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                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

İş Hukukunun Temel İlkeleri 

1. İşçinin Korunması İlkesi 

2. İşçinin Yararına Yorum İlkesi 

3. İşçinin Kişiliğinin Tanınması 

4. İşçilerin Yönetime Katılmaları 
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                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

TANIMLAR 

 

 İŞÇİ :  Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi. 

 

 İŞVEREN:  İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel  
     kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar 

  

 İŞYERİ: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla 
maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği 
birim.  
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  İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik 
yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen 
yerler (işyerine bağlı yerler) ile  

  

  dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, 
muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer 
eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.  

 

  İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile 
oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 
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  İŞVEREN VEKİLİ: İşveren adına hareket eden ve işin, 

işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimseler.  

    

  İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve 
yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.  

 

  Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve 
zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. 

 

   İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve 
yükümlülükleri   ortadan kaldırmaz. 

 

5 



                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
  

  ALT İŞVEREN: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya 
hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir 
bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği 
işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işverene  
alt işveren ilişkisi denir.  
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İŞYERİNİ BİLDİRME 

  Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her 
ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya 
tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son 
veren ve işyerini kapatan işveren;  

  işyerinin unvan ve adresini 

  çalıştırılan işçi sayısını 

  çalışma konusunu 

  işin başlama veya bitme gününü 

  kendi adını ve soyadını yahut unvanını,  

  adresini 

  varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve 
adreslerini 

 1 ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

  Alt işveren de aynı yükümlülüğe tabidir. 
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                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞYERİNİN veya BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ 

  İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak 
başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir 
bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile 
birlikte devralana geçer. 

 

  Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, 
işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem 
yapmakla yükümlüdür.  

 

  Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş 
olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve 
devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden 
devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıl ile 
sınırlıdır.  

 

  Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle 
sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.  
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  Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf 
işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı 
feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep 
oluşturmaz.  

 

  Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik 
sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı 
fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal 
fesih hakları saklıdır.  

  

  Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi 
sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde 
uygulanmaz.  
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  İş sözleşmesi; bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş 

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

 

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

 

  Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı 
şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her 
çeşit resim ve harçtan muaftır.  
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  Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç 2 

ay içinde; 
  genel ve özel çalışma koşullarını,  
  günlük ya da haftalık çalışma süresini,  
  temel ücreti ve varsa ücret eklerini,  
  ücret ödeme dönemini,  
  süresi belirli ise sözleşmenin süresini,  
  fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri  

 gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.  

  Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu 
fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan 
sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye 
yazılı olarak verilmesi zorunludur. 

  Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen 
sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde 
düzenleyebilirler. 
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İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 

  1. Sürekli ve Süreksiz İş İş Sözleşmeleri 

 

  Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere 
süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.  

 

  Bu Kanunun belirli maddeleri süreksiz işlerde yapılan iş 
sözleşmelerinde uygulanmaz. Süreksiz işlerde, bu maddelerde 
düzenlenen konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.  
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2. Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri 

  İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme 
belirsiz süreli sayılır.  

  Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli 
bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak 
işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli 
süreli iş sözleşmesidir.  

  Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden 
fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz.  

  Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli 
kabul edilir.  

  Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli 
olma özelliğini korurlar.  

  Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan 
bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı 
belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı 
işleme tâbi tutulamaz. 
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3. Kısmî Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 

  İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş 
sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha 
az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş 
sözleşmesidir.  (2/3) 

  Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı 
kılan bir neden olmadıkça, 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.  
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Kısmî Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 

  Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli 
çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı 
takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya 
benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi 
esas alınır.  

 
  İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer 

bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam 
süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate 
alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.  
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                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 4. Çağrı Üzerine Çalışma 

  Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle 
ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş 
görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş 
ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş 
sözleşmesidir. 

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

  İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı 
yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, 
aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan 
en az 4 gün önce yapmak zorundadır.  

  Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini 
yerine getirmekle yükümlüdür.  

  Sözleşmede günlük çalışma süresi 
kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde 
en az 4 saat üst üste çalıştırmak zorundadır.  
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5. Deneme Süreli İş Sözleşmesi 

 

  Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı 
konulduğunda, bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Ancak 
deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar 
uzatılabilir.  

  Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim 
süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.  

  İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. 
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6. Takım Sözleşmesi ile Oluşturulan İş 

Sözleşmeleri 

   

  Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen 
bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı 
sözleşmeye takım sözleşmesi denir.  

  

  Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için 
hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun, yazılı yapılması 
gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı 
ayrı gösterilir.  
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Takım Sözleşmesi ile Oluşturulan İş 

Sözleşmeleri 

   

  Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin 
işe başlamasıyla, o işçi ile işveren arasında takım 
sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapılmış 
sayılır. Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borçlar Kanununun 
110 uncu maddesi hükmü de uygulanır.  

 

  İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini 
işveren veya işveren vekili her birine ayrı ayrı ödemek 
zorundadır. Takım kılavuzu için, takıma dahil işçilerin 
ücretlerinden işe aracılık veya benzeri bir nedenle kesinti 
yapılamaz.  
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İş sözleşmesinden doğan borçlar 

1. İşçinin Borçları: 

İş görme borcu 

Sadakat borcu 

Düzenleme ve talimatlara uyma borcu 

 
2. İşverenin Borçları: 

Ücret ödeme borcu 

İşçiyi gözetme borcu 

Eşit davranma borcu 
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İş sözleşmesinin sona ermesi 

A. İş sözleşmesinin fesih olmaksızın sona ermesi 

1. Tarafların anlaşması 

2. Sözleşme süresinin dolması 

3. Taraflardan birinin ölümü 

4. İş sözleşmesinin geçersizliği 

B. İş sözleşmesinin fesih ile sona ermesi 
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İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 

  Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun 
diğer tarafa bildirilmesi gerekir.  İş sözleşmeleri; İşi, 

  6 aydan az sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından 
başlayarak  2 hafta  

  6 ay–1,5 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından 
başlayarak 4 hafta 

  1,5 - 3 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından 
başlayarak  6 hafta  

  3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından 
başlayarak 8 hafta  

  sonra feshedilmiş sayılır.  
  Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.  
  İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle 

iş sözleşmesini feshedebilir.  
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                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Çalışma koşullarında değişiklik ve iş 

sözleşmesinin feshi 

  

 İşveren,  

  iş sözleşmesiyle, 

  iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve 
benzeri kaynaklar, 

  işyeri uygulamasıyla  oluşan çalışma koşullarında esaslı 
bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek 
suretiyle yapabilir.  

  Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 
işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi 
bağlamaz.  
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                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 

  I. Sağlık sebepleri:  

  II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 
benzerleri:  

  III. Zorlayıcı sebepler:  
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İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 

 I- Sağlık sebepleri:  

 II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 
benzerleri: 

 III- Zorlayıcı sebepler:  

 İşçiyi işyerinde 1 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.  
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İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 

  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 iyi niyet 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 isnat 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.  
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  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 

  I- Sağlık sebepleri:  

  II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller 
ve benzerleri: 

  III- Zorlayıcı sebepler:  

 İşçiyi işyerinde 1 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.  
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İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 

  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 3 iş günü veya bir ayda 5 iş 
gününden fazla sürmesi.  

  b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek 
nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca 
bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.  
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                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ   II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:  
  a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı 

noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde 
bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri 
sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler 
söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.  

  b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin 
şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya 
davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve 
haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda 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.   
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  e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, 
işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa 
uymayan davranışlarda bulunması.  

  f) İşçinin, işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası 
ertelenmeyen bir suç işlemesi.  

  g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe 
dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi 
bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda 3 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 30 
günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba 
uğratması.  
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 III- Zorlayıcı sebepler:  

 İşçiyi işyerinde 1 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.  

 

34 



                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Derhal fesih hakkını kullanma süresi 

  24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için 
tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi,  

  iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu 
diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü geçtikten, 

  her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl sonra 
kullanılamaz.   Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması 
halinde 1 yıllık süre uygulanmaz.  

  Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini 
yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer 
taraftan tazminat hakları saklıdır.  
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  Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için 
gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi 
yapmadan vermeye mecburdur.  

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

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

   İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin 
kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, 
çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder. 
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ÜCRET 
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  Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren 

veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen 
tutardır.  

  Ücret, kural olarak, Türk parası ile özel olarak açılan bir 
banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış 
ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir.  

  Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta 
geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer 
herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.  

  Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş 
sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.  

  Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan 
dükkan ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç, ücret 
ödemesi yapılamaz.  

  Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.  
 

38 



                        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koruyucu Hükümler 

  Ücretin gününde ödenmemesi 

  Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir 
neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine 
getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş 
görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik 
kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen 
ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.  

  Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için 
feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına 
yaptırılamaz.  

  Ücretin saklı kısmı 

   İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez 
veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak 
zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek 
miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları 
saklıdır.  
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  İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye 
ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan 
bir pusula vermek zorundadır.  

  Ücret kesme cezası 

  İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş 
olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.  İşçi 
ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal 
sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu 
yolda yapılacak kesintiler bir ayda 2 gündelikten fazla olamaz.  

  Ücretten indirim yapılamayacak haller 

  Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal 
olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir 
yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun 
hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna 
dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme 
yapılamaz.  
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FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 

  Fazla çalışma;  haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. 

  Fazla çalışma ücreti ise;  normal saat ücretinin % 50 yükseltilmiş 
miktarıdır.  

  Fazla sürelerle çalışma; haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 
saatin altında belirlendiği durumlarda, ortalama haftalık çalışma 
süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalardır. 

  Fazla sürelerle çalışma ücreti ise;  normal saat ücretinin % 25 
yükseltilmiş miktarıdır. 

  İşçi isterse, zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 
saat 30 dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 15 
dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest 
zamanı 6 ay zarfında,  çalışma süreleri içinde / ücretinde bir kesinti 
olmadan kullanır. 

   Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. 
   Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. 
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  Zorunlu nedenlerle fazla çalışma: 

   Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün 
görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için 
hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı 
sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını 
sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir 
kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma 
yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur.  

  Olağanüstü hallerde fazla çalışma: 

   Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt 
savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla 
çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın 
derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, 
işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir.  
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   Ulusal bayram ve genel tatil 

günlerinde çalışma: 

  

  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.  
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HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 

  İşçilere tatil gününden önceki iş günlerinde çalışmış 
olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz 
en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir.  

  Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş 
karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.  
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GENEL TATİL ÜCRETİ 

  Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, 
kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul 
edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün 
ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca 
çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.  

  Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal 
bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.  
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  İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde 
olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.  

  Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.  

  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           olanlara   14 günden,  

  5 – 15 yıl           olanlara   20 günden,  

  15  yıl ve üzeri olanlara   26 günden, az olamaz.  

  Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki 
işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.  

  Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile 
artırılabilir.  
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  Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. İznin işveren 
tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur.  

  Ancak izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 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 ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir 
yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu 
belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri 
karşılamak üzere işveren toplam 4 güne kadar ücretsiz izin vermek 
zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini 
gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.  
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  Yıllık izin ücreti: 

  İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin 
dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce 
peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.  

  Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal 
bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.  

 

  İzinde çalışma yasağı: 

   Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde 
ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde 
kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.  
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İŞİN DÜZENLENMESİ 
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Çalışma Süresi 

  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, 
işyerlerinde 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 süresi toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar 
artırılabilir.  
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Telafi Çalışması 

  Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel 
tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer 
nedenlerle işyerinde; 

  normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması , 

  tamamen tatil edilmesi , 

  işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi  

  hallerinde, işveren 2 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.  
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  Ara dinlenmesi:  

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

   4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,  
  4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli 

işlerde 30 dakika,  

  7,5 saatten fazla süreli işlerde 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.  
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   Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak 
en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat 
süren dönemdir.  

  İşçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez.  

  Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece 
çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık 
raporu ile belgelenir.  

  Gece çalıştırılan işçiler en geç 2 yılda bir defa işveren 
tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin 
sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır.  

  Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla 
belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında 
durumuna uygun bir iş verir.  
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  İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve 

bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık 
raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle 
yükümlüdür.  

   Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları 
kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, 
ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları 
suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında 2 
haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.  

   Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat 
dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.  
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yasağı 

 

  15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını 
doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve 
ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel 
olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.  

  Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri 
işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel 
yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula 
gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli 
bir şekilde izlemesine zarar veremez.  

  Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri 
günde 7 ve haftada 35 saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış 
çocuklar için bu süre günde 8 ve haftada 40 saate kadar artırılabilir.  

  Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim 
saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde 2 saat ve haftada 10 saat olabilir. 
Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda birinci fıkrada 
öngörülen süreleri aşamaz.  
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  Yer ve su altında çalıştırma yasağı: 

   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 : 

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

   18 yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında 
çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü 
alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak 
bir yönetmelikte gösterilir.  
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ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA / SÜT İZNİ  

  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 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. 
Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı 
ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar 
işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler 
doğum sonrası sürelere eklenir.  

  Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için 
ücretli izin verilir.  

  Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın 
işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde 
işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.  
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ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA / SÜT İZNİ  

  

  İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin 
tamamlanmasından 6 aya kadar ücretsiz izin verilir.   

  Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri 
için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi 
saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi 
belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. 
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