yıllık ücretli izin” verilemeyeceği gibi; “yaşı 18 ve daha küçük yaştaki 
işçiler ile elli ve daha yukarı yaştaki işçilere  verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az 
olamayacaktır” (İş K. md. 53/4,5). Kanunda “asgari” süreleri belirtilen ve “vazgeçilmez” bir 
hak olduğu yeniden vurgulanan yıllık ücretli izin süreleri, taraflarca yapılan hizmet 
sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle arttırılabilmektedir (İş K. md. 53/2 ve son). Buna 
karşılık, Kanunda belirtilen bu sürelerin altında taraflarca iş sözleşmelerinde  veya toplu iş
sözleşmelerinde kararlaştırılan süreler geçersiz sayılır. 

Kanunun bu konuda getirdiği bir diğer yenilik yıllık izin hakkının bölünebilirliği ve yol 
izni konusundadır. Kural olarak  işverenin işçiye yıllık izin hakkını “sürekli” (aralıksız) bir 
şekilde kullandırılmak zorunluluğu devam etmektedir. Ancak, “tarafların anlaşması ile  bir 
bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere tarafların anlaşması ile en çok üçe 
bölünebilmektedir” (İş K. md. 56/1,2,). Üstelik, iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden 
başka bir yerde geçirecek olan işçiler, eğer isterlerse gidiş ve dönüş için yolda geçirecekleri 
süreleri karşılamak üzere işverenden “yol izni” talep edebilirler. İşveren de işçilere “dört 
güne” kadar “ücretsiz” yol izni vermek zorundadır.  

Yıllık ücretli izin hakkının vazgeçilmez niteliği, özellikle onun ait olduğu yıl içinde (bir 
tam yıllık çalışma süresinin bitimini takip eden yıl içinde) işveren tarafından kullandırılmasını
zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, uygulamada sıkça karşılaşılan “sadece aylık izin ücretinin 
ödenmesi“ suretiyle işçinin izin süresini çalışarak geçirmesi kanuna aykırı olduğu gibi; işçinin 
kullanmadığı yıllık izin sürelerini birleştirerek sonraki yıllarda kullanması da kanuna aykırı
olacaktır. Aksi halde, işçi sırf para alabilmek için izin hakkından vazgeçme olanağına sahip 
olur ki, bu durum Anayasada güvenceye bağlanmış olan “dinlenme hakkına” (Any.md. 
50/3,4) da aykırı düşer129.

Yıllık ücretli izinlerin kullanılmasına ilişkin yöntem ve koşullar Yıllık Ücretli İzin 
Yönetmeliğinde130 gösterilmiştir. Buna göre, ücretli yıllık izin hakkını kazanan işçiler, “izne 
çıkmak istedikleri tarihten en az bir ay önce” işverene “yazılı” başvuruda bulunurlar. İşveren 
bu isteği, “işçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işverence atanan işveren vekilinin 
başkanlığında iki işçi temsilcisinden oluşan izin kuruluna” (Yön. md. 10) iletir. Kurul bir 
“izin çizelgesi” hazırlayarak işverenin onayına sunar. İzin kurulu veya kurul olmayan yerlerde 
bizzat işveren veya işveren vekili, işçinin istediği tarihte kendisine yıllık iznini kullandırmak 
zorunda değildir. Bu nedenle, işçinin “izin dilekçesini işverene bırakarak işten ayrılması”, 
kendisine istediği tarihte izin verileceği anlamına gelmez; işçi bu durumda “devamsız” sayılır
ve sözleşmesi tazminatsız feshedilebilir131. Kurul veya işveren, istekleri sadece mümkün 
olduğu ölçüde “izin çizelgesinin hazırlanması sırasında” göz önünde bulundurur. Aynı tarihe 
rastlayan izin isteklerinden kıdemi fazla olan işçilere öncelik hakkı tanınır (Yön. md. 4,5).  

İzin hakkının kazanıldığı tarihi takip eden bir yıllık süre içinde mutlaka ve fakat 
işletmenin gerekleri göz önünde tutularak işverenin belirleyeceği tarihlerde kullandırılacak 
yıllık izinler132, işveren tarafından tutulacak bir “yıllık izin defterinde” gösterilmek 
zorundadır (İş K. md. 58; Yön. md. 15). Aksi halde, yıllık iznin kullandırıldığını “usulüne 
uygun bir kayıtla” ispat edemeyen işveren, yıllık izin ücretinden sorumlu tutulur. Çünkü, 
yıllık ücretli iznin kullandırıldığının ispatı “işverene düştüğü” gibi; iznin kullanıldığı “tanık

129 9 HD, 12.02.1996, 507/1779, GÜNAY, İş Kanunu 2, md. 55, s. 1777, Tekstil İşv.D., Haziran 1996, s.14; ÇELİK, s. 287; 
EKONOMİ, I, s. 348; ÇÖĞENLİ, s. 152; TUNÇOMAĞ, s. 178; CENTEL, I, s. 261 

130 RG, 19.06.1972-14220 ve RG, 25.07.1972-14256 
131 9 HD, 04.04.1991, 14393/7202, İHD, Nisan-Haziran 1993, s. 257; 9.HD, 27.05.1993, 8915/9235, TÜRK-İŞ, Mart 1994, 

s.21; 9 HD, 07.02.1995, 16883/5974, Maden-İş, s. 128; 30.11.1998, 15055/16955, Tekstil İşv.D., Şubat 1999, s.18; 9.HD, 
25.02.1998, 312/2510, Tekstil İşv.D., Mayıs – Haziran 1998, s.19; Krş. 9.HD, 20.03.2000, 298/2934, TÜHİS, Kasım 2000 
– Şubat 2001, s.61 

132 9 HD, 04.04.1991, 14393/7202, CANİKLİOĞLU’nun İncelemesi, İHD, Nisan-Haziran 1993, s. 257; 9 HD, 27.05.1993, 
8915/9235, İşveren D., Şubat 1994, s. 15; 9 HD, 27.02.1995, 16833/5974, İşveren D., 1995, s. 17; 9 HD, 25.02.1998, 
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sözleriyle de ispatlanamaz”133. Bununla birlikte, işçiden alınan “imzalı bir belge” ile izin 
kullanıldığı anlaşılıyorsa, tanıkların aksi yöndeki ifadelerine rağmen iznin kullanıldığı kabul 
edilmelidir134. Buna karşılık, işin düzenlenmesi ve defterlerin tutulması sorumluluğu kendi 
uhdesinde bulunan “genel müdür” gibi bir üst yöneticinin, tanıkların izin kullandığı yolundaki 
açık beyanları karşısında, sırf “izinlerinin defterde gösterilmemesi” nedeniyle izin parasına
hak kazanacağının kabulü doğru görülmemiştir135.

Kanunda, yıllık izin konusunda getirilen diğer bir yenilik, bir Yargıtay kararının
yasalaşması niteliğindedir: “İşçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait 
ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine 
ödenir” (md.59/1). Burada yeni Kanunun öngördüğü “hak sahipleri” ile işçinin ölümü halinde 
mirasçıların kastedildiğine kuşku yoktur. Nitekim, uygulamada Yargıtay kararları da bu
doğrultuda idi136. Bunun dışında sözleşmenin sona ermesinin “bildirimli” (ihbar önelli) (İş K. 
md.17) veya “bildirimsiz” (ihbar önelsiz, derhal) (İş K. md. 24,25) olması arasında bir fark 
yoktur. Ancak, sözleşmenin işveren tarafından ihbar önelli feshedilmesi halinde, önelli fesih 
süreleri ile bu süreler içinde verilmesi gereken mecburi  iş arama izinleri (İş K. md.17,27), 
yıllık ücretli izin süreleri ile içi içe giremez (İş K. md. 59/2). Bunun sonucu, yıllık izin 
süresinin bitiminden sonra işlemeye başlayan feshi ihbar önelleri gibi, bu feshi ihbar 
önellerine ait ücretin peşin verilmek suretiyle sözleşmenin feshedilmesi de, işçinin izin 
hakkının kullanılmasından sonra hüküm ifade eder137.

Öyleyse, işçinin işten çıkması veya çıkarılması sırasında geriye doğru kullandırılmayan 
yıllık izin ücretleri, ait olduğu yıllar üzerinden değil, işten çıktığı veya çıkarıldığı tarihteki 
ücreti üzerinden hesaplanacaktır138. Hatta, işçiye yıllık izin hakkını işveren kullandırmak 
mecburiyetinde olduğundan, işçinin çalışmakta iken “yıllık izin talebinde bulunmamış 
olması” da sözleşmenin sona ermesinden sonra geçmişe yönelik izin paralarını istemesine 
engel değildir139. Üstelik işçinin hizmet sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebeple derhal 
ve tazminatsız olarak feshedilmesi de işverene kullanılmamış izinlerin ücretini ödememe 
hakkını vermez140. Buna karşılık, kullanılmayan yıllık ücretli izin süresine ait ücret ödenirken 
hafta tatili günleri dahil edilmez141.

Nihayet yıllık izin konusunda Kanunun getirdiği son bir yenilik, 1996 yılından bu 
yana verilen Yargıtay kararlarının onaylanarak yasalaştırılması sonucu olmuştur. Buna göre, 
yıllık “izin ücretine ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar” 
(md.59/1). 1475 sayılı eski İş Kanununda “izin ücretinin zamanaşımı” konusunda herhangi bir 
hüküm bulunmamasına; genel hükümlere göre ücretler ile ilgili zamanaşımı süresinin yıllık
izin ücreti konusunda da uygulanmasına rağmen, Yargıtay 1996 yılında verdiği bir kararla 
yeni İş Kanununun yeni 59/1. maddesi doğrultusunda bir görüş benimsemişti. Buna göre, “iş
sözleşmesinin devamı sırasında (çalışırken) geçmiş yıllara ait kullandırılmayan izin 
 
133 9 HD, 16.03.1993, 8957/4325, Tekstil İşv. D., 1993, s. 20; 9 HD, 12.06.1996, 436/13561, Çimento İşv. D., Haziran 1996, 
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karşılığının (ücretinin) istenmesinin mümkün olmadığı; kullandırılmayan yıllık ücretli izinler 
için ücret isteme hakkının akdin sona erdiği tarihte doğduğu”, bu nedenle de “zamanaşımının
bu tarihten itibaren  işlemeye başlayacağı” kararlaştırılmıştı142. Halbuki, yasa koyucunun bu 
konudaki “özel” düzenlemeleri sadece “hizmetçiler” (BK. Md.132/4) ve “gemi adamları”
(TTK. Md.1261/1) konusunda vardır. Buna karşılık eski İş Kanununun bu konudaki hükmü, 
sadece “işçinin kullanmadığı izin ücretinin .... akdin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden 
kendisine ödenmesini” öngörüyordu (1475 s. İş K. md.56/1). Buna rağmen uygulamadaki 
görüşünü 1997 yılında da sürdüren Yüksek Mahkeme, “hizmet sözleşmesinin feshi ile doğan 
yıllık ücretli izin alacak hakkının”, ancak fesihten itibaren “beş yıllık zamanaşımı süresi 
içinde açılan dava” ile talep edilebileceğini; işçinin çalıştığı ve sözleşmenin devam ettiği süre 
içinde zamanaşımı süresinin işlemeyeceğini, bu nedenle davacı işçinin geriye doğru 
kullandırılmayan yıllık izinlerinin tümünün ücretlerinin, davadaki olayda olduğu gibi “sekiz 
yıllık izin ücretinin” işçiye ödenmesi gerektiğini  kararlaştırmıştır143. Böylece, işçinin iş
sözleşmesinin devam ettiği (çalıştığı) süre içinde kullandırılmayan yıllık izin ücretlerini talep 
edemeyeceği; talep hakkının ancak sözleşmenin sona erdiği tarihte doğacağı ve 
zamanaşımının da bu tarihte işlemeye başlayacağı kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak, hizmet 
sözleşmesinin feshinden önce kullandırılmayan yıllık izin ücretleri bile “muaccel” olmuş
sayılmadığından, işçinin fesihten önce çalışırken gönderdiği ihtarname de işvereni temerrüde 
düşürmemiş; sadece fesih tarihinden sonra çekilen ihtarname veya açılan dava tarihinden 
itibaren yıllık izin ücretine faiz yürütülmesi kararlaştırılmıştır144. Hatta Yüksek Mahkeme, 
başlangıçta yıllık izin hakkı işveren tarafından kullandırılmayan işçiye “haklı sebeple” 
(tazminatlı) fesih hakkını bile tanımamış145; daha sonraki bir kararında bu görüşünü
değiştirerek, “hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden istediği halde bu izni 
kullandırılmayan işçi sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir” demiştir146.Yeni İş Kanununun 
md.59/1 düzenlemesinden sonra, uygulama yasa hükmüyle daha uyumlu hale gelebilmiştir. 

 
VIII- İŞ SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ VE FAZLA ÇALIŞMA 
A- İŞ SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ

4857 sayılı İş Kanununun radikal sayılabilecek değişikliklerinden en önemlisi, hiç 
 kuşkusuz iş sürelerinin ayarlanarak fazla çalışmaların “denkleştirilmesi” konusundadır. 
Gerçekten, Kanuna göre “genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi 
kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanır” (md.63/1). Öyleyse haftalık 45 saatlik çalışma süresi devam etmekte ve kural 
olarak bu süre haftanın günlerine eşit olarak dağıtılmaktadır. Bununla birlikte, daha önce 
“mutlak” anlamda uyulması gereken bu kurala aykırı olarak, taraflar artık “aksini 
kararlaştırıp” haftalık iş sürelerini eşit olmayan bir şekilde  dağıtabilmektedirler. Bu hükmün, 
yeni İş Kanununun özellikle aşağıda açıkladığımız yoğunlaştırılmış ve denkleştirilmiş iş
haftalarının uygulanmasında önemli kolaylıklar sağlayacağı kuşkusuzdur.

Gerçekten, “tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde 
haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. 
Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık
çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar 
artırılabilir” (md.63/2). Görüldüğü gibi, işçilerin sağlıklarının da korunması amacıyla, 
Avrupa Birliğinin değişik 23 Kasım 1993 tarih ve 93/104 sayılı Direktifine uygun olarak, 24 
 
142 9.HD, 12.02.1996, 507/1779, GÜNAY, İş Kanunu 2, md.55, s.1777; Tekstil İşv.D., Haziran 1996, s.14 – 

NARMANLIOĞLU, I, s.558, dn.277 
143 9 HD, 20.11.1997, 15366/19470, TÜHİS, Kasım 1997, Şubat 1998, s. 75; T.Haber-İş, Mayıs-Temmuz 2000, s.15; HGK, 

05.07.2000, E.2000/9-1079, K.2000/1103, İşveren D., Kasım 2000, s.15 
144 9.HD, 12.02.2001, 1938/2120; 9.HD, 25.04.2000, 2063/6232 – GÜNAY, İş Hukukunda Faiz, s.111 
145 9.HD,25.02.1998, 312/2510, Tekstil İşv., Mayıs-Haziran 1998,s.19;NARMANLIOĞLU, I, s.557,dn.276 
146 9. HD, 13.02.2002,17459/2727, TÜHİS, Mayıs-Ağustos 2002, s.55 
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saat içinde işçiye kesintisiz 12 saatlik bir dinlenme olanağı sağlayacak şekilde günlük çalışma 
süresinin bir işçi için en fazla ara dinlenmeleri hariç 11 saat olması hükmü getirilmiş ve
haftalık ortalama çalışma süresinin (45 saat) iki aylık denkleştirme süresi içinde normal 
haftalık çalışma süresini aşamayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, “tarafların anlaşması”
ile haftalık çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılması
durumunda, o işyerinde haftada 6 gün çalışılıyorsa bir işçi haftada en çok (11x 6=) 66 saat, 
haftada 5 gün çalışılıyorsa en çok (11x 5=) 55 saat çalıştırılabilecektir. Böylece, çeşitli 
nedenlerle iş yerlerinde “yoğunlaştırılmış iş haftaları” uygulamasına geçilebilecektir. Bu tür 
çalışmalarda işverene tanınan 2 aylık denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya 
kadar arttırılması kabul edilmiş; bu şekilde yoğunlaştırılmış iş haftalarından sonraki 2 ve 4 
aylık süreler içinde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması imkanı getirilerek, işverenin “fazla 
çalışma ücreti” ödemekten kurtulması sağlanmıştır. Ayrıca, denkleştirme sayısı konusunda bir 
sınırlama getirilmediğinden, 2 veya 4 aylık dönemlerin bitiminde her defasında “tarafların
anlaşması” ile denkleştirmeye gidilebileceği kuşkusuzdur. 

Konunun uygulamada bir karışıklığa meydan vermemesi için değişik örneklerini şu
şekilde açıklayabiliriz. Örneğin, haftanın 5 işgünü çalışılan bir işyerinde işçi 4 hafta boyunca 
haftalık toplam 55 saat çalışmışsa, daha sonraki 4 hafta boyunca da haftada 35 saat (günde 7 
saat)  çalıştırılmak suretiyle haftalık ortalama çalışma süresi olan 45 saat aşılmamış 
olacaktır147. Bunun gibi, haftanın 6 işgünü çalışılan işyerlerinde işçi 4 hafta boyunca haftalık
toplam 66 saat çalışmışsa, daha sonraki 4 hafta boyunca da haftada 24 saat (günde 4 saat) 
çalıştırılmak suretiyle haftalık ortalama çalışma süresi olan 45 saat aşılmamış olacaktır. Kaldı
ki daha kısa süreli “yoğunlaştırılmış iş haftaları” daha uzun süreli “denkleştirme haftalarına” 
da yayılabilecektir: Bu anlamda, haftanın 6 işgünü çalışılan işyerlerinde  iki hafta süren 66 
saatlik “yoğunlaştırılmış iş haftası” müteakip 4 haftada 32 saatlik “denkleştirme haftalarına” 
bölünebileceği gibi, müteakip 6 haftada 38 saatlik denkleştirme haftalarına da
bölünebilecektir. Üstelik “tarafların anlaşması” ile “haftalık çalışma süreleri” artık eşit 
olmayan bir şekilde bölünebildiğine göre (md.63/1), 32 saatlik denkleştirme haftası 4 gün 5.5 
saat 2 gün 5 saat; 38 saatlik denkleştirme haftası 4 gün 6 saat 2 gün 7 saat veya değişik iş
süreleri benimsenerek dağıtılabilecektir.Yeter ki, 2 veya 4 ay süren “yoğunlaştırılmış” ve
“denkleştirilmiş” iş haftalarının “ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini  
(45 saati) aşmasın...” (md.63/2). Aksi halde, aşılan süreler  “fazla çalışma” sayılarak normal 
ücretin yüzde elli arttırılması suretiyle ödenecektir.  

Ekleyelim ki, tarafların karşılıklı “anlaşması” ile kararlaştırılan yoğunlaştırılmış ve 
denkleştirilmiş iş haftaları mutlaka “iki (veya 4) aylık” süre içinde tamamlanmak zorundadır. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kaygıları ile “emredici” olarak sınırlandırılan bu sürenin “taraf 
iradeleri” ile bile uzatılması “geçersiz” sayılır. Zira Kanun, “bu maddede ve yönetmelikte 
belirtilen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran” işveren veya işveren vekili 
hakkında “beş yüz milyon lira para cezası” öngörmüştür (md.104/1). Nitekim, “toplam 
çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri ile sağlık kuralları
bakımından günde ancak yedi buçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenecektir” (md.63/3,4). 
 

B- FAZLA ÇALIŞMA 
Kural olarak “fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık kırk beş

saati aşan çalışmalar” olarak belirlenmiştir. (md.41/1). Öyleyse, artık “günlük” çalışma 
sürelerini aşan değil, kural olarak “haftalık” çalışma sürelerini aşan çalışmalar “fazla çalışma” 
sayılmaktadır. Bu nedenle, eskiden “günde üç saati” ve “bir yılda doksan iş gününü” 

 
147 Bilim Komisyonu Tarafından Hazırlanan İş Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi, MESS, İstanbul, 2002, s.89  
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geçemeyen fazla çalışmalar (1475 s.eski İş K. md.35/a,b), yeni Kanuna göre günlük en çok 
“11 saatlik” iş süresini aşmamak koşuluyla, haftanın 5 işgününde 9 saat çalışan işyerlerinde 
günde 2 saat, haftanın 6 işgününde 7.5 saat çalışan işyerlerinde günde 3.5 saat olarak 
yapılabilecektir. Gerçi, yine “fazla çalışma sürelerinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten 
fazla olamadığı” (md.41/8) gibi; “her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret (de) normal 
çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenecektir” 
(md.md.41/2). Ancak, yukarıda açıklanan “denkleştirme” esasının uygulandığı hallerdei 
“işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini (45 saati) aşmamak 
koşulu ile bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa (55 veya 66 saat olsa) dahi bu çalışma 
fazla çalışma sayılmayacaktır” (md.41/1).Bu nedenle, daha önce “günlük” ve “haftalık”
çalışma sürelerinin üstünde yapılan her çalışma “fazla çalışma” kabul edilirken, artık yeni 
düzenlemede “esneklik” sağlanarak belirli (2 ve 4 aylık) süreler içinde işçilere yaptırılan 
günlük ve haftalık iş sürelerinin üzerindeki çalışmalar, aynı süre içinde işçilere yaptırılan  
denkleştirme çalışmaları ile “fazla çalışma” olmaktan çıkarılabilmektedir.  
 Fazla çalışma konusunda önemli bir esneklik örneği de “haftalık çalışma süresinin 
sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda” görülmektedir. Gerçekten bu 
durumlarda, “ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan 
çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla 
çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 
yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir”. Görüldüğü gibi, Kanun “fazla çalışma” kavramından sonra 
Türk İş Hukukuna “fazla sürelerle çalışma” kavramını dahil ederek, bu çalışmaların
karşılığının normal çalışma ücretinin %25 oranında arttırılarak ödenmesini öngörmektedir. 
 Üstelik, işçi “isterse” yaptığı “fazla sürelerle çalışma” ve/veya “fazla çalışma”
karşılığını “serbest zaman” olarak da kullanabilecektir. Fazla çalışma konusunda getirilen 
esneklik hükümlerini tamamlayan bu hükme göre; “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”. Ancak, “işçi hak ettiği serbest zamanı altı ay
zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır” (md.41/4,5). 
Burada dikkat edilecek husus, “işçinin onayının” alınması ve “serbest zamanın altı ay içinde 
kullandırılması zorunluluğudur”. Bu nedenle, tek taraflı olarak işveren tarafından serbest 
zamanlı fazla çalışma yaptırılamayacağı gibi, serbest zamanın 6 aylık sürenin geçmesinden 
sonra da kullandırılması mümkün değildir. Aksi halde, işçinin talep edeceği “fazla çalışma 
ücreti” yanında işverenin “her işçi için yüz milyon lira” idari para cezasına çarptırılması da
mümkündür. Bununla birlikte, “fazla çalışma” konusunda işçinin iş sözleşmesi veya toplu iş
sözleşmesi ile önceden alınabilen onayının (md.41/7), “serbest zaman” konusunda da 
alınmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. 
 

C- TELAFİ ÇALIŞMASI 
4857 sayılı İş Kanununun getirdiği yeniliklerden biri de “telafi çalışması”

konusundadır. Buna göre, “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 talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler 
için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma 
sayılmaz” (md.46/1). Görüldüğü gibi, ülkemizdeki bayram ve tatil günlerinin sıklığı ve 
uzunluğu nedeniyle uygulamada zaman zaman sıkıntılar yaratan bu durum yasal bir 
düzenleme ile çözüme kavuşturulmuş olmaktadır. Özellikle haftanın 5 işgünü çalışılan 
işyerlerinde rastlanan ve işçilerin talebine rağmen “günlük çalışma sürelerini aşan 
çalışmaların fazla çalışma” sayılmasını öngören “emredici” eski kanun hükümleri (1475 s.k. 
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md.35) sebebiyle gerçekleştirilemeyen “telafi çalışmaları”, bundan böyle uygulamada önemli 
kolaylıklar sağlayacağa benzemektedir. Örneğin, Pazartesi günü başlayan Kurban Bayramının
dördüncü gününün Perşembe gününe kadar sürdüğü ve haftada 5 işgünü çalışan işyerinde 
sadece Cuma günü çalışılıp Cumartesi gününün yine tatil edildiği düşünülecek olursa, işveren 
Cuma gününü de tatil ederek müteakip işgünlerinde ve fakat en çok iki ay içinde Cuma 
gününü telafi çalışması yaptırabilecektir. Burada dikkat edilecek husus, telafi çalışmasının
“tarafların anlaşmasına” veya “işçinin onayına” gerek kalmaksızın işveren tarafından tek 
taraflı bir kararla yaptırılabilmesidir. 

Ancak bu telafi çalışması, “tatil günlerinde yaptırılamayacağı” gibi, “günlük en çok 
çalışma süresini” (11 saat) geçmeyecek ve “günde üç saatten fazla olmayacak” şekilde 
gerçekleştirilmek zorundadır (md.64/2). “Tatil günleri” kavramına sadece yasalardan (hafta 
tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günleri) değil, sözleşmelerden doğan (1 Mayıs gibi) tatil 
günlerini de dahil etmek gerektiği gibi, iki aylık süre içinde “telafi çalışması” yaptırılacak 
günleri ve saatleri tercih hakkı da işverene aittir. Ancak, işveren de yaptıracağı telafi 
çalışmasında “günlük en çok 11 saatlik” çalışma süresi sınırları içinde yine günde en çok “3 
saatle” sınırlı olarak bu tercihini kullanmak zorundadır. Bir başka deyişle, haftanın 5 işgünü 
günde 9 saat çalışan işyerlerinde bu çalışma günde en çok 2 saat, haftanın 6 işgünü çalışan 
işyerlerinde ise bu çalışma günde en çok 3 saat olarak gerçekleştirilebilecektir. Artık yeni 
Kanun hükümleri çerçevesinde bu çalışmalar da “fazla çalışma” veya “fazla sürelerle 
çalışma” sayılmayacaktır. 

 Ekleyelim ki, Kanundaki düzenleme önce “tatil” yapılmasını daha sonra tatil yapılan 
günün veya günlerin “telafi” çalışmasını öngörmektedir. Bu nedenle, tatil gününe takaddüm 
eden haftalarda veya günlerde  önce “telafi” çalışmasını yaptırmak daha sonra “tatil” vermek 
söz konusu değildir. Üstelik bu “ hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bu 
durumda olan her işçi için yüz milyon lira “ (md.104/2) idari para cezası öngörüldüğünden, 
taraflarca  bile “emredici” bu hükümlere aykırı bir anlaşma yapılamayacaktır.     
 

D- KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 
4857 sayılı yeni İş Kanununun getirdiği önemli yeniliklerden bir diğeri, “kısa 

çalışmalar” ve kısa çalışmalar sırasında işçiye ödenecek “kısa çalışma ödeneği”
konusundadır. Geçtiğimiz genel ekonomik kriz dönemlerinde özellikle sendikalar ile 
işverenler arasında karşılıklı anlaşmalarla uygulamaya konulan “kısa süreli çalışmalar” ve 
“ücretsiz izinler”, işyerlerinde hem toplu işçi çıkarmaların önüne geçmiş hem de işyerlerinin 
faaliyetinin devamını sağlamıştır. İşte yeni Kanun bu konuya yasal bir çerçeve çizmekte, bu 
dönemde işçinin uğradığı gelir kaybını Anayasanın “sosyal devlet” ilkesine uygun olarak 
(md.2) “kısa çalışma ödeneği” ile telafi etmektedir.  

Gerçekten, “genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma 
sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen 
geçici olarak durduran işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, 
varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. Talebin uygunluğunun tespiti 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Bunun usul ve esasları bir yönetmelikle 
belirlenir” (md.65/1). Öyleyse, “ekonomik krizin” kısmi (sektörel) değil bütün ülkeyi etkisi 
altına alan “genel” nitelikte bir kriz olması gerekmektedir. Bu nedenle, işyerinin ekonomik 
zorluklarından, yönetim biçiminden, organizasyon hatalarından veya pazar daralmasından 
kaynaklanan sebeplerle bir krize girmesi “kısa çalışma” yapılmasını haklı gösterecek nedenler 
değildir. Bunun gibi, “genel ekonomik kriz” ve “zorlayıcı sebeplerin”  (yangın, su baskını,
deprem, hastalık, vs.) işyerinde faaliyeti “tamamen veya kısmen durduracak” veya “haftalık
çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltacak” nitelikte olması gerekmektedir. Öyle 
ki, “işyerinde geçici olarak işin durması en az dört hafta” sürmelidir. Bunun istisnası
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“zorlayıcı sebebin devam süresidir”. Ancak bu süre dahi  “her halde üç ayı aşamaz”. 
(md.65/2). 
 Yukarıdaki sebeplerle işyerinde faaliyetin geçici olarak en az dört hafta durmasına
veya kısa çalışma uygulamasına karar veren işveren, bu kararını derhal ve gerekçeleri ile 
birlikte İş Kurumuna ve varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına bildirmekle 
yükümlüdür. İşverenin aldığı kararın “uygunluğunun” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından onaylanması halinde,  faaliyeti durdurulduğu için kendilerine en az dört hafta 
ücretsiz izin verilen  işçiler işsizlik sigortasından “kısa çalışma ödeneği” almaya hak 
kazanacaklardır. Bu ödeneğin süresi, “zorlayıcı sebebin devamı süresi” ile sınırlı olmakla 
birlikte, “herhalde üç ayı aşamayacaktır”.  Böylece, genel ekonomik krizlerde veya zorlayıcı
sebeplerle işyerinde işçileri “tenkisata” tabi tutma yerine, işçilerin tamamının veya bir 
kısmının “üç aya kadar” ücretsiz izne çıkartılması ekonomik ve sosyal politika olarak tercih 
edilmekte; bu süre içinde işçilerin geçici olarak ücretsiz izne çıkartılması”geçici bir işsizlik 
olarak nitelenerek işsizlik sigortasından “kısa çalışma ödeneği” almaları öngörülmektedir. Bu 
şekilde işsizlik sigortası, bu işçiler işsiz kalsa idi onları yeniden işe yerleştirmek için yapacağı 
masraflardan da kurtulmuş olmaktadır148 

Bununla birlikte, “işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, çalışma 
süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak 
kazanma şartlarını yerine getirmesi gerekir” (md.65/2). Bu nedenle, “en az 600 gün sigortalı
olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş” olan işçinin, aynı zamanda “son 120 gününün 
de prim ödeyerek sürekli çalışmış olması” gerekmektedir (4447 s. İşsizlik Sig. K. md.50/2). 
“Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadar” olup (İş K. 
md.65/3), “sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan 
günlük ortalama net kazancının %50’sidir”. Ancak bu miktar dahi “on altı yaşından büyük 
işçiler için uygulanan asgari ücretin netini geçemez” (4447 s. İşsizlik Sig. K. md. 50/1).  

Ekleyelim ki, günlük kısa çalışma ödeneği “zorunlu sebeplerle işyerinde faaliyetin 
tamamen veya kısmen  geçici olarak durması halinde, İş Kanununun 24 üncü maddesinin (III) 
numaralı bendinde  ve 40 ıncı maddede öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar” (İş K. 
md.65/4). Çünkü bu süre işçinin iş sözleşmesini “haklı sebeple fesih” için bekleme süresi 
olduğu gibi (md.24/III), işveren tarafından ger gün için “yarım ücretinin” ödendiği süredir 
(md.40). Bu nedenle, kısa çalışma ödeneğinin bir haftalık süreden sonra başlatılması mükerrer 
ödemeleri önlemek amacına yönelik olabilir. Ancak burada sorun, “en az dört hafta” işyerinde 
işi durdurma kararı alan ve bu kararının “uygunluğu” Bakanlıkça onaylanan işveren işçisinin, 
“haklı sebeple fesih hakkının” devam edip etmediğidir. Kanımızca, “herhalde üç ayı
aşmamak” üzere işverenin aldığı karar ve bunun “uygunluğunun” onaylandığı “faaliyeti 
durdurma süresi içinde” işçinin “zorunlu (haklı) nedenlerle” (İş K. md.24/III) fesih hakkını
kullanması “objektif iyi niyet” (MK. md.2) kuralları ile bağdaştırılamayacaktır. Buna karşılık,
işçinin “yarım ücretten” ve “kısa çalışma ödeneğinden” mahrum kaldığı zorunlu nedenlerle 
faaliyetin durdurulduğu “dört haftadan” az süreler ile “herhalde üç ayı” aşan sürelerde artık
“haklı sebeple fesih hakkı” haklı görülmelidir.    
 

E- ANALIK HALİNDA ÇALIŞMA VE SÜT İZİNLERİ
4857 sayılı yeni İş Kanununun getirdiği yeniliklerden biri de “analık halinde çalışma 

ve süt izinleri” konusundadır. Bu konuda kadın işçilerin doğum izinlerini ikişer hafta 
arttırarak “doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı
hafta” olarak belirleyen Kanun, “çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılamayacak 
süreye iki haftalık bir süre daha ekleyerek” on haftaya çıkarmaktadır. Üstelik, kendi “isteği”
ve “doktorun onayı” ile  “doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilme” hakkına sahip olan 

 
148 Bilim Komisyonu Tarafından Hazırlanan İş Kanunu Tasarısı ve gerekçesi, Mess, İstanbul, 2002, s.90 
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kadın işçi, “çalıştığı bu süreleri doğum sonrası sürelere ekleme “ hakkına da sahiptir 
(md.74/1). Hamilelik süresince kendisine “periyodik kontroller için ücretli izin verilen” kadın
işçinin, “sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve doğumdan sonra” bu
izin süreleri “hekim raporu ile arttırılabilir” (md.74/2). 

Üstelik, kadın işçilerin “istekleri halinde on altı haftalık sürenin tamamlanmasından
veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin” de
“verilir” (md.74/5). Uygulamada “çocuk bakım izni” de denilen bu izin konusunda Kanunda 
“verilebilir” değil de “verilir” denildiğine göre, işveren için kadın işçinin “isteği” halinde “altı
aya kadar” bu izni vermek mecburiyeti vardır. Bu nedenle, kadın işçinin  iznini kullanmak 
istediği için işten çıkartılması gibi, izin süresi içinde işten çıkartılması da “geçerli sebep” 
sayılmayacağından, şartları yerine getiren kadın işçinin iş sözleşmesinin “feshi geçersiz” 
sayılacaktır. 
 Bu konuda, eskiden olduğu gibi yeni Kanunda da mevcut bulunan “emzirme izni” ise 
amacına uygun kullanılmak zorundadır. Gerçekten yeni Kanun “kadın işçilere bir yaşından
küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmesini” 
öngörmektedir. Günlük “çalışma süresinden sayılan” bu sürenin “hangi saatler arasında ve 
kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler” (md.74/6). Görüldüğü gibi, “süt izni” 
analık izninden farklı olarak daha çok “çocuğun sağlığı” düşünülerek verilmiş ve “günlük” 
olarak kullanılması şart olan bir izindir. Öyle ki, “günde toplam bir buçuk saatlik” süt izninin 
“hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı” bizzat kadın işçinin isteğine 
bırakılmıştır. Örneğin, sabah ve akşam işten önce ve sonra çocuğunu emziren kadın işçinin 
öğle tatilinde de bu görevini yerine getirdiği düşünülecek olursa, işçinin bu saatleri sabah 
öğlen arası 45 dakika, öğlen akşam arası 45 dakika olarak kullanması amaca uygun düşer. 
Hatta “çoğul gebelik” halinde “doğum iznini” arttıran Kanunun, “çoğul doğum” halinde “süt 
iznini”  de hiç olmazsa “toplam iki saate” çıkarması ve belirtilen 45’er dakikalık sürelerin 1’er 
saat olarak kullanılması yerinde ve uygun olurdu.  

Bununla birlikte, şehir hayatının zorlaşan koşulları içinde bu izinlerin amacına uygun 
kullanılmaktan gittikçe uzaklaştığına tanık olunmaktadır. Gerçekten, uygulamada bazı
işyerlerinde emzirme izinleri toptan alınmakta, kadın işçiler bu izinleri “haftalık” veya 
“yıllık” olarak kullanmaktadır. Kanunda açıkça “günde bir buçuk saat” olarak öngörülen bu 
izinlerin, yine “günlük” olarak kullandırılması şarttır. Şayet gün içinde bölünerek 
kullanılamıyorsa, “işe bir buçuk saat geç gelerek” veya “işten bir buçuk saat erken ayrılarak” 
bu izinlerin kullanılması mümkündür. Hatta, bu da mümkün olamıyorsa, 8 haftalık (iki aylık)
doğum izni sonrası çocuk bir yaşına gelinceye kadar on ay daha verilmesi gereken bu izinler, 
beş ay süreyle günde 3 saat üzerinden bile kullandırılabilir. Ama, bu izinlerin “haftalık” veya 
“aylık” kullandırılması Kanunun “lafzına ve ruhuna” (sözüne ve amacına) aykırıdır
kanısındayız.  

Kanunda “bu hükme aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya 
doğum yapmış kadınları çalıştıran ve ya ücretsiz izin vermeyen .işveren veya işveren 
vekillerine beş yüz milyon lira para cezası” (md.104/19) öngörüldüğü halde, “süt izninin” 
kanun hükümlerine uygun kullandırılmaması halinde herhangi bir “cezai” yaptırım
öngörülmemiştir. Bu nedenle, “süt izni” ile ilgili Kanunun bu hükmüne aykırılık, duruma göre 
sadece “hukuki” (haklı veya haksız fesih, geçerli veya geçersiz fesih, ihbar, kıdem tazminatı,
maddi ve manevi tazminat gibi) sonuçlar doğuracak demektir. 
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IX- CEZA HÜKÜMLERİ

4857 sayılı yeni İş Kanununun getirdiği en önemli değişiklikler arasında “idari para 
cezalarının” arttırılması olmuştur. Gerçekten, “50 milyon lira”dan başlayan para cezaları,
ücret ve işin düzenlenmesi ile ilgili hükümlere aykırılık halinde “200 milyon liraya” kadar 
yükselmektedir. Bu cezaların “her bir işçi başına” ödenmesi gereken cezalar olduğu, ve işçi 
sayısı arttıkça cezaların da artacağı akıldan çıkarılmamak gerekir (md.98-104).  

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin cezaların ise yine çok ağırlaştırıldığı, yasa 
koyucunun  ülkemizde ortalama her gün 4 kişinin öldüğü 9 kişinin sakat kaldığı iş kazaları ve
meslek hastalıkları nedeniyle, kanayan bu yaraya “cezalarla” neşter vurmaya ve “caydırıcı”
olmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, “500 milyon liradan” aşağı olmayan cezaların
“her alınmayan iş güvenliği önlemi” için ve izleyen “her aya” tekabülen uygulanacağı 
(md.105/2,3,5); bu nedenle, cezaların zaman içinde gittikçe artarak katlanacağı gözden uzak 
tutulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda daima “önlemek 
ödemekten ucuzdur”. 

Bunun gibi, en ağır cezalar iş müfettişlerinin “teftiş, denetleme yetki ve görevleri 
gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında” işveren ve işveren vekillerinin 
“uymadıkları yasaklar” için öngörülmüştür. Her bir uyulmayan yasak için öngörülen ceza “5 
(beş) milyar lira” olduğu için (md.107), teftiş sırasında müfettişlerin yasalara uygun 
taleplerinin özenle yerine getirilmesi şayanı tavsiyedir. 

Nihayet, bu cezaların her yıl başında Maliye Bakanlığınca hesaplanan “yeniden 
değerleme oranında arttırıldığı” ve bu nedenle zaman içinde enflasyonun etkisinden 
korunduğu da unutulmamak gerekir.  

 

Saygılarımla... 
 Prof. Dr. Fevzi DEMİR
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