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İLKER KIYAK
Makine Mühendisi

İş Güvenliği Uzmanı ( A Sınıfı )
Hukuk ve Ceza Davaları Yeminli Bilirkişi



TANZİMAT ÖNCESİ DÖNEM:

Ahilik- Lonca  (Orta Sandığı – Teavün Sandığı)
TANZİMAT DÖNEMİ:

1. Dilaver Paşa Nizamnamesi;
• Ülkemizde çalışma koşullarını düzenleyen ilk yazılı 

metin 1865’de kömür madenleri için yayınlanan 
Dilaver Paşa Nizamnamesidir.

• Bu nizamnamede çalışma koşullarına ilişkin olarak 
getirdiği düzenlemeler yanında, madende bir hekim 
bulundurulmasını da hükme bağlamıştır.

• 100 maddeden oluşan Dilaver Paşa Nizamnamesi 
daha çok üretimin artırılmasına yönelik olmasına 
karşın, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ilk yasal belge 
olması açısından önemlidir.

İŞ HUKUKU TARİHÇESİ
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2- Maadin Nizamnamesi, 
• İkinci önemli belge olan 1869 tarihli Maadin Nizamnamesi, 

genellikle iş güvenliğini ilgilendiren önemli hükümler 
getirmiştir. 
Dilaver Paşa Nizamnamesi'ne göre daha ileri ve kapsamlı 
hükümler getirilmiş, ancak işverenler tarafından 
uygulanmadığından hayata geçirilememiştir.

• Bu nizamnameye göre; İşveren iş kazasının oluşmasını 
önlemek için gerekli önlemleri almakla sorumlu tutulmuştur.

• Kazaya maruz kalanlara veya ailesine mahkeme tarafından 
hükmedilecek tazminat  ödeme, kaza, kötü yönetim ve 
gereken önlemlerin yerine getirilmemiş olması nedeniyle 
meydana gelmiş ise, işveren ayrıca 15-20 altın tutarında daha 
fazla tazminat ödenmesi öngörülmüştür.

• Havzada her işverene, diplomalı bir hekim çalıştırmak ve 
eczane bulundurmak zorunluluğu getirilmiştir.

İŞ HUKUKU TARİHÇESİ
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CUMHURİYET DÖNEMİ:
3. Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna 

Müteallik Kanun
• 1921 tarih ve 151 sayılı düzenleme maden işlerinde 

çalışanların çalışma koşulları ile iş sağlığı ve güvenliği 
kurallarının düzenlenmesine ilişkindir.

• Bu yasayla, kömürden arta kalan kömür tozlarının 
satılması ile elde edilecek gelir işçilerin gereksinimleri 
için ayrılmıştır. 

• Çalışma süresi günde sekiz saattir. Fazla çalışma iki 
tarafın rızasına bağlı olup, iki kat ücret ödenecektir. 

• İşveren yeni işçilerin eğitiminden sorumlu olacaktır. 
• Amele Birliği, İhtiyat ve Teavün Sandıkları bu yasa 

gereğince kurulacaktır.
• 151 sayılı yasa uyarınca Amele Birliğinin çalışmaları 

düzenlenmiştir.

İŞ HUKUKU TARİHÇESİ
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4. 1926 Tarihli 818 Sayılı Borçlar Kanunu,
5. Umumi Hıfzısıhha Kanunu;

1930 yılında yayınlanan Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile 
sağlık ve güvenlikle ilgili düzenlemeler getirilmiştir. Bu 
kanun, halen halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği
alanlarında önemli bir yaptırım aracı dır.

6. 8/6/1936 tarihli ve 3008 Sayılı İş Kanun ; 
7. 25/8/1971 tarihinde de 1475 sayılı Kanun 
8. Son olarak da 10.06.2003 Tarihinde de 4857 Sayılı 

Kanun yürürlüğe konulmuştur.
9. Diğer yandan Anayasa ve Borçlar Kanunu çalışma 

hayatı ile ilgili düzenlemeler içermektedir. 

İŞ HUKUKU TARİHÇESİ
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İŞ HUKUKUNUN TÜRLERİ

• Bireysel İş Hukuku:
-4857 Sayılı İş Yasası, 
-5953 Sayılı Basın İş Yasası, 
-854 Sayılı Deniz İş Yasası

• Toplu İş Hukuku:
-6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası,
-Türkiye de  devlet hakemliğinde yapılan ilk toplu iş 
sözleşmesi 1776 tarihinde Kütahyada yapılan 
“Fincancılar sözleşmesi” dir.

• İŞ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ

-İşçiyi Koruma İlkesi 
-İşçi Yararına Yorum İlkesi 

İŞ HUKUKUNUN TÜRLERİ VE TEMEL İLKELERİ
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İŞ HUKUKUNUN  KAYNAKLARI

İÇ KAYNAKLAR

1) Genel Kanunlar; 

2) Özel Kanunlar; 

3) Örf ve Adet Hukuku; Ara dinlenmesi (madde 68- o 
yerdeki gelenekler), saklı haklar (madde 45- gelenekten 
doğan kazanılmış haklar saklıdır), gece çalışması (madde 
69) ve tarımda uygulanır.

• Örf ve adetlerin hukukta tali kaynak niteliğindedir. 

• Yargıç, asıl kaynaklarda sorunu neticelendiremezse örf 
adet hukukuna başvurabilir.

İŞ HUKUKUNUN  KAYNAKLARI

www.ilkmak.com



DIŞ KAYNAKLAR
• ILO Uluslar arası Çalışma Örgütü sözleşmeleri ve tavsiye 

kararları
• WHO Dünya Sağlık Örgütü

KAYNAK HİYERARŞİSİ
• Anayasa
• Kanunla kabul edilen ILO Sözleşmeleri 
• Yasalar
• Kanun hükmünde kararnameler
• Tüzükler
• Yönetmelikler
• Tebliğler
• Genelgeler

İŞ HUKUKUNUN  KAYNAKLARI VE HİYERARŞİSİ
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• Bu Kanun, istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin
işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına 
bakılmaksızın uygulanır.

• İstisnalar -Madde 4:
• - Deniz ve hava taşıma işlerinde, 
• - 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinde, 
• - Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı 

işlerinde,
• - Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dâhil) 

hısımları arasında evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, 
• - Ev hizmetlerinde,
• - Çıraklar hakkında, 
• - Sporcular hakkında, 
• - Rehabilite edilenler hakkında,
• - 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin 

tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

İŞ YASASININ KAPSAMI/UYGULAMA ALANI - MADDE 1
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İstisnanın İstisnası;
• - Kıyılarda veya limanlarda gemilere yapılan yükleme ve 

boşaltma işleri, 
• - Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,
• - Tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve 

fabrikalarda görülen işler, 
• - Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri, 
• - Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi 

durumunda olan park ve bahçe işleri,
• - Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden 

sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili 
işler,
Bu Kanun hükümlerine tabidir.

İŞ YASASININ KAPSAM İSTİSNALARI-MADDE 4: 
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• Çalışan- İşçi : Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi. 
• İşveren :  İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi.
• İşveren Vekili : İşin ve işyerinin yönetiminde görev alan kişi.
• İş İlişkisi : İşçi ile işveren arasında kurulan ilişki 
• İşyeri : İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla 

işçiyle birlikte örgütlendiği ile,
• Dinlenme, 
• Çocuk Emzirme, 
• Yemek, 
• Uyku, 
• Yıkanma, 
• Muayene ve bakım, 
• Beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler,
• Araçlar, 

işyerinden sayılır. 
• İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş 

organizasyonu kapsamında bir bütündür.

TANIMLAR - MADDE 2: 
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Asıl- Alt İşveren (Taşeron) ilişkisi: 
İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretiminde

• Asıl işin bir bölümünde teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
işlerde, 

• Yardımcı işlerde (Temizlik işleri, Yemek, Bigi işlem, Güvenlik 
hizmetleri gibi. Ancak uzmanlık gerektirmeyen bu işler asıl işin bir 
parçası ise alt işverene verilemez.)
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulabilir. 

• 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.

TANIMLAR - MADDE 2: 
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İş Sözleşmesinin Tanımı:
• İş sözleşmesi, bir tarafın (Çalışan- işçi) bağımlı olarak iş

görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi 
üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. 

Bu Tanıma Göre;
İş sözleşmesi;

• İş,
• Bağımlılık ve 
• Ücret 

olmak üzere üç temel unsurdan oluşur.

TANIMLAR - MADDE 2: 
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• İş sözleşmesi, iki taraflı hukuki işlemdir. Tarafların 
serbest iradesine dayalı olarak icap (teklif) ve kabul ile 
oluşur.
Çalışanın Borçları:

• Bizzat çalışma borcu : Çalışan yüklendiği işi bizzat 
yapmakla yükümlüdür.

• Özen ve sadakat borcu : Çalışan, yüklendiği işi özenle 
yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında 
sadakatle davranmak zorundadır.

• Talimata ve disipline uyma borcu: Çalışan, işyeri 
kurallarına ve işverenin hukuka uygun talimatlarına 
uymakla yükümlüdür. Bu kurallar işyeri yönetmeliğinde 
veya iş sözleşmesi hükümleriyle belirlenir. 

SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN BORÇLARI

www.ilkmak.com



İşverenin Borçları:
• Ücret ödeme borcu: Ücretin İşveren ya da başka kişiler tarafından 

İşçiye en geç 1 ay içerisinde banka hesabına ödenmesidir. 
• Gözetim borcu: Teknik gözetim/iş güvenliği gözetimi ve Sağlık/Tıbbi 

gözetim
• İş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği tüm tedbirleri alır ve eğitim ve 

denetim yapar. 
• Eşit davranma borcu: İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, 

felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım 
yapılamaz.

• Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük 
ücret kararlaştırılamaz (Madde 5). 

• Çalışan, eşit davranma borcuna aykırılıktan dört aya kadar ücreti 
tutarında tazminat ve başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep 
edebilir.

SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN BORÇLARI
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• 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 ( ücret, yıllık izin, fazla mesai vb. -tazminat 
hakları  hariç)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.

İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ - MADDE 6
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İşveren, yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; 
• Holding bünyesi içinde veya 
• Aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya 
• Benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene geçici 

olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. 
• Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, 

gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.  Bu süre toplam 18 aydır.   

• Geçici iş ilişkisi kurulan işyeri işvereni işçiye talimat verme hakkına 
sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi 
vermekle yükümlüdür. 

• İşçiyi ödünç alan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede 
ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta 
primlerinden ödünç veren işveren ile birlikte sorumludur. 

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ - MADDE 7:
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• Süreksiz İş : Nitelikleri bakımından en çok 
otuz iş günü süren işlere süreksiz iş denir.

• İş Kanununun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 75, 80 ve geçici 6 ncı maddeleri süreksiz 
işlerde yapılan iş sözleşmelerinde uygulanmaz. 
Süreksiz işlerde, bu maddelerde düzenlenen 
konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

•

• Sürekli İş : Nitelikleri bakımından otuz iş 
gününden fazla süren işlere sürekli iş 

İŞ TÜRLERİ VE İŞ TÜRÜNE GÖRE İŞ SÖZLEŞMELERİ  - MADDE 10
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• Taraflar iş sözleşmesini ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler.
İş Sözleşmeleri Tür Bakımından:

• Belirli veya
• Belirsiz süreli veyahut
• Takım  iş sözleşmeleri

şeklinde yapılır. 
Her Türdeki İş sözleşmeleri çalışma biçimleri bakımından: 

• Belirli/Belirsiz Tam süreli veya 
• Belirli/Belirsiz Kısmî süreli yahut 
• Belirli/Belirsiz Çağrı üzerine kısmi süreli veyahut
• Belirli/Belirsiz Mevsimlik-Sezonluk- Kampanyalık  

süreli oluşturulabilir.

İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRÜ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİNİ BELİRLEME 
SERBESTÎSİ -MADDE 9:
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• İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, 
özel bir şekle tâbi değildir.

• Sözleşmeler 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 gösteren yazılı bir belge vermekle 
yükümlüdür.

SÜREKLİ İŞLERDE ÇALIŞMA BİÇİMİNE GÖRE  İŞ SÖZLEŞMESİ 
TÜRLERİ  - MADDE 8,11,12,13,14,15,16

www.ilkmak.com



Belirli Süreli İş Sözleşmeleri : 
• Sözleşmede açıkça işin hangi tarihte biteceği yazıyorsa 

belirli iş sözleşmesidir. Belirli süresi bir yıl ve daha fazla olan 
sözleşmeler yazılı yapılması gerekir. Bir yıldan az ise, ispat 
gereği yazılı yapılmalıdır. 

• 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.
Belirli Tam Süreli İş Sözleşmeleri:

• İşçinin haftalık 45 saatlik çalışma süresi üzerinden yapılan 
sözleşmelere tam çalışma süreli iş sözleşmesi denir.

SÜREKLİ İŞLERDE ÇALIŞMA BİÇİMİNE GÖRE  İŞ SÖZLEŞMESİ 
TÜRLERİ
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Belirli Süreli İş Sözleşmeleri 
Belirli Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri: 

• Haftalık 45 saatlik çalışma süresinin en fazla üçte iki çalışma süresi üzerinden 
yapılan sözleşmelere kısmi süreli iş sözleşmesi denir.

• Salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre 
farklı işleme tâbi tutulamaz. 

• Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli 
emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. 
Belirli Çağrı Üzerine Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri:

• Çağrı üzerine iş sözleşmesi, kısmi süreli iş sözleşmesinin bir türüdür. 
• Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını 

taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi 20 saat kararlaştırılmış 
sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya 
çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

• Her çağrıda günde en az 4 saat çalıştırmak zorundadır. Sözleşmede belirtilen süre 
işçi çalıştırılmadığı taktirde bu ücrete hak kazanır.

• İşveren işçiyi işe başlayacağı günden 4 gün önce bildirmesi gerekir.
Belirli  Tam Süreli Mevsimlik, Sezonluk ve Kampanyalık İş Sözleşmeleri:

• Konaklama sektörü ile üzüm, incir, zeytinyağı vb. tarım işletmelerinde kampanyalık 
sözleşmeler yapılabilir.

SÜREKLİ İŞLERDE ÇALIŞMA BİÇİMİNE GÖRE  İŞ SÖZLEŞMESİ 
TÜRLERİ
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Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri: 
Sözleşmede açıkça işin hangi tarihte biteceği, nasıl biteceği 
yazmıyorsa belirsiz iş sözleşmesidir.
Belirsiz Tam Süreli Sözleşmeleri:

• İşçinin haftalık 45 saatlik çalışma süresi üzerinden yapılan 
sözleşmelere tam çalışma süreli iş sözleşmesi denir.
Belirsiz Kısmî Süreli İş Sözleşmeleri :

• İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle 
çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi 
durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Haftalık 45 saatlik
çalışma süresinin en fazla üçte iki çalışma süresi üzerinden yapılan 
sözleşmelere kısmi süreli iş sözleşmesi denir.

• Salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal 
işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin 
ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal 
işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

SÜREKLİ İŞLERDE ÇALIŞMA BİÇİMİNE GÖRE  İŞ SÖZLEŞMESİ 
TÜRLERİ
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Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri: 
Belirsiz Çağrı Üzerine İş Sözleşmeleri : 

• Belirsiz çağrı üzerine iş sözleşmesi, kısmi süreli iş sözleşmesinin bir 
türüdür. 

• Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle 
çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi 20 
saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen 
sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

• Çağırılan İşçiye sözleşmede ne kadar süreyle çalışacağı belirtilmemişse 
işveren her çağrıda günde en az 4 saat çalıştırmak zorundadır. 

• Sözleşmede belirtilen süre işçi çalıştırılmadığı taktirde bu ücrete hak 
kazanır. İşveren işçiyi işe başlayacağı günden 4 gün önce bildirmesi gerekir.

• Belirsiz Süreli Mevsimlik, Sezonluk ve Kampanyalık İş Sözleşmeleri:
Konaklama sektörü ile üzüm, incir, zeytinyağı vb. tarım işletmelerinde 
kampanyalık sözleşmeler yapılabilir.

SÜREKLİ İŞLERDE ÇALIŞMA BİÇİMİNE GÖRE  İŞ SÖZLEŞMESİ 
TÜRLERİ
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Diğer Sözleşmeler
Takım İş Sözleşmeleri:

• Birçok işçiyi temsilen takım kılavuzunun işverenle yaptığı 
sözleşmedir. 

• Sözleşmede her işçinin kimliği ücreti ayrı ayrı gösterilir. 
• Uygulamada hemen hemen hiç rastlanmaz

Deneme Süresi:
• Her üç tür sözleşmenin de konusudur.
• Uygulamada ayrı bir sözleşme olarak yapılmaz. 
• Belirli ve belirsiz süreli sözleşmelere bir madde olarak konur.
• Deneme süresi en çok 2 aydır.
• Toplu İş Sözleşmeleri İle bu süre en fazla 4 aya çıkarılabilir.

Sözleşmede deneme süresi belirtilmemişse, deneme süresiz iş 
sözleşmesi sayılır.

SÜREKLİ İŞLERDE ÇALIŞMA BİÇİMİNE GÖRE  İŞ SÖZLEŞMESİ 
TÜRLERİ

www.ilkmak.com



Kanunun 17,18,19,20,21. maddeleriyle işe iade müessesesi getirildiğinden 
feshin geçerli olup olmadığı işe iade dava konusu olmaktadır.
Geçerli Fesih Nedenleri:

• Hatalı Hareketler,
• Yetersizlik,
• İş/İşyeri Gerekleri

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa 
bildirilerek veya bu sürelere ait ücretler tazminat şeklinde peşin verilerek 
fesih işlemi yapılabilir. Bu fesih bildirimi veya ihbar tazminatı her iki taraf 
içinde geçerlidir.
İş sözleşmesi;

• 1 gün ile - 6 ay (dahil) arası = 14 gün
• 6 ay -1,5 yıl arası; 7-18 ay (dahil) arası = 28 gün
• 1,5- 3 yıl arası; 19-36 ay (dahil)  arası = 42 gün
• Üç yıldan fazla ; 37 ay ve üzeri  = 56 gün

sonra feshedilmiş sayılır. 
• Feshi ihbar kötü niyetle yapılmışsa, kötü niyet tazminatı - ihbar süresi 

ücretinin üç katıdır.

GEÇERLİ SEBEPLE ÖNELLİ (BİLDİRİMLİ) VEYA HEMEN FESİH -
MADDE 17
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YENİ İŞ ARAMA İZNİ - MADDE 27
• Eğer taraflar bildirim öneli seçeneği kullanmış ise, bildirim 

süreleri içinde çalışan günde iki saatten az  olmamak üzere 
ücretli iş arama izin kullanır. 

• Çalışan isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu 
kullanabilir. 

• İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa 
o süreye ilişkin ücret işçiye fazla mesai olarak ödenir.

• İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise ücrete 
ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

YENİ İŞ ARAMA İZNİ  - MADDE 27
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Geçerli Fesihte;
1. İşyerine ilişkin şart:

• İşverene ait işyerinde otuz veya daha fazla işçi çalışmış olacak 
(işverenin birden fazla işyeri varsa işçi sayısının hesabında 
Türkiye çapında tüm işyerlerinde çalışan işçi sayıları dahildir),

2. Çalışana ilişkin şartlar:
• İşçinin en az altı aylık kıdemi olacak, 
• İş sözleşmesi belirsiz süreli olacak, 
• İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili 

olmayacak;
• Yani işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili, 6 

aydan az kıdemi olan işçiler hakkında bu madde hükümleri 
uygulanmaz.

FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI ZORUNLULUĞU-
MADDE 18
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3. Fesih Usulüne ilişkin şartlar:

• Fesih bildirimini yazılı olarak yapmak, 

• Fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek,

• Hakkındaki iddialara karşı işçinin savunmasını almak, 

geçerli feshin geçerlilik şartıdır. 

• Bu usul geçerli fesih ilişkin şartlardır. Yani 4857/17. 
maddesi dışında yapılacak fesihlerde bu usuller geçerlilik 
şartı değil, ispat amaçlı yapılmalıdır.

GEÇERLİ SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL - MADDE 19
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4. Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli 
bir sebebi oluşturmaz . Başka bir ifadeyle sayılan 
haller Hatalı Hareket, Yetersizlik Veya İş/İşyeri 
Gerekleri  gibi sebeplerden sayılmaz:

• İşverenin rızası ile çalışma saatleri içinde  ve 
dışında sendikal faaliyetlere katılmak, 

• İşyeri sendika temsilciliği yapmak, 
• İşveren aleyhine idari veya adli makamlara 

başvurmak, 
• Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile 

yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi 
görüş ve benzeri nedenler, 

GEÇERLİ SEBEPLE İŞ SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL - MADDE 19
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Geçerli Feshde İşe İade Davası Açma Şartları:

• İşe iade davası, fesih tarihinden itibaren 1 
aydır.

• İhbar öneli verilerek yapılan fesih işlemlerinde 
işe iade dava açma süresinin başlangıcı, önelin 
başladığı tarihtir.

FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ - MADDE 20
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• Çalışan, kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 
10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda 
bulunmak zorundadır. 

• Çalışan bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence 
yapılmış olan fesih geçerli (tazminatlı ) bir fesih sayılır ve 
işveren sadece ihbar ve kıdem tazminatı ödemekle sorumlu 
olur. 

• Mahkemece feshin geçersizliğine karar verilirse ve çalışan 
10 gün içerisinde işyerine başvurursa işveren, çalıaşnı 1 ay 
içinde işe başlatmak zorundadır. 

• İşveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, çalışana en az 4 aylık 
ve en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle 
yükümlü olur. 

• Çalışana en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer 
hakları  da ödenir. 

GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI - MADDE 21
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• İşveren, çalışma koşullarında esaslı bir 
değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak 
bildirmek suretiyle yapabilir. 

• Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi 
tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul 
edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. Ancak 
yazılı itirazda bulunmak kaydıyla.

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN 
FESHİ -MADDE 22
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ÇALIŞANIN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI
• Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı 

hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya 
bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 

• I. Sağlık sebepleri (Tazminatlı)
• II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzerleri (Tazminatlı)
• III. Zorlayıcı sebepler (İşyerinde meydana gelen selin, 

yangının  ve depremin bir haftadan fazla çalışmaktan 
alıkoyması -Tazminatlı)

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 
4857/ MADDE 24-I,II,III
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• Çalışan, süresi içerisinde ücreti ödenmez ise, 4857/24-
II’ye göre haklı nedenler tazminatlı feshedebilir.

• Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir 
bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu 
yerine getirmekten kaçınabilir. 

• Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata 
uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

• İş görme borcunu yerine getirilmemesi sayısal olarak 
toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak 
nitelendirilemez. 

• Bu çalışanların iş sözleşmeleri çalışmadıkları için 
feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler 
başkalarına yaptırılamaz.

ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI - MADDE 34
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İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 
• Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş 

sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini 
beklemeksizin feshedebilir:  

• I- Sağlık sebepleri (Tazminatlı)  
• II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 

benzerleri(Tazminatsız)  
• III- Zorlayıcı sebepler: İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile 

çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması (Ehliyetine 
el konulması nedeniyle işini yapamamak ; Yolların kardan kapanması 
nedeniyle işe gelememek -Tazminatlı) .

• IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde 
devamsızlığın 17 inci maddedeki bildirim süresini aşması 
(Tazminatlı)  .

İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 4857/ MADDE 25
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YARIM ÜCRET - MADDE 40

• 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı 
bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler 
dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan 
işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya 
kadar her gün için yarım ücret ödenir. 

YARIM ÜCRET –MADDE 40 
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ÇALIŞMA BELGESİ - MADDE 28

• İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin 
çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir 
belge verilir. Bonservis.

ÇALIŞMA BELGESİ- MADDE 28
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Toplu İşçi Çıkarma 
• İşveren; toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün 

önceden bir yazı ile, 
- Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğüne 
- Varsa İşyeri sendika temsilcilerine, 
bildirir. 
Bildirim Yükümlülüğünü gerektiren işçi sayısı: 
İşyerinde çalışan 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,

çıkarmak istemesi halinde  bildirim yapılma yükümlülüğü doğar ve 
fesih işlemi kuruma bildirim tarihinden itibaren otuz  gün sonra 
hüküm doğurur.  Yani 30 gün sonra yürürlüğe girmelidir. 

TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA - MADDE 29
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• Engellin iş hayatında korunması yöntemleri;
-Kontenjan yöntemi
-İşe girmede öncelik
-Korumalı işyerleri
-Eve iş verme

• Özel sektör işyerleri, 
50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları yü %3 özürlü, 

• kamu işyerlerinde ise ,
%4 özürlü ,
%2 eski hükümlü, 
%3 Terör mağduru, 
Engelliyi uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. 

• İşçi sayısının hesabında; aynı işverene ait aynı il sınırları içinde bulunan 
işyerlerindeki toplam işçi sayısına dikkate alınır. 

• Yeraltı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler 
uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yeraltı ve su altı işlerinde 
çalışanlar hesaba katılmaz. 

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU -
MADDE 30 
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• Bir işyerinden malulen ayrılan ve maluliyeti ortadan kalkan işçileri 
boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih 
ederek, işe almak zorundadır. 

• Aranan şartlar bulunduğu halde işe alınma isteğinde bulunan eski 
işçiyi işe almayan işveren altı aylık ücret tutarında tazminat öder. 

• Teşvik: Özel sektör işverenlerince çalıştırılan özürlü engelli 
sigortalıların, asgari ücret üzerinden sigorta primine ait işveren 
hissesinin %100’ü, kontenjan fazlası engelli çalıştıran her bir engelli 
için asgari ücretin sigorta primine ait işveren hisselerinin %50’si 
Hazinece karşılanır.

• Maluliyet yaptırımı: Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp 
da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar 
işe alınmalarını istedikleri takdirde Aranan şartlar bulunduğu halde 
işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse eski 
işçiye 6 aylık ücret tutarında tazminat öder. 

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU -
MADDE 30 
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• Muvazzaf askerlik ödevi dışında silah altına 
alınan işçinin iş sözleşmesi 2 ay sonra 
işverence feshedilmiş sayılır.

• Bu haktan faydalanabilmek için ;

• En az 1 yıl çalışmış olmak şarttır. 

• Çalışma süresi 1 yıldan çok ise, her fazla yıl 
için, ayrıca 2 gün eklenir. Ancak bu sürenin 
tamamı 90 günü geçemez.

ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA - MADDE 31
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• Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü 
kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. 

• Zamana Göre Ücret : Saat, gün, hafta veya ay olarak belirlenen ücret.
• Akort Ücret : İşçinin Ürettiği ürün miktarına göre ücretin 

belirlenmesidir.
• Yüzde Usulü Ücret : Lokanta, Otel, Eğlence yeri gibi hizmet üreten 

yerlerde hesap pusulalarına göre işçiye yüzde eklenmesidir.
• Ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir 

banka hesabına ödenir. 
• Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre 

Türk parası ile ödenebilir.
• Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemeler istihkak niteliğindedir. 
• 10 ve daha fazla çalışanı olan işverenler ücretleri banka kanalıyla ödemek 

zorundadır. İşçi Sayısının tespitinde aynı işverene ait Türkiye çapındaki tüm 
işyerlerindeki işçi sayısı toplamı dikkate alınır. Ödenmez ise İPC  uygulanır.

ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ - MADDE 32
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ASGARİ ÜCRET - MADDE 39

• İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun
kapsamında olan veya olmayan her türlü 
işçinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile 
ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir 
belirlenir. 

ASGARİ ÜCRET - MADDE 39  
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• İşçilerin aylık ücretlerinin ¼  den fazlası 
haczedilemez veya başkasına devir ve temlik 
olunamaz. 

• Ancak, hakim tarafından takdir edilecek nafaka 
miktarı bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu 
alacaklılarının hakları saklıdır.

ÜCRETİN SAKLI KISMI - MADDE 35
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• İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde 
gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret 
kesme cezası veremez.

• İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak 
kesintilerin işçiye bildirilmesi gerekir. Kesintiler bir 
ayda iki günlük kazancından fazla olamaz.

• Bu paralar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
hesabına, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde 
yatırılır.

ÜCRET KESME CEZASI - MADDE 38 
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Fazla çalışma (Madde 41):  Haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 
• Denkleştirme uygulandığı hallerde, haftalık ortalama çalışma süresi, normal 

haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla 
çalışma sayılmaz. 

• Fazla sürelerde çalışma: Haftalık olarak yasal sürenin altında belirlenen 
haftalık çalışma süresinin haftalık yasal çalışma süresine kadar olan kısım 
fasla sürelerde çalışma ücreti olup, saat ücreti  %25 artırımlı ödenir.
Denkleştirme (Madde 63) :

• Denkleştirme çalışması için tarafların anlaşması  , yani çalışanın muvafakatı
gerekir.

• Haftalık normal çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine, günde  11 saati 
aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. 

• Bu halde, 2 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal 
haftalık çalışma süresini aşamaz. 

• Her bir saat fazla çalışma ücreti,  normal ücretinin saat başına düşen 
miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. 

• Fazla mesailer ücret seçeneği dışında işçinin talebi halinde 6 ay içersinde 
%50 artırımlı izin olarak verilebilir.

• Fazla mesai için işçinin her yıl onayının alınması gerekir. 
• Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ - DENKLEŞTİRME
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• Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde 
çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş 
sözleşmeleri ile kararlaştırılır. 

• Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz 
konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı 
gereklidir. 

• Bu günlere ait ücretler bir iş karşılığı olmaksızın 
ödenir. Çalışıldığı taktirde ek bir günlük ücret daha 
ödenir.

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA  VE 
ÜCRETİ- MADDE 44,47
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Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve İzin Süreleri 
• Deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere 

yıllık ücretli izin verilir.
• Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
• Yıllık izin hakkı hak kazanıldıktan sonra takip eden yılın sonuna kadar 

kullanılır.
• Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya 

işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri 
uygulanmaz.

• İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; 
• 1-5 yıl arası = 14 iş günü,
• 6-14 yıl arası = 20 iş günü,
• 15 yıl ve üzeri = 26 iş günü,
• Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere 

verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 iş gününden az olamaz. 
• Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ - MADDE 53
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Yıllık Ücretli İznin Uygulanması - Madde 56
• Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
• Ancak, izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı 

olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. 
• İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz 

izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. 
• Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, 

hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Yıllık İzin Ücreti - Madde 57
• İşveren, işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans 

olarak vermek zorundadır. 

Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti - Madde 59
• İş sözleşmesinin sona erdiği durumlarda hak kazanıp da kullanmadığı yıllık 

izin sürelerine ait ücreti, son ücreti  üzerinden ödenir. 
• Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 

başlar ve 5 yıldır.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI VE ÜCRETİ- MADDE 56,57,59
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Çalışma Süresi - Madde 63
• Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 

saattir. 
• Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın 

çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
• Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, 

haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak 
koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde,2 aylık 
süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, 
normal haftalık çalışma süresini aşamaz 
(denkleştirme). 

• Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya 
kadar artırılabilir.

ÇALIŞMA SÜRESİ - MADDE 63
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Telafi Çalışması - Madde 64
• Zorunlu (elektrik kesintisi gibi) nedenlerle işin durması, 
• Genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi,
• İşyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında 

çalışılması veya tamamen tatil edilmesi, 
• Ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde,
• işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması 

yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle 
çalışma sayılmaz. 

• Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak 
koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde 
telafi çalışması yaptırılamaz.

TELAFİ ÇALIŞMASI - MADDE 64
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Günlük Çalışmanın Başlama Ve Bitiş Saatleri - Madde 67
• 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.
Ara Dinlenmesi - Madde 68

• Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin 
gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;        

• Dört saate kadar (4 saat dahil) süren işlerde onbeş dakika; Çalışma  < 4 =15 
dakika

• Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli 
işlerde yarım saat; 4 <Çalışma < 7,5 = 30 dakika

• Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ; Çalışma > 7,5 =  1 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.

YASAL MESAİ SÜRESİ VE ARA DİNLENMESİ- MADDE 67,68
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Gece Süresi ve Gece Çalışmaları - Madde 69 

• Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak 
en erken saat 06.00'ya kadar geçen en fazla 11 saat süren 
dönemdir.

• İşçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez. Geçerse 
geçen süre fazla mesai olur.

• Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat 
dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. 
Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri - Madde 70

• Hazırlama ve tamamlama işleri mesaiden sayılır.

GECE SÜRESİ VE HAZIRLAMA İŞLERİ- MADDE 69,70
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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.
• Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır (genel kural). 
• Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, hafif 

işlerde çalıştırılabilirler (istisna). 
• İlköğretimi tamamlamış olan  ve okula devam eden çocuk işçilerin okul 

döneminde çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla 
günde 2 saat ve haftada 10 saat olabilir. 

• Çocuk işçilerin okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri günde 7 
saati ve haftada 35 saati aşamaz.

• Genç işçilerin de çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 saatten fazla 
olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış gençler için bu süre günde 8 ve 
haftada 40 saate kadar artırılabilir. 

• Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri,24 saatlik zaman diliminde, 
kesintisiz 14 saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.

ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞI - MADDE 71
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Yer Ve Su Altında Çalıştırma Yasağı - Madde 72

• Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon 
ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında 
çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek ve 
her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaktır.

Gece Çalıştırma Yasağı - Madde 73

• Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk 
ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. 

YER, SU ALTINDA VE GECE ÇALIŞTIRMA YASAĞI
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• 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. 

• Doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, 
doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

• Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için 
ücretli izin verilir. 

• İsteği halinde kadın işçiye, 16  haftalık sürenin 
tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık 
süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık 
ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ - MADDE 74
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Yazılı Bildirim - Madde 109

• Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı 
olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. 

• Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o 
yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı 
Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun 
hükümlerine göre yapılır.

• Madde 77- 89 arası maddeler ile 105. Madde 
01.01.2013 tarihi itibariyle yürürlükten kalktı.

YAZILI BİLDİRİM - MADDE 109
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1) Genel Kanunlar; 
• T.C.  Anayasası
• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
• 4857 Sayılı İş Kanunu
• 4721 Sayılı Medeni Kanun, 
• 6098 Sayılı Borçlar Kanunu
• 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
• 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Mevzuatı
• 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 
• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
• 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanun
• 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu
• 2004 Sayılı İcra-İflas Kanunu, 
• 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 
• 3213 Sayılı Maden Kanunu, 
• 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
• 697 Sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun
• 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
• 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
• 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
• 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ MEVZUAT
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2) Özel Kanunlar; 
• 4857 Sayılı İş Yasası
• 6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
• 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası
• 854 Sayılı Deniz İş Yasası
• 5953 Sayılı Basın İş Yasası
• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• 3308 Sayılı Meslek Eğitim Yasası
• 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 
• 4817 Sayılı Yabancı İşçi Çalıştırma Yasası
• 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
• 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
• 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun
• 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Çalışabilmeleri Hakkında Kanun
• 5746 Sayılı Ar-Ge Çalışanları Teşvik Yasası
• 3153 Sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve ..Fizyoterapi Müesse. 

Hakkında Kanun
• 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ MEVZUAT
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Tüzükler (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Yönetmelikler (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
• Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (Yürürlükten Kalktı)
• İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Yönetmeliği (Yürürlükten Kalktı)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
• İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
• İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Yönetmelik
• İşyeri Hekimleri Hakkında Yönetmelik
• İşin Durdurulmasına ve Kapatılmasına Dair Yönetmelik (Kapatma - 6331 Sayılı 

Yasadan çıkarıldı)
• Gebe veya Emziren Kadınlar Hakkında Yönetmelik
• Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yönetmeliği
• İşyeri Bina ve Eklentilerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ MEVZUAT
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Yönetmelikler (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
• Gürültü Yönetmeliği
• Titreşim Yönetmeliği
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
• Kanserojen Maddelerle Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
• Patlayıcı Ortamlarda Çalışanların Korunması Yönetmeliği
• İş Ekipmanlarının Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmeleri Yönetmeliği
• Sondajla Maden Çıkarılan İşletmeler Yönetmeliği
• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Yönetmeliği
• Asbestle Çalışmalarla İlgili Yönetmelik
• Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
• Maden ve Taşocakları İşletmelerinde Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ MEVZUAT
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İlgili Yönetmelikler (Diğer Bakanlıklar)
• Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Çevre ve 

Orman Bakanlığı)
• Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı )
• Kuvvetli Akım yönetmeliği (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı )
• Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı )
• Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik (İçişleri ve 

Bayındırlık Bakanlığı)
Tebliğler (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

• İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (Risk Grupları Tebliğinin yerine ikame)
• Kişisel Koruyucu Donanım Ulusal Standartlar Tebliği
• Kişisel Koruyucu Donanım Kategorizasyon Tebliği
• Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair 

Tebliğ  (Yasal Dayanağı Kalktı-6331/17’ye göre yeni yönetmelik 
çıkmadı)

• Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 
Uygulanmasına Dair Tebliğ

ÇALIŞMA HAYATI İLE İLGİLİ MEVZUAT

www.ilkmak.com



V. Çalışma ve sözleşme hürriyeti
MADDE 48.– Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine 
sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
V. Çalışma ile ilgili hükümler
A. Çalışma hakkı ve ödevi
MADDE 49.– Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.

• Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını 
geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, 
işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını 
sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
MADDE 50.– Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

• Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları 
bakımından özel olarak korunurlar.

• Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
• Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla 

düzenlenir.

T.C. ANAYASASININ ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ
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C. Sendika kurma hakkı
MADDE 51.–

• Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya 
zorlanamaz.

• Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni yönünden 
kanunla sınırlanabilir.
VI. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı
MADDE 53.– İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve 
sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu 
iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.

• -Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.
• -Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına 

sahiptirler.
• -Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme 

hükmündedir.

T.C. ANAYASASININ ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ
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B. Grev hakkı ve lokavt
MADDE 54.– Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde 
işçiler grev hakkına sahiptirler. 

• Bu hakkın kullanılması kanunla düzenlenir.
• Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî 

serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz.
• Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri kanunla 

düzenlenir.
• Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir 

ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.
• Siyasî amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri 

işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz.
• Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir 

şekilde engellenemez.
VII. Ücrette adalet sağlanması
MADDE 55.– Ücret emeğin karşılığıdır.

• Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer 
sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.

• Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu 
da gözönünde bulundurulur.

T.C. ANAYASASININ ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ
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Genel Hizmet Sözleşmesi
IV. İşçinin kişiliğinin korunması
MADDE 417-

• İşveren, işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek, 
• işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla (Mobing), 
• İşçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları için gerekli 

önlemleri almakla yükümlüdür.
• İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli 

her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; 
işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme 
uymakla yükümlüdür. 

• 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.
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İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli 
MADDE 117. –

• - Cebir veya tehdit kullanarak iş ve çalışma hürriyetini ihlâl 
eden kişiye, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
verilir. (Sulh Ceza)(Şikayete Tabi)  

• -Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle 
kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık 
bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran kimseye altı 
aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere 
adlî para cezası verilir. 

• -Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri 
azaltıp çoğaltmaya zorlayan kişiye altı aydan üç yıla kadar 
hapis cezası verilir. (117/2-3-4 Asliye Ceza)(Re'sen)   
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Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 
MADDE 118. –

• (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya  zorlamak 
amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. (Sulh Ceza)(Re'sen)  

• (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla 
bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. (Asliye Ceza)(Re'sen) 
Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
MADDE 121. – (1) Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu 
makamlarına verdiği dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul 
edilmemesi hâlinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına 
hükmolunur. (Sulh Ceza -Re'sen )  ( Yeni Suç )               
İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama 
MADDE 176. - (1) İnşaat veya yıkım faaliyeti sırasında, insan hayatı veya 
beden bütünlüğü açısından gerekli olan tedbirleri almayan kişi, üç aydan 
bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.    (Sulh  
Ceza)(Re'sen)      
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İşaret ve engel koymama 
MADDE 178. - (1) Herkesin gelip geçtiği yerlerde yapılmakta olan 
işlerden veya bırakılan eşyadan doğan tehlikeyi önlemek için gerekli 
işaret veya engelleri koymayan, konulmuş olan işaret veya engelleri 
kaldıran ya da bunların yerini değiştiren kişi, iki aydan altı aya kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.  (Sulh  Ceza)(Re'sen)     
Çevrenin kasten kirletilmesi 
MADDE 181. –

• (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye 
zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya 
kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. (Sulh  Ceza)(Re'sen)      

• (2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Asliye  Ceza)(Re'sen)     

• (3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik 
göstermesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı 
kadar artırılır. (Asliye  Ceza)(Re'sen)     
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Çevrenin taksirle kirletilmesi
MADDE 182. - (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların 
toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî 
para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda 
veya havada kalıcı etki bırakması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur. (Sulh  Ceza)(Re'sen)     

• (2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya 
çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya 
bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere 
sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle 
verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. (Asliye  Ceza)(Re'sen)   ( Yeni Suç )  
Gürültüye neden olma
MADDE 183. - (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı 
olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir 
şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya 
adlî para cezası ile cezalandırılır. (Sulh  Ceza)(Re'sen) ( Yeni Suç )    
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