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4857 SAYILI İŞ KANUNU 

HAP BİLGİLER 

 

1. KONU 4857 sayılı İş Kanunu - HAP BİLGİLER 
 
 
 

 

 
4857 ‘in Kapsamadığı Alanlar 

 
1. Deniz ve hava taşımacılığı işleri 
2. Aile ekonomisi sınırları içine giren tarım ile ilgili yapılar 
3. 50 den az (50 dahil) tarım ve orman işleri ve işletmeleri 
4. Ailelerin (3.derece akrabalar dahil )evde yaptıkları el sanatları işleri 
5. Çıraklar 
6. Sporcular 
7. Ev hizmetleri işleri 
8. Rehabilite edilenler 
9. Esnaf ve sanatkarlar kanununa göre 3 kişiye kadar çalışılan işyerleri bu 

kanuna tabi değildir. 
 

4857 ‘nin Kapsadığı alanlar 
 
Bu kanun birçok iş kolunu kapsamakla birlikte aşağıdaki alanları özellikle kapsar; 
 

1. Kıyı ve liman iskelelerinde gemiden karaya ve/yahut karadan gemiye 
yapılan yükleme ve boşaltma işleri. 

2. Havacılık sektörünün yer tesislerinde yaptığı işler. 
3. Atölyelerde yapılan tarım alet ve makineleri işleri. 
4. Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri. 
5. Halka hizmet için yapılmış olan açık hava işletmelerine ait park ve bahçe 

işleri(ot biçme peyzaj vb.) 

6. Denizde yapılan su ürünleri üreticiliği işleri.(Denizcilik hukuku ayrı bir 
hukuk olup denizcilik sektöründe 4857 kısmen uygulanır 
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Eşit davranma ilkesi 

 

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. 
 

İşyerinin veya bir bölümünün devri 

 

 İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine 

devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan 

iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.  

 

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin 

devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla 

yükümlüdür. 

 

Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve 

devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren 

birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin 

sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.  
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Geçici iş ilişkisi 

 

Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi 

içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde 

görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir. 

 

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin 

verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi 

yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile; 

a) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü 

maddesinde belirtilen hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş 

sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde, 

b) Mevsimlik tarım işlerinde, 

c) Ev hizmetlerinde, 

d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak 

gördürülen işlerde, 

e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi 

önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,  

f) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş 

ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması 

hâlinde, 

g) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde, 

kurulabilir. 

 

Geçici işçi sağlama sözleşmesi ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan hâllerin 

devamı süresince, (b) ve (c) bentlerinde sayılan hâllerde süre sınırı 

olmaksızın, diğer bentlerde sayılan hâllerde ise en fazla dört ay süreyle 

kurulabilir.  

 

Yapılan bu sözleşme ikinci fıkranın (g) bendi hariç toplam sekiz ayı 

geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran işveren, 

belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi 

çalıştıramaz. 
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İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi 

 

Tanım ve şekil 

 

 İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın 

(işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş 

sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. 

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması 

zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 

 

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde 

genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, 

temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise 

sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları 

hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı 

geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş 

sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona 

erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.  
 

Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri  

 

Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan 

fazla devam edenlere sürekli iş denir.  

 

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi 

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli 

sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir 

olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi 

arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. 

 

Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste 

(zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz 

süreli kabul edilir. 

Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini 

korurlar. 
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Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları  

 Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden 

olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş 

sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. 

 

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt 

alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin 

çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma şartından 

yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında 

belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını 

haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan 

emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır. 

Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş 

sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı 

takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya benzer işi 

üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır. 
 

Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma 

 

Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç 

duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş 

ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. 

 

Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle 

çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi 

saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede 

işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.  

 

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına 

sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı 

zamandan en az dört gün önce yapmak  zorundadır. Süreye uygun çağrı 

üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede 

günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde 

en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır. 

 

Deneme süreli iş sözleşmesi 

 

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en 

çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya 

kadar uzatılabilir. 

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek 

olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve 

diğer hakları saklıdır. 
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Süreli fesih 

 

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa 

bildirilmesi gerekir. 

 

İş sözleşmeleri; 

 

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa 

yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, 

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin 

diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, 

c) İşi birbuçuk 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. 
 

 Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. 

 Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret 

tutarında tazminat ödemek zorundadır. 

 İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş 

sözleşmesini feshedebilir. 
 

Feshin geçerli sebebe dayandırılması 

 

 Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran  işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan 

işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden 

veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden 

kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.  Yer altı işlerinde 

çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz. 

 

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler 

dikkate alınır. 

 

Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:  

 

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası 

ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak. 

b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak. 

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya 

yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli 
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makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.[6] 

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, 

doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler. 

e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının 

yasak olduğu sürelerde işe gelmemek. 

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı 

bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici 

devamsızlık. 
 
 

Fesih bildirimine itiraz ve usulü  

 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya 

gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin 

tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri 

Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.  

 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son 

tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde 

dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi 

yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan 

dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara 

resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki 

hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.  

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, 

feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla 

yükümlüdür. 

Dava ivedilikle sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında istinaf 

yoluna başvurulması hâlinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin 

olarak karar verir. 

 

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları  

 

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli 

olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin 

geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak 

zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, 

işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık  ücreti tutarında tazminat 

ödemekle yükümlü olur. 

 

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe 

başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.  
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İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı  

 

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş 

sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin 

feshedebilir: 

 

I. Sağlık sebepleri: 

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan 

bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.  

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü 

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

hastalığa tutulursa. 

 

II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:  

 

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı 

noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut 

gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi 

yanıltırsa. 

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna 

dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel 

tacizde bulunursa. 

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada 

bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini 

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

üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında 

şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.  

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

tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli 

önlemler alınmazsa. 

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme 

şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, 

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi 

kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş 

verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin 

eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa. 

III. Zorlayıcı sebepler: 

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını 

gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa. 
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İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı  

 

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş 

sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin 

feshedebilir: 

 

I- Sağlık sebepleri: 

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından 

yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli 

hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş 

günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. 

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu 

ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca 

saptanması durumunda. 

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum 

ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; 

belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki 

bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik 

hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak 

işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için 

ücret işlemez. 

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 uyuşturucu madde 

almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması .[8] 

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 
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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.  

III- Zorlayıcı sebepler: 

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan 

zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması. 

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 

nci maddedeki bildirim süresini aşması. 

İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı 

iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna 

başvurabilir. 
 
 
 

 

1. KONU 4857 sayılı İş Kanunu - HAP BİLGİLER 
 
 
 

 

 

Yeni iş arama izni 

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. 
 

Toplu işçi çıkarma 

 

İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin 

gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün 

önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve 

Türkiye İş Kurumuna bildirir. 

İşyerinde çalışan işçi sayısı: 

a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, 

b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,  

c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, 

 



2023 DERS NOTLARI 

           MUHAMMED NURULLAH ACAR  
 

 

 

 

 

 

 

İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya 

farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. 

 

Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, 

bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi 

zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur. 

 

Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak 

görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının 

azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza 

indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını 

gösteren bir belge düzenlenir. 

 

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne 

bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur. 
 

Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu 

 

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde 

yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski 

hükümlü işçiyi veya Askerlik Kanunu Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 

Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken Terörle 

Mücadele terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak 

şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde 

çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri 

bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, 

toplam işçi sayısına göre hesaplanır. 

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş 

sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine 

göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya 

dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate 

alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken 

engelli hâle gelenlere öncelik tanınır. 

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile 

sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde 

çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı 

olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence 

nasıl işe alınacakları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınarak 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

 

Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler 

uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde 

çalışanlar hesaba katılmaz. 
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Askerlik ve kanundan doğan çalışma 

 

Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah 

altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden 

işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay 

sonra işverence feshedilmiş sayılır. 

 

İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması 

şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün 

eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez. 

 

İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre 

içinde işçinin ücreti işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri 

saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin Kanundan doğan başka bir sebebe 

dayanılarak işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş 

olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra 

işlemeye başlar. Ancak iş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve sözleşme 

yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri 

uygulanmaz. 

 

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. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi 

yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski 

işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder. 
 

Asgari ücret 

 

İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her 

türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile 

ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir. 

 

Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girer. 

Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti 

sırasında uygulanacak esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur 

hakları Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birlikte 

hazırlayacakları yönetmelikte belirtilir. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yerine getirilir. 
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Çalışma süresi 

 

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi 

kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit 

ölçüde bölünerek uygulanır. (Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin 

çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk 

saattir. 

 

 

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın 

çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde 

dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma 

süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş 

sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.  

 

 Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma 

süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş 

sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir. 

 

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir 

yönetmelikle düzenlenir. 

  

Telafi çalışması 

 

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce 

veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal 

çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil 

edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren 

dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. 

 Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu çalışmalar 

fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. 

 

 

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde 

üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. 
 

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri 

 

 Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde 

işçilere duyurulur.İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için 

farklı şekilde düzenlenebilir. 
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Ara dinlenmesi 

 

Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri 

ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;  

 

a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika, 

b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) 

süreli işlerde yarım saat, 

c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, 

ara dinlenmesi verilir. 

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği 

göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. 

Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde 

kullandırılabilir. 

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. 

  

Gece süresi ve gece çalışmaları 

 

 Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken 

saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir. 

 

Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin 

özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin "gece" başlangıcının daha 

geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin 

başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün 

uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir 

oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde 

ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını 

yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir. 

 

İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez Ancak, turizm, özel 

güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması 

şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. 

 

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, 

bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma 

haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve 

gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. 

 

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden 

diğer postada çalıştırılamaz. 
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Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri 

 

Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya 

sonra gerekli olan hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde 

çalışan işçiler için işin düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangilerinin 

uygulanmayacağı yahut ne gibi değişik şartlar ve usullerle uygulanacağı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir 

yönetmelikte gösterilir. 

  

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı 

 

On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 

on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan 

çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam 

edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde 

çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, 

sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına 

devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı 

sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla 

çalıştırılabilirler. 

 

Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri 

işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel 

yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula 

gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini 

düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez. 

 

Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak 

olan işler ile onbeş yaşını tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış 

genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, on dört yaşını doldurmuş ve 

zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif 

işler, onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin 

hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle 

belirlenir. 
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Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam 

etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; 

sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada 

otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için 

günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir. 

 

Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim 

dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla 

günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde 

çalışma süreleri yukarıda dördüncü fıkrada öngörülen süreleri aşamaz. 

 

Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde 

çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine 

göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı ve şartları, ücretin 

ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı 

ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

  

Yer ve su altında çalıştırma yasağı 

 

Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi 

yer altında veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış 

erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır. 

 

Gece çalıştırma yasağı 

 

Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece 

çalıştırılması yasaktır. 

Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında 

çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte 

gösterilir. 

  

Analık halinde çalışma ve süt izni 

 

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. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun 

onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde 

çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere 

eklenir.  
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 Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce 

kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek 

suretiyle kullandırılır.  

 Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum 

sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış 

çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen 

teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır. 

 

Birinci fıkra uyarınca kullanılan doğum sonrası analık hâli izninin 

bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun 

hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat 

edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış 

gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün 

süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul 

doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması 

hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden 

yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümler uygulanmaz.  

 

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine 

göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim 

raporu ile belirtilir. 

 

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin 

verilir. 

 

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi 

sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir 

indirim yapılmaz. 

 

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından 

veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar 

ücretsiz izin verilir. Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme 

hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin 

hakkının hesabında dikkate alınmaz. 

 

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde 

toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve 

kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma 

süresinden sayılır. 

Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun 

kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanır.  
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Mazeret izni 

 

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, 

eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması 

hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. 

İşçilerin 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 hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir. 

 

 

Zamanaşımı süresi 

 

İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, 

yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş 

yıldır. 

a) Kıdem tazminatı. 

b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden 

kaynaklanan tazminat. 

c) Kötüniyet tazminatı. 

d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden 

kaynaklanan tazminat. 
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