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Bireysel İş Hukuku

Bireysel İş Hukuku işçi, işveren ve devlet

arasındaki hukuki ilişkilerin incelendiği hukuk

dalıdır.

Bireysel İş Hukuku esas itibariyle İş

Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve

Borçlar Kanunu tarafından düzenlenmiştir.
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İş Hukuku İlkeleri

❖ İşçinin Korunması İlkesi

Güçsüz taraf olan işçiyi korumak amacıyla

getirilen normların yorumu ihtiyacı ortaya

çıkarsa “İşçi Lehine Yorum Yöntemi” şeklinde

somutlaşır.

Herhangi bir yorum gerektirmeyecek

kadar açık bir yasak düzenlemenin işçi lehine

yorumlanması mümkün değildir!
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◈İşçi Lehine Yorum

◈Sözleşme Serbestisinin Sınırlanması İlkesi 

Zayıf konumda olan işçinin korunması

amacıyla sözleşme serbestisini sınırlayan emredici

düzenlemelere yer verilmiştir. Bunlar mutlak emredici

ve nispi emredici kurallardır.

Nispi emredici kurallar aksi ancak işçi lehine

kararlaştırılabilen kurallardır. İş hukukundaki

düzenlemelerin büyük bir çoğunluğu nispi emredicidir.

ÖRN: Asgari ücret
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Mutlak emredici hükümler aksi hiçbir şekilde

kararlaştırılamayan kurallardır.

ÖRN: İş güvencesi sisteminde feshin geçersizliğini iddia eden

işçi dava açarak feshin geçersizliğini ve işe iadesine karar

verilmesini talep edebilir. Mahkemece feshin geçersizliğine karar

verildiğinde işveren işçiyi işe başlatabileceği gibi 4 ila 8 aylık

ücreti tutarında bir tazminat ödeyerek işçiyi işe başlatmaktan

kaçınabilir. İşçi dava sırasında çalıştırılmadığı süreler için en

fazla 4 aya kadar ücretine hak kazanabilir.
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❖Toplu İş Sözleşmesi

İş Sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili

hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası

veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan bir

sözleşmedir.

◈İş Sözleşmesi

İşçinin bağımlı olarak iş görme karşılığında işverenin de ücret

ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.
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❖İç Yönetmelik (Personel Yönetmeliği)

İç yönetmelik hükümlerinin bağlayıcı olabilmesi için bu

yönetmelik hükümleri hakkında işçiye açıkça bilgi verilmeli,

bunun iş sözleşmesi başında yapılması ve işçinin bu koşulları

kabul etmesi gerekir. İşçinin iç yönetmelik hakkında bilgi sahibi

olarak bu yönetmeliği uygulaması örtülü kabul olarak

yorumlanır.

Kabul edilen iç yönetmelik iş sözleşmesinin parçası

haline gelir. İç yönetmeliğin işçi tarafından kabul edildiğini,

işveren her türlü delille ispatlayabilir.
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Bağlayıcılık kazanan iç yönetmelikte esaslı değişik

yapmak isteyen işveren bu durumu işçiye yazılı olarak bildirmeli

ve işçi tarafından 6 iş günü içinde işçinin yazılı kabulünü almakla

yükümlüdür.

❖ İşyeri Uygulaması

İşverenin herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın tek

taraflı kararı ile işçiye sağladığı menfaatlerin devam edeceği

yolunda haklı güven yaratması sonunda iş sözleşmesinin bir

parçası haline gelen uygulamalardır.
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İş sözleşmesinin bir parçası haline gelen işyeri

uygulamasında koşulların esaslı değişilik ancak işçiye

yazılı olarak bildirilmesi ve işçinin yazılı kabulü ile

mümkündür.

ÖRN: İşveren işçiye servis imkanı yaratmış ve imkan 3-4

yıl devam etmişse işyeri uygulaması oluştuğu söylenir.
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İŞÇİ

İş sözleşmesiyle çalışan gerçek kişiye işçi denir.

İŞVEREN

İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan tüzel

kişiye işveren denir. İşveren olmanın 2 önemli niteliği vardır:

İş sözleşmesinin tarafı olma,

Sözleşmeden kaynaklanan yönetim hakkını en üst düzeyde kullanma

İşveren yalnızca yönetim hakkının sahibi değil aynı zamanda

sözleşmeden kaynaklanan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların da

muhatabıdır.
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İŞVEREN VEKİLİ

İşveren adına hareket den ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde

görev alan kişilere işveren vekili denir.

İşveren vekili ile işveren arasında TEMSİL yetkisi vardır.

İşvereni temsilen, işveren adına hareket ettiği için işveren vekilinin

işçilere karşı eylem ve işlemlerinden doğan yükümlülüklerden doğrudan

işveren sorumludur.

❖ İşveren vekillerinin yapmış oldukları eylem ve işlemlerden doğan

hukuki sorumluluk işverene ait olmakla birlikte, işveren vekilleri görev

ve yetkileri çerçevesinde ortaya çıkacak hukuka aykırılıklardan

kaynaklanan İDARİ SORUMLULUĞU taşırlar.
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Ceza Hukukunda yer alan suçların şahsiliği ilkesi nedeniyle işveren

vekili cezai sorumluluğu taşır.

ÖRN: bir iş kazası sonucu işyerinde çalışan bir işçinin ölmesi veya

yaralanması halinde, ölüme veya yaralamaya sebebiyet Ceza Kanunu

anlamında suç niteliği taşıyıp Ceza Kanunu çerçevesinde insan öldürme

suçundan işverenin yanı sıra kusuruyla kazanın oluşumuna katkısı olan

işveren vekili de sorumlu olacaktır. Ancak işveren vekilinin yönetim

yetkisi bulunmayan bir alanda ortaya çıkan bir olaydan herhangi bir

cezai veya idari sorumluluğu söz konusu olamaz.
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ALT İŞVEREN

İş Kanunu 2.maddesinin 7.fıkrasına 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 işçileri

sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren

arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.

◈Asıl işveren alt işveren işçisinin ödenmeyen ücretlerinden, fazla

çalışma ücretinden veya kendi işyerinde ortaya çıkan iş kazasından

kaynaklanan tazminattan alt işveren ile birlikte sorumludur.
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Asıl işveren alt işveren işçilerinin ödenmeyen prim borçlarından ve diğer

sosyal sigorta yükümlülüklerinden de alt işverenle birlikte sorumludur.

Ancak asıl işverenin sorumluluğu alt işveren işçisinin o işyerinde

çalıştığı süre ile sınırlıdır.

Asıl işveren alt işveren işçisine alacaklarını ödedikten sonra alt işverene

rücu edebilir.
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İŞYERİ

İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek için maddi olan ve olmayan

unsurlarla işçinin sürekli biçimde örgütlendiği birime işyeri denir. İş

Kanununa göre işyerinin kar elde etme amacı gütmesi önemli değildir.

İşyeri,işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlarla oluşturulan iş

organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Bir yerin işyerine bağlı olabilmesi için: Hukuki bağlılık, Amaçta birlik

veya işin niteliği yönünden bağlılık ve yönetimde birlik olması gerekir.

◈Bir birimin işyeri olarak bölge müdürlüğüne kayıt ettirilmiş olması

bağımsız bir işyeri bulunduğu sonucunu doğurmaz.
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İŞYERİNİN DEVRİ

İşyeri, işyerinin satışı, bağışlanması, kiralanması gibi biçimlerde

devredilmiş olabilir.

İşyeri veya işyerinin bir bölümü başka birine devredildiğinde, devir

tarihinde işyerinde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçlarıyla

devralana geçer.

Devralan işveren sırf işyerinin devrinden dolayı iş akdini feshedemez.

Devralan işveren ancak teknolojik sebepler veya iş organizasyonu

değişikliğinin gerekli kıldığı takdirde iş sözleşmesini feshedebilir.

İşyeri devredilen işçi de sırf işyerinin devri dolayısıyla iş akdini

feshetmesi haklı bir neden oluşturmaz.
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◈Devralan işveren, işçinin HİZMET SÜRESİNİN ESAS ALINDIĞI

HAKLARDA işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre

işlem yapmakla yükümlüdür. Örn: Kıdem tazminatı, ihbar süreleri,yıllık

izin miktarı

◈Devir halinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi

gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludur.

Devreden işverenin sorumluluğu 2 yılla sınırlandırılmıştır.
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İŞ SÖZLEŞMESİ

Bir tarafın(işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın(işveren) da ücret

ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

◈SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ

Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işlere süreksiz iş, bundan

daha fazla devam edenlere sürekli iş denir.

İşin objektif olarak kaç gün süreceği belirleyicidir.
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◈BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz

sürelidir.

Belirli süreli işlerde veya belirli işin tamamlanması veya belirli bir

olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile

işçi arasında YAZILI şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş

sözleşmesidir. Örn: Sergi organizasyonu, bir konferans düzenlenmesi,

köprü inşaatı.

Bazı durumlarda iş süreklilik arz eder ancak işyerinde iş gören işçinin

hamilelik, hastalık, askerlik gibi nedenlerle geçici süreyle askıya alınır.

Bu durumlarda bu işçinin yerine işe alınacak işçiyle belirli süreli iş

sözleşmesi kurulabilir.
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◈Kanunda belirli süreli iş sözleşmesinin bir kez kurulaması gibi ardı

ardına kurulması veya sürenin uzatılması da objektif nedenlerin

varlığına tabi kılınmıştır. Objektif nedenlerin bulunmaması halinde,

taraflar arasında başından itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesinin varlığı

kabul edilir.

Bazı hallerde sözleşmenin belirli süreli olarak kurulması kanundan

kaynaklanabilir. Örn: Özel Öğretim Kurumlarında çalışan müdür,

öğretmen.
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◈TAM SÜRELİVE KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

Yönetmelik uyarınca: “ İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan

emsal çalışmanın üçte iki oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli

çalışmadır.”

4857 sayılı Kanun’da ilk kez düzenlenen çağrı üzerine çalışma ksımi

süreli çalışmanın bir alt türüdür. Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi

YAZILI olarak kurulan bir sözleşmedir.
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İş Kanunu’nda iş sözleşmesinin şekli için kural olarak şekil serbestisi

ilkesi benimsenmiştir. Ancak:

◈Belirli süresi 1 yıl veya daha fazla olan iş sözleşmeleri,

◈Çağrı üzerine çalışma sözleşmesi

◈Takım Sözleşmesi

◈Asıl işveren alt işveren sözleşmesi bakımından yazılı şekil şartı

öngörülmüştür.

Yazılı şekilde yapma zorunluluğu olmayan iş sözleşmelerinde, işveren

işçiye işçinin işe başladığı tarihten en geç 2 ay içinde sözleşme

hükümlerinin olduğu yazılı bir belge vermek zorundadır.
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◈İş Görme Borcu

İş görme borcuna aykırılık, aykırılığın ağırlığına ve niteliğine göre bir

haklı veya geçerli fesih nedeni oluşturabilir. İş Kanunu 25.Maddesinde

“İşçinin yapmakla ödevli olduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde

yapmamakta ısrar etmesi” işveren için haklı bir fesih sebebi olarak kabul

edilmiştir. İşçinin işi yerine getirmekten kaçınması, özellikle kendisine

uyarıda bulunulmadığı hallerde geçerli fesih sebebi oluşturabilir.

◈İşin Özenle Yapılması

TBK 400.madde uyarınca “İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan

sorumludur. Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması,

uzmanlığı gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafından bilinmesi

gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tutulur.”
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İşçinin özen borcuna aykırılığı, İK 25.maddesinde haklı fesih sebebi

olarak düzenlenmiştir. Buna göre “İşçinin kendi isteği veya savsaması

yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya

malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya

ve maddeleri 30 günlük ücreti tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara

ve kayba uğratması” halinde işveren iş sözleşmesini haklı nedenle

feshedebilir.

◈Sadakat Borcu

İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatlerinin

korunmasında sadakatle davranmakla yükümlüdür.
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Sadakat borcuna aykırılık İK 25.maddesinde bir haklı nedenle fesih

sebebi olarak kabul edilmiştir. Madde uyarınca: “ İşçinin, işverenin

güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını

ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda

bulunması” halinde işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

◈Hesap Verme Borcu

TBK 397. maddesine göre: “ İşçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında

üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri özellikle paraları derhal ona

teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür. İşçi

hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhal işverene teslim

etmekle yükümlüdür.”
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◈Ücret Ödeme Borcu

İK 32. maddesi ücreti “ genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş

karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve parayla

ödenen tutardır.”

Ücret bir iş karşılığında ödenir ancak bazı durumlarda işçinin korunması

amacından dolayı bu kurala istisnalar getirilmiştir. İşçinin zorlayıcı

nedenlerle çalışamadığı günlerde, hafta tatilinde, ulusal bayram ve genel

tatillerde, yıllık ücretli izinlerde, işçiye çalışmadığı halde ücret ödenmesi

kabul edilmiştir. Bu tür ücrete sosyal ücret adı verilir.
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Prim, ikramiye ve sosyal yardımlar ile diğer ücret eklerini de kapsayacak

ücrete GENİŞ ANLAMDA ÜCRET veya GİYDİRİLMİŞ ÜCRET denir.

İş Kanunu’nda hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil ve yıllık izin

ücretlerinin TEMEL ÜCRET üzerinden ödenmesi öngörülmüştür.

Dolayısıyla bu günlere ait ücretlerin tespitinde ücret ekleri, sosyal

yardımlar dikkate alınmaz.

İhbar ve Kıdem tazminatının hesabında GENİŞ ANLAMDA ÜCRET

dikkate alınır.
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Temel ücretin para ile ödenmesi gerekir. Ücret eklerinin ayni(eşya)

olarak ödenmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Ücret, işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenmesi

öngörülmüştür.

Ücret kural olarak işçinin iş görmesinden sonra ödenir.

İşçinin ücreti işveren tarafından kanun veya sözleşme hükümlerine

uygun olarak hesap edilmez veya zamanında ödenmezse işçi iş

sözleşmesini haklı olarak feshedebilir.

Ücret alacaklarında zamanaşımı 5 yıldır.
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İş Kanunu 34.maddeye göre gününde ödenmeyen ücretler için

MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ uygulanır. Bu ücret

kapsamına temel ücret yanında ekleri de girer.

Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde, mücbir neden dışında

ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu

nedenle işçilerin kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine

getirmemesi sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa da grev olarak

nitelendirilemez.

Çalışmaktan kaçınan işçilere bu süre boyunca ücret ödenip

ödenmeyeceği konusunda kanunda bir hüküm bulunmamaktadır.

Yargıtay bu süre içinde işçinin ücrete hak kazanamayacağı yolunda

karar vermektedir.
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İşçi ücretinin ödenmemesi halinde iş sözleşmesini haklı nedenle

feshedebilir bunun için 20 gün beklenmesine gerek yoktur.

İş Kanunu 35.maddeye göre işçinin aylık ücretinin dörtte birinden

fazlası haczedilemez. Haciz yasağıyla birlikte, işçinin aylık ücretinin

dörtte birinden fazlasını devir ve temlik edemeyeceği hükme

bağlanmıştır.

İcra İflas Kanunu’nda işverenin iflası halinde işçilerin iş ilişkisine

dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş

ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iş ilişkisinin sona ermesi

üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, devlet

alacakları ve rehinle temin olunan alacaklardan sonra birinci sırada

gösterilmiştir.
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◈İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu

İşçinin sadakat borcu karşısında yer alır. İşçiyi gözetme borcu, işçinin

kişiliğinin korunmasının yanında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını

da içerir.

◈İşçinin Kişiliğinin Korunması

TBK 417.maddesi uyarınca işveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini

korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkesine uygun bir

düzeni sağlamakla özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize

uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar

görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
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Psikolojik tacizin(mobbing) işveren tarafından uygulanması veya

amirler ya da diğer işçiler tarafından uygulanıp işveren tarafından

gerekli önlemlerin alınmaması halinde işçi İK 24/2 uyarınca iş

sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

İşçinin işverenin başka işçisine cinsel tacizde bulunması, işverene iş

sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkı verir.
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A.FESİH DIŞI SONA ERME

Sözleşme Süresinin Bitmesi: Belirli süreli sözleşmeler için taraflar süre

sonunda fesih beyanında bulunmak zorunda kalmazlar. Dolayısıyla süre

sonunda ihbar tazminatı hakkı doğmayacağı gibi işçi asgari bir yıllık

çalışması olsa bile kıdem tazminatı talep edemeyecektir.

İkale: Anlaşarak sözleşmeyi sona erdirmektir. İkale fesih niteliği

taşımadığından İş Kanunu’ndan yer alan (kıdem, ihbar, kötüniyet,

sendikal, iş güvencesi tazminatı) tazminatları alamayacaktır.
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Ölüm: İş sözleşmesi işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. Bu

durumda işveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına,

yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir

aylık ücret tutarında ödeme yapmakla yükümlüdür. Hizmet ilişkisi 5

yıldan uzun bir süre devam etmişse, işveren tarafından yapılacak ödeme

iki aylık ücret tutarında olmalı.

İşverenin ölümü halinde yerini işverenin mirasçıları alır. Hizmet

sözleşmesi ağırlıklı olarak işverenin kişiliği dikkate alınmak suretiyle

kurulmuşsa iş sözleşmesi sona erer. Ancak bu durumda işçi, işveren

mirasçılarından uğradığı zarar dolayısıyla uygun bir tazminat talep

edebilir.
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B.FESİH

Süreli fesih belirsiz süreli iş sözleşmelerine uygulanır. Bu fesih türünde

taraflara, belli bir süre önceden fesih iradesi karşı tarafa bildirilerek

sözleşmeyi sona erdirme imkanı vermiştir. İş Sözleşmeleri:

a.İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa

yapılmasından başlayarak 2 hafta

b. İşi 6 aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer

tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta

c. İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin

diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta

d. İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa

yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
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İş Kanunu’na göre ihbar süreleri asgari olup sözleşme ile arttırılabilir.

Bildirim süresi tarafları feshe hazırlamaya yönelik olduğundan bu

dönemin sonunda işini kaybedecek işçiye İŞ ARAMA İZNİ verilmek

zorundadır.

İş arama izninin iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapılmadan verilmesi

gerekir. Yasaya göre izin günde iki saatten az olamaz.

İşveren iş arama iznini işçiye vermezse o süreye ilişkin ücretin işçiye

ödenmesi gerekir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise

işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ek

olarak çalıştırdığı ücretin yüzde yüz zamlı öder.
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İş sözleşmesini bildirim sürelerine uyarak sona erdirmek isteyen işveren,

bildirim süresi içinde işçiyi çalıştırabileceği gibi bu süreye ilişkin ücreti

peşin vererek süre sonunu beklemeden de işçiyi işten çıkarabilir.

Verilecek ücret giydirilmiş ücrettir.

Bildirim süresine ilişkin ücretin peşin ödendiği hallerde işçi, bildirim

süresi içinde gerçekleşecek haklardan yararlanır. Zira bildirim süresine

ilişkin ücret peşin ödense bile iş sözleşmesi bildirim süresi sonunda sona

erecektir.
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Usulsüz fesih tıpkı usule uygun yapılmış fesih gibi iş akdini sona erdirir.

Ancak diğerinden farklı olarak bir takım tazminat haklarının doğmasına

sebebiyet verir. Buna göre bildirim önellerine uyulamadan sözleşmeyi

fesheden taraf diğer tarafa bildirim önellerine ilişkin ücret

tutarında(götürü nitelikte) ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Usulsüz feshe maruz kalan işçi, ihbar tazminatına hak kazanması yanı

sıra, bildirim süresi içinde doğmuş haklardan da yararlanabilir. Bildirim

süreleri, usulsüz fesih ile işten çıkarılan işçinin kıdem süresine eklenir.

İşçi açısından en az 1 yıl çalışmış olmak koşuluyla kıdem tazminatı ve

zararı varsa maddi ve manevi tazminat da talep edebilir.
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İş Kanunu 17.maddede süreli feshin kötüye kullanılmaması gerektiği

aksi halde işverenin kötüniyet tazminatı ödeyeceğini düzenlemiştir.

Buna göre “…fesih hakkının kötüye kullanarak sona erdirdiği

durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.”

ÖRN: Kendisini prim ödemediği için SGK’ye şikayet eden işçinin iş

akdini fesheden işveren, bu fesihte bildirim sürelerine uymuş ya da bu

döneme ilişkin ücreti peşin vermiş olsa bile işçiye hak ettiği kıdem

tazminatını ödemiş bulunsa bile kötüniyetli olarak feshe müracaat etmiş

olduğu kabul edilir.

İşçinin şikayetinde haklı olması gerekmez!
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FESİH HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI VE 

KÖTÜNİYET TAZMİNATI



Götürü nitelikte belirlenen tazminat, kötüniyetli feshe maruz kaldığını

ispatlayan işçilere ödenir.

◈İşveren işçilerin iş sözleşmelerini kötüye kullanarak sona erdirmiş ise

işçiye bildirim süresinin 3 katı tutarında kötüniyet tazminatı öder.

İşveren bildirim sürelerine de uymadan sona erdirmiş ise kötüniyet

tazminatının yanında ayrıca bildirim süresine ilişkin ücret tutarında bir

tazminat ödeyecektir.

◈Uygulama en sık görülen kötüniyetli fesih sendikalı olması sebebiyle iş

akdinin feshidir. Sendikalar Kanunu ile getirilen düzenlemede işçinin bir

yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir.
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İş güvencesinden yararlanmak isteyen işçinin en az 6 aylık kıdemi

olması, belirsiz süreli sözleşme ile çalışması ve yasanın belirttiği işveren

vekillerinden biri olmaması gerekir. 6 aylık sürenin fesih bildiriminin

işçiye ulaştığı tarihte doldurulmuş olması şarttır.

İşyerinin bütününü sevk ve idare eden işveren vekillerinin iş güvencesi

kapsamı dışında tutulabilmeleri için mutlaka işçiyi işe alma ve işten

çıkarma yetkisine sahip olması gerekmektedir.

Bir işyerinde iş güvencesi korumasından yararlanabilmek için o

işyerinde en az 30 işçi çalıştırılması gerekir.
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İK 17.maddeye göre işverence yapılan süreli fesih bildirimlerinde

aranmayan fesih sebebi gösterme zorunluluğu, güvence kapsamındaki

işçilerde aranır. İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde geçerli fesih

sebebi olarak gösterilen sebepleri mutlaka yazılı olarak göstermek

zorundadır.

İş Kanunu’na göre geçerli fesih sebepleri işçiye ve işyerine ilişkin olmak

üzere iki grup altında toplanabilir. İşçiye ilişkin olan sebepler onun

YETERLİLİĞİ ve DAVRANIŞARINA ilişkindir. İşyerine ilişkin olanlar

ise İŞLETMENİN, İŞİN ve İŞİN GEREKLERİNDEN

KAYNAKLANAN sebeplerdir.
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◈İşçinin yetersizliğinden ötürü yapılacak fesihlerde Yargıtay işyerinde

organize edilmiş ve yeterliliği ve performansı ölçen bir sistemin varlığını

aramaktadır.

Geçerlilik koşulu olan bu fesih usulünde işveren, fesih sebepbini açık ve

kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Fesih yazılı bir şekilde

yapılmalıdır. İşveren geçerli fesih sebebi bulunsa bile salt bu yazılılık ve

sebep gösterme koşulunu ihlal ettiğinde, yapmış olduğu fesih geçersiz

sayılacak çıkardığı işçi işe iade hakkı kazanabilecektir.

◈Fesih için gösterilen sebebin işçinin davranışlarıyla ilgili olması

halinde ayrıca işçiden savunma alma koşulu da eklenmiştir.
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Haklı fesih hallerinde savunma alma koşulu yoktur.

İş Kanunu’nda geçerli feshin hangi sürede kullanılacağı belirtilmemiştir.

Öğretide geçerli fesih halinin ortaya çıkması halinde, bu sebebin ortaya

çıkmasından itibaren makul bir süre içinde feshin yapılmasının uygun

olacağı kabul edilmiştir. Söz konusu süre iyiniyet kurallarına göre

belirlenmelidir.

İş güvencesi sisteminin amacı işçiyi feshe karşı korumak olduğundan,

geçerli fesih sebebi doğsa da amaçlanan sonuca fesihten başka bir

yöntemle ulaşabilmek mümkün ise feshe başvurulmamalıdır. Son çare

ilkesi uygulama alanı bulmalıdır. Ancak İK’de bu ilke bulunmamaktadır.
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ÖRN: Eğitilebilir düzeyde personeli olan işverenin, yeniden yapılanma

gerekçesiyle bu işçileri çıkartıp yerine yeni işçiler alması halinde işten

çıkarılan işçilerin küçük eğitimlerle yeni işi yapabilecek olduklarının

ispatı, feshin geçersiz sayılarak işçilerin işe iadesine neden olabilir.

◈ İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep

gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı

iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde

işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca

arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda

anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği

tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.
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◈ Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine

özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın

doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret

kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen

tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

◈ Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene

aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde,

bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
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◈ İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin

geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit

edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir

ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren

bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok

sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

◈ Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar

verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat

miktarını da belirler.
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◈ İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin

geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit

edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir

ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren

bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok

sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

◈ Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar

verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat

miktarını da belirler.
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◈ Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye

en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları

ödenir.

◈ İşçinin ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak

parasal olarak belirler.

◈ İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret

ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak

ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi

verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu

sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.
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◈ İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden

itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda

bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise,

işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren

sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

◈ Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması

konusunda anlaşmaları hâlinde;

◈ a) İşe başlatma tarihini,

◈ b) Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal

miktarını,
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c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen

tazminatın parasal miktarını, belirlemeleri zorunludur. Aksi

takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre

düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde

fesih geçerli hâle gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile

sorumlu olur.

52



◈ Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini

sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

◈ I. Sağlık sebepleri:

◈ a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan

bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

◈ b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü

işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir

hastalığa tutulursa.

◈ II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

◈ a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı

noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut

gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle

işçiyi yanıltırsa.
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◈ b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna

dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel

tacizde bulunursa.

◈ c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada

bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini

kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi

üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında

şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.

◈ d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize

uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler

alınmazsa.

◈ e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme

şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
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◈ f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da

işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği

hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik

aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

◈ III. Zorlayıcı sebepler:

◈ İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını

gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.
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◈ Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş

sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin

feshedebilir:

◈ I- Sağlık sebepleri:

◈ a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından

yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya

engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı

ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

◈ b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve

işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması

durumunda.
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◈ II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

◈ a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından

biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların

kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler

veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

◈ b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna

dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren

hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

◈ c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

◈ d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut

işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde

almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

◈
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◈ e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak,

işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan

davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası

ertelenmeyen bir suç işlemesi.

◈ g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe

dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir

tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam

etmemesi.

◈ h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine

hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

◈ ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini

tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında

bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük

ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
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◈ III- Zorlayıcı sebepler:

◈ İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan

zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

◈ IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde

devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması.

Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren

için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit

davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 6 iş

günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra

kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık

süre uygulanmaz.
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Herhangi bir zararın gerçekleşmesi aranmaksızın en az 1 yıl çalışmış

olmaya ve kanunun belirttiği türlerden biriyle iş sözleşmesinin sona

ermiş olmasına bağlı tutulmuştur. İşçiye çalıştığı hey yıl karşılığında 30

günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı verilmektedir.

İşçinin çıraklık ilişkisinde geçen süreler kıdem tazminatına esas alınacak

sürelerden değerlendirilmez. Buna karşın deneme süresi kıdem süresine

eklenir.

◈Yargıtay kıdem hesabı süresinin hesabında, iş sözleşmesinin askıya

alındığı süreleri kural olarak dikkate almamaktadır. Oysa ki İş

Kanunu’nda iş sözleşmesinin devamı süresince denilmektedir.
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İşçinin ölümü halinde bir yıl çalışması olan işçinin mirasçılarına kıdem

tazminatı ödenir.

◈İş sözleşmesinin işverence İş Kanunu 25/II (işçinin işverene yönelik

ahlaka adaba aykırı haller ve benzerleri) hükmünde yer alan fesih

nedenleri dışında bir nedenle feshi, bir yıl çalışmış olma şartıyla kıdem

tazminatına hak kazandırır!

61



“
İşçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı eylemleri

olduğu iddiasıyla ve derhal işten çıkarıldığı olaylarda

işveren, iddia ettiği fesih nedenini ispatlamakla

yükümlüdür. Aksi halde fesih haksız sayılır ve işçi en az

bir yıllık kıdeme sahip ise kıdem tazminatına hak

kazanır.

İş güvencesi kapsamında bir işçi ancak geçerli

nedenlerin varlığıyla işten çıkarılabilir. Geçerli

nedenlerin olmaması halinde işçi açacağı işe iade

davası ile feshin geçersizliğini ve işe iadesini

sağlayabilir. Bu halde bu haklar dışında ayrı bir dava

ile işçilik alacaklarını da talep edebilir.



“

ÖRN: Ödenmeyen fazla çalışma ücretleri, ikramiye,

ihbar tazminatı, kıdem tazminatı.

Belirli süreli iş sözleşmeleri, sürenin bitmesiyle sona

erdiğinden kıdem tazminatı hakkı doğurmaz. Buna

karşın belirli süreli iş sözleşmesi haksız feshedilen işçi

bir yıl çalışmış olması koşuluyla kıdem tazminatına hak

kazanabilir.



Kıdem tazminatı hesabında nakden ödenen ücretle birlikte sözleşme veya

kanunla sağlanmış ve para ile ölçülebilen sosyal yardım niteliğinde diğer

menfaatler de göz önünde bulundurulur.

NOT: Kıdem, İhbar ve Yıllık İzin Ücreti hesaplamalarında işçinin son ücreti

esas alındığından, bildirim süresi verilerek yapılan fesihlerde dikkate

alınacak ücret, bildirim süresinin bittiği tarihteki ücrettir.

Kıdem tazminatına esas alınacak tavan miktarı iş sözleşmesinin feshedildiği

tarihe göre belirlenir. Bildirimli fesihlerde bildirim süresinin sonu, derhal

fesihlerde fesih bildiriminin yapıldığı tarihtir.

Gecikme faizi, mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.

Kıdem tazminatı 5 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
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ÇALIŞMA SÜRELERİ

1.Çalışma süresinden sayılan haller:

Yer veya su altına iniş ve çıkışlarda geçen süreler .

İşçinin başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmesi

durumunda yolda geçen süreler

İşçinin işe hazır halde beklediği süreler,

İşçinin işverenin buyruğu altında asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler

Araçta geçen süreler
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NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ

Genel bakımdan çalışma süresi 45 saattir. Aksi kararlaştırılmadığı

taktirde bu süre işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak

bölünür.

Çalışma süresi günde 11 saati aşmamak üzere farklı şekilde

dağıtılabilir. Bu halde iki aylık süre içerisinde işçinin haftalık ortalama

çalışma süresi normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme

süresi toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar arttırılabilir.

Çalışma sürelerine ilişkin getirilen düzenlemeler işyerlerine değil

bizzat işçilere yöneliktir.
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İşçinin haftalık 45 saatlik süreyi aşarak yaptığı çalışma dönemine 

yoğunlaştırılmış iş haftası denir. 

Denkleştirme süresini taraflar 2 ay olarak belirleyebilirler. 

Buradaki önemli husus günlük azami çalışma süresinin 11 saatin 

üzerinde olmaması ve iki aylık dönem içerisinde ortalama 45 saati 

aşmaması ve denkleştirme halinde boş gün olarak belirlenen 

günlerin tatiller ile çakışmamasıdır. 
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FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE 

ÇALIŞMA

Fazla çalışma, üretimin artırılması, üretim faaliyetlerindeki

aksamaların düzeltilmesi, bazı acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla

normal iş süreleri üzerinde yapılan çalışmalardır. İş kanununa göre

fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Günlük azami

çalışma süresi 11 saat olduğu için bu saati aşan çalışmalar da fazla

çalışma olarak kabul edilir.

Fazla sürelerle çalışma işyerinde geçerli olan çalışma süresinin 45 

saatin altında kararlaştırılması halinde işçinin kararlaştırılan süre ile 

yasal azami çalışma süresi olan 45 saat arasında yapmış olduğu 

çalışmadır.
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FAZLA ÇALIŞMA ÇEŞİTLERİ

1.Genel Fazla Çalışma

Fazla çalışma için bunu gerektirecek sebepler olmalı.

İşçinin yazılı olarak izni gereklidir.

Fazla çalışma isteğinin işçilere duyurulması da gereklidir.(1 yılda

275 saatten fazla olamaz.)

2.Zorunlu Sebeplerle Fazla Çalışma

3.Olağanüstü Sebeplerle Fazla Çalışma
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Fazla çalışmada ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen

miktarının %50, fazla sürelerde çalışmada ise saat başına düşen miktarın

%25 yükseltilmesi ile ödenir.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse bu çalışmalar

karşılığı zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat başında 1 saat 30

dakikayı; fazla sürelerle çalıştığı her saat başında 1 saat 15 dakikayı

serbest zaman olarak kullanabilir. Ancak tatil ve izin günlerinde serbest

zaman kullandırılamaz.

NOT:Olağanüstü ve zorunlu sebeplerle fazla çalışma yapılması

durumunda bunun karşılığının ücret olarak alabilir, buna karşılık işçinin

serbest zaman talebinde bulunamaz.
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FAZLA ÇALIŞMANIN TESPİTİ VE İSPATI

İşveren fazla çalışma ve fazla sürelerle çalıştırdığı işçilerin bu çalışma

saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin

özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla

çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışma ücretleri ile

birlikte ödenir. Bu ödemeler ücret bordrolarında ve ücret hesap

pusulalarında açıkça gösterilir. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi

bunu kanıtlamak zorundadır. İşçinin ücret bordrosunda fazlaya ilişkin

ücret hanesi boşsa itirazi kayıt konulmasa bile fazla çalışma ücreti

almadığını her türlü delille ispatlayabilir. Bununla birlikte bordroda

belirtilen fazla çalışma ücretini alan işçi herhangi itirazi kayıttı

bulunmamışsa daha sonra ücretin az veya yanlış olduğunu artık yazılı

delille ispatlayabilir.
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GECE ÇALIŞMALARI

Gece çalışması saat 20:00-06:00 arasına denk gelen dönemde yapılan en

fazla 11 saat süren çalışmadır. İşçilerin gece çalışmaları 7.5 saati

geçemez. Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece

çalışmasına uygun olduğu işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu

ile belirlenir.

Gece çalıştırılan işçeler en geç 2 yılda 1 defa olmak üzere işveren

tarafında periyodik sağlık kontrolünden geçirilir.

İşçilere gece döneminde olağan sebeplerle fazla çalışma yaptırılması

yasaktır. Zorunlu ve olağanüstü sebeplerle fazla çalışma yapılması ya da

hazırlama, tamamlama ve temizleme işinin gece döneminde

yapılmasında herhangi bir problem bulunmamaktadır.
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Sanayiye ait işlerde 18 yaşından küçük erkek işçilerin çalıştırılması

yasaktır. Bunun gibi kadın işçiler ve çocuk işçilerin çalıştırılmasına

yönelik mevzuatta kısıtlamalar vardır.

Postalar halinde işçi 1 hafta gece çalıştıktan sonra 1 hafta gündüz

çalıştırılmalıdır. Ancak 2 haftalık nöbetleşme de düzenlenebilir. İşçiler

her bir posta değişiminden sonra en az 11 saat dinlendirilmeden

çalıştırılamazlar.

Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı

onayı alınması şartıyla 7.5 saat üzerinde çalışma yaptırılabilir.
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TELAFİ ÇALIŞMASI

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce

veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzeri nedenlerle normal

çalışma süresinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil

edilmesi ya da işçilerin talebiyle kendisine izin verilmesi hallerinde

işveren 2 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.

Bu çalışma için işçinin muvafakatine ihtiyaç yoktur.

Günlük en çok çalışma süresinin (11 saat) aşmamak koşulu ile günde 3

saatten fazla olamaz.
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KISA ÇALIŞMA

İşverenlerin ekonomik kriz dönemlerinde işçilerini ücretsiz izne

çıkarmaları veya iş ilişkilerinin sona ermesi durumlarında

mağduriyetlerinin önlenmesi maksadı ile, işçilerin belirli bir süre kısa

çalışma ödeneği alabilmeleri imkanı tanınmıştır. Böylece, genel

ekonomik kriz sektörel veya bölgesel kriz ile zaruri sebeplerle

işyerindeki haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az üçte biri

oranında azalmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az 4 hafta

süreyle tamamen veya kısmen durdurulması halinde yapılan çalışma

kısa çalışmadır. Kısa çalıştırma gerektiren hallerde işveren, durumu

derhal gerekçeleriyle birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş

sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazıyla bildirir.
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Kısa çalışmanın gerekliliğinin tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığınca yapılır. Mevzuatta öngörülen bu hallerde işçilere

çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği

ödenir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi, kısa çalışma süresini aşmamak

kaydıyla en fazla 3 yıldır.

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı sigortalının son 12 aylık primi

esas kayıtları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt

kazancının %60’ıdır.
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ARA DİNLENMESİ

Ara dinlenmesi kural olarak çalışma zamanının ortasında ve aralıksız

olarak kullandırılır.

4 saat veya daha kısa işlerde 15 dakika, 4-7.5 saate kadar olan işlerde

yarım saat, 7.5 saatten fazla işlerde 1 saat ara verilmesi gerekir.

Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz. Bunun sonucu olarak

işveren işçiye ücret ödemek borcu altında değildir.
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HAFTA TATİLİ

İşçinin haftada 6 günden fazla çalıştırılmaması, her işçiye haftada 24

saatlik izin verilmesi ve hafta tatilinin kural olarak Pazar günü olarak

kabul edilmesidir. Şartları:

İşyeri hafta tatili kapsamına giren bir işyeri olmalıdır.

İşçinin hafta tatilinden yararlanabilmesi için haftanın çalışması gereken

diğer günlerinde çalışması gereken diğer günlerinde çalışması gerekir.

İş Kanunu uygulamasında Cumartesi günü iş gününden sayılır ve bugün

için tatil ücreti ödenmez.

Çalışma ücreti çıplak ücret üzerinden ödenir.

78



ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

29 Ekim günü ulusal bayramdır.

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos resmi bayram günleridir.

Dini bayramlar da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramıdır.

Yılbaşı günü, Emek ve Dayanışma Günü genel tatil günlerindendir.

Kamu kuruluşları ulusal bayram ve genel tatil günlerinde tatil edilir.

Özel işyerlerinde ise yalnızca 29 Ekim günü kurul olarak çalışmak

yasaktır. Ancak İK nın düzenlenmesi karşısında özel iş yerlinde

sözleşme ile kararlaştırma yapmak koşuluyla 29 Ekim günü de çalışma

yaptırılabilir.
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NOT: Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde

işçiler çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam

olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için 1

günlük ücreti ödenir. Ücret çıplak ücret üzerinden hesaplanır.
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YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmek yasal değildir. Şartlar:

İşçinin en az 1 yıl çalışması. (bekleme süresi)

Yapılan işin ve işyerinin niteliğinin yıllık ücretli izine elverişli olması.

Yıllık ücretli izin hükümleri. Hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar

olanlarda yılda 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlarda 20 gün, 15

yıl ve daha fazla olanlara yılda 26 gün izin verilir.

Ücret çıplak ücret üzerinden hesaplanır.
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