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İŞ HUKUKU
İLKER KIYAK

MAKİNA MÜHENDİSİ
İSG UZMANI ( A SINIFI )

HUKUK VE CEZA YEMİNLİ BİLİRKİŞİ

www.ilkmak.com



Konunun Genel Amacı

Katılımcıların, iş hukukunun temel amaç ve ilkeleri, iş 
sağlığı ve güvenliği alanında tarafların sorumluluk, hak ve 
yükümlülük hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
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KONULAR

İşçi, işveren, alt işveren, işveren vekili kavramları ve İSG açısından 
önemi

İşverenin sorumluluk , hak ve yükümlülükleri

İşverenin sorumluluğunun hukuki dayanağı

İşverenin sorumluluğunun kapsamı ve bu sorumlulukta kusurun rolü

İşveren tarafından ödenecek tazminatlar

Maddi-manevi tazminat

Destekten yoksun kalma tazminatı

Rücu tazminatı

İşverenin idari sorumluluğu

İşverenin cezai sorumluluğu

İşverenle sözleşme yapma ve sonlandırma
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Konunun Alt Başlıkları

Çalışma sürelerine ( tam ve kısmi süreli) ilişkin hükümler

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ceza yaptırımları

İşveren vekilinin sorumluluğu

İş güvenliği uzmanının ve çalışanların istihdamı ile işten çıkarılmada 
öngörülen iş güvencesi ve tazminat sistemlerine ilişkin 
düzenlemeler

İşçilerin hak ve yükümlülükleri

İş güvenliği uzmanlarının hak ve yükümlülükleri

İş güvencesine ilişkin genel esaslar

Eğitim sorumluluğu

İSG konularında toplu iş sözleşmelerinden yararlanılması
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•İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmesi için, bağımlı yada bağımsız 
çalışmak zorundadır. Bağımlı çalışanlardan işçileri esas alan ve onların 
işverenle olan münasebetlerini düzenleyen hukuk dalı ‘İş Hukuku’dur. 
Bağımlı çalışan gruba memurlar da giriyorsa, bunlar başka bir hukuki 
statüye (İdare Hukuku) tabidirler.

•İş Hukuku, ‘Bireysel’ ve ‘Toplu İş Hukuku’ olarak ikiye ayrılır.

• Bunlardan ilki, işverenle işçi arasındaki ilişkileri teker teker ele alıp 
düzenlerken; diğeri toplu halde ele alır.

İŞ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ

• İşçiyi Koruma İlkesi 

• İşçi Yararına Yorum İlkesi 
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Uluslararası Kaynaklar

•Uluslararası kaynak, Türkiye’nin yabancı devlet ya da kuruluşlarla 
imzalayıp tanıdığı ve Anayasa’nın 90. Maddesi bağlamında uygulamaya 
koyduğu İş Hukuku alanındaki anlaşma ve belgelerdir. Sözgelimi 
bunların başlıcaları ;

• Birleşmiş Milletler Anlaşması,

• İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS),

• Uluslar Arası Çalışma Örgütü (İLO) Belgeleri,

• Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) İş Sağlığı Deklarasyonları,

• AB Sosyal Şartı ve Mevzuatı,

• Stratejiler ve Eylem Planları’dır.
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İş Hukukundaki Temel Kanunlar

Bireysel İş Hukukunda Kaynaklar:

• 4857 sayılı İş Kanunu

• 854 sayılı Deniz İş Kanunu

• 5953 sayılı Basın İş Kanunu temel kanunlardır.

• Borçlar Kanunu

• Hafta Tatili Kanunu

• Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

• Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu

• Umumi Hıfzıssıha Kanunu

• Polis Vazife ve Selahiyeti Kanunu ise diğer İş Hukuku 

yardımcı kaynaklarıdır.
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Tanımlar

• İŞÇİ : Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir

• İŞVEREN: İşçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği 
olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir

• İŞ SÖZLEŞMESİ : Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer 
tarafın da (işveren) ücret ödemeyi üstlenmesinden  oluşan 
sözleşmedir.

• İŞYERİ : İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi 
olan ve olmayan  unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri 
denir. Kanunda işyerine bağlı yerler , eklentiler (yemek, uyku, 
yıkanma, kütüphane , revir, çocuk emzirme odası vs) ve araçlar da 
işyeri kapsamında sayılmıştır.

• İŞVEREN VEKİLİ : İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin, 
işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir.
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Tanımlar

• ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü işe 
yardımcı işlerde veya asıl işin uzmanlık gerektiren kısmında iş alan ve 
kendine bağlı işçiler ile asıl işin yapıldığı işyerinde ve sadece bu işte 
çalıştıran işverene alt işveren denir.

• İşyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde 
ilişki muvazaalı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan 
itibaren asıl işverenin işçisi sayılır. 

• Alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş 
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte asıl 
işveren de sorumludur. 
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Tanımlar
İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

-Süreksiz ve Sürekli İş Sözleşmesi: En çok 30 gün süren işlerde yapılan
sözleşmelere süreksiz iş sözleşmesi; 30 günden fazla süren işlerde yapılan
sözleşmelere ise sürekli iş sözleşmesi denir.

-Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi :Hem tarafların iradesi hem de işin niteliği
gereği süresi belirlenerek yapılan iş sözleşmelerine belirli süreli iş sözleşmesi; İş
ilişkisinin belirli bir süreye bağlı olarak yapılmadığı sözleşmelere ise belirsiz süreli
iş sözleşmesi denir.

-Tam ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi: Normal haftalık çalışma süresinin (haftalık 45
saat) önemli ölçüde (2/3’ünden )daha az belirlenmesi durumunda yapılan iş
sözleşmelerine kısmi süreli iş sözleşmesi; haftalık çalışma süresinin normal veya
normale yakın süreler ile belirlenmesi ile yapılan sözleşmelere ise tam süreli iş
sözleşmesi denir.

-Deneme ve Deneme Süresiz İş Sözleşmesi : İş akdinin başlangıcında tarafların bir
deneme süresi öngörmesi halinde yapılan sözleşmelere deneme süreli iş
sözleşmesi ; böyle bir deneme süresi öngörülmeksizin yapılan sözleşmelere ise
deneme süresiz iş sözleşmesi denir.(Deneme süresi en çok 2 ay olarak
belirlenebilir.)
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Tanımlar
• Çağrı Üzerine Çalışma: Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstelendiği

işte, kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme edimini yerine
getireceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisidir. Sözleşmede belirlenmemesi
halinde haftalık çalışma süresi 20 saat, günlük çalışma süresi ise en az üst
üste 4 saat olarak belirlenmiş kabul edilir. Çağrının işveren tarafından en
az 4 gün önceden yapması gerekir.

• Geçici Süreli İş Sözleşmesi(Ödünç İş Sözleşmesi):İşverenin, önceden
rızasını almak koşulu ile işçisini bağlı olduğu şirketler topluluğundaki bir
başka işverenin veya benze işlerde faaliyet gösteren bir başka işverenin
işlerinde çalıştırmak üzere geçici olarak devretmesidir. Yazılı olarak
yapılması zorunlu olan ödünç sözleşmesinin en fazla 6 aylık süre ile
yapılması; en fazla iki kez yenilenerek 1,5 yıla kadar uzatılabilmesi
mümkündür. İşçiyi ödünç alan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede
ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta
primlerinden ödünç veren işveren ile birlikte sorumludur.

• Takım Sözleşmesi: Bir işçi grubunu temsilen işçilerden birinin takım
kılavuzu sıfatıyla hem kendi hem de gruba dahil işçilerin hizmetini
taahhüt ettiği iş sözleşmesidir.

11www.ilkmak.com



Geçersiz İş Sözleşmeleri

• Küçük işçilerle yapılan sözleşmeler( İş Kanunu’nda çalışma yaşı 15 olarak 
belirlenmiştir)

• Kadın işçilerle yapılan sözleşmeler (Bazı iş kollarında, emzirme izinlerinde, 
gece vardiyası ve gebelikte de belli hallerde çalıştırılmaları yasaklanmıştır)

• Yabancı İşçilerle yapılan sözleşmeler (Yabancı işçilerin çalışabilmeleri Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (gerekli kurumların görüşü alındıktan sonra) 
vereceği çalışma iznine bağlıdır.)

• Raporsuz işçilerle yapılan sözleşmeler (Küçük işçiler ve bazı iş kollarında 
işçilerin sağlık raporlarının alınması zorunluluğu bulunmaktadır)

Bu durumlarda çalıştırılan işçilerin iş sözleşmeleri geçersiz olarak kabul 
edilmiştir. Küçük işçiler, kadın işçiler ve raporlu işçilerin iş sözleşmeleri  geçersiz 
olmasına rağmen iptal edilinceye kadar İş Hukuku’ndan kaynaklanan tüm 
hüküm ve sonuçlarını doğurur. Buna rağmen yabancı işçilerin izinsiz çalışması 
halinde iş sözleşmesi  yok hükmünde kabul edildiği için İş Hukuku bakımından 
hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz. Bu durumda Borçlar Kanunu’na dayalı olarak 
taraflar haklarını ileri sürebilirler.
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• Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı - Madde 71

• Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini 
tamamlamış işçi,

• Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış işçi,

• Yetişkin İşçi: 18 yaşını doldurmuş olanlar yetişkin işçidir.

• Kural, onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak olduğu 
yönündedir.

• Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, hafif 
işlerde çalıştırılabilirler (istisna). 

Analık Halinde Çalışma (İş kan 74. mad.)

• Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra  8 hafta olmak üzere 
toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. 

• Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye 
2 hafta süre eklenir. 
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Zorunlu İş Sözleşmeleri

• Özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurları ile yapılan sözleşmeler

• Askerlik (muvazzaf askerlik dışında) veya kanuni bir görev nedeniyle 
işten ayrılan işçiler ile yapılan sözleşmeler

• İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör 
işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü 
ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına 
uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. (İş Kan.30.mad)

• Aranan şartlar bulunduğu halde işe alınma isteğinde bulunan eski 
işçiyi işe almayan işveren altı aylık ücret tutarında tazminat öder. 
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İş Kanunu kapsamı Dışında Kalan Sözleşmeler
• 1) Deniz ve hava taşıma işlerinde, 

• - Kıyılarda veya limanlarda gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri, 

• - Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,

• 2) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı 
işyerlerinde veya işletmelerinde,

• (Tarım işinden sayılmayan işler İş Kanunu kapsamına alınmıştır. Buna 
göre:

a)Tarım alet, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda
görülen işlerde çalışanlar;

b)Tarım sanatlarıyla ilgili işlerde çalışanlar (üzüm, pamuk, tütün, ,incir ,
zeytin gibi sanayi bitkilerinin işlenerek balyalanması, paketlenmesi veya
sirke, şarap yağ gibi ürün elde edilmesi işine tarım sanatları denir);

c)Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin müştemilatı durumunda
olan park ve bahçe işlerinde çalışanlar;

d)Tarım işlerinde yapılan yapı işlerinde çalışanlar İş Kanunu kapsamında
sayılmaktadır)
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İş Kanunu kapsamı Dışında Kalan Sözleşmeler

• 3) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, 

• 4) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) 
hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el 
sanatlarının yapıldığı işlerde, 

• 5) Ev hizmetlerinde, 

• 6) İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar 
hakkında, 

• 7) Sporcular hakkında, 

• 8) Rehabilite edilenler hakkında, 

• 9) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin 
tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde

• 10)Esnaf ve sanatkar işlerinde yapılan sözleşmeler

• 11)Gazeteciler ile yapılan sözleşmeler
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Çalışma Süreleri

• Günlük ve Haftalık Çalışma :Günlük çalışma azami 11 saat, haftalık normal 
çalışma 45 saat olarak belirlenmiştir.

• Gece Çalışma : İş Kanunu’na göre en geç saat 20.00’dan sabah saat 06.00’a
kadar geçen ve herhalükarda 11 saat süren gün dönemine gece denir. İşçinin
günlük kanuni çalışma süresinin yarıdan fazlası gece dönemine rastlıyor ise
bu çalışmaya gece çalışmasına ait hükümler uygulanır. İşçilerin gece
çalışmaları 7,5 saati geçemez. Geçerse geçen süre fazla mesai olur.

• Postalar halinde çalışan işyerlerinde bir iş haftası sonunda gece postasının
gündüze geçirilmesi zorunludur . Her posta değişiminde (geceden gündüze
geçerken, hafta tatilinden hariç) işçinin 11 saat dinlendirilmesi zorunludur.

• Fazla Çalışma: Haftalık 45 saat olan normal çalışma süresini aşan çalışmalar
fazla çalışma olarak adlandırılır. Haftalık 45 saatin altında çalışma süresi
belirlenerek yapılan iş sözleşmelerinde sözleşme haftalık çalışma süresinin
aşılması halinde (haftalık 45 saate kadar) yapılan çalışmalar ise fazla sürelerle
çalışma olarak nitelendirilir.

17www.ilkmak.com



Çalışma Süreleri
Fazla Çalışma Türleri:

-Normal (olağan) fazla çalışma :Ülkenin genel yararı, işin niteliği,
üretimin arttırılması gibi nedenlerle yapılan fazla çalışma.

-Zorunlu fazla çalışma : Bir arıza çıkması veya çımasının mümkün
görülmesi, hemen yapılması gereken acele işlerde ve zorlayıcı
nedenlerin (yangın, su baskını, deprem gibi) ortaya çıkması
halinde yapılan fazla çalışmalardır.

-Olağanüstü fazla çalışma : Seferberlik sırasında memleket
savunmasının ihtiyacını sağlayan işlerde yapılan fazla çalışma.

-Hazırlanma, tamamlama ve temizlik işlerinde yapılan fazla
çalışma

Fazla Çalışma Yapılmasının Koşulları:

-İşverenin talepte bulunması

-İşçinin onayının alınması

-Yıllık fazla çalışma sürelerinin aşılmaması(Yıllık 270 saat)
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Çalışma Süreleri

Fazla Çalışma Ücreti ve Serbest Zaman Kullanımı:

Fazla çalışılan süre ile ilgili olarak işçiye ücreti fazla çalışma halinde saat
ücreti %50; fazla sürelerle çalışma halinde ise %25 zamlı olarak ödenir.
Gece 24.00’dan sonra yapılan fazla çalışmalarda saat ücreti %100
arttırılarak ödenir.

Fazla çalışma zamlı ücreti yerine işçi bu süreyi serbest zaman kullanımı
olarak değerlendirmeyi talep edebilir. Bu halde her fazla çalışılan saat
üçün 30 dk.; fazla sürelerle çalışılan saat için ise 15 dk. serbest zaman
kullanımı hakkı işçiye verilir. Bu süre çalışma saatlerinde aralıksız ve
ücret kesintisi yapılmaksızın kullandırılır.
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Çalışma Süreleri

• Yoğunlaştırılmış-Denkleştirilmiş İş Süreleri :İş sürelerinin yoğunlaştırılmış ve
denkleştirilmiş iş günleri ve haftaları şeklinde düzenlenerek yapılan
çalışmalardır. İşyerinde, iki ayı geçmeyecek şekilde ve günlük 11 saati
aşmayacak sürelerle yapılabilir . İki aylık uygulamanın ortalama haftalık
çalışma süresinin 45 saati aşmaması gerekir.

• Telafi Çalışması:

-Zorunlu nedenlerle işin durması ,

-Ulusal bayram veya genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil
edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli
ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi yada

-İşçinin talebi ile kendisine izin verilmesi halinde; işveren iki ay içinde
çalışılmayan bu süreleri tamamlamak için telafi çalışması yaptırabilir. Bu süreler
fazla çalışma olarak nitelendirilmeyip telafi çalışması, günlük 11 saat çalışma
süresini aşamadan ve günde 3 saatten fazla olmayacak şekilde yaptırılabilir.
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Çalışma Süreleri

• Çalışma Süresinden Sayılan Haller

-Madenlerde, taşocaklarında, her ne suretle olursa olsun yeraltında 
veya sualtında çalışacak işçilerin asıl çalışma yerlerine inmeleri, 
girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için geçen süreler;

-Çalışmak için, işveren tarafından uzak yere gönderilen işçinin yolda 
geçen süreleri( Yol harcırahı verilmesi halinde bu sürelerle ilgili fazla 
çalışma ücreti talep edilemez);

-İşçinin, işverenin buyruğunda her an hazır ve çıkacak işi bekleyerek 
boş geçirdiği süreler;
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Çalışma Süreleri

-İşveren emri ile herhangi bir yerde meşgul edilerek asıl işini 
görmeksizin geçirdiği süreler;

-Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirlenen süreler;

-Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması, onarımı 
işlerinde işçilerin toplu ve düzenli bir şekilde işin yapılacağı yere 
götürülüp-getirilmeleri sırasında yolda geçen süreler çalışılmadığı halde 
çalışma süresinden sayılan hallerdir.

İşverenin sosyal yardım niteliğinde yaptırdığı taşıma servisinde yolda 
geçen süreler iş süresinden sayılmamaktadır.
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Dinlenme Süreleri

• Ara Dinlenmesi (Günlük dinlenme): Bu süreler çalışma süresinden
sayılmaz ve günlük çalışma süresinin hesaplanmasında iş süresinden
çıkartılır. Günlük dinlenme süresi:

İş süresi günlük 4 saat ve daha az ise 15 dk.

İş süresi günlük 4 saat – 7,5 saat arası ise 30 dk.

İş süresi günlük 7,5 saatten fazla ise 1 saat olarak belirlenmiştir.

• Haftalık Dinlenme: Hafta Tatili Kanunu’na göre haftada azami 6 gün
çalışılabilir. Haftanın bir günü 24 saat kesintisiz hafta tatili yapılması
zorunludur. Hafta tatilinde çalıştırılan işçiye çıplak ücret üzerinden
hesaplanan fazla çalışma ücretinin %50 zamlısı hafta tatili ücreti
olarak ödenir.
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Dinlenme Süreleri

Yıllık Dinlenme: En az bir yıl çalışmış olmak koşulu ile

- 1 yıl-5 yıl arası kıdemi olan işçi 14 gün

- 5 yıl-15 yıl arası kıdemi olan işçi 20 gün

- 15 yıl ve daha fazla kıdemi olan işçiler 26 gün

- Kıdem süresine bakılmaksızın 18 yaşın altında ve 50 yaşın üzerindeki işçiler 20 gün yıllık izin
hakkına sahiptirler .

Kural olarak yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.(tarafların anlaşması ile bir bölümü on 
günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.)  

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil 
günleri izin süresinden sayılmaz.

Ulusal Bayram-Genel Tatil Dinlenmesi: 

28 Ekim saat 13.00’dan 29 Ekim 24.00’ a kadar 1,5 gün (Cumhuriyet Bayramı),

23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos günleri tam bir gün

1 Ocak yılbaşı tam bir gün

Ramazan Bayramı 3,5 gün

Kurban Bayramı 4,5 gün tatil yapılmaktadır . Bu sürelerde işçiye çalışmadığı halde normal ücreti
kesilmeksizin ödenir . İşçi bu tatillerde çalıştırılır ise normal günlük ücreti ücreti %100 zamlı (1+1=2
günlük ücret) olarak işçiye ödenir.
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İş  Sözleşmesinin Sona Ermesi

İş Sözleşmesi:

-Tarafların karşılıklı anlaşması,

-İşçinin ölümü

-Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin dolması,

-Fesih bildirimi ile sona erer.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİ İLE SONA ERMESİ

• İhbar Önelli Fesih :

-Belirsiz süreli iş akidlerinde yapılır.

-Yazılı yapılması gerekir:  İş güvencesi ( Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan ) işçinin fesih bildiriminin yazılı yapılması 
zorunludur. 

-Geçerli bir sebebe dayanma: İş güvencesi kapsamındaki işçinin fesih bildiriminde 
işverenin geçerli bir sebebe dayanılması gerekir. 

(Geçerli sebepler :İşçinin kişiliğine bağlı sebepler (İşçinin davranışlarına ve kişiliğine 
bağlı sebepler olarak ayrı ayrı belirlenmiştir) ve işletmeden, işyerinden ve işin 
gereklerinden kaynaklanan iç ve dış sebepler olarak belirlenmiştir.)
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İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

-İhbar önellerine uygun olarak yapılması gerekir.

(İhbar önelleri:- 6 aydan az süren iş sözleşmesinde : 2 hafta,

-6 ay- 1,5 yıla kadar süren iş sözleşmesinde               : 4 hafta,

-1,5 yıl- 3 yıla kadar süren iş sözleşmesinde               : 6 hafta,

-3 yıldan fazla süren iş sözleşmesinde : 8 hafta 
olarak belirlenmiştir.)

İhbar Önelli Feshin, Yasaya Uygun Yapılmaması veya Kötüye Kullanılmasının 
Sonuçları 

1-İhbar tazminatı : Taraflardan birinin ihbar önellerine uymaksızın iş
sözleşmesini feshetmesi halinde karşı tarafa ödenir; İşçinin ihbar önel süresine
denk gelen ücreti ihbar tazminatı olarak belirlenir.

2- Kötüniyet tazminatı: İş güvencesi kapsamında bulunmayan işyeri ve işçi
bakımından işverenin ihbarlı fesih hakkını kötüye kullanması halinde ihbar
önellerinin üç katı tutarında işçiye ödenen tazminattır.

26www.ilkmak.com



İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

3- İşe İade (İş Güvencesi Tazminatı) : İş güvencesi kapsamında bulunan 
işyeri ve işçi bakımından belirsiz süreli iş sözleşmesi ihbar önellerine 
uygun olarak feshedilmiş olsa bile;

-Fesih bildirimi yazılı yapılmamış ise,

-Fesih bir sebebe dayandırılmamış ise,

-Fesih yasal bir sebebe dayanmıyorsa,

-İşveren tarafından ispat edilemiyor ise işçi işten çıkarıldığı tarihten
itibaren BİR ay içerisinde mahkeme veya özel hakeme başvurarak
feshin geçersizliğini ve işe iadesini talep edebilir. İşe iadesine karar
verilen işçi kararın kesinleşmesinden itibaren ON gün içinde işverene
başvurarak işe iadesini talep etmelidir. Yasal süresinde işe iadesini talep
eden işçinin BİR aylık yasal süre içerisinde işveren tarafından işe
başlatılması gerekir. İşçinin işe alınmaması halinde işveren, işçiye en az
4 ay en çok 8 aylık ücreti tutarında belirlenen tazminat ödemeye
mahkum edilir. Bu tazminata İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI denilir.
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İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

4-Kıdem Tazminatı :Her tam yıl için 30 günlük ücreti tutarı üzerinden hesaplanan
tazminattır. İşveren tarafından yapılan ihbar önelli fesihte her durumda işçiye
kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. İşçinin iş sözleşmesini ihbar
önelli feshi istifa anlamına geldiğinden bu durumda işçiye kıdem tazminatı
ödenmez.

Toplu İşçi Çıkarma 

• İşveren, ihbar önelli fesih ile toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün 
önceden bir yazı ile, 

- Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğüne 

- Varsa İşyeri sendika temsilcilerine bildirir. Fesih işlemi kuruma bildirim 
tarihinden itibaren otuz  gün sonra hüküm doğurur. 

Toplu işçi çıkartma sayılan ve bildirim Yükümlülüğünü gerektiren işçi sayısı: 

• 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçi,

• 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçi,

• 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçi,
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İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

• İhbar Önelsiz (Haklı sebeple-Derhal) Fesih :

-Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinde yapılır,

-İhbar önelleri uygulanmaz ve ihbar tazminatı ödenmez,

-Haklı sebebe dayanma: Sözleşmeyi fesheden tarafın yasada belirtilen haklı bir
sebebe dayanma zorunluluğu bulunmaktadır . İş Kanununda 24. madde işçi
bakımından, 25. madde ise işveren bakımından haklı fesih nedenlerini
düzenlemiştir. Bunlar genel olarak:

İşçi – işveren bakımından sağlık sebepleri

İşçi – işveren bakımından ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller

İşçi-işveren bakımından zorlayıcı nedenler olarak gruplandırılmıştır.(İş Kan.25.
mad. İşverene bunların dışında bir haklı fesih sebebi daha vermektedir)

-Kıdem tazminatı : Sadece ,işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan
haller nedeniyle işçinin iş sözleşmesini feshi halinde kıdem tazminatı ödenmez.
Diğer tüm işçi ve işveren bakımından önelsiz fesih sebebine dayanarak
sözleşmenin feshi halinde işçiye kıdem tazminatı ödenir.
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• İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 

• Madde 24 - 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. 
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• 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 

• Madde 25 - 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 veya sakatlığa uğraması 
halinde, 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. 
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• II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 

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

• b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna 
dokunacak sözler 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 veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi. 

• 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. 

•
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• 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. 

• 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. 
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İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI

İŞÇİNİN BORÇLARI

1-İşgörme borcu

2-İşverenin (ve işveren vekilinin) talimatlarına uyma borcu

3-Sadakat (bağlılık) borcu :Olumlu davranışlarda bulunma olumsuz
davranışlardan kaçınma şeklinde ortaya çıkmaktadır.

4-Rekabet etmeme borcu: İş sözleşmesi sona erdikten sonra ortaya çıkan
bir borç olup; yazılı olarak yapılması (iş sözleşmesinde bir madde
konulmak suretiyle veya ayrı bir rekabet yasağı sözleşmesi şeklinde )
halinde geçerlidir.

İŞVERENİN BORÇLARI

1-Ücret ödeme borcu

2-Eşit işlem yapma borcu(Eşit değerdeki işlerde çalışan işçilere eşit çalışma
koşullarının uygulanmasıdır . Bu borca aykırı davranan işveren işçinin
DÖRT aya kadar ücreti tutarında belirlenen Ayrım Yasağı Tazminatını
işçiye ödemekle yükümlendirilir.
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İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI

• 3-İşçiyi gözetme borcu:

-İşçiye eğitim verme zorunluluğu

-İşçi sağlığı ve güvenliği kurulları kurma zorunluluğu

-İş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu

-İşyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu

İşçiyi Gözetme Borcuna Aykırılığın Sonuçları: Bu borca aykırılığın işveren
bakımından hukuki, idari ve cezai yaptırımları bulunmaktadır.

a)İşverenin hukuki sorumluluğu:

-Maddi tazminat (Zarar gören işçi tarafından talep edilir)

-Manevi tazminat(Zarar gören işçi veya ölümü halinde bakmakla yükümlü
olduğu yakınları tarafından talep edilir)

-Destekten yoksun kalma tazminatı (İşçinin ölümü halinde bakmakla yükümlü
olduğu yakınları tarafından talep edilir)

-Rücu davası (SGK tarafından açılır)
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İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI
b)İşverenin İdari Sorumluluğu:

-İşyerinin denetim ve teftişi

-İşyerinde faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulması

c)İşverenin Cezai Sorumluluğu:

-Türk Ceza Kanunu’ndan kaynaklanan cezai sorumluluk :İşçi sağlığı ve iş
güvenliği önlemleri almakla yükümlü işveren veya onun görevlendirdiği
işveren vekili ile alt işverenin bu sorumluluğu ihlali halinde TCK’dan
kaynaklanan cezai sorumlulukları bulunmaktadır.

-İş Kanunu’ndan kaynaklanan cezai sorumluluk :İşçiyi gözetme borcuna
aykırı davranış ile işyerinde gerekli iş güvenliği ve işçi sağlığına yönelik
tedbirleri almayan işveren bakımından İş Kanunu’nda idari para cezaları
öngörülmüştür.
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İŞYERİNİN VEYA BİR KISMININ DEVRİ HALİNDE 
SORUMLULUK

• İşyeri devrinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde 
ödenmesi gereken borçlardan ( ücret, yıllık izin, fazla mesai, tazminat 
hakları vb.) devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. 

• Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir 
tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Tazminatta ise, her işveren kendi 
süresiyle sınırlı sorumluluğa sahiptir.

• Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona 
erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

• İşyeri devri,  hem işveren ve hem de  işçi için haklı sebeple (işveren 
yönünden tazminatsız; işçi yönünden tazminatlı) fesih  hakkı tanımaz.
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SENDİKALARIN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 
BAKIMINDAN ETKİSİ

Sendika: İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve
sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya
işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere
oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Kuruluş: Sendikalar kurucularının kuruluşun merkezinin bulunacağı ilin
valiliğine dilekçelerine ekli olarak kuruluş tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik
kazanır.

Üyelik: On beş yaşını dolduran ve Sen.Top.İş Söz.Kan.hükümlerine göre işçi
sayılanlar, işçi sendikalarına ; Sen.Top.İş Söz.Kan anlamında işveren sayılanlar,
işveren sendikalarına üye olabilir.

Faaliyetleri:Sendika ve konfederasyonlar, çalışma hayatından, mevzuattan, örf
ve adetten doğan uyuşmazlıklarda işçi ve işverenleri temsilen; sendikalar, yazılı
başvuruları üzerine iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan hakları ile
sosyal güvenlik haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dava açmak ve bu
nedenle açılmış davada davayı takip yetkisine sahiptir.

39www.ilkmak.com



SENDİKALARIN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 
BAKIMINDAN ETKİSİ

Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin içeriği

MADDE 33 – (1) Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği
ve sona ermesine ilişkin hükümleri içerir.

(2) Toplu iş sözleşmesi, tarafların karşılıklı hak ve borçları ile
sözleşmenin uygulanması ve denetimini ve uyuşmazlıkların çözümü için
başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebilir.

(3) Çerçeve sözleşme, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren
sendikasının üyeleri hakkında uygulanır ve meslekî eğitim, iş sağlığı ve
güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin
düzenlemeleri içerebilir.

Sendika ve üst kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği kültürünün
yerleştirilmesi için önemli etki ve görevleri bulunmaktadır. Ulusal İş
Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’ne üyelikleri ve konsey çalışmalarında
alınan tavsiye kararları, bu kararların kendi kuruluşlarına iletilmesi ve
uygulanmasının yaygınlaştırılması açısından oldukça önemlidir.
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SENDİKALARIN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 
BAKIMINDAN ETKİSİ

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ’ne göre:

-Konsey, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin
belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. Konsey,
çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde
bulundurur. Çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının
iyileştirilmesi ve güvenlik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla
üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas alır. İş sağlığı ve güvenliği alanında ülke
politikalarını oluşturmada tarafların görüş ve düşüncelerinin alınmasını sağlar.

- İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye
sahip ilk üçünden, birer yönetim kurulu üyesi konseye üye olarak katılmaktadır.

-Konsey üyelerinin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarda, Konsey
toplantılarında alınan her türlü karar ve düzenlemenin ve iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatının uygulanmasını izlemek, görüş ve önerilerde bulunmak konseyin
görevleri arasındadır.

41www.ilkmak.com



SENDİKALARIN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 
BAKIMINDAN ETKİSİ

KONSEYİN UYGULAMA HEDEFLERİ:

1. İş kazaları sayısının %20 oranında azaltılması

2006 yılında bu oran 1011 iken, 2008 yılında 829’a düşmüştür. Yani
yüzbin işçi başına kaza oranında %18’lik bir azalma tespit edilmiştir.
2009-2013 dönemi için %20’lik azalma hedeflenmiştir.

2) Ülkemizdeki meslek hastalıkları tanı sistemlerinin geliştirilmesi

Beklenen ancak tespit edilememiş meslek hastalığı vaka sayısı
tespitinin yüzde 500 artırılması,

3) Ülkemizde kamu eliyle yürütülen İSG teknik destek hizmetlerinin
%20 artırılması

Sunulan İş Sağılığı ve Güvenliği laboratuar (İSGÜM Merkez
Laboratuvarının) hizmetlerinin ulaştığı çalışan sayısının yüzde 20
artırılması hedeflenmiştir.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi  

22. Maddesinde

«her kişinin toplumun üyesi olarak, sosyal güvenlik hakkına sahip 
olduğu» ilkesi benimsenmiştir. 

25. Maddesi ;

• Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, 
tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve 
refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, 
sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında 
mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.

• Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün 
çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal 
korunmadan faydalanırlar.
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SOSYAL GÜVENLİK  İLE İLGİLİ ILO SÖZLEŞMELERİ

1-Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin Sözleşme (102 sayılı 
sözleşme)

Bu sözleşme  tüm ülkelerin uygulayabilecekleri en önemli sosyal 
politika belgesidir.

2-Sosyal Güvenlikte Vatandaşlarla Vatandaş Olmayanlara  Eşit 
Davranma(118 sayılı sözleşme)

Sosyal Güvenlikte Eşit Davranma İlkesine Yönelik Sözleşmedir.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sosyal Güvenliğin Tanımı

Belirli sosyal risklerin iktisadi sonuçlarına (risklerin yol açacağı gelir
kaybı ve gider artışlarına) karşı kişilerin güvenliklerinin sağlanmasıdır.

ILO’ya Göre Sosyal Güvenlik Tanımı

Toplumun kendi üyelerine bir takım kamusal tedbirlerle, hastalık, hamilelik, iş
kazası, işsizlik, hastalık, yaşlılık ve ölümden kaynaklanan tamamen veya esaslı
bir şekilde kazanım kaybının neden olacağı ekonomik ve sosyal zorluklara karşı
sağladığı koruma, tıbbi bakım tedariki ve çocuklu ailelerin desteklenmesidir.

ILO, insanların karşılaşabilecekleri zararlara 9 tehlikenin neden
olabileceğini belirtmektedir. Bunlar: Hastalık, iş kazaları, meslek hastalıkları,
analık, işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm ve aile gelirlerinin yetersiz
kalması.(102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin Sözleşme)
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Sosyal güvenliğin sağlanmasında kullanılan başlıca teknikler:

• Sigortalar(Sosyal ve Özel Sigortalar)

• Sosyal Yardımlar ve

• Sosyal Hizmetler

SİGORTALAR

1-Sosyal Sigortalar:

-İş kazası meslek hastalıkları sigortası,

-Hastalık ve analık sigortası,

-Yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası,

-İşsizlik sigortası

2-Özel Sigortalar:

-Hayat sigortası,

-Yaşlılık, malullük, ölüm sigortası,

-Sağlık sigortası

-Bireysel emeklilik
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SOSYAL YARDIMLAR

Muhtaçlık durumunda olan vatandaşların bu durumunun en kısa
sürede kaldırılması için tek yanlı olarak devlet tarafından yapılan;
yararlananların maddi katkıda bulunmadıkları yardımlardır.

SOSYAL HİZMETLER

İnsanların kendi ellerinde olmayan sebeplerle yoksul ve muhtaç
duruma düşmeleri; bedenen veya ruhen bir eksikliğe uğramaları
halinde; ülkenin ekonomik şartları çerçevesinde, insana yaraşır bir
biçimde varlıklarını sürdürebilmeleri için maddi ve manevi, ekonomik
ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik devletin ve gönüllü özel
kuruluşların verdiği hizmetlere sosyal hizmetler denilir. (Çocuk bakımı,
muhtaç çocukların korunması, muhtaç durumdaki yaşlı ve sakatlara
bakım, dar gelirli insanlara sağlık hizmeti sunma gibi)
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SOSYAL GÜVENLİĞİ FİNANSMANI

Finansmana katılanlar :

-İşçi

-İşveren

-Devlet

Devletin yanında sosyal güvenliğin finansmanına sigorta
tekniği bakımından işçi ve işveren de katılmaktadır. İşçi ve işverenden
kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına göre değişik katılım paylarında
primler alınmaktadır.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel sağlık
Sigortası Kanunu’nda bu kanun kapsamında sigortalı olanlar,
sigortalılıklarının başlangıcı, sona ermesi, hak ve yükümlülüklerine
ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.
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İŞ KAZASI

5510 sayılı Kanun MADDE 13- İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle,
sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş
veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında
başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi
sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da
ruhen özüre uğratan olaydır.
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İş Kazalarının SGK’a Bildirim Yükümlülüğü

a) Bağımlı çalışan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren
tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç
kazadan sonraki üç işgünü içinde,

b)Bağımsız çalışan sigortalılar bakımından kendisi tarafından, bir
ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı
günden sonra üç işgünü içinde,

c) Kamu görevlisi sigortalılar bakımından, bunları çalıştıran işveren
tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatlarına
göre yetkili mercilere derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç
işgünü içinde bildirilmesi zorunludur.
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MESLEK HASTALIĞI

MADDE 14- Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin 
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları 
yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal 
özürlülük halleridir.

Meslek hastalığının tamamen mesleksel etki nedeniyle meydana gelmiş
olması zorunludur. Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına
tutulduğunun;

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usûlüne
uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî
belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve
buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli
diğer belgelerin incelenmesi, sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından
tespit edilmesi zorunludur.
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı
olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan
haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla
hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum tarafından
çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir
zamanın geçmemiş olması şarttır.

Meslek Hastalığının SGK’a Bildirim Yükümlülüğü

Bağımlı çalışan ve kamu görevlisi sigortalılar bakımından, sigortalının 
meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine 
bildirilen işveren tarafından,

b) Bağımsız çalışan sigortalı bakımından ise kendisi tarafından,

bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, Kuruma 
bildirilmesi zorunludur.
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İş kazası, meslek hastalığı hallerinde sağlanan haklar

MADDE 16- İş kazası veya meslek hastalığı halleri nedeniyle sağlanan
haklar şunlardır:

a) Sigortalıya; geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik
ödeneği verilmesi.

b) Sigortalıya; sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.(meslekte
kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış)

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak
sahiplerine; gelir bağlanması.

d) Gelir bağlanmış olan eş ve çocuklara; evlenme ödeneği verilmesi.

e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için; cenaze
ödeneği verilmesi.
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Hastalık ve analık hali

Sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş
göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.

Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin
gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz
haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan
gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali
kabul edilir.

54www.ilkmak.com



SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Hastalık ve Analık Hallerinde Sağlanan Haklar

Sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş
göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması
nedeniyle sigortalı erkeğe, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan
sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan asgarî
ücretin üçte biri tutarında emzirme ödeneği verilir.
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Malûl Sayılma

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar
ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün veya iş
kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını
kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûllük sigortası
bakımından malûl sayılır.

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının
çalışma gücünün % 60'ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse,
sigortalı bu hastalık veya özürü sebebiyle malûllük aylığından yararlanamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Malûllük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malûllük aylığı
bağlanmasıdır.
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