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Güçlü Batkın 
TAV İşletme Hizmetleri CEO'su 

“YOLCULARIMIZ MÜŞTERİMİZ DEĞİL, MİSAFİRLERİMİZDİR.”

Güçlü Bey merhaba, bize kısaca 
kendinizden (Eğitim hayatınız ve 
kariyerinizden) bahseder misiniz?

G.B. Tabii memnuniyetle. Kadıköy Anadolu 
Lisesi mezunuyum. İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra Amerika’ya gittim, Maryland 
Üniversitesinde International Business ve 
Marketing bölümlerinde çift anadal yaptım. 
Burada eğitim hayatımı tamamladıktan 
sonra, Türkiye’ye döndüm, Global Menkul 
Değerler’de stajyerlik yaptım, daha sonra 
PWC’de çalıştım. Burada bir süre çalıştıktan 
sonra tekrar Amerika’ya döndüm ve Uknow 
Eğitim Kurumlarında Uluslararası Programlar 
Direktörü olarak işe başladım. Sonrasında 
tekrar Türkiye’ye döndüm ve 2015 yılında 
TAV ile yollarımız  kesişti. TAV’da ilk önce 
Gürcistan Genel Sekreterliği'ni yaptım 
ve uzun bir süre İş Geliştirme ekibinin bir 
parçası olarak görev yaptım. İş Geliştirme 
uzun proje süreçleri gerektirdiği için çok 
farklı ülkelerde yaşadım ve çalıştım.

Bir süre sonra HAVAŞ’ın Satış ve 
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine getirildim. Benim için 
game changer bir gelişme oldu. Çünkü 
TAV grup şirketleri arasındaki en eski ve 
köklü şirketlerden biriydi. HAVAŞ  Satış 
ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı görevimin yanı sıra sonrasında 
Tunus CEO’luğu görevini de devraldım. 

İki sene sonra TAV Holding bünyesinde 
CCO pozisyonuna getirildim. BTA, ATÜ 
gibi servis şirketlerimizin koordinasyonu, 
stratejilerinin belirlenmesi için görev aldım.

2020 Ocak ayından itibaren ise TAV İşletme 
Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı olarak görev 

yapıyorum.Bu süreçte profesyonel kariyer ile 
eş zamanlı eğitim hayatıma devam ediyorum, 
2019 yılı sonbahar döneminde Harvard 
Business School Advanced Management 
Program'ından mezun oldum.

Müşteri odaklı yönetim anlayışı sizin 
için nedir? Bu politikalarınız için TAV 
Havalimanı İşletmeleri olarak neler 
yapıyorsunuz?

G.B. Müşteri memnuniyetini odağımıza alarak 
şirket stratejilerimizi belirliyoruz. Müşteri 
odaklı hedeflemenin temelini; misafirlerimizin 
seyahate dair önceliklerini, ihtiyaç ve 
beklentilerini tüm servis noktalarından 
aldığımız geri bildirimlerle hızlı ve sürekli 
şekilde ölçümleyerek değerlendirmek 
oluşturuyor.

Verdiğimiz fiziksel hizmet ve deneyimleri 
olabildiğince dijital ekosisteme entegre 
ederek, müşterilerimize en hızlı, sorunsuz ve 
konforlu deneyimi onların beklentilerine göre 
sunmaya çalışıyoruz. 

Son dönemde yaptığımız yatırımlarla hem 
CRM altyapımızı tekrar dizayn ediyor 
hem de müşterilerimize ulaştığımız 
iletişim kanallarımızın çeşitliliğini artırmaya 
çalışıyoruz. CRM altyapımızı 360 derece 
entegre bir sistem haline getirerek 
müşterilerimizin uçtan uca tüm yolculuklarını 
tasarlayabiliyoruz.

Müşteri kapsamımız sadece yolcularla sınırlı 
değil, havalimanları, devletler gibi aktörler 
de bir nevi müşterilerimizdir diyebiliriz. Biz 
müşterilerimize premium hizmet veriyoruz.
Misafirlerimizin  evinden çıktığında 
başlayan ve uçağa gidene kadar olan 
sürecin tamamını yönetiyoruz. Bu sırada 
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kişisel veriye ne kadar dokunursak, 
yolcunun davranışlarını tahmin edebiliyor 
ve o kadar yüksek seviyede müşteri 
memnuniyetini sağlayabiliyoruz. 

Bir diğer nokta ise, çalışanlarımızın 
mutluluğu, çalışan memnuniyeti bizim için 
çok önemli, önce çalışanlarınızı mutlu 
etmelisiniz ki onlar da misafirleri mutlu 
edebilsin, bence başarının sırrı buradan 
geçiyor. Biz bu bağlamda 2022 yılında 
“Great Place To Work “ ödülünü alarak 
başarımızı pekiştiridiğimize inanıyoruz.

Sektörünün lideri bir şirket olan TAV 
İşletme Hizmetleri sektördeki yeni 
hedefleri ve sektöre bugüne kadar 
kattığı değerler nelerdir?

G.B. Hedeflerimiz iddialı. Büyük bir 
grubun parçasıyız, dünyanın en büyük 
havalimanı operatörü konumundayız.
Hâlihazırda 19 ülkede yer alan bir 
markayız. Şu anda 70’e yakın olan 
lounge sayımızı da önümüzdeki 5 yılda 
200’e çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm 
bunları yaparken dijitalleşmeyi odağımıza 
alıyoruz. Çünkü dijitalleşmenin büyük hız 
kazandığı, insanların bu yönde taleplerinin 
arttığı bir dönemdeyiz. Bu bakımdan dijital 
alt yapımızı geliştirme odaklı çalışmalar 
yapıyoruz.

Küresel ve çok kültürlü bir yapıda faaliyet 
gösterdiğimiz için, hizmet çeşitliliğimiz 
bölgeden bölgeye özelleşebiliyor. 
Odağımız; müşterilerimize dokunduğumuz 
tüm ana hizmet kollarında sunduğumuz 
deneyimi sürekli olarak bir üst seviyeye 
taşımak, dijital dünyanın getirdikleri 
ile temassız, çok daha konforlu hale 
getirmek ve zenginleştirmek.

Dijitalleşme konusunda hayata geçirdiğimiz 
uygulamalarla seyahat ve havalimanı 
deneyimine öncülük ettiğimize inanıyorum.

TAV Holding’ te ilk işe başladığınız 
döneme kıyasla, sektörün 
günümüzde geldiği nokta ile ilgili 
değerlendirmeleriniz nelerdir?

G.B. Öncelikli olarak teknoloji odaklı 
bakmak lazım. Biraz önce de dediğim 
gibi dijitalizasyon büyük hız kazandı. 
Çok basit bir örnek vermek gerekirse, 
lounge salonumuza ısı yoğunluk 
kamerası koyuyoruz ve yapay zeka 
ile müşteri hareketlerini izleyerek bir 
sonraki adımlarını tahmin ediyoruz. 
Örneğin, 14.00, 15.00 saatleri arasında 
büfeler  çok yoğun oluyor burada yapay 
zeka devreye giriyor ve bu sebeple bir 
kişi daha görevlendirilmeli gibi basit 
gibi gözüken ama müşteri ihtiyaçlarını 
öngörebilen bir uyarı ve yaptırım sistem 
oluşturulmuş oluyor. Bunun dışında 
çalışanların beklentileri değişiyor. Yeni 
nesil çalışan beklentileri çok  farklı, 
örneğin, hibrit sistemde çalışma 
beklentileri arttı. 

Havacılık sektöründeki en önemli 
değişimlerden biri çevresel sürdürülebilirlik 
yaklaşımı olan  “Yeşil bakış açısı”. Karbon 
salımını azaltma konusunda da havacılık 
sektörü üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. 
Biz de TAV İşletme Hizmetleri olarak 
bu konuda çalışmalar yürütüyoruz.  
TAV Holding olarak 2030’a kadar tüm 
havalimanlarımızı karbon nötr hale getirme 
hedefimiz bulunuyor. Halen Antalya İzmir 
ve Ankara havalimanlarımız bu statüde. 
2050’ye kadar da tüm operasyonlarımızı 
Net Sıfır'a getirmeyi taahhüt ettik.

Pandemi sonrası verimi artıracağı 
değerlendirilerek Avrupa’da da çalışma 
sürelerinin kısaltılması, haftanın 4 günü 
çalışılması gibi uygulamalar getirildi. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? Pandemi 
sonrası süreç, çalışma alışkanlıklarınızı ne 
şekilde değiştirdi?

G.B. Bizim şirket kültürümüzde esnek 
çalışma sistemi var. TAV markası olarak 
başarıyı hızlı bir şekilde yakalamamızın 
sebeplerinden biri de  bu diye 
düşünüyorum. Özellikle pandemiyle birlikte 
birçok şirket esnek çalışma ve  hibrit modele 
geçti.  Pandemi sonrasında hızlıca adapte 
olduğumuz bir sistem oldu. Bence çok doğru 
bir yöntem. 

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve Tunus, 
Libya gibi uluslararası farklı bölgelerde 
hizmet vermektesiniz. Farklı operasyonlara 
göre çalışan istihdamınızda önem 
verdiğiniz ve dikkat ettiğiniz hususlar 
neler?

G.B. Şöyle, standartlar aşağı yukarı 
aynı diyebiliriz. Değişik coğrafyaların 
kültürel farklılıkları olsa da insan özünde 
aynı. Yolcu ağırlama  işinde standartlar 
çoğunlukla benzer… Bu yüzden farklılıklara 
açık, güler yüzlü, hızlı çözüm üretebilen, 
takıma kolayca uyum sağlayabilen 
çalışma arkadaşları bizim için değerli. 
Çalışanlarımızı farklı operasyonlarda 
belirli bir süre görev aldıktan sonra başka 
bir coğrafyada veya farklı bir iş kolunda 
görevlendiriyoruz. Bu da yetkinliklerini 
ve adaptasyon kabiliyetlerini arttırıyor. 
Çalışanlarımıza tek bir takım olma ruhunu 
yansıtıyor  ve çoklu coğrafyadaki mobilite 
fırsatları konusunda destek veriyoruz.

Şirket kültürünü o iş etrafında ön plana 
çıkarmaya çalışıyoruz. Farklı kültürlerdeki 
zengin bakış açılarını görüyoruz ve orada 
uygulayabileceğimiz noktaları kendi 
hizmet bölgemizde hayata geçirmeye 
çalışıyoruz. 

Bunun yanında, şirketimizde bir ilki 
gerçekleştirdik; Santiago’dan Umman’a 
farklı bölgelerden 40’a yakın operasyon 
liderini İstanbul merkez ofisimizde ağırladık. 
Şirket bünyesindeki çalışanlarımızın, 
aynı çatı altında ve bir takım olarak 
hissetmelerine önem veriyoruz. Yoksa takım 
hissiyatı olmadan başarıyı yakalamak zor.

Bildiğiniz üzere son dönemde Yapay Zeka 
uygulamaları oldukça gündemde. Biz de 
Egemenoğlu olarak Yapay Zeka’ya dair 
yatırımları olan bir büroyuz. Peki sizin 
için, Havalimanı işletmelerinde Yapay 
Zeka’nın yeri nedir? Şirketinizin faaliyet 
gösterdiği sektörde, Yapay Zekanın ya 
da Dijital Dönüşümün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

G.B. Biz daha çok müşteri davranışları 
üzerine kurulu yapay zekayı kullanıyoruz. 
Ürün ve hizmetlerimizi dijitalleştiriyoruz.
TAV Passport Sadakat Kartı'nın mobil 
uygulamasını çok yakın zamanda  hayata 
geçirdik. Lounge Me adlı uygulamamız ile 
global müşterileri hedeflediğimiz bir kitlemiz 
ve lounge kullanım fırsatlarını paketler 
halinde sunduğumuz bir platformumuz var.

Gerçek zamanlı veri takibi yaptığımız 
programlarımız ile  yolcu sayısı, yolcu uçuş 
destinasyonu bilgileri gibi günlük ve aylık 
olarak görüntüleyebiliyoruz. Kurumsal web 
sitemizi müşteri dostu hale getirdik. 
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Bu anlattığım geliştirmeleri şirket çatımız 
altında eş zamanlı  yürütüyoruz. Bu konuda 
kendimizi sürekli güncelliyoruz, yeniliklere 
kolay adapte olan bir yapımız var. 

Havalimanı operasyonu tarafında bizim 
en büyük amaçlarımızdan biri, dijital 
okuryazarlığı tam anlamıyla sağlayabilmek. 
Örneğin şu an şirketimiz hibrit modeli 
ile  çalışıyor. Pandemi öncesine göre, 
teknolojiye ve yeni tip çalışma sistemine 
hem işverenler hem de çalışanlar çok hızlı bir 
şekilde adapte oldular. Artık dijital dünyanın 
yeniliklerine adapte olamayan kurumların 
varlıklarını çok uzun süre sürdürebileceklerini 
düşünmüyorum. Özellikle bizim gibi global 
şirketler için dijitalleşme kaçınılmaz oluyor, 
çünkü veriye hakimiyetini arttırmak ve 
iletişimi güçlendirmek için buna ihtiyacımız 
var. Bu doğru veri ve bilgiyi sağlayabilmek, 
doğru kararı alabilmek için de çok önemli. 
Doğru veri olduğu sürece şirketimiz adına 
ekibimizle birlikte en doğru kararı verebiliriz.

TAV  Havalimanı İşletmeleri  bünyesindeki 
çalışanların iş içerisindeki motivasyon 
ve verimini arttırmak için benimsediğiniz 
politikalar nelerdir? Özellikle Z kuşağının 
çalışma hayatına muhtemel etkilerini siz 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

G.B. İnsan motivasyonundan bahsediyorsak, 
günün sonunda profesyoneliz ve 
çalışanlarımıza maaş ve yan hakları gibi 
birçok hakkı sunmak durumundayız. Bir 
şirketin başarısı çalışan memnuniyetinden 
geçer,ki biz bu konuda sürekli iyileştirme 
yapıyoruz. Bunun yanında, çalışanlara uygun 
çalışma ortamını sağlamaya çalışıyoruz. 
Ayrıca çalışanlarımızın birbirleriyle olan 
iletişiminin artırması için onları bir araya 
getirecek etkinlikler düzenliyoruz.  Bunun 

yanı sıra çalışan eğitimi konusunu hep 
gündemizde tutuyoruz. Operasyonlarımız 
arasında “Train the Trainer - Eğiticinin 
Eğitimi” sistemini hayata  geçirdik. Burada 
eğitilen kişiler diğerini de eğitmeye başlıyor. 
Çoklu kültürel yapımız sayesinde edindiğimiz 
deneyimi birbirimize aktarıyoruz. 

Değinmek istediğim bir diğer konu da 
merak. Heyecanınızı canlı tutmak ve işinizde 
başarıyı yakalamak için her zaman merak 
önemlidir. Ben şahsen her zaman merak 
ettiğim her şeyi araştırırım. Z kuşağında 
da yaratmak istediğim şey merak unsuru, 
çünkü bu konuda bazı eksiklikler olduğunu 
düşünüyorum. Bir de, takım çalışmasına 
uyum sağlamaları için bir takım eğitimler 
verilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Dünyanın farklı yerlerinde birçok 
operasyon gerçekleştiriyorsunuz, gelecek 
dönem için yurt içi ve yurt dışı farklı 
bölgelerde hizmet verme hedefleriniz 
nelerdir?

G.B. TAV İşletme Hizmetleri olarak 
Türkiye'den dünyaya açılmış bir markayız. 
Büyüme planlarımızı yaparken o ülkenin 
seyahat potansiyeli, konumu, ülkenin yatırım 
planları gibi birçok faktörü göz önünde 
bulunduruyoruz. 

Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde ve henüz 
tam keşfedilmemiş turizm bölgelerinde de 
iş birlikleri ile büyümeyi hedefliyoruz. Güçlü 
finansal altyapımız, esnek ve entegrasyonu 
desteklediğimiz farklı iş modellerimiz 
ile dünyanın her yerindeki yeni ve kârlı 
iş fırsatlarına odaklanıyoruz. Organik 
büyümenin yanında inorganik büyüme de 
bizim için önemli. Global çapta büyümemizi 
sürdürmek için önemli noktalarda iş birlikleri 

yapıyoruz. Örneğin 2021 yılında Skyport ve 
yerel iş ortağımız Graycliff Divans Bermuda 
Ltd ile güzel bir iş birliği yaparak Bermuda 
LF Wade Uluslararası Havalimanı’nda iki 
tane Primeclass özel yolcu salonu açtık. 
Karşılıklı olarak kazanım içeren bir ilişki 
ortamı yaratmaya çalışıyoruz.   

Özellikle Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika 
ve Orta Asya’da büyümeyi öncelikli 
olarak hedefliyoruz. Türkiye’deki hizmet 
alanlarımızı geliştirip hizmet veren insan 
sayımızı arttırıyoruz. Sonrasında Uzak 
Doğu ve Orta Doğu açılımımız var. Şu anda 
Hindistan’daki çalışmalarımıza odaklandık. 
Hindistan nüfus olarak çok büyük bir pazar 
ve stratejik olarak da çeşitli bölgeleri ile 
bağlantılarımız var, oradaki ortağımız ile 
çalışmalarımız devam ediyor. ●
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Ahmet Eryılmaz
Hukukçu, İnsan Kaynakları Danışmanı

UZAKTAN ÇALIŞMA: “HER YÖNÜYLE”

Yaşadığımız o kadar önemli bir kırılmaydı ki, 
kolay geçmeyecek. 

Uzaktan çalışma artık pandemiden bağımsız 
bir konu. 

Her boyutu ayrı bir yazı konusu olabilir. 
Çokluğunu göstermek için kısa kısa değinip 
geçeceğim. Biraz da eğlencesine. 

Hukuksal boyutu en çok çıkmaz barındıranı. 
2021 Yönetmeliği, yazılı olarak kurulan 
yeni bir iş ilişkisi yaratmış ama yaşam 
gerçeklerine uymuyor. Yüzlerce çalışanı 
olan yerler var, hangi iş, ne kadar süre, 
kim için uygulanabilir, bunlar hep bulanık 
mantık. Önünü göremeyen, haklı olarak 
uzaktan çalışma stratejisini netleştiremeyen 
kurumlar var. Onun için hukuksal boyut için 
çoğunluğun yaptığı “bekle gör”. 

Teknoloji boyutunun temel konusu siber 
güvenlik. Bu kadar çok dışarıdan online 
bağlantı kurumun veri güvenliğini süzgece 
çeviriyor. Herkesin farklı İnternet bağlantı 
gücü var. Ayrıca çalışanların ciddi bir yeni 
donanım ihtiyacı var ve bu birçok kurum için 
maddi bir külfet. 

Yönetsel sorunlar ilk zamanlardaki kadar 
konuşulmasa da orada aynen duruyor. 
Yerleşik kurum kültürleri darmadağın 
oldu. Yeni başlayanlar kimseyi tanımıyor. 
İlişkiler ekran izlenimleriyle oluşuyor. Artık 
kurumsal davranışlar kavramı yok. Eskilerin 
hatırladıkları bağların hatırına çark dönüyor. 
Organizasyon şemaları da ıskartaya çıktı; 
orta düzey yöneticiler neredeyse işlevsiz 
hale geldi, çevik ekiplerle üst düzeydekiler 
baş başa kaldılar. Bir zamanlar performans 
ölçümleri en sıcak konuydu; elimizde 
değerlendirecek sadece iş sonuçları kaldı, 

dolayısıyla geri bildirimler de bir mutasyon 
geçirmek zorunda. 

Psikolojik boyutla verimlilik, madalyonun iki 
yüzü. Uzaktan çalışmak, teknik anlamda bir 
beceri. Yani yaşadıkça kazanılan bir ustalık. 
Öğrenilebilir ama herkesin becerisi aynı 
olamaz. Kim bilir ne duygu bozuklukları 
kimse duymadan yaşanıyor; onların 
verimliliğe yansıyacak sonuçlarını geç 
öğreneceğiz. 

Bir zamanlar öğrenme ve organizasyonel 
gelişim departmanları vardı. Kurumu 
geleceğe hazırlarlardı. Yeni hayatımızda bu 
kadar bilinmeyenle yeniden düşünmeleri 
gerekecek. Ayrıca sektörlerin kendi koşulları 
var; herhalde “her sektör kendi yoluna” 
olacak. 

Uzaktan çalışmanın çok yönlülüğünün iyi 
anlaşılmadığının en büyük delili, Dünya’daki 
Büyük İstifa Hareketi. Ofise dönmek, çoğu 
için zamanı geriye götürmekle denk. 
Değişim, geçilen yolları harap etti bir kere. 

Son sözü hukukçu formasyonumla 
söyleyeyim. 

Uzaktan çalışma aslında basit 
bir iş sözleşmesi türü değil, bir 
iş-yaşam dengesi sözleşmesi. ●
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Çalışanların İşverenleri Aracılığı ile 
Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil 
Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in 8/C maddesinde, daha 
önce işverenleri tarafından Yönetmelik 
kapsamında emeklilik planına dahil 
edilmesine rağmen cayma hakkını 
kullanmış olan çalışanların Yönetmelikte 
belirtilen süreler dahilinde yeniden 
işverenlerince otomatik olarak emeklilik 
planına dahil edilmesi zorunluluğu 
düzenlenmekteydi. Buna göre pek çok 
işveren açısından 2022 yılından başlayan 
bir zorunluluk gündeme gelmekteydi. 

Konu, 29.12.2021 tarihli 31704 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik 
değişikliği ile netlik kazandı. Buna göre;
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla 
Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil 
Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 2. Maddesinde aynı 
yönetmeliğin, cayma hakkını kullanan 
çalışanların yeniden emeklilik planına dair 

sisteme otomatik olarak dahil edilmesine 
dair 8/C  hükmünün yürürlükten kaldırıldığı 
belirtilmiştir. 

Yeni düzenleme ile cayma hakkını kullanan 
çalışanların emeklilik planına yeniden dahil 
edilmesi zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Cayma Hakkını Kullanmış Çalışanların 
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Yeniden 
Dahil Edilmesi Zorunlu mu?

Yeni düzenleme ile cayma hakkını 
kullanan çalışanların emeklilik planına 
yeniden dahil edilmesi zorunluluğu 
ortadan kalkmıştır.
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SGK Çıkış Kodlarında Değişiklik (Haklı Fesih 
Halleri Bakımından Yapılan Yeni Eklemeler)

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013/11 Sayılı 
genelgesi gereği işçi işveren arasındaki 
ilişkinin sona ermesiyle birlikte işveren 
tarafından işten ayrılış bildirgelerinin 
düzenlenmesi ve bildirgede yer alan işten 
ayrılış tarihi, prime esas kazanç ve gün 
sayısı ile işten ayrılış nedeni bilgileri Kurum 
tarafından sigortalının işten ayrıldığı tarihin 
tespiti ve ay içinde işten ayrılan sigortalının 
aylığının hesaplanması ile İŞKUR tarafından 
işsizlik ödeneğinin hesaplanmasında 
doğrudan kullanılmaktadır. Bu nedenle 
anılan  bu bilgilerin hatasız ve noksansız 
doldurulması gerektiği kabul edilmektedir.1 

İşten ayrılış bildirgeleri, yasal düzenlemeler 
ve İŞKUR açısından önemli olduğu gibi 
bildirgede yer alan bilgilerin,  işçinin 
sonraki çalışma hayatı bakımından 
son derece önemli olduğu herkesin 
malumudur.  Çünkü işçi,  iş başvurularının 
olumlu değerlendirebilmesi için önceki 
işyerinden ne sebeple ayrıldığını şeffaf 
şekilde belgeleyebilme ihtiyacındadır.  

Ne var ki işten çıkış nedenlerinin 
düzenlendiği kodlara bakıldığında 2013/11 
Sayılı genelgede yapılan değişiklik 
öncesinde işverenin haklı nedenle fesih 
ile iş ilişkisini sona erdirmesi halinde çıkış 
işlemleri aynı kod üzerinden yapılmaktaydı. 
Ancak işten ayrılış nedeninin kod 29 
olarak bildirgede belirtilmesi birbirinden 
tamamen farklı işten çıkış sebeplerinin bir 
arada olması nedeniyle çalışma hayatının 

aktörleri olan işçi ve işveren açısından 
belirsizliklere yol açmaktaydı.  

29 nolu işten ayrılış koduna bakıldığında, 
4857 sayılı çalışma kanununun 25 
maddesinin II.  Maddesi gereği işveren 
tarafından iş akdinin haklı nedenle 
feshedilmesine yönelik sayılan hallerin 
tamamını içermekte olup maddede sayılan 
haller şu şekildedir:

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 sarfetmesi 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 
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uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya 
da işyerinde bu maddeleri kullanması.

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.

Sosyal Güvenlik Kurumu söz konusu 
tartışmalar nedeniyle çıkış kodlarında 29 
nolu kodu  kaldırarak  4857 İş Kanunun 
25/2 maddesinde sayılan fesih hallerini 
41 nolu koddan sonra gelmek üzere her 
bir haklı sebeple fesih halini ayrı bir kod 
üzerinden ayrıştırarak yaşanan tartışmaların 
son bulmasını sağlamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013/11 Sayılı 
genelgesinde değişiklik yapan 2021/9 Sayılı 
genelgesinde İşverenin haklı sebeple feshe 
ilişkin çıkış kodları şu şekildedir;

42
İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar 
kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan 
bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması

4857 sayılı Kanun 
Madde 25- II-a

43
İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya 
davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması

4857 sayılı Kanun 
Madde 25- II-b

44 4 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. 4857 sayılı Kanun 
Madde 25-II-c

45
İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş 
yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

4857 sayılı Kanun 
Madde 25-II-d

46
İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi 
doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

4857 sayılı Kanun 
Madde 25-II-e

47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
4857 sayılı Kanun 
Madde 25-II-f

48
İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde 
iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

4857 sayılı Kanun 
Madde 25-II-g

49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi
4857 sayılı Kanun 
Madde 25-II-h

50
İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya 
malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin 
tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

4857 sayılı Kanun 
Madde 25-II-ı

Mevsimlik Çalışanların Yıllık İzin Hakları

Çalışmanın sadece yılın belirli bir 
döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl 
boyunca çalışmakla birlikte çalışmanın 
yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı 
işyerlerinde yapılan işler “mevsimlik iş” 
olarak tanımlanabilir.

Yıllık ücretli izin hakkı da 4857 Sayılı Kanun’un 
53. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, 
İş Kanunu Madde 53 uyarınca; İşyerinde 
işe başladığı günden itibaren, deneme 
süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl 
çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Yıllık ücretli 
izin hakkı ve izin süreleri” başlıklı 53/3 
maddesinde; “Niteliklerinden ötürü bir 
yıldan az süren mevsimlik veya kampanya 
işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık 

ücretli izinlere ilişkin hükümlerinin 
uygulanmayacağı” açıkça düzenlenmiş 
olup kural olarak, mevsimlik çalışanların 
yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Çalışanın 
mevsimlik işçi kadrosunda çalıştığı sürenin 
yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınması 
mümkün değildir.

Mevsimlik işlerde yıllık izin hakkı 
olmamasının temel gerekçesi bir yılda fiilen 
çalışılan süre itibarıyla dinlenme ihtiyacının 
ortaya çıkmamış olmasıdır.

Kural olarak niteliklerinden ötürü bir yıldan 
az süren mevsimlik iş sözleşmesi ile 
çalışan işçilerin yıllık ücretli izin hakkından 
yararlanamayacağı mevzuat kapsamında 
açıkça düzenlenmiş ise de mevsimlik 
iş kapsamındaki çalışmanın on bir ayı 
aşması halinde, sadece o yıl için yıllık 
ücretli izin hakkından yararlanabileceği 
yerleşik Yargıtay içtihatları ile açıkça 
düzenlenmektedir1. Buna göre; yapılan işin 
11 ayı aşması durumunda yılın tamamına 
yakın bir döneminde çalışıldığı kabul 
edilerek çalışanın yıllık izin hakkı doğacak; 
ancak mevsimlik çalıştığı dönemin 11 ayı 
aşmamış ise yıllık izin hak edişinden söz 
edilemeyecektir.
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İşçilere verilecek yıllık izin süresi, 
hizmet süresi;

- 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) 
olanlara 14 günden,
- 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 
20 günden ve
- 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 
26 günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin 
yıllık ücretli izin süreleri 4’er gün 
arttırılarak uygulanacak olup 18 ve 
daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve 
daha yukarı yaştaki işçilere verilecek 
yıllık ücretli izin süresi 20 günden az 
olamayacaktır.

 1 Yargıtay 9. HD 2021/11990 E., 2021/16167 K. ve 07.12.2021 tarihli kararı

2 Yargıtay 9. HD 2011/42120 E., 2012/25311 K. ve 02.07.2012 tarihli kararı

1 2013/11 sayılı Genelge s. 72

Mevsimlik işçilerin yıllık izin hakkı 
bulunmuyor ise de Toplu İş Sözleşmesi 
ile yıllık izin hakkı tanınabilir 2.
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SGK Tarafından Elektronik Ortamda Yapılacak 
Tebligat İşlemlerine İlişkin Usul Ve Esaslar

I. GENEL ESASLAR

24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ve 01.10.2021 
tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik 
Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak 
Tebligata İlişkin Yönetmelik” kapsamında 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda da e-tebligat 
dönemi başlamıştır.

Bilindiği üzere elektronik tebligat, Tebligat 
Kanunu'nda belirlenen tebligat çıkarmaya 
yetkili merciler tarafından elektronik 
ortamda hazırlanan tebligatların Elektronik 
Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak 
alıcılarına iletilmesidir. Bu bağlamda 
SGK tarafından da teknolojik gelişmeler 
kapsamında e-tebligat uygulamasına 
geçilmesi amaçlanmıştır.

II. ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ 
ALMA ZORUNLULUĞU BULUNAN 
MUHATAPLAR

Yönetmelik  gereği; 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu'nun 4’üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı 
sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel 
kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve 
kuruluşlar elektronik tebligat adresi almak 

ve elektronik sistemi kullanmak zorunda 
olduğu belirtilmiştir.
Zorunluluk kapsamı dışında kalan gerçek 
ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan 
muhataplar ise; isteğe bağlı olarak 
elektronik tebligat adresi alabilmektedir.

III. ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ 
BAŞVURU SÜRESİ

III.a. 01.10.2021 tarihinden önce sigortalı 
sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp 
1.10.2021 tarihinden sonra sigortalı 
çalıştırmaya devam eden işverenler; 
Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarih 
olan 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay 
içerisinde başvuru yapmak zorundadır. 
Başvuru süresi sonradan, 31.01.2022 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

III.b. 01.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 
5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine 
göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya 
başlayan işverenler; sigortalı 
çalıştırmaya başladığı ayı takip eden 
aybaşından itibaren üç ay içerisinde 
başvuru yapmak zorundadır.

Mevcut durumda; 01.10.2021 tarihinden 
önce sigortalı sayılan kişileri 
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çalıştırmaya başlayıp, 1.10.2021 tarihinden 
sonra sigortalı çalıştırmaya devam 
eden işverenler için kararlaştırılan 
başvuru süresi geçmiş olmakla birlikte, 
süresi içerisinde başvuru yapılmaması 
durumunda yaptırım uygulanıp 
uygulanmayacağı hususunda bir 
düzenleme mevcut değildir.

IV. ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ 
BAŞVURU ŞEKLİ

Elektronik tebligat (e-tebligat) adresi 
alacak ve kullanacak olan muhatapların 
www.turkiye.gov.tr adresinden 
(e-devlet üzerinden) başvuru yapmaları 
gerekmektedir. Başvurular üç grup için 
farklı şekilde yapılabilecektir. Şöyle ki;

a) SGK nezdinde işverenlik kaydı 
bulunmayan kullanıcılar/sigortalılar 
kişisel tebligatlarını görüntülemek üzere 
müracaatlarını "Gerçek Kişi İsteğe Bağlı" 
seçeneği kullanılarak,
b) Gerçek kişi işverenler bakımından 
işverenin kendisi veya işveren vekili 
tarafından, “Gerçek Kişi İşveren” 
seçeneği kullanılarak,
c) Tüzel kişi işverenler bakımından ise 
“Tüzel Kişi” seçeneği kullanılacak olup, 
başvuru yapacak kişinin MERSİS veya 
SGK işyeri tescil kaydında yönetici/
müdür/kanuni temsilci olarak yer alması 
gerekir.
Elektronik tebligat adresi almak zorunda 
olan muhatapların, şahsi işlemlerinden 
doğan (borçlanma, tescil vb.) tebligatları 
almak için, “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” 
seçeneğini kullanarak ayrıca başvuru 
yapması gerekmektedir.

Tüzel kişi işverenler bakımından 
yöneticiler/müdürlere/kanuni temsilcilere 
ve bunun dışında kalan gerçek kişi 
işverenlere “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” 
müracaatları bulunmadığı sürece şahsi 
işlemlerinden doğan elektronik tebligat 
gönderilmeyecektir.

V. ELEKTRONİK TEBLİGATIN 
GÖNDERİLMESİ VE MUHATABINA 
İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Elektronik ortamda imzalanan evrak 
muhatabın elektronik adresine ulaştığı 
tarihi izleyen 5’inci günün sonunda tebliğ 
edilmiş sayılmaktadır. Ayrıca e-tebligat 
gönderildiğinde muhatabın e-devlet 
sisteminde kayıtlı olan cep telefonu 
numarasına sms ve/veya e-posta adresine 
bilgi mesajı iletilmektedir.

İletilen evrak muhatap tarafından okunmasa 
veya daha önce okunsa dahi; ulaştığı tarihi 
izleyen beşinci günün sonunda tebliğ 
edilmiş sayılmaktadır.

VI. ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNİN 
KAPATILMASI

• Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının 
silindiği (nev’i değişikliği, birleşme halleri 
dâhil) tarih itibarıyla e-tebligat adresi 
kapatılacaktır.

• Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya 
gaipliğine karar verildiğinin Kurum 
tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/
karar tarihi itibarıyla e-tebligat adresi resen 
kapatılacaktır.

• Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme 
veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve 
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fiili sebeplerle tebligat hizmetinden 
yararlanma imkânının ortadan kalkması ile 
e-tebligat adresi kapatılacaktır.

• Ölen/Gaipliğine karar verilen kişinin 
elektronik tebligat adresi, mirasçıları 
tarafından Kuruma başvuru yapılması 
halinde de kapatılacaktır.

• Bu durumlar haricinde zorunlu veya isteğe 
bağlı olarak elektronik tebligat sistemine 
dâhil olanların sistemden çıkmaları 
mümkün olmayacaktır.

VII. DİĞER HÜKÜMLER

Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple 
yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik 
tebligat yapılması gereken muhataplara,  
diğer usullerde yapılacaktır.

İşverenlerce “Çalışılmadığına Dair Bildirim 
Giriş Sistemi”nde görüntülenebilen istirahat 
raporları, çalışılmadığına dair bildirimin SGK’ 
ya gönderilmesi için yapılan tebligat yerine 
geçtiğinden elektronik tebligat kapsamı 
dışında tutulmuştur.

Deniz İş Kanununda Yıllık İzin Hakedişi Ve 
Kullanımı

Denizde çalışma şartları, karada 
çalışmadan farklı olması nedeniyle 
854 sayılı Deniz İş Kanunu özel olarak 
düzenlenmiş ve bu farklılık gereği birçok 
husus diğer iş kollarına kıyasla Deniz İş 
Kanununda farklı şekilde ele alınmıştır.
Bu farklılıklardan birisi de yıllık izin hak 
edişi ve kullanımına ilişkindir. 

854 sayılı Deniz iş Kanun uyarınca 
yıllık izne hak kazanılabilmesi için, 
denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk 
Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı 
grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akti 
ile çalışan gemiadamının söz konusu 
olması gereklidir.   

Kanunda belirtilen “Gemiadamı ise  bir 
hizmet aktine dayanarak gemide çalışan 
kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselere  
verilen isim olarak belirtilmiştir. 

Yıllık ücretli izin hakkı ise İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesinde çalışma hakkıyla 
birlikte temel bir insan hakkı olduğu 
kabul edilmiş, Türk Hukukunda da 
Anayasanın 50. maddesi ile güvence 
altına alınmıştır. Ancak işçinin söz 
konusu dinlenme hakkını kullanabilmesi 
yönünden gerek yıllık izin hak edişi 
gerekse izninin kullanılma usulü, 
mesleğin tabi olduğu iş kanunlarına göre 
farklılık arz etmektedir. 

Deniz İş Hukukunda yıllık iznin hak edişi 
ve kullanımı yönünden yol gösterici 
olan hüküm ise Yıllık Ücretli İzin Hakkı 
başlıklı 40. maddesidir.Anılan madde 
uyarınca bir gemi adamının yıllık izin 
kullanabilmesi için aynı işveren nezdinde 
veya aynı gemide bir takvim yılı içinde 
bir veya birkaç  hizmet akdine dayanarak 
en az altı ay çalışmış olması durumunda  
yıllık ücretli izne hakkı kazanacağı kabul 
edilmektedir.  ( 854 s. Kanun md.40/1)

İzin süresi ise  altı aydan bir yıla kadar 
kıdemi olan gemiadamları için 15 
günden az olamayacağı, 1 yıl ve daha 
fazla kıdemi olan gemiadamı ise yılda 
asgari bir ay izin hakkını kullanabileceği 
belirtilmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda yıllık iznin hak 
edilebilmesi için gerekli çalışma süresi 
asgari 6 ay olup, söz konusu bu ilk 6 
aydan sonrası toplam asgari 1 aylık yıllık 
izne hak kazanılabilmesi için minimum 
bir yıllık çalışma süresinin tamamlanması 
beklenmektedir.  Öğretide ilk 6 aydan 
sonra hak kazanılan 15 gün yıllık izne ek 
olarak bir yılın dolmasıyla hak kazanılan 
asgari  1 aylık yıllık iznin toplamı ile 45 
günlük yıllık izne hak kazanılmış olacağı 
yönünde değerlendirmeler1 var ise de 
kanunun lafzı ile kanunda  ayrıca ve  
açıkça bir düzenlenme bulunmadığından 
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Deniz iş Kanunun 40. Maddesi gereği 
1 yıllık çalışma ile asgari 1 aylık izne hak 
kazanılabileceği düşünülmektedir.

Ancak anılan hükmün nispi emredici 
olarak kabul edildiği dolayısıyla taraflarca 
işçinin aleyhine olmayacak şekilde  kıdem 
sürenin, yıllık iznin hak edişi yönünden 
kabul edilen asgari 6 ay ve 1 yıllık sürenin 
kısaltılabileceği kabul edilmiştir.2

Yıllık izin süresi bakımından da kabul edilen 
süreler asgari olup, bu sürelerin altında yıllık 
izin hak edişinin düzenlenmesinin hukuken 
bir geçerliliği olmayacaktır. Ancak sürelerin 
arttırılmasına ilişkin anlaşma yapılabileceği 
kabul edilmektedir. Diğer yandan en az 
bir yıllık kıdemi bulunan bir gemiadamının 
hak kazanacağı asgari 1 aylık yıllık izin 
hesaplaması bakımından 146 sayılı ILO 
sözleşmesi gereği 30 günün anlaşılması 
gerektiği ifade edilmektedir.3

Hak edilen yıllık iznin kullanılması 
aşamasında ise  hafta tatili, ulusal bayram 
genel tatil ile raporlu olduğu günler ile fesih 
bildirim süreleri de iç içe geçemeyeceği 
değerlendirilmektedir.   

Yıllık iznin kullanım zamanı  ise 4857 
sayılı İş Kanununda da olduğu gibi yine 
işverenin uygun göreceği bir zamanda 
kullanılabilecektir. İzin hakkından feragat 
edilebilmesi ise mümkün değildir. 
Bir yıl kıdemi bulunan gemi adımı 1 aylık 
izni her iki tarafın rızasıyla aynı yıl içinde 
kullanılmak suretiyle ikiye bölünebileceği 
kabul edilmiştir. Dolayısıyla işçinin 
dinlenmesinin sağlanması bakımından 
takvim yılı içerisinde hak edilen yıllık izin 
süresi kullanılmadan diğer yıla aktarılmasının 
mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

Diğer yandan gemiadamı, yıllık ücretli 

iznini yabancı bir memleket limanında veya 
hizmet aktinin yapılmış bulunduğu  yerde  
kullanmaya zorlanamayacaktır.  

Hak edilip de kullanılamayan yıllık izin 
sürelerine ilişkin ücret ise her ne kadar 
iznin kullanılmadığı tarihteki ücrete göre 
hesap edilmesi yönünde görüşler mevcut 
ise de doktrin ve içtihatlarda yerleşik görüş 
gereği fesih tarihindeki günlük çıplak 
brüt ücret ile çarpımı suretiyle brüt olarak 
hesaplanacağı belirtilmektedir.4 

Netice itibariyle,  yıllık izin hakkının gerek 
temel bir insan hakkı olması gerekse 
işverenler bakımından iş sağlığı güvenliği 
yönünden sorumluluğunun olumsuz 
etkilenmemesi bakımından yıllık izin 
kullanımının yasada belirtildiği şekilde 
kullanımına riayet edilmesinin son derece 
önemli olduğunu hatırlatmak isteriz.

1  Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Halis Kahraman, Deniz İş Hukuku 

Kapsamında Çalışan İşçilerin, Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Sicil Dergisi,

2018 sayı 40

2 Prof. Dr. Ercan Akyiğit, Deniz İş Kanununda Yıllık İzin

3 A.g.e. Akyiğit s.19

4 Yargıtay Kararı - 9. HD., E. 2013/7475 K. 2015/466 T. 14.1.2015

Asgari Ücret Tutarı Üzerinden Yapılan Vergi 
Muafiyeti ve Asgari Geçim İndiriminin Durumu

2022 yılında yapılan yeni asgari ücret 
düzenlemesi ile asgari ücret  net 4.253 
TL’ye çıkarıldı. Ancak buna ek olarak 
asgari ücret üzerinden ödenen gelir 
vergisi ve damga vergisine ise muafiyet 
getirildi.

Mevcut düzenlemeye ilişkin açıklamalar 
yapılırken söz konusu istisna kapsamına 
sadece asgari ücretli çalışanların mı dahil 
olacağı, asgari ücretin üzerinde bir maaş 
ile çalışanların maaşlarından asgari ücrete 
kadar olan kısımdan vergi kesintisine 
devam edilip edilmeyeceği tartışma 
konusu olmuştu. 

25.12.2021 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanan düzenleme ile 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda gerekli değişiklikler 
yapılmış, böylelikle belirsizlik nedeniyle 
ortaya çıkan tartışmalar da son bulmuştur. 
Resmi Gazetede yayımlanan metin 
ile Gelir Vergisi Kanununda yer alan 
ve vergiden istisna tutulacak gelirleri 
sıralayan ilgili 23. maddeye aşağıdaki 
metin eklenmiştir. 

 “18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı 
ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt 
tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu 
primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten 
sonra kalan tutarına isabet eden 
ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret 
gelirinin vergilendirilmesinde verginin 

hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve 
oranları, istisna kapsamındaki tutarlar 
da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek 
vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi 
tutarının içinde istisna tutara isabet eden 
kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. 
İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi 
ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden 
hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. 
Birden fazla işverenden ücret alanlarda 
bu istisna sadece en yüksek olan ücrete 
uygulanır.).”

İlgili düzenlemeye göre işçi ister asgari 
ücret ile çalışsın ister asgari ücretin 
üzerinde bir maaş ile çalışsın isterse de 
asgari ücretle çalışıp da ilgili ayda fazla 
mesai, prim vb. ek ödemelerle o ay için 
asgari ücretin üzerinde bir hak edişi 
olsun o yıl ki asgari ücret tutarına kadar 
olan kısım gelir vergisinden ve damga 
vergisinden muaf tutulacaktır.
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AGİ konusuna gelecek olursak, 
AGİ esasen ücretten kesilen  gelir 
vergisiden yapılan bir iadedir aslında. 
Bu çerçeveden bakıldığında, pek tabi 
asgari ücretten, başka bir ifadeyle 
yeni düzenleme gereği çalışana ödenen 
ücretlerin asgari ücrete kadar olan 
kısmı üzerinden bir gelir vergisi 
tahakkuku olmayacağı için vergi iadesi 
kapsamında bir AGİ ödemesi de söz 
konusu olmayacaktır.
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İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik’te Neler Değişti? 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 11. Maddesine göre; 
işverenlerin çalışma ortamı, kullanılan 
maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını 
dikkate alarak meydana gelebilecek acil 
durumları önceden değerlendirmesi, 
çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi 
mümkün ve muhtemel acil durumları 
belirlemeleri ve bunların olumsuz 
etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri 
alması zorunlu olup yine işverenlerin 
acil durumların olumsuz etkilerinden 
korunmak üzere acil durum planlarını 
hazırlamaları gerekmektedir. Önemle 
belirtmek gerekir ki, 6331 sayılı Kanunu’nun 
11. Maddesinde belirtilen bu zorunluluk 
işyeri tehlike derecesi ve/veya çalışan 
sayısı bakımından herhangi bir ayrıma tabi 
olmaksızın tüm işyerleri için geçerlidir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11. 
Maddesinde düzenlenen acil durum planı 
hazırlama yükümlülüğüne ilişkin usul ve 
esaslar 18.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde 
Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 
kapsamında düzenlenmektedir. 01.10.2021 
tarih ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2013 
yılından bu yana yürürlükte olan söz 
konusu yönetmelikte bazı değişikliklere 
gidilmiştir. 

ACİL DURUM TANIMI GENİŞLETİLDİ!

İlk olarak, ilgili yönetmeliğin 4. Maddesinde 
tanımı yapılan “acil durum” ifadesinin 
genişletildiği dikkat çekmektedir. 
Önceki düzenlemeye göre acil durum 
ifadesi “işyerinin tamamında veya bir 
kısmında meydana gelebilecek yangın, 
patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden 
kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi 
acil müdahale, mücadele, ilk yardım 
veya tahliye gerektiren olaylar” olarak 
tanımlanmakta iken güncel değişiklikle 
“işyerini dışarıdan etkileyebilecek” aynı 
olaylar da acil durum tanımına alınmış 
ve yanı sıra “zehirlenme, salgın hastalık, 
radyoaktif sızıntı, sabotaj” gibi olaylar da 
tanıma dahil edilerek acil durum tanımının 
kapsamı genişletilmiştir.  

Acil durum tanımının genişletilmesiyle 
birlikte, işyerlerinde meydana 
gelebilecek acil durumlar belirlenirken 
risk değerlendirmesi yapılırken “yangın 
ve patlama ihtimali, tehlikeli kimyasal, 
biyolojik, radyoaktif ve nükleer 
maddelerden kaynaklanan yayılım, 
zehirlenme ve sağlık hastalık ihtimali, 
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doğal afetlerin meydana gelme ihtimali 
ile sabotaj ihtimalinin” dikkate alınması 
gerekmektedir. 

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTTIRILDI!

Güncel değişiklik ile birlikte Acil durum 
yönetmeliğinin 5. Maddesinde yer alan 
işveren yükümlülüklerinin de genişletildiği 
görülmektedir. Önceki düzenlemeden farklı 
olarak, işverenlerin yalnızca alt işveren ve 
geçici iş ilişkisi kurulan işveren çalışanlarını, 
müşteri ve ziyaretçileri değil “işyerinde 
toplantı, seminer, konferans ve eğitim gibi 
toplu halde gerçekleştirilen faaliyet için 
bulunan katılımcıları” da “tahliye planı, 
kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum 
ekipleri” hakkında bilgilendirilmesi gerektiği 
yönünde değişiklik yapılmıştır. 

Ayrıca, yönetmelik kapsamında işverenlere, 
acil durumlarda kullanılması gerekli 
koruyucu ekipmanlara yönelik yükümlülük 
getirilmiştir. Buna göre; işverenlerin acil 
durumlarda kullanılacak koruyucu donanım 
ve müdahale ekipmanlarının, belirlenmiş 
olan acil durumlara ve acil durum ekiplerinin 
görevlerine uygun olmasını sağlamakla 
yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

ACİL DURUM EKİPLERİNE DİKKAT! 

Yönetmeliğin 11. Maddesine göre işverenlerin 
acil durum ekiplerini oluşturulmaları zorunlu 
kılınmıştır. Yönetmeliğin önceki halinde 
“arama, kurtarma, tahliye” ve “yangınla 
mücadele” konularından her biri için çok 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 
çalışana kadar, tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerleri için 40 çalışana kadar ve az 
tehlikeli işyerleri için 50 çalışana kadar 
bir kişi olmak üzere destek elemanı 
bulundurulması gerektiği düzenlenmekle 
birlikte uygulamada yönetmeliğin bu 
maddesinin farklı şekillerde yorumlandığı, 
“arama, kurtarma, tahliye” nin tek bir konu 
olarak sayıldığı ve bu suretle eksik sayıda 
destek elemanı görevlendirildiği durumlar 
yaşanmaktaydı.

Yapılan değişiklikle birlikte, farklı 
yorumlamalardan kaynaklanan farklı ve hatalı 
uygulamaları ortadan kaldıracak şekilde 
bir düzenleme getirildiği görülmektedir. Bu 
kapsamda yönetmeliğin yeni hali ile acil 
durum ekibi oluşturulması gereken konular 
tek tek sayılmıştır. Güncel düzenlemede; 
“söndürme ekibi” , “ kurtarma ekibi”, “ 
koruma ekibi” ve “ilk yardım” ekibi  olarak 4 
ana konu belirlenmiş ve ilk yardım dışındaki 
konulardan her biri için çok tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerlerinde her 30 çalışana kadar, 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 
çalışana kadar ve az tehlikeli işyerlerinde her 
50 çalışana kadar en az 1 destek elemanının 
görevlendirilmesi gerektiği açık ve net 
şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, yönetmeliğin 
güncel halinde her konu için birden fazla 
kişinin görevlendirilmesi halinde her ekipte 
bir ekip başı bulundurulması gerektiği ve 
ekipler arasında gerekli koordinasyonun 
sağlanması için koruma ekibinden sorumlu 
görevlendirilmesi gerektiğine ilişkin yeni 
düzenlemelere yer verilmiştir. 

İşyerini dışarıdan etkileyebilecek 
olaylar ve zehirlenme, salgın hastalık, 
radyoaktif sızıntı ile sabotaj ihtimalleri 
acil durum tanımına alınmıştır.

KONU ÇOK TEHLİKELİ İŞYERİ TEHLİKELİ İŞYERİ AZ TEHLİKELİ İŞYERİ

Söndürme Her 30 çalışan için 1 kişi Her 40 çalışan için 1 kişi Her 50 çalışan için 1 kişi 

Kurtarma Her 30 çalışan için 1 kişi Her 40 çalışan için 1 kişi Her 50 çalışan için 1 kişi 

Koruma Her 30 çalışan için 1 kişi Her 40 çalışan için 1 kişi Her 50 çalışan için 1 kişi 
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Küçük işletmeler dikkate alınarak, daha önce 
yalnızca az tehlikeli işyerleri için düzenlenen 
“10’dan az çalışanı olan az tehlikeli 
işyerlerinde tüm konular için tek bir destek 
elemanı görevlendirilebileceği” hükmü 
yeni düzenleme ile birlikte tehlike derecesi 
bakımından herhangi bir ayrım olmaksızın 
10’dan az çalışanı olan tüm işyerlerinde 
geçerli kılınmıştır. Buna göre 10’dan az 
çalışanı olan tüm işyerlerinde söndürme, 
kurtarma ve koruma ekiplerinin tamamı için 
tek bir destek elemanı görevlendirilmesine 
izin verildiği görülmektedir. 

İlave olarak, yeni düzenlemeler ile birlikte 
uygulama standardının belirlenmesi 
amaçlanmış ve bu doğrultuda ekip 
görevlendirilmesine ilişkin form örneği 
yönetmeliğin 3. Ekinde paylaşılmıştır. Ayrıca, 
görevlendirilmiş destek elemanlarının adı, 
soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim 
bilgilerini içeren bir liste oluşturulması ve 
bu listenin işyerinde çalışanların görüş 
seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir 
şekilde asılması gerektiğine yer verilmiştir. 

DOKÜMANTASYONLA İLGİLİ NELER 
GETİRİLDİ?

Acil Durum yönetmeliğinin “Dokümantasyon” 
başlığı altındaki 12. Maddesindeki 
değişiklikler gereği, öncelikle doküman 

içeriğinde “acil durumlarla ilgili ulusal ve 
yerel kurum ve kuruluşların acil durum irtibat 
numaraları”na yer verilmesi gerekmektedir. 
Bununla birlikte, yönetmeliğin önceki 
düzenlemesinde yer almayan “işyerlerinde 
kimyasal yayılım, parlama veya patlama 
tehlikesi ve benzeri özel riskleri barındıran 
bölümler” ile “elektrik ve gaz akışının kesim 
noktaları, vanaları”nın da dokümanda 
gösterilmesi gerektiğine yönelik değişiklik 
yapılmıştır. Ayrıca, yönetmeliğin 1. Ekinde acil 
durum planı hazırlanırken kullanılabilecek 
forma yer verilmiştir. 

Hazırlanan dokümanın imzalanmasına ilişkin 
olarak, Elektronik İmza Kanununa uygun 
olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış 
olan acil durum planlarının da geçerli 
olacağı düzenlenmiş, dokümanın işyeri 
bina ve eklentilerinin giriş ve çıkışları ile 
katlarda, çalışanların görüş seviyesine uygun 
yükseklikte ve görünür bir şekilde asılmasına 
ilişkin düzenleme getirilmiştir. 

ACİL DURUM TATBİKAT FORMU 
PAYLAŞILDI!

Yönetmeliğin ilk versiyonunda da var olan 
acil durum tatbikatı yapılması zorunluluğuna 
ilişkin olarak, tatbikatın kayda alınmasında 
uygulama birliğinin sağlanması için, acil 
durum tatbikatının işleneceği form örneği 
yönetmeliğin 2. Ekinde paylaşılmıştır. 

ACİL DURUM PLANI YENİLEME 
NEDENLERİ GENİŞLETİLDİ!

Yönetmeliğin önceki halinde “işyerinde 
belirlenmiş olan acil durumları 
etkileyebilecek veya yeni acil durumların 
ortaya çıkmasına neden olacak 
değişikliklerin meydana gelmesi halinde 
acil durum planının kısmen veya tamamen 

yenilenmesi” gerekeceği düzenlenmişken, 
yeni değişikliklerle birlikte sadece işyerinde 
belirlenmiş acil durumların değişmesi halinde 
değil “işyerinin yakın çevresinde” belirlenmiş 
olan acil durumları etkileyebilecek 
değişikliklerin meydana gelmesi halinde de 
“etkinin büyüklüne bakılmaksızın” acil durum 
planının kısmen veya tamamen değiştirilmesi 
gerektiği düzenlenmiştir.

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİNE 
İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

Yönetmeliğin değişiklikten önceki halinde 
tüm çalışanların, acil durum ekipleri hakkında 
bilgilendirilmesi gerektiği, işe yeni alınan 
çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine 
ilave olarak acil durum planları hakkında 
bilgilendirme yapılması gerektiği, ekip 
görevlilerinin yürütecekleri faaliyetlerle 
ilgili özel olarak eğitileceği düzenlenmiştir. 
Son değişiklikler uyarınca, herhangi bir 
işverenden geçici süre için çalışmak üzere 
devralınan çalışanların da acil durum planları 
ile ilgili bilgilendirilmesi gerektiğine işaret 
edilmiş ve ekip görevlilerine yürütecekleri 
faaliyetler ile ilgili verilecek eğitimlerin 
kimler tarafından verilebileceği konusu 
netleştirilmiştir. 

Uygulama birliği ve standardının 
sağlanması için;

1- Acil durum planı formu
2- Acil durum tatbikat formu
3- Ekip görevlendirme formu
Örnekleri yönetmelik ekinde 
paylaşılmıştır.
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Mobbing, aslen iş hayatında uzun 
sürelerdir var olan, gerek hukuki gerekse 
de sosyal anlamda üzerinde durularak  
farkındalığın oluşması çok daha yeni 
dönemlere rastlayan bir konu ve kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde 
de özellikle 2006 yılı ve sonrası yargı 
kararlarında mobbing kavramının 
yoğunlaşarak yer bulduğunu, 2011 yılında 
konu hakkında Başbakanlık Genelgesinin1  
yayınlandığını, yine 2012 yılında yürürlüğe 
giren Türk Borçlar Kanununda da işverenin 
işçinin korunması borcu kapsamında 
alması gereken önlemler arasında 
sayılarak “psikolojik taciz” kavramının 
kanunlarımızda da açıkça yer bulduğunu 
görüyoruz.2 

Dilimizde “bezdiri” olarak da ifade edilen 
mobbingin sözlük tanımının  “işyerinde, 
okullarda vb. topluluk içinde belirli bir 
kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir 
biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol 
açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme” 
şeklinde olduğu bilinmektedir. 

Yargıtay uygulamasında da mobbing’in 
“İşyerinde gerçekleşen, sistematik hale 
gelen, kasıtlı olarak yapılan ve süreklilik 
gösteren, yıldırma ve işten uzaklaştırma 
amacı taşıyan, kişinin kişiliğinde, sağlığında 
ve mesleki durumunda zarar doğuran 
davranışlar”3 şeklinde tanımladığını 
görmekteyiz. 

YASAL DÜZENLEMELERDE MOBBİNG;

Türk Hukuk Sisteminde Mobbing 
(işyerinde psikolojik taciz) özelinde bir 
yasal düzenleme bulunmamakta ise de 
mobbing,  mevzuatımızda yer alan ve 
aşağıda söz edeceğimiz düzenlemelere 
dayalı olarak yargı kararlarında yer 
bulmaktadır:

• Kişi dokunulmazlığı ile herkesin 
maddi ve manevi varlığı koruma 
hakkı Anayasanın 17. Maddesinde, 
herkesin hiçbir ayrım gözetilmeksizin 
kanun önünde eşit olduğu Anayasının 
10. Maddesinde, herkesin çalışma 
hürrüyetine sahip olduğu Anayasının 
48. Maddesinde düzenlenmiş; kişilik 
haklarına ve kişinin onuruna saldırı ya 
da çalışma özgürlüğüne müdahale 
Anayasal olarak da güvence altına 
alınmıştır. 

• Yukarıda da kısaca söz ettiğimiz üzere 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 417. 
Maddedeki “İşveren, hizmet ilişkisinde 
işçinin kişiliğini korumak ve saygı 
göstermek ve işyerinde dürüstlük 
ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, 
özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel 
tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere 
uğramış olanların daha fazla zarar 
görmemeleri için gerekli önlemleri 
almakla yükümlüdür” düzenlemesi ile 
Mobbinge yönelik bir tanım getirmese 

Türk İş Hukukunda Mobbing
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de, işyerinde psikolojik tacizi yasal olarak 
tanıdığı gibi, işverene de bunu önlemeye 
yönelik yükümlülük getirilmiştir. Yine 
aynı maddenin 3. Fıkrasındaki “İşverenin 
yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve 
sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle 
işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün 
zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline 
bağlı zararların tazmini, sözleşmeye 
aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine 
tabidir.” düzenlemesiyle ise işverenin 
çalışanı işyerindeki psikolojik tacize 
karşı koruma yükümlülüğünü yerine 
getirmemesi nedeni ile uğrayacağı zararı 
da tazmin sorumluluğunu düzenlenmiştir. 

• 4857 sayılı İş Kanunununda mobbing 
(psikolojik taciz)’e yönelik doğrudan 
bir düzenleme ve sonuçlarına işaret 
eden açık bir hüküm bulunmamakla 
birlikte; mobbing neticesinde ortaya 
çıkan sonuçları dolaylı şekilde yaptırıma 
bağlayan hükümler yer almaktadır. 

Öncelikle mobbingi dolaylı olarak da 
olsa karşılayan düzenleme 4857 sayılı İş 
Kanunu 5. Maddesinde yer almakta olup; 
iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, 
siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve 
mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım 
yapılamayacağı ; aksi durumun ispatı halinde 
ise işçiye, dört aya kadar ücreti tutarındaki 
tazminat ve ayrıca yoksun bırakıldığı haklarını 
da talep hakkı düzenlemesi ilgili hükümde 
yer almıştır.  

Ek olarak 4857 sayılı İş Kanunu 24/II 
maddesinde işçinin iş sözleşmesini işverenin 
ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı 
nedeni ile haklı fesih halleri düzenlenmiştir. 
Bu haller arasında mobbinge (psikolojik 
taciz) özel bir atıf olmamakla birlikte, 
işyerinde psikolojik tacizin 24/II maddede 
açıkça yer alan işçinin aile üyelerine, 
şeref ve namusuna dokunacak söz ve 
davranışlarda bulunulması, işçi veya aile 
üyelerine sataşması veya gözdağı vermesi, 
işçiye cinsel tacizde bulunması veya işçinin 
işyerinde cinsel tacize uğradığı kendisine 
bildirilmesine rağmen önlem almaması .. gibi 
24/II. Maddede yazılı nedenlerle tezahür 
etmesi halinde işçinin iş sözleşmesini haklı 
fesih yoluna gidebileceği açıktır. Yine 24/
II-f bendinde işyerinde çalışma şartlarının 
uygulanmaması işçi açısından haklı fesih 
nedeni olarak düzenlenmiştir. İşvereninin 
işçiyi koruma ve gözetme borcu işçinin 
psikolojik tacize karşı da korunmasını 
içerdiğinden ve işçinin kişilik ve manevi 
değerlerinin de korunmasını kapsadığından; 
işçinin işyerinde psikolojik tacize uğraması 
durumunda iş şartlarının uygulanmadığı 
kabul edilerek iş sözleşmesini haklı 
feshedebileceği de değerlendirilmektedir. 

• Mobbinge yönelik mevzuatı gözden 
geçirirken 6701 sayılı Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’ndan da 
söz etmek gerekecektir. Bu Kanununda 
da mobbing (psikolojik taciz) kavramına 
açıkça yer verilmemiş ise de “taciz” 
kavramı psikolojik tacizi de kapsayacak 
şekilde açıkça tanımlanmış4  ve 
“işyerinde yıldırma” kavramı da açıkça 
tanımlanarak5, taciz ile birlikte ayrımcılık 
türleri arasında sayılmıştır.6 Tanımlarından 
da anlaşılacağı üzere bu Kanun 
kapsamında ayrımcılık türleri arasında 
sayılan taciz ve işyerinde yıldırma, yine 
bu kanunda sayılan ayrımcılık temeline 

Türk Borçlar Kanunu 417. 
Maddesinde  Mobbinge yönelik 
bir tanım getirilmese de, madde, 
işyerinde psikolojik tacizi yasal 
olarak tanıdığı gibi, işverene de 
bunu önlemeye yönelik yükümlülük 
getirmiştir. 
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dayalı olarak ihlal edilmesi haline bağlı 
olarak düzenlenmiştir. 6071 sayılı Kanun 
kpsamındaki ayrımcılık temelleri ise 3. 
Maddede “cinsiyet, ırk, renk, dil, din, 
inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, 
etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, 
sağlık durumu, engellilik ve yaş” olarak 
düzenlenmiştir. Mobbing (psikolojik 
taciz)’in bu temellere dayanamksızın da 
ortaya çıkabileceği açıktır. O halde şunu 
ifade etmek gerekir ki; 6701 sayılı Türkiye 
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 
kapsamıındaki temellere dayalı olarak 
bir mobbing (psikolojik) tacizin olullması 
halinde işçi Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu’na başvurarak Kanunun 
25. Maddesinde düzenlenen para cezası 
gibi idari yaptırımların uygulamasını 
isteyebilecektir. 

• 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
4. Maddesinde ise işveren, çalışanların 
işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla 
sorumlu kılınmış ve bu çerçevede 
mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve 
güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara 
uygun hale getirilmesi, tedbilere 
uyulup uyulmadığını denetleme ve 
izlenmesi,çalışana görev verirken 
çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden 
işe uygunluğunun göz önüne alınması, 
risk değerlendirmesinin yapılmasının 
işverenin yükümlülüğü olduğu açıkça 
belirtilmiştir. 6331 sayılı Yasa mobbing 
(psikolojik taciz) kavramına açıkça yer 
verilmemiştir. 

Ancak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun m.4/ç bendinin işverene 
yüklediği bir diğer önemli yükümlülük de 
çalışanların sağlık ve güvenliklerine uygun 
işlerde çalıştırılmalarını sağlamaktır. Madde 
hükmünde yer alan “işe uygunluk” kavramı, 
çalışanın yaptığı işe hem “bedenen” hem 
de “ruhen” uygunluğudur. Zira çalışanın 

sağlığı, onun beden sağlığının yanında ruh 
sağlığını da içermektedir. İşverenin, gerek 
çalışanın işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamaya ilişkin genel yükümlülüğü 
gerekse çalışanı bedenen ve ruhen 
uygun işte istihdam etme yükümlülüğü, 
onun işveren tarafından, ruh sağlığını ve 
mesleki geleceğini olumsuz etkileyecek 
olan iş ortamından ve çalışma şartlarından 
kaynaklanan her türlü olumsuzluğa karşı 
korunmasını gerektirmektedir.7 

Bu kapsamda çalışanın psikolojik olarak 
da zarar görmemesi ve manevi anlamda 
korunmasının da işverenin görev ve 
sorumlulukları kapsamında olduğu 
kanaatindeyiz. 

Dolayısıyla işçinin işyerinde psikolojik taciz 
veya bu yönlü bir tehlike ile karşılaşması 
halinde 6331 sayılı Kanunun 13. Madde 
düzenlemesi gereğince, işverenden 
veya İSG kurulundan durumun tespit 
edilerek gerekli tedbirlerin alınmasını 
talep edebilecek, gerekli tedbirler alınana 
kadar çalışmaktan kaçınma hakkını 
kullanabilecek ve tedbir alınmaması halinde 
ye da tehlikenin ciddi ve önlenemez 
olduğu durumlarda ise işverene başvuru 
şartı dahi olmaksızın iş sözleşmesini 
feshedebilecektir.8 

Mobbing (psikolojik taciz) Türk Ceza 
Kanununda da özel bir düzenleme ile yer 
bulmamış ise de genel olarak mobbinge 
konu eylemlerin Türk Ceza Kanununda 
suç teşkil eden unsurlar arasında yer aldığı 
görülmektedir. Örneklemek gerekirse; TCK 
kapsamında suç tekil eden cinsel taciz, 
tehdit, şantaj, çalışma hürriyetinin ihlali, 
ayrımcılık,… gibi eylemlerin mobbinge konu 
olaylarda esaslı unsur olarak karşımıza 
çıktığı sıklıkla görülmektedir.

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)’İN 
İŞYERİNDEKİ GENEL BELİRTİLERİ VE 
YARGI KARARLARINA GÖRE MOBBİNGİN 
UNSURLARI ; 

Mobbing kavramını ilk olarak kullanan 
kişinin Heinz Leymann9 olduğu 
bilinmektedir. 

Leymann’a göre işyerinde psikolojik taciz 
davranışları mağdur üzerinde etkileri 
açısından beş grupta toplanmaktadır:

1- Kendini göstermeyi engleme; sözünü 
kesmek yüksek sesle azarlamak şeklinde 
gerçekleşen davranışlar, sürekli eleştiri,
2- Sosyal ilişkilere saldırı; çalışan iş 
ortamında yokmuş gibi davranılması, 
iletişimin kesilmesi, 
3- İtibara saldırı; asılsız söylenti, hoş 
olmayan imalar,
4- Mesleki durumuna saldırı; nitelikli iş 
verilmemesi, anlamsız işler verilip sürekli 
yer değiştirilmesi, 
5- Kişinin sağlığına doğrudan saldırı; ağır 
işler verilmesi, fiziksel şiddet tehdidi, cinsel 
taciz.10  

Gerçekten de iş yaşamında mobbing 
(psikolojik taciz)’in Leymann tarafından 
belirtilen ana başlıklar çerçevesinde genel 
olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 
Yargıtay içtihatlarına baktığımızda ise 
mobbing (psikolojik taciz)’in varlığı için 
aranan unsurlarını ise aşağıdaki şekilde 
sayabiliriz:

• Bir işçinin hedef alınarak, işçinin 
onuruna yönelik, sağlığında, mesleki 
durumunda zarar doğuran davranışlar 
gerçekleştirilmesi. 

• Eylemin süreklilik göstererek en az 6 ay 
gibi belirli bir süreye yayılması. 

• Bu durumun kasıtlı ve sistematik şekilde 
uygulanması.

Yargıtay kararlarında anılan şartlar 
belirtilmekle birlikte, şartların gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin, her somut olayda 
ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinin altı 
çizilmekte ve psikolojik tacizin nedenleri 
farklılık göstermesine karşın amacın çoğu 
kez işçinin işyerinden ayrılmasını sağlamak 
olduğu tespitine yer verilmektedir:

“Bireylerin çalışma ortamlarında maruz 
kaldıklarını ileri sürdükleri eylem, işlem 
ya da ihmallerin psikolojik taciz olarak 
nitelendirilmesi her somut olayın kendi 
bütünlüğü içinde değerlendirilmesiyle 
mümkündür. Müdahalelerin işyeri ile 
ilgili işyerinde çalışan diğer şahıslar 
tarafından süreklilik arz edecek şekilde 
tekrarlanan, sistemli ve kasıtlı, yıldırma 
ve dışlama amaçlı; mağdurun kişiliğinde, 
mesleki durumunda ve sağlığında 
zarar ortaya çıkaran nitelikte olması 
gerekir. Müdahalelerin neden olduğu 
sonuçların boyutu; mağdurun konumuna, 
muamelelerin süresine, sıklığına, kim ya 
da kimler tarafından gerçekleştirildiğine, 
mağdurun cinsiyeti, yaşı ve sağlık 
durumuna kadar birçok faktöre göre 
değişebilmektedir ( AYM, Fecir E. T. kararı, 
para.50 ).

Görüldüğü üzere, bir eylemin psikolojik 
taciz olarak kabul edilebilmesi için, bir 
işçinin hedef alınarak gerçekleştirilmesi, 
belli bir süreye yayılması ve bu durumun 
sistematik bir hâl alması gerekir. Belirtilen 
şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin, 
her somut olayda ayrı ayrı 
değerlendirilmesi gerektiği açıktır.”(Yargıtay 
9. HD., E. 2021/12218 K. 2021/16601 T. 
15.12.2021)

Buna göre aşağıda daha ayrıntılı şekilde 
inceleyeceğimiz ispat şartının sağlanıp 
sağlanmadığının her somut olay özelinde 
değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek 
şüphesiz yanlış olmayacaktır. 
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MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)’E 
UĞRAYAN İŞÇİNİN BAŞVURABİLECEĞİ 
HUKUKİ YOLLAR;

Mobbin (psikoljik taciz)’in yasal 
dayanaklarını incelediğimiz bölümde 
kısaca değinilmiş olmakla birlikte, işçinin 
başvurabileceği hukuki yolları başlık 
başlık saymak gerekirse aşağıdaki şekilde 
kategorize edebiliriz. 

• İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı 
feshi;

Yukarıda ayrıntılı açıkladığımız üzere 
psikolojik tacize uğrayan işçinin, işverenin 
işçiyi koruma borcuna aykırı davranması 
veya somut duruma göre 4857 sayılı 
yasanın 24/II bendindeki hallere maruz 
kalması nedeni ile iş sözleşmesini haklı 
fesih yetkisi söz konusu olabilecektir. 

Haklı fesih yetkisinin kural olarak 4857 
sayılı İş Kanunu 26. Madde düzenlemesi 
gereğince 6 işgünlük süre içerisinde 
kullanılması gerekmektedir. Ancak 
psikolojik tacizde temadi eden bir durum 
söz konusu ise, her bir saldırı olayından 
sonra 6 işgünlük süre yeniden işlemeye 
başlayacaktır. 

• Maddi-Manevi Tazminat Talebi;
İşçi uğradığı psikolojik taciz nedeni ile 
maddi ya da manevi zararının tazminini 
işverenden talep edebilecektir. Yazımızın 
ilk bölmünde söz ettiğimiz üzere 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu 417. Maddesinde 
işverenin işçiyi koruma borcunu yerine 
getirememesinden kaynaklı zaraların 
sözleşmeye aykırılık nedeni ile tazmina 
edilmesi gereği hüküm altına alınmıştır. 

• Çalışmaktan kaçınma hakkı;
İşverenin aynı zamanda 6331 sayılı Kanun 
kapsamında her türlü iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirini almak ve işçinin gerek her 

anlamda vücut bütünlüğünü korumak borcu 
bulunmaktadır. Buna göre işçinin psikolojik 
olarak da zarar görmemesi ve manevi 
anlamda da işveren tarafından korunuyor 
olması gerekmektedir. Buna yönelik 
tedbirlerin yerine getirilmemesi halinde, ilk 
bölümde ayrıntılı açıklandığı şekilde işçinin 
iş görmekten kaçınma, hatta iş sözleşmesini 
haklı feshetme yetkisi bulunmaktadır. 

• Suç Duyurusu;
Psikolojik tacize uğrayan işçi failler 
hakkında suç duyurusunda bulunabilecektir. 
İlk bölümde ayrıntılı ifade ettiğimiz 
üzere mobbing başlığı altında bir suç 
düzenlenmemiş ise de; mobbinge konu 
eylemlerin yoğun olarak taciz, tehdit, şantaj, 
çalışma hürriyetinin ihlali, ayrımcılık,.. gibi 
suçlar kapsamında yer aldığı görülmektedir. 

YARGI İÇTİHATLARI IŞIĞINDA MOBBİNG 
(PSİKOLOJİK TACİZ)’İN İSPATI;

Psikolojik tacize uğradığını iddia eden 
mağdurun hukukun genel ilkeri gereğince 
bu iddiasını ispat külfeti bulunmaktadır. 
Ancak psikolojik tacizin ispatı çok kolay 
olmamaktadır. Bu  noktada mobbingin 
uygulanayan ile mağdur arasında geçerek 
ortaya çıkması da dikkate alındığında, ispat 
noktasında çalışan lehine ve yaklaşık ispatı 
kabul eden uygulamanın Yargıtayca da 
benimsendiğini görüyoruz:

“….Her ne kadar psikolojik tacize 
uğradığını iddia eden mağdur, bu iddiasını 
ispatlamakla yükümlü ise de; psikolojik 
tacizin genellikle tacizi uygulayan ile 
tacize maruz kalan arasında gerçekleşen 
bir olgu olması karşısında olayların tipik 
akışı, tecrübe kuralları göz önüne alınarak 
sonuca gidilmesinde yarar bulunmaktadır. 
Yaklaşık ispat olarak adlandırılan 
bu yaklaşım tarzı işin doğasına da 
uygundur. İş Hukukunda ispat kurallarının 

esnekleştirildiği bazı düzenlemeler 
de bulunmaktadır. Nitekim 4857 Sayılı 
İş Kanunu'nun 5. maddesinin son 
fıkrasında belirtildiği üzere işçi, işverenin 
eşit işlem borcuna aykırı davrandığını 
güçlü bir biçimde gösteren bir durumu 
ortaya koyduğunda, işveren böyle bir 
ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle 
yükümlüdür…..”11

Kararda da belirtildiği üzere; psikolojik 
tacizin ispatında olayların tipik akışı,, 
tecrübe kuralları dikkate alınarak yaklaşık 
ispatın sağlanması hususunun dikkate 
alınması gerektiği belirtilmektedir. 

Yine karar içeriğinde de belirtildiği üzere 
psikolojik tacizin ayrımcılık şeklinde 
gerçekleştiği durumlarda 4857 sayılı 
İş Kanunu 5. Maddesinin uygulama 
alanı bulacağı açık olup, maddenin 
düzenlemesinde belirtilen ispat 
kolaylığından işçinin faydalanabileceği 
açıktır. Zira yasanın açık düzenlemesinde 
işçinin ihlalin varlığı ihtimalini güçlü 
bir biçimde gösteren durumu ortaya 
koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin 
mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü 
olduğu belirtilmektedir.12  

Yargıtay güncel kararlarında ayrıca, olayların 
seyri ve birbirini tamamlayan ve doğrulayan 
tanık anlatımlarını ispat açısından yeterli 
bulmakta, iş hukuku uygulamasında vicdani 
kanaatin oluşmasına yetecek derecede 
ispatın yerli olduğunu, şüpheden uzak 
bir delil aramanın ceza yargılamasına 
ilişkin olduğu, taraflarca ileri sürülen 
delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt 
edilmesi halinde işçi lehine yorum ilkesinin 
uygulanması gerektiği belirtilmektedir.13

Buna karşılık, Yargıtayın güncel diğer 
kararlarında ise; işçi açısından da kendini 
korumaya yönelik  kendine özgü silahı 

varsa ve bunları kulanabiliyorsa; ve yine 
tekrarlamayan, münferit olarak meydana 
gelmiş birkaç nezaketsiz, kaba davranışın 
mobbing olarak nitelendirilemeyeceği; işten 
uzaklaştırmaya yönelik psikolojik tacizin sık 
tekrarlnarak belirli bir süre alması gerektiği, 
kasıtlı ve sistematik olması gerektiğinin altı 
çizilmiştir.14 

Özellikle tekil ve sistematik olmayan 
birkaç olaya dayalı durumun işçi açısından 
mobbing oluşturmadığı Yargıtayın pek çok 
kararında belirtilmektedir:

“…davacının işyerinde psikolojik baskıya 
maruz kaldığı ve rencide edici sözlere 
muhatap olduğu şeklindeki fesih sebebi 
bakımından yukarıda açıklanan tekil iki 
olay haricinde başkaca ispat bulunmadığı 
görülmektedir. Öncelikle sistematik bir 
durum söz konusu olmadığından davacının 
işyerinde mobbinge maruz kaldığı 
söylenemez….”15

Sonuç olarak; yargı içtihatları da dikkate 
alındığında; bir eylemin mobbing (psikolojik 
taciz) olarak kabul edilebilmesi için, bir 
işçinin hedef alınarak gerçekleştirilmesi, 
belli bir sureklilik göstermesi ve bu 
durumun sistematik bir hal alması 
gerekmektedir. Fakat anılan şartların 
gerçekleşip gerçekleşmediğinin her 
somut olay bazında değerlendirilmesi, 
her somut olayın şartlarına göre karar 
verilmesi gerekmektedir. Ancak psikolojik 
tacizin mağdur ve taciz uygulayan arasında 
geçtiği dikkate alındığında yargıtayca 
da benimsenen ve olayların tipik akışı, 
tecrübe kuralları göz önüne alınarak 
yaklaşık ispatın yeterli kabul edildiği ; ve 
fakat münferit olarak meydana gelen az 
sayıdaki kaba ve nezaketsiz her davranışın 
da mobbing olarak kabul edilemeyeceği 
unutulmamalıdır. 
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Bir eylemin mobbing (psikolojik taciz) olarak kabul edilebilmesi için, bir işçinin hedef 
alınarak gerçekleştirilmesi, belli bir süreye yapılması ve bu durumun sistematik bir hal 
alması gerekmektedir.

Yargı kararlarında mobbing uyuşmazlıklarında olayların tipik akışı, tecrübe kuralları 
göz önüne alınarak yaklaşık ispatın yeterli kabul edildiği görülmektedir. Fakat 
münferit olarak meydana gelen az sayıdaki kaba ve nezaketsiz her davranışın da 
mobbing olarak kabul edilemeyeceği yönündeki Yargı kararları da dikkate alınmalıdır.

1 19 Mart 2011 tarihli, 27879 sayılı RG, “İşyerlerinde Psikolojik 

Tazcizin (Mobbingin) Önlenmesi” hakkında Başnbakanlık 

Genelgesi

2 6098 sayılı Türk Boçlar Kanunu, 417 md

3 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/17859E., 2016/17644K., 11.10.2016 

tarihli kararı

4 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, 

md.2/j; Taciz: Psikolojik ve cinsel türleri de dâhil olmak üzere 

bu Kanunda sayılan temellerden birisine dayanılarak, insan 

onurunun çiğnenmesi amacını taşıyan veya böyle bir sonucu 

doğuran yıldırıcı, onur kırıcı, aşağılayıcı veya utandırıcı her türlü 

davranış

5  6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, 

md.2/g;  İşyerinde yıldırma: Bu Kanunda sayılan ayrımcılık 

temellerine dayanılarak kişiyi işinden soğutmak, dışlamak, 

bıktırmak amacıyla kasıtlı olarak yapılan eylemler

6 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, md.4

7 Arzu Aslan Ertürk, İş Hukuk Boyutuyla Türkiyede Psikolojik 

Taciz ve Dünyadan Örnekler, https://dergipark.org.tr/tr/download/

article-file/787446

8 MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan 

çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene 

başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin 

alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen 

toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla 

tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak 

bildirilir. (2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar 

vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar 

çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı 

dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan 

diğer hakları saklıdır. (3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin 

önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak 

zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek 

belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden 

dolayı hakları kısıtlanamaz. 11654 (4) İş sözleşmesiyle 

çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin 

alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre 

iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş 

sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre 

çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. (5) Bu Kanunun 25 inci 

maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde 

hükümleri uygulanmaz.

9 Heinz Leymann (17 Temmuz 1932 - 1999), insanlar arasında 

mobbing üzerine yaptığı çalışmalarla ünlü İsveçli bir 

akademisyendi.  https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_Leymann 

10 Uğur Ocak, Feshe Bağlı İşçilik Alacakları, 2015, sf 162

11 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2021/12218E., 2021/16601K., 15.12.2021 

tarihli kararı

12 4857 sayılı İş Kanunu md 5/7-2. cümle

13 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/36185E., 2020/18583K, 

15.12.2020 tarihli kararı; “iddia, olayların seyri, birbirini doğrulayan 

ve tamamlayan davacı ve davalı tanık anlatımları, davacının 

işverenine verdiği samimi ve inandırıcı beyanları havi dilekçeleri 

gözönüne alındığında, mobbing olgusunun ispat edildiğinin 

kabulü gerektiği; kaldı ki, hukuk yargılamasında ve özellikle 

de mobbinge dayanan iddialarda yüzde yüzlük bir ispatın 

aranmadığı, şüpheden uzak delil aramanın ceza yargılamasına 

ait olduğu, özel hukuk ve iş hukuku yargılamasında vicdani 

kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğu, 

taraflarca ileri sürülen delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt 

edilmesi halinde işçi lehine yorum ilkesinin uygulanması gerektiği, 

mobbing gibi diğer dava türlerine göre ispatı nispeten daha zor 

olan bir konuda kesin ve mutlak bir ispatın aranmayacağı, iş 

ilişkisinin niteliğinden kaynaklı olarak ispat açısından dezavantajlı 

konumda olan işçi lehine ispat kolaylığı göstermenin hakkaniyet 

ve adalete daha uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır.”

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/17859E., 2016/17644K., 11.10.2016 

tarihli kararı; “Buna göre işten uzaklaştırmaya yönelik tacizin 

sık ve belirli bir süre alması, süreklilik göstermesi, sistematik 

olarak tekrarlanması ve kasıtlı olması gerekir. Diğer taraftan iki 

tarafın kendine özgü silahı varsa ve bunları kullanabiliyorlarsa 

psikolojik tacizden bahsedilemez. Çalışanı işten ayrılmaya 

zorlamak için yapılan her davranış mutlaka psikolojik taciz 

oluşturmaz. Özel düzenlemelerle yasal koruma sağlanmışsa, 

mağdurun da kullanabileceği silahları varsa, psikolojik tacizden 

söz edilemez. Süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık sık 

tekrarlanmayan, ara sıra münferit olarak meydana gelmiş birkaç 

haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı davranış mobbing olarak 

nitelendirilemez”

14 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2016/17859E., 2016/17644K., 

11.10.2016 tarihli kararı; “Buna göre işten uzaklaştırmaya yönelik 

tacizin sık ve belirli bir süre alması, süreklilik göstermesi, 

sistematik olarak tekrarlanması ve kasıtlı olması gerekir. 

Diğer taraftan iki tarafın kendine özgü silahı varsa ve bunları 

kullanabiliyorlarsa psikolojik tacizden bahsedilemez. Çalışanı 

işten ayrılmaya zorlamak için yapılan her davranış mutlaka 

psikolojik taciz oluşturmaz. Özel düzenlemelerle yasal koruma 

sağlanmışsa, mağdurun da kullanabileceği silahları varsa, 

psikolojik tacizden söz edilemez. Süreklilik göstermeyen, belli 

aralıklarla sık sık tekrarlanmayan, ara sıra münferit olarak 

meydana gelmiş birkaç haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı 

davranış mobbing olarak nitelendirilemez”

15 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2017/9651E., 2019/8198K. Sayılı 

9.4.2019 tarihli kararı
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Eğitim Sözleşmelerinde Cezai Şart

Günümüzde iş hayatında gelişen rekabet 
ortamına bağlı olarak, nitelikli iş gücüne 
sahip olabilmek ve nitelikli personeller 
sayesinde elinde bulundurduğu 
avantajın devamlılığını sağlayabilmek 
işverenler lehine önemli bir mücadele 
unsuru haline gelmiştir. Bu doğrultuda, 
işverenler çalışanlarına çeşitli eğitim 
imkanları sağlamakta ve gerek katlandığı 
mali külfetin karşılığı olarak gerekse 
eğitimler sayesinde daha nitelikli hale 
gelen personellerinin başka işverenler 
lehine çalışmasını önlemek amacıyla 
eğitim sözleşmesi imzalatabilmektedir. 
Bu eğitim sözleşmeleriyle birlikte, 
işçinin asgari bir süreyle eğitim imkanı 
sağlayan işveren yanında çalışması 
zorunlu tutulmakta ve aksi durumda 
belli bir cezai şartın ödenmesi 
kararlaştırılmaktadır.

İlk olarak belirtmek gerekir ki, cezai 
şarta ilişkin İş Kanunu’nda herhangi bir 
düzenleme bulunmamakla birlikte bu 
konuda doğan ihtilaflar Türk Borçlar 
Kanunu hükümleri çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. Genel olarak 
işverenler ve işçiler arasında 
düzenlenmiş olan sözleşmelerde yer 

alan cezai şartın geçerliliği karşılıklılık 
ilkesine bağlıdır ve Türk Borçlar 
Kanunu’nun 420. maddesine göre iş 
sözleşmelerinde yalnızca işçi aleyhine 
düzenlenen tek taraflı cezai şartlar 
geçersizdir. Buna karşın, öğretide kabul 
edilen görüşün Yargıtay kararlarında 
da yer bulmasıyla birlikte eğitim 
sözleşmelerinde yer alan cezai şartta 
karşılıklılık ilkesinin aranmadığını ifade 
etmek mümkündür. Nitekim, eğitim 
sözleşmeleriyle işçi aleyhine tek taraflı 
olarak öngörülen cezai şartın karşılığını, 
işverenin yapmış olduğu eğitim 
harcamalarının oluşturduğu ve eğitim 
karşılığı kararlaştırılan cezai şartların 
geçerli olduğu kabul edilmektedir.1 
Konuyla ilgili emsal bir kararda2 
“İşçiye verilen eğitim karşılığı belli bir 
süre çalışması koşuluna bağlı olarak 
kararlaştırılan cezai şart tek taraflı 
olarak değerlendirilemez. İşçiye verilen 
eğitim bedeli kadar cezai şartın karşılığı 
bulunmakla eğitim karşılığı cezai şart 
hükmü belirtilen ölçüler içinde geçerlidir.” 
şeklinde hüküm tesis edilmiş ve eğitim 
karşılığı işçi aleyhine düzenlenen cezai 
şartın karşılığının işverence karşılanan 
eğitim bedeli olduğuna karar verilmiştir. 

Bununla birlikte, eğitim sözleşmeleriyle 
kararlaştırılan cezai şartın, belirli 
sınırları olması gerektiğini belirtmek 
gerekmektedir. Dikkate alınması gereken 
ilk husus, işçi aleyhine belirlenen cezai 
şartın işveren sorumluluğunu aşmaması 
gerektiğidir. Yukarıda belirttiğimiz 
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Eğitim sözleşmesi ile işçi, belirli bir 
süre, eğitim veren işveren yanında 
çalışmayı aksi takdirde eğitim gideri 
karşılığında cezai şart ödemeyi kabul 
eder. İşçi aleyhine belirlenen cezai şart,  

işveren sorumluluğunu (işverenin 
üstlendiği eğitim maliyetini) aşamaz.

İşçi, iş sözleşmesinin sona erdiği her 
durumda eğitim gideri ödemekle 
yükümlü tutulamaz.

gibi eğitim sözleşmesiyle işçi aleyhine 
kararlaştırılan cezai şartın karşılığı 
işverenin katlandığı eğitim masraflarıdır. 
Bu nedenlerle, eğitim sözleşmelerinde 
kararlaştırılan cezai şartın, işverenin 
katlandığı eğitim bedelini aşmaması 
gerekmektedir. Yargıtay’ın konuyla ilgili 
kararlarında bu husus “Başka bir anlatımla 
işçi aleyhine olarak belirlenen cezai şartın, 
koşulları ve ceza miktarı bakımından 
işverenin sorumluluğunu aşması 
düşünülemez. İki taraflı cezai şartta işçi 
aleyhine bir eşitsizlik durumunda, cezai 
şart hükmü tümden geçersiz olmamakla 
birlikte, işçinin yükümlülüğü işverenin 
sorumlu olduğu miktarı ve halleri aşamaz” 
şeklinde ifade edilmektedir.3 Karar 
metninden anlaşıldığı üzere, işçi aleyhine 
cezai şartın işveren sorumluluğunu aşan 
tutarda belirlenmesi tek başına cezai şart 
hükmünü tümden geçersiz kılmamaktadır. 
Konu “eğitim sözleşmelerinde işçi aleyhine 
belirlenen cezai şart” başlığı altında 
düşünüldüğünde, cezai şart tutarının 
işverenin katlandığı eğitim maliyetini 
aşmaması gerekmektedir. Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi’nin 2020/4315E, 2021/1455K 
sayılı kararında bu konu “İşçiye verilen 
eğitim bedeli kadar cezai şartın karşılığı 
bulunmakla, eğitim karşılığı cezai şart 
hükmü belirtilen ölçüler içinde geçerlidir.” 
şeklinde değerlendirilmiştir.

Eğitim sözleşmelerinde yer alan cezai 
şart, işçinin taahhüt edilen süreden 
önce iş akdinin sona ermesi halinde 
gündeme gelmektedir. Nitekim, yukarıda 
da belirttiğimiz gibi eğitim sözleşmeleriyle 
birlikte işçi belirli bir süre çalışmayı taahhüt 

etmekte ve bu çalışma taahhüdünü 
yerine getirmemesi halinde cezai şart 
konusu gündeme gelmektedir. Belirtmek 
gerekir ki, iş sözleşmesinin sona erdiği 
her durum işçiye cezai şart ödeme 
yükümlülüğü doğurmamaktadır. Örneğin, 
iş sözleşmesinin işverenin kusurundan 
doğan haklı bir nedenle işçi tarafından 
feshedilmesi halinde işçinin cezai şart 
ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
Yargıtay kararları da bu yönde olup 
aksi durum, işverenin kusurundan 
kaynaklı durumlarda dahi işçinin fesih 
yoluna gidememesi ihtimalini gündeme 
getirecektir.4

Diğer yandan, işçinin iş sözleşmesini 
sebepsiz olarak veya işverenin kusuruna 
dayanmayan sebeplerle feshetmesi 
halinde eğitim giderlerini ödeme 
yükümlülüğü doğar.5 Yine iş akdinin, işçinin 
ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
davranışları nedeniyle işveren tarafından 
feshedilmesi halinde işçinin cezai 
şart ödeme zorunluluğu doğmaktadır. 
Bununla birlikte, işçinin kusurundan 
bahsedilemeyeceği şekilde, örneğin sağlık 
sebepleri ya da işyeri gerekleriyle işveren 
tarafından gerçekleştirilen fesihlerde, 
hakkaniyet gereği işçinin eğitim giderlerine 
ilişkin cezai şarttan sorumlu tutulmaması 
gerekmektedir. Doktrinde de yer bulan 
bu görüşe göre “işçinin uzun süre devam 
eden hastalığı gibi işçinin kusuruna 
bağlanmayacağı durum ve olaylarda 
sorunun nasıl çözüme kavuşturulacağı ise 
önemli bir husustur. Hakkaniyet gereği, 
bu gibi durumlarda işverenin ödeme 
talebinde bulunmaması gerekir”6 Bu 
çerçevede emsal kararlara bakıldığında; 
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muvazzaf askerlik görevi nedeniyle işinden 
zorunlu nedenlerle ayrılmak durumunda 
kalan işçinin eğitim gideri ödemekle 
yükümlü olmadığına7 ancak evlilik 
nedeniyle iş akdini fesheden işçinin eğitim 
giderlerini ödemesi gerektiğine8 karar 
verildiği görülmektedir. 

Eğitim giderlerinin işçiden geri 
istenebilmesi için ortaya konması gereken 
bir diğer husus, söz konusu eğitimin 
zorunlu bir eğitim olup olmadığı konusudur. 
Emsal kararlar çerçevesinde, işverenler 
tarafından işçilere verilmesi zorunlu olan 
eğitimlere ait bedellerin eğitim gideri 
olarak işçiden geri istenmesi mümkün 
değildir.9  Bu kapsamda, örneğin 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 
düzenlenen zorunlu iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimleri için yapılan masraflar, eğitim 
karşılığı cezai şart adı altında işçilerden 
istenemeyecektir. Bununla birlikte, işveren 
tarafından verilen eğitimin ağırlıklı olarak 
işverenin yürüttüğü işlerin kalitesini 
arttırmak amacı güttüğü, diğer bir ifade ile 
eğitimin işçiye kattığı katma değerin daha 
az olduğu durumlarda da işçiden eğitim 
gideri istenilemeyeceği kabul edilmektedir. 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2011/50107E, 
2011/50232K. ve 29.12.2011 tarihli kararında 
yer bulan “Gerçekten de davacı şirketin 
satın aldığı oracle bilgisayar siteminin 
kurulması için davalıya aldırdığı eğitimin 
işletmede yürütülen projeler/satın alınan 
programlar sebebiyle verilen eğitim 
niteliğinde olup esas itibariyle davacı 
işverenin menfaatlerini gerçekleştirmeye 
yönelik olduğu için eğitim gideri 
talebinin reddi gerektiği halde kendi 
içinde dahi çelişkili karar ile kabulüne 
karar verilmesi isabetsizdir.” ifadeleriyle 
işveren menfaatlerini gerçekleştirmeye 
yönelik eğitimlere ait giderlerin işçiden 
istenemeyeceğine işaret etmiştir. 

Buraya kadar, eğitim karşılığı cezai şartın 
geçerliliğine ilişkin sınırlamalar ve işçinin 
eğitim giderlerini ödeme yükümlülüğü 
doğuracak fesih türleri aktarıldıktan sonra 
bu kez ispat külfeti üzerinde durulacaktır. 
Öncelikle, ispat kuralları açısından eğitim 
karşılığı çalışma taahhüdünün ve cezai 
şartın yazılı olması gerektiğini ifade etmek 
gerekmektedir.10 Yazılı bir sözleşme ile 
işverence verilen eğitim karşılığında 
çalışmayı taahhüt ettiği süreden önce 
işten ayrılan işçiden, eğitim giderlerinin 
istenebilmesi için, eğitim verildiğinin ve 
verilen eğitimin o işçiye özgü maliyetinin 
işverence ispatlanması gerekmektedir. 
Yargıtay kararlarında bu konu “işçiye 
verilen eğitimin karşılığında işverence 
yapılan masraflar o işçiye özgü olmalı 
ve yazılı delille ispatlanmalıdır. İşverenin 
toplu olarak verdiği eğitimler sebebiyle 
yapmış olduğu giderlerin işçi başına 
düşen tutarı, aynı dönemde eğitim alan 
işçi sayısına bölünmek suretiyle belirlenir. 
İşçiye verilen eğitim ile ilgili olduğu 
belirlenmeyen giderlerden işçi sorumlu 
olmaz.” İfadeleriyle yer bulmaktadır.11  Bu 
çerçevede, işveren o işçiye özgü olarak 
katlandığı eğitim maliyetini yazılı şekilde 
ispat etmek kaydıyla eğitim giderlerini 
işçiden isteyebilir. Öğretide de kabul 
edilen görüşlere göre yazılı şekilde 
ispatlanmak ve o işçiye özgü olduğu 
ortaya konmak kaydıyla konaklama 
giderleri, ulaşım giderleri, eğitim için 
gerekli araçlara ait giderler eğitim gideri 
kalemleri olarak işçilerden geri istenebilir. 
Buna karşılık, Yargıtay kararlarında 
eğitim süresi boyunca işçiye ödenen 
aylık ücretlerin eğitim giderine dahil 
edilemeyeceği kabul edilmektedir.12

Eğitim, işçi menfaatine 
olmalıdır.  İşveren menfaatlerini 
gerçekleştirmeye yönelik eğitimlere ait 
giderler işçiden istenemez.
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Son olarak; işçinin eğitim giderlerinden 
sorumluluğu noktasında orantılılık ilkesinin 
uygulandığını ifade etmek gerekmektedir. 
Bu kapsamda, işçi şayet eğitimden sonra 
çalışmayı üstlendiği sürenin bir kısmında 
eğitim imkanı sağlayan işveren nezdinde 
çalışmış ise işverene bu konuda katkı 
sağlamış kabul edilmekte ve işçinin 
çalışmayı üstlenip de çalışmadığı süreyle 
orantılı bir şekilde sorumluluğuna 
gidilebileceği kabul edilmektedir. Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi’nin 2017/13360E; 
2019/7080K. ve 28.03.2019 tarihli 
kararındaki ifadesiyle “İşverence işçi adına 
yapılan eğitim giderlerinin tamamı yerine, 
işçinin çalıştığı ve çalışması gereken 
sürelere göre oran kurularak indirim 
yapıldıktan sonra kalan miktarın tahsiline 
karar verilmesi gerekir.”

SONUÇ
İşverenlerin, personellerinin niteliklerini arttırmak ve nitelikli personelleri eliyle 

sağladığı avantajın devamlılığını sağlamak için  eğitim sözleşmeleri akdetmesi 

mümkündür. İşçilerin, işverence sağlanan bu eğitim karşılığında belli bir süre 

çalışmayı taahhüt ettiği, aksi takdirde eğitim gideri karşılığında cezai şart ödemeyi 

üstlendiği bu sözleşmeler hukuken geçerli kabul edilmektedir. Ne var ki, işçinin 

fesih hakkının kısıtlanmaması adına iş akdinin sona erdiği her durumda işçi eğitim 

giderlerinden sorumlu tutulmamaktadır. 

İşveren menfaatinin ağır bastığı eğitimlere ait giderler işçiden istenemez. Eğitim 

giderlerine ait ispat külfeti işverene ait olmakla birlikte işçi eğitim giderlerinin 

tamamından sorumlu olmayıp işçi üstlendiği sürenin bir kısmını çalışmışsa, çalışmadığı 

süreye oranla eğitim giderlerinden sorumlu tutulabilir. Taahhüt ettiği sürenin tamamını 

çalışması halinde işçiden eğitim gideri istenemez. 

1 (189 SÜZEK, İş Hukuku, 678.)

2 Yargıtay 9. HD 2020/4315 E., 2021/1455K,  19.01.2021 T.

3 Yargıtay 9. HD 2021/6960 E., 2021/16272K, 07.12.2021 T.

4 ”işçinin feshi haklı nedenlere dayandığından davacı-karşı 

davalı işveren lehine eğitim gideri ücretinin kabulüne, davalı-karşı 

davacının kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi 

hatalıdır.” (Yargıtay 9. HD 2003/19260E, 2004/8271, T.12.04.2004)

5 KARAGÖZ, “İş Sözleşmesinde Cezai Şart”, 233-234

6 Erseven, İlknur, “İş Hukukunda Eğitim Karşılığı Cezai Şart”

7 Yargıtay 9. HD 2003/17487 E., 2004/6215,  29.03.2004 T.

8 Yargıtay 9. HD 2017/13360 E., 2019/7080,  28.03.2019 T.

9 İşçinin zorunlu eğitimi giderlerinin işveren tarafından 

karşılanması gerekir(Yargıtay 9. HD 2007/1129 E., 2007/39176,  

26.12.2007 T.)

10 Yargıtay 9. HD 1999/18161 E., 2000/210,  19.01.2000 T.

11 Yargıtay 9. HD 2017/13360 E., 2019/7080,  28.03.2019 T.

12 Yargıtay 9. HD 2010/46829 E., 2013/7668,  05.03.2013 T.
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ın İşverenin, istihdam ettiği çalışanlar arasında 
ayrım yapma olanağı bulunmadığı gibi 
tüm işçilerine eşit davranma yükümlülüğü 
bulunmaktadır. Bu yükümlülük,  Yargıtay’ın 
yerleşik içtihatlarına göre 4857 Sayılı İş 
Kanunu sistematiğinde, işverenin genel 
anlamda borçları arasında yer almaktadır.1 
İş Kanunu’nun 5. Maddesinde düzenlenen 
eşit davranma ilkesi; tüm hukuk alanında 
geçerli olup İş Hukuku bakımından, 
işverene işyerinde çalışan işçiler arasında 
haklı ve objektif neden olmadıkça farklı 
davranmama borcu yüklemektedir.

Eşit davranma ilkesi
Madde 5 – (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) 
İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, 
engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, 
din ve mezhep ve benzeri sebeplere 
dayalı ayrım yapılamaz.
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam 
süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli 
çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi 
karşısında belirli süreli çalışan işçiye 
farklı işlem yapamaz.
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine 
ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir 
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, 
şartlarının oluşturulmasında, 
uygulanmasında ve sona ermesinde, 
cinsiyet veya gebelik nedeniyle 
doğrudan veya dolaylı farklı işlem 
yapamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için 
cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret 
kararlaştırılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu 
hükümlerin uygulanması, daha düşük bir 
ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
İş ilişkisinde veya sona ermesinde 
yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı 
davranıldığında işçi, dört aya kadar 
ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan 
başka yoksun bırakıldığı haklarını da 
talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 31 inci maddesi hükümleri 
saklıdır.
20’nci madde hükümleri saklı kalmak 
üzere işverenin yukarıdaki fıkra 
hükümlerine aykırı davrandığını işçi 
ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir 
ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde 
gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, 
işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını 
ispat etmekle yükümlü olur.

Mevzuat hükmünde de açıkça 
anlaşılacağı üzere, işverenin eşit 
davranma borcu;

• İş ilişkisinin kurulması sırasında,
• İş ilişkisinin devamı süresince ve
• İş ilişkisinin sona ermesinde gündeme 

gelmektedir. 
Eşit davranma ilkesinin, işverenin yönetim 
hakkını sınırlandırıldığı tartışmasızdır. Eşit 

Ücret Zammı Uygulamalarında
Eşitlik İlkesi
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davranma ilkesi ile işverenin, keyfi bir biçimde 
ayrım yapması yasaklanmakta ise de eşit 
davranma borcu; tüm işçilerin hiçbir farklılık 
gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesini 
gerektirmeyip eşit durumdaki işçilerin makul 
ve haklı bir neden olmadıkça farklı işleme tabi 
tutulmasını önlemeyi amaç edinmektedir.

Bilindiği üzere uygulamada; özellikle ücretin 
belirlenmesi ve zam uygulamaları sırasında 
eşit davranma ilkesi gündeme gelmekte 
ve bu hususlarda sorunlar yaşandığı 
bilinmektedir.2 Genel anlamda ücret; “İş 
gücünün karşılığı olan para ve mal” olarak 
tanımlanırken 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 32. 
maddesine göre ücret; “Genel anlamda ücret, 
bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 
üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile 
ödenen tutardır.” şeklinde düzenlenmektedir. 
Bu kapsamda İş Kanunu’nun 5. maddesinde 
belirtilen ücretin; genel anlamda ücret olduğu 
ve ücretin dışında kalan ikramiye, prim vb 
ödemeleri de kapsadığı tartışmasızdır.
 
İş Kanunu’nda, ücrete ilişkin açık bir 
düzenleme bulunuyor ise de ücret zammına 
ilişkin işverene yüklenen bir zorunluluk 
bulunmamaktadır. Yerleşik Yargıtay kararları 
değerlendirildiğinde; işverenin, çalışanların 
ücretine zam yapıp yapmama ya da hangi 
oranda zam yapacağı kararı tamamen 
işverenin yönetim hakkı kapsamında 
değerlendirilmektedir  . Ancak işveren; şayet 
çalışanlara zam yapma kararı almışsa, aynı 
işi yapan personel arasında performans 
ya da başka bir haklı ve somut gerekçe 
olmadığı takdirde tüm çalışanlara eşit 
oranda zam yapmak zorunda ise de aynı 
işi yapsalar bile çalışanın eğitim durumu, 
kıdemi, performansı vb hallere istinaden 
yönetim hakkı çerçevesinde farklı oranlarda 
zam yapabilmekte, buna bağlı olarak 
farklı miktarlarda ücret ödeyebilmekte ve 
bu durum, objektif neden olarak kabul 
görmektedir.3

Öte yandan; diğer işçilerle arada ücret 
farkı olması sebebiyle çalışana düşük zam 
yapılmasının eşitliğe aykırı olmayacağı da 
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2018 tarihli 
kararı ile düzenlenmiştir.4

İş Kanunu’nun 5/6 maddesi uyarınca, 
çalışanın 4 aya kadar ücreti tutarında 
ayrımcılık tazminatı ödeneceği düzenlenmiş 
ise de Yargıtay kararlarına göre salt zam 
uygulamasında eşitlik ilkesine aykırı davranan 
işveren aleyhine ayrımcılık tazminatı 
doğmamaktadır.   Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi’nin 2019 tarihli bir kararında; çalışana, 
emsal işçilere nazaran zam yapılmadığı sabit 
olmakla birlikte bunun ayrımcılık tazminatına 
hükmedilmesini gerektirecek şekilde cinsiyet, 
dil, ırk, sosyal düşünce, felsefi inanç, din ve 
mezhep ve benzeri sebeplere dayandığı 
iddia ve ispat edilemediğinden, şartları 
bulunmayan ayrımcılık tazminatı talebinin 
reddine karar verilmesi gerektiği hüküm 
atlına alınmıştır.5 Bununla birlikte, eşit işlem 
borcuna aykırı davranılarak kendisine daha 
düşük oranda zam uygulanan işçi,  din, dil, 
ırk, cinsiyet gibi temel hak ve özgürlüklere 
yönelik bir ayrıma tabi tutulmasa dahi, mahrum 
kaldığı ücret farklarını talep edebilir ve ayrıca 
eşit işlem borcuna aykırılık sebebiyle iş 
akdini haklı nedenlerle feshederek kıdem 
tazminatına hak kazanabilir.

1 Yargıtay 9. HD 2018/7135 E., 2021/920 K. ve 14.01.2021 tarihli kararı

2 Yargıtay 9. HD 2017/16279 E., 2020/10415 K. ve 05.10.2020 tarihli kararı

3 Yargıtay 9. HD 2015/28698 E., 2018/22722 K. ve 10.12.2018 tarihli kararı

4 Yargıtay 22. HD 2018/1633 E., 2018/9113 K. ve 19.04.2018 tarihli kararı

5 Yargıtay 9. HD 2017/9096 E., 2019/7347 K. ve 01.04.2019 tarihli kararı

6 Yargıtay 9. HD 2017/16279 E., 2020/10415 K. ve 05.10.2020 tarihli kararı

7 Yargıtay 9. HD 2020/4817 E., 2021/2405 K. ve 26.01.2021 tarihli kararı

8 Yargıtay 9. HD 2015/5712 E., 2016/20493 K. ve 21.11.2016 tarihli kararı

Yargıtay 7. HD 2015/22291 E., 2018/3576 K. ve 20.02.2018 tarihli kararı

SONUÇ

Kural olarak işverenin; yönetim hakkı kapsamında çalışanlara zam yapma 

yükümlülüğü bulunmuyor ise de ücret zammı konusunda keyfi ve sübjektif 

uygulamalardan kaçınmak zorundadır.

Yargıtay’ın ilke kararlarında; işverenin “eşit davranma borcu” ile “ayrımcılık yasağı” 

ayrı ayrı ele alınmaktadır. Kural olarak; ihlalin ispat yükü işçi üzerinde ise de işçi 

tarafından, ihlalin varlığını güçlü bir biçimde gösteren bir delil ileri sürdüğünde, 

akdi durum artık işveren tarafından ispatlanmalıdır.

İşverenin emsal işçiler arasında farklı ücret ve ücret eki ödemesi, eşit işlem 

borcuna aykırılık oluşturur. Bu durumda; mağdur olan işçi “ayrımcılık tazminatı” 

talep edemeyecek, yalnızca mahrum kaldığı ödemeleri talep edebilecektir. 

Zira İş Kanunu md. 5’te; “eşit işlem yapma borcu” değil, “ayrımcılık yasağı” 

düzenlenmiştir. Öte yandan işçi, ücret zammında işverence haklı ve objektif bir 

neden olmaksızın eşit işlem borcuna aykırı davranıldığı ve ayrımcılık yapıldığı 

iddiası ile iş akdini haklı nedenle fesih hakkına sahiptir.6

Bu nedenle, ayrımcılık tazminatına hak kazabilmek için işverenin; din, dil, ırk, 

cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik gibi sebeplerle ayrımcılık yapmış olması şarttır.6 

Çalışana ücret zammı yapılmayıp başka çalışana yapılması ya da işyerinde farklı 

ücret uygulaması bulunması ayrımcılık tazminatına hükmedilmesi için tek başına 

yeterli değildir.8

İşverenin; eşit davranma borcu yalnızca kendi çalışanları için geçerli olup alt 

işveren işçileri ile asıl işveren işçileri arasında eşitlik söz edilemeyecektir. Ancak, 

alt işverenlik ilişkisinin muvazaaya dayanması halinde alt işveren işçileri baştan 

itibaren asıl işveren işçisi sayılacağından işverenin eşit davranma yükümlülüğü 

ortaya çıkacaktır.
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24 Saati Aşmayan Barışcıl Eylemlerin Hukuki 
Niteliği Ve İşverence Fesih Hususunun 
Değerlendirilmesi

I. GREV TANIMI, KANUN DIŞI GREV VE 
SONUÇLARI

Yirmi dört saati aşmayan barışçıl 
eylem ve bu eylemin sonuçlarından 
bahsetmeden önce grev, kanuni grev, 
yasa dışı grev ve yasa dışı grevin 
sonuçlarını açıklamak gerekecektir.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu’nun 58. 
maddesinde1; işçilerin, topluca 
çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti 
durdurmak veya işin niteliğine göre 
önemli ölçüde aksatmak amacıyla, 
aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun 
aynı amaçla topluca çalışmamaları için 
verdiği karara uyarak işi bırakmaları grev 
olarak tanımlanmıştır. Aynı maddenin 
devamında “kanuni grev” ve “kanun dışı 
grev” açıklanmıştır.

Kanuni grev; toplu iş sözleşmesinin 
yapılması sırasında uyuşmazlık 
çıkması hâlinde, işçilerin ekonomik ve 
sosyal durumları ile çalışma şartlarını 
korumak veya geliştirmek amacıyla, işçi 
sendikası tarafından 6356 Sayılı Kanun 
hükümlerine uygun olarak alınan karara 
göre yapılan işi bırakma eylemi olarak 
belirtilmiştir.

Kanun dışı grev ise; kanuni grev için 
aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan 
işi bırakma (grev) eylemidir.
Kanun dış grevin yaptırımı da 6356 Sayılı 
Kanun’un 70. maddesinde özel olarak 

hüküm altına alınmıştır. Şöyle ki; anılan 
madde hükmünde, kanun dışı grev 
yapılması hâlinde işveren tarafından, 
grevin yapılması kararına katılan, grevin 
yapılmasını teşvik eden, greve katılan 
veya katılmaya ya da devama teşvik eden 
işçilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle 
feshedebileceği açıkça düzenlenmiştir. 
Konuyla ilgili olarak emsal Yargıtay 
kararlarında da kanun hükmüne atıf 
yapılarak haklı nedenle fesih sonucuna 
varılmıştır. 

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi konuyla ilgili 
olarak verdiği bir kararında2; “…Tüm dosya 
kapsamına göre, işçilerin kendi ekonomik 
ve sosyal durumlarını etkileyen işyerindeki 
uygulamalara yönelik olarak işverene 
zarar verme kastı içermeyen, ölçülü ve 
barışçıl toplu eylemleri demokratik bir 
hakkın kullanımı olarak nitelendirilebilir ise 
de, 07.08.2012 tarihinde 24.00 vardiyası 
itibariyle başladığı tespit edilen ve 
10.08.2012 tarihli İş Müfettişi Tutanağına 
göre halen işyeri önünde devam 
ettiği anlaşılan eylemin, süresi dikkate 
alındığında barışçıl ve ölçülü olmaktan 
uzak olduğu açıktır. Aynı toplu eyleme 
yönelik olarak, aynı gün Dairemizce 
temyiz incelemesi yapılan 2017/10832 
esas sayılı dosyada da, feshin haklı 
sebebe dayandığı sonucuna varılmıştır. 
Bu itibarla, işverence yapılan feshin haklı 
sebebe dayandığının kabulüyle davacının 
kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin 
reddine karar verilmesi gerekirken, 
gerekçesiz olarak yazılı şekilde davanın 
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kabulüne karar verilmesi bozmayı 
gerektirmiştir…” şeklinde hükümle kanun dışı 
grev olarak nitelendirilebilecek iş bırakma 
eylemine katılan işçilerin iş akdinin feshinin 
haklı nedene dayandığı belirtmiştir.

Ancak; önemle belirtmek gerekir ki, 
her toplu olarak iş bırakma eylemi, grev 
olarak, dolayısı ile kanun dışı grev olarak 
nitelendirilemeyecektir. Bu noktada özellikle 
24 saati aşmayan barışçıl eylemlerin 
niteliğinin ve kapsamının ayrıca incelenmesi 
gerekecektir. 

II. KANUN DIŞI GREV İLE 
BARIŞÇIL/MEŞRU TOPLU EYLEM 
KARŞILAŞTIRILMASI 

Kanun dışı grevin sonuçları 6356 Sayılı Kanun 
hükümleri kapsamında açıkça düzenlenmiş 
vaziyettedir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi 
gereken önemli nokta; her toplu eylemin 
kanun dışı grev olarak nitelendirilemeyeceği 
hususudur.

Grev kavramının aksine toplu eylem hakkı 
yasal mevzuatta özel olarak tanımlanmamıştır. 
Ancak genel olarak toplu eylem hakkı, grev 
hakkını da içerisine alan, yalnızca sendikal 
örgütlenme faaliyetleri kapsamında olmayan, 
işçiler bireysel inisiyatifleriyle bir araya gelerek 
gerçekleştirebilecekleri iş bırakma eylemlerini 
de kapsayan daha geniş bir kavramdır. 

Grev uygulaması dışında; bireysel veya toplu 
iş hukukuna dair bazı hakların savunulması 
için işçilerin demokratik ve barışçıl toplu 
eylem haklarının olabileceği 87 ve 98 sayılı 
İLO Sözleşmeleri ile Avrupa Sosyal Şartı 
ile Anayasanın 51., 54. ve 90. maddelerinin 
bir gereği olarak uluslararası hukukta kabul 
edilmiş vaziyettedir. 

Ülkemiz, Avrupa Sosyal Şartı’nı onaylamış, 
ancak örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını 

düzenleyen 5. ve 6. maddelere çekince 
konularak kapsam dışı bırakılmışsa da 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 
konuyla ilgili olarak Türkiye hakkında verilen 
kararlarında Avrupa Sosyal Şartı’nın ilgili 
hükümlerine atıf yapılarak, neticede 5. ve 6. 
maddeler Türkiye açısından da uygulama alanı 
bulmuştur.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin birçok 
kararında da işçilerin toplu eylem hakkının 
mevcut olduğu, ancak bu hakkın sınırsız bir 
şekilde kullanılmasının kabul edilemeyeceği 
belirtilmiştir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 
1948 yılında kabul edilen 87 Sayılı Sendika 
Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının 
Korunması Sözleşmesi3 kapsamında da 
grev hakkı ve dolayısıyla toplu eylem hakkını 
tanıyan düzenlemeler yürürlüğe girmiş, 
Türkiye tarafından ilgili sözleşme 1993 yılında 
onaylanmıştır.

Neticede; konuyla ilgili Yargıtay kararlarında 
belli koşullar dâhilinde kalmak ve sınırsız 
olmamak koşuluyla, ILO Sözleşmeleri ve 
Avrupa Sosyal Şartı’na atıf yapılarak işçilerin 
toplu eylem hakkının mevcut olduğu kabul 
edilmiş vaziyettedir. Konuyla ilgili olarak verilen 
kararlarda toplu eylemin niteliği, kapsamı ve 
amacının irdelendiği görülmektedir.

III. TOPLU EYLEMİN MEŞRU/BARIŞÇIL 
KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN ARANAN 
KOŞULLAR: ÖLÇÜLÜLÜK VE İŞVERENE 
ÖZEL OLARAK ZARAR VERME KASTI 
İÇERMEMESİ

Toplu eylemin hukuk düzeni tarafından 
meşru diğer bir deyişle barışçıl olarak 
nitelendirilebilmesi ve kanun dışı grevden 
ayrı tutulabilmesi için iki koşulun birlikte 
var olması aranmaktadır. Bu koşullar; toplu 
eylemin işverene özel olarak zarar verme 
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kastı içermemesi ve ölçülü olmasıdır.
Yukarıda belirttiğimiz iki koşul her bir somut 
olay özelinde ayrıca değerlendirilmektedir. 
Eylemin demokratik olup olmadığı, eylemin 
süresi belirlenmek suretiyle ölçülü biçimde 
kullanılıp kullanılmadığı özel olarak 
incelenmektedir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi konuyla ilgili 
olarak verdiği bir kararında4; “…2.03.2015 
günü yapılan eylemin ise 1 günü aşmadığı, 
02.03.2015 günü yapılan bu eylemin iş 
sözleşmelerinin feshinin bildirildiği dönemde 
bunu önleme veya işten çıkarılanların 
geri alınması için ve kendilerinin de işten 
çıkarılacağı makul korkusuna kapılmaları 
sebebiyle yapıldığı, işçilerin yaptıkları ve 
1 günü aştığı ispatlanamayan eylemin 
uluslararası normlar uyarınca demokratik 
bir şekilde toplu eylem hakkının kullanılması 
niteliğinde olduğu, Avrupa Sosyal Şartının 
6/4 maddesi, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ve ILO ile benimsenen kurallara 
göre makul süreli demokratik bir hakkın 
kullanımı niteliğindeki protesto eylemlerinin 
toplu eylem hakkına dâhil olduğu, ölçülülük 
ilkesine uygun olan eylemin yasa dışı 
eylem olarak değerlendirilemeyeceği, 
Avrupa Sosyal Şartı Sözleşmesinin 6/4 
maddesi de nazara alındığında telafisi 
imkânsız zarar meydana getirmeyecek 
şekilde toplu eylemde bulunmanın 
işverene haklı veya geçerli sebeple fesih 

hakkı vermeyeceği, 6. maddenin Türkiye 
tarafından onaylanmamasının, sosyal şartla 
bağlı olmama sonucunu doğurmayacağı, 
tarafı olduğumuz AİHS'nin denetim organı 
AİHM'nin Türkiye'ye yönelik kararlarında 
Avrupa Sosyal Şartını uyguladığı, 
Anayasanın 54. maddesindeki yasakların 
kalkması ve Anayasanın 90. maddesi hükmü 
ile uluslararası normlar uyarınca demokratik 
bir hakkın kullanımı niteliğinde sayılmasının 
uygun olacağı…” şeklinde hükümle 1 günü 
aşmayan toplu eylemin barışçıl olarak kabul 
edilmesi gerektiği belirtmiştir.

Konuyla ilgili farklı bir Yargıtay kararında5; 
“…Davalı işyerinde gerçekleşen ve 
emniyet güçlerinin müdahalesi ile sona 
erdirilen, fabrika binasından çıkmama 
şeklindeki toplu iş bırakma eyleminin 
zamanlaması, katılımcı sayısı ve süresi 
değerlendirildiğinde ölçülü olmaktan 
uzak olduğu görülmektedir. Ayrıca tanık 
beyanlarına göre söz konusu eylemin 
işverene değil ilgili sendikaya yönelik 
olduğu açıktır. İşçilerin eyleme dayanak 
yaptığı, sendika temsilcilerinin odalarının 
kaldırılması ve kendi temsilcilerinin 
de tanınması gibi taleplerin, toplu iş 
sözleşmesinin yürürlükte olduğu ve 
sendikanın yetkili olduğu bir işyerinde 
mümkün olmadığı, işverenden tüzel kişiliği 
bulunmayan ve yasadan kaynaklanmayan 

Ölçülülük ilkesi kapsamında 
değerlendirme yapılırken; eyleme 
katılan kişilerin sayısı, eylemin süresi 
ve ne şekilde sonlandırıldığı önem 
arz etmektedir. Bu noktada emsal 
Yargıtay kararlarında özellikle bir 
gün yani yirmi dört saat aşmayan 
toplu eylemlerin diğer koşulları da 
taşıması halinde barışçıl/meşru toplu 
eylem olduğuna kanaat getirilmiştir.

Ancak ölçülülük ilkesi toplu eylemin 
barışçıl kabul edilmesi için yeterli 
görülmemektedir. Söz konusu eylemin 
aynı zamanda işverene zarar verme 
kastı içermemesi de gerekmektedir. 
Bu noktada eylemin demokratik bir 
şekilde yapılması ve eylem ile talep 
edilen sonucun hukuken makul ve 
uygulanabilir bir amaç taşıması 
gerekmektedir.

bir topluluğun temsilcilerinin tanınmasının 
beklenemeyeceği…” şeklinde hükümle 
hukuken uygulanması mümkün olmayan 
bir talebin amaçlanması sebebiyle toplu 
eylemin barışçıl/meşru bir eylem olarak kabul 
edilemeyeceği belirtilmiştir. 

Yine Yargıtay’ın başka bir kararında6; “…
Somut uyuşmazlıkta, işyerinde toplu iş 
sözleşmesinin imzalanması sırasında çıkan 
uyuşmazlıkla ilgili bir kanuni grev hakkının 
kullanılmadığı açıktır. Bundan başka bireysel 
veya toplu iş hukukuna dair bazı hakların 
savunulması için işçilerin demokratik ve 
barışçıl toplu eylem haklarının olabileceği 
87 ve 98 Sayılı İLO Sözleşmeleri ile Avrupa 
Sosyal Şartı ile Anayasanın 51., 54. ve 90. 
maddelerinin bir gereği olsa da, eylemin 
işverene özel olarak zarar verme kastı 
içermemesi ve ölçülü olması gereklidir…” 
şeklinde gerekçeye yer vererek, işverene 
zarar verme kastı içermemesi hususu 
vurgulanmıştır.

Netice itibariyle; yasal mevzuatta, kanun dışı 
grev yapılmasına imkân tanınmadığından, 
kanun dışı greve katılan işçilerin iş akdinin 
haklı nedenle feshedilebileceği sabit 
olmakla birlikte; işyerinde gerçekleştirilen 
her toplu eylemin kanun dışı grev olarak 
nitelendirilemeyeceği, yukarıda izah edilen 
sınırlar dâhilinde olmak şartıyla işçilerin, 
özellikle 24 saati aşmayan ve ölçülü kabul 
edilebilen ve aynı zamanda işverene zarar 
vermek kastı içermeyen barışçıl toplu eylem 
yapabileceği ve barışçıl toplu eyleme 
katılan işçilerin iş akdinin sırf bu sebeple 
feshedilmesinin mümkün olmadığı hususları 
Yargıtay kararları ile hukukumuza yerleşmiş 
vaziyettedir. 

1 6356 Sayılı Kanun’un 58. maddesi (https://www.mevzuat.gov.tr/

MevzuatMetin/1.5.6356.pdf)

2 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 13.3.2018 tarih ve 2017/18607 E., 

2018/6482 K. sayılı kararı. 

3 https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377261/

lang--tr/index.htm

4 Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 20.10.2016 tarih ve 2016/30086 E., 

2016/17046 K. sayılı kararı. 

5 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 28.11.2016 tarih ve 2016/30660 E., 

2016/20963 K. sayılı kararı.

6 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 06.06.2017 tarih ve 2016/11644 E., 

2017/9753 K. sayılı kararı.
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Asıl İşveren - Alt İşverenlik İlişkisinde Alt İşveren 
Çalışanlarının Hak Ve Alacaklarından Sorumluluk

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan asıl 
işveren- alt işveren ilişkisi hukukumuzda 
4857 Sayılı İş Kanununun 2. Maddesinde; 
“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” şeklinde tanımlanmıştır. 

Söz konusu yasal düzenleme ile işverenin 
işyerinde yürüttüğü faaliyete yardımcı 
işlerde veya işletmenin veya işin gereği 
nedeni ile asıl işin teknolojik uzmanlık 
gerektiren bir bölümünde iş vermek üzere 
alt işverenlik ilişkisi kurması mümkün 
kılınmıştır. 

Kanunda; bu ilişkide asıl işverenin, 
alt işverenin işçilerine karşı o işyeri 
ile ilgili olarak İş Kanunundan, iş 
sözleşmesinden veya alt işverenin taraf 
olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan 
yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte 
sorumlu olduğu açıkça düzenlenmiştir.1 

Birlikte sorumluluk birçok açıdan doktrin 
görüşleri ve yargı kararları ile incelenmiş 
olup alt işveren çalışanlarının hak ve 
alacaklarından sorumluluğun kapsamı 
ve sonuçlarının belirlenmesi ayrı bir 
öneme sahip olmuştur. Bu kapsamda 

makalemizde asıl işveren-alt işverenlik 
ilişkisinde hak ve alacaklardan sorumluluk 
konusunu ele alacağız. 

Yukarıda da belirttiğimiz, 4857 sayılı İş 
Kanunu 2. Maddesinde yer alan birlikte 
sorumluluk düzenlemesi gereği asıl 
işveren ile alt işveren işçileri arasında 
kurulu bir iş akdi bulunmamasına rağmen 
asıl işverenin bu işçilere karşı sorumluluğu 
doğmaktadır. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 
E.2018/5923, K.2019/4416 sayılı ve 
17.06.2010 tarihli kararında belirtildiği 
gibi “Asıl işveren ile alt işverenin birlikte 
sorumluluğu "müteselsil sorumluluktur". 

Müteselsil sorumluluk Türk Borçlar 
Kanunu’nun (TBK) 162. Maddesinde 
“Birden çok borçludan her biri, alacaklıya 
karşı borcun tamamından sorumlu 
olmayı kabul ettiğini bildirirse, müteselsil 
borçluluk doğar” şeklindeki düzenlemiştir.  
Bu hükümden hareketle, birden fazla 
borçlunun alacaklıya karşı borcun 
tamamından sorumlu olduğu, içlerinden 
birinin borcu ifa etmesi halinde borcun 
ortadan kalktığı sorumluluk şekline 
müteselsil sorumluluk denilmektedir. 
Müteselsil sorumluluğun sonucu olarak, 
borçluların hepsi aynı derecede borcun 
tamamından sorumlu olmakta, alacaklı 
tarafından borcun ifası için borçluların 
tamamına ya da birine başvurulabilmekte 
ve borçlulardan birinin borcu ifa etmesi ile 
borç sona ermektedir. 
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Alt işveren çalışanlarının hak ve 
alacaklarına ilişkin İş Kanunu’ndan doğan 
müteselsil sorumluluk esası karşısında, 
alt işveren işçilerinin, iş sözleşmesinden 
veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş 
sözleşmesinden doğan bir alacağı için, 
sorumlu olan asıl işveren ve alt işverene ayrı 
ayrı veya birlikte başvurabilmesi mümkündür.2

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde müteselsil 
sorumluluğun genel hatlarını bu şekilde 
özetledikten sonra, bu kez yargı kararları 
ve doktrin görüşleri çerçevesinde, asıl 
işverenin alt işveren çalışanlarının hak ve 
alacaklarından sorumluğuna ilişkin detaylı 
değerlendirme yapılacaktır. 

I. HAK VE ALACAKLARDAN 
SORUMLULUĞUN KAPSAMI

a.  İşçilik Alacaklarından Sorumluluk;

Yargı kararlarında müteselsil sorumluluğun 
kapsamına ücret, fazla çalışma, hafta 
tatili, bayram ve genel tatili, ikramiye, 
prim, yemek yardımı, yol yardımı gibi 
işçilik alacakları dahil edilmiştir. Nitekim 
Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2016/6543E., 
2016/12675K. Sayılı, 28.04.2016 tarihli 
aşağıdaki kararında bu durum açıkça ifade 
edilmiştir;

“4857 Sayılı İş Kanunu'nun 2/6 son cümlesi 
uyarınca asıl işveren, alt işverenin işçilerine 
karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, 
iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf 
olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan 
yükümlülüklerden alt işverenle birlikte 
sorumludur. 4857 Sayılı İş Kanunu ile asıl 
işverenin, bu Kanundan, iş sözleşmesinden 
ve alt işverenin taraf olduğu toplu iş 
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden 
sorumlu tutulması şeklindeki düzenleme,asıl 
işverenin sorumluluğunun genişletilmesi 
olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda; 

ihbar, kıdem, kötüniyet ve işe iade sonucu 
işe başlatmama tazminatların ile ücret, 
fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve 
genel tatili, yıllık izin, ikramiye, prim, 
yemek yardımı, yol yardımı gibi tüm işçilik 
haklarından birlikte sorumluluk esastır.”

Yerleşmiş içtihatlardan da anlaşıldığı 
üzere alt işveren çalışanının ücret, fazla 
çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatili, 
ikramiye, prim, yemek yardımı, yol yardımı 
gibi işçilik alacaklarından dolayı asıl 
işverenin alt işverenle birlikte sorumluluğu 
bulunmaktadır. Bu noktada önemle 
belirtilmelidir ki 4857 sayılı İş Kanunu 
gerekçesi ve emsal içtihatlar gereği, işçilik 
alacaklarından müteselsil sorumluluk alt 
işveren işçisinin asıl işveren işyerinde 
çalıştığı süreyle sınırlı olacaktır3. 

b. Feshe Bağlı Alacaklardan Sorumluluk;

Asıl işveren-alt işverenlik ilişkisinde, 
alt işveren çalışanlarının feshe bağlı 
alacaklarında asıl işverenin müteselsil 
sorumluluğunun kapsamı tartışmalı 
konulardan biridir. Nitekim kıdem, ihbar 
tazminatı ve yıllık izin alacağı gibi alacaklar 
bakımından sorumluluğun belirlenmesinde 
doktrinde görüş farklılığı bulunduğu4 gibi 
eski ve yeni içtihatlar arasında da farklılıklar 
bulunmaktadır.

Doktrindeki görüşlerin temelinde; alt 
işveren işçisinin asıl işveren nezdindeki 
çalışma süresi boyunca kıdem veya yıllık 
izin alacağına hak kazanabilmesi için gerekli 
hizmet süresinin dolmaması durumunda 
asıl işverenin sorumluluğunun ne olacağına 
ilişkin tartışmalar yer almaktadır. İleri sürülen 
bir görüşe göre, söz konusu alacaktan 
asıl işverenin de kendi bünyesinde geçen 
çalışma süresi ile sınırlı olarak müteselsil 
sorumluluğu bulunmaktadır. Diğer bir 
görüşe göre, asıl işverenin ilgili alacaktan 
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sorumlu tutulabilmesi için hakkın doğumu 
için gerekli sürenin kendi bünyesinde 
geçen çalışma süresinde karşılanmış 
olması gerekmektedir. 

Konuya ilişkin güncel içtihatlar 
incelendiğinde; fesih tarihi itibariyle 
asıl işverene ait işyerinde 1 yıllık kıdemi 
dolmayan bir alt işveren çalışanı açısından, 
asıl işverenin de kıdem tazminatından 
sorumlu tutulduğu ancak asıl işverenin bu 
sorumluluğunun yalnızca asıl işverende 
geçen çalışma süresiyle sınırlı olabileceği 
yönünde kararlar verildiği görülmektedir. 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.2016/25887, 
2020/11969K sayılı ve 14.10.2020 tarihli 
kararında “Somut olaya dönüldüğünde; 
yukarıdaki açıklamalar ışığında davacı 
işçinin asıl işveren işyerindeki çalışması 
bir yılın altında olmakla beraber davacının 
hak kazanması nedeniyle kıdem tazminatı 
talebinden sorumlu olduğu açıktır. Ancak bu 
sorumluluk sınırlı bir sorumluluktur. Davalı... 
Anonim şirketinin kıdem tazminatından 
kendi işyerindeki çalışmayla sınırlı sorumlu 
tutulması gerekirken hatalı gerekçe ile (bu 
davalı yönünden ) kıdem tazminatının reddi 
hatalıdır.” Şeklinde hüküm kurulmuştur. 
Böylece asıl işveren nezdindeki çalışma 
süresinin hakkın kazanılması için gerekli 
süreden az olması durumunda dahi asıl 
işverenin işbu alacaklardan sorumlu 
olduğu ancak bu sorumluluğun asıl 
işverenin kendi işyerindeki çalışma 
süresiyle sınırlı olduğu kabul edilmiştir. 

c.  İş Güvencesi Hükümlerinden 
Kaynaklı Hak ve Alacaklardan 
Sorumluluk

İş güvencesine tabi bir işçinin açmış 
olduğu işe iade davası neticesinde; 
davanın kabulü ile feshin geçersizliğine 
ve işçinin alt işverendeki işine iadesine 

karar verilerek, işçinin karara rağmen işe 
başlatılmaması halinde tespit edilen işe 
başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre 
ücreti alacaklarından da asıl işveren ve 
alt işverenin birlikte sorumlu olduğu kabul 
edilmektedir. Emsal Yargıtay içtihatları da işe 
iade davasının parasal sonuçları bakımından 
asıl işverenin alt işverenle birlikte sorumlu 
olduğu yönündedir. 

Konuya ilişkin verilen Yargıtay 22. HD., 
2020/23E., 2020/764K. ve 20.01.2020 
tarihli güncel kararında;

“…Tüm dosya kapsamı uyarınca… davacının 
gerçek işvereni ….’ndaki işine iadesine karar 
verilmesi yerinde ise de tespit edilen işe 
başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre 
ücretinden davalı şirketlerin gerçek işveren 
.. ile müştereken ve müteselsilen sorumlu 
tutulmaları gerekirken davalı şirketler 
yönünden davanın reddine karar verilmesi 
hatalıdır…”

Yargıtay 9. HD. 2016/28138 E. 2020/12796 
K. 21.10.2020 tarihli kararda; 

“…Feshin geçersizliği ve işe iade davasının 
alt işveren-asıl işveren ilişkisinde, her iki 
işverene birlikte açılması halinde, davacı 
işçi alt işveren işçisi olup, iş sözleşmesi 
alt işveren tarafından feshedildiğinden, 
feshin geçersizliği ve işe iade yükümlülüğü 
alt işverenindir. Asıl işverenin iş ilişkisinde 
sözleşmenin taraf sıfat bulunmadığından, 
asıl işverenin işe iade yönünde bir 
yükümlülüğünden söz edilemez. Asıl 
işverenin işe iade kararı sonrası işçinin işe 
başlamak için başvurmasıve alt işverenin 
işe almamasından kaynaklanan işe 
başlatmama tazminatı ile dört aya kadar 
boşta geçen süre ücretinden yukarda 
belirtilen hüküm nedeni ile alt işverenle 
birlikte sorumluluğu vardır…”

Yargıtay 22. HD., 2018/ 14145E., 
2018/22935K. ve 23.10.2018 tarihli başka 
bir kararda;

“…Davalı işverence feshin geçerli nedene 
dayandığı kanıtlanmadığından, mahkemece 
feshin geçersizliğine ve davacının işe 
iadesine karar verilmiş olması dosya 
içeriğine uygun olduğundan, davalıların 
bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde 
görülmemiştir. Ancak, dosyadaki deliller 
ve davalı tanık anlatımlarına göre davalılar 
arasındaki ilişkinin 4857 Sayılı ... Kanunun 
2/6 ve 7. maddelerine uygun ve geçerli 
bir alt işveren ilişkisi olduğu anlaşılmakla, 
davacının Özel MSM Gıda Kontrol A.Ş. ... 
yerindeki işine iadesine, işe iadenin mali 
sonuçlarından ise davalıların müşterek ve 
müteselsilen sorumlu tutulmalarına karar 
verilmesi gerekir…”

d. Sosyal Güvenlik Hukukundan Doğan 
Hak ve Alacaklardan Sorumluluk 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 
sosyal güvenlik hukukundan doğan hak ve 
alacaklardan asıl işveren ve alt işverenin 
birlikte sorumlu olup olmadığı bir diğer 
tartışma konularından olup özellikle alt 
işveren çalışanlarının sigorta primlerinin 
ödenmesi noktasında sorumluluğun nasıl 
belirlendiği merak edilmektedir. 

4857 sayılı İş Kanununda alt işveren ve asıl 
işverenin birlikte sorumlu olduğu haller 
düzenlendiği gibi 5510 sayılı Kanunda 
da birlikte sorumluluğun doğacağı haller 
belirtilmiş durumdadır. 5510 sayılı Kanun 
m. 12/6 hükmüne göre “Sigortalılar, 
üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve 
bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl 
işveren, bu Kanunun işverene yüklediği 
yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile 

birlikte sorumludur.” Bu düzenlemeden 
hareketle asıl işveren, alt işveren 
çalışanlarının sosyal güvenlik hukukundan 
kaynaklı hak ve alacaklarından alt işveren 
ile birlikte sorumlu olacaktır.

Sorumluluğun kapsamında; alt işveren 
işçilerinin sigorta primleri, bu primlerin 
eksik ödenmesinden ya da hiç 
ödenmemesinden doğan gecikme zammı 
ve gecikme cezaları bulunduğu gibi 
doktrin ve yargı kararlarında çalışana iş 
kazası veya meslek hastalığı nedeniyle 
yapılacak ödemelerin (geçici iş göremezlik, 
sürekli iş göremezlik ödeneği vb.) ve 
talep edilecek maddi/manevi tazminatın 
sorumluluk kapsamına dahil olduğu kabul 
edilmektedir.5 Konuya ilişkin bazı emsal 
kararlar aşağıda paylaşılmaktadır. 

Yargıtay 10. HD. 2015/22244E., 2016/1301K., 
08.02.2016 tarihli kararı;

“…Anlaşılacağı üzere kanun koyucu 
tarafından yapılan bu düzenlemeyle asıl 
işveren, anılan Kanun bakımından söz 
konusu çalışma ilişkisi çerçevesinde, alt 
işverence çalıştırılan sigortalılara karşı 
olan tüm ödevlerinden sorumlu tutulmuş, 
böylelikle gerek sigortalıların, gerekse 
sigortalılara verilecek sosyal güvenlik 
haklarını uygulayan ...'nın hak ve alacakları 
güvence altına alınmıştır.

Bu açıklamalar ışığında, davalı ... Belediye 
Başkanlığı ile davalı ... arasında asıl 
işveren – alt işveren ilişkisinin mevcut 
olduğu gözetilerek, doğacak prim ve vs. 
alacaklardan asıl işveren olan davalı ... 
Belediye Başkanlığı'nın da müteselsilen 
sorumluluğu doğrultusunda bir karar 
verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme 
sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, usul 
ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir…”
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Yargıtay 10. HD. 2020/6776E., 
2020/5620K. ve 07.10.2020 tarihli kararı;

“…Asıl işveren ile alt işverenin birlikte 
sorumluluğu "müteselsil sorumluluktur". Asıl 
işveren, doğrudan bir hizmet sözleşmesi 
bulunmamakla birlikte İş Kanunu'nun 2. 
maddesinin 6. fıkrası gereğince alt işverenin 
işçilerinin iş kazası veya meslek hastalığı 
nedeniyle uğrayacakları maddi ve manevi 
zarardan alt işveren ile birlikte müteselsilen 
sorumludur. Bu nedenle meslek hastalığına 
veya iş kazasına uğrayan alt işverenin işçisi 
veya ölümü halinde mirasçıları tazminat 
davasını müteselsil sorumlu olan asıl işveren 
ve alt işverene karşı birlikte açabilecekleri 
gibi yalnızca asıl işverene veya alt işverene 
karşı da açabilirler.

Somut olayda, davalı ... İnş. Ltd. Şti.‘nin 
işveren...İnş. San. ve Tic. A.Ş.‘nin ise asıl 
işveren olarak hüküm altına alınacak 
tazminatlardan sorumlulukları yoluna 
gidilmesi gerekirken, yazılı şekilde adı 
geçen davalılar yönünden davanın reddine 
karar verilmesi isabetsiz olmuştur…”

e. Toplu İş Hukuku Açısından Asıl İşveren 
ve Alt İşverenin Sorumluluğu;

Mevcut yasal düzenleme ve yerleşik 
içtihatlar gereği geçerli bir asıl işveren-alt 
işveren ilişkisinde, asıl işverenin tarafı olduğu 
toplu iş sözleşmesinden alt işveren işçilerinin 
yararlanması mümkün bulunmamaktadır.6 
Bununla birlikte, alt işveren çalışanlarının 
alt işverenin tabi olduğu toplu iş 
sözleşmesinden kaynaklı hak ve alacakları 
açsısından asıl işveren ve alt işverenin 
birlikte sorumluluğu söz konusu olacaktır. 

Ayrıca asıl işverenin toplu iş hukukundan 
doğan müteselsil sorumluluğunun 
kapsamında sendikal tazminatın bulunup 
bulunmadığına ilişkin herhangi bir yasal 

düzenleme bulunmamakla birlikte doktrinde 
sendikal tazminattan asıl işverenin müteselsil 
olarak sorumluluğunun bulunması gerektiği 
belirtilmektedir.7 Nitekim yargı kararlarında da 
bu görüş benimsenerek sendikal tazminattan 
asıl işveren ve alt işverenin birlikte sorumlu 
olduğu belirtilmektedir.8,9 

f. İdari Para Cezalarından Sorumluluk; 

Hukukumuzda asıl işverenin, alt işverene 
uygulanan idari para cezalarından sorumluğu 
hakkında açık bir düzenleme bulunmamakla 
birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 1991 
tarihli eski bir kararında10, idari para cezalarının 
birlikte sorumluluk kapsamında olduğu kabul 
edilmiştir. Söz konusu karara atıf yapılarak 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 
07.06.2010 tarihinde yayımlanan 2010/71 
sayılı Genelge ile de Kurumun alt işverene 
uygulamış olduğu idari para cezalarından 
asıl işverenin de alt işveren ile müteselsil 
sorumluluğunun bulunduğu belirtilmiştir. 

Ancak belirtmiş olduğumuz işbu eski Yargıtay 
içtihadı ve bu paraleldeki kurum uygulaması, 
özellikle cezaların şahsiliği ilkesi karşısında 
eleştirilmiştir. Nihayet,  kurum bu uygulamadan 
vazgeçmiş ve 21.06.2011 tarihli 2011/53 
sayılı Genelge ile 2010/71 sayılı Genelge 
yürürlükten kaldırılmıştır. Son dönemde verilen 
Yargıtay kararlarında da Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu’nun içtihadından dönülerek cezai 
yaptırım niteliğindeki idari para cezalarından 
cezaların şahsiliği ilkesi gereği sadece alt 
işverenin sorumlu olduğu ve asıl işverene bu 
konuda sorumluluk yöneltilemeyeceği kabul 
edilmiştir.11  

Yargıtay 10. HD’nin 2020/6910E. 
2020/5929K. 13.10.2020 tarihli kararında;

“…Davanın yasal dayanağı olan 5510 
Sayılı Kanun'un 102.maddesinde, işverenin 
kanunla düzenlenen yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde idari para cezası ile 
sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Ancak, idari 
para cezası, neticede bir cezai yaptırım 
olup, cezaların şahsiliği ve kanunsuz suç ve 
ceza olmaz ilkelerine göre, asıl borçlu şirket 
olan taşeron şirket hakkında düzenlenen 
idari para cezasından, asıl işveren şirketin 
ve yetkili kişi sıfatı ile hareket edenlerin 
şahsen sorumlu tutulamayacağı belirgindir.

Somut olayda, idari para cezasının dava dışı 
Özüm İnş. Ltd. Şti. hakkında yine bu şirketin 
davalı kurum tarafından istenen belgeleri 
sunmaması nedeniyle düzenlendiği sabit 
olup idari para cezaları şahsi olduğundan 
ilgili idari para cezasının ancak dava 
dışı ... İnş. Ltd. Şti.' den tahsilinin mümkün 
olduğu, davacılardan talep edilemeyeceği 
anlaşılmakla davanın kabulüne karar 
verilmesi gerekirken davanın reddine dair 
karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup 
bozma nedenidir…”

Yargıtay 10. HD’nin 2015/24640E. 
2018/2685K. 29.3.2018 tarihli kararında;

 “...İdari para cezalarının amacı, yapılmaması 
gereken bir şeyin yapılması sebebiyle ileride 
bu tür durumların tekrarının önlenmesidir. 
İdari para cezalarının ödenmesi, sigortalı 
işçilere yeni bir hak getirmeyecek, 
onların mağduriyetini önleyici bir rol 
oynamayacaktır. Oysa alt işverenlerin 
ödemediği ücret ve sigorta primlerinin asıl 
işverenler tarafından ödenmesi sigortalı 
işçilerin mağduriyetlerini önleyen çok 
önemli bir düzenlemedir. Bu sebeple asıl 
işverenlerin, alt işverenlere ait ücret ve 
sigorta borçlarından sorumlulukları ile alt 
işverenlere ait idari para cezalarından 
sorumluluklarını ayrı ayrı değerlendirmek 
gerekir.

Diğer taraftan, kanunsuz suç ve ceza 
olmaz ilkesinin bir parçası olan belirlilik 

ve cezaların şahsiliği ilkeleri, idari para 
cezaları için de geçerli olup, 4857 Sayılı İş 
Kanununun 98. maddesinde düzenlendiği 
gibi açık bir hüküm bulunmadıkça, üst 
işverenlerin bu cezalar sebebiyle sorumlu 
tutulması mümkün değildir. Asıl işverenin 
müteselsil sorumluluğu mali ve hukuki 
açıdan söz konusu olup, cezai sorumlulukta 
uygulanamaz. Bunun sonucu olarak, asıl 
işveren, taşeronun fiilinden dolayı idari para 
cezası yönünden müteselsilen sorumlu 
tutulamaz…”

Dolayısıyla asıl işverenin birlikte sorumluluğu 
mali ve hukuki açıdan söz konusu 
olup cezaların şahsiliği ilkesi gereği alt 
işverenin fiillerinden dolayı uygulanan 
idari para cezasından asıl işveren sorumlu 
tutulamayacaktır.  

II. RÜCU HAKKI

Önemle belirtmek gerekir ki; İş Kanunu’nun 
2. Maddesinde düzenlenen müşterek 
sorumluluk hükmü, işçi alacağının güvence 
altına alınması amacını taşımaktadır. Bu 
sebeple, söz konusu sorumluluk sadece 
işçilere karşı bir sorumluluktur. Oysa asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi içerisinde olan 
işverenlerin kendi aralarındaki ilişki bir iş 
ilişkisi değildir. Bu nedenlerle, asıl ve alt 
işverenlerin kendi arasındaki ilişkide Borçlar 
Kanunu ve sözleşme hukuku esas alınmalıdır.  
Yargıtay kararlarına göre de “Dava konusu 
olayda davacı ile davalı arasında asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi mevcut olup, 
davacı asıl işveren, alt işverenin işçilerine 
karşı o işyeriyle ilgili olarak İş Kanunu'ndan 
kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle, alt 
işverenle birlikte müteselsilen sorumludur. 
Burada Kanundan kaynaklanan bir teselsül 
hali söz zkonusu olup, asıl ve alt işverenler, 
dış ilişki itibariyle (dava dışı işçiye karşı) 
müseselsilen sorumludurlar. Bu düzenleme, 
işçi alacağının güvence altına alınması 
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amacıyla yapılmış olup, sadece işçilere 
karşı bir sorumluluktur. Asıl ve alt işveren 
arasındaki ilişkide ise iş hukuku değil, 
Borçlar Kanunu ve sözleşme hukuku 
esas alınacağından, uyuşmazlığın taraflar 
arasındaki sözleşme hükümlerine göre 
çözümlenmesi gereklidir.” 12

Müşterek sorumlular arasındaki rücu 
hakkı ise Türk Borçlar Kanunu’nun 167. 
Maddesinde “Aksi kararlaştırılmadıkça 
veya borçlular arasındaki hukuki ilişkinin 
niteliğinden anlaşılmadıkça, borçlulardan 
her biri, alacaklıya yapılan ifadan, 
birbirlerine karşı eşit paylarla sorumludurlar. 
Kendisine düşen paydan fazla ifada bulunan 
borçlunun, ödediği fazla miktarı diğer 
borçlulardan isteme hakkı vardır..” Şeklinde 
düzenlenmektedir. Bu çerçevede, asıl 
işveren-alt işveren ilişkisini düzenleyen alt 
işverenlik sözleşmesinde asıl işverenin rücu 
hakkına ilişkin özel bir düzenleme yoksa asıl 
işverenin rücu hakkı ödeme yaptığı tutarın 
yarısı kadar olacaktır. Buna karşılık, asıl 
işveren-alt işveren arasındaki sözleşmede 
işçilik alacaklarından hangi tarafın sorumlu 
olacağına ilişkin özel bir hüküm olduğu 
takdirde sözleşmedeki hükme değer 
verilmesi gerekecektir.13  

Alt işverenlik ilişkisi içinde bulunan tarafların 
rücu hakkının zaman aşımı süresine ilişkin 
olarak; kanun yararına temyiz incelemesi 
neticesinde Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 
2019 yılında vermiş olduğu bir kararda14  
asıl işveren ve alt işveren arasındaki 
ilişkinin hukuki niteliğinin “hizmet alım 
sözleşmesi” olduğu ve bu sözleşme türü 
için zamanaşımını düzenleyen özel bir 
hüküm bulunmadığından TBK’nın genel 
zamanaşımını düzenleyen 146. Maddesi 
gereğince 10 yıllık zamanaşımı süresinin 
uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 

1 4857 Sayılı Kanun 2. Maddesi hükmü şu şekildedir; “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.” (https://www.mevzuat.gov.tr/

MevzuatMetin/1.5.4857.pdf)

2 Eyüboğlu, “Türk İş Hukukunda Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi”, s.55

3 Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2019/5295 E. 2019/17316 K. Sayılı 26.9.2019 tarihli 

kararında; “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. 

Ancak asıl işverenin müteselsil sorumluluğu alt işverenin işçisinin asıl işverenin 

işyerinde özgülenmiş olarak çalıştığı süre ile sınırlıdır.”

4 Eyüboğlu, “Türk İş Hukukunda Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi”, s.64

5 Tatar, Sosyal Güvenlik Hukukunda Müteselsil Sorumluluk, Çalışma ve Toplum, 

s. 2131

6 Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2015/22-772 E., 2015/1280 K., 29.04.2015 

tarihli kararında; “Açıklanan nedenlerle geçerli bir asıl işveren-alt işveren 

ilişkisinde alt işverenin işçisi asıl işverenin tarafı olduğu toplu iş sözleşmesinden 

yararlanamayacağından alt işverenin işçisi olan davacının davalı asıl işverenin 

tarafı olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan alacak isteminin reddi yerine 

kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.” 

7 Eyüboğlu, “Türk İş Hukukunda Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi”, s.77

8 Yargıtay 7. HD.’nin 2015/29887 E., 2015/25581 K. ve 16.12.2015 tarihli kararda; “…

Somut uyuşmazlıkta, davalı kurum ile davalı şirket arasında, posta gönderilerinin 

taşınması ve dağıtımı işi hizmetlerinin yapımı konusunda sözleşme yapıldığı, davacı 

işçinin işvereni olan şirketin bu işi üstlendiği, davalılar arasında asıl işveren-alt 

işveren ilişkisi olduğu, iş sözleşmesinin davalı alt işveren tarafından geçerli 

sebep olmadan feshedildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Mahkemece 

feshin geçersizliğine ve davacının alt işveren işyerine işe iadesine karar verilmesi 

isabetli ise de asıl işveren alt işverenle birlikte sendikal tazminat ve boşta geçen 

süreye dair ücretten müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması gerekirken 

Mahkemece bu yönde karar verilmeyerek infazda tereddüt uyandırılması hatalı 

olup bozmayı gerektirmiştir…”

9 Gaziantep BAM 8. HD. 2019/2294E, 2020/1123K, 04.11.2020T. “Davalı şirketler 

arasında asıl işveren ve alt işveren ilişkisi bulunduğu ve sendikal feshin mali 

sonuçlarından davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları kaatine 

ulaşılmıştır.”

10 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 12.6.1991 tarihli 1991/10-277 E., 1991/359 K. Sayılı 

kararı

11 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, İş Hukuku Dersleri, Beta, 32. Bası s. 118-145

12 Yargıtay 13. HD. 2015/28048E, 2016/878K, 19.01.2016T.

13 Yargıtay 6. HD. 2021/556E, 2021/550K, 04.10.2021T. “İşçilik alacakları işveren 

tarafından ödenen işçinin; yüklenici işçisi olması, sözleşme ücretine işçinin ücret ve 

sosyal haklarının dahil olması, işverenin işçilik alacaklarından sorumlu olacağına 

dair sözleşmede bir hüküm bulunmaması hususları nazara alındığında davacı 

işverenin işçiyi çalıştıran yüklenicilerden ödediği bedeli ve ferilerinin tamamını talep 

etme hakkı bulunduğunun kabulü gerekir.”

14 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 03.10.2019 Tarihli, 2017/2002 E. ve 2019/4059 K. 

sayılı kararı

I. SONUÇ 

Sonuç olarak İş Kanunu’nun 2. Maddesi gereği; alt işveren çalışanlarının Kanundan, 
iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden kaynaklı 
yükümlülüklerinden doğan hak ve alacaklardan, asıl işverenin alt işveren ile birlikte 
müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda, alt işveren işçilerinin, birlikte 
sorumlu olan asıl işveren ve alt işverene ayrı ayrı veya birlikte başvurabilmesi 
imkanı bulunmaktadır. Yasa koyucu bu düzenleme ile işçi alacağının güvence altına 
alınmasını amaçlamıştır. Ancak belirtilmelidir ki, asıl işverenin işbu sorumluluğu sınırsız 
olmayıp alt işverenin işçisinin asıl işverene ait işyerinde çalıştığı süre ile sınırlı bir 
sorumluluktur. Ayrıca, asıl işverenin alt işveren çalışanına ödeme yapmak durumunda 
kalması halinde alt işverene rücu hakkı bulunmaktadır. 
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İş Başvuru Formlarında KVKK Yönünden Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar

I. GİRİŞ

Kişisel verilerimizin korunması amacıyla 
kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (“KVKK” ya da 
“Kanun”) ile getirilen sınırlamalar birçok 
alanda olduğu gibi işe alım sürecinde de 
karşımıza çıkmaktadır. İş Kanununun 75. 
maddesi ile işverenler, işçiler hakkında 
özlük dosyası düzenleme yükümlülüğü 
altında iken; Borçlar Kanunu’nun 419. 
maddesiyle işverenlerin, işçilere ait kişisel 
verileri, “ancak işçilerin işe yatkınlıklarıyla 
ilgili veya hizmet sözleşmesinin ifası için 
zorunlu olduğu ölçüde” kullanabilecekleri 
hüküm altına almıştır. 

Diğer yandan işçilerin kişisel verileri de 
KVKK kapsamında koruma altına alınmış 
olmakla birlikte; işverenin işe alınacak 
adayın kim olacağı yönünde doğru bir 
karar alabilmesi, adayın sahip olduğu 
özelliklerinden ya da davranışlarının neden 
olabileceği riskleri  minumum seviyeye 
indirebilmesi  için adayın kişisel verilerine 
ulaşma ihtiyacı bulunmaktadır.1 Bu ikili 
durum ise; işverenin işçisi hakkında bilgi 
edinme hakkı ile işçinin kişisel verilerinin 
korunması hakkı arasında adil bir dengenin 
sağlanması ihtiyacını doğurmuştur.2  

Burada söz konusu dengeyi sağlayabilmek 
adına işe alım sürecini yönetenlerin gerek 
iş başvuru formunda gerekse mülakatlarda 

adaya yöneltecekleri soruları titizlikle 
seçmesi gerektiği, İş başvurusunda 
bulunan adayın görev tanımına uygun olup 
olmadığına ilişkin bir değer sunmayacak 
bilgilerin toplanmaması sadece görev 
tanımına bir başka deyişle görevi ile 
bağlantılı olabilecek verilerin toplanmasına 
yönelik bilgi ve belgeler talep edilmesine 
dikkat edilmelidir.  

Bu kapsamda Kanun’da yer verilen 
yükümlülüklerin ihlal edilmemesi 
bakımından kişisel verinin ne olduğunun 
hangi verilerin işlenmesi bakımından 
açık rızanın bulunması gerektiğinin işe 
alım sürecinde görevli olan kimselerce 
bilinmesi yasal düzenlemeler ile getirilen 
sınırın aşılmaması bakımından fayda 
sağlayacaktır. 

II. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI

Kanun’da veri kavramı, kişisel veri ve 
özel nitelikli kişisel veri olarak ikiye 
ayrılmış olup, özel nitelikte olmayan 
kişisel verilerin işlenmesine dair şartlar 
Kanun’un 5. Maddesinde düzenlenmiştir. 
Bu doğrultuda kişisel veriler Kanun’da 
belirtilen haller kapsamında ilgilinin 
rızası olmadan işlenebilir. Buna karşılık 
özel nitelikli kişisel veri kategorisinde 
bulunan kişisel verilerin toplanması, kayıt 
altına alınması ve işlenmesi durumunda 
Kanun’un 6. Maddesinin 3. Fıkrası saklı 
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kalmak kaydıyla kişinin aydınlatılması ve açık 
rızasının alınması gerektiği emredici olarak 
düzenlenmiştir.

Verilerin işlenmesi bakımından kanun 
ile getirilen bir diğer yükümlülük ise veri 
sahibinin aydınlatılması olup;  işe alım 
sürecinde de veri sorumlusu yani işveren 
tarafından işe alım sürecinde toplayacağı 
bilgi ve belgeler nedeniyle veri sahibi olan 
aday personele Kanun’un 10. Maddesinde 
belirtilen unsurları içerecek şekilde bilgi 
vermek ve veri sahibini aydınlatmakla 
yükümlüdür. 

Kanun’da ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
(“Kurum”) tarafından da açıkça ifade edildiği 
üzere aydınlatma yükümlülüğü, talebe bağlı 
olmaksızın yerine getirilmesi gereken bir 
yükümlülük olmakla birlikte kişisel verisi 
işlenen gerçek kişiler için de bir haktır. İlgili 
kişinin, işlenen kişisel verileri hakkında 
bilgilendirilmesini ifade eden aydınlatma 
yükümlülüğü, kişisel veri işlemenin hukuka 
uygun şekilde yerine getirilebilmesi için 
olmazsa olmaz bir şarttır.

Ayrıca veri sorumlusu, kişisel verileri ilgili 
kişinin açık rızası ya da diğer kişisel veri 
işleme şartlarından birine dayanarak 
da işlese her durumda aydınlatma 
yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Çünkü 
aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin 
işlenmesi için dayanılacak hukuki sebep ne 
olursa olsun yerine getirilmesi gereken bir 
yükümlülüktür.

III. ADAYDAN VERİLERİNİN İŞLENMESİNE 
YÖNELİK AÇIK RIZA ALIRKEN DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKENLER:

Kanun’da açık rıza  “belirli bir konuya ilişkin, 
bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle 
açıklanan rıza” şeklinde ifade edilmiştir. Açık 

rıza için belirli bir şekil şartı bulunmamakta 
olup;  açık ve anlaşılır olması yeterli olarak 
kabul edilmektedir. Ancak açık rıza alınması 
gereken kişisel veri işleme faaliyetinde 
açık rızanın alındığına dair ispat külfeti veri 
işleyende olduğu için açık rıza alma işleminin 
ispat edilebilir şekilde yapılması tavsiye 
edilmektedir.

Kanun’un 5.maddesinde açık rıza hukuka 
uygunluk şartlarından birini oluşturacağı için 
aday personelden talep edilecek kişisel 
verilerin niteliğine ve söz konusu kişisel 
verilerin talep edilme amacına göre açık rıza 
alınması gerekebilir. Fakat işe alım sürecinde 
işçinin işveren karşısındaki ekonomik zayıflığı 
ve işe alınmama korkusunun da getireceği 
taraflar arası dengesizlik göz önüne 
alındığında alınan rızanın hukuka uygunluk 
nedeni oluşturup oluşturmayacağının ve 
özgür iradeye dayanıp dayanmadığının da 
gözetilmesi gerekir. Kurum, almış olduğu bir 
kararda işçi-işveren ilişkisinde, işçiye rıza 
göstermeme imkânının etkin bir biçimde 
sunulmadığı veya rıza göstermemenin 
işçi açısından muhtemel bir olumsuzluk 
doğuracağı durumlarda işçinin özgür 
iradesinin zedeleneceğinden bahisle veri 
işlemenin açık rızaya dayandırılamayacağına 
karar vermiştir.3

Açık rızada dikkat edilmesi gereken diğer 
bir husus ise kişisel verilerin geleceğini 
belirleme adayın kendisine ait olduğundan,  
adaya açık rızası alınırken rızasının reddetme 
olanağı olduğunu hatırlatılması, verilen açık 
rızanın geri alınabildiği ve alındığı durumda 
hukuki sonuçlarının neler olacağı hakkında 
bilgilendirilmelidir.4  

Dolayısıyla gerek aydınlatma gerekse rıza 
metinlerine uygun olarak adayın kişisel 
verileri toplanmalı ve adaylık sürecinin 
sona ermesiyle  birlikte; veriler, muhafaza 
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edilmesi gereken birimlere iletilmeli ve 
sürecin devamında ise bulunması gerekli 
olmayan verilerin usulüne uygun şekilde 
imha edilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Bu 
çerçevede verilerin güvenliği sağlanmasına 
özen gösterilmelidir. İşe alım sürecinde 
aday ile ilgili alınan notların ulu orta herkesin 
erişebileceği ortamlarda tutulması verilen 
güvenliğinin sağlanmadığı sonucunu 
doğuracağı gözden kaçırılmamalıdır.

Son olarak kişiden açık rıza alınarak kişisel 
verilerin işlendiği durumlarda Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 
Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ hükümleri uyarınca ilgili kişiye 
karşı aydınlatma yükümlülüğü ve açık 
rızanın alınması işlemleri ayrı ayrı yerine 
getirilmelidir. Örnek vermek gerekirse, 
fiziki olarak alınacak iş başvurularında yazılı 
olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine 
getirildiğini ve yazılı olarak adayın imzasıyla 
açık rızasının alındığı senaryoda aday 
personele karşı aydınlatma yükümlülüğü ayrı 
bir metin ile açık rıza alma işlemi de ayrı bir 
metinle yerine getirilmelidir.

İş başvuru formunda adayın veri 
sorumlusuna ilettiği kişisel verilerine yönelik 
olarak veri sorumlusu tarafından  aday ile 
iletişim kurulması, söz konusu başvurunun 
değerlendirilmesi ve genel olarak işe 
alım süreçlerinin mevcut çalışanlarca 
yönetilmesine, kişisel verilerin işlenmesine, 
örneğin sadece başvurulan pozisyondan 
farklı işe alım süreçlerinde de kişisel verilerin 
işlenebileceğine dair aydınlatma ve açık rıza 
metinlerine de yer verilmelidir.  

IV. ADAYDAN ALINAN VERİLER AMAÇLA 
BAĞLANTILI, SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ 
OLMALIDIR.

İşverenler, iş başvuru formunda adaylardan 
talep ettikleri verileri “hangi amaçla 

işleyeceğini” adaya şeffaf bir şekilde 
belirtmelidir. İşverence yapılacak veri 
işleme faaliyetle “amaçla sınırlı” olmalı ve 
belirlenmiş sınırların ötesinde adayı ölçüsüz 
işleme faaliyetine karşı korumalıdır. Kaldı ki 
adayın verilerini koruyucu bu yükümlülük 
Uluslararası Çalışma Örgütünün Uygulama 
Kodu ile de güvence altına alınmıştır.5 
Ölçülü ve sınırlı olma şartı her süreç için ayrı 
ayrı değerlendirmeli, özellikle özel nitelikli 
kişisel veriler konusunda dikkatli hareket 
edilmelidir.

V. ADAY İŞÇİ HAKKINDA BİLGİ 
TOPLANMASI  

Daha önce belirttiğimiz gibi, işveren 
işçiyi aydınlatma yükümlülüğünü kişisel 
verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri 
sahiplerine sunulan aydınlatma metinleri 
aracılığıyla yerine getirilmektedir. Kanun’un 
10. Maddesine göre bu aydınlatma 
metinlerinde “veri sorumlusunun ve varsa 
temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi 
amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin 
kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki 
sebebi ve KVKK md.11’de sayılan ilgili kişinin 
hakları” yer almalıdır. 

İşverenler işe alım sürecinde kişisel veri 
topladıkları tüm platformlar üzerinden ilgili 
kişileri aydınlatmakla yükümlüdürler. İş ilanı 
duyurusunun dijital platformlar üzerinden 
yayınlandığı hallerde de, aday işçilerin 
başvurularını işverene iletmek amacıyla 
özgeçmişlerini yükleyecekleri alanlara 
başvurucunun kolaylıkla erişebileceği ve 
okunur bir şekilde aydınlatma metinlerinin 
bulundurulması gerekmektedir. İş Başvuru 
formunda, aday işçiye işverenin tanıma 
amaçlı birtakım sorular sorması olağanken 
işçiye yöneltilecek bu soruların ve 
toplanacak bilgilerin meşru amaca uygun ve 
mesleki yaşantıyla ilişkili olması önemlidir. 

İŞE ALIMLARDA SORULABİLECEK SORU 
ÖRNEKLERİ VE SINIRLARI

İşe alım sürecinde adaydan bilgi belge 
toplanmasına yönelik iş başvuru formunda 
sorular yöneltilmesi, kişisel verilerinin 
korunması hakkının ihlal edilme riskinin 
en fazla olduğu durumlar arasında yer 
almaktadır. Bu kapsamda işveren, adayı 
tanıma hakkına sahip olmakla birlikte; 
iş başvuru formunda talep edeceği 
bilgilerin iş ilişkisine fayda sağlayabilecek 
şekilde seçmeli ve adayın özel hayatının 
gizliliğini ihmal etmeyecek şekilde ifade 
edecek şekilde sorular yöneltilmelidir. 
İşe alım yapılacak pozisyon ve yapılacak 
işle ile bağlantılı olmayan ya da adayın 
işe yatkınlığını sorgulamayan soruların 
yöneltilmesinde veya adayın sağlığına ilişkin 
soruların yönetilmesinde işverenin meşru bir 
menfaatinin olmadığı değerlendirilmektedir.6 
İşveren tarafından adayın işvereni yanıltması 
ve yanlış bilgi vermesi halinde ise iş 
sözleşmesinin İş Kanunu’nun 25/II/a maddesi 
uyarınca haklı sebeple feshi gibi ağır 
sonuçlar doğurabileceği hatırlatılabilir. 

• KİŞİSEL KİMLİĞE DAİR SORULAR 

İş mülakatlarında işçinin adı, soyadı, yaşı, 
mezun olduğu üniversite ve derecesi, iş 
tecrübeleri, askerlik ve ehliyet durumu gibi 
temel kişisel bilgiler ile eğitim ve çalışma 
geçmişine genel bilgilerin sorulmasında 
KVKK kapsamında herhangi bir sakınca 
bulunmadığı anlaşılmaktadır.7 Adres bilgisi 
gibi, doğrudan iş ile ilgili olmasa da dolaylı 
şekilde adayın meslek hayatına etki 
edebilecek soruların adaya yöneltilmesinde 
de herhangi bir sorun doğmayacağı 
değerlendirilmektedir.8 

Bununla birlikte iş başvurusu sırasında aday 
olma bakımından yapılacak değerlendirme 
için yüzeysel olarak bilgi toplanması, aşırıya 

kaçan bilgilerin toplanmasına gerek olmadığı 
aksi halin veri koruma gereklilerinin ihlali 
sonucu doğuracağı belirtilmektedir. Örneğin 
iş başvuru formunda açık adresin alınması 
yönünden bir gereklilik bulunmadığından 
iş organizasyonu için gerekli olabilecek 
mahalle, cadde, sokak verisinin alınması 
yeterli olacaktır.  

Keza adayın mesleki deneyiminin 
değerlendirebilmesi bakımından önceki 
çalışmalarına ilişkin bilgi talep edilmesi de 
olağan kabul edilmektedir. Ancak önceki 
işinden ayrılma sebebine ilişkin iş başvuru 
formunda bilgi talep edilmesi ise yapılacak 
işle ile ilgili olamayabileceğinden işe 
başvuru aşamasında talep edilebilecek bir 
veri olmadığı değerlendirilmektedir. Keza 
referansların da başvuru sürecinde alınması 
öngörülüyorsa yine sınırlı bilgi alınması 
önerilmektedir. Ayrıca referans alınan kişi 
üçüncü kişi konumunda bulunduğundan 
aday personelden bu verilerin alınmasında 
referansı verecek kimsenin rızası olduğuna 
dair bir beyan alınması da önerilmektedir.
Dolayısıyla iş ilişkisi kurulmadan önceki 
aşamada alınan ve aday olma süreci 
için yönetilecek soruların oldukça sınırlı 
tutulmasına dikkat edilmelidir. Zira iş başvuru 
sırasında alınan bilgilerin hukuka aykırı 
şekilde paylaşılma  ya da işlenme olasılığı 
doğrultusundan  şirket hakkında idari para 
cezası riski söz konusu olabileceği gözden 
kaçırılmamalıdır. Başvuru aşamasındaki 
ihlallere yönelik,  Kişisel Veriler Koruma 
Kurulunun bu konuda verdiği örnekler ise şu 
şekildedir;

“a) İlgili kişi tarafından, online olarak insan 
kaynakları hizmeti sunan veri sorumlusuna 
ait bir platform üzerinden yapılan iş 
başvurusunun akabinde; veri sorulusunun, 
ilgili kişiye ait başvuru bilgisi, ad ve 
soyadı ile e-posta adresi bilgisini içeren 
kişisel verileri herhangi bir hukuki sebebe 
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dayanmadan diğer işe başvuranlarla 
paylaştığı tespit edildiğinden;

Bu durumun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun 12 nci maddesinin 
(1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil etmesi 
nedeniyle anılan Şirket hakkında Kanunun 
18 inci maddesi uyarınca idari para cezası 
uygulanmıştır.

b) Bir şirketler topluluğu bünyesinde yer 
alan birden çok veri sorumlusu şirketler 
arasında veri aktarımı gerçekleştirilmesinin, 
üçüncü kişiye veri aktarımı olarak 
değerlendirildiği, bu itibarla aynı şirketler 
topluluğu bünyesinde yer alan veri 
sorumluları arasında gerçekleşecek veri 
aktarımında da 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun 8 inci maddesi 
hükümlerinin esas alınması gerektiği 
dikkate alındığında,

İş başvurusunda bulunan bir adayın açık 
rızası olmadan kişisel verilerinin bir şirketler 
topluluğu altında yer alan veri sorumluları 
arasında aynı veri tabanını kullanmak 
suretiyle paylaşılmasının Kanunun 12 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık 
teşkil etmesi nedeniyle, anılan Şirket 
hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca 
idari para cezası uygulanmıştır.”9 

• MEDENİ HAL, İLİŞKİ DURUMU, AİLE 
HAYATI VE CİNSEL HAYATA DAİR 
SORULAR

İşyerinde, işçi açısından toplu iş 
sözleşmesinin aile ve çocuk yardımlarına 
ilişkin hükümlerinin ne gibi sonuçlar 
doğuracağını öngörebilme adına aday 
işçiye iş görüşmesi sırasında medeni 
halini ve kaç çocuğu olduğunu sorması 
hukuken uygun kabul edilebileceği kabul 
edilmekle birlikte  söz konusu bilgiler 
aday işe alındığında da alınabileceğinden; 

başvuru sırasında talep edilecek bilgi 
için adayın “işe yatkınlığı ve hizmet akdi 
için gerekli olup olmadığı”  hususunun 
değerlendirilmesi gerekir. Öğretide ve 
uluslararası düzenlemeler nezdinde; 
cinsel hayata, çocuk sahibi olup olmamaya 
ilişkin veriler özel nitelikli kişisel veri 
olarak tanımlanmaktadır.10 Bu bağlamda 
adayın başvuru  sürecinde güçsüz 
konumda bulunduğu düşünülürse adayın 
kendini açığa vurmama hakkı bulunduğu 
gibi dilerse sessiz kalmayı seçebilir ya 
da sessiz kalmasının aleyhine olacağı 
durumda gerçeğe aykırı beyanda dahi 
bulunma yönündeki  tutumu işvereni 
aldatma olarak kabul edilemeyeceği 
değerlendirilmektedir.11 

İş başvurusunda bulunan adaya başvuru 
formunda,  hamilelik durumuna ilişkin 
soruların sorulmasında ise öğretide iki farklı 
görüşün yer aldığı görülmektedir. İlk görüşe 
göre bu soru özel hayatın gizliliğinin ihlali 
anlamına geldiği kabul edilirken diğer bir 
görüşe göre yapılacak işin niteliği gereği 
böyle bir soru sorulması gerekiyor ise 
işverenin bu durumu öğrenmesi açısından 
sorulmasının gerekli olduğu kabul 
edilmektedir. 

• SİGARA VE ALKOL KULLANIMINA DAİR 
SORULAR 

Sigara kullanımına ilişkin soru sorulmasının 
ilk olarak, işverenin yönetim hakkı 
çerçevesinde işyeri sınırlarında sigara 
içilmesi konusunda talimat verme yetkisine 
haiz olduğu düşünülürse12 işveren, yanıcı 
veya patlayıcı maddelerin üretildiği bir 
işyerinin söz konusu olması durumunda 
olduğu gibi haklı sebeplerin bulunduğu 
hallerde işyerinde sigara kullanımını 
tamamen yasaklayabileceği gibi; diğer 
hallerde ise işyerinde sigara içilebilecek 
dönem ve aralıkları belirleme yetkisine 

sahip olacaktır. Bu kapsamda işverenin, 
aday işçinin işe alınması halinde bağlı 
olacağı kuralları kendisine önceden 
belirtebilmek ve çalışma koşulları 
hakkında tam ve doğru bilgi verebilmek 
adına başvuru formunda işçiye sigara 
kullanıp kullanmadığını sorabileceği 
değerlendirilmektedir. Alkol kullanımına 
ilişkin ise iş görüşmesi sırasında “işyerine 
alkol almış halde gelmesi veya işyerinde 
alkol alması durumunda iş sözleşmesinin 
haklı nedenle feshedileceğini” bildirmesi ve 
işçiyi bu yolla önceden uyarması yeterli ve 
makul bir yaklaşım olacaktır. Buna karşılık 
işverenin adaya iş başvuru formunda  alkol 
kullanımına ilişkin bir soru yöneltmesi bu 
kapsamın dışındadır.13  

• DİNİ İNANÇ, SİYASİ GÖRÜŞ VE 
SENDİKAL ÜYELİĞE DAİR SORULAR

İş başvuru formunda  aday işçiye dini 
ve felsefi inancına, siyasi parti üyeliğine 
veya politik görüşüne ilişkin soruların 
sorulmasının hukuka aykırı olacağını 
belirtmek gerekir.14 Sendika üyeliğine ilişkin 
bilgiler, tıpkı politik ve dini görüşler gibi 
KVKK’nın 6/1 maddesi kapsamında özel 
nitelikli kişisel veri olarak düzenlenmiş 
bulunmakla birlikte; bunun yanı sıra 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu (“STİSK”) kapsamında da 
ayrıca koruma alanı bulmuştur. İşe alım 
sürecinde sendikaya üye olan/olmayan 
işçiler arasında ayrım yapılamayacağı 
belirtilmektedir. Buna bağlı bir ayrımcılık 
söz konusu olduğunda işçi “sendikal 
tazminattan” yararlanma hakkına sahiptir.15  

• SAĞLIK ALANINDA YÖNELTİLEBİLECEK 
SORULAR VE YAPILABİLECEK TESTLERE 
İLİŞKİN SINIRLAMALAR 

Uygulamada sıklıkla iş başvuru formlarında 
personelin sağlık durumu ya da hastalığı 
olup olmadığı sorulmakta ayrıca  işe alım 

süreçlerinde alkol ve uyuşturucu testleri 
ile kişilik testleri yaptırılmakta olup bunların 
yanı sıra aday işçiden kan, idrar veya doku 
gibi biyolojik maddelerin alınması suretiyle 
HIV/AIDS testleri de uygulanabilmektedir. 
Öncelikle eğer işin yerine getirilebilmesine 
ilişkin temel teşkil etmiyorsa iş başvuru 
formu aracılığıyla adayın sağlık durumuna 
ilişkin soru yöneltilmemesi gerektiği 
kabul edilmektedir. Engellilik durumu 
da yine benzer mahiyette bir bilgi talebi 
olup aynı şekilde yorumlanması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

Aday işçinin sağlık durumuna, alkol 
veya uyuşturucu kullanımına ilişkin 
bilgilerinin ise ancak açık rızası dâhilinde 
işlenebileceği ve bu verilerin sağlık 
verisi niteliği taşıyacağından işçi özlük 
dosyasından ayrı bir yerde saklanması 
gerektiği kabul edilmektedir.16 

Bu bağlamda test yapılmadan önce 
adayın aydınlatılması gerektiği gibi açık 
rızanın da alınması gerekecektir fakat 
işverenin KVKK açısından yükümlülükleri 
testin uygulanmasından sonra da devam 
etmektedir.

İş görüşmeleri sırasında işçiden HIV/AIDS 
testi istenebilmesi için işin niteliğinin 
bu testi zorunlu kılması gerekmediği 
açıktır.Testi haklı kılacak “üstün yarar” 
olsa dahi işçinin yazılı şekilde açık 
rızasının alınması veri güvenliğinin 
ihlal edilmemesi bakımından yerinde 
olacaktır.17 Aday işçinin kişiliğini ve 
karakterini değerlendirme amacıyla 
yapılan psikolojik testlerde ise sorulan 
sorular başvuruya konu faaliyetle 
yakından ilgili olmalı ve iç hukuk bu 
konuda gerekli güvenceleri sağlıyor 
olmalıdır.18 Testlerin tümü uzman 
kişilerce uygulanıp değerlendirilmeli 
ve testin sonucu aday işçiye “açıkça 
belirtilmelidir”.
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SONUÇ

Netice itibariyle işe alım süreçlerine etki eden yasal düzenlemelere uygun 

davranılmalı ve  KVKK ile oluşturulmaya çalışılan kültüre uyum sağlamaya özen 

gösterilmelidir. Adaydan iş başvuru formunda bilgi - belge talebine yönelik 

sorulacak sorularda seçici davranılmalı adayı tanımak maksadı altında iş ilişkisine 

fayda sağlaması mümkün olmayan özelikle ayrıntılı kimlik bilgilerine, medeni 

durumuna, sağlık verilerine, ilişki durumuna, aile hayatı ve cinsel hayata, dini 

inanç, siyasi görüş ve sendikal üyelik vb. alanlara ilişkin adayın özel hayatının 

gizliliğini ihlal edecek talep ve sorulardan kaçınılmalıdır. Böylelikle işveren 

olarak her istenilen sorunun sorulmaması gerektiğine yönelik bilincin oluşmasına 

katkı sağlanacaktır. Ayrıca adayın seçimlerine ve özel hayatına karşı özenli 

davranılması özellikle KVKK ile korumaya alınan kişisel verilerin hukuka aykırı 

işlenmemesi ve olası bir soruşturmanın önüne geçilmesi bakımından fayda 

sağlayacaktır. 
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Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi 

I. GİRİŞ

İş hukukunun tarihsel gelişim süreci 
onu, klasik borçlar hukuku ilkelerinden 
ayırarak,  kendi iç dinamikleri ile özgün 
ve ayrık bir çizgide ilerlemeye itmiştir. 
Bu nedenle de klasik borçlar hukuku 
kurallarından çok, iş hukuku kendi tarihsel 
gelişimine paralel düzenlemeleri içinde 
barındırmaktadır.  Toplu iş sözleşmesinin 
normatif hükümlerine tanınan ard etki de 
bu örneklerden biridir. 6356 sayılı yasanın 
36. maddesinin son fıkrasındaki   “ Sona 
eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine 
ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye 
kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam 
eder.”  şeklinde düzenlemeyle toplu iş 
sözleşmesinin ard etkisini yasa açıkça 
düzenlenmiştir. 

Toplu iş sözleşmesi sona ermekte ancak, 
sona eren bir sözleşme olmasına rağmen 
toplu sözleşmenin üzerinde hüküm ve 
sonuçlarını doğurduğu işçiler ve işverene, 
hak ve yükümlülükler getirmektedir.  Toplu iş 
sözleşmesinin sona ermesine karşın yeni bir 
toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girene kadar 
bireysel iş sözleşmesine ilişkin hükümleri 
sonuç doğurmaya devam etmektedir. 

A- KAZANIŞMIŞ HAK VE ARD ETKİ 
İLİŞKİSİ
 
Ard etki düzenlemesinin, toplu iş 
sözleşmesinin yürürlüğü ile edinilen bazı 

hakların aniden gerilemesini önlemeyi 
amaçladığı1 ortadadır. Bu nedenledir ki 
kazanılmış hak kavramı,  ard etkinin hukuki 
çerçevesi çizilirken tartışılan konulardan 
birdir.

Kazanılmış hak, evrensel hukuk 
ilkelerinden biri olarak kabul edilmekte, 
özellikle yasaların zaman bakımından 
uygulanmasında gündeme gelmektedir.2 
Kazanılmış hakların korunması ilkesinin 
yasal bir tanımı olmamakla birlikte çeşitli 
yargı kararlarında tanımlanmıştır. Kazanılmış 
hakkı, Anayasa Mahkemesi  “Kazanılmış 
bir haktan söz edilebilmesi için bu 
hakkın, yeni yasadan yürürlükte olan 
kurallara göre bütün sonuçlarıyla fiilen 
elde edilmiş olması gerekir. Kazanılmış 
hak, kişinin bulunduğu statüden doğan, 
kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel 
niteliğe dönüşmüş haktır. Bir statüye 
bağlı olarak ileriye dönük beklenen 
haklar ise bu nitelikte değildir.” şeklinde 
tanımlamaktadır.3 Benzer tanım, Yargıtay 
Hukuk Genel Kuruluca da4 tarafınca 
tekrarlanmıştır.  

Eski toplu iş sözleşmesi ile yeni toplu 
iş sözleşmesi arasındaki ilişki de bir 
kazanılmış hakkın doğup doğmayacağı 
sorunu 6356 sayılı yasa 36. madde 
hükmünün lafzi yorumunda kendini 
göstermektedir. Yasada, yeni bir toplu 
iş sözleşmesi yürürlüğe girinceye kadar 
eski toplu iş sözleşmesinin normatif 
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hükümlerinin iş sözleşmesi hükmü olarak 
devamından bahsedilmektedir. Sonraki bir 
toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesi 
ki bu sadece ard etkinin süre sınırını 
göstermektedir5, bunun dışında normatif 
hükümlerin ard etkisini doğurması içinde bir 
başka yasal şart aranmamıştır. Buna göre, 
yeni bir toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe 
girmesiyle birlikte eski toplu iş sözleşmesinin 
ard etki doğuran hükümleri ortadan 
kalmakta, düzen ilkesi uyarınca taraflar aksini 
kararlaştırmadıkça önceki toplu iş sözleşmesi 
hükümleri sonraki toplu iş sözleşmesi için 
kazanılmış hak doğurmuş olmaz.6 Yasa 
koyucu, eski toplu iş sözleşmesi ile yeni 
toplu iş sözleşmesi arasındaki ilişkiye dair 
başka bir hüküm koymamıştır.7

Toplu iş sözleşmesinin işlevlerinden biri 
çalışma koşullarını düzenlemektir. Çalışma 
koşulları ülkesel ekonomik konjonktürden, 
işyerinden kaynaklanan öznel nedenlere 
kadar dönemsel değişiklik gösterebilir. 
Toplu iş sözleşmesi taraflarının düzen 
ilkesi çerçevesinde toplu sözleşme düzeni 
oluşturma hak ve yetkisi olduğu ortadadır.8  
Her bir toplu iş sözleşmesinin sözleşmenin 
sosyal taraflarına yeni bir düzen getirme 
imkanı verdiği de kabul edildiğinde arada 
bir kazanılmış hak ilişkisinin doğmayacağı 
doğaldır.9  Nitekim Yargıtay bir önceki toplu 
iş sözleşmesindeki hakların, yeni toplu iş 
sözleşmesinde işçi aleyhine değiştirilmesini, 
kaldırılmasını düzen ilkesi çerçevesinde 
çözmekte ve önceki toplu iş sözleşmesinin 
kazanılmış hak oluşturmayacağını kabul 
etmektedir.10  Buna göre, art etki doğran 
hükümler yeni toplu iş sözleşmesi ile ortadan 
kalkacağından bir kazanılmış hak teşkil 
ettiğinden de söz edilemez. 

Ard etki doğrudan yasadan 
kaynaklanmaktadır. Bunun için işçi ve 
işverenin ayrıca anlaşma yapmasına da 
gerek yoktur.11 Görüldüğü üzere,  ard etki 
ile kazanılmış hak aynı hukuki temele 

dayanmamaktadır. Ard etkinin giderdiği 
ihtiyaç, toplu iş sözleşmesinin getirdiği 
istikrarın devamını sağlamak ise de 
kazanılmış hak kavramı bu hukuki durumu 
karşılamamaktadır.12

B- ARD ETKİNİN EMREDİCİLİĞİ 

Toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle 
birlikte doğurduğu ard etkinin sözleşmenin 
sosyal taraflarınca ortadan kaldırılıp 
kaldırılmayacağı, yasanın ard etkiyi 
emredici düzenleyip düzenlemediği hukuki 
niteliğinin belirleyici unsurlarından biridir.13 
Sosyal tarafların sözleşme bağıtlanması 
sırasında normatif hükümlerin sözleşmenin 
sona ermesinden sonra iş sözleşmesi 
hükmü olarak devam etmeyeceğini 
kararlaştırma imkanı olduğundan 
bahsedilirse hüküm emredici kabul 
edilmeyecektir. 

Doktrinde bu konuda görüş birliği 
bulunmamaktadır. Bazı yazarlar, sosyal 
tarafların toplu iş sözleşmesinde 
uygulanacak haklara süre veya tarih 
aralığı koymak suretiyle ard etkinin 
kaldırılabileceğini savunurken14 bazı 
yazarlar ard etki hükmünün emredici 
olduğunu ve bu nedenle aksinin 
kararlaştırılamayacağını savunmaktadır.15 
Ard etkinin toplu iş sözleşmesiyle ortadan 
kaldırılamayacağı,  hükmünün emredici 
olduğunu savunan yazarlara göre; toplu iş 
sözleşmesi uygulanan işyerlerinin sayısal 
düşüklüğü ve ülkedeki olumsuz çalışma 
koşulları dikkate alınmalıdır.16 Yine bu görüş 
çerçevesinde sosyal kamu düzeni gereği, 
işçilerin yeni toplu iş sözleşme yürürlüğe 
girene kadar bir önceki toplu sözleşmede 
sağlanan haklardan yararlanmaları gerekir.17 

Yargıtay’ın çok eski bir kararında da ard 
etkinin emredici olduğunu ve ard etkiyi 
tarafların kaldıramayacağını kabul etmiştir.
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II.) ARD ETKİ DOĞURAN TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

Toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin hangi 
düzenlemeleri içereceğine ilişkin yasada 
çerçeve çizilmiştir. Yasanın 33. maddesi 
1.fıkrasında  toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 
bireysel iş sözleşmesinin, yapılması, 
içeriği ve sona ermesine ilişin hükümler 
içereceğini  33. maddesinin 2. fıkrasında 
da toplu iş sözleşmesi taraflarının bireysel 
iş sözleşmesine ilişkin hükümlerden başka 
toplu iş sözleşmesinin taraflarına yani 
sözleşmeyi bağıtlayanların hak ve borçlarına 
dair düzenlemeler ile uyuşmazlıkların 
çözme yöntemleri ve sözleşmenin kontrolü, 
uygulanması hakkında da düzenleme 
yapabileceklerini de kabul etmiştir. 2. 
fıkradaki bu içerik, toplu iş sözleşmesinin 
borç doğurucu yönünü işaret etmektedir

A.) BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLER 

Bu borç doğrucu hükümler doktrinde 
tarafından yasanın ayrımına göre iki ayrı 
başlıkta incelenmektedir.18 Bu ikili ayrımın 
birincisi  sosyal tarafların karşılıklı hak 
ve borçlarına dair ikincisi ise  toplu iş 
sözleşmesinin uygulanması, denetimi ve 
uyuşmazlıkların çözümüne dair hükümlerdir. 
Borçlandırıcı hükümlerin sözleşmesinin sona 
ermesiyle birlikte ortadan kalktığı kabul 
edilmektedir.19 Bu tür hükümler sözleşmenin 
yürürlük süresinde hüküm ve sonuç doğurur 
ancak sözleşmesinin son bulmasıyla ortadan 
kalkarlar. Ard etki doğurmazlar. 

Sözleşmede taraflar toplu iş sözleşmesinde,  
işyeri sendika temsilcisine oda verilmesi, 
temsilcilerin sendikal faaliyetleri, ilan 
tahtalarının düzenlenmesi, sendika 
toplantıları20, yardım sandıkları, işçilerin 
barınma ihtiyaçlarının karşılanması, gibi 
hususları düzenleyebilirler. Bu hususlar 
sözleşmenin tarafları bağlamakta ve bu 

nedenle de sözleşme taraflarının hak ve 
borç kategorisinde sayılmaktadır. Bu tür 
hükümler, borçlandırıcı özellikleri nedeniyle 
toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle 
birlikte ortadan kalkar.21 Ancak sözleşme 
taraflarının aralarında Borçlar Hukuku 
çevresinde bir borçlandırıcı sözleşmeyle 
bu tür hükümlerin devamını sağlamalarında 
engel olmadığı söylenebilir.22 

Toplu iş sözleşmesinin uygulanması ve 
denetimi ve uyuşmazlıkların çözümü 
hakkında hak ve borç doğurucu hükümler, 
sözleşmesinin uygulanmasında meydana 
gelecek uyuşmazlıkları çözümüne ilişkindir. 
Bunu sağlamak için de uygulamada tahkim 
kaydı23, çözüm kurulu oluşturulduğu 
görülmektedir.24  Burada sözleşme tarafları 
yargı yolu yerine diğer barışçıl çözüm 
yollarının uygulanmasını öngörebilirler. Bu 
tür hükümler de borçlandırıcı kısımda olup, 
yine bu hükümlerde sözleşmenin taraflarını 
bağlamakta ve ard etki doğurmamaktadır.  
Nitekim tahkim kaydına ilişkin toplu iş 
sözleşmesi hükümlerinin borç doğurucu 
hüküm olduğunu ve işçiyi bağlamayacağını 
Yargıtay25 da kabul etmiştir. 

B.) NORMATİF HÜKÜMLER 

Toplu iş sözleşmesinin olmazsa olmaz 
düzenlemesini normatif hükümler 
oluşturmaktadır.26 Başka bir değişle, toplu 
iş sözleşmesinin özünü normatif hükümler 
oluşturmaktadır. Toplu iş sözleşmesinin 
düzenleyici yani normatif yönünü bireysel 
iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve 
sona ermesi hakkındaki hükümlerde 
görülmektedir.27 Tarafların emredici hukuk 
kuralı koyma iradesi işte bu normatif 
hükümlerle ete kemiğe bürünmektedir.  
Toplu iş sözleşmesinde tarafların 
üzerinde anlaşmaya vardıkları hükümlerin 
niteliği, bunların etkileri ile doğrudan 
ilgilidir. Bireysel iş sözleşmesi üzerinde 

doğrudan ve emredici etkisi getiren toplu 
iş sözleşmesi hükümlerinin niteliklerinin 
belirlenmesi, devamında ortaya çıkan 
hukuki uyuşmazlıkların çözümü açısında 
oldukça önemlidir. Çünkü ard ancak normatif 
normlar bakımından söz konusu olmaktadır. 
Hükümlerin niteliklerinin belirlenmesinde 
yasal bir ölçüt bulunmamakla birlikte, normatif 
hükümlerin uygulanmamasının bir görüşe 
göre, işçiye dava ve talep hakkı verdiği ya da 
işçiye çalışmaktan kaçınma hakkı verebilecek 
hükümler olduğu kabul edilmektedir, burada 
da ölçü olarak ise toplu iş sözleşmesinin 
sosyal koruma amacı görülmektedir . Yine 
doktrinde hangi hükümlerin borç doğurucu 
hangi hükümlerin normatif hüküm olduğu 
tam olarak anlaşılamadığı hallerde, yani 
tam bu noktada bir şüphe doğarsa İsviçre 
Hukukunun da etkisiyle borç doğurucu 
hüküm olduğunun kabul edilmesi gerektiği 
de ileri sürülmüştür.28 Kanımızca, bu 
şekilde bir tereddüt doğarsa, öncelikle, 
toplu iş sözleşmesi normunun bireysel 
iş sözleşmesiyle ilgisi analiz edilerek, 
sonuca buna göre varılmalıdır. Bireysel iş 
sözleşmesinde düzenlenmesi kabul edilebilir 
her norm normatif olarak kabul edilmelidir.29  
Ancak tereddüt yaşanır ise bunu gidermek 
için yorum davası açılabilir. 

1. İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASINI 
DÜZENLEYEN HÜKÜMLER

Bu kategorideki hükümler, iş sözleşmesinin 
yapılmasını emreden, yasaklayan kurallar ile 
iş sözleşmesinin şekline ilişkin düzenlemeleri 
içermektedir.30  Sosyal taraflar sözleşmede 
bireysel iş sözleşmesinin yapılışını bazı özel 
şartlara bağlayabilirler. Örneğin, bireysel 
iş sözleşmesinin yapılmasında yazılı şekil 
şartını öngörebilirler.31 Bu koşula uymayan 
iş sözleşmesi geçersiz olacaktır.32 Bundan 
başka, işçi seçiminde yani işe alımlara dair 
düzenleme yapmaları da olası olup, buna 
örnek olarak engelli çalıştırma zorunluluğu 

kabul edebilir veya engelli çalıştırma oranını33  
arttırabilirler yine aynı kapsamda işe alınacak 
kişilerin daha önce çalışanlardan seçilecek 
olması kararlaştırılabilir örneğin sendika 
yöneticiliği nedeniyle işten ayrılan birine 
öncelikle tanıyabilirler.34 İş sözleşmesinin 
gerek yasaklanmasını gerekse yapılmasını 
emreden hükümler bakımından mevzuatın 
emredici hukuk kurallarına aykırı şekilde 
düzenlenemeyeceğine dikkat çekmek 
gerekir.35 Toplu iş sözleşmesinin sona 
ermesiyle iş sözleşmesinin yapılmasına 
dair hükümlerin art etki doğurmayacağı 
kabul edilmektedir.36 Çünkü bu hükümler 
iş sözleşmesi olarak devam etmemekte ve 
iş sözleşmesi hükmüne dönüşmemektedir. 
Toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 
bu normlar hükmünü kaybedecek ve bir 
bağlayıcılığı söz konusu olmayacaktır.

2 . İŞ SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN 
HÜKÜMLER 

Toplu iş sözleşmesinin yapılma amacına 
hizmet eden en önemli sözleşme 
hükümlerinin iş sözleşmesinin içerik 
hükümlerinin oluşturduğu söylenebilir. 
Çünkü Anayasa’nın 53. maddesine dayanan 
toplu iş sözleşmesi yapma hakkı, doğrudan 
tarafların  ekonomik, sosyal durumlarını ve 
çalışma şartlarını düzenlenmeyi içermektedir. 
Bu içerik hükümleri genel olarak zam 
düzenlemelerinden, çalışma süreleri, gece 
çalışma ücretleri fazla çalışma ücreti, yıllık izin 
süreleri, izinleri,  primler, ikramiyeler, ayakkabı 
yardımı, bayram harçlığı, yakacak yardımı, 
yol yardımı, evlilik yardımı gibi sosyal hakları 
da içeren hak ve yükümlülükler ve yine 
çalışma şartlarını ortaya koyan normlar olarak 
sıralanabilir.

Doğrudan doğruya bireysel iş sözleşmesinin 
içeriğini ilgilendiren hükümler, işçiye 
doğrudan doğruya talep hakkı veren 
kuralları kapsamaktadır.37 Başka bir ifadeyle 
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bu hükümler bireysel iş sözleşmesinde 
de düzenlenebilen hususları içerir.38 Söz 
gelimi,  bu normlar, ücret, zam, fazla çalışma 
ücretleri, yıllık izin süreleri gibi haklar diğer 
sosyal yardımları  konu almaktadır. Burada 
yer alan hükümler bireysel iş sözleşmesinde 
de öngörülebilecek nitelikte olmaları ve 
işçiye doğrudan talep hakkı vermeleri göz 
önüne alındığında en tipik normatif hüküm 
kategorisindedir. Sınıflamada yer alan ücret, 
zam, ikramiye gibi yükümlüklerin ard etki 
uygulaması çeşitli yargı kararlarına konu 
olabilmekte ve en çok gündeme gelen bu 
normlardan oluşmaktadır.

Doğrudan iş sözleşmesinin içerik hükümleri 
içinde öngörülen zamma ilişkin toplu 
sözleşme kurallarının normatif özellik taşıdığı 
konusunda tartışma yoktur. Bir görüş,  normatif 
özelliği nedeniyle bu hükümlerin ard etki 
doğurması gerektiğini,  sözleşme tarafları 
zam normlarını uygulanmasını bir tarih aralığı 
veya yürürlük süresi ile sınırlayabileceğini39 
bunun özerklilik ilkesi çevresinde mümkün 
olduğunun kabulü gerektiğini savunmaktadır. 
Ancak, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi önüne 
gelen uyuşmazlıklarda ücret zamları 
hakkındaki düzenlemelerin ard etki doğurup 
doğmayacağını tartışmıştır40 ve süresi 
sona eren toplu iş sözleşmesinin ardından 
işverenin yürürlüğü sona eren hükümlere 
göre yeniden ücret artışı yapma zorunluluğu 
bulunmadığını belirtmiştir. Yargıtay 22. Hukuk 
Dairesi de ücret zammına ilişkin hüküm ard 
etkisi olmadığını kabul etmiştir.41 

Toplu iş sözleşmesinin işyeri çalışma 
düzenine dair hükümler getirdiği kuşkusuzdur. 
İşyeri çalışma düzeniyle ilgili bu kurallar 
dolaylı olarak iş sözleşmesiyle alakalı 
olduğundan normatif nitelikte oldukları 
kabul edilmektedir.42 Kabule göre, işyeri 
çalışma düzenine ilişkin hükümler, doğrudan 
iş sözleşmesinin içerik hükümleri içinde 
sayılmazlar, iş sözleşmesinin konusuyla 
dolaylı ilgileri nedeniyle de normatif kabul 

edilmektedirler. Çünkü bu tür hükümler 
genelde bireysel iş sözleşmesinde 
düzenlenen hususlar olmadığı gibi, 
işyerinde çalışanların ortak çıkarlarına hizmet 
eden, çalışanların toplu iş sözleşmesinin 
kapsamında olup olmasına bağlı olmaksızın 
işyerinde çalışan olması nedeniyle dolayısıyla 
yararlanılan hükümlerdir.43 Bu tür kurallar, 
genel olarak personel yönetmeliği ve toplu 
iş sözleşmelerinde düzenlenirler.44  İşyeri 
çalışma düzeni kapsamında; işyerindeki 
havalandırma, ısıtma, soğutma gibi mekanik 
ekipmanların kurulması gibi işyerinde 
işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin 
uygulanması45, mutfak, duş, banyo, elbise 
dolabı, kantini servis aracı, kreş gibi sosyal 
amaçlı düzenlemeler46, yıllık izin kullanma 
dönemleri, terfi, eğitim ve vardiya düzeni gibi 
işyeri organizasyonuna ilişkin hükümler47,  
bu kapsamda sayılabilecek hükümlerden 
oluştuğu kabul edilmektedir. Bu sayılan 
hükümlerin dolaylı da olsa içerik hükümleri 
olması ve normatif özellikleri nedeniyle 
sözleşmenin sona ermesinden sonrada ard 
etki doğurması gerekir.48 

Ancak, örneklerin bazılarının normatif 
nitelikleri bazılarının ise borç doğurucu 
nitelikleri bulunduğu unutulmamalıdır.49 Bu 
nedenle doğrudan söz konusu hükümlerin 
normatif veya borç doğurucu hüküm olarak 
kabul edilmesi kolay değildir. Yine bu tür 
hükümlerin tamamımın işçiye dava ve 
talep hakkı vermediği düşünülse50 dahi, 
bu kurallar içinde işçinin dava ve talep 
hakkı olan hükümlerin olduğu da gözden 
kaçırılmamalıdır.51 Gerçekten toplu sözleşme 
hükümlerinin hangi normun içerik hangilerinin 
borç doğrucu olduğuna ancak yorum yoluyla 
varılabilir.52 

Yukarıda sayılan kurallar dışında; işyerinde 
yine tüm işçiler için bağlayıcı olan işyerinde 
sigara içme yasağı, cep telefonu ile 
konuşma yasağı, kapıda kimlik kontrolü 
ve çeşitli disiplin kurallarına da  toplu iş 

sözleşmesinde yer verilmesi olası normlar 
da bulunmaktadır. Bu tür hükümler de işyeri 
çalışma düzeni içinde görülen  hükümler 
olarak kabul edilmektedir.53 Bu grupta sayılan 
kurallarda işyerinde çalışan tüm çalışanlara 
uygulanacak ortak hükümlerdir. Fakat bu 
hükümlerin ard etki doğurmadığının kabulü 
gerekir düşüncesindeyiz. Toplu iş sözleşmesi 
devamında değil ancak, ard etkinin hüküm ve 
sonuç doğurmaya başladığı, iş sözleşmesinin 
sona erdiği anda bu hükümler işverenin 
yönetim hakkı kapsamında kendiliğinden 
kaldırılıp değiştirebilir. Örneğin, işveren 
işyerinde kapı kontrolünü tek taraflı olarak 
kaldırılabilir. Bunun için işçini muvafakatının 
alınmasına gerek yoktur.  

3. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNE 
DAİR HÜKÜMLER 

Bireysel iş sözleşmesinin sona ermesine dair 
normlar da normatiftir. Kıdem tazminatına54  
ilişkin düzenlemelerle, fesih bildirim süreleri 
uzatılması veya fesih hakkının kısıtlanması 
da bu tür hükümleri oluşturmaktadır.55 Sosyal 
tarafların her bir kıdem yılı için 30 günlük 
ücret yerine 45 günlük ücretin ödenmesini 
kararlaştırmaları mümkün olduğu gibi fesih 
bildirim sürelerini de uzatabileceklerdir.  
Örneğin; haklı nedenle fesih halini öngören 
bir durumu taraflar disiplin kurulu kararı ile 
verilmesi hakkında bir norm düzenlemiş 
olabilirler. Böyle bir durumda feshe yetki 
organ disiplin kuruludur.  Yargıtay yerleşik 
uygulamasında toplu iş sözleşmesinde 
disiplin kurulunun haklı nedenle feshe yetki 
organ olarak belirlenmesi halinde bu hükmün 
işveren tarafından ihlal edilmesi halinde feshin 
haksız olduğunu ancak, feshin haksız olsa 
dahi somut olayın özelliklerine göre geçerli 
fesih oluşturabileceğini kabul etmektedir.56 

Fesih ihbar sürelerinin uzatılması, kıdem 
tazminatına ilişkin hükümlerin normatif niteliği 
ve ard etki doğurması tartışılmamaktadır. 
Ancak disiplin kuruluna dair hükümlerin 

niteliği tartışma konusu olmuş ve disiplin 
kurulunun işleyişine dair normlar bireysel 
iş sözleşmesinin sona ermesine dair olup, 
normatif hükümler, disiplin kurulunun 
oluşturulmasının ise borçlandırıcı hüküm olup, 
toplu iş sözleşmesi taraflarını bağladığı kabul 
edilmiştir.57 

III.) ARD ETKİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİLER

Ard etki hükmünün amacına uygun olarak58  
toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresinde 
sözleşmeden yararlanan işçiler ard etki 
doğuran hükümlerden de yararlanmaktadır, 
toplu iş sözleşmesinden yararlanmanın 
toplu iş sözleşmesinin sona erme tarihinde 
devam etmesi gerekmektedir.59 Diğer bir 
değişle, toplu iş sözleşmesinden yararlanma 
yürürlük süresi içinde kesilmiş ise ard etkiden 
yararlanmada söz konusu olamayacaktır. 
Ancak, burada şunu noktayı vurgulamak 
gerekir ki yararlanma ile anlaşılması gereken 
işçinin toplu iş sözleşmesine tabi çalışmasının 
gerçekleşmesi ve bu çalışmanın işçinin 
iradesi ile kesilmemiş olmasıdır. Şu kadar ki, 
işçinin iradesi dışında örneğin işverenin feshi 
nedeniyle toplu iş sözleşmesinin süresinin 
dolmasıyla işçi toplu iş sözleşmesinden 
yararlanmıyor olabilir. 

Diğer yandan toplu iş sözleşmesi kapsamı 
içindeki, işyeri, işyerleri veya işletmedeki tüm 
çalışanlar için uygulanmaz, başka bir ifadeyle 
toplu iş sözleşmesi kayıtsız şartsız uygulama 
alanındaki tüm çalışanları kapsamaz; bu 
sonuç, toplu iş görüşmelerine katılan veya 
greve katılmayan, grev süresinde çalışan 
işçiler gibi yasadan kaynaklanan sebebe 
dayanabilir veya dayanışma aidatı ödemek 
istemeyen işçinin iradesinden de doğabilir.60 
Yasanın  işveren vekilliği tanıma uygun 
işveren vekili de toplu iş sözleşmesinden 
yararlanamaz. Diğer yandan sosyal tarafların 
kapsam dışı personel61 belirlemeleri de 
mümkündür. 
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A-  SENDİKA ÜYESİ İŞÇİLER 

6356 sayılı Yasa 39. maddenin 1. fıkrasında 
taraf sendika üyesi işçilerin toplu iş 
sözleşmesinden yararlanabileceğini kabul 
etmiştir. Anılan hüküm toplu iş sözleşmesi 
bağıtlanması sırasında taraf sendikaya 
üye olanların yürürlük tarihinden, toplu iş 
sözleşmesinin bağıtlanmasından sonra taraf 
sendikaya üye olanların ise, üyeliklerinin 
işçi sendikası tarafından işverene bildirildiği 
tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinden 
yararlanmasının başlayacağını 2 fıkrasında 
belirtmiştir. Aynı maddenin 3. fıkrası da toplu 
iş sözleşmesinin imza ve yürürlük tarihi 
arasında iş sözleşmesi sona eren üyelerinde, 
iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar 
toplu iş sözleşmesinden yararlanacağı kabul 
edilmiştir. Demek ki yasaya göre, toplu  iş 
sözleşmesinden yararlanmanın ön koşulu 
toplu iş sözleşmesini bağıtlayan sendikaya 
üyeliktir. 

Ancak, grev sonrası bağıtlanan toplu iş 
sözleşmesinden, grev sırasında greve 
katılmak yerine işyerinde çalışmayı 
tercih eden işçinin sendika üyesi olması 
toplu iş sözleşmesinden yararlanmasını 
sağlamayacağı62 gibi grev sırasında sendika 
üyesi olmayan işçinin daha sona sendikaya 
üye olması da kendisine yararlanma hakkı 
vermez.63 Bu noktada yasa gereği toplu 
iş sözleşmesinden grev sırasında  zorunlu 
olarak çalışanlar dışında kendi iradeleri ile 
çalışmayı tercih edenlerin yararlanması toplu 
iş sözleşmesine konulacak bir hükümle 
pekala sağlanabilir.  Sözleşme taraflarının bu 
konuda düzenleme yapma hak ve yetkisi 
bulunmaktadır. 

Toplu iş sözleşmesinin yürürlük sonu itibariyle 
üyeliği devam eden işçi ard etki doğuran 
sözleşme hükümlerinden de yararlanmaya 
devam edecektir. Sözleşmenin yürürlük 
tarihinden sonra üye olan işçi içinde 

yürürlük sonunda üyelik devam ediyor ve 
toplu iş sözleşmesinden yararlanmakta ise 
sözleşmenin sona ermesinden sonra ard 
etkinden yararlanma hakkı vardır. 

Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya 
alınması 6356 sayılı Yasanın 19. maddesinde 
düzenlenmiştir. Maddeye göre üyelikten 
çekilme e-Devlet üzerinden elektronik 
ortamda yapılacak ve Sendika ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına eş zamanlı 
olarak ulaşacaktır. Çekilme sendikaya 
bildirim tarihinden itibaren 1 ay sonra hüküm 
doğuracaktır. Aynı maddeye göre,  üyelikten 
çıkarılmada sendikanın genel kurul tarafından 
verilmektedir. Genel kurulun çıkarılma kararı 
e- Devlet kapısından Bakanlığa bildirilecek 
ve bir yazı olarak tebliğ edilecektir.  Çıkarılma 
kararına karşı kanun yolu açıktır. Çıkarılan üye 
kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde 
dava açılabilir. Mahkeme 2 ay içinde kesin 
karar verir. Üyelik de karar kesinleşene kadar 
devam eder. Buna göre karar kesinleşene 
kadar üyelik devam ettiğine göre, toplu 
iş sözleşmesinden yararlanma da devam 
edecektir. Aynı şekilde üyelikten istifa da 
sendikaya bildirimden itibaren 1 ay sonra 
sonuç doğuracağı için bildirimden itibaren 1 
ay daha yararlanma devam edecektir. Toplu iş 
sözleşmesinin bu bir aylık sürede içinde sona 
ermesi halinde ard etki doğuran hükümlerden 
yararlanmada yeni bir toplu iş sözleşmesi 
yapılıncaya kadar devam eder kanısındayız. 

B- DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEN İŞÇİLER

Toplu iş sözleşmesini bağıtlayan taraf 
sendikaya üye olmayan işçilerin dayanışma 
aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden 
yararlanabilme hakkı vardır. Sendikal 
özgürlük sendikaya üye olmayı kapsadığı 
gibi üye olmama veya sendikal faaliyetlere 
katılmama özgürlüğünü de kapsamaktadır 
ve bu özgürlük Anayasa tarafından teminat 
altına alınmıştır. Başka bir değişle kimse 

sendikaya üye olmaktan men edilemeyecek, 
aynı şekilde bir sendikaya üye olmaya da 
zorlanamayacaktır. Bu özgürlüğe bağlı olarak, 
taraf sendika üyesi olmayan işçiler toplu iş 
sözleşmesinden dayanışma aidatı ödeyerek 
yararlanabilecekleri hüküm altına alınmıştır. 
Hatta daha ötesinde üyelikten ayrılanlar, 
üyelikten çıkarılanlar toplu iş sözleşmesinin 
bağıtlanmasından işe girip taraf sendikaya 
üye olmayanlar dayanışma aidatı ödeyerek 
toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecektir. 
Bu yararlanmanın sağlanması konusunda 
taraf sendikanın izin veya onayına da bağlı 
değildir. Yararlanma böyle bir durumda 
işçinin dayanışma aidatı ödemesi ve talepte 
bulunması ile başlayacaktır. 

Bu noktada yine grev sırasında işyerinde 
çalışmaya devam eden işçi sonradan 
dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş 
sözleşmesinden yararlanma hakkına sahip 
olamaz; sosyal tarafların düzen yapma yetkisi 
çerçevesinde greve katılmayan işçilerin toplu 
iş sözleşmesinden yararlanmalarını hükme 
bağlaması da mümkündür.64 Dayanışma 
aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden 
yararlananlar, toplu iş sözleşmesi sona 
erdikten sonra ard etki doğuran yani iş 
sözleşmesi olarak devam eden hükümlerden 
de yararlanabilecektir.65 Dayanışma aidatı 
ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanan 
işçinin toplu iş sözleşmesinin yürürlük 
tarihinden sonra ard etkiden yararlanması 
için dayanışma aidatı ödemesi gerekliliği de 
ortadan kalkmıştır.66 

C- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA 
ERMESİNDEN SONRA İŞE GİREN İŞÇİLER 

Toplu iş sözleşmesi sona ermekle birlikte, 
uygulanmakta olduğu süreçteki emredici 
ve doğrudan etkisini kaybetmektedir. Ard 
etki, toplu iş sözleşmesinden yürürlük 
tarihinde yararlananlar geçerli olacak, toplu 
iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte işe 

giren işçilerin bireysel iş sözleşmesine etki 
etmez.67 Buna bağlı olarak işçi ve işveren 
bireysel iş sözleşmesinin içeriğini toplu iş 
sözleşmesiyle bağlı olmaksızın özgürce 
kararlaştırabilir. Bilindiği gibi iş sözleşmesinin 
yapılmasına dair hükümlerin ard etkisi 
bulunmamaktadır. Çünkü toplu iş sözleşmesi 
sona ermiştir. Ancak, bu noktada toplu 
iş sözleşmesinden yararlanmakta iken iş 
sözleşmesi fesih edilen ve işe iade davası 
sonucu kesinleşmiş işe iade kararı gereği 
usule uygun olarak işe dönüşü talep edilip de 
işverence işe davet edilen işçi bakımından 
durumun ne olacağı irdelenmesi gereken bir 
konudur. Bu durumdaki bir iş sözleşmesinin 
feshi tarihinde  işçi toplu iş sözleşmesinden 
yararlanmakta olduğu ve kendi iradesiyle 
bundan vazgeçmediği için, toplu iş 
sözleşmesinin sona ermesinden sonra, ard 
etki uygulanan bir dönemde işe dönmüş ise 
ard etki doğuran hükümlerden yararlanmaya 
devam edeceğinin kabulü gerekir. Çünkü 
her şeyden önce fesih geçersiz sayılmıştır, 
buna bağlı olarak işçinin kendi iradesiyle 
yararlanmadan vazgeçmesi de söz konusu 
değildir. Bu yaklaşım iş güvencesi kurumunun 
amacına uygundur. 

IV. ARD ETKİNİN SONA ERMESİ

Toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi 
sonunda ortaya çıkan ard etki, yeni toplu 
iş sözleşmesinin yürürlüğe girilmesi sona 
erecektir. Yasa açıkça “yenisi yürürlüğe girene 
kadar” ifadesiyle ard etkinin en doğal ve 
tartışmasız sona erme halini ortaya koymuştur. 
Belirtmek gerekir ki yeni veya sonraki 
toplu iş sözleşmesinin ne zaman yürürlüğe 
gireceği önemli değildir, ancak doğaldır 
ki bir toplu iş sözleşmesi sona ermeden 
yenisi yürürlüğe sokulamaz. Yargıtay68’ın 
da vurguladığı gibi sona eren toplu iş 
toplu iş sözleşmelerinin ard etki doğuran 
hükümlerinin iş sözleşmesi olarak devamı 
için süre sınırı bulunmamaktadır.69 Yeni toplu 
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iş sözleşmesinin yapılmasına kadar normatif 
hükümler ard etki doğurmaya aynı şekilde 
devam edecektir. Yeni toplu iş sözleşmesin 
bağıtlanmasıyla birlikte önceki toplu iş 
sözleşmesi ard etkisi de sona erecektir. 

Toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 
artık bireysel iş sözleşmesinin tarafı olan 
işçi ve işveren ard etki doğuran hükümleri 
İş Kanunu 22. maddeye uygun olarak, 
işçinin yazılı kabulü ile değiştirebilir, ortadan 
kaldırabilir. Çünkü toplu iş sözleşmesi sona 
ermiş olmakla, normatif hükümler  bireysel 
iş sözleşmesi hükmüne dönüşmüştür, 
bireysel iş sözleşmesi hükümleri de, bireysel 
iş sözleşmesi taraflarınca değiştirilebilir, iş 
sözleşmesi hükmü olarak devamı bunun 
doğal sonucudur.
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yazar, Çalışma Hukuku, s. 313; Tuğ, s. 150; Oğuzman, İlişkiler, s.84- 

85; Tuncay; s. 240; Cevdet İlhan Günay; Toplu İş Sözleşmesi Grev 

ve Lokavt Hukuku Açıklamalar Kararlar İlgili Mevzuat, Ankara, 1990,  

s.193.

20 Esener, s. 420; Çelik, İş Hukuku, s. 533; Şahlanan, Toplu İş 

Sözleşmesi, s. 22; Tuncay, s. 158.

21 Resioğlu, s. 115; Çelik, “Sona Eren Toplu İş Sözleşmesi Etkisi”, s. 

170.

22 Reisoğlu, s. 115; İnce, Çalışma Hukuku, s. 313,  Günay; s. 193-194; 

karşı görüş, Özdemir,  “Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri”, 

s. 379-380.

23 Yargıtay yerleşik uygulamasında tahkim kaydının bireysel iş 

sözleşmesinde bulunamayacağını kabul etmektedir Yarg. 9. H.D., 

2008/44630E., 2009/537 K. 20.01.2009 tarihli kararı, http://www.

legalbank.net.

24 Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 23; Aktay  (Aktay/Arıcı/Senyen-

Kaplan) , s. 488. 

25 Yarg. 9. HD, 1966/9797E., 1964/10261K.,  04.11.1966 tarihli kararı 

Egemen, İş Mevzuatı İle İlgili Örnek Karalar, İstanbul, 1968, s. 110; aynı 

şekilde işe iade için toplu iş sözleşmesinde hüküm olması halinde 

özel hakeme gitmeyi düzenleyen ifade Anayasa Mahkemesince, 

2003/66E, 2005/72K.  19/10/2005 tarih sayılı kararıyla 4857 sayılı İş

Yasa’nın 20/1 son cümlesinin “Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa 

veya...” bölümü iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi hak arama 

özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesine dayanmıştır.  Keser, “Sona Eren 

Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi”, s. 116.

26 Sait Kemal Mimaroğlu, Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi, 

2.bası, Ankara, 1965,  s. 121; Esener, s. 414; Çelik, İş Hukuku, s. 527; 

aynı yazar, Toplu İş Sözleşmesi, s. 15; Aktay, (Aktay/Arıcı/Senyen-

Kaplan) , s. 480; Ekonomi, Toplu İş Sözleşmesinin Taraflara Yüklediği 

Borçlar, s. 5; Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 11-12, Tuncay, s. 149; 

Mehmet Onat Öztürk “Ard Etki ve Ücrete Uygulanan Faiz”, Sicil, Eylül, 

2012, s. 166; Keser, “Sona Eren Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi”, 

s. 115; Aktay, “Hizmet Akdi Olarak Uygulanmaya Devam Edilen 

Alacaklara İlişkin Faiz”, s. 221.  

27 Resioğlu, s. 47; Aktay,  (Aktay/Arıcı/Senyen-Kaplan) , s.481; Aktay, 

“Hizmet Akdi Olarak Uygulanmaya Devam Edilen Alacaklara İlişkin 

Faiz”, s. 221.  

28 Resioğlu, s. 47;Erol Akı, Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinden 

Yararlanma, İzmir, 1975, s. 23; (Aktay/Arıcı/Senyen-Kaplan) s. 481; 

Keser, “ Sona Eren Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi”, s. 115.

29 Bkz. karş., Keser, “Sona Eren Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi”, 

s. 115-116. 

30 Esener; s. 401-402;  Çelik, Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri, 

s.17; aynı yazar, İş Hukuku, s. 528; Tuncay, s. 151; Şahlanan, Toplu 

İş Sözleşmesi,  s. 13; Özdemir, “Toplu İş Sözleşmesinin Normatif 

Hükümleri", s.82; İren, s. 23; Tunçomağ/Centel, s. 338-340. 

31 Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 13; Tuncay, s. 151; Çelik, İş 

Hukuku, s. 528; Sur, s. 241; Tuncomağ/Centel, s. 338.

32 Özdemir, “Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri”, s. 83; Çelik 

İş Hukuku, s. 528; aynı yazar, Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri, s. 17; 

iş sözleşmesinin yazılı yapılmasına ilişkin hükmün geçerlilik koşulu 

olmasının işçi aleyhine olması nedeniyle yapılan eleştiriler için, bkz. 

Ömer Ekmekçi, Toplu İş Sözleşmesiyle Düzenleme Yetkisi, İstanbul, 

1996, s. 84.

33 İş Yasası 30. Maddeye göre engelli ve eski hükümlü çalıştırma 

zorunluluğu bulunmakta olup,  elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları 

özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli çalıştırılmalıdır.

34 Resioğlu, s. 152; Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 12-13; Aktay,  

(Aktay/Arıcı/Senyen-Kaplan) , s. 482-483; Tuncay, s. 151; Sur, s. 221; 

Çelik, İş Hukuku, s. 528.

35 Bu konuda özellikle eşitlik ilkesi bakımından ayrıntılı bilgi için bkz. 

Özdemir, “Toplu İş Sözleşmesinin Normatif  Hükümleri”, s. 106 vd.; 

aynı görüşte , Çelik, İş Hukuku, s. 528.

36 Çelik, “Sona Eren Toplu İş Sözleşmesinin Etkisi”, s. 170-171; 

aynı yazar, Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri, s. 75 vd; aynı yazar, İş 

Hukuku, s. 567; Esener, s. 512; Ekonomi, İHU, 1985/I, TSGLK 6, .No: 4; 

Keser, “Sona Eren Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi”,  s. 115; Doğan 

Yenisey; “Toplu İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Üzerine Deneme” 

s. 619; Mollamahmutoğlu, s. 569; Şahlanan; Toplu İş Sözleşmesi, 

s. 119; Aktay,  (Aktay/Arıcı/Senyen-Kaplan), s. 531; Özdemir, ”Toplu 

İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri”, s. 381; etkisi devam eden 

hükümlerin içerik ve sona erme hakkındaki kurallar olduğu 

yönünde, Reisoğlu, s. 115;  Akyiğit, s. 14; Akın,  s. 40; iş sözleşmesinin 

yapılmasına dair tüm normların değil de uygulanabileceği oranda 

örneğin toplu iş sözleşmesinde yeniden işe almaya dair hükümlerin 
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de ard etki doğurması yönünde karşı görüşü hakkında bkz., 

Abdullah Berksun/İbrahim Eşmelioğlu, Açıklamalı Gerekçeli- İçtihatlı 

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Ankara, 1989, s. 115; 

iş sözleşmesi olarak devam eden hükümlerin iş sözleşmesinin 

yapılmasına, içeriğine ve sona ermesine dair hükümlerin olduğu 

yönünde bkz. İnce, Çalışma Hukuku,  s. 313.

37 Şahlanan,Toplu İş Sözleşmesi,  s. 15.

38 Çelik, Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri, s. 18.

39 Doğan Yenisey; “Toplu İş Sözleşmesi Ard Etkisi”, s. 172; Yarg. 

HGK 1986/9-802E., 1986/329K.., 02.04.1986 tarihli karar, Egemen/

Temiz, s. 583-585., s. 629-631; Yarg. 9.HD., 1988/9-162E., 1988/685K., 

14.09.1988 tarihli karar, http://www.legalbank.net. 

40 Yarg. 9. HD.,  2009/48194E., 2010/432K., 19.01.2010 tarihli karar ve 

kararın incelenmesi Doğan Yenisey; “Toplu İş Sözleşmesi Ard Etkisi”, 

s. 165-174; Yarg. 9. HD., 2010/8088E., 2010/6920K., 16.03.2010 tarihli 

kararı; Yarg. 9. HD; 2009/48194E., 2010/432K., 19.01.2010 tarihli karar 

hakkında, Şahlanan, “Süresi Sona Eren Toplu İş

Sözleşmesinin Ücret Zammının Ard Etkiye Dayanılarak Talep 

Edilemeyeceği”, karar  incelemesi, Tekstil İşveren ,Mayıs, 2011, S 

374, s. 2-5. 

41 Yargıtay 22. HD 09.06.2020 tarih, 2019/8990E. 2020/6199K. 

Sayılı kararı 

42 Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 6; doktrinde Çelik," işyeri 

çalışma şartlarına dair hükümleri", " işçi işveren ilişkilerini ilgilendiren 

hükümler" şeklinde ifade etmektedir. Yazar göre,  275 sayılı Yasada 

toplu sözleşme taraflarının işçi ve işveren ilişkilerini ilgilendiren 

hükümlere yer verebilecekleri düzenlenmiş iken, mülga 2822 sayılı 

Yasada söz konusu ifadeye yer verilmediğinden (6356 sayılı Yasada 

da bu ifadeye yer verilmiş değildir) normatif olduklarının kabul 

gerektiği yolunda,  İş Hukuku, s. 530-531; aynı yönde, Tuncay, s. 154; 

Özdemir de yine bu hükümlerin normatif olduğunu kabul etmektedir, 

"Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri", s. 180; söz konusu 

hükümlerin iş sözleşmesinin konusuna dahil olduğu ve bunlar 

hakkında doğrudan yada dolaylı iş sözleşmesi konusuna dair ayrım 

hakkında yapılan eleştiriler için. bkz. Ekmekçi, s. 81-82. 

43 Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s.16; Tuncay, s. 154; bu hükümlerin 

işyerinde çalışan tüm işçilere etkili olduğu yolunda, Oğuzman, 

İlişkiler, s. 69.

44 Ekmekçi, s. 85.

45 Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 16; Özdemir, "Toplu İş 

Sözleşmesinin Normatif Hükümleri". s. 185; Tuncay, s.  152.

46 Şahlanan Toplu İş Sözleşmesi, s. 16-17; Özdemir, "Toplu İş 

Sözleşmesinin Normatif Hükümleri". s. 185.  

47 Şahlanan Toplu İş Sözleşmesi, s. 16-17; Tuncay, s. 153.

48 İşyerinin çalışma düzenine ilişkin hükümlerin ard etki doğurduğu 

görüşü hakkında bkz. Özdemir, Toplu İş Sözleşmesinin Normatif 

Hükümleri",  s. 386 vd. 

49 Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 17

50 Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 17-18; Tuncay, s. 155. 

51 Bu yöndeki görüşler hakkın da bkz, Ekmekçi, s. 86; Özdemir, 

"Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri",  s. 183-184.  

52 Resioğlu, Şerh, s. 51.

53 Özdemir, "Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri", s. 

188;Tuncay, s. 154. 

54 Özdemir, “Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri”, s. 384.

55 Özdemir, “Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri”,  s.384; 

Çelik, İş Hukuku, s. 532. 

56 Yarg. 9. H.D., 2008/36286E., 2009/18338 K. 29.06.2009 tarihli 

kararı; Yarg. 9. H.D, 2007/30784E., 2008/9226K.,  21.04.2008 tarihli 

kararı; Yarg. 9. HD., 2006/33600E., 2007/3288 K., 12.02.2007 tarihli 

kararı, http://www.legalbank.net; Yargıtay eski tarihli fesih yetkisinin 

disiplin kuruluna verildiği durumda feshin haksız olacağı sonucuna 

varmıştır, Yarg. 9. HD,  1995/33957E., 1996/7035K. , 03.04.1996 tarihli 

kararı http://www.kamu-is.org.tr

57 Özdemir, "Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri”,  s. 167, 'de 

yer alan (658) numaralı dn.

58 Ard etki hükmünün çalışma barışını korumaya yönelik bir 

düzenleme olduğunu, buna bağlı olarak ard etki kapsamına  de 

toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilerin dahil olduğunu, çünkü 

ard etkinin bu işçilerin haklarında gerilemeyi engellediği görüşü 

hakkında bkz.,  Akın,   s. 40.

59 Oğuzman, İlişkiler, s. 86; Narmanlıoğlu, Toplu İş İlişkileri, s. 490; 

Akyiğit, s. 17; Keser, “Sona Eren Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi”, s. 

109; Sur, s. 312; Şahlanan; Toplu İş Sözleşmesi, s. 119; Akın, s. 40.

60 Canbolat, “Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayacak İşçiler”, 

Kamu- İş, C 6, S 4/2002, s. 164.

61 Aksi görüş ve ayrıntılı bilgi için bkz.,  Canbolat,, “Toplu İş 

Sözleşmesinden Yararlanamayacak İşçiler”,  s. 173.; doktrinde 

kapsam dışı personel belirlenebilme hak ve yetkisini olduğunu 

savunan yazalar için, Esener, s. 481-482; Resioğlu, s. 43; 

Narmanlıoğlu, Toplu İlişkiler, s. 415; İnce, Toplu İş Hukuku, s. 36; 

Ulucan, İHU, 1975, TSGLK 6 No:1.

62 Oğuzman, "Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmaya İlişkin 

Sorunlar", Prof. Dr. Ümit Doğanay'ın Anısına Armağan, İstanbul, 

1982, s. 54; Narmanlıoğlu, "Toplu İş Sözleşmesinin Sadece Taraf 

Sendika Üyelerine Uygulanan Hükümlerine Tabi Olma (Dayanışma 

Aidatı)" , 15. Yıl Armağanı, İstanbul, 1991, s. 202; Şahlanan, Toplu 

İş Sözleşmesi, s. 151; Canbolat, "Kişiler Açısından Uygulama 

Alanı", s. 227; aynı yazar, Canbolat, “Toplu İş Sözleşmesinden 

Yararlanamayacak İşçiler, s. 188.

63 Canbolat, “Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayacak İşçiler", 

s. 188.

64 Canbolat, “Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayacak İşçiler” 

s. 190.

65 Oğuzman, İlişkiler, s. 76; Aktay, (Aktay/Arıcı/Senyen-Kaplan), 

s. 532; Tuncay, s. 216; Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 149;  

Narmalıoğlu, Toplu İş İlişkileri, s. 446; Tuğ, s. 199. 

66 Oğuzman, İlişkiler, s. 76; Ekmekçi, s. 172; Narmanlıoğlu, İHU, 1984/

II, TSGLK .6 No:2; Şahlanan, Toplu İş Sözleşmesi, s. 149;  Canbolat, 

“Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayacak İşçiler”, s. 183;  Tuncay, 

s. 216.

67 Esener, s. 512-513; Oğuzman, İlişkiler, s. 86; Reisoğlu, s. 117;  

Narmanlıoğlu, "Dayanışma Aidatı", s. 236; Canbolat, " Kişiler 

Açısından Uygulama Alanı", s. 212; Özdemir, “Toplu İş Sözleşmesinin 

Normatif Hükümleri”, s. 394; Canbolat, “Toplu İş Sözleşmesinden 

Yararlanamayacak İşçiler”, s. 172; Akın, s. 40. 

68 Yarg., 9. HD.,1999/19079E., 2000/775K., 01.02.2000 tarihli karar, 

Tekstil  İşverenleri Dergisi, Ekim , 2000.

69 Şahlanan, “İşverenin İşçiyi İşe Başlatmama Koşulları, Fesih 

Tarihindeki Değil, Düzen İlkesi Gereği Başvuru Tarihindeki Toplu İş 

Sözleşmesi Hükümlerine Göre Belirlenmelidir”, Sicil, Haziran, 2009, 

s. 217.
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İşe İade Davası Devam Ederken Açılan ve Feshe 
Bağlı Alacaklar Olan Kıdem ve İhbar Tazminatı 
Talebine Yönelik Davanın Usulden Reddi 
Gerektiğine İlişkin Karar İncelemesi 

KARAR ÖZETİ

“İşe iade davası sırasında iş akdi askıda 
olduğu için kıdem ve ihbar tazminatı 
isteğine dair dava açılamaz. Eldeki 
alacak davasında dava 18/10/2016 
tarihinde açılmış olup davanın açılma 
tarihi itibariyle işe iade davasının da 
henüz kesinleşmemiş olduğu anlaşılmıştır. 
Her dava açıldığı tarihteki şartlara göre 
değerlendirilmesi gerektiğinden iş 
akdinin askıda olduğu dönem içerisinde 
açılan kıdem ve ihbar tazminatı talepli 
davanın, dava tarihi itibariyle dava şartları 
oluşmadığından usulden reddi gerekirken 
kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

TARAFLARIN İSTEMLERİ VE YEREL 
MAHKEME KARARI;  

Davacı, davalı iş yerinde uzun yıllardır 
personel ve idari işler sorumlusu olarak 
çalıştığını, iş sözleşmesine herhangi bir 
sebep bildirilmeden son verildiğini belirterek, 
kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin 
davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı, vekili cevap dilekçesinde özetle; 
davalının kayyıma devredildiğini ve 
davacının iş sözleşmesine bu sebeple 

son verildiğini, davacının davalıya karşı işe 
iade davası açtığını ve bu davanın henüz 
derdest olduğunu, işe iade davasının 
sonucunun beklenilmesi gerektiğini, 
davacının alacaklarının zaman aşımına 
uğradığını belirterek davanın reddini 
savunmuştur.

Yerel Mahkemede toplanan kanıtlar ve 
bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın 
kabulüne karar verilmiştir.
Yerel Mahkeme kararına karşı, davalı 
vekili tarafından istinaf başvurusunda 
bulunmuştur. Bölge Adliye Mahkemesince, 
İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve 
esas yönünden hukuka uygun olduğu 
gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan 
reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI;

“Taraflar arasında uyuşmazlık, davacının 
kıdem ve ihbar tazminatı talep edebilme 
şartlarının bulunup bulunmadığı noktasında 
toplanmaktadır.

Dava dosyası içerisinde bulunan işe 
iade talepli dosyanın incelemesinde; 
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Yargıtay 9. HD. 2021/4726 E, 2021/8890K Sayılı ve 29.04.2021 
Tarihli Kararı

davacı tarafından ... 7. İş Mahkemesi'nin 
2016/119 esas ve 2016/536 karar sayılı 
dava dosyası ile işe iade davası açıldığı, 
yapılan yargılama sonucunda 11/10/2016 
tarihinde “davalı tarafça yapılan feshin 
geçersizliğine ve davacının işe iadesine, 
davacının yasal süre içinde başvurusuna 
rağmen işverence süresi içinde işe 
başlatılmaması halinde ödenmesi 
gereken tazminat miktarının davacının 
çalışma süresi dosya kapsamı ve olayın 
mahiyetine göre takdiren davacının 6 
aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine, 
davacının işe iadesi için süresi içinde 
işverene başvurması halinde kararın 
kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık 
ücret ve diğer haklarının davalıdan 
alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin 
tespitine..." karar verildiği, kararın davalı 
vekili tarafından istinaf edildiği, ... Bölge 
Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi 
tarafından davalının istinaf talebinin 
esastan reddine karar verildiği, verilen 
kararın davalı tarafça temyiz edildiği, 
yapılan inceleme sonucunda (Kapatılan) 
22. Hukuk Dairesinin 2017/44606 esas, 
2017/28817 karar sayılı ilamı ile 18/12/2017 
tarihinde onanmasına karar verildiği ve 
kararın kesinleştiği anlaşılmıştır.

İşe iade davası sırasında iş akdi askıda 
olduğu için kıdem ve ihbar tazminatı 
isteğine dair dava açılamaz. Eldeki 
alacak davasında dava 18/10/2016 
tarihinde açılmış olup davanın açılma 
tarihi itibariyle işe iade davasının 
da henüz kesinleşmemiş olduğu 
anlaşılmıştır. Her dava açıldığı tarihteki 
şartlara göre değerlendirilmesi 
gerektiğinden iş akdinin askıda olduğu 
dönem içerisinde açılan kıdem ve ihbar 
tazminatı talepli davanın, dava tarihi 
itibariyle dava şartları oluşmadığından 
usulden reddi gerekirken kabulü hatalı 
olup bozmayı gerektirmiştir.”

HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ VE 
SONUÇ;

İşe iade davasının devam ettiği süreçte iş 
akdinin askıda olduğu Yargıtayın yerleşmiş 
içtihatları gereği kabul görmüştür. Bu yönlü 
bir yasal düzenleme olmamakla birlikte 
Yargıtay kararlarında; “İşe iade davasının 
devam ettiği süreçte iş sözleşmesi askıda 
olduğu, ortada haksız veya geçersiz 
bir fesih olup olmadığı işe iade davası 
sonucunda ortaya çıkacağı” kabul 
edilmektedir.1 

Gerçekten de işe iade davası ile işçi, 
işverence gerçekleştirilen feshin geçersiz 
olduğunu, ve bu feshin geçersizliğinin 
tespiti ile işe iadesine ve aynı koşullarda 
işyerinde çalışmaya devam etmesi 
gerektiğine karar verilmesini mahkemeden 
talep etmektedir. 

Kıdem ve ihbar tazminatları ise iş 
sözleşmesinin sona ermesine bağlı 
alacaklardır. İş akdinin feshinin geçersizliğin 
tespiti talebi ile açılan işe iade davasının 
devam ettiği süreçte işçinin iş akdi 
yerleşmiş içtihatlar gereği askıda kabul 
edilmekte ve ortada geçerli bir fesih olup 
olmadığı işe iade davasında verilen karar 
neticesinde netleşmektedir. Buna göre 
işverence açıklanan fesih iradesine karşı 
işe iade davası yoluna başvurulmuş ise; 
feshe bağlı alacaklar olan kıdem-ihbar 
tazminatının talep edilebilmesi için  işe 
iade davasının kesinleşmesi gerektiği 
yönünde verilen karar, hem işe iade talep 
edilip hem de feshin geçerli kabul edilmesi 
halinde ödenmesi gereken kıdem-ihbar 
tazminatlarının talep edilmesine yönelik 
çelişkili taleplerin de önüne geçmektedir. 

1  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2011/50211E., 2014/446K., 20.012014 

tarihli kararı
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VPN Kayıtlarının Tek Başına Fazla Mesai Yapıldığının 
İspatı İçin Yeterli Olup Olmadığına İlişkin Bam Kararı 
İncelemesi

DAVANIN KONUSU: 

Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden 
Kaynaklanan)

DAVA:

Davacı vekili dilekçesinde özetle; 
müvekkili davacının davalı bünyesinde 
Uygulama Geliştirme Departmanında 
yazılım ekibi bünyesinde yazılım 
Geliştirme Uzmanı olarak görev aldığını, 
bu süre içerisinde yönetim tarafından 
beklenen proje yoğunlukları ve işlerin 
çokluğu nedeniyle sürekli bir fazla mesai 
çalışması yapmak durumunda kaldığını, 
01.11.2010 tarihinde Ekip Sorumlusu 
olarak atandığını, daha önce içinde 
bulunduğu ekibin sorumluluğundaki 
Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak yaptığı 
görevlerin yanı sıra yönetimden gelen 
iş taleplerinin ekip üyelerine dağıtılması, 
işlerin ve projelerin takibi ve durumlarının 
yönetime raporlanması görevlerinin de 
sorumluluklarına dahil olduğunu, 28 Ocak 
2014 tarihine kadar çeşitli zamanlarda ekip 
isminin değişerek en son Özel Projeler 
Ekip Sorumlusu olarak aynı sorumluluk ve 
görevlerle çalışmaya devam ettiğini, aynı 
şekilde bu süre içerisinde de yönetim 

tarafından beklenen proje yoğunlukları 
ve işlerin çokluğu nedeniyle sürekli bir 
mesai çalışması yaptığını, 28 Ocak 2014 
tarihinden ayrıldığı 14 Kasım 2014 tarihine 
kadar da Operasyon Destek grubunda 
Ekip Sorumlusu olarak görev aldığını, davalı 
şirkette mesai saatlerinin; şirket merkezinde 
normal çalışma saatlerinin 08;30 - 17:30, 
davalı şirketin Teknokent ofisinde (Davalı 
Şirket İştiraki: C Bilişim Teknolojileri ve 
Telekomünikasyon Hizmetleri A. Ş.) ise 
normal çalışına saatlerinin 09:00 - 18:00 
arası olduğunu, çoğu zaman istenilen proje 
ve işlerin tamamlanması için hafta içi saat 
20:00 ye kadar 2-3 saat mesaiye kaldığını 
ve çoğu zamanda bu sürenin saat 22:00 
ye kadar uzadığını, hatta bazı günlerde 
gece geç saatlere kadar da çatışmasının 
mevcut olduğunu, ayrıca hafta sonları, o 
hafta sonunun en az 1 tam günü olmak 
üzere dönem dönem her hafta sonu fazla 
çalışma yapıldığını, müvekkili davacının 
uzaktan erişim (VPN) ile bağlanarak yapmış 
olduğu çalışmaların sürelerinin ise davalı 
şirketin veri tabanında elektronik olarak 
saklandığını, bu kayıtlar istendiğinde 
mevcut durumun ortaya çıkacağını iddia 
ederek, fazla mesai ücretinin en yüksek 
banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan 
tahsiline karar verilmesini talep ve dava 
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi’nin 2017/135 E. 
2019/407 K. Sayılı ve 12.3.2019 Tarihli Kararı

etmiştir. Davalı vekili dilekçesinde özetle; 
davacının iddia ettiği fazla mesainin 
zamanaşımına uğradığını, davacının uzun 
yıllar bordroda yazılı olan tutarları aldığını, 
bu güne kadar da itirazda bulunmadığını, 
özellikle ücret hesap pusulalarına 
bakıldığında davacının itirazda bulunma 
süresini de geçirerek imzasına onay 
verdiğini, bu anlamda belgedeki rakamları 
her seferinde kabul ettiğinin hukuki bir 
gerçek olduğunu, davacının imzaladığı 
iş sözleşmesinde de yazılı olduğu üzere 
yasal yıllık 270 saate kadarki fazla mesai 
ücretlerinin de almakta olduğu ücretlerinin 
içinde olduğunu, davacının iddiasının 
asılsız ve dayanaksız olduğunu, davacının 
fazla çalışma yapmasını gerektiren iş 
potansiyeli olmadığından davacı iddiası 
ve taleplerinin hukuka aykırı olduğunu 
savunarak, zamanaşımı definin de 
değerlendirilmesiyle haksız davanın 
reddini istemiştir.

YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ; 

İlk Derece Mahkemesi tarafından; 
“..davacının davalı işverenliğe ait işyerinde 
01/07/2008-14/11/2014 tarihleri arasında 
en son brüt 12.250,63 TL ücretle çalıştığı, 
davacının haftalık yasal çalışma süresini 
aşan çalışması olduğu ve davacının her 
fazla çalıştığı saat için fazla çalışma ücretine 
hak kazandığı, davacının fazla çalışma ücret 
alacağının ödendiğinin davalı işverenlikçe 
ispatlanamadığı, bir işçinin günlük normal 
çalışma süresinin üzerine sürekli olarak 
fazla çalışma yapması hayatın olağan 
akışına aykırı olacağından, hastalık, mazeret, 
izin gibi nedenlerle belirtilen şekilde 
çalışılamayan günlerin olması kaçınılmaz 
olacağından, fazla çalışma ücretinden 
de yüzde otuz oranında hakkaniyet 
indirim yapılması gerçek duruma uygun 
düşeceğinden davanın kısmen kabulüne..”, 
karar verildiği anlaşılmıştır.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 
ÖZETİ:

Dava; fazla mesai alacağının tahsili talebine 
ilişkindir.

Taraf vekillerinin istinaf sebepleri açısından 
istinaf sebepleri ve kamu düzeni ile bağlı 
ve sınırlı olarak dosya üzerinde yapılan 
incelemede; Davacının, davalı banka 
işyerinde 01/07/2008-14/11/2014 tarihleri 
arasında Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak 
çalıştığı anlaşılmaktadır.

Taraflar arasındaki temel uyuşmazlık konusu 
fazla mesai alacağının varlığı ve miktarına 
ilişkindir.

İlk derece mahkemesince yapılan 
yargılama sonucunda, 31/05/2016 tanzim 
tarihli ek bilirkişi raporunda yer alan 
hesaplamalara dayanarak ve takdiri indirim 
uygulanmak suretiyle 32.526,89 TL alacağa 
hükmedilmiştir. İncelenen bilirkişi raporunda, 
davacının imzaladığı iş sözleşmesinde fazla 
mesainin ücrete dahil bulunduğuna yönelik 
hükmün dikkate alınarak yıllık 270 saati aşan 
çalışmaların, işyeri kapı giriş-çıkış kayıtlarına ve 
VPN bağlantısı ile evden yapılan çalışmalara 
göre belirlendiğinin raporda açıklandığı, son 
ücretin, fazla mesainin dahil olduğu ücretten 
aylık 22,5 saatlik ücrete dahil fazla mesaiye 
denk gelen kısmı düşülerek belirlendiği, 
önceki dönem ücretlerinin ise asgari ücrete 
oranlama suretiyle belirlendiği görülmektedir.
Bu kapsamda, davalı vekilinin ücret tespitinde 
fazla mesailer için ödenen kısmın çıkarılması 
gerektiğine yönelik itirazı (davacı vekilinin 
bu yönde istinaf bulunmadığı da gözetilerek) 
yersizdir. Ancak dosyada dönem bordroları 
bulunduğundan asgari ücrete oranlama 
yöntemi hatalıdır.

Davacı vekili istinaf başvurusunda, iş 
sözleşmesinin 5.maddesinde yer alan fazla 
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çalışmanın ücrete dahil olduğuna yönelik 
kuralın emek gaspı olduğuna dair itirazda 
bulunmuştur. Sözleşme serbestisi ilkesi ve 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 41.maddesinin 
"Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 
ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz." şeklindeki 
sınırlayıcı hükmü karşısında itiraz yerinde 
değildir.

Davalı vekili, VPN bağlantı kayıtlarında 
içeriğin belli olmadığını, cihazın evde açık 
kaldığı sürenin çalışma süresinin tespiti 
için yeterli olmadığını beyanla fazla mesai 
tespitine itiraz etmiştir. Yapılan incelemede, 
VPN kayıtlarının gerçek çalışma süresini 
ortaya koymadığı gibi bu yönde çalışma 
yapılması hususunda işverenin bir talimatı 
olduğu yönünde de kayıt bulunmadığı 
dikkate alınarak itiraz yerinde görülmüştür. 
Dosyaya sunulan ve işe giriş çıkış saatlerini 
ortaya koyan mesai çizelgelerine göre 
tespit yapılmalıdır. Nitekim Dairemizce 
görevlendirilen bilirkişinin 24/01/2019 
düzenleme tarihli raporu yukarıda 
açıklanan kabul doğrultusunda hesaplama 
içerdiğinden itibar edilerek yeniden 
hüküm kurulması gerekmiştir. Tespitin işyeri 
kayıtlarına göre yapılması nedeniyle ve 
davacı vekilinin takdiri indirim uygulanmaması 
gerektiği yönündeki istinaf itirazı da dikkate 
alınarak tespit edilen alacak miktarına indirim 
uygulanmamıştır. Bu kapsamda, tespitin giriş 
çıkış kayıtları ile sınırlandırılarak yapılması 
nedeniyle de davacı vekilinin izin, rapor ve 
tatil günlerinin düşülmesi gerektiğine yönelik 
itirazı da karşılıksız kalmıştır.

Davalı vekili istinaf başvurusunda prim 
ödemelerinin fazla mesai hesabından 
düşülmesi gerektiği yönünde itirazda 
bulunmuştur.

Prim, çalışanı özendirici ve ödüllendirici bir 
ücret ödemesi olup işverence işçiye garanti 
edilmiş bir temel ücretin üzerine belirli bir 

usule bağlı olarak ödenen ek bir ücrettir. 
İşverenin istek ve değerlendirmesine bağlı 
olabileceği gibi, sözleşme gereği olarak 
da verilebilir. Fazla mesai ise kural olarak 
4857 sayılı İş Kanunu’na göre, kanunda 
yazılı şartlar çerçevesinde, haftalık 45 saati 
aşan çalışmalardır. İşçi fazla mesai yapsın 
yapmasın prim ödemesi var ise bu ek 
ücrete hak kazanır. Bu nedenle de ödenen 
prim alacağının fazla mesai ücretinden 
mahsubuna gidilemez.(Yargıtay 9.HD, 
27/06/2016, 2015/4625-2016/15326). Ancak, 
mesaisi artıkça prim alacağı artacağından, 
fazla mesai alacak miktarının tespitinde 
sadece zamlı kısmının (% 50) hesaplanması 
gerekir. Dairemizce görevlendirilen bilirkişi 
raporunda bu hususa dikkat edilerek 
hesaplama yapıldığından davalı itirazı 
karşılıksız kalmıştır.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde; dosya 
kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri 
sürülen istinaf sebepleri ile kamu düzeni 
dikkate alındığında, davacı vekilinin istinaf 
başvurusunun yukarıda açıklandığı üzere 
yeniden yapılan hesaplamalar doğrultusunda 
KISMEN KABULÜ ile ilk derece 
mahkemesince verilen kararın kaldırılarak 
yeniden hüküm kurulmasına, davalı vekilinin 
istinaf başvurusunun ise ortaya çıkan sonuç 
üzerine hükmedilen miktar gözetilerek 
REDDİNE ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm 
tesis edilmiştir.

II. OLAYIN ÖZETİ

Somut olay davacının, işçilik alacaklarının 
tahsili talebiyle ikame ettiği dava sonucunda 
hükmedilen fazla mesai ücreti alacağının; 
vpn kayıtlarına yani işverenin resmi 
kayıtlarına dayandığı, bu sebeple hakkaniyet 
indirimi uygulanmasının hukuka aykırı 
olduğu yönünde istinaf itirazı üzerine yapılan 
inceleme neticesinde ilk derece mahkemesi 
kararının kaldırılmasıdır.

III. İNCELENECEK HUKUKİ SORUN

İnceleme konusu olan kararda üzerinde 
durulacak husus; vpn kayıtlarının başlı başına 
fazla mesai yapıldığının ispatı için yeterli olup 
olmadığıdır.

IV. HUKUKİ DEĞERLENDİRME

a. Hukukumuzda Azami Çalışma Süreleri 
ve Fazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesinin 
1. fıkrasında bir işçinin haftalık çalışma 
süresinin en fazla kırk beş saat olabileceği, 
aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin çalışılan 
günlere eşit yayılacağı; yer altı maden 
işlerinde çalışan işçilerin çalışma sürelerinin 
ise haftada en çok otuz yedi buçuk saat 
olmak üzere, günlük yedi buçuk saati 
geçemeyeceği, devamında aynı maddenin 
2. fıkrasında ise günlük azami çalışma 
süresinin herhalde 11 saati aşamayacağı 
hüküm altına alınmıştır. Ayrıca kural 
olarak işçilerin gece postalarında çalışma 
sürelerinin 7,5 saatten fazla olamayacağı, 
yalnızca turizm, özel güvenlik ve sağlık 
hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı 
onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin 
üzerinde gece çalışması yaptırılabileceği 
belirtilmiştir.

Bu kapsamda; haftalık 45 saati aşan 
çalışmaların fazla çalışma olarak kabul 
edilmesinin yanı sıra; haftalık çalışma 
süresinin 45 saati aşıp aşmadığına 
bakılmaksızın günlük azami çalışma süresi 
olan 11 saati aşan ve yine gece postalarında 
çalışan işçiler bakımından 7,5 saati aşan 
çalışmaların fazla çalışma olarak kabul 
edileceği düzenlenmiştir. Her bir saat fazla 
çalışma için verilecek ücretin normal çalışma 
ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 
elli yükseltilmesi suretiyle hesaplanarak 
işçiye ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

b. Fazla Çalışma Yapıldığının ve Karşılığının 
Ödendiğinin İspatı Hususu

4857 Sayılı İş Kanunu'nda fazla çalışmanın 
ispatı ile ilgili olarak özel bir hüküm 
bulunmadığından; fazla çalışmanın ispatı genel 
hükümlere tabidir. Bu kapsamda fazla mesai 
yaptığını işçi, fazla mesai ücretinin ödendiğini 
de işveren ispat etmekle yükümlüdür. 
Yerleşik Yargıtay kararlarında da belirtildiği 
üzere; fazla çalışma yapıldığı iddiasında 
fiili bir olgu söz konusu olduğundan kural 
olarak işçi, fazla çalışma yaptığını her türlü 
delille ispat edebilmektedir. Fazla çalışmanın 
ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle 
işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri 
iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla 
çalışmanın bu tür belgelerle kanıtlanamaması 
durumunda tarafların somut uyuşmazlıkta 
dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca 
gidilebilmektedir. Bunun dışında herkesçe 
bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz 
önüne alınarak, işçinin fiilen yaptığı işin niteliği 
ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup 
olmadığı araştırılmaktadır.

İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği 
ispat edilinceye kadar kesin delil 
niteliğindedir. Bordronun sahteliği ileri sürülüp 
ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla 
çalışma alacağının ödendiği kabul edilmektedir.

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma 
ücretinin ödendiği anlaşılıyorsa, işçi 
tarafından gerçekte daha fazla çalışma 
yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. 
Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha 
fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının 
bulunması hâlinde, bordroda görünenden 
daha fazla çalışmanın ispatı her türlü 
delille söz konusu olabilir. Buna karşın, 
bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması 
durumunda dahi işçinin geçerli bir belge ile 
bordroda yazılı olandan daha fazla çalışmayı 
ispatlaması mümkündür.
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İşçinin imzasını içermeyen ücret 
bordrolarında; fazla çalışma tahakkuku 
bulunması ve tahakkuk eden miktarların 
karşılığının ödendiği durumlarda ise; 
tahakkuku aşan fazla çalışmaların her türlü 
delille ispatlanabileceğini, tahakkuku aşan 
fazla çalışma hesaplandığında, bordrolarda 
yer alan fazla çalışma ödeme tutarları 
mahsup edilmesi gerektiğini belirtmektedir. 
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2017/10160 E., 
2019/8879 K., 16.04.2019 tarihli kararı)

Bu bağlamda fazla mesai ödendiğine dair 
ispat şartının yerine getirilebilmesi için 
bordroların işçi tarafından imzalanmış olması 
gereği öne çıkmaktadır.

c. Fazla Çalışma Yapıldığının 
İspatı Hususunda VPN Kayıtlarının 
Değerlendirilmesi

İstanbul BAM 31. Hukuk Dairesi kararının 
gerekçesinde de açıklandığı üzere; fazla 
mesai yapıldığının ispatı hususunda vpn 
kayıtları tek başına yeterli görülmemekledir. 
Bunun sebebi; vpn kayıtlarının başlı başına 
mesainin başlangıç ve bitiş saatlerini 
belirlemede elverişli olmamasıdır. Personelin 
vpn kayıtlarına göre aktif olduğu, yani söz 
konusu bilişim sistemi içerisinde bulunduğu 
zamanlarda fiilen çalışmaması veya ilgili 
personel yerine başka bir kişinin bilgisayar 
başında bulunması, bu kişinin iş dışındaki 
süreçlerle meşgul olması mümkündür.

Kararda da belirtildiği üzere; fazla mesai 
yapıldığının ispatında esas alınması gereken 
husus vpn kaydının açık olması yani kişinin 
ilgili yazılım programında çevrimiçi olması 
değil, personelin görev tanımı kapsamında 
olan işlerle ilgili vpn programı üzerinden fiilen 
çalışmasıdır. Karara konu olan somut olayda; 
dosyaya sunulan işe giriş çıkış saatlerini 
gösteren mesai çizelgeleri ile vpn kayıtlarının 

uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple 
de; çalışma saatlerini ispata elverişli olmayan 
vpn kayıtlarına itibar edilmemiştir. 
Ancak söz konusu karardan; fazla mesainin 
ispatında vpn kayıtlarına itibar edilmesinin 
mümkün olmadığı sonucu çıkarmamalıdır. 
Dosya kapsamındaki diğer delillerin, vpn 
kayıtlarıyla uyumlu olması, vpn kayıtlarındaki 
çalışma saatlerini desteklemesi durumunda; 
diğer deliller birlikte değerlendirilmek 
kaydıyla vpn kayıtlarına itibar edilmesi 
mümkündür.

Konuyla ilgili olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 
tarafından verilen kararda1; “…Somut olayda, 
yukarıda anılı bozma ilamında davacının 
çalıştığı şubeden, çalıştığı dönemler itibariyle 
kullandığı bilgisayarların açılış kapanış 
saatlerini gösterir kayıtlar tespit edilmeli, 
gerektiğinde bilirkişiye yerinde inceleme 
yapma yetkisi de verilerek, işyeri giriş çıkış 
ile bilgisayar kayıtları, varsa mesai formları 
ve emsal dava dosyalarındaki tespitlerle 
örtüştüğü noktada davacı tanıklarının 
beyanları ile birlikte değerlendirilmek 
suretiyle yeniden rapor alınmalı…” şeklinde 
gerekçeyle vpn kayıtlarına, diğer deliller ile 
örtüşmesi durumunda itibar edilebileceği 
belirtilmiş vaziyettedir.

1   Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 21.6.2021 tarih ve 2021/6185 E., 

2021/10507 K. sayılı kararı. (https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ibb/files/dsp.

php?fn=9hd-2021-6185.htm&kw=`2021/6185`&cr=yargitay#fm)

SONUÇ

Netice itibariyle; incelediğimiz Bölge Adliye Mahkemesi kararı çerçevesinde, vpn 
kayıtlarının tek başına fazla mesai yapıldığının ispatı için yeterli görülmediği sabit 
olmakla birlikte; her bir somut uyuşmazlıkta ayrı ayrı değerlendirilmek koşuluyla, 
dosya kapsamında mevcut olan diğer delil ve/veya vakıaların vpn kayıtlarını doğrular 
nitelikte olması yani farklı delillerle de desteklenmesi halinde vpn kayıtlarına da itibar 
edilebileceği hususu atlanmamalıdır.



KARAR İNCELEMELERİ

91İş'te Hukuk 

KARAR İNCELEMELERİ

5

90 İş'te Hukuk 

KARAR ÖZETİ

“İşçinin, bildirim süresi tanımak suretiyle 
fesih yoluna gitmesi halinde de, işverence 
yeni iş arama izni verilmesi gerekir. 
Gerçekten Kanunda sadece bildirim 
süresinden söz edilmiş, bu süreyi işçinin 
ya da işverenin tanımış olması arasında 
ayrım yapılmamıştır. İşçinin ihbar öneli 
tanımak suretiyle feshinden sonra da iş 
arama ihtiyacı devam edebilecektir. Hatta 
işçi bu arada yeni bir iş bulmuş olsa dahi, iş 
arama ihtiyacı devam eder. Çünkü iş arama 
iznini değerlendirerek daha iyi bir iş bulma 
imkânına kavuşabilecektir.” 

TARAFLARIN İSTEMLERİ VE YEREL 
MAHKEME KARARI;  

Davacı, haklı bir sebep olmadan iş 
sözleşmesinin feshedildiğini beyan ederek 
davalıdan kıdem tazminatı ile bir takım 
işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini 
istemiştir. Davalı, davanın reddini istemiştir.
Yerel Mahkemece toplanan deliller ve 
bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararı 
davalı vekili temyiz etmiştir.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ KARARI;

“Bildirim süresi içinde işçiye iş arama 
izni verilip verilmediği noktasında taraflar 
arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 27. maddesinde, 
“Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni 
bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini 
iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan 
vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi 
günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse 
iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu 
kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu 
kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı 
günden evvelki günlere rastlatmak ve bu 
durumu işverene bildirmek zorundadır. 
İşveren yeni iş arama iznini vermez 
veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin 
ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni 
esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin 
kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın 
alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin 
ücretini yüzde yüz zamlı öder” şeklinde 
kurala yer verilmiştir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin 
iş sözleşmesinin feshinde işçiye tanınması 
gereken bildirim süresi, işçiyi fesihten 
sonraki hayata hazırlamak için önemlidir. 
Bildirim süresi sonunda işten ayrılacağını 
bilen işçi, bu süre içinde bir başka iş 
arayarak bir başka işyerinde çalışabilmek 
için girişimlerde bulunabilecektir. Ancak 
bu süre içinde iş görme borcunu eksiksiz 
yerine getirmesi gereken işçinin, yeni iş 
aramasının güçlükleri de ortadadır. Bu 
nedenle yasa koyucu, bildirim süresi içinde 
işverence işçiye yeni iş araması için izin 
verilmesini öngören düzenlemeye gitmiştir.

İşçinin İhbar Süresinde Yeni Bir İş Bulması Halinde 
İş Arama İzninin Kullandırılmasına İlişkin Karar 
İncelemesi
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Yargıtay 22. HD. 2014/19880E, 2015/33173K Sayılı ve 01.12.2015 Tarihli Kararı

Yeni iş arama izni, bildirim süresi tanınarak 
yapılan fesihlerde söz konusu olur. 
İşverence Kanun'un 25. maddesine 
dayanılarak yapılan fesihlerde böyle bir 
yükümlülük olmadığı gibi, belirsiz süreli iş 
sözleşmesinin bildirim süresi tanınmaksızın 
derhal fesihte ya da bildirim sürelerine 
ait ücretin veya ihbar tazminatının peşin 
ödendiği hallerde yeni iş arama izni 
verilmesi gerekmez.

İşçinin, bildirim süresi tanımak suretiyle 
fesih yoluna gitmesi halinde de, işverence 
yeni iş arama izni verilmesi gerekir. 
Gerçekten Kanunda sadece bildirim 
süresinden söz edilmiş, bu süreyi işçinin 
ya da işverenin tanımış olması arasında 
ayrım yapılmamıştır. İşçinin ihbar öneli 
tanımak suretiyle feshinden sonra da iş 
arama ihtiyacı devam edebilecektir. Hatta 
işçi bu arada yeni bir iş bulmuş olsa dahi, iş 
arama ihtiyacı devam eder. Çünkü iş arama 
iznini değerlendirerek daha iyi bir iş bulma 
imkânına kavuşabilecektir.

Somut olayda, davacının iş sözleşmesinin 
davalı tarafından, 24.04.2012 tarihinde, 
yazılı bildirim olmaksızın ve çalışma 
süresine göre, davacıya hak etmiş olduğu 
ihbar süresi kullandırılmadığı anlaşılmıştır. 
Mahkemece; 4857 sayılı Kanun'un 17. 
maddesinde belirlenen süreler gözetilerek 
ihbar tazminatının kabulü isabetlidir. 
Ancak ihbar tazminatı istemi kabul edilen 
davacının, aynı zamanda iş arama izni 
ücretini talep edemeyeceği hususu 
gözetilmeksizin, karar verilmiştir. Buna göre; 
ihbar süresi içerisinde, davacının çalıştığı 
ve buna karşılık olarak ihbar tazminatının 
ödeneceğine karar verilmesine göre aynı 
süre için iş arama izni verilemez. Anılan 
gerekçelerle, iş arama izni ücreti talebinin 
reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı 
şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir.”

HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ VE 
SONUÇ;

4857 sayılı İş Kanunun 27.maddesinde 
düzenlenen iş arama izni, bildirimli 
fesihlerde ihbar süresi sonunda iş 
sözleşmesi sona erecek olan işçinin yeni 
bir iş bulma ihtiyacını karşılaması adına 
getirilmiş bir imkandır. İş arama izninin 
çalışanın iş sözleşmesinin hangi tarafça 
feshedilmesi halinde doğacağı ve işçinin 
bu sürede yeni bir iş bulması halinde iş 
arama izninin devam edip etmeyeceği 
tartışma konusu olup Yargıtay 22. Hukuk 
Dairesinin 01.12.2015 tarihli kararı ile bu 
durum açıklığa kavuşmuştur.

Karar içeriğinde öncelikle; ilgili maddenin 
düzenleniş şekli gözetildiğinde, iş akdinin 
bildirim süresi tanımak suretiyle sadece 
işveren tarafından feshedildiği hallerde 
değil işçi tarafından feshedilmesi halinde 
de iş arama izninin işçiye sağlanması 
gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla ihbar 
önelinin işveren ya da işçi tarafından 
tanınmış olması fark edilmeksizin iş akdinin 
bildirim sürelerine uyularak feshedilmesi 
halinde iş arama izni verilecektir.

İkinci tartışma konusu, işçinin bildirim 
süresi tanımak suretiyle iş akdini 
feshetmesinden sonra ihbar süresinde 
çalışmaya devam ederken başka bir iş 
bulması durumunda iş arama izni kullanım 
hakkının devam edip etmeyeceğidir. 
22. HD tarafından verilen kararda 
bu husus çalışanın iş arama ihtiyacı 
kapsamında değerlendirilerek işçinin 
bildirim süresi henüz başlamadan ya 
da bildirim süresi içerisindeyken yeni 
bir iş bulması ihtimalinde dahi iş arama 
ihtiyacının devam ettiği belirtilmiş, bu 
duruma gerekçe olarak işçinin daha 
iyi bir iş bulma imkânına sahip olması 
gösterilmiştir.
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Sonuç olarak; Yargıtay 22. HD Kararında da belirtildiği üzere;

• İşçinin iş sözleşmesinin işçinin kendisi ya da işveren tarafından ihbar 
sürelerine uyularak dolayısıyla işçinin ihbar süresinde çalışmasına dayalı olarak 
sonlandırılması halinde işçi iş arama iznine hak kazanır;

• İşçinin bu süreçte yeni bir iş bulması ihtimalinde dahi iş arama izni hakkı, çalışanın 
izin süresince başkaca teklifleri değerlendirilerek daha iyi bir iş bulması ihtimaline 
karşı devam etmektedir. 

DAVACI İSTEMİNİN ÖZETİ:
 
Davacı vekili, müvekkillerinin 27/12/2002 - 
21/07/2016 tarihleri arasında davalı şirkette 
çalıştığını; en son aylık net 2.802,00 TL 
ücret aldığını, ancak bordrolarda daha 
düşük gösterildiğini, işyerinde 1 öğün 
yemek verildiğini, yılda 1 maaş ikramiye 
ödendiğini ve araç tahsis edildiğini, 
hafta içi 5 gün 08:00 - 18:15 ve cumartesi 
08:00 - 15:00 arasında çalışma olduğunu 
ancak bu süreleri de aşan çalışmalar 
yapmak zorunda kaldığını; yarım saat 
ara dinlenmesi kullandırıldığını, iş akdinin 
haksız olarak feshedildiğini iddia ederek 
kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai 
ücretinin davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.

DAVALI CEVABININ ÖZETİ:

Davalı vekili, belirsiz alacak davası 
açılamayacağını, fazla çalışma ücretinin 
zamanaşımına uğradığını; davacının 
müvekkilleri şirketin sahiplerinin dayısının 
oğlu olduğunu, akrabalık sebebiyle 
davacının kendisi ve ailesine yapılan 
ödemelerin şirketin değil, sahiplerin 
şahsi destekleri olduğunu, davacıya 
araç verildiğini, en son aylık 1.950,00 TL 
ücret ödendiğini; davacının müdür olarak 
kendi mesai saatlerini belirleme yetkisi 
olduğunu, fazla mesaiyi gerektirir bir iş de 
yapılmadığını ve satışların çoğunun mail 

üzerinden yapıldığını savunarak davanın 
reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ 
ÖZETİ:
 
İlk Derece Mahkemesince, dosya 
kapsamına tazminatsız fesih olgusunu 
ispata yönelik herhangi bir delil 
sunulmamış olması nedeniyle davacının 
iş akdinin feshinin haksız olduğu ve 
davacının fazla mesai iddiasını ispatladığı 
gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne 
karar verildi.
 
İSTİNAF BAŞVURUSU:
 
İlk Derece Mahkemesinin kararına 
karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda 
bulunmuştur.
 
Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:
Bölge Adliye Mahkemesince, tarafların 
karşılıklı iddia ve savunmalarına, 
dayandıkları belgelere, hukuki 
ilişkinin nitelendirilmesine, İlk Derece 
Mahkemesinin objektif, mantıksal ve 
hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki 
verilerle çelişmeyen tespitlerine ve 
uyuşmazlığa uygulanması gereken 
hukuk kuralları ile İlk Derece Mahkemesi 
kararında yazılı gerekçeler dikkate alınarak 
davalının istinaf talebinin esastan reddine 
karar verilmiştir.
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İşçinin Whatsapp Grubunda İstifa Ettiğini Bildirmesi

Yargitay 9. Hukuk Dairesi E.2016/5422, K.2017/2300k Sayili ve 21.02.2017 
Tarihli Kararı
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TEMYİZ BAŞVURUSU:
 
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
 
GEREKÇE:
 
1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, 
dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa 
uygulanması gereken hukuk kuralları ile 
hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, taraflar 
arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, 
yargılama ve ispat kuralları ile temyiz olunan 
kararda belirtilen gerekçelere göre davalı 
vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki 
temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.   
 
2- Davacı iş akdine haksız olarak son 
verildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar 
tazminatı talebinde bulunmuş, davalı ise 
davacının kendi işini kurmak için istifa 
ederek işten ayrıldığını savunmuştur. Ancak 
dosya kapsamında bulunan işten ayrılma 
bildirgesi incelendiğinde davacının imzasının 
bulunduğu ve işten ayrılma nedeni olarak 
kod 3 (istifa) çıkış kodunun gösterildiği 
anlaşılmıştır. Ayrıca davacı tarafından şirket 
whatsApp grubuna gönderilen mesajda 
şirket çalışanlarına yönelik olarak "merhaba 
g…an yağlama cihazlarındaki 14 yıllık 
çalışma hayatımı bitirmiş bulunmaktayım 
herkes hakkını helal etsin" şeklinde 
açıklama yapıldığı görülmüştür. Buna göre 
davacının işten kendisinin ayrıldığının kabulü 
gerekirken yazılı şekilde iş akdine haksız 
bir şekilde son verildiğinin kabulü ile kıdem 
ve ihbar tazminatı taleplerinin hüküm altına 
alınması hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: 

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi 
kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı 
BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Bölge 
Adliye Mahkemesine, dosyanın İlk Derece 
Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan 
temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye 
iadesine,  06/12/2021 tarihinde oybirliği ile 
karar verildi. 

KARARIN İNCELENMESİ: 

Söz konusu karar, tarafımızca incelenirken iki 
başlık altında ele alınacaktır:

İlki whatsapp kayıtlarının iş yargılamasında 
delil olarak kabul edilmesi, diğeri ise işçinin 
whatsapp grubunda yer verdiği ancak 
ayrıca ve açıkça “istifa” kaydı içermeyen 
beyanlarının, dosya kapsamında yer  alan 
ve işveren tarafından dosyaya sunulan diğer 
deliller de göz önünde bulundurularak, istifa 
iradesi olarak değerlendirilmiş olması. 
Teknolojik gelişmeler sonucu insanların 
haberleşmek üzere çok sık şekilde 
kullanmakta olduğu uygulamalardan biri de 
whatsapp’tır. Usul kuralları gereği davada 
ispat vasıtası olarak kullanılan deliller, kesin 
ve takdiri delil olarak ikiye ayrılmaktadır. 
HMK'nun 199. maddesinde "Uyuşmazlık 
konusu vakıaları ispata elverişli yazılı 
veya basılı metin, senet, çizim, plan, 
kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses 
kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki 
veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları 
bu Kanuna göre belgedir." Düzenlemesi 
yer almaktadır. Dolayısıyla, whatsapp 
kayıtlarının da elektronik ortamdaki veri 
mahiyetinde yazılı bir delil olarak kabul 
edilebileceği görüşünde olduğumuz için, 

Yüksek mahkemenin hukuka uygun şekilde 
elde edilmiş bir whatsapp kaydına dosya 
kapsamında delil olarak değerlendirmiş 
olması isabetlidir. 

Bilindiği gibi iş mevzuatımızda iş 
sözleşmesinin istifa suretiyle sona ermesine 
ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Ancak, işçi tarafından istifa ile iş ilişkisinin 
sonlandırılması, iş sözleşmesinin feshin 
sonuçlarını doğurur. Nitekim Yargıtay’ın 
ilke kararlarında işçinin haklı bir neden 
bulunmaksızın ve bildirim süresine 
uyulmaksızın iş sözleşmesini feshi, istifa 
olarak değerlendirilmektedir.
Fesih, niteliği itibariyle tek taraflı bir hukuki 
işlemdir. Sözleşmenin taraflarından birisinin 
sözleşmeyi sona erdirmeye yönelik 
karşı tarafa varması gereken bir irade 
açıklamasıdır. Fesih bildirimi herhangi bir 
şekle tabi değildir. Fesih bildirimi yazılı 
yapılabileceği gibi sözlü veya örtülü (zımni) 
şekilde de yapılabilir. 

İşçi fesih beyanında “sözleşmeyi 
feshediyorum”, “istifa ediyorum” şeklinde 
açık bir ifade kullanabileceği gibi “bir 
daha bu işyerine adım atarsam ne olayım”, 
“bugünden itibaren benim yerime bir eleman 
aramaya başla” gibi sözlerle sözleşmeyi 
feshetme iradesini ortaya koyabilir. (ÇELİK/
CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s.441-442; 
SÜZEK, s.506-507; EYRENCİ/TAŞKENT/
ULUCAN, s.185; NARMANLIOĞLU, s.355; 
ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s.441)
İş sözleşmesini fesheden taraf, fesih 
nedenini bildirmişse bu nedenle bağlıdır. 
Daha sonra iş sözleşmesini haklı neden 
niteliğinde de olsa, başka bir nedenle 
feshettiğini ileri süremez. Dolayısıyla, 
inceleme konusu karara konu davayı 

açarken davacının, dava dilekçesinde 
yer verdiği iddialarının iş sözleşmesini 
sona erdirme anındaki beyanlarıyla tutarlı 
olmadığı, 03 istifa kodlu işten ayrılış 
bildirgesine işverenlikçe alınmış olan 
imzanın, işveren tarafça yapılan savunmaları 
ispata da yaradığı anlaşılmaktadır. İşe giriş 
ve işten ayrılış bildirgelerine imza alınması 
önerilerimizin, söz konusu karar kapsamında 
isabetli bir tavsiye olduğu da teyit edilmiştir. 
Diğer taraftan,  iş yargılamasında işçi 
yararına yorum ilkesinin istismar edilebildiği 
malumdur. Söz konusu karar, dürüstlük 
kurallarına da aykırı hareket ederek, hakkını 
kötüye kullanabilen işçilerin hak iddialarının 
dinlenmemesi gerektiği yönünden de 
emsal mahiyette bir karar da olduğu 
düşünülmektedir. 
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CUMARTESİ GÜNÜ YILLIK İZİN 
HESABINDAN SAYILIR MI? 

Cumartesi günü kural olarak iş günüdür ve 
aksi iş sözleşme ile kararlaştırılmamışsa yıllık 
izin hesabında sayılmalıdır. 

02.03.2021 tarihli Yargıtay 9. HD., E. 
2021/897 K. 2021/5272 sayılı kararı ile 
kapatılan 22. Hukuk Dairesi ile birleşen 
9. Hukuk Dairesince akdi tatil günlerinin, 
yıllık izin sürelerinden düşülmemesi 
gerektiği kararına varılmıştır. Söz konusu 
karara konu olayda; davanın tarafı olan 
Davalı işyerinde uygulanan toplu iş 
sözleşmesinde yer alan “Haftalık Çalışma 
Süresi” başlıklı 12 nci maddesinde, “Haftalık 
çalışma süresi 45 saattir. Diğer hususlarda 
ve vardiyalı çalışmalarda yasa hükümleri 
uygulanır.” “Vardiyalı çalışma sistemi dışında; 
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve 
Cuma günleri 9 saat çalışılır.” “Cumartesi 
günü işçiler dinlendirilir. Pazar Günü 
Hafta Tatilidir.” düzenlemesi, aynı toplu iş 
sözleşmesinin “Yıllık Ücretli İzin” başlıklı 
25 inci maddesinde ise “… Yıllık Ücretli İzin 
günlerinin hesabında izin süresine rastlayan 
Ulusal Bayram, ve Genel Tatil günleri izin 
süresinden sayılmaz” düzenlemelere 
dikkat çekilmiştir. Yüksek mahkemece 
yapılan değerlendirmede; Mezkûr toplu iş 
sözleşmesi düzenlemelerinden, tarafların 
hafta tatili olarak kabul ettiği pazar günü 
haricinde Cumartesi günü de dinlendirilme 
günü olarak belirlenmiş ve burada cumartesi 
günü “hafta tatili” olarak adlandırılmadığı gibi 
yıllık ücretli izin hesabında da izin süresine 
ekleneceğine ilişkin açık bir düzenlemeye 

yer  verilmemiştir.  Açıklaması öne çıkmakta 
ve somut uyuşmazlık özelinde TİS’te yer 
alan hükümden yola çıkılarak Cumartesi 
günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi 
gerektiği yolunda görüş bildirilmiştir. 

Aynı dairenin sonraki tarihli bir başka 
kararında da cumartesi gününün yıllık 
izinden sayılmaması için açık bir düzenleme 
olması gerektiği ifade edilmiştir.  “.. taraflar 
arasında cumartesi gününün hafta tatili 
olarak belirlendiğine dair iş sözleşmesi ya 
da herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. 
Bu bakımdan davacının yıllık izin hesabında 
cumartesi günlerinin sayılmaması gerektiği 
yönündeki iddiası yerinde değildir.” T.C 
YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2021/ 8616 
Karar: 2021 / 15270 Karar Tarihi: 02.11.2021

Dolayısıyla sorunun cevabı için; somut olay 
şartları dikkate alınması gerekir: Şayet, iş 
sözleşmesi ve yürürlükte olan yazılı işyeri 
kuralları arasında Cumartesi günü çalışma 
olmayacağı ve cumartesi günlerinin yıllık izin 
hesabından sayılmayacağı yönünde açık 
bir düzenleme yoksa cumartesi günlerinin 
işverenlikçe iş günü olarak kabul edildiği 
ve yıllık izin hesabında sayılması gerektiği 
sonucuna varılmalıdır.

YABANCI UYRUKLULARIN ÇALIŞMA 
İZİN BAŞVURUSU, ÇALIŞMA İZNİ 
ALINMAMASININ SONUÇLARI

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzni 
Kanunu uyarınca Türkiye’de çalışmak 
isteyen yabancıların çalışma izni alması 
gerekmektedir.

İş Hukuku Yalnızca Teorik Çalışmalarla Sınırlandırılmayan, Aslında 
Her Gün Hepimizin İç İçe Olduğu Bir Alan. Peki Uygulamada En Çok 
Hangi Sorunlarla Karşılaşıyoruz? Bu Bölümde Sıkça Karşılaşılanları ve 
Sizden Gelen Soruları Cevaplandırmaya Çalıştık.
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Öğrenim amacı hariç Türkiye’de en az 6 
ay süreli oturma izni olan yabancılar için 
işverence Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na online olarak çalışma izni 
başvurusunda bulunulması şarttır.

Oturma izni bulunmayan hallerde ise 
kişi; hangi ülke vatandaşı ise o ülkedeki 
T.C. dış temsilciliğine giderek oturma 
izni başvurusunda bulunması ve buradan 
verilecek 16 haneli referans nosu ile 
de yine işveren tarafından Bakanlık’a 
çalışma izni başvurusu yapılması 
gerekecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
resmi internet sitesinde de yayımlanan 
güncel bilgiler uyarınca;

KEP hesabı zorunluluğu bakımından

KEP; 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı 
Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 
gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı 
Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından 
alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir. 
Buna göre;

• Yurtiçinden ve yurt dışından yapılacak 
her türlü çalışma izin başvurusunda; 
ilgili işverenin,

• Yurtiçinden bağımsız çalışma izni veya 
süresiz çalışma izni başvurusunda; 
adına çalışma izni talep edilen 
yabancının Elektronik Tebligata Elverişli 
KEP hesabının bulunması zorunludur.

Elektronik imza zorunluluğu bakımından

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; 
Güvenli Elektronik İmza, elle atılan 
imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli 
Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin 
senet hükmünde olacağı, bu verilerin 
aksi ispat edilinceye kadar kesin delil 
sayılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Bakanlık’a yapılan çalışma 
izin başvurularında ibraz edilen verilerin 
bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru 
sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına 
alınması amacıyla 5070 Sayılı Elektronik 
İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların 
çalışma izin başvurularının Elektronik İmza ile 
yapılması zorunludur.
Bu detay uyarınca e-imza zorunluluğunun 
yalnızca işverene getirildiğini ve çalışma izni 
başvurularının e-imza ile yapılması gerektiği 
anlaşılmaktadır.

• Çalışma izni başvurusu yapılmaması ve 
çalışma izni olmayan kişiyi istihdam etme 
durumunda aşağıdaki idari para cezaları 
gündeme gelecektir.

Öte yandan; çalışma izni bulunmadan Türkiye’de 
çalıştığı tespit edilen yabancılar, sınır dışı edilmek 
üzere İç İşleri Bakanlığı’na bildirilecektir. Bu 
durumda; çalışma izni bulunmayan yabancının 
ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri 
ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları 
ve gerektiğinde sağlık harcamaları işverence 
karşılanacak; bu masrafların Göç İdaresi tarafından 
karşılanması halinde ise İdare’nin işverene rücu 
hakkı bulunacaktır.

İDARİ PARA CEZALARI 2022

Çalışma izni olmayan yabancı 
çalıştıran işverene veya işveren 
vekiline (her bir yabancı için)

16.066,00-TL

Çalışma izni olmaksızın bir işverene 
bağlı olarak çalışan yabancıya

6.421,00-TL

Çalışma izni olmaksızın bağımsız 
çalışan yabancıya

12.854,00-TL

Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. 
maddesinde belirtilen sürelerde 
yerine getirmeyen;  
– Bağımsız veya süresiz çalışma izni 
ile çalışan yabancıya
– Yabancı çalıştıran işverene (her bir 
yabancı için)

1.067,00-TL
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YENİ İŞ ARAMA İZNİ NASIL KULLANILIR, 
KULLANMAYAN İŞÇİ NE TALEP EDEBİLİR?

4857 sayılı İş Kanunu 27. maddesinde “yeni 
iş arama izn” düzenlenmiştir. Kanundaki 
düzenlemeye göre; 

1- Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye 
yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama 
iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi 
yapmadan vermeye mecburdur. 

Buna göre yeni iş arama izni bildirim 
süresi tanınarak yapılan fesihler açısından 
söz konusudur. İşverence Kanunun 25. 
Maddesine dayanılarak yapılan fesihlerde 
böyle bir yükümlülük olmadığı gibi, belirsiz 
süreli iş sözleşmesinin bildirim süresi 
tanınmaksızın derhal feshinde ya da bildirim 
sürelerine ait ücretin veya ihbar tazminatının 
eşin ödendiği hallerde yeni iş arama izni 
verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.1

Yine ihbar önelinin işçi tarafından verilmesi 
durumunda da işçi yeni iş arama iznine 
hak kazanacaktır. Yargıtay içtihatlarında da 
belirtildiği üzere; “4857 sayılı İş Kanununun 
27. Maddesindeki düzenleme anlamında 
ister işveren isterse işçi önel vererek 
feshetsin, işçiye günde 2 saat iş arama izni 
verilmesi gerekir.”2 

2- İş arama izninin süresi günde iki saatten 
az olamaz ve işçi isterse iş arama izin 
saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. 
Ancak iş arama iznini toplu kullanmak 
isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden 
evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu 
işverene bildirmek zorundadır.

Yasal düzenlemeye göre iş arama 
izni bildirim süreleri içerisinde günse 2 
saatten az olmamak üzere verilir. Günlük 
iki saatlik iş arama izni süresi asgari 
olarak belirlenmiş olup, taraflarca günlük 

iki saatten daha fazla iş arama izni 
kararlaştırılabilecektir. 

“İş arama izni ancak işçinin istemi ile toplu 
olarak kullandırılabilir. İşçinin bu konudaki 
talebini işverene önceden bildirmesi ve 
iş arama izni toplamını işten ayrılacağı 
günden önceki günlere karşılık gelecek 
şekilde ayarlaması şarttır. İşçinin usulüne 
uygun toplu kullanma talebini işverenin 
kabulü zorunludur.

İş arama izninin kullanılma zamanını 
işveren belirler. İşçinin kendiliğinden bu 
izni kullandığını belirterek ayrılması doğru 
değildir. Zira ihbar öneli içinde iş görme 
borcu eksiksiz devam etmektedir.”3

3- İşveren yeni iş arama iznini vermez 
veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin 
ücret işçiye ödenir. İşveren iş arama izni 
esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin 
kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın 
alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin 
ücretini yüzde yüz zamlı öder. 

Yeni iş arama izni, işçinin ihbar öneli içinde 
çalıştırıldığı günler için geçerli olur. İşçinin 
hafta tatili, bayram ve genel tatil izinlerini 
kullandığı günler için iş arama izni verme 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Çalışılmayan 
günler için iş arama izni verilmesi 
gerekmediğine göre, iş arama izin ücretine 
de hak kazanılmayacaktır.4

Örneğin; 6 hafta ihbar öneli verilerek 
gerçekleştirilen bir fesihte, işçi yeni iş 
arama iznini kullanmaksızın çalışmış ise 
işçi hafta tatilleri çıkarıldığında 6 x 7 =42, 
42-6 (hafta tatili) = 36 gün çalışmış olacak 
ve 36 gün için iş arama izni hesaplanması 
gerekecektir. Yeni iş arama izni ücreti; (saat 
ücreti x2) x işçinin hak kazandığı iş arama 
izin süresi şeklinde hesaplanabilecektir. 
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İş arama izni kısmî süreli iş sözleşmesiyle 
ya da çağrı usulü ile çalışan işçiler 
yönünden de geçerlidir. Mevsimlik olarak 
çalışan işçilere ihbar öneli tanınması 
gerektiğinden iş arama izinleri de 
verilmelidir. İşçinin iş sözleşmesinin 
askıda olduğu bir dönemde ihbar öneli 
kullandırıldığında, işçiden iş görmesi 
beklenmeyeceğinden iş arama izni 
verilmesi gerekmez. Ancak ihbar öneli 
içinde askı süresinin bitmesi halinde 
işçi kalan bildirim süresi içinde iş 
görme edimini yerine getirmek zorunda 
olduğundan, böyle bir durumda işçiye 
iş gördüğü günler için iş arama izni 
verilmelidir5

İş arama izninin kullandırıldığını ispat yükü 
işveren üzerindedir. İşveren iş arama izninin 
toplu ya da günlük kullanıldığına ilişkin yazılı 
belge ile ispat şartını yerine getirmelidir. 

ASKERE GİDEN İŞÇİNİN ASKERLİK 
BİTİMİNDE İŞE GERİ ALINMASI ZORUNLU 
MUDUR?

Bilindiği gibi muvazzaf askerlik hizmeti, iş 
akdinin sona erme nedenlerinden biridir. 
1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte 
olan 14. Maddesinin 1. Fıkrasının 3. Bendine 
göre “muvazzaf askerlik hizmeti” sebebiyle 
iş akdinin feshedilmesi halinde işçiye kıdem 
tazminatının ödenmesi gerekmektedir. 
Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 31. 

Maddesinde “Muvazzaf askerlik ödevi 
dışında, manevra veya herhangi bir sebeple 
silah altına alınan veyahut herhangi bir 
kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden 
işten ayrılan işçilerin iş sözleşmelerinin 
işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay 
sonra işverence feshedilmiş sayılacağı” 
düzenlenmektedir. Şu durumda, muvazzaf 
askerlik veya bunun dışında herhangi bir 
kanundan doğan çalışma veya herhangi 
bir sebeple silah altına alınma hallerinde 
iş akdinin sona ermiş sayıldığı kanunlarda 
düzenlenmektedir.  Peki belirtilen şekilde 
işten ayrılan/iş akdi işverence feshedilmiş 
sayılan personeller bu hizmet süreleri sona 
erdiğinde önceki işverenleri tarafından işe 
alınmak zorunda mıdır? 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 31. Maddesine 
göre “Herhangi bir askeri ve kanuni ödev 
dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin 
sona ermesinden başlayarak iki ay içinde 
işe girmek istedikleri takdirde işveren 
bunları eski işleri veya benzeri işlerde 
boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak 
ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o 
andaki şartlarla işe almak zorundadır.” 
Madde metninden açıkça anlaşıldığı üzere; 
sadece muvazzaf askerlik nedeniyle işten 
ayrılan kişiler değil herhangi bir askeri ve 
kanuni ödevi dolayısıyla işinden ayrılan 
işçilerin de önceki işverenleri tarafından 
işe alınmaları zorunludur. İşçinin böyle bir 
imkandan yararlanabilmesi için söz konusu 
askerlik ödevinin bitmesinden başlayarak 
iki ay içerisinde işverene başvurması 
gerekmekte olup iki aylık süreden sonra 
yapılan başvuruların işverence kabulü 
zorunlu değildir. Kanundaki ifadeye göre 
işverenin işçiyi işe geri alma zorunluluğu 
yalnızca işten ayrılmadan önceki işiyle 
sınırlı olmayıp, boş yer varsa benzer işler 
için veya boş yer yoksa boşalacak ilk iş 
için ve diğer adaylardan öncelikli olacak 

1 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2012/32958E., 2014/21253K., 23.06.2014 
tarihli kararı
2 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2011/47893E., 2013/35038K., 26.12.2013 
tarihli kararı (Uğur Ocak, Feshe Bağlı İşçilik Alacakları, 2015)
3 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2017/18641E., 2017/9417K., 25.04.2017 
tarihli kararı
4 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2020/4142E., 2021/433 K., 12.01.2021 
tarihli kararı
5 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2012/32958E., 2014/21253K., 23.06.2014 
tarihli kararı
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şekilde geniş tutulmuştur.  Buna karşılık; 
işçinin başvuru anında eski işi veya eski 
işinin benzeri işlerde boş yer yok ise 
işçinin eski işiyle veya benzeri işle ilgisi 
olmayan işlerde işverenin yeniden işçiyi 
işe alma yükümlülüğü yoktur.1 Bununla 
birlikte, işverenin işçiyi “o anki” şartlarla 
işe alması zorunlu olduğundan, işçinin 
işe alınması halinde, başvurduğu tarihteki 
emsal ücretten ve başvuru tarihinde 
işyerinde uygulanan sosyal haklardan 
yararlandırılması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Aranan şartlar bulunduğu halde, işçinin 
talebini kabul etmeyip işçiyi işe geri 
almayan işveren, işe alınma isteğinde 
bulunan eski işçiye 3 aylık ücret tutarında 
tazminat ödemekle yükümlüdür. Kanun 
metninde ödenecek ücretin hangi tarihteki 
ücret olduğu ve/veya çıplak/giydirilmiş 
ücretten mi ya da net/brüt ücretten mi 
ödeneceği konusunda bir düzenleme 
bulunmamakla birlikte emsal kararlarda da 
bu yönde bir detay tespit edilememektedir. 
Kanaatimizce, bu durumdaki işçiye 
ödenmesi gereken tazminatın hesabında, 
işe başlatmama tazminatının hesabına 
ilişkin ilkeler kıyasen uygulanmalı ve 
ödemenin işverenin başvuruyu kabul 
etmediği tarihteki çıplak brüt ücret 
üzerinden yapılması gerekmektedir. 

İHBAR SÜRELERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ 
İLKESİ NEDİR?
İHBAR SÜRELERİ BÖLÜNEREK 
KULLANDIRILABİLİR Mİ?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesindeki 
düzenleme uyarınca; belirsiz süreli iş 
sözleşmelerinin feshinden önce durumun 
diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir. 

Bildirim şartına uymayan taraf, diğer tarafa 
bildirim süresine ilişkin ücret tutarında 
tazminat ödemek zorundadır. Bu süreler 
asgari olup sözleşmeler ile artırılabilecek 
ise de çalışan aleyhine olacak şekilde 
kısaltılması mümkün değildir.

Görüleceği üzere İş Kanunu’nda; çalışanın 
açıkça düzenlenmiş ise de ihbar sürelerinde 
çalışmaya ilişkin detaylı düzenlemelere yer 
verilmemiştir. Bu noktada yerleşik Yargıtay 
kararları yol göstermektedir.

İhbar süreleri bütünlük arz ettiğinden ihbar 
sürelerinin bölünmek suretiyle kullanılması / 
kullandırılması hukuken mümkün değildir ve 
bu kural hem işçiyi hem de işvereni bağlayıcı 
niteliktedir. İhbar sürelerinin bir (1) gün dahi 
eksik kullanılması durumunda ihbar süresinin 
hiç kullanılmadığı varsayılmaktadır. Buna 
göre, ihbar sürelerinin bölünmezliği ilkesi 
gereği, ihbar sürelerinde çalışılan günler 
dikkate alınmaksızın ihbar tazminatına tam 
olarak hükmedilmesi gerekecektir.
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İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan 
işçi için, bildirimin diğer tarafa 
yapılmasından başlayarak iki hafta 
sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar 
sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer 
tarafa yapılmasından başlayarak dört 
hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar 
sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer 
tarafa yapılmasından başlayarak altı 
hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, 
bildirim yapılmasından başlayarak 
sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

1  Antalya BAM 10. HD. 2020/2659E, 2020/2608K, 21.12.2020
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uygulamasına göre, ihbar öneli verilerek 
iş sözleşmesinin feshi halinde iş 
sözleşmesi önelin bitiminde feshedilmiş 
olur. Önel süresinin tamamı çalışılmadan 
süre bitiminden önce fesih halinde ise 
önel verilmemiş sayılır ve bu suretle iş 
sözleşmesini fesheden taraf diğer tarafa 
ihbar öneline ait ücretin tamamını tazminat 
olarak ödemek durumundadır. İhbar önelinin 
bölünmezliği ilkesinin 4857 Sayılı İş Kanunu 
ya da iş sözleşmesinde öngörülen öneller 
bakımından farklı uygulanması mümkün 
değildir. Sözleşme ile arttırılan süre de dahil 
olmak üzere ihbar öneli bütünlük arz eder 
ve bölünerek uygulama yapılması mümkün 
değildir.

Örneğin, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 
2017 tarihli emsal bir kararında; 
işyerindeki kıdemine göre 4 haftalık 
ihbar süresi olan davacı işçiye 13 gün 
ihbar süresi kullandırıldığı, buna göre 15 
gün kullandırılmayan ihbar süresi kaldığı 
gerekçesiyle 15 günlük ihbar tazminatına 
hükmedilmesinin hatalı olduğu ve ihbar 
önelinin tamamına göre ihbar tazminatına 
hükmedilmesi gerektiği hüküm altına 
alınmıştır.1

FASILALI ÇALIŞMALARDA YILLIK İZİN 
ÜCRETİ 

Yıllık ücretli izin doğrudan Anayasa’nın 
dinlenme hakkından doğmaktadır. 
Anayasada temel hak ve hürriyetler içinde 
düzenlenen dinlenme hakkı anayasal 
düzeyde güvence altına alınmıştır. 
Anayasa’nın  50. maddesinde “Dinlenmek, 
çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram 
tatili ile yıllık ücretli izin hakları ve şartları 
kanunla düzenlenir” şeklinde belirttiği üzere 
yıllık ücretli izin hakkının şartlarının yasal 
düzenlemeye bırakmıştır. 

Yıllık izine hak kazanmak için yasaya göre, 
aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde 
en az 1 yıl çalışmış olmak gerekmektedir. 
Bu bir yıllık sürenin işverenin aynı işyerinde 
geçmiş olması gerekmemektedir. Açık 
yasal düzenleme gereği, aynı işverenin 
değişik işyerlerinde geçen sürelerin toplamı 
dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Aralıklı 
çalışmalarda da bu süreler toplanmaktadır. 
Bir başka anlatımla, iş sözleşmesi sona 
eren bir işçinin aynı işverenlikte tekrar 
çalışmaya başlaması halinde bütün süreler 
toplanarak toplam çalışma süresi bulunup, 
buna göre yıllık izne hak kazanma süresi 
hesaplanacaktır. Örneklemek gerekirse, 
ilk çalışma süresi 5 ay olan bir işçi, aynı 
işverenliği aynı veya farklı bir işyerinde tekrar 
çalışmaya başladığında 7 ay çalıştıktan sonra 
yıllık izine hak kazanmış olacaktır. 
Bu 1 yıllık süre ise fiili çalışma süresi 
değildir. Yasa 55. maddesinde çalışılmış 
gibi sayılan süreleri de belirterek bu 1 yıllık 
süre açısından hangi durumların hesaba 
katılacağını sıralamıştı: 

İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu 
hastalıktan ötürü işine gidemediği günler 
yıllık izin bakımından, bildirim süresinin 6 

SONUÇ:

4857 Sayılı İş Kanunu’nda ihbar önelinde 
çalışmanın ne şekilde yapılacağına 
ilişkin açık bir düzenleme bulunmuyor 
ise de ihbar süresinin bölünmezliği 
ilkesi gereği ihbar süresinin tam olarak 
kullandırılmaması karşısında tüm 
süreden sorumlu olunacağı göz ardı 
edilmemelidir.

1 Yargıtay 9. HD 2017/3847 E., 2017/4142 K. ve 16.03.2017 tarihli 

kararı
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hafta aşmasından fazla olamaz. İşçinin 
çalışma süresine göre, bildirim/ihbar 
süresinin 6 hafta aşmasından sonraki süre 
çalışılmış gibi dikkate alınmaz.

Kadın işçilerin doğumdan önceki ve 
doğumdan sonraki çalışmadıkları yasal 
izinler, yıllık izin bakımından çalışılmış 
gibi kabul edilir. Bu süre, Kadın işçilerin 
doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra 
sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı 
haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. 
Çoğul gebelik halinde doğumdan önce 
çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki 
hafta süre eklenir. 

İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında 
manevra veya herhangi bir kanundan dolayı 
ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği 
günlerin yılda 90 güne kadarı yıllık izin 
bakımından çalışılmış gibi kabul edilir. 
Zorlayıcı bir nedenle, çalıştığı işyerinin 
aralıksız bir haftadan fazla tatil edilmesi 
sonucu çalışmadan geçirdiği zamanın 15 
günü yıllık izin bakımından çalışılmış gibi 
kabul edilir. Ancak burada işçinin işe tekrar 
başlaması şartı da aranmaktadır.
  
Yasanın 66.maddesinde belirtilen çalışma 
süresinden sayılan zamanlar:

Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
3153 sayılı Kanuna dayanılarak 
çıkarılan yönetmeliğe göre röntgen 
muayenehanelerinde çalışanlara pazardan 
başka verilmesi gereken yarım günlük 
izinler.

İşçilerin arabuluculuk toplantılarına 
katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, 
bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini 
yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata 
göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve 
toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili 
uluslararası kuruluşların konferans, kongre 

veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi 
olarak katılması sebebiyle işlerine devam 
edemedikleri günler.

Yasa tarafından belirlenen işçiye; evlenmesi 
veya evlat edinmesi ya da ana veya 
babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun 
ölümü halinde tanınan üç gün, eşinin 
doğum yapması halinde ise beş gün ve 
işçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli 
veya süreğen hastalığı olan çocuğunun 
tedavisinde, hastalık raporuna dayalı 
olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri 
tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde 
toptan veya bölümler halinde on güne kadar 
tanınan ücretli mazeret izinleri yıllık izin 
bakımından çalışılmış gibi kabul edilir. 
İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 
kısa çalışma süreleri yıllık izin bakımından 
çalışılmış gibi kabul edilir. Aynı şekilde işçi 
tarafından kullanılmış olan yıllık ücretli izin 
süresi de yıllık izin bakımından çalışılmış gibi 
kabul edilmektedir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Yasada 
sayılan bu sürelerin tamamı, 1 yıllık sürenin 
hesabında çalışılmış gibi kabul edilir. İşçinin 
aralıklı çalışmasında da bu haller hizmet 
süresi içinde kabul edilecektir. 
Sonuç olarak yıllık izne hak kazanmak 
için aranan 1 yıllık sürenin hesaplanması, 
işçinin aralıklı çalışmasında her bir hizmet 
süresinin toplanması ile bulunur. Her yeni işe 
girişte sürenin sıfırlandığını kabul etmenin 
yasanın açık düzenlemesine uygun olmadığı 
değerlendirilmektedir.  

HAFTA TATİLİ VE ARA DİNLENME 
SÜRELERİNİN KULLANIMI

I.Hukukumuzda Çalışma Süreleri 
Çalışma süreleri; işçinin dinlenme ve sosyal 
yaşam sürelerinin belirlenmesi, iş sağlığı ve 
güvenliği açısından emniyetli çalışma alanının 
oluşturulması gibi nedenlerle iş hukukunun 
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en önemli konularının başında gelmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 
çalışma sürelerine ilişkin bir tanım yer 
almamakla birlikte “İş Kanununa İlişkin 
Çalışma Süreleri Yönetmeliği”1 nin 3. 
maddesinde çalışma süresinin tanımı şu 
şekilde yapılmış vaziyettedir; “Çalışma 
süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği 
süredir. İş Kanununun 66’ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma 
süresinden sayılır...”

Yönetmelik düzenlemesinde de anlaşılacağı 
üzere hukukumuzda çalışma süresi, yalnızca 
işçinin fiilen çalıştığı süre olarak değil, 
işgücünün işveren talimatıyla çalışmak üzere 
hazır bulundurulduğu süreyi kapsar nitelikte 
düzenlenmiştir. 

I.a. Çalışılmış Gibi Sayılan ve Çalışma 
Süresine Dâhil Edilen Haller
Yukarıda da değindiğimiz üzere; İş Kanununa 
İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 
3. maddesinde yapılan atıf gereği 
hukukumuzda çalışma süresi, işgücünün 
çalışmaksızın işveren emrinde hazır 
bulunduğu süreleri de kapsamaktadır. 

Buna göre mevzuatımızda çalışmış gibi 
kabul edilen hallere ilişkin düzenleme İş 
Kanunu’nun 66. maddesinde sayılmış olup, 
şu şekildedir;

• Madenlerde, taş ocaklarında yahut her ne 
şekilde olursa olsun yeraltında veya su 
altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, 
dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine 
inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden 
çıkmaları için gereken süreler; 

• İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden 
başka bir yerde çalıştırılmak üzere 
gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler; 

• İşçinin işinde ve her an iş görmeye 
hazır bir halde bulunmakla beraber 

çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek 
boş geçirdiği süreler; 

• İşçinin işveren tarafından başka bir yere 
gönderilmesi veya işveren evinde veya 
bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi 
bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl 
işini yapmaksızın geçirdiği süreler;

• Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına 
süt vermeleri için belirtilecek süreler;

• Demiryolları, karayolları ve köprülerin 
yapılması, korunması ya da onarım ve 
tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden 
uzak bir mesafede bulunan işyerlerine 
hep birlikte getirilip götürülmeleri 
gereken her türlü işlerde bunların 
toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp 
getirilmeleri esnasında geçen süreler.

Bu sağdığımız süreler, işçinin haftalık çalışma 
süresinin dolayısı ile hafta tatili hak edişi 
bakımından dikkate alınacaktır. 

II. Hafta Tatili Hak Edişi Bakımından 
Çalışılmış Sayılan Süreler ve Hafta Tatilinin 
Kullanılması
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde; 
çalışanların tatil gününden önce aynı 
kanunun 63. maddesine göre belirlenen 
iş günlerinde çalışması koşuluyla, yedi 
günlük zaman dilimi içerisinde en az yirmi 
dört saat kesintisiz şekilde dinlenme 
verilmesi gerektiği belirtilerek “hafta 
tatili” açıklanmıştır. 4857 Sayılı Kanun’un 
63. maddesine göre olağan çalışma 
süresi haftada en çok kırk beş saattir. Bu 
kapsamda haftalık kırk beş saatlik çalışmayı 
tamamlayan kişiler hafta tatiline hak 
kazanmaktadır. 

Aynı kanunun 46. maddesinin 2. fıkrasında 
ise; hafta tatili hak edişi bakımından 
çalışılmış gibi hesaba katılan süreler tek tek 
izah edilmiş vaziyettedir. Şöyle ki;
• Çalışmadığı halde kanunen çalışma 

süresinden sayılan zamanlar,
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• Günlük ücret ödenen veya ödenmeyen 
kanundan veya sözleşmeden doğan 
tatil günleri,

• Evlilik ve ölüm izni süreleri,
• Bir haftalık süre içinde kalmak kaydıyla 

işveren tarafından verilen diğer izinler,
• Bir haftalık süre içinde kalmak kaydıyla 

hekim raporuyla verilen hastalık ve 
dinlenme izinleri süreleri.

Yukarıda sayılan süreler hafta tatili hak 
edişi bakımından çalışılmış süreler olarak 
dikkate alınacaktır.

Aynı kanunun 46. maddesinin 3. fıkrasına 
göre; zorlayıcı ve ekonomik bir sebep 
olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın 
bir veya birkaç gününde işveren 
tarafından tatil edilmesi halinde haftanın 
çalışılmayan günleri hafta tatiline hak 
kazanmak için çalışılmış sayılır.

Ayrıca işin bir haftadan fazla bir süre 
ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı 
sebepler ortaya çıktığı zaman, zorlayıcı 
sebeplerden ötürü çalışılmayan günler 
için işçilere ödenen yarım ücret, hafta 
tatili günü için de aynı şekilde ödenmek 
durumundadır.2 

Konuyla ilgili; kısmi süreli iş sözleşmesi 
kapsamında (part-time) çalışmasını 
sürdüren personellerin hafta tatiline 
hak kazanıp kazanmayacağı hususudur. 
Yargıtay’ın önceki dönemde verdiği 
istikrarlı kararlarında kısmi süreli iş 
sözleşmesiyle çalışanların haftalık 45 saat 
olan çalışma süresini tamamlamadığından 
hafta tatiline hak kazanması mümkün 
olmayacağı belirtilmekteydi. Ancak 
son dönemde doktrinde kısmi süreli iş 
sözleşmesi ile çalışanların da hafta tatili 
ücretine hak kazanması gerektiğine 
yönelik görüşler bulunmakta, özellikle 
haftanın 6 günü kısmi süreli çalışma 

yapılıyorsa hafta tatili ücreti ödenmesi 
gerektiğine ilişkin yorumlar dikkat 
çekmektedir. Bu bağlamda Yargıtay’ın 
kısmi süreli çalışanların hafta tatiline hak 
kazanamayacağı hususundaki içtihadının 
değiştirme ihtimalinin mevcut olduğu, bu 
kişilerin de tam süreli çalışanlara göre 
oransal olarak hafta tatili ücretine hak 
kazanacağı görüşü değerlendirilmektedir. 
Konu hakkında doktrinde farklı görüşlerin 
mevcut olduğunu, tartışılan bir husus 
olduğunu belirtmek gerekmektedir.  

III. Hafta Tatilinin Kullandırılması 
Aşamasında Dikkat edilmesi Gereken 
Diğer Hususlar
• Bireysel ve/veya toplu iş sözleşmeleri 

ya da yönetmelik vb. düzenlemelerle 
en az yirmi dört saat olarak kesintisiz 
şekilde kullandırılması gereken hafta 
tatili süresi kısıtlanamaz. Ancak hafta 
tatilini artıran hükümler hukuken geçerli 
olacaktır.

• En az yirmi dört saat olarak kesintisiz 
şekilde kullandırılması gereken hafta 
tatili süresi bölünemez. Hafta tatilinin 24 
saatten az kullandırılması durumunda 
hafta tatili hiç kullandırılmamış kabul 
edilecektir.

• Hafta tatilinin toplu olarak kullandırılması 
mümkün değildir. Yedi günlük zaman 
dilimi içerisinde en az 24 saat olacak 
şekilde ayrı ayrı kullandırılmalıdır. 
Toplu kullanımlar hukuken geçerli 
kabul edilmemektedir. Bu durumlarda 
personel hafta tatili kullanmamış 
sayılacaktır.

• Hafta tatilinin pazar günü olması zorunlu 
değildir. Haftanın diğer günleri de hafta 
tatili kullandırılabilir.

• Yüzde usulünün uygulandığı 
işyerlerinde hafta tatili ücreti işçiye 
ödenir.

• Personelin hafta tatili gününde çalışması 
durumunda; çalışması karşılığı hak 

kazandığı ücret personele ayrıca ödenir. 
Hafta tatili çalışması aynı zamanda 
45 saati aşar, fazla mesai teşkil eder 
nitelikteyse; çalışması karşılığı ücret, 
%50 zamlı olarak ödenecektir. 

• Haftalık kırk beş saatlik çalışmadan 
sonraki 24 saatlik bir gün hafta tatilidir. 
Bu nedenle kural olarak cumartesi 
günü de iş günü kabul edilmektedir. 
Yargıtay tarafından, haftada beş gün 
çalışarak kırk beş saatlik olağan çalışma 
süresini tamamlayan ve cumartesi günü 
çalışmayıp iki gün izin yapan işçilerin; 
bir günlük izni akdi, idari izin olarak, 
diğer bir günü hafta tatili olarak kabul 
edilmektedir. Bu durumdaki işçiler 
açısından haftalık çalışma günü sayısına 
bakılmaksızın; hafta tatili süresi 1 gün 
olarak kabul edilmektedir. 

IV. Hukukumuzda Ara Dinlenme Süreleri 
ve Kullanımı
Ara dinlenme süreleri, çalışma hayatı 
içerisinde kritik öneme sahip olan, etkin 
ve verimli çalışma ortamının oluşturulması, 
personellerin dinlenmeleri ve gün 
içindeki ihtiyaçlarının karşılanması adına 
düzenlenmiş sürelerdir. 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 68. maddesine 
göre;

• Dört saat veya daha kısa süreli işlerde 
on beş dakika,

• Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate 
kadar (yedi buçuk saat dâhil) süreli 
işlerde yarım saat,

• Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde 
bir saat ara dinlenme süresi verilmesi 
gerektiği düzenlenmiştir.

Söz konusu süreler asgari nitelikte olup, 
kural olarak aralıksız (kesintisiz) olarak 
kullandırılması gerekmektedir. Ancak 
bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki 
gelenekler ve işin niteliği göz önünde 

tutularak sözleşmeler ile aralı olarak 
kullandırılabilmektedir.

Kural olarak; 4857 Sayılı Kanun 63. 
maddesi hükmüne göre, günlük çalışma 
süresi on bir saati aşamayacağından, 68. 
maddenin belirlediği yedi buçuk saati 
aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik 
ara dinlenmesi süresinin, günlük en çok 
on bir saate kadar olan çalışmalarla ilgili 
olduğu kabul edilmektedir. 

Ancak, çalışma hayatı içerisinde 
günde on bir saati aşan çalışmalar 
mevcut olduğunda; on bir saatten 
fazla çalışmalarda en az bir buçuk saat 
olarak kullandırılması gerektiği yerleşik 
Yargıtay içtihatları gereği kabul edilmiş 
vaziyettedir.3

Ara dinlenme süreleri, bireysel ve/veya 
toplu iş sözleşmeleri ya da yönetmelik 
vb. düzenlemelerle kısıtlanamaz, ancak 
ara dinlenme sürelerini artıran hükümler 
hukuken geçerli olacaktır.

İşyerindeki işçilere ara dinlenme 
süreleri aynı veya değişik saatlerde 
kullandırılabilmektedir. Ara dinlenme 
süreleri, çalışma süresinden 
sayılmamaktadır.

1 06.04.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25425

2 4857 Sayılı Kanun’un 46. Maddesinin 4. fıkrası (https://www.mevzuat.

gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857-20140910.pdf)

3 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 09.01.2018 tarih ve 2016/4991 E., 2018/11 

K. sayılı kararı; “…Uygulamada yedi buçuk saatlik çalışma süresinin 

çok fazla aşıldığı günlük çalışma sürelerine de rastlanılmaktadır. İş 

Kanunu'nun 63. maddesi hükmüne göre, günlük çalışma süresi on bir 

saati aşamayacağından, 68. maddenin belirlediği yedi buçuk saati 

aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi süresinin, 

günlük en çok on bir saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul 

edilmelidir. Başka bir anlatımla günde on bir saate kadar olan (on bir saat 

dâhil) çalışmalar için ara dinlenmesi en az bir saat, on bir saatten fazla 

çalışmalarda ise en az bir buçuk saat olarak verilmelidir…”
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KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ 
HESABINA DAHİL EDİLMESİ GEREKEN 
SOSYAL HAKLAR HANGİLERİDİR? 
HESAPLAMADA NELERE DİKKAT 
EDİLMELİDİR?

1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte 
olan 14. Maddesine göre işçilere ödenmesi 
gereken kıdem tazminatının hesabında, 
işçiye sağlanmış olan para ve para ile 
ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan 
menfaatlerin göz önünde tutulması gerektiği 
düzenlenmiştir. Ayrıca, yerleşmiş içtihatlar 
gereği aynı hesaplama yöntemi ihbar 
tazminatı için de geçerlidir. 

Kanun metni ve konuyla ilgili Yargıtay 
kararları çerçevesinde; işverence sağlanan 
bir menfaatin tazminata esas ücrete ilave 
edilebilmesi için aşağıdaki şartların varlığı 
gerekmektedir; 

• Para veya para ile ölçülmesinin mümkün 
olması, 

• İşçiye menfaat sağlama amacıyla 
verilmiş olması,

• Devamlılık arz etmesi veya belli 
periyotlarla düzenli olarak ödenmesi.

Emsal kararlar ve uygulamada en sık 
rastlanan örnekler çerçevesinde ele almak 
gerekirse; ikramiye, devamlılık arz eden 
prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, 
aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı 
ve benzeri ödemeler tazminat hesabında 
dikkate alınması gereken ödemelerdir. 
Bunlara ilave olarak; işverenlerce sağlanan 
bayram harçlıkları, yılbaşı paketleri, erzak 
yardımı, temizlik ve gıda gibi yardımlar da 
kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarına 
dahil edilmelidir. Ayrıca, işçiye sağlanan özel 
sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası 
prim ödemeleri de para ile ölçülebilen 
menfaatler kavramına dahil olup tazminata 
esas ücrete eklenmelidir.1 Yine yerleşmiş 

Yargıtay içtihatlarına göre, dil tazminatı2, kasa 
tazminatı3, çocuk ve aile yardımı ile öğrenim 
yardımlarının4 kıdem ve ihbar tazminatına 
esas ücrete dahil edilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca, yukarıdaki şartları sağlayan bir 
ödemenin kıdem tazminatına dahil edilip 
edilmeyeceği konusunda yardımın ayni 
ya da nakdi olması arasında bir fark 
bulunmamaktadır. Bu açıdan ele alındığında; 
örneğin çalışana yol parası verilmesiyle, 
işçinin servisten yararlandırılması arasında bir 
ayrım söz konusu değildir. Her iki durumda 
da, işçiye sağlanan menfaatin tazminat 
hesabında dikkate alınması gerekmektedir. 
Bununla birlikte, yol ve yemek ücretleri 
bakımından ay içinde fiilen çalışılan gün 
sayısının dikkate alınması gerekmektedir. 
Bu kapsamda örneğin cumartesi günleri 
çalışılmayan veya yarım gün çalışıldığı 
için cumartesi günleri yemek verilmeyen 
işyerlerinde 22 günlük yemek ücretinin 
30’a bölünmesiyle, haftanın 6 günü çalışılan 
işyerlerinde ise 26 günlük yemek ücretinin 
30’a bölünmesiyle günlük ücrete ilave 
edilmesi gereken tutara ulaşılır.5 

Yapılan bir ödemenin tazminata esas ücrete 
dahil edilebilmesi için ”işçiye menfaat 
sağlama” şartına ilişkin olarak, kapatılan 
Yargıtay 22. HD’nin bir kararında “dosya 
kapsamına göre, araç (benzin) ve telefon 
ödeneğinin, işin ifasında kullanılması 
üzere verildiği sabit olup işçiye sağlanmış 
mali bir hak olarak değerlendirilmesi 
mümkün değildir”6 ve benzer bir diğer 
kararında “Dosya kapsamına göre, işçiye 
verilen kıyafetler işyerinde giymesi gerekli 
olan kıyafetlerdir. İşçinin işyeri dışında 
giymesine elverişli olan sosyal yardım 
niteliğinde değildir. Anılan sebeple, işçiye 
sağlanmış menfaat olarak kabul edilmesi 
ve hesaplamalara dahil edilmesi hatalı 
olmuştur.” şeklinde karar vermiştir.7  Ayrıca, 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesince verilen 
bir kararda; işverene ait kamp alanında 
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ya konaklayan ve işveren tarafından temin 
edilen bir araçla kamp yerinden işyerine 
götürülen bir işçiyle ilgili olarak; konaklama 
imkanının işçi menfaatine olması sebebiyle 
tazminata esas ücrete dahil edilmesinin 
yerinde olduğuna ancak olayda işçinin 
evinden işyerine taşınması söz konusu 
olmadığından, işçiye sağlanmış bir menfaat 
niteliğinde olmayan, kamp alanından şantiye 
alanına sevk sebebi ile belli bir miktar yol 
ücretinin ilavesiyle hesaplama yapılmasını 
yerinde bulunmamıştır.8 

Yapılan ödemelerin süreklilik arz etmesi 
kuralına ilişkin olarak ise Yargıtay 9. HD’nin 
2017/15131E, 2020/1065K ve 23.01.2020 
tarihli kararında “İşçiye devamlılık arz 
etmeyen ve bir defa yapılan ödemeler 
ise ( yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, 
hastalık yardımı, doğum yardımı, ölüm 
yardımı, izin harçlığı, fazla çalışma v.s ) 
ücretin belirlenmesinde dikkate alınamaz.” 
İfadelerine yer verildiği görülmektedir. 
Gerçekten de evlilik, sünnet yardımı, 
doğum yardımı gibi süreklilik arz etmeyen 
durumlarda yapılan arızi ödemelerin 
kıdem ve ihbar tazminatına dahil edilmesi 
yerinde olmayacaktır. Ayrıca Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi 2009/4119E, 2010/39444K ve 
23.12.2010 tarihli kararında işveren tarafından 
ödenen ve daimi nitelikte olmayan başarı 
priminin tazminata dahil edilmeyeceği kabul 
edilmiştir.

Uygulamada en sık rastlanılan sorunlardan 
biri, süreklilik arz etmesine rağmen 
dönemsel bir niteliği olmayan ödemelerin 
hangi usulde hesaba dahil edileceği 
konusudur. Belirtmek gerekir ki, dönemsel 
bir niteliği olmayan yan haklar, yıl içindeki 
toplam hak ediş tutarının 365’e bölümü ile 
günlük ücrete eklenmeli ve hesaplama bu 
suretle yapılmalıdır. Konuya ilişkin Yargıtay 
9. HD’nin 2016/16352E, 2020/5463K. ve 
11.06.2020 tarihli kararına göre “dönemsel 

bir niteliği olmayan parasal haklar 
bakımından, yıl içinde yapılan ödemelerin 
365 güne bölünmesi suretiyle bir güne 
düşen tutarın belirlenmesi yerindedir. 
Örneğin tır şoförünün yıl içinde aldığı sefer 
( yol ) primi sürekli değişiklik gösterebilir 
ve belli bir dönemin hesaplamada esas 
alınması zorluk taşıyabilir. Öte yandan, 
işçiye dini bayramlarda yılda iki kez ödenen 
harçlığın belli bir dönem için yapıldığını 
söylemek pek olası değildir. Burada yıllık 
ödeme tutarının 365 rakamına bölünmesi 
yerinde olur. Son olarak belirtmek gerekir 
ki, yılda bir kez yapılan parasal yardımların ( 
yakacak yardımı gibi ) tazminata esas ücrete 
yansıtılacağı ve yıllık tutarın 365'e bölünmesi 
suretiyle gerçekleştirileceği tartışmasızdır.” 

Buna karşılık, belirli periyotlarla yapılan 
ödemeler bakımından, yıl içinde bir 
artış yaşanması halinde ödemelerin 
ortalamasının mı alınacağı ya da yüksek 
olan son tutarın mı dikkate alınacağı konusu 
da uygulamada hatalı yorumlanabilmektedir. 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2012/330007, 
2014/26637, 15.09.2014 tarihli kararında 
konu açık şekilde ele alınmış ve “Gerçekten 
işçinin son ücreti üzerinden kıdem tazminatı 
hesaplandığına ve yıl içinde artmış olan 
ücretlerin ortalaması alınmadığına göre, 
ücretin ekleri bakımından da benzer bir 
çözüm aranmalıdır. Örneğin işçinin yıl içinde 
aldığı üç ikramiyenin eski ücretten olması 
sebebiyle daha az olması ve fakat son 
ikramiyenin işçinin son ücreti üzerinden 
ödenmesi halinde tazminata esas ücretin 
tespitinde dikkate alınması gereken ikramiye 
de bu son ikramiye olmalıdır. Hesaplamanın, 
son dilim ikramiyenin ait olduğu dönemdeki 
gün sayısına bölünerek yapılması 
hakkaniyete de uygundur. Daha somut bir 
ifadeyle, yılda dört ikramiye ödemesinin 
olması durumunda her bir ikramiye 3 
aylık bir dönem için uygulanmaktadır. 
İşçinin artmış olan ikramiyesinin ait olduğu 
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doksan güne bölünmesi suretiyle, bir güne 
düşen ikramiye tutarının bulunması, kıdem 
tazminatının son ücretten hesaplanacağı 
şeklinde yasal kural ile daha uyumlu 
olacaktır.” Denilmek suretiyle yıl içinde artış 
gösteren son tutar üzerinden hesaplama 
yapılması gerektiği net şekilde ortaya 
konmuştur. 

Yukarıda belirtilen nitelikteki menfaatler dahil 
edilmeksizin, salt çıplak ücret üzerinden 
hesaplanan tazminatların işçiye ödenmesi 
halinde eksik ifa söz konusu olmaktadır. Bu 
durumdaki işçilerin, işverenlerine karşı fark 
kıdem ve fark ihbar tazminatı davası açma 
imkanları mevcuttur. Fark kıdem ve ihbar 
tazminatına ilişkin davalar fesih tarihinden 
itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresinde 
açılabileceği gibi söz konusu fark kıdem 
tazminatı alacağına fesih tarihinden itibaren 
bankalarca mevduata uygulanan en yüksek 
faiz, fark ihbar tazminatı alacağına ise fesih 
tarihinden itibaren yasal faiz işlemektedir. 

KULLANILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETİ 
İŞ İLİŞKİSİ DEVAM EDERKEN ÇALIŞANA 
ÖDENEBİLİR Mİ?

Bilindiği üzere; 4857 Sayılı İş Kanunu’nda, 
çeşitli hal ve koşullarda kullanılmak üzere 
işçiye birçok izin hakkı tanınmaktadır. Yıllık 
ücretli izin hakkı da 4857 Sayılı Kanun’un 53. 
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, İş 
Kanunu Madde 53 uyarınca; İşyerinde işe 

başladığı günden itibaren, deneme süresi de 
içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan 
işçilere yıllık ücretli izin verilir.
İşçilere verilecek yıllık izin süresi, hizmet 
süresi;

• 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 
14 günden,

• 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 
günden ve

• 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 
günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli 
izin süreleri 4’er gün arttırılarak uygulanacak 
olup 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 
ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek 
yıllık ücretli izin süresi 20 günden az 
olamayacaktır.

Bilindiği üzere dinlenme hakkı; Anayasa ile 
güvence altına alınmış olup Anayasa’nın 50. 
maddesinde “Dinlenmek çalışanın hakkıdır.” 
denilmiştir.  Anayasal zorunluluğun ötesinde 
işçinin sosyal yaşama katılımını sağlamak; 
işyerinde verimin azalmasını, iş kalitesinin ve 
işçinin motivasyonunun düşmesini önlemek 
gibi sebeplerle birlikte çalışanları yorgunluk 
ve onun beraberinde getireceği dikkatsizlik 
sonucu uğrayabilecekleri yaralanmalı 
ya da ölümlü iş kazalarından korumak, 
işçinin bedensel ve ruhsal olarak iyiliğinin 
devamını sağlamak gibi birçok sebeple 
işçinin ara dinlenme hakkını, yıllık izinlerini 
ve hafta tatili haklarını tam olarak kullanması 
gerekmektedir.

İş Kanunu’nun “Çalışanın iş sözleşmesinin 
sona ermesinde izin ücreti” başlıklı 
59. maddesinde ise “yıllık izin ücreti” 
düzenlenmiş olup buna göre; çalışması 
sırasında hak kazanıp kullanmadığı yıllık 
izin sürelerine ait ücret, sözleşmenin sona 
erdiği tarihteki ücreti üzerinden çalışana 

1 Yargıtay 22. HD. 2017//35454E, 2017/14324K, 15.6.2017T.

2 Yargıtay 22. HD. 2014/11285E, 2015/21330K., 22.6.2015T.

3 Yargıtay 9. HD. 2016/19523E, 2019/2533K., 29.1.2019

4 Yargıtay 9. HD. 2008/24182E, 2008/17922K., 26.06.2008T.

5 Yargıtay 9. HD. 2012/6484E, 2014/9201K, 20.03.2014T.

6 Yargıtay 22. HD 2014/10747E, 2015/20198K, T. 10.6.2015 

7 Yargıtay 22. HD 2014/11636E, 2015/25191K, T. 16.09.2021

8 Yargıtay 9. HD 2020/5964E, 2020/13100K, 22.10.2020T. 
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ya da hak sahiplerine ödenecektir. Yıllık 
izin ücretine ilişkin zamanaşımı süresinin, iş 
sözleşmesinin sona erdiği tarihte işlemeye 
başlayacağına ilişkin mevzuat hükmü de 
dikkate alındığında, “yıllık izin ücretinin” 
ancak ve ancak iş sözleşmesinin sona 
ermesi halinde muaccel ve talep edilebilir 
olduğu açıkça anlaşılmaktadır. İş akdinin 
feshine kadar bu hak; yıllık ücretli izin hakkı 
iken iş sözleşmesinin sona ermesiyle yıllık 
izin ücreti olarak talep edilebilecektir.

Bu doğrultuda önemle belirtmek gerekir ki iş 
akdi devam eden çalışana, kullanmadığı yıllık 
ücretli izinlerinin karşılığında yıllık izin ücreti 
adı altında ödeme yapılmasının hukuken 
geçerliliği bulunmamaktadır.

İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETİN NET YA 
DA BRÜT OLARAK BELİRLENMESİNİN 
HUKUKİ SONUÇLARI

Ücret hesaplamaları, kural olarak brüt ücret 
üzerinden yapılır. 

Brüt ücret Finansal olarak işçinin gelirinin 
tümünü ifade eder. Maaş bordrosunda yazan 
tüm ödemelerin yani SGK priminin, damga 
vergisinin, gelir vergisinin de içinde olduğu 
ücretlerin toplamı brüt ücret olarak ifade 
edilebilir. 

Brüt ücret üzerinden yapılacak gelir vergisi 
kesintisi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü 
maddesinde belirlenen artan oranlı tarifeye 
göre belirlenmektedir. İşçinin elde ettiği 
ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi dışında 
ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80’nci maddesi 
uyarınca SGK primi yanında işsizlik sigortası 
primi ve damga vergisi kesintisi de yapılır. 
Söz konusu kesintiler doğru bir şekilde 
yapıldığı takdirde, net ücret elde edilmiş 
olacaktır. 

Uygulamada, işverenle çalışan arasında 
imzalanan iş sözleşmesi ile ücret anlaşması 
“net” olarak belirlenebilmektedir. Ücretin, 
sözleşme ile net tutar üzerinden belirlenmesi 
ile varılmak istenen amaç; brüt olarak 
hesaplanan ücretten yasal kesintiler 
yapıldıktan sonra çalışana ödenecek 
olan net tutarın ( Gelir Vergisi Kanunu’nun 
103’üncü maddesinde belirlenen artan 
oranlı tarifeye bağlı olarak) yıl sonuna doğru 
azalmamasını ve sabitlenmesini sağlamaktır. 
Bir diğer deyişle, iş sözleşmesi ile ücretin net 
belirlenmiş olması çalışan lehine gelişen bir 
uygulamadır. 

İş sözleşmesinde, ücret anlaşmasının “net” 
olarak çalışan lehine belirlenmesinden 

SONUÇ:

Yıllık izin hakkı, Anayasal temeli olan 
bir dinlenme hakkı olup işçinin iş 
sözleşmesinin devamı sırasında ücrete 
dönüşmesi ve bu haktan vazgeçilmesi 
mümkün değildir.

İşçinin iş sözleşmesinin devamı 
süresinde, kullanmadığı yıllık 
izinlere ait ücreti istemesi mümkün 
değildir. Çalışma sürerken yıllık izin 
kullanmaksızın ücretinin ödenmesi, iş 
akdinin sona ermesinden sonra aynı 
dönem için yıllık izin ücretinin talep 
edilmesine engel değildir. Zira çalışma 
sürerken yıllık izin kullandırılması 
yerine ücretinin ödenmesi yıllık izin 
hakkını ortadan kaldırmayacaktır.1

1 Yargıtay 9. HD 2016/2365 E., 2019/11395 K. ve 20.05.2019 

tarihli kararı
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sonra, işveren bu uygulamayı çalışan 
aleyhine olacak şekilde “brüt” ücret 
olarak değiştirmek isterse - işçinin eline 
geçecek ücretin yıl sonuna doğru azalacak 
olması nedeniyle - İş Kanunu madde 22 
kapsamında çalışma şartlarında esaslı 
değişiklik teşkil edecektir. 

İşveren bu kuralı değiştirmek isterse, 
çalışanlarına bilgi vererek söz konusu 
değişikliğe dair yazılı onaylarını alması 
gerekecektir. Çalışanlardan hür iradeleri ile 
yazılı onay alındığı takdirde hukuken sorun 
çıkmayacaktır. Ancak yazılı onay vermeyen 
çalışanlar yönünden, çalışma şartlarında 
esaslı değişiklik yapıldığı gerekçesiyle iş 
sözleşmelerini haklı nedenle fesih hakkına 
sahip olacak ve kıdem süresi bakımından 
yasal şartlar oluşmuşsa kıdem tazminatına 
hak kazanabileceklerdir. 

AVANS İZİN KULLANIMI HUKUKA UYGUN 
MUDUR?

Yıllık ücretli izin hakkı ve esasları 4857 sayılı 
İş Kanunu ile Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde 
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yasal 
düzenlemeye göre yıllık ücretli izne hak 
kazanabilmek için, işyerinde işe başlanılan 
günden itibaren deneme süresi de dahil 
olmak üzere en az 1 yıl çalışılmış olması 
gerekmektedir.1 (4857 s. Kanun M.53/1) 

4857 sayılı İş Kanununun 54/4 hükmü 
gereği; yıllık ücretli izne hak kazanan işçi, 
bu hakkını kural olarak gelecek hizmet 
yılı içerisinde kullanacaktır. Bu çerçevede 
henüz 1 yıl çalışma süresi dolmayan işçinin 
yıllık ücretli izin hakkı bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte; özellikle pandemi dönemi 
ile birlikte henüz hak kazanılmadan yıllık 
ücretli izin kullanılması yani “avans izin 
kullanımı” yoğun şekilde tartışılmış ve bu 
uygulamanın hukuka uygunluğuna dair 

hukuki tartışmalar yeniden gündem olmuştur. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki; 1 yıllık kıdem 
süresi dolmayan çalışanın kural olarak yıllık 
ücretli izin hakkı bulunmasa da henüz hak 
etmediği izinleri yılını doldurduktan sonra 
hak edeceği izinlerinden avans olarak 
kullanmasını engelleyen bir yasal düzenleme 
de bulunmamaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
pandemi döneminde yayımlamış olduğu 
bir genelgede2; pandeminin işyerlerinde 
yarattığı zorluklar karşısında işçilerin iş 
sözleşmelerinin devamını sağlamak adına 
avans izin mahiyetinde izin kullanılmasının 
mümkün olduğu belirtilmiştir. Buradan 
hareketle pandemi döneminde avans izin 
uygulamasına imkan verilmiş ise de avans 
iznin niteliği ve hukuka uygunluğu doktrinde 
tartışmalı bir konu olup farklı görüşler yer 
almaktadır. 

Bu görüşlerin bir kısmı, işveren tarafından 
veya işçinin talebi ve işverenin onayı ile 
avans niteliğinde yıllık izin kullanılmasının 
kanun hükmünün işçi lehine yorumlanması 
anlamına geleceğinden hukuka uygun 
olduğunu ancak birtakım şartlara ve 
sınırlamalara bağlı olarak uygulanması 
gerektiğini ifade ederken bir kısım 
görüşler hak kazanılmadan yıllık ücretli 
iznin kullanılabilmesine imkan sağlayan 
herhangi bir yasal düzenlemenin mevcut 
olmamasından dolayı mümkün olamayacağı, 
buna yönelik uygulamaların çalışanın 
bir sonraki hizmet yılındaki izin haklarını 
kısıtlayacağından anayasal dinlenme 
hakkının ihlali niteliğinde olacağı ve verilen 
bu izinlerin avans izin olarak değil İş 
Kanunu madde 55’de düzenlenen “İşveren 
tarafından verilen diğer izinler” kapsamında 
değerlendirileceğini belirtmektedir.3 

• Avans izin kullanımının hukuka 
uygun olduğunu belirten görüşler 
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incelendiğinde, bu uygulamanın sınırsız 
olamayacağı belirtilmektedir. Buna göre; 
hak edişi olmadan izin kullanımı ile bir 
sonraki yıl hak kazanılacak izinlerden 
mahsup yapılacağından belli sınırlar 
çerçevesinde, çalışanların anayasal 
dinlenme hakkını kısıtlamayacak şekilde 
izin kullanılmasına dikkat edilmelidir. 
Burada dikkat edilmesi gereken husus 
avans izin kullanımının, zorunlu hallerde 
ve işçinin hak kazanacağı izin miktarının 
tamamını içermeyecek şekilde olması 
gerektiğidir. Bu kapsamda İş Kanununun 
56/3. Maddesinde yer alan yıllık 
izinlerin bir bölümünün on günden az 
kullandırılamayacağı kuralına uyulacak 
şekilde yani çalışanın en az on günlük 
izin hakkını saklı tutmak kaydıyla avans 
izin kullanılabileceği ileri sürülmektedir.4 
Ayrıca avans iznin sadece içinde 
bulunulan yıla ilişkin kullanılmasına 
dikkat edilmesi gerektiği de ifade 
edilmiştir.

• Aksi görüşlerde ise yasal mevzuattan 
hareketle anayasal dinlenme hakkının 
bir gereği olan yıllık iznin çalışanlara 
kullandırılması gerektiği, hak kazanılmadığı 
halde yani avans olarak izin kullanımına 
izin veren herhangi bir düzenlemenin 
bulunmadığı göz önüne alındığında bu 
uygulamanın hukuka uygun olmadığı 
belirtilmektedir. Dolayısıyla çalışanın 
kullandığı bu izinler işveren tarafından 
verilen diğer izinler kapsamında 
değerlendirilecektir.5 Yargıtay 9. HD. 
14.10.2020 tarih ve E. 2016/26145 
ve K. 2020/11957 sayılı Kararında6 
çalışanın hak ettiğinden fazla yıllık izin 
kullanılması tartışılmış, bu fazla izinlerin 
parasal karşılığının çalışandan iadesinin 
talep edilemeyeceği belirtilmiştir. 
Kararın içeriğinden çalışanın hak etmiş 
olduğundan daha fazla yani avans 

olarak izin kullandırıldığı anlaşılmaktadır. 
Bununla birlikte somut uyuşmazlıkta 
avans izin kullanımına ilişkin ayrıntılara 
yer verilmemiş, çalışan ile işveren 
arasında avans izin kullanımı hakkında 
herhangi bir anlaşmanın olup olmadığı 
anlaşılmamaktadır.

Sonuç olarak tüm bu görüşler bir arada 
değerlendirildiğinde kanaatimizce; avans 
izin kullanımını engelleyen bir yasal 
düzenleme bulunmamakta olup işçinin 
onayı dahilinde, anayasal dinlenme hakkına 
zarar verilmemesine dikkat edilecek 
şekilde ve özellikle yukarıda yer verdiğimiz 
sınırlar çerçevesinde avans izin kullanımı 
uygulanabilecektir.  

1 4857 s. Kanun m.53 düzenlemesi şu şekildedir; “İşyerinde işe 

başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en 

az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.” 

(https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf)

2 Çil, Koronavirüs Salgınının İş Hukukuna Etkileri, 2021, s.121

3 Ocak, “4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Yıllık Ücretli İzin Hakkı”, 

s. 54

4 Çil, Koronavirüs Salgınının İş Hukukuna Etkileri, 2021, s.122 

5 SAVAŞ KUTSAL F. Burcu/BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU Yeliz, 

“Covid-19 Pandemisi Gölgesinde Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve 

Uygulaması”, İnÜHFD, 12(2), 2021, s.743

6 Yargıtay 9. HD. 2016/26145 E. ve 2020/11957 K. 14.10.2020 T. “…

İşverenin işçiye kullandırdığı yıllık ücretli iznin hak edilenden fazla 

olduğu öne sürülerek karşılığında parasal iade talep etmenin yasal bir 

dayanağı yoktur. Bu nedenle davacı karşı davalı işverenin davalı karşı 

davacı işçiye fazladan kullandırdığı 6 gün için talep ettiği alacağın 

reddi gerekirken kabulü de ayrıca hatalıdır…”
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İHBAR SÜRESİ İÇİNDE YILLIK İZİN 
KULLANILABİLİR Mİ? 

İhbar süresi, genel olarak belirsiz süreli iş 
sözleşmesinin haklı bir neden olmadan 
fesih edilmesi halinde iş sözleşmesinin 
taraflarının birbirine karşı önceden bildirim 
yapması gereken süre olarak ifade edilebilir. 
Yasa’da haklı nedenle fesih sebebi olarak 
sayılmamakla birlikte, 1475 sayılı Yasa’nın 
14. maddesi hükümleri gereği emeklilik, 
muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle 
kıdem tazminatı talebiyle işçinin iş 
sözleşmesini fesih etmesi halinde işverenin 
ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. 
Nitekim Yargıtay’da bu sayılan nedenlerle 
işçi tarafından iş sözleşmesinin fesih edilmesi 
halinde işverenin ihbar tazminatı talep 
edemeyeceğini kabul etmiştir. Yine deneme 
süresi kaydı bulunan bir belirsiz süreli iş 
sözleşmesinin feshinde ise, işçi ve işveren 
tarafından ihbar öneli kullanılmaz. 

4857 sayılı İş Yasası’nın 17. Maddesinde ihbar 
süreleri;

a. 6 aydan az çalışma için 2 hafta,
b. 6 aydan 1.5 yıla (hariç) kadar çalışma için 
4 hafta,
c. 1.5 yıldan 3 yıla (hariç) kadar çalışma için 6 
hafta,
d. 3 yıldan fazla çalışma için 8 haftadır. Bu 
süreler asgaridir ve sözleşme ile arttırılabilir. 

İhbar süresi içinde yıllık izin ve iş arama 
iznin kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin 
düzenleme 4857 sayılı İş Yasası’nın 
59. maddesinde düzenlenmiştir. Bu 
düzenlemede işveren tarafından yapılan 
bildirimli fesihlerde yıllık izin süresi ile ihbar 
süresinin ve ihbar süresi içinde kullanılan 
iş arama sürelerinin iç içe geçemeyeceği 
açıkça kabul edilmiştir. Ancak yasanın açık 
düzenlemesi işveren tarafından yapılan 

bildirimli fesihlere yönelik olarak ihbar 
süresinde yıllık izin kullanımına kısıtlama 
getirmiş olup, işçi tarafından yapılacak 
bildirimli fesihlerde ise, ihbar süresi içinde 
yıllık izin kullanılabileceği kabul edilmektedir. 
Nitekim Yargıtay’ın yerleşik içtihadı da bu 
yöndedir . İşveren tarafından yapılan bildirimli 
fesihlerde yıllık izin kullandırılması halinde 
ihbarın bölünmezliği ilkesi gereği ihbarın 
süresinin kullandırılmadığı kabul edilerek 
ihbar tazminatının ödenmesi gündeme 
gelecektir. İşçi tarafından iş sözleşmesinin 
bildirimli feshinde işçi ihbar süresi içinde yıllık 
izin kullanabilir. 

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN 
SİGORTALILIĞI

I.GİRİŞ 
Çalışma hayatı ile özel yaşamın birlikte 
sürdürülebilme ihtiyacı için evde yapılacak 
işlerin yardımcı bir kimse aracılığıyla yerine 
getirilmesi, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de oldukça önemli bir gereksinim 
haline gelmiştir. Öyle ki ev hizmetlerinde 
yardım alınacak kimseler ihtiyaç olduğunda 
çalıştırılması yerine haftanın belirli günlerinde 
daimi olarak çalışabildiği gibi ev hizmetlisi ile 
beraber yaşam sürdürme özellikle çocuklu 
ailelerde olağan hale gelmiştir. 

Ev Hizmetlilerinin sigortalılığı için önceleri 
sürekli çalışma olmaması halinde sosyal 
güvenliğe ilişkin mevzuattan yararlanma 
imkanı bulunmamakla birlikte bu alanda 
çalışan kimselere olan ihtiyacın artmasıyla 
birlikte kayıt dışı çalışmanın engellenmesi ve 
oldukça zor şartlarda çalışan ev hizmetlerine 
yönelik yasal düzenleme yapılması gerekliliği 
ülkemizde de kabul edilmiştir. 
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1 Yargıtay 9HD. 20028/11592K. 2009/30499K. 05.11.2009 tarihli 

kararı, Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 12.04.2016 tarih, 2015/37912 Esas, 

2016/7922 Kararı 

Ev hizmetlisi kavramının evlerde yapılan 
temizlik, yemek, çamaşır, ütü gibi işleri 
kapsadığı kabul edilmektedir. Ancak 
189 sayılı “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş 
Hakkındaki Sözleşmesinde, Ev Hizmeti, “ev 
ya da hane halkı için veya ev içerisinde icra 
edilen işler olarak tanımlanarak çalışmanın 
ev hizmeti olarak kabul edilmesi için evde 
yerine getirilmesi yeterli kabul edilmiştir. 
Bu doğrultuda yapılan işin  ayrıca evin 
gündelik işleyişine ilişkin olması ait olması 
aranmamıştır.1

Ev hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun ek 9. 
maddesi kapsamında sigortalı çalıştırılması 
hakkında tebliğde ise ev hizmeti, ev 
içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından 
yapılabilecek temizlik, yemek yapma, 
çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi 
gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel 
bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin 
aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından 
yapılması şeklinde ifade edilmiştir.  

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013/11 sayılı 
Genelgesinde ise ev içinde görülen bulaşık, 
çamaşır yıkama, çocuk bakımı, ev temizliği, 
yemek pişirme, ütü gibi işlerde hizmet akdine 
tabi, aylık ücret karşılığında ve sürekli olarak 
çalışan hizmetçi, uşak, ahçı ve mürebbiye” 
gibi kimselerin bu anlamda ev hizmetinde 
çalışan kimseler olarak kabul edilebileceği 
ifade edilmiştir. 

2014 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalılar 
Kanununa ek madde 9 ile eklenmesi suretiyle 
ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı 
tekrar düzenlenmiştir. Zira 506 saylı Kanun 
döneminde ev hizmetlileri doğrudan sigortalı 
sayılmayanlar başlığı altında sayılmaktaydı.2

II.  EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA 
SİGORTALI SAYILANLAR
Ev hizmetlilerinin sigortalılığına yönelik 5510 
sayılı kanunun  ek 9. Maddesi  ile çalışma 
sürelerine göre ayda 10 gün ve daha fazla 
çalışanlar ile ayda 10 günden az çalışanlar 
olmak üzere ikiye ayrılmış ve sigortalılığın 
bu ayrıma göre yapılması gerektiği kabul 
edilmiştir. 

Ancak 5510 sayılı  Kanunun  sigortalı 
sayılmayanlar başlıklı 6. maddesinin  1/ b 
bendinde belirtildiği üzere aynı konutta 
birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil 
bu dereceye kadar hısımlar arasında ve 
aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, 
yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde 
çalışanlar sigortalı sayılmadıklarından, 
aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu 
dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti 
işlerini yapanlar, ek 9. madde kapsamında 
sigortalı sayılmayacağı ifade edilmiştir. 

Diğer yandan, üçüncü dereceye kadar olan 
akrabalar bu kapsam dışında olup ev hizmeti 
nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar 
ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı 
sayılacağı belirtilmektedir.

Kanunun ek 9 uncu maddesinden evinde 
sigortalı çalıştıran gerçek kişiler yararlanacak 
olup, tüzel kişilik adına bu madde 
kapsamında sigortalı çalıştırılması taleplerinin 
ise kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir.

AYDA 10 GÜN VE DAHA FAZLA 
ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI
Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla 
gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları 
kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine 
göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün 
ve daha fazla olanların, aynı kanunun 4 
maddesi gereği tam sigortalı olması gerektiği 
ifade edilmiştir.
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Bu doğrultuda anılan kimseler 5510 sayılı 
4/a bendine tabi sigortalılara sağlanan 
haklardan aynı şekilde yararlanacağı gibi  
uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel 
sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanunun 46 ncı 
maddesine göre işsizlik sigortası hükümleri 
de uygulanabilecektir.

10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞANLARIN 
SİGORTALILIĞININ KURUMA BİLDİRİMİ 
 “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha 
Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile 
yapılabilmektedir. Bildirgedeki işe giriş 
tarihi sigortalılığı başlangıç tarihini ifade 
etmektedir. İşverenlerin bu bildirgeyi 
çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar 
ikamet ettikleri yere en yakın üniteye 
vermeleri zorunlu olduğu ifade edilmiştir.  
“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla 
Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” dışında 
yapılan bildirimlerin ise Kurumca geçerli 
sayılmayacağı bildirimlerin süresinde 
yapılmaması halinde kanunun 102. Maddesi 
uyarınca idari para cezası uygulanacağı 
kabul edildiğinden bildirimler belirtilen 
usulde yapılmasına dikkat edilmelidir. Diğer 
yandan eğer 1 kişiden fazla çalışan söz 
konusu ise her bir çalışan için ayrı bildirge ile 
kuruma bildirim yapılmalıdır. 
Bir ayda 10 gün ya da daha az çalışmanın 
söz konusu olması durumunda ise  çalışanlar 
iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 
kapsamında olacaklardır. Ödenecek prim ise   
ev hizmetlisi için günlük asgari ücretin %2’si 
oranında, iş  kazası ve meslek hastalığı primi 
adı altında ödenmesi gereklidir.

Kurumca işveren için işyeri numarası 
oluşturulmayacak, işveren kayıtları T.C. 
kimlik numarası ile takip edilebilecektir. 
“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha 
Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” 
ile beyan edilen işe giriş tarihine göre 
sigortalı tescili de yapılacaktır. Bildirgedeki 

çalışma gün sayısı ve prime esas günlük 
kazanç beyanına göre prim tahakkukları 
gerçekleştirilecek olup, aylık prim ve hizmet 
belgesi düzenlenmeyeceği ifade edilmiştir. 

Ayda 10 gün ve daha fazla süre ile 
sigortalılığı olanların % 34,5 oranındaki 
primleri gerçek kişi işverenler tarafından 
ödenir. Bu primin % 20’si uzun vadeli sigorta 
kolları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si 
iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası 
primidir. İşverenler ayrıca sigortalı ve işveren 
hissesi ile birlikte % 3 oranında işsizlik 
sigortası primi de ödeyeceklerdir. 

İşverenler sigortalı ile ilgili herhangi bir 
değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için 
yaptıkları bildirime göre adlarına tahakkuk 
edecek sigorta primlerini sigortalı çalıştırdıkları 
ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma 
ödemesi gerekli olduğu kabul edilmiştir. 

AYDA  10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN 
SİGORTALILIĞI
5510 sayılı Kanunun Ek. 9. Maddesinde 
getirilen düzenleme ile ev hizmetlerinde 10 
günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası 
ve meslek hastalığı sigortası kapsamında 
sigortalı sayılacağı ifade edilmiştir. Belirtilen 
şekilde sigortalı çalıştıranların ise  10 güne 
(10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar 
nedeniyle işveren sayılmayacağı, ancak 
sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı 
çalıştıranlar prime esas günlük kazanç 
alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve 
meslek hastalığı primi ödemeleri gerektiği 
belirtilmektedir.

10 günden az çalışmanın tespitinde  1 gün 
günlük 7,5 saatin altındaki çalışmayı ifade 
etmektedir.  Diğer yandan 10 günden az 
çalışılan süreler birbirini takip eden günler 
olabileceği gibi ayın farklı günleri de 
olabilecektir.

10 günden az sigortalı çalıştıranların işyeri 
bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık 
prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi 
düzenlenmesi ise gerekmemektedir.  

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN 
SİGORTALILIĞININ KURUMA BİLDİRİMİ 
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı 
olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 
10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara 
İlişkin Başvuru Formu” ile yapılacağı kabul 
edilmiştir. Söz konusu bildirim çalışmanın 
geçtiği ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta 
sonu genel ve resmi tatil günlerine denk 
gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk 
iş günü sonuna kadar kuruma verilebileceği 
gibi bildirimin internet aracılığı ile de 
yapılabileceği kabul edilmiştir. 

Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr 
adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında 
bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek 
bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde 
yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep 
telefonu numarasına Kanunun ek 9 uncu 
maddesinde sigortalı tescili yapıldığı, uzun 
vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası 
primini takip eden ayın sonuna kadar 
ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı 
gönderilecektir. 

Diğer yandan “Ev Hizmetlerinde 10 Günden 
Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru 
Formu”nda çalışan ve çalıştıran kişinin 
imzası, kaç gün çalıştırıldığına dair bildirim ile 
e-posta adresleri ile cep telefon numarası 
bilgileri bulunmakta olup, Formun tüm 
bilgileri kapsayacak şekilde doldurulması 
ile ayın diğer günleri için çalıştırılan kişinin 
değişmemesi ve 10 günden az çalışmanın 
takip eden aylarda da devam etmesi 
hallerinde söz konusu hususun  Formda 
belirtilmesi koşuluyla  her ay için ayrıca 
bildirim yapılması gerekmeyeceği kabul 

edilmiştir. Buna karşılık ev hizmetlisi 
çalıştıranların, sigortalının iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortası primini ödemeleri 
gerekmektedir. 

Gerçek kişinin ay içinde aynı sigortalıyı 
çalıştırdığı gün sayısının 9 günü geçmesi 
halinde ise 10 gün ve daha fazla sigortalı 
çalıştıran işverenlere yönelik işlemlerin 
başlatılmasına dikkat edilmelidir. 

Diğer yandan ev hizmetinde çalışan 
sigortalılar aynı ay içinde birden fazla gerçek 
kişi yanında ay içinde 10 günden az ve/veya 
10 gün ve daha fazla süre ile çalışabilecekleri 
kabul edilmiştir. 

Ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyrukluların 
ise ek 9. Madde  kapsamında 10 gün 
ve daha fazla süre ile yabancı uyruklu 
sigortalılarda çalıştırılabilecekleri kabul 
edilmiştir. Ancak Yabancıların Ülkemizde 
çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan 
gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 
10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak 
Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile 
müracaatlarında sigortalıların çalışma izninin 
de bildirgeye eklenmesi gerekmektedir. 

Buna karşılık ev hizmetlerinde 10 günden az 
süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılması 
mümkün değildir. Kurum tarafından bu 
şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı 
uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 
gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran 
işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak 
ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak 
kabul edileceği belirtilmiştir. 

1 Merve Akkaya, Ev Hizmeti Kavramı Ve Ev Hizmetlerinde 

Çalışanların Sigortalılığı

2 Ercan Uzun, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Ev Hizmetlerinde 

Çalışanlar, s.77
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İŞÇİNİN GÖZALTINA ALINMASI - 
TUTUKLULUĞU - HÜKÜM GİYMESİ VE 
İŞVERENİN BU KAPSAMDA FESİH HAKKI

İş Kanunda gerek işveren açısından 
gerekse de işçi açısından bir takım haklı 
fesih nedenleri sayılmıştır. İş Kanunu madde 
24 işçi açısından haklı fesih nedenlerini 
sıralarken madde 25 ise işveren açısından 
konuyu ele almıştır. 

İşçinin gözaltına alınması yahut tutuklanması 
hali ise İş Kanunu Madde 25/IV’de 
düzenlenmiştir. İlgili hükme göre ‘’İşçinin 
gözaltına alınması veya tutuklanması halinde 
devamsızlığın 17’nci maddedeki bildirim 
süresini aşması’’ işveren açısından haklı 
fesih nedenidir. Yasadaki ihbar süresi toplu 
iş sözleşmesi ile arttırılabilir. Tutukluluk ve 
gözaltı nedeniyle devamsızlığının ihbar 
süresini aşması işçinin bu nedenle iş 
görme borcunu yerine getirmemesi işveren 
açısından iş ilişkisini çekilmez hale getiren 
bir neden olarak kabul edilmiştir.

Bu durumda bir işverenin işçinin gözaltına 
alınması yahut tutuklanması halinde işveren 
açısından haklı nedenle fesih imkanının 
doğması için işçinin kıdem süresini 
dikkate alarak bir hesaplama yapması 
gerekmektedir. Haliyle yıllardır işveren 
bünyesinde hizmet borcunu ifa eden bir 
çalışan açısından haklı fesih için çok daha 
uzun bir tutukluluk süresi söz konusu 
olacaktır. Kanun koyucu burada her ne 
kadar ‘’Gözaltı veya tutuklama’’ demişse 
de gözaltı ve tutuklamayı düzenleyen 
Ceza Muhakemeleri Kanununda, gözaltı 
süresi 1 gün olarak belirlenmiş olup toplu 
işlenen suçlarda en fazla 4 güne kadar 
çıkarılabilmektedir. Bu nedenle, esasen Ceza 
Muhakemeleri Kanununda, gözaltına ilişkin 
hükümde bir değişiklik yapılmadığı sürece 

İş Kanunu Madde 25/IV’de geçen gözaltı 
ibaresenin pek bir anlamı yoktur. 

İşverenin haklı fesih hakkını kullanabileceği 
hallerin sayıldığı İş Kanunu Madde 25’de 
sadece ve sadece II. bent kapsamında yer 
alan ‘’ Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan 
Haller Ve Benzerleri’’ hallerinde, işverene 
kıdem ve ihbar tazminatı ödemeksizin 
haklı fesih hakkı tanınmıştır. Ancak I. bentte 
belirtilen ‘’Sağlık Sebepleri’’, III bentte 
belirtilen ‘’Zorlayıcı Sebepler’’ ve IV bentte 
belirtilen ‘’İşçinin gözaltına alınması veya 
tutuklanması halinde devamsızlığın 17’nci 
maddedeki bildirim süresini aşması.’’ 
hallerine bağlı olarak yapılan haklı fesihlerde 
işverenin, diğer şartları varsa  kıdem 
tazminatı ödeme yükümlülüğü devam 
etmektedir. Bu hallerin varlığında işverenin 
sadece ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü 
ortadan kalkmaktadır.

Burada kanun koyucu tutuklamaya konu 
suç türü yönünden bir ayrım gözetmemiştir, 
suçun konusu ne olursa olsun ilgili hüküm 
uygulanabilir.  Ancak işçinin işyerindeki 
bir eylemi söz konusu olursa işverenin 
bildirimsiz tazminatsız fesih hakkının devam 
ettiğinin kabulü gerekir. Yine bu fesih 
sebebinde 6 iş günlük sürenin bir önemi 
de yoktur. İş Kanununda tutukluluk ve 
gözaltı halleri özelinde düzenleme olmasına 
rağmen; hükümlülük/mahkumiyet haline 
istinaden açık düzenleme bulunmamaktadır. 
Ancak Yargıtay'ın mahkumiyet halini zorlayıcı 
sebep saydığına dair yakın tarihli bir kararı 
bulunmaktadır . Sonuç olarak tutukluluk 
ve gözaltı için aranan ihbar süresini aşma 
koşulunun kanunda açık bir düzenlemesi de 
olmadığı için mahkumiyet için aranmadığını 
belirtmek mümkündür. 

T
ev

h
id

e 
Sa

di
oğ

lu
 Ö

zk
an SÜT İZNİ TOPLU KULLANDIRILABİLİR Mİ?

Mevzuatta kadın çalışanlara özgü birçok 
düzenleme bulunmaktadır. Süt izni de 
bu düzenlemelerden biridir. İş Yasa’sının 
74. maddesinin son fıkrasına göre,  kadın 
işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını 
emzirmeleri içinde günde toplam 1,5 saat 
süt izini verilir. Süt izni hakkı olan işçiye 
süt iznin verilmemesi iş sözleşmesini 
haklı nedenle fesih imkanı verdiği gibi süt 
izninde çalışma fazla mesai ücreti talep 
hakkı da doğurmaktadır. Günlük 1,5 saatlik 
bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça 
bölünerek kullanacağını kadın işçi kendisi 
belirler. Uygulamada, işçiler işe 1.5 saat 
geç gelme veya 1.5 saat erken çıkma 
suretiyle süt izni kullanmaktadır. Ancak 
çalışanlardan gelen talep doğrultusunda 
süt izinleri haftada 1 gün veya tam karşılığı  
toplu olarak kullandırılmaktadır. Bu şekilde 
toplu kullandırma Yasa’da düzenlenen bir 
yöntem değildir. Zira yasa açıkça günde 1,5 
saat diyerek, esasen günlük kullanılmasını 
öngörmüştür. Diğer taraftan bebeğin süt 
ihtiyacının niteliği dikkate alındığında 
toplu kullandırma esasen süt izninin 
mantığı ile de örtüşmemektedir. Ancak,  
işçinin evinin işyerine uzak olduğu, servis 
imkanında yararlanma şansının olmaması 
gibi durumlarda işçin evine gidebilmesi 
veya bebeğinin işyerine getirilmesinin 
güç olduğu hallerde günlük kullanımın 
çok zor olabileceği bu nedenle de izinin 
etkili kullanılabilmesi için bu tür durumlarda  
günlük süt izninin farklı kullanım şekillerine 
evrilmesinde sakınca görülmemesinin  de 
ileri sürenler bulunmaktadır  . Yargıtay 
ise, süt izniyle ilgili bir kararında, süt iznin 
toplu kullanılmayacağını belirtmiş ancak, 
aynı kararda, toplu kullanılan sürelerinin 
dışlanarak, kullanılmayan sürelerin 
belirlenmesi gerektiğine karar vererek 

kendi içinde çelişkili bir hüküm kurmuştur . 
Yargıtay’ın süt iznini toplu kullanılamayacağını 
tespit ettiği kararında işverenin toplu 
kullandırdığı bir kısım sürenin toplam 
süreden düşmesi gerektiği yönündeki 
hükmü çelişkisi nedeniyle doktrin tarafından 
da eleştirilmiştir. 

Sonuç olarak bir çelişki içerse dahi 
Yargıtay tarafından da süt iznin toplu 
kullandırılmayacağı kabul edilmiştir. 
Doktrinde ağırlıklı savunulan görüş ise toplu 
süt izini kullanımının annenin bebeğe her 
gün süt vermesi amacına uygun olmadığı 
yönündedir. 

ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL GÜNÜ 
ÇALIŞMALARINDA ÜCRET HAK EDİŞİ 
BELLİ BİR ÇALIŞMA SAATİ İLE SINIRLI 
MIDIR?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanun ile belirlenen ulusal 
bayram ve genel tatil günlerinde yapılan 
çalışmaların karşılığı olan genel tatil ücreti 
4857 s. Kanunun 47. Maddesinde şu şekilde 
düzenlenmiştir; “Bu Kanun kapsamına giren 
işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda 
ulusal bayram ve genel tatil günü olarak 
kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş 
karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam 
olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca 
çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. 
Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde 
işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri 
işverence işçiye ödenir.”

Yasal düzenlemeden hareketle ulusal 
bayram ve genel tatil (UGBT) günlerinde 
işçi çalışmamış olsa dahi o günün ücretine 
hak kazanmaktadır. Buna ek olarak, 
UBGT günü çalışma yapılması halinde 
işçiye çalışmasının karşılığı olarak ayrıca 1 
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günlük ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla, ulusal bayram genel tatil günü 
çalışmalarında ücret hak edişi hesaplanırken 
işçinin UBGT gününde çalışmadan da 
almaya hak kazandığı 1 günlük ücreti ve 
yapılan çalışmanın karşılığı olan 1 günlük 
ücreti toplanarak çalışana toplamda 2 günlük 
ücretinin ödenmesi gerektiğine dikkat 
edilmelidir. 

Bu noktada belirtilmelidir ki çalışanın UBGT 
gününde yapmış olduğu çalışmanın kısa 
süreli olması örneğin 1 saat çalışma yapılmış 
olması halinde yine de tüm günün ücretine 
hak kazanıp kazanmayacağı hususunda 
uygulamada tereddütler bulunmakta ise de 
yasada işçinin tatil ücretine hak kazanışı belli 
bir çalışma süresi ile sınırlandırılmadığından 
resmi tatil gününde 1 saat de çalışılsa 7.5 saat 
de çalışılsa işbu çalışmasının karşılığı işçiye 1 
günlük ücreti olarak ödenmelidir. 

Konuya ilişkin verilen Yargıtay 9. HD., 
2016/20521E., 2020/6790K. ve 01.07.2020 
tarihli güncel kararında; “İş Kanunu’nun 
47. maddesindeki açık düzenleme 
karşısında ulusal bayram genel tatillerde 
çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir 
ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 
yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak 
kazandığı gözden kaçırılarak hesaplamanın 
çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. 
İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 
saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır.” 
şeklinde değerlendirme yapılarak bu durum 
ortaya konulmuştur. 

Yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesince verilen 
2013/8919E., 2015/5460K. ve 10.02.2015 
tarihli başkaca bir kararda ; “Bilindiği üzere, 
işçinin genel tatil gününde çalışması halinde, 
bu çalışması günlük 7,5 saatin çok altında 
da kalsa, çalışmasa dahi maaşı içinde 
ödenmesi gereken ücretine ilaveten 1 
günlük tam ücretin de ödenmesi gerekir…” 
belirtildiğinden ulusal bayram ve genel tatil 
günlerinde çalışma yapılması halinde yapılan 
çalışmanın süresine bakılmaksızın çalışan 
ayrıca bir günlük ücrete hak kazanacaktır.

Yargıtay içtihatlarından anlaşılacağı üzere, 
ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarında 
ücret hak edişi açısından kararlarda açıkça 
çalışanın günlük çalışma saatinin 7.5 
saati doldurması gerekmeksizin yapılan 
çalışmanın karşılığı olarak 1 günlük ücrete 
hak kazanıldığı, yapılan çalışmanın 7.5 saatin 
çok altında kalması ihtimalinde dahi çalışması 
karşılığı olan 1 yevmiyenin tam olarak 
çalışana ödenmesi gerektiği belirtildiğinden 
çalışma süresine bakılmaksızın hak edilen 
ücretinin çalışana ödenmesine dikkat 
edilmelidir. 

Bir sonraki sayımızda yer almasını isteyeceğiniz 
konu başlıkları ile merak ettiğiniz sorularınız için  

info@egemenoglu.av.tr  adresine e-mail iletebilirsiniz.

NOTLAR
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2022 YILI İÇİN BELİRLENEN KIDEM
TAZMİNATI TAVANI

01.01.2022 – 30.06.2022 : 10.848,59 TL
01.07.2022 – 31.12.2022 :   15.371,40 TL

2022 YILINDA UYGULANACAK GELİR 
VERGİSİ ORANLARI İŞ KAZASI VE MESLEK 
HASTALIĞI BİLDİRİM SÜRESİ

32.000 TL’ye kadar %15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası 
için %20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret 
gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 
12.400 TL), fazlası için %27

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL 
(ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si 
için 61.000 TL), fazlası için %35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 
287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den 
fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası 
için %40
 

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM 
SÜRESİ

İş Kazası veya Meslek Hastalığı meydana 
geldiğinde işveren tarafından durum öğrenilir 
öğrenilmez/derhal en yakın kolluk kuvvetine 
(polis, jandarma) bildirilmelidir. Kaza işverenin 
gözetimindeyken olmuşsa kazanın olduğu 
günü takip eden 3 iş günü içinde, kaza veya 
meslek hastalığının tespiti işveren tarafından 
sonradan öğrenilmişse işveren tarafından 
öğrenildiği tarihi takip eden 3 iş günü için 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir. SGK’ya 
yapılması gereken bu bildirim doğrudan, iadeli 
taahhütlü posta kanalıyla veya SGK internet sitesi 
üzerinden yapılabilir.

İŞ HUKUKU UYGULAMALARINDA BÜYÜK ÖNEME SAHİP 
PARAMETRELERİN GÜNCEL HALLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
2022 YILINDA AGİ UYGULAMASI KALDIRILDI, PEKİ DİĞER BORDRO 
PARAMETRELERİNDE NE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI? 
SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI NASIL GÜNCELLENDİ? 
HER YIL GÜNCELLENEN İDARİ PARA CEZALARININ 2022 YILI 
MİKTARLARI NELERDİR?  
BU SORULARIN CEVABI VE 2022 YILI GÜNCEL PARAMETRELERİNE 
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZI BU BÖLÜMDE SİZLERE SUNMAKTAYIZ.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINI 
BİLDİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK 
İDARİ PARA CEZASI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazası ve meslek 
hastalığını bildirmeme fiiline idari para cezası 
uygulaması getirilmiştir. Ayrıca yine aynı Kanun 
ile bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
kaydını tutma ve gerekli incelemeleri yaparak 
bunlar ile ilgili raporları düzenleme yükümlülüğü 
ile işyerinde meydana gelen ancak yaralanma 
ve ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da 
iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan 
veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara 
uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek 
bunlar ile ilgili raporları düzenleme yükümlülüğü 
getirilmiştir. Bu yükümlülüklere aykırı davranan 
işverenlere idari para cezası uygulanacağı ayrıca 
düzenlenmiştir (İdari para cezalarını aşağıdaki 
tablodan inceleyebilirsiniz).

2022 YILI SGK PRİME ESAS KAZANÇ TABANI
VE TAVANI

Taban   : 5.004,00 TL
Tavan (Taban x 7,5) : 37.530,00 TL

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ İŞ 
KAZASINI BİLDİRME SÜRESİ

6331 sayılı Kanun’un 14′üncü maddesi ile 
Sağlık hizmeti sunucularına kendilerine intikal 
eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık 
hizmeti sunucularına ise meslek hastalığı 
tanısı koydukları vakaları en geç 10(on) gün 
içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme 
yükümlülüğü getirilmiş, söz konusu yükümlülüğü 
yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya 
yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularına da idari 
para cezası uygulanacağı belirtilmiştir (2022 yılı 
için 6.966,00-TL)
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Kod İşten Çıkış Nedeni

1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi   

3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 

4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 

5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 

8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

9 Malulen emeklilik nedeniyle   

10 Ölüm 

11 İş kazası sonucu ölüm 

12 Askerlik     

13 Kadın işçinin evlenmesi  

14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması    

15 Toplu işçi çıkarma  

16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17 İşyerinin kapanması     

18 İşin sona ermesi    

19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.) 

20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır.)

21 Statü değişikliği

22 Diğer nedenler

23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih     

26 Devamsızlık nedeni ile fesih

 İŞTEN AYRILIŞ KODLARI
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

30
Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod 
kullanılır.) 

31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu  kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih   

32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

35 6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş

36 KHK ile işyerinin kapatılması

37 KHK ile kamu görevinden çıkarma 

38  Doğum nedeniyle işten ayrılma

39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

40  696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış

41  Re’ sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

42
İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar 
kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan 
bilgiler veya sözler söyleyerek isçinin işvereni yanıltması

43
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 isnatlarda bulunması

44 İşçinin işverenin başka bir isçisine cinsel tacizde bulunması

45
İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka isçisine sataşması, iş yerine sarhoş 
yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması

46
İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi 
doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

47 İşçinin, iş yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi

48
İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde 
iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü isine devam etmemesi

49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi

50
İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya 
malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin 
tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması
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İŞVEREN TEŞVİKLERİ

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM

DAYANAĞI

5510 Sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendi, 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 Sayılı Genelgeler.

AÇIKLAMA

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden 
yararlanabilmektedir.

YARARLANMA ŞARTLARI

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmeli, prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu 
bulunmamalı,

Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı, yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve 
düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı.

5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

2886 sayılı, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler 
ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten 
yararlanamaz.

YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILARA UYGULANAN 5 PUANLIK PRİM 
İNDİRİMİ

DAYANAĞI

5510 Sayılı Kanunun 81.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendi, 2013/30 Sayılı Genelge.

AÇIKLAMA

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalıları 
için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası 
primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmeli, prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu 
bulunmamalı,

Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı, yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve 
düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı.

5335 sayılı Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

2886 sayılı, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler 
ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten 
yararlanamaz.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA
UYGULANAN TEŞVİK

DAYANAĞI

5510 Sayılı Kanunun Ek 2.maddesi, 2011/54 - 2012/30 - 2012/37 Sayılı Genelgeler.

AÇIKLAMA

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar 
Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri 
dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı 
Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesi alınmış olmalı,

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA
UYGULANAN TEŞVİK (DEVAMI)

YARARLANMA ŞARTLARI (DEVAMI)

Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması, varsa bu borçlar 
yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,

Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç),

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı,

6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi 
geçmiş vergi borcu bulunmamalı.

NOTLAR

İşyerinin 6’ncı bölgede kurulu olması halinde asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı 
karşılanır.

İşyerinin 6’ncı bölgede kurulu olması halinde asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı 
karşılanır.

5335 Sayılı Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. Sosyal 
güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılardan ve yurtdışında çalıştırılan sigortalılardan dolayı da bu teşvikten 
yararlanılamayacaktır.

İlave 6 puanlık indirimle aynı dönem için uygulanmaz.
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İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

DAYANAĞI

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50. maddesinin 5. fıkrası, 2009-149 sayılı Genelge.

AÇIKLAMA

Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden 
hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i olmak üzere uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin 
tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır

YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak 
işe alınması

İşçi Yönünden;

01.10.2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olmalı,

İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olmalı,

Sigortalı, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olmalı,

Fiilen çalışması.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ (DEVAMI)

NOTLAR

5 puan indirim ile birlikte uygulanmaz.

5335 Sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

4734 Sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası 
anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

DAYANAĞI

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15. maddesi, 2016/1 Sayılı Genelge.

AÇIKLAMA

Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde 
işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, 4447 Sayılı Kanunun 81. maddesinin 1.fıkrasının “ı” bendi 
uyarınca 5 puanlık teşvik  uygulandıktan sonra kalan işveren hisselerine ait orana göre ve sigorta primine esas kazanç alt 
sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân 
sağlanmıştır.

YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,

İşe alınan sigortalının bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmalı.

İşçi Yönünden;

31.12.2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olmalı,

İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınmalı,

23.4.2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmalı,

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmalı,

Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınmalı.

NOTLAR

5335 Sayılı Kanunun 30.maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. 

2886 sayılı, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 Sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler 
ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten 
yararlanamaz. 

5 puanlık indirim SPEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren payı ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

DAYANAĞI

4857 Sayılı İş Kanununun 30. maddesi, 2008/77 Sayılı Genelge.

AÇIKLAMA

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta 
primi işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlanmıştır.
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ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK (DEVAMI)

YARARLANMA ŞARTLARI

Engelli sigortalı çalıştırılmalı

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan, topluluk sigortasına tabi çalışan, yurtdışında çalışan sigortalılar ile aday çırak, 
çırak ve öğrencilerden dolayı bu teşvikten yararlanılamaz.

NOTLAR

5 puanlık indirim SPEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren hissesi ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİK

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2008/85 – 
2009/21 Sayılı Genelgeler.

AÇIKLAMA

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 Sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan 
personelin; bu çalışmaları karşılığı elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 
31.12.2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, primler ödenmiş olmalı,

Sigortalı fiilen çalışmalı,

Sigortalı; Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 
sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olmalı,

5 puanlık indirim ve kalan %15, 5 işveren payının yarısı (% 7,75) SPEK üzerinden hesaplanmaktadır.

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

DAYANAĞI

5225 Sayılı Kanunun 5. maddesi, 2010/109 Sayılı Genelge.

AÇIKLAMA

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan 
sigorta primi işveren hissesinin yatırım aşamasında 3 yıl boyunca %50’si; Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen 
çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin işletme aşamasında 7 
yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Kurumlar vergisi mükellefi olmalı,

Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alınmış olmalı,

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ (DEVAMI)

YARARLANMA ŞARTLARI (DEVAMI)

Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu toplamının 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından 
büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olmamalı (yasal ödeme süresi geçmiş sigorta 
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu varsa da 
ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işlemi devam ediyor olmalı ve yapılandırma veya 
taksitlendirme kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile 
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının 4857 Sayılı Kanun gereğince 16 yaşından büyük 
işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olmamalı).

NOTLAR

5 puanlık indirim ve kalan %15,5 işveren payının yarısı veya dörtte biri SPEK üzerinden hesaplanmaktadır.

28.01.2009 tarih ve 27124 sayılı Resmi Gazete yayınlanan tebliğ ile kültür yatırım ve girişimlerinde çalıştırılabilecek azami 
işçi sayıları belirlenmiştir.

SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN ÇOCUKLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN 
TEŞVİK

DAYANAĞI

2828 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesi, 2018/7 Sayılı Genelge.

AÇIKLAMA

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin 
tamamı Hazine tarafından karşılanacaktır.

YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı.

İşçi Yönünden;

19.02.2014 tarihinden sonra işe alınmış olmalı,

2828 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış 
olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları 
sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olmak,

NOTLAR

Destekten yararlanma süresi 5 yıldır.

Destekten işveren yararlanır. İşverene sağlanan sigortalı primi oranına tekabül eden teşvik tutarının sigortalıyı ödenmesi 
işverenden talep edilemez. 

Bu destek hükümleri sosyal güvenlik destek prime tabi çalışanlar, aday çırak ve çıraklar hakkında uygulanmaz.
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SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK

DAYANAĞI

3294 Sayılı Kanunun Ek 5. maddesi, 2018/8 Sayılı Genelge.

AÇIKLAMA

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli, 

Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,

Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.

İşçi Yönünden;

26.04.2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmalı, 

İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların 
ikamet ettiği hanede bulunmak,

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmalı, 

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmalı.

NOTLAR

Destekten yararlanma süresi 12 aydır.

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ 
TEŞVİKİ

DAYANAĞI

4447 sayılı Kanunun Ek 4. maddesi, 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer 
Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.

AÇIKLAMA

4447 sayılı Kanunun Ek 4. maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli 
sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası 
meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından 
geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak uygulanacaktır.

YARARLANMA ŞARTLARI

İşyerinin 6331 Sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,

İşverenin, Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,

Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi,

İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması, 
gerekmektedir.

Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, şartların sağlanması gereken 3 yıllık süre ile teşvikten yararlanılacak 3 
yıllık süre boyunca alt işverenlere ait işyerlerinde de ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana 
gelmemesi gerekmektedir.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19. maddesi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun Ek 1. maddesi kapsamında prim 
desteğinden veya işsizlik sigortası primini kapsayan diğer sigorta prim teşviki, destek veya indirimlerinden yararlanan 
işverenler aynı anda aynı sigortalı için bu maddede belirtilen teşvikten yararlanamaz. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

18.03.2022 tarihli 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike 
Sınıfları” tebliği ile İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 “İşyeri Tehlike Sınıfları 
Listesi”nde yer alan işyeri tehlike sınıflandırmalarına bazı yeni tanımlar eklenmiştir. Tebliğde yer alan değişiklik ve 
eklemeler şunlardır;

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırılan 
toplam sigortalı sayısının %1’ini aşan sayıda veya beş kişiden fazla sayıda 
çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği kişileri 
fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri; ilk tespitte bir ay süreyle, 
ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama 
kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle prim teşviki, destek 
ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

NACE Kodu ve Tanımı Tehlike Sınıfı

86.90.14
Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri 
(psikoanalistler, psikologlar, psikoterapistler ve psikolojik danışmanlar tarafından 
sağlanan hizmetler) (hastane dışı)

Az Tehlikeli

23.32.02

Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve başlıkları, 
şömine ve baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile karo vb. inşaat 
malzemeleri imalatı (seramikten oluklar, borular ve bağlantı parçaları dahil) 
(tuğla ve kiremit hariç)

Çok Tehlikeli

23.32.03 Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan tuğla ve kiremit imalatı Tehlikeli

45.32.07
Motorlu kara taşıtlarının parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda 
perakende ticareti (dorse ve damper dahil) (lastik ve camlar, aküler ile 
motosiklet parça ve aksesuarları hariç)

Az Tehlikeli

45.32.08
Motorlu kara taşıtlarının akülerinin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda 
perakende ticareti

Az Tehlikeli

93.29.11 Elektronik spor (e-spor) oyun merkezlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2022 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Kanun 
Maddesi

Ceza
Mad.

Kanun Maddesinde
Sözü Edilen

Fiil

2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                                
(Yeniden Değerleme Oranı %36,20)

Açıklamalar

10'dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

AZ 
TEHLİKELİ 

Aynı 
miktarda

TEHLİKELİ
%25 

artırılarak

ÇOK
TEHLİKELİ

%50 
artırılarak

AZ 
TEHLİKELİ 

Aynı 
miktarda

TEHLİKELİ
%50 

artırılarak

ÇOK 
TEHLİKELİ

%100 
artırılarak

AZ 
TEHLİKELİ

%50 
artırılarak

TEHLİKELİ
%100 

artırılarak

ÇOK 
TEHLİKELİ

%200 
artırılarak

MADDE
4 -
İşverenin 
genel yü-
kümlülüğü

26/1-a

4/1-a İş sağlığı ve 
güvenliğiyle ilgili 
tedbir almamak, 
organizasyonu 

yapmamak, gerekli 
araç ve gereçleri 

sağlamamak, 
sağlık ve güvenlik 

tedbirlerini değişen 
şartlara uygun hale 

getirmemek ve 
mevcut durumun 

iyileştirilmesi 
için çalışmalar 

yapmamak.

6.966 8.707 10.449 6.966 10.449 13.932 10.449 13.932 20.898 TL

4/1-b İşyerinde 
alınan iş sağlığı 

ve güvenliği ted-
birlerini izlememek, 
denetlememek ve 

uygunsuzlukları 
gidermemek.

6.966 8.707 10.449 6.966 10.449 13.932 10.449 13.932 20.898

MADDE 
6 - İş
sağlığı ve 
güvenliği 
hizmetleri

26/1-b

6/1-a İş güvenliği uz-
manı görevlendirme-

mek.
17.439 21.798 26.158 17.439 26.158 34.878 26.158 34.878 52.317

TL/
Aykırılığın 

devamı 
halinde
her ay

6/1-a İşyeri
hekimi görev-
lendirmemek.

17.439 21.798 26.158 17.439 26.158 34.878 26.158 34.878 52.317

TL/
Aykırılığın 

devamı 
halinde
her ay

6/1-a On ve daha 
fazla çalışanı 

olan çok tehlikeli 
sınıfta yer alan 

işyerlerinde diğer 
sağlık personeli 

görevlendirmemek.

- - - - - 17.428 - - 19,194

TL/
Aykırılığın 

devamı 
halinde
her ay
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Kanun 
Maddesi

Ceza
Mad.

Kanun Maddesinde
Sözü Edilen

Fiil

2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                                
(Yeniden Değerleme Oranı %36,20)

Açıklamalar
10'dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

AZ 
TEHLİKELİ 

Aynı 
miktarda

TEHLİKELİ
%25 

artırılarak

ÇOK
TEHLİKELİ

%50 
artırılarak

AZ 
TEHLİKELİ 

Aynı 
miktarda

TEHLİKELİ
%50 

artırılarak

ÇOK 
TEHLİKELİ

%100 
artırılarak

AZ 
TEHLİKELİ

%50 
artırılarak

TEHLİKELİ
%100 

artırılarak

ÇOK 
TEHLİKELİ

%200 
artırılarak

MADDE 
6 - İş
sağlığı ve 
güvenliği 
hizmetleri

26/1-b

6/1-b İSG hizmetleri 
için görevlendirdikleri 
kişi veya hizmet aldığı 
kurum ve kuruluşların 

görevlerini yerine 
getirmeleri amacıyla 
araç-gereç-mekân 

sağlamamak.

5.224 6.530 7.836 5.224 7.836 10.448 7.836 10.448 15.672 TL

26/1-b

6/1-c İSG hizmetlerini 
yürütenler arasında 

koordinasyonu sağla-
mamak.

5.224 6.530 7.836 5.224 7.836 10.448 7.836 10.448 15.672 TL

26/1-b

6/1-ç Görevlendirdik-
leri kişi veya hizmet 

aldığı kurum ve 
kuruluşlar tarafından 
iş sağlığı ve güvenliği 

ile ilgili mevzuata 
uygun olan ve ya-
zılı olarak bildirilen 

tedbirleri yerine 
getirmemek.

3.479 4.348 5.218 3.479 5.218 6.958 5.218 6.958 10.437

TL/
Her bir 

tedbir için 
ayrı ayrı

26/1-b

6/1-d Görevlendirilen 
kişileri, hizmet alınan 

kuruluşları, başka 
işyerlerinden gelen 
çalışanları ve bunla-
rın işverenlerini İSG 
riskleri konusunda 
bilgilendirmemek.

5.224 6.530 7.836 5.224 7.836 10.448 7.836 10.448 15.672 TL

MADDE 
8 - İşyeri 
hekim-
leri ve iş 
güvenliği 
uzmanları

26/1-c

8/1 İş güvenliği 
uzmanlarının ve 

işyeri hekimlerinin 
hak ve yetkilerini 

kısıtlamak.

5.224 6.530 7.836 5.224 7.836 10.448 7.836 10.448 15.672

TL/
Uzman ve 
hekim için 
ayrı ayrı

26/1-c
8/6.İşyeri sağlık ve 
güvenlik birimini 

kurmamak.
-- -- -- -- -- -- 7.836 10.448 15.672

TL/
Yükümlülük 

doğması 
halinde 

MADDE 
10 - Risk 
değerlen-
dirmesi, 
kontrol, 
ölçüm ve 
araştırma

26/1-ç

10/1 Risk 
değerlendirmesi 
yapmamak veya 

yaptırmamak.

10.458 13.072 15.687 10.458 15.687 20.916 15.687 20.916 31.374 TL 

15.692 19.615 23.538 15.692 23.538 31.384 23.538 31.384 47.076

TL / 
Aykırılığın 

devamı 
halinde 
her ay

26/1-ç

10/4 Risklerin belir-
lenmesine yönelik 

gerekli kontrol, 
ölçüm, inceleme 
ve araştırmaları 

yapmamak.

5.224 6.530 7.836 5.224 7.836 10.448 7.836 10.448 15.672 TL

MADDE 
11 - Acil 
durum 
planları, 
yangınla 
mücadele 
ve ilk 
yardım 

26/1-d

Acil durumları 
belirlememek, acil 
durumlar için tedbir 

almamak, acil 
durum planlarını 
hazırlamamak, 
destek elemanı 
görevlendirme-
mek, araç gereç 
sağlamamak, acil 
durumlarda işyeri 
dışındaki kuruluşla 
irtibatı sağlayacak 

düzenlemeyi 
yapmamak.

3.479 4.348 5.218 3.479 5.218 6.958 5.218 6.958 10.437 TL

Kanun Maddesi Ceza
Mad.

Kanun Maddesinde
Sözü Edilen

Fiil

2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı %23,73)

Açıklamalar

10'dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

AZ 
TEHLİKELİ 

Aynı 
miktarda

TEHLİKELİ
%25 

artırılarak

ÇOK
TEHLİKELİ

%50 
artırılarak

AZ 
TEHLİKELİ 

Aynı 
miktarda

TEHLİKELİ
%50 

artırılarak

ÇOK 
TEHLİKELİ

%100 
artırılarak

AZ 
TEHLİKELİ

%50 
artırılarak

TEHLİKELİ
%100 

artırılarak

ÇOK 
TEHLİKELİ

%200 
artırılarak

MADDE 12 - 
Tahliye 26/1-d

Ciddi ve yakın 
tehlike durumunda; 

çalışanların işi 
bırakarak güvenli 
yere gitmelerini 

sağlamamak. 
Zorunluluk 

olmadıkça, gerekli 
donanıma sahip 
ve özel olarak 

görevlendirilenler 
dışındaki çalışan-

lardan işlerine 
devam etmelerini 

istemek.
Müdahalede 

bulunan çalışanları 
yaptıkları müda-
haleden dolayı 
sorumlu tutmak.

3.479 4.348 5.218 3.479 5.218 6.958 5.218 6.958 10.437

Her bir 
yükümlülük 

için TL/ 
Aykırılığın 

devamı 
halinde 
her ay

MADDE 
14 - İş kazası 
ve meslek 
hastalıklarının 
kayıt ve 
bildirimi 

26/1-e

14/1 İş kazalarının 
ve meslek 

hastalıklarının 
kaydını tutmamak, 
gerekli incelemel-
eri yaparak bunlar 

ile ilgili raporları 
düzenlememek, 

İşyerinde meydana 
gelen ancak 

yaralanma veya 
ölüme neden 

olmadığı halde 
işyeri ya da iş 

ekipmanının zarara 
uğramasına yol 

açan veya çalışan, 
işyeri ya da iş 

ekipmanını zarara 
uğratma potansi-
yeli olan olayları 

inceleyerek bunlar 
ile ilgili raporları 
düzenlememek. 

5.224 6.530 7.836 5.224 7.836 10.448 7.836 10.448 15.672
TL / her 

yükümlülük 
için ayrı ayrı

26/1-e

14/2 İş kazalarını 
ve meslek 

hastalıklarını 3 iş 
günü içinde SGK'ya 

bildirmemek.

6.966 8.707 10.449 6.966 10.449 13.932 10.449 13.932 20.898 TL 

26/1-e

14/4 Sağlık hizmeti 
sunucularının iş 
kazalarını, yetkili 
sağlık hizmet su-

nucularının meslek 
hastalıklarını en 

geç 10 gün içinde 
SGK'ya bildirme-

mesi.

6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 6.966 TL 

MADDE 15 -
Sağlık gözetimi 26/1-f

15/1 Çalışanlara 
sağlık gözetimi 

yaptırmamak veya 
15/2 Tehlikeli ve 

çok tehlikeli sınıfta 
yer alan işlerde 
çalışacaklar için 

sağlık raporu 

3.479 3.479 3.479 3.479 3.479 3.479 3.479 3.479 3.479
TL/

her çalışan 
için*
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PARAMETRELER

İş'te Hukuk İş'te Hukuk 

Kanun 
Maddesi

Ceza
Mad.

Kanun Maddesinde
Sözü Edilen

Fiil

2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı %23,73)

Açıklamalar
10'dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

AZ 
TEHLİKELİ 

Aynı 
miktarda

TEHLİKELİ
%25 

artırılarak

ÇOK
TEHLİKELİ

%50 
artırılarak

AZ 
TEHLİKELİ 

Aynı 
miktarda

TEHLİKELİ
%50 

artırılarak

ÇOK 
TEHLİKELİ

%100 
artırılarak

AZ 
TEHLİKELİ

%50 
artırılarak

TEHLİKELİ
%100 

artırılarak

ÇOK 
TEHLİKELİ

%200 
artırılarak

MADDE
16 -
Çalışanların 
bilgilendiril-
mesi

26/1-g
16'ncı maddede be-

lirtilen yükümlülükleri 
yerine getirmemek. 

3.479 3.479 3.479 3.479 3.479 3.479 3.479 3.479 3.479
TL/

her çalışan 
için*

MADDE
17 -
Çalışanla-
rın eğitimi

26/1-ğ

17'nci maddede 
belirtilen yüküm-
lülükleri yerine 
getirmemek.

1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408 1.408

TL / her bir 
aykırılık 

için çalışan 
başına* ayrı 

ayrı 
MADDE 
18 -
Çalışan-
ların gö-
rüşlerinin 
alınması 
ve katı-
lımlarının 
sağlan-
ması

26/1-h

18'inci maddede 
belirtilen yüküm-
lülükleri yerine 
getirmemek.

3.479 4.348 5.218 3.479 5.218 6.958 5.218 6.958 10.437

TL / her bir 
aykırılık 
için ayrı 

ayrı 

MADDE
20
Çalışan 
temsilcisi

26/1-ı

20/1 İşyerinin 
değişik bölüm-

lerindeki riskler ve 
çalışan sayılarına 

göre çalışan 
temsilcileri görev-

lendirmemek.

3.479 4.348 5.218 3.479 5.218 6.958 5.218 6.958 10.437 TL 

26/1-ı

20/3 İşveren 
tarafından çalışan 

temsilcilerinin 
öneride bulunma 

ve tedbir alınmasını 
isteme hakkını ihlal 

etmek.

5.224 6.530 7.836 5.224 7.836 10.448 7.836 10.448 15.672 TL 

26/1-ı

20/4 Çalışan temsil-
cilerinin ve destek 

elemanlarının 
haklarını kısıtlamak 
ve gerekli imkanları 

sağlamamak.

3.479 4.348 5.218 3.479 5.218 6.958 5.218 6.958 10.437 TL  

MADDE
22
İş sağlığı 
ve
güvenliği 
kurulu

26/1-i

22/1 Elli ve daha 
fazla çalışanın 

bulunduğu ve altı 
aydan fazla süren 

sürekli işlerin 
yapıldığı işyer-

lerinde iş sağlığı ve 
güvenliği kurulunu 

oluşturmamak.

-- -- -- -- -- -- 10.449 13.932 20.898

TL/
her

aykırılık için 
ayrı ayrı

26/1-i

22/2-3 Alt işverenin 
bulunduğu 

hallerde uygun ku-
rulu oluşturmamak, 

kurullar arasında 
koordinasyonu 

sağlamamak. Aynı 
çalışma alanında 
birden fazla işv-

erenin bulunması 
ve bu işverenlerce 
birden fazla kuru-
lun oluşturulması 

hâlinde birbirlerinin 
çalışmalarını et-

kileyebilecek kurul 
kararları hakkında 
diğer işverenleri 

bilgilendirmemek.

6.966 8.707 10.449 6.966 10.449 13.932 10.449 13.932 20.898
TL / her 

aykırılık için 
ayrı ayrı

Kanun 
Maddesi

Ceza
Mad.

Kanun Maddesinde
Sözü Edilen

Fiil

2022 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı %23,73)

Açıklamalar
10'dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

AZ 
TEHLİKELİ 

Aynı 
miktarda

TEHLİKELİ
%25 

artırılarak

ÇOK
TEHLİKELİ

%50 
artırılarak

AZ 
TEHLİKELİ 

Aynı 
miktarda

TEHLİKELİ
%50 

artırılarak

ÇOK 
TEHLİKELİ

%100 
artırılarak

AZ 
TEHLİKELİ

%50 
artırılarak

TEHLİKELİ
%100 

artırılarak

ÇOK 
TEHLİKELİ

%200 
artırılarak

MADDE
23
İş sağlığı 
ve gü-
venliğinin 
koordinas-
yonu

26/1-j

23/2 Yönetim 
tarafından; 

birden fazla işyer-
inin bulunduğu iş 

merkezlerinde İSG 
yönünden diğer 

işyerlerini etkileye-
cek tehlikeler 

hususunda tedbir 
almayan işverenleri 
Bakanlığa bildirme-

mek.

17.439 21.798 26.158 17.439 26.158 34.878 26.158 34.878 52.317 TL 

MADDE
24
Teftiş, 
inceleme, 
araştırma, 
müfettişin 
yetki, 
yüküm-
lülük ve 
sorumlu-
luğu 

26/1-k

24/2 Ölçüm, ince-
leme ve araştırma 

yapılmasına, 
numune alınmasına 

veya eğitim 
kurumları ile ortak 
sağlık ve güvenlik 
birimlerinin kontrol 

ve denetiminin 
yapılmasına engel 

olmak.

17.439 21.798 26.158 17.439 26.158 34.878 26.158 34.878 52.317 TL 

MADDE
25
İşin
durdurul-
ması

26/1-l

25/6 İşin durdu-
rulması sebebiyle 
işsiz kalan çalışan-

lara ücretlerini 
ödememek veya 
uygun başka iş 

vermemek.

2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820

TL/ihlale 
uğrayan 

her çalışan 
için.

*Aykırılığın 
devamı 
halinde 
her ay 
aynı 

miktar

MADDE
29
Güvenlik 
raporu 
veya bü-
yük kaza 
önleme 
politika 
belgesi

26/1-l

Büyük kaza 
önleme politika 

belgesini hazırla-
mamak. 

174.451 218.063 261.676 174.451 261.676 348.902 261.676 348.902 523.353 TL 

Güvenlik raporunu 
hazırlayarak 

Bakanlığın incele-
mesine sunmadan 
işyerini faaliyete 

geçirmek. 

279.121 348.901 418.681 279.121 418.681 558.242 418.681 558.242 837.363 TL 

İşletilmesine 
Bakanlıkça izin 

verilmeyen işyerini 
faaliyete geçirmek.

279.121 348.901 418.681 279.121 418.681 558.242 418.681 558.242 837.363 TL 

Durdurulan 
işyerinde faaliyete 

devam etmek. 
279.121 348.901 418.681 279.121 418.681 558.242 418.681 558.242 837.363 TL 

MADDE
30
İş sağlığı 
ve gü-
venliği ile 
ilgili çeşitli 
yönetme-
likler

26/1-n

30'uncu madde 
de öngörülen 

yönetmeliklerdeki 
hükümlere aykırı 
hareket etmek.

3.479 4.348 5.218 3.479 5.218 6.958 5.218 6.958 10.437

TL/
her hüküm 
için tespit 
tarihinden 

itibaren 
aylık.

MADDE 
26-İdari 
para 
cezaları ve 
uygulan-
ması

26/1-o

Çalışanlarına 
standartlara uygun 

ve CE belgeli kişisel 
koruyucu donanım 

temin etmemek.

1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 Çalışan 
başına TL*

MADDE 
26-İdari 
para 
cezaları 
ve uygu-
lanması

26/1-ö**

Yer altı maden 
işletmelerinde 

çalışanların bulun-
dukları yeri ve giriş 
çıkışlarını gösteren 

takip sistemini 
kurmamak.

1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 Çalışan 
başına TL*

* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.  
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk 
Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.  
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PARAMETRELER

İş'te Hukuk İş'te Hukuk 

Gerekçe Md. Ceza Md. Fiil Cezası (TL)

3 98
Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren 
(alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt 
işveren veya vekillerine ayrı ayrı.

47.410

5 99/1-a
İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit 
davranmadığı her işçi için.

398

7 99/1-b
Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı 
davranılan her işçi için.

665

8 99/1-c
Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge 
verilmeyen her işçi için.

398

14 99/1-c
Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan 
işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.

398

28 99/1-d
İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen 
çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

398

29 100
Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran 
işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.

398

30 101
İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, 
çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.

1.559

32 102/a
Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sö-
zleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik 
ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.

5.918

37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi, 429

38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 1.559

39 102/a
Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde 
her işçi ve her ay için

429

41 102/c
Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı 
ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan 
her bir işçi için.

756

52 102/b
Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının 
genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye 
verilmemesi.

1.559

56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 756

57 103
Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her 
işçi için.

756

59 103
İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti 
ödenmeyen her bir işçi için.

756

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE 2022 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Gerekçe Md. Ceza Md. Fiil Cezası (TL)

60 103
İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya 
eksik kullandırılan her işçi için.

4.173

63 104
Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine 
uymamak.

756

64 104
Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan 
çalıştırılan her işçi için.

4.173

68 104 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. 4.173

69 104
İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz 
postalarını değiştirmemek.

4.173

71 104
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine 
aykırı davranmak.

4.173

72 104
18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve 
su altında çalıştırmak.

4.173

73 104
Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına 
ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.

4.173

74 104
Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya 
ücretsiz izin vermemek.

4.173

75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. 4.173

76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.559

92 107/1-a

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, ger-
ekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişler-
inin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her 
çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini 
geciktirmeksizin yerine getirmemek.

37.929

96/1 107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde 
bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama 
veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı 
kötü davranışlarda bulunmak

37.929

107/2 107/2
İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve 
sonuçlandırmalarını engellemek.

37.929
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