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İŞ YAŞAMI İLE İLGİLİ SÖZLER 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 2 

 Çalışmadan yorulmadan üretmeden yaşamayı alışkanlık 

haline getiren milletler, önce haysiyetlerini, sonra 

hürriyetlerini daha sonra istiklallerini ve istikballerini 

kaybederler.  

 M . Kemal Atatürk 

 Önce çeltik (emek) sonra şenlik (yemek) Japon Atasözü 



NELER ÖĞRENECEĞİZ 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 3 

 Çalışma ve iş hayatı nedir? 

 Nasıl ortaya çıkmıştır? 

 Hukuk nedir ve neden hukuk kurallarına ihtiyaç duyarız? 

 Sosyal güvenlik ve sosyal güvenlik hukuku nedir? 

 İş hukukunun konusu nedir? 

 Tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki gelişimi nasıl olmuştur? 

 İş hukukunun konusu 

 Yıllık kaç gün izin hakkımız var 

 İsçinin hakları nelerdir 

 İşverenin hakları nelerdir 

 Ne kadar süre çalışmalıyız 

 Kıdem tazminatına ne zaman hak kazanırız. 

 



Yaşam Biçimini Kökten Sarsan 3 Dalga 

Ağ ve Bilgisayar 

Bilgi Toplumu   

Buharlı Makinanın İcadı 

Sanayi Toplumu   

Yerleşik Hayata Geçiş  

Tarım Toplumu 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 4 



Giriş 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 5 

 Dersimizin adı bildiğiniz gibi iş ve sosyal güvenlik hukuku  

 İsimde bir çok terim var ve ilk bu terimlerle başlayacağız.  

 Nedir bu terimler? İş, Sosyal, Güvenlik, Hukuk  

 En basit anlatımıyla «hukuk» toplumda düzeni sağlayan 

devlet tarafından konulmuş ve gerektiğinde ceza tazminat 

gibi maddi yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür. 

 İş; herhangi bir şey üretmek, ortaya koymak, bir verim, 

sonuç elde etmek için güç harcayarak yapılan çalışma, 

etkinlik. 

  Sosyal Güvenlik devletin, yurttaşlarının sağlığını ve 

geleceğini güvence altına almasını sağlayan düzenlemeler 

bütünü 

 



ÇALIŞMA 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 6 

 İnsan tabiat kanunları gereği doğar yaşar ve ölür. Yaşam 
süreci içinde yaşamını devam ettirebilmesi için birçok mal 
ve hizmete ihtiyacı vardır mal ve hizmetler tabiatta hazır 
vaziyette değillerdir.  

 Bunları belli bazı teknik ve ekonomik usullerle 
kullanılabilir bir duruma getirmek zorundadır. İnsanların 
yaşamlarını devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları bu 
mal ve hizmetlerin meydana getirilmesine «üretim» 
diyoruz.  

 Üretimin meydana getirilmesi için yapılan faaliyetlere 
çabalara gayretlere ise kısaca «çalışma» diyoruz. Diğer bir 
ifadeyle çalışma insan gücünün katılımı ile yapılan mal ve 
hizmet üretim faaliyetidir. 
 



ÇALIŞMA 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 7 

 Bir kimse bahçesinde gül yetiştirirken kendi zevki ve ihtiyacı 
için yetiştiriyorsa toplum için doğrudan doğruya ekonomik bir 
değeri yoktur.  

 Ancak bu günleri topluma arz etmek amacıyla toplumun da 
yaralanmasına imkan verecek miktarda yetiştiriyorsa daha 
değişik bir ifade ile ticari bir amaç için yetiştiriyorsa toplum için 
ekonomik bir değeri bulunmaktadır.  

 Bu durumda üretimin amacı büyüdükçe çalışma sadece ferdi bir 
üretim faaliyeti olarak kalmıyor aynı zamanda toplumsal bir 
ekonomik üretim faaliyeti özelliği de taşıyor. üretimin miktarı 
arttıkça üretimde kullanılan üretim araçlarının miktarı da 
artmaktadır.  

 Hatta kendi işgücünün dışında ayrıca dışardan insan gücüne 
ihtiyaç duymaktadır. Halbuki üretimi miktarı az iken bunların 
hepsi bir kişi veya bir aile halkı tarafından üretilebilmekteydi. 
 



Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 8 

 O zaman genel anlamda İş yada çalışma insan hayatını 

sürdürebilmek için gerekli geçim vasıtalarının elde 

edilmesi veya ekonomik bir çıkar sağlayabilmesi için yaptığı 

faaliyet anlamına gelir.  

 Çalışma önceleri sadece ekonomik bir olay olarak ortaya 

çıkmış ancak zamanla sosyal olayları da beraberinde 

getirmiştir özellikle 19. yüzyılda kapitalist sanayi 

devriminden sonra makinenin üretim faaliyetini 

katılmasıyla sosyal olarak kendini daha fazla hissettirmeye 

başlamıştır 

 



Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 9 

 Sanayi devriminden önce insanlar basit alet edevatla üretim 
faaliyetinde bulunuyor iken kendi hesaplarına bağımsız 
olarak çalışıyorlardı. Büyük toprak sahipleri özellikle 
Avrupa'da Amerika'da esir ve köleleri bir meta olarak 
çalıştırmaktaydılar.  

 Ancak 18. yüzyılın sonlarına doğru bu basit alet edevat ile 
köle ve eserin yerini üretimin devamlılığını devamlılığında 
artırılmasında büyük etkisi olan makineler ve işçiler 
almıştır. Böylece makinelerin oluşturduğu sermayenin 
miktarı büyümüş mülkiyet belli ellerde toplanmış ve 
emekleriyle üretime katılanların sayısı artmıştır.  

 Sermaye sahip olanlar bağımsız olarak çalışmaya devam 
etmişler sermayeye sahip olmayanlar ise sermayeye sahip 
olanlara bağımlı olarak çalışmaya başlamışlardır.  

 Sonuçta sermayeye sahip olan bağımsız çalışanlar ile sahip 
olmayan bağımlı çalışan sosyal gruplar oluşturmuştur. 



Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 10 

 Kapitalist üretim ile birlikte çalışma hayatı da ortaya 

çıkmıştır.   

 Ancak çalışma hayatı güllük gülistanlık bir şekilde devam 

etmemiştir.  

 Sermaye sahiplerini her zaman daha fazla para kazanma 

hırsı bağımlı çalışanların hakkının yenmesine doğru 

gelişme göstermiştir.  

 Bu olaylardan sonra bağımlı çalışanlar lehine düzenleyici 

önlemler alınmaya başlanmış bu da devletin bir sosyal 

politika izlemesine neden olmuştur.   



Sosyal Politika 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 11 

 Sosyal politika ilk zamanlar sadece bağımlı çalışan işçileri himaye 
etmek amacıyla önlemler getirmiştir. Ancak zamanla bugün olduğu 
gibi üretimi artırıcı ve istihdam yaratıcı önlemleri de araştırmaktadır. 
Bu nedenle konusu oldukça genişlemiştir ve birçok bilim dallarıyla 
yakın ilişki içindedir.  

 Gerçekten sosyal politikanın içine giren her konunun ekonomik, 
hukuki, sosyolojik psikolojik ve benzeri çeşitli yönleri bulunmaktadır.  

 Böylece çalışma hayatının sorunlarının çözümlenmesinde konuyu 
ekonomik yönü ile ele alıp inceleyen «çalışma ekonomisi» hukuki 
yönüyle inceleyen «çalışma hukuku» sosyolojik yönü inceleyen 
«çalışma sosyolojisi» psikolojik yönü inceleyen «çalışma psikolojisi» 
sanayi ile ilişkisini inceleyen «endüstri ilişkileri» çalışma esnasında 
işçinin makinenin önünde duruş şeklini inceleyen «ergonami» gibi 
bilim dalları geliştirmiştir. 

  Ancak sosyal politikanın öncelikle çalışma hukuku ile yakın ilgisi 
vardır. Çünkü sosyal politika önlemleri ancak çalışma hukuku 
kuralları ile uygulanabilmektedir.  

 sosyal politika önlemler önerir, çalışma hukuku ise bu önerileri 
uygulamaya koyar. 



Sosyal Güvenlik 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 12 

 Çalışma yaşamında sermaye sahipleri amacı sermayenin 

büyümesi ve gelişmesidir.  

 Bağımlı çalışanların başlıca amacı ise çalışma 

imkanlarından yararlanmak çalışma şartları ve ücret gibi 

ikincisi amacı ise çalışma imkanlarının devamlılığını 

korumak yani  sosyal güvenliktir. 

O zaman sosyal güvenlik nedir? 

 

 



Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 13 

 Sosyal güvenlik, gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli 
sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama 
görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğudur. 

 Bireyler, özel ve meslek hayatı süresince çeşitli mesleki (iş 
kazası ve meslek hastalığı), fizyolojik (hastalık, analık, 
sakatlık, yaşlılık, ölüm) ve sosyo-ekonomik (işsizlik, 
evlenme, çocuk sahibi olma ve konut ihtiyacı) risklerle 
karşı karşıya kalabilir.  

 Sosyal güvenlik, belirtilen bu riskler nedeniyle kısmen ya 
da tamamen çalışamaz duruma düşen ve bu nedenle gelir 
kaybına uğrayan ve muhtaç duruma düşenlere, insan 
onuruna yaraşır asgari bir hayat sürmelerini sağlayacak 
ölçüde gelir sağlamayı amaçlar. Hastalık ya da sakatlık 
nedeniyle çalışma gücünü kaybeden kişilere gerekli sağlık 
yardımlarında bulunur. 

 



Sosyal Güvenlik Hukuku 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 
14 

 Sosyal güvenliği belirli kurallara bağlayan hukuk dalı ise 

sosyal güvenlik hukukudur. 

 Sosyal güvenlik hukuku çalışamayacak durumda olan 

kimselerin yaşam güvencesini düzenleyen hukuk 

kurallarıdır. Diğer bir ifade ile sosyal güvenlik hukuku 

çalışamayacak durumda olan herkesin yaşamlarını devam 

ettirebilmesi için gerekli ihtiyaç maddelerini devlet 

tarafından kendilerine sağlamalarına imkan veren hukuk 

kurallarıdır. 

  Toplumda yaşayan herkesin yaşamaya hakkı vardır. 

Yaşamaları için gerekli olan ihtiyaç maddelerini elde etme 

olanağı bulamıyorsa kendisine devletin yardımcı olması 

sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. 



Çalışma Hukuku 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 15 

 O zaman iş ve çalışma hayatını düzenleyen kurallar 

bütününe çalışma hukuku diyebiliriz. 

 Çalışma hukuku alanı çok geniştir. İş hukuku, sosyal 

politikalar, sosyal güvenlik hukuku, sigorta hukuku, sosyal 

yardım hukuku gibi bir çok hukuk dalını da içine alır. 



Tarihsel Gelişimi 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 16 

 Çalışma ilişkileri ve bu ilişkilere dayalı çalışma statülerinin tarihi 

insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihin hemen her döneminde insan, 

değişik statülerle çalışma hayatında yer almış ancak işçi statüsü ile 

çalışma hayatında yer alması Sanayi Devrimi ile birlikte olmuştur. 

 Sanayi Devrimi ile birlikte, geleneksel el sanatları ve loncalara dayanan 

üretim tarzı ortadan kalkarak, öncenin usta, kalfa ve çırakları 

fabrikalarda çalışmaya başlamışlardır. İşte bu süreçte başlayan ve 

gelişen işçi-işveren ilişkileri başlangıçta devletin bu ilişkiye müdahale 

etmemesi nedeniyle sorunlu bir dönem geçirirken zamanla devletin 

çalışma hayatına müdahale etmeye başlamasıyla birlikte iş hukuku 

doğmuştur. 

 



Tarihsel Gelişimi 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 17 

 Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın ikinci yarısında başlayarak, “Sanayi 
Dönemi” olarak adlandırılan yeni bir dönemin başlamasına ön ayak 
olmuş ve toplumların ekonomik, sosyal ve hukuki yapılarında köklü 
değişimlere yol açmıştır.  

 İlk olarak buhar, daha sonra da gaz ve elektrik gibi yeni enerji 
güçlerinin bulunması, bu enerji güçlerinin uyarlandığı makinelerin 
yapılması ve bu makinelerin üretimde kullanılmaya başlaması gibi bir 
dizi teknolojik gelişme ile birlikte Sanayi Devrimi ilk olarak 
İngiltere’de başlayarak daha sonra Fransa, Almanya gibi bazı Batı 
Avrupa ülkelerine yayılmıştır. 

 İleri ölçüdeki işbölümü ve seri üretim ile birlikte yeni bir iş ilişkisi ve 
bu ilişkinin dayalı olduğu yeni bir çalışma statüsü de doğmuş ve 
fabrikalarda fabrika sahiplerinin ad ve hesabına onlara bağlı olarak 
ücret geliri karşılığında çalışan sanayi işçisi ortaya çıkmıştır 

 



Tarihsel Gelişimi 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 18 

 Kırsal kesimden sanayi bölgelerine doğru yaşanan göç nedeniyle de 

hızlı bir kentleşme sürecine girilmiş ve daha önce tarım ve 

hayvancılıkla veya küçük üretimle geçimini sağlayan birçok insan, artık 

bir işverene bağımlı olarak çalışmaya başlamıştır 



Türkiye’deki Gelişimi 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 19 

 Osmanlı zamanında tam anlamıyla bir iş kanunundan 

bahsetmek mümkün değildir. Genellikle örf ve adetler ile 

yürümekteydi. «İşçinin alnını teri kurumadan ücretinin 

verilmesi gerektiği» şeklinde örfi kurallar vardı.  

 Bunların kurumsallaşmış hali ise Ahi teşkilatlarıdır.  

 Dilaver Paşa Nizamnamesi (1865) 

 İlk düzenleme ise 1877 Mecelle kanunu iledir.  

 1923 yılında İktisat Kongresiyle başladı 

 1936 yılında 3008 nolu ilk İş Kanunu çıkartıldı 

 1947 yılında 5018 nolu ilk Sendikalar Kanunu çıkartıldı. 

Çalışma Bakanlığı, İşçi Sigortalar Kurumu, İş Bulma 

Kurumu kuruldu. 



Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 20 

 1950 yılında Özel İş Mahkemeleri kuruldu 

 1961 yılında çıkarılan yeni Anayasa ile; Grev hakkı, Sosyal 

Devlet İlkesi, Sendikal Haklar tanımlandı. 

 1967 yılında 931 sayılı Cumhuriyet tarihinin ikinci İş 

Kanunu çıkartıldı 

 1971 yılında küçük değişikliklerle 1475 sayılı İş Kanunu 

çıkartıldı 

 2003 yılında 4857 sayılı Cumhuriyet tarihinin üçüncü İş 

Kanunu çıkartıldı 



Kültür Mantarı 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 21 

 Dünyada ilk toplu sözleşmenin Osmanlı devrinde 

Kütahya’da imzalandığını söylemeliyiz. Kütahya Şer-i 

mahkeme sicilleri arasında rastlanan bir belgede, 1776 

yılında fincan imal eden 24 işyeri ile işçiler arasında 

imzalanan toplu iş sözleşmesinin hükümleri yer almaktadır. 

 Metinde ustaların kalfaların, kalfa yardımcılarının ve 

vasıfsız işçilerin her gün belli bir sayıda fincan iman 

etmeleri karşılığında alacakları ücret tespit edilmiş, 

sözleşme hükümlerine uymayan tarafların 

cezalandırılacakları hatta ağır hapis cezası verileceği 

belirtilmiştir. 



İŞ KANUNU BİLGİLERİ 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 22 

 Kanun No: 4857  

 Kabul Tarihi: 22.5.2003 

 Yayım Tarihi: 10.6.2003 

 (10.6.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır.) 

 Yürürlük Tarihi: 10.6.2003 



İş Hukukunun Kısımları 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 23 



İş Hukukunun Konusu 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 24 

 İş yapan (çalışan) insanlar ya da kendi işlerinde bağımsız olarak 

tek başlarına yani bir ücret olmaksızın çalışanların faaliyetleri 

sözgelimi ticaret hukukunu, borçları hukukunu ilgilendirir.  

 İnsanların büyük bir kısmı ise başkanının kurdukları işlerde 

emeklerini ücret gelirine çevirmek suretiyle bağımlı çalışırlar.  

 Bu bağımlı çalışma bir kamu kurumunda devlet memuru 

statüsünde sürdürüyorsa faaliyeti iş kanunun değil idare 

hukukuna girer. 

 Çalışma kamu sektöründe veya özel sektörde bir iş sözleşmesine 

dayanarak sürdürüyorsa işte o zaman iş hukukunun konusunu 

giren bir bağımlı çalışma söz konusu olur. Bu şekilde çalışan işçi, 

çalıştıran ise işveren adını alır.  

 



Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 25 

 O halde iş hukuku bütün çalışanları ve bütün ilişkileri değil 

sadece işçi statüsünde iş görenleri ve bunları çalıştıranlara 

ilgilendirmektedir ve amacı çalışma ilişkilerinde ekonomik 

açıdan zayıf tarafı olarak görülen işçi korumaktır 

 İş hukukunun konusu işyerlerinde çalışan işçiler, işverenler 

ve devlet ilişkileri oluşturmaktadır. 

  Ayrıca şunu söyleyebiliriz iş hukuku çalışma hayatının 

tamamını kapsamakta, işçilerin ve işverenin 

sorumluklarının haklarını düzenlemektedir. 

  İş hukuku; bir iş sözleşmesine dayanarak belli bir ücret 

karşılığı bir işverene bağlı olarak onun adına çalışan işçiler 

işçileri çalıştıran işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve 

uyulması zorunlu kurallar bütününe denir. 

 

 

 



İş Hukukunun Bölümleri 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 26 

• İşçi ile işverenin iş sözleşmesinin tarafları olarak ele alındığı ve 
sözleşmeden kanundan doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin incelendi 
kısım bireysel iş hukukudur. 

• İş sözleşmesinin yapılması asgari ücret çalışma süreleri izin hakları 
sözleşmenin feshi ve tazminat hakları gibi konular 

Bireysel İş Hukuku 

• İşçilerin ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek için işveren sendikaları 
aracılığı ile kurdukları ilişkilerin incelendiği  kısım toplu iş hukukudur. 

• Sendikaların kuruluşu, faaliyetleri, toplu iş sözleşmeleri yapılması anlaşma 
sağlanamaması halinde grev ve lokavt giderilmesi şartları gibi konular 
kolektif iş hukukuna dahildir. 

 

Toplu İş Hukuku 



İş Hukukunun Özellikleri 

 

İşçiyi Koruma 

 

İşçi Yararına Yorum 

 

Toplumsal Dengeyi Gözetme 

 

İşçinin Kişiliğinin Tanınması 

 

İşçilerin Yönetime Katılması 

Karma Nitelikli Olma 

27 Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 
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• İşçinin Korunması ön plandadır. 

• İşçinin işveren karşısındaki ekonomik açıdan güçsüzlüğü ve bağımlılığı nedeniyle, 
işçinin, işveren tarafından emeğinin sömürülmesinin ve hakkının ihlal edilmesinin 
önüne geçilmesi için düzenlenen bir hukuk dalıdır. Örneğin asgari ücret gibi 

İşçiyi Koruma 

• İşçi lehine yorum geçerlidir. 

• Bir kanun veya sözleşme hükmü açık değilse, birden fazla anlama geliyorsa 
yorumlamaya muhtaç demektir. İşte bu durumda işçi lehine olan tercih edilir. 

• Hüküm açık ve net ise yorumlanamaz.  

İşçi Yararına Yorum 

• İşçinin korunması ilkesi, toplum çıkarlarının korunması ilkesi ile 
sınırlandırılmıştır ve ülkenin ekonomik gücü ile doğru orantılı olarak 
uygulanabilir.  

• İşletmeler işverenin olduğu kadar işçilerinde ekmek kapısıdır. İşletme bir zarara 
uğrarsa bundan iki taraf da etkilenmiş olacaktır.  

Toplumsal Dengeyi Gözetme 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 
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• İşçinin sadece ekonomik açıdan değil, insani açıdan da korunması 
gerekir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, eşit davranma 

• Hizmet sözleşmesi, taraflar arasında bir malın veya eşyanın satılması ve 
kiralanmasını değil, işçiyle işveren arasında karşılıklı edimlerin 
(davranışların) sorumluluklarına dayalı bir ilişki kurar. 

İşçinin Kişiliğinin Tanınması 

• Ülkemizde, Avrupa’daki kadar gelişmiş olmasa da işçilerin yönetime 
katılmaları mümkündür.  

İşçilerin Yönetime Katılması 

• İş hukuku hem özel hukuk hem de karma hukuk dalının içinde yer 
almaktadır. Hem özelde hem de devlette çalışan işçiler vardır.   

Karma Nitelikli Olma 
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İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 

• İş kanununa göre hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığında 
çalışan kişiye “işçi” denir. 

İşçi 

• İşin yapılması: İşçi iş verene iş yapmakla yükümlü gerçek kişidir. Bu işin 
bedenen veya fikren yapılması önemli değildir. 

• İşin hizmet akdine dayanması: Bu  her şeyden önce serbest irade ile kabul 
edilmiş hukuki bir borç ilişkisinin olmasını gerektirir. Örneğin; ceza evindeki 
yaptırılan iş serbest irade ile  olmadığı için işçi sayılmazlar. İş veren özel 
kesimde olabildiği gibi kamu kesiminde de olabilir. Ayrıca söz konusu iş 
ilişkisinin hukukken geçerli bir iş ilişkisi olması gerekir. Hukuka ve ahlaka aykırı 
bir iş ilişkisi geçerli bir hukuki iş ilişkisi değildir. Örneği; uyuşturucu satıcılığı 

• İşin ücret karşılığı görülmesi: Ücretin hizmet akdinde kararlaştırılmamış 
olması hizmet akdinin ücretsiz olduğu sonucunu doğurmaz. Kişinin fiilen 
çalışıyor olması sözleşmenin varlığını ortaya koyar. 

İşçi Tanımının Unsurları 
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• İş kanununa göre bir hizmet akdine dayanarak herhangi işte ücret karşılığı işçi 
çalıştıran tüzel veya ger çel kişiye iş veren denir. Yani iş veren gerçek kişi 
olabileceği gibi şirket dernek ,vakıf, kooperatif, sendika gibi özel veya kamu 
hukuku tüzel kişisi de olabilir. 

İşveren 

• Bir işte çalışma karşılığında bir meslek veya sanatın öğrenen kişidir. 

• Çıraklık esas itibariyle çıraklık sözleşmesine dayanır.  

• Çıraklığın asıl amacı çırağa bir mesleğin öğretilmesidir.  

• İş sözleşmesinde tarafların temel borçlarını işçinin iş görme borcu iş verenin de 
işçiye ücret ödeme borcu oluştururken çıraklık sözleşmesinde bu borçlar 
ustanın çırağı mesleki yönden geliştirmesi çırağında ustanın işinde çalışması 
biçiminde görülür.  

• İş kanunu açısından çıraklar öğrenci statüsünde olup iş yerinde çalışan işçi 
sayısına katılmazlar.  

• Çıraklara toplu iş sözleşmesi ve sendika yasası da uygulanmaz.  

Çırak ve Aday Çırak 
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• İşletmelerde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün 
eğitim görenlere öğrenci denir.  

Öğrenci 

• Bir mesleğin gerektirdiği bilgi , beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve 
bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir 
standartlarda yapabilen kişiye denir.  

Kalfa 

• Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve 
bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatı boyunca kabul edilebilecek 
standartlarda uygulayabilen; üretimini yapabilen, problemleri çözebilen 
ve bildiklerini başkalarına anlatabilenlere usta denir. 

Usta 
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• Öğrenmiş olduğu bir meslek ve sanatı geliştirmek, uygulama tecrübesi kazanmak için 
çalışan kişidir. 

• Stajyer kimi zaman işçiler ve çıraklarla aynı işi yapmalarına rağmen, İş hukukunda 
çıraklar kadar dahi korunmamıştır. Stajyer hakkında iş hukukunda hiçbir düzenleme 
yoktur. Sadece işçi sağlığı ve iş güvenliği açısında yer verilmiştir. 

• Stajyerler sosyal sigortalar açısından sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarından 
yararlanırlar. 

Stajyer 

• İş kanununa göre iş yerinde iş veren adına hareket eden ve işin ve iş yerinin 
yönetiminde görev alan kimsedir.  

• İş veren çoğunlukla yetkilerini tamamıyla kullanabilecek ve yükümlülüklerini yerine 
getirebilecek durumda değildir.  

• Bu yüzden iş veren kendine ait yetki ve görevlerini yerine getirmesi için iş veren vekili 
olarak adlandırılan kişilere bırakır.  

• İş veren vekili kendisine bırakılan yetki ve sorumluluk çerçevesinde iş veren adına 
hareket eder. İş veren vekili sıfatı işçilere tanınan hak ve yetkileri ortadan kaldırmaz. 
Temsil yetkisi yazılı olabileceği gibi iş yerinde yürütülen faaliyetlerden de anlaşılır. 

İş veren Vekili 
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• Uygulamada bir iş veren diğer bir iş verenle sözleşme yaparak kendi işlerini 
diğer iş verenin iş yerinde veya eklentilerinde çalıştırmayı üstlenebilir. 
Özellikle yapı ve taşıma işlerinde bu yola oldukça çok gidilir. 

• Örneğin; bir müteahhit inşa ettiği bir binanın pencere işlerini taşeron yani 
başka bir iş verene bırakabilir. Bu durumda iki iş veren bulunmaktadır. 
Bunlardan müteahhit asıl iş veren taşeron da alt iş verendir. 

Asıl İşveren-Alt İşveren 

• İş kanununda işyeri işin yapıldığı yer olarak tanımlanır. Diğer yandan aynı 
yasa “işin niteliği ve yürütme bakımından iş yerine bağlı bulunan yerler ile 
dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım 
beden veya mesleki eğitim yerleri gibi eklentiler ve araçlarda iş yerinden 
sayılır.” Hükmüne yer verir.  

• Buna göre iş yerine “işin yapıldığı yer olan asıl iş yeri ile iş yerine bağlı 
yerler ve eklentiler ile araçlardan oluşan ve iş verenin belirli bir teknik 
amacı sürekli olarak izlediği örgütlenmiş bütün şeklinde tanımlanır. 

İşyeri 
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• İş sözleşmesi bir tarafın (işçi)bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın da 
(işveren) ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.  

• İş sözleşmesi kanunda aksi öngörülmedikçe özel bir şekle tabi değildir.  

İş Sözleşmesi 

• İŞ (HİZMET): İş sözleşmesini konusu ister bedensel, ister  düşünsel nitelikte 
olsun bir işin görülmesidir. 

• ÜCRET(KARŞILIK): iş sözleşmesinin varlığı için gerekli unsurlardan birisi 
de iş görme için karşılık ödemenin istenmesidir. Bu karşılık ücret şeklinde 
olabileceği gibi ücret + mal veya hizmet şeklinde yada sadece mal ve hizmet 
biçiminde yapılabilir. 

• BAĞIMLILIK: Bağımlılık unsuru, iş sözleşmesinin konusu iş görmeye 
dayanan diğer sözleşme tiplerinden ayırt etmeye yarayan temel unsurdur. 
Nitekim işçinin çalışması diğer iş görme sürelerinden farklı olarak iş verene 
bağlı biçimde gerçekleşir. Bağımlılık ilişkisi açısından önemli olan işin iş 
verenin buyruk ve yönergelerine uygun bir biçimde ve onun denetimi altında 
görülmesidir.     

İş Sözleşmesinin Unsurları 
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• Bir terziye elbise ısmarladınız. Terzi sizin 
için çalışır ve emeğinin karşılığı olan ücret 
alır. O halde terzi sizin işçiniz midir? 

• Terzi sizin işçiniz sizde onun işvereni olamazsınız. 
Çünkü aradaki sözleşme iş sözleşmesi değil, istisna 
sözleşmesidir.  

• Terzinin çalışma yöntemine ve çalışma saatlerine 
karışamazsınız. Sizin için elbisenin bitirilmesi ve 
teslim edilmesi önemlidir. 

 

BEYİN BEDAVA 
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İş Hukukunun Kaynakları 

• Hukuk düzeninde kaynak sıralamasında en üstte olan kaynak Anayasadır. 
Anayasanın 11. maddesine göre, Anayasa hükümleri, yasama, yürütme 
ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri 
bağlayan temel hukuk kurallarıdır. 

• 1982 Anayasasının 2. maddesinde yer alan sosyal devlet ilkesidir. Bu 
ilkenin en geniş uygulama alanı İş Hukukudur. Çünkü sosyal devlet 
ilkesinin önemli gereklerinden olan işçiyi kendisine göre daha güçlü 
durumda olan işveren karşısında koruma ve çalışma hayatında denge 
sağlama, İş Hukukunun temel amacı içerisinde yer alır. Ayrıca 
Anayasamızın üçüncü bölümünde yer alan Sosyal ve Ekonomik Haklar 
ve Ödevler başlığı İş Hukukunun gerekleridir. Çünkü bu başlıkta ele 
alınan kavramlar İş Hukukuna yön veren düzenlemelerdir. 

 

Anaysa 
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• Yasama organı tarafından belirli şekillere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girmesinden itibaren toplum 
içinde uyulması gerekli ve zorunlu olan genel soyut ve devamlı kurallar bütününe denir.  

• İş kanunu, Deniz iş kanunu, 2821 sayılı sendikalar kanunu vb. 

Kanun 

• 1982 Anayasasına göre usulüne uygun yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. 
Hatta bunlar hakkında anayasaya ya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine dahi başvurulamaz. 

• Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

Uluslararası Anlaşmalar 

• Kanunların uygulanması biçimini göstermek ve kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere bakanlar 
kurulunca çıkarılan yazılı kurallardır 

Tüzük 

• Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacı ile bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerince hazırlanan 
düzenleyici kuralların bütününe denir. 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev alanına girdiğinden iş hukukuna ilişkin yönetmelikte bu 
bakanlıkça çıkarılır . 

Yönetmelik 
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• Yargı kararları mahkeme kararları ve Yargıtay içtihadı birleştirme 
kararlarından oluşur. 

Yargı Kararları 

• Doktrinler hukuk bilimi alanında çalışan uzman bilim adamlarının 
görüşlerinden oluşur. 

•  Bilim adamlarının görüşleri iş hukukunun kaynaklarından birisidir. 

Öğreti (Doktrin) 

• iş sözleşmeleri 

• iç yönetmelikleri 

• işyeri uygulamaları 

• işverenin yönetim parmakları 

 

Özel Kaynaklardan Oluşur 
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• Örf ve adet kuralları insanların uzunca bir süre benzer 
olaylar karşısında benzeri davranışlar göstermeleri, 
kendilerini bu şekilde davranmak zorunda 
hissetmeleri sonucu ortaya çıkan ve yazılı olmayan 
hukuk kurallarıdır.  

• Hakim yazılı hukukta bir kural bulamadığında konuda 
bir örf âdet kuralının olup olmadığını araştır. 

• İş hukukunda kimi zaman kanun koyucu örf ve adet 
kurallarına açıkça yollamada bulunur. mesela ara 
dinlenmesi süreleri boyadaki örf ve gelenekler göz 
önünde tutularak yaralı olarak kullanılabilir. 

Örf ve Adet Kuralları 
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• 4857 sayılı iş kanunu bütün işyerlerinde uygulanır. 

• Uygulanmayan istisnai işyerleri ise yasanın 4 üncü maddesinde belirtilmektedir. Bu 
maddeye göre aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

İş Hukukunun Uygulanmayacağı Alanlar 

•Kaptan, Makinist, Pilot Ve Hostesler 

•Deniz taşımacılığı yapan bir nakliyat şirketi gemisinde çalışan işçiler iş kanunu 
hükümlerine bağlı değildirler. Yine havadan uçakta yapılan taşıma işlerinde çalışan 
işçiler iş kanunu kimlere bağlı değildirler. 

Deniz ve Hava Taşıma İşlerinde 

•50 den az işçi çalıştıran (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya 
işletmede iş kanunu hükümleri uygulanmaz. 

•Seracılık hayvancılık gibi tarım ve orman işleri yapan işyerleri iş kanunu kapsamına 
girmez ancak bu işi işyerinden 50 den fazla işçi çalıştıran işyerleri iş kanunu 
kapsamına girmektedir. 

Tarım ve Orman İşletmeleri (50 den az) 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR       erkancakir.net 



42 

• Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde iş 
kanunu hükümleri uygulanmaz. 

• 3 5 tane inek bakabilmek amacıyla veya buğday ve diğer tarım ürünlerini 
depolamak amacıyla yapılmak istenen bina inşaatında çalışan işçiler iş 
kanununa tabi değildirler. 

• Burada yasada aile ekonomisi ile amaçlanan küçük yapı işleridir.  

• Şirket büyüklüğünde ticari amaçlı yapılan inşaatlar iş yasası kapsamındadır. 

Aile ekonomisini aşmayan yapı işleri 

• Bir ailenin üyeleri veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) 
hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el 
sanatlarının yapıldığı işlerde iş kanunu hükümleri uygulanmaz. 

•  Evlerde halı veya dokuma işleri için kullanılan halı dokuma tezgahları ile 
aile bireylerinin katılımıyla yapılan işler bu kanun kapsamına girmez. 

 

Evlerdeki El Sanatları 
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• Ev hizmetlerinde iş kanunu hükümleri uygulanmaz. 

• Temizlik ve bakıcılık işleri için çalışanlar ve ev hanımlarının 
yaptığı işler bu kanun kapsamı dışındadır. 

Ev İşlerinde Çalışanlar 

• İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar 
hakkındaki iş kanunu hükümleri uygulanmaz. 

• Çıraklar için çıkarılan mesleki eğitim kanununa tabidirler. 

Çıraklar ve Stajyerlerde 

• Sporcular hakkında iş kanunu hükümleri uygulanmaz. 

Profesyonel Sporcular 
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• Rehabilite edilenler hakkında iş kanunu hükümleri uygulanmaz. 

• Bir rahatsızlık veya hastalık sonucu tedavi görenlerin işe 
alıştırılmaları amacıyla çalışmaları iş kanunu kapsamına 
girmemektedir. 

Rehabilite Edilenler 

• 507 sayılı esnaf ve sanatkârlar kanununun 2. maddesinin tarifine 
uygun üç kişinin çalıştığı işyerinde iş kanunu hükümleri 
uygulanmaz. 

• Yanında en fazla 3 kişi çalıştıran esnaf ve küçük sanatkarlar iş 
kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 

Küçük esnaf ve sanatkar yanında çalışanlar 
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• 4857 sayılı kanunun 4. maddesine göre aşağıda 
belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

• Kıyılarda veya liman iskelelerde gemilerden 
karaya ve karadan gemileri yapılan yükleme 
ve boşaltma işlerinde iş kanunu hükümleri 
uygulanır.  

• Örneğin bir limanda gemilere yapılan yükleme ve 
boşaltma işleri ile ilgili çalışan işyerleri ve işçiler 
hakkında uygulanır. 

 

İş Hukuku Uygulama Alanları 
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• Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen 
işlerde iş kanunu hükümleri uygulanır.  

• Örneğin havaalanında bagaj taşıma yolcu taşıma gibi 
işleri yapan işyerleri ve işçiler iş kanunu kapsamına 
girmektedir.  

• Tarım sanatları ile tarım aletleri makine ve 
parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda 
görülen işlerde iş kanunu hükümleri uygulanır. 

• Tarım işletmelerinde yapılan yapı işlerinde iş 
kanunu hükümleri uygulanır. (Aile sınırını 
aşan) 

İş Hukuku Uygulama Alanları 
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• Halkın faydalanmasına açık veya iş yerinin eklentisi 
durumunda olan park ve bahçe işlerinde iş kanunu 
hükümleri uygulanır. Halkın faydalanmasına açık veya 
işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri 
çalışan sayısı kaç kişi olursa olsun iş kanunu kapsamına 
girmektedir. 

• Örneğin işveren Ahmet beyin evinin ve fabrikasının geniş bir 
bahçesi vardır. Bu bahçelerin bakımında birer kişi çalıştırmaktadır. 
Fabrika bahçesi iş yerinin eklentisi olduğu için iş kanunu 
yalanırken bahçede çalışan halkın faydalanmasına açık olmadığı 
için iş kanunu kapsamı dışında kalmaktadır. 

• Deniz iş kanunu kapsamına girmeyen ve tarım 
işlerinden sayılmayan denizlerde çalışan su ürünleri 
üreticileri ile ilgili işlerde iş kanunu hükümleri 
uygulanır. 

İş Hukuku Uygulama Alanları 
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• İş hukukunun uygulanmasından birinci derecede Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı Bölge Çalışma 
Müdürlüğü sorumludur. 

• İş hukukuna göre denetim işlemlerini bu bakanlığa bağlı iş 
müfettişleri yerine getirir. 

• İş yerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle 
diğer ilgili makamlar işyerlerinin kurulmasına izin vermeden 
önce Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş mevzuatına 
göre verilmesi gerekli kurma izni ve işletme belgesinin varlığını 
araştırır. 

• Kamu kurum ve kuruluşları işyerlerinde yapacakları işçi sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin sonuçlarını ve 
yapacakları işlemleri için yetkili bölge müdürlüğüne bildirilir. 

İş Hukukunu Uygulayan Resmi Kurumlar 
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• İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve 
çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık görevini 
Türkiye iş kurumu ve bu hususta izin verilen özel istihdam 
bürolarınca yerine getirilir. 

İşçi ve İş Bulmaya Aracılık 

• Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde 
çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve 
uygulamalarının izlenmesi amacıyla, hükümet ile işveren, 
kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları 
arasında etkin danışmayı sağlamak üzere üçlü temsile dayalı 
bir danışma kurulu oluşturulur. 

Üçlü Danışma Kurulu 
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• İşverenin Yükümlülükleri 

• İşçinin Yükümlülükleri 

 

İş Kanununa Göre Yükümlülükler 
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• İş Yerini Bildirme 

• Ücret Ödeme Borcu 

• Eşit Davranma Borcu 

• Gözetme Borcu 

• Özürlü Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu 

• İş Yerinin Devri Sonucu Sorumluluk 

• İşçi Özlük Dosyası Düzenleme Zorunluluğu 

• İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği İçin Gereken Önlemler Almak 

• İşyerinde Bulunması Gereken Evraklar Açıklama Yazıları 

• İşe Alınan, Ayrılan Ve Çalışması Sona Eren İşçilerin 
Bildirilmesi 

• Kıdem Tazminatı Ödeme 

• Varsa Sözleşmeden Doğan Diğer Borçlar 

İşverenin Yükümlülükleri 
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• İşyerini kuran devralan çalışma konusunu değiştiren 
kapatan işverenler 1 ay içinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
bildirimde bulunmak zorundadırlar. 

İşyerini Bildirme 

• İşçinin iş görme edimi karşısında işvereninde ücret 
ödemesi gerekmektedir.  

• Asgari ücretten aşağı olmaz.  

• Zorunlu bir neden olmadıkça en geç 20 gün içinde 
ödenmelidir.  

• Aylık olabileceği gibi haftalık da olabilir. 

Ücret Ödeme Borcu 
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• İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, 
din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. 

• İşveren esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi 
karşısında kısmi süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. 
Belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan 
işçiye farklı işlem yapamaz. 

• Eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret 
kararlaştıramaz.  

• İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukardaki fıkra 
hükümlerine aykırı davranıldığında işçi 4 aya kadar ücreti 
tutarındaki uygun bir tazminat ve başka yoksun bırakıldığı 
haklarını talep edebilir. 

Eşit Davranma Borcu 
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• İşçinin sağlık güvenlik ve ücret yönünden işveren tarafından gözetilmesi 
korunması gerekir. 

• İşveren işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden yasal olarak bütün 
önlemleri almak zorundadır. 

• İşçinin cinsel tacize karşı korunması da işverenin yükümlülükleri 
arasındadır. 

• İşçinin işyerine getirdiği ulaşım aracı (bisiklet motosiklet ve otomobil gibi) 
iş yerine getirdiği eşyaları (çanta ve elbiseler gibi) işverenin koruması 
altında olmalıdır. 

Gözetme Borcu 

• İşçinin işyerinde iş görme edimini yerine getirebilmesi için işverenin 
gerekli makine ve teçhizat sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. 

• Bazı durumlarda işçi kendi kullanacağı araç ve gereci kendisi sağlamalıdır. 
Örneğin odun kırma işi yapan işçi balta gibi araç gerecini kendisi sağlar. 

Araç ve Gereç Sağlama Borcu 
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• İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerinde %3 engelli 
çalıştırmak zorundadırlar. 

• Kamu işyerinde ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçi veya terörle mücadelede 
yaralananları çalıştırmak zorunda. 

• Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla 
yükümlü olduğu işçi sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanır. 

• Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespiti de belirli süreli ve belirsiz süreli iş 
sözleşmeleri göre çalıştıran işçiler esas alınır. 

• Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli 
dönüştürülür. 

• Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırma çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler 
uyarınca işyerinde işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba 
katılmaz. 

• Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan 
işçiler eski işyerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren bunları eski işyeri 
veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal yoksa ilk boşalacak işe almak zorundadır. 

• Aranan şartlar bulunduğu halde işveren işe almaz ise alınma isteğinde bulunan eski işçiye 
altı aylık ücret tutarında tazminat öder. 

• Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran 
işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için pirime esas kazanç alt sınırı 
üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamını hazinece 
karşılanır. 

Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu  
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• İşyerinin tamamı veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak 
başka birine devredildiğinde devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde 
mevcut olan iş sözleşmeleri hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. 

• Devralan işveren işçinin hizmet süresi esas alındığı haklarda işçinin devreden 
işverenin yanında işe başladı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. 

• Devir halinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken 
borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. 

• Ancak bu yükümlüklerini devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden 
itibaren 2 yıl ile sınırlıdır.  

• Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir 
bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı 
sebep oluşturmaz. 

•  Bu hükümler iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir 
bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz. 

İş Yerinin Devri Sonucu Sorumluluk 
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• Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine 
girmiş olan işçi sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine 
uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin yanında çalışırsa sözleşmenin bu 
suretle fethinden ötürü işçinin sorumlu yanında ayrıca yeni işvereninde 
aşağıdaki hallerden dolayı birlikte sorumluluğu vardır. 

•  İşçinin bu davranışına yeni işe girdi işveren sebep olmuşsa 

• Yeni işveren işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa 

• Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra hala onu çalıştırmaya 
devam ederse 

Yeni İşverenin Sorumluluğu 

• İşveren çalıştığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. 

• İşveren bu dosyada işçinin kimlik bilgilerin yanında bu kanun ve diğer kanunlar 
uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü bilgi ve kayıtları saklamak ve 
bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. 

İşçi Özlük Dosyası Düzenleme Zorunluluğu 
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• işverenler işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her 
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak 
zorundadır. 

• İşçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü önleme uymakla 
yükümlüdürler. 

• İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup 
uyulmadığını denetlemek, işçilerin karşı karşıya bulundukları mesleki 
riskler, alınmasını gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları 
konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 
vermek zorundadırlar. 

• İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek 
meslek hastalığını en geç 3 iş günü içerisinde yazı ile SGK’ ya bildirmek 
zorundadırlar. 

• İş sağlığı ve güvenliği ilişkin hükümler çıraklara ve stajyerlere de 
uygulanır. 

İş Sağlığı Ve Güvenliği İçin Gereken Önlemleri Almak  
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• İşveren yasada yer alan ücrete ilişkin yazıyı (örneğin bu işyerinde asgari ücret uygulanır) 
gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili uyarıları, görevin yerine getirilmesi ile ilgili 
talimatları işyerine görülecek şekilde asmak zorundadırlar. 

İşyerinde Bulunması Gereken Evrak Ve Açıklama Yazılar 

• İşveren işe aldığı veya herhangi bir nedenle hizmet akdi sona eren işçileri izleyen ayın 
15’ine kadar aylık bildirimlerle işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne ve 
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır. 

İşe Alınan Aylin Ve Çalışması Sona Eren İşçilerin Bildirilmesi 

• İşveren ölen, emekli olan veya işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı öder 

• Ancak kıdem tazminatına hak kazanmak için işten ayrılanların yasanın öngördüğü 
şartlarda işten ayrılması gerekir. 

Kıdem Tazminatı Ödeme 

• Sözleşmede bulunan ve işverenin imzaladığı diğer yükümlülükleri işveren yerine getirir. 

•  örneğin belli bir başarı karşılığında verilen prim ve diğer sosyal hakları işveren işçiye 
verir. 

Varsa Sözleşmeden Doğan Borçlar  
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• İş görme yükümlülüğü 

• İşin özenle görülmesi 

• Bağlılık borcu 

• Yarışmama borcu 

• İşverenin talimatlarına uyma borcu 

• İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı 

• İşyeri giriş çıkışta denetim 

• Varsa sözleşmeden doğan borçlar 

İşgörenin Yükümlülükleri 
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• İşçi verilen görevi bizzat yerine getirir, bu görevi 
başkasına devredemez.  

• iş sözleşmesinde yer almayan bir görev söz 
konusu olduğunda işveren yönetim hakkını 
kullanarak işin yapılması görevini işçiye verir. 

• Ahlaka aykırı ve yasal olarak suç olan görevlerin 
yerine getirilmesi işçilerden beklenemez. 

• İşçinin ölümü halinde iş görme borcu mirasçılara 
intikal etmez ve iş sözleşmesi son bulur. 

İş Görme Yükümlülüğü 
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• İşçi iş görme borcunu özenle yerine getirmelidir.  

• Bu özenin derecesi sözleşmeye göre belirlenir.  

• Örneğin kullanımı özel eğitim gerektiren pahalı bir 
makineyi bu konuda eğitimi ve tecrübesi olmayan bir işçiye 
kullandıran işveren makinenin zarara uğratılması halinde 
işçinin gerekli özeni göstermediğini ileri süremez. Zira 
özensiz davranan işçi değil işverenin kendisidir. 

• İşçi kasten veya özensiz davranması yüzünden işyerinde iş 
güvenliğini tehlikeye düşürücü veya 30 günlük ücreti ile 
karşılayamayacağı bir zarara yol açarsa işveren iş 
sözleşmesini derhal ve tazminatsız fesih etme hakkı vardır. 

İşin Özenle Görülmesi 
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• İşçi işverene sadakatle hizmet etmeli, dürüstlük kuralı 
çerçevesinde işyerinin ve işletmenin çıkarlarını korunmalıdır. 

• Mesela hırsızlık yapmamalı, gördüğü bir aksaklığa veya 
tehlikeyi işverene bildirmeli, ticari itibarı sarsıcı beyanlarda 
bulunmamalı, mesleki sırlarını açıklamamalı, iş sözleşmesi 
devam ettiği sürece işverenlerle mesleki veya ticari rekabette 
olmamalıdır. 

• Bu borca aykırı davranışı işverene sözleşmeyi derhal ve 
tazminatsız fesih hakkı verir. 

• Örneğin şirket harcamaları için verilen kredi kartı ile para 
çekip kendisi için harcayan işçinin bu tutumu sadakat borcuna 
aykırı olup tazminatsız fesih hakkı sağlar. 

 

Bağlılık (sadakat) Borcu 
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• İşçi çalıştığı sürece işverene karşı yarışmama yükümlülüğüyle 
bağlıdırlar. 

• İşçiler işyerinin faaliyet alanına giren işleri yapamazlar. İşyerine 
rakip olamazlar.  

• işyeri ile aynı işi yapan başka işverenle beraber iş saatleri dışında 
da olsa çalışma yapamazlar.  

• iş verene rakip olacak tutum ve davranışlar hem iş hukuku hem de 
ticaret hukuku bakımından işçiye sorumluluklar ve cezalar getirir. 

• İşten ayrıldıktan sonra da belirli bir süre için aynı işi yapan rakip 
firmalarda çalışma ve ortak iş yapma yasağının geçerli olması için 
iş sözleşmesinde bu hususların yazılı olarak bulunması gerekir. 

 

Yarışmama (Rekabet etmeme 
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• İşin bütün ayrıntıları iş sözleşmesinde yer 
almayabilir. 

• Bu durumda; 

• kanuna ve sözleşmeye aykırı olmamak, 

• işçinin hayatı ve sağlığı tehlikeye düşürmeyen 

• insan onuruna aykırı olmamak kaydıyla işveren 
veya işveren vekilleri yönetme ve denetleme 
hakkına dayanarak verdiği emir ve talimatlara işçi 
uymak zorundadır. 

 

İşverenin Talimatlarına Uyma Borcu 
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• İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve 
işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak 
yasaktır.  

• işveren işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda ne gibi hallerde 
hangi zamanda ve hangi şartlarda alkollü içki içilebileceğini 
belirleme yetkisine sahiptir. 

• Alkollü içki kullanma yasağı;  

• alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak 
üretileni denetlemekle görevlendirilen 

• Kapalı kaplarda veya açık olarak alkolü içki satılan veya içilen 
işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olan 

• İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkolü içki içmek 
zorunda olan işçiler için uygulanmaz. 

İçki Veya Uyuşturucu Madde Kullanma Yasağı 
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• İşyerine sokulması yasak olan eşya ve araçların girişini 
engellemek, işyerinden çıkış yasak olan araç ve 
gereçlerin çıkışını kontrol etmek gibi nedenlerle 
işveren giriş çıkış denetimi uygulayabilir. 

• İşçi bunlara uymak zorundadır. 

İş Yerine Giriş Çıkışta Denetim 

• Sözleşmede bulunan ve işinin imzaladığı diğer 
yükümlülükler de işçiler yerine getirmek zorundadır. 

Varsa Sözleşmeden Doğan Diğer Borçlar 
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• İş sözleşmesi bir tarafın (işçi) bağımlı olarak 
iş görmeyi diğer tarafın da (işveren) ücret 
ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. 

•  iş sözleşmesi kanunda aksi belirtilmedikçe 
özel bir şekle tabi değildir. 

• Süresi bir yıl veya daha fazla olan iş 
sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması 
zorunludur. Bu sözleşmelerin damga vergisi ve 
her çeşit resim ve harçtan muaftır. 

İş Sözleşmesi 
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• Sözleşme yapabilmek için medeni kanunda aranan 
ehliyet şartları iş sözleşmesi yapılırken de aranır. 

• Bunun dışında yaş, cinsiyet, sağlık ve yabancılık gibi iş 
hukukuna özgü kısıtlılık durumları mevcuttur. 

• iş sözleşmesi yapabilmek için tarafların fiil ehliyetine 
sahip olmaları gerekir.  

• Tam fiil ehliyetine sahip olmak için ayırt etme gücüne 
sahip olmak, ergin olmak kısıtlı bulunmamak şarttır.  

• ayırt etme gücüne sahip olmayan birin yaptığı iş 
sözleşmesi hükümsüz olur. 

İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 1 
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• Ayırt etme gücüne sahip olmakla beraber ergin olmayan yani 
mümeyyiz küçükler yasal temsilcilerinin (veli yada vasi) izni 
veya onayı ile iş sözleşmesi yapabilirler.  

• Veli yada vasi tarafından mümeyyiz küçüğün bir meslek veya 
sanatla uğraşmasına veya aile dışında yaşamasına izin verilmişse 
iş sözleşmesi yapabilmek için ayrıca izne gerek yoktur 

• Ayırt etme gücüne sahip ve aynı zamanda ergin olmasına 
rağmen kısıtlanmış onların ve kendine kanuni temsilci tayin 
edilenlerin iş sözleşmesi yağabilmeleri için izin gereklidir. 

• Tüzel kişiler işçi olamazlar ama iş veren olabilirler. İş 
sözleşmesinin işveren tarafının tüzel kişi olması halinde 
sözleşmeyi tüzel kişinin yetkili organı ve organ olarak hareket 
eden gerçek kişi yapacaktır. 

İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 2 
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İş Hukukuna Özgü Ehliyet Sınırlamaları 

• İş kanuna 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasını kural olarak 
yasaklamıştır. 

• Ancak 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocukların 
bedensel zihinsel ve ahlaki gelişmelerine, eğitime devam edenlerin 
okullarında devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabileceğini 
hükme bağlamıştır. 

• 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılamazlar.  

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

• Sanayiden sayılan işlerde gece saatlerinde yapılan çalışmalar bakımından da 
18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması yasaktır. 

1.Küçük İşçi Çalıştırma Yasağı 
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• Yeraltı ve su altında yapılan işlerde kadınların çalıştırılması 
yasaktır. 

• Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılabilmeleri için 
çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık 
raporu almaları şarttır. 

• Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır. 

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

•  Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılamayacak 
sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.  

2. Kadın İşçi Çalıştırma Yasağı 
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• Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun 
onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önce 3 haftaya kadar 
işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı 
süreler doğum sonrası süreleri eklenir. 

• Öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin 
özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse 
artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 

• 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. 

2. Kadın İşçi Çalıştırma Yasağı 2 
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• Kadın işçilere bir yaşından küçük 
çocuklarını emzirmeleri için günlük 
toplam bir buçuk saat süt izni verilir. 

• Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça 
bölünerek kullanılacağını işçinin kendisi 
belirler 

• Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. 

 

2. Kadın İşçi Çalıştırma Yasağı 3 
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• Kanun yabancıların çalıştırılmasını belirli kriterlere 
göre izne bağlayarak sıralamakta, izinsiz çalışma ve 
çalıştırmaya idari para cezaları getirmektedir. 

• Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı 
sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe yabancıların 
Türkiye'de bağımlı ve bağımsız çalışmaya 
başlamadan önce Çalışma Ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’ndan izin almaları gerekir. 

 

İzinsiz Yabancı İşçi Çalıştırma Yasağı  
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• Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde ve işin devamı 
süresince işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve 
dayanıklı olduklarını 

• 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin en az 6 
ayda bir 

• Diğerlerinin ise en az yılda bir defa hekim raporu ile tespit edilmesi 
gerekmektedir. 

• Ayrıca 14 ten 18 yaşına kadar (18 dahil) çocuklar herhangi bir işe alınmadan 
önce işe uygun olduklarına dair sağlık raporu almak zorundadırlar. 

• Rapor 18 yaşını dolduruncaya kadar 6 ayda bir alınacaktır. 

• Bu raporların alınmaması veya olumsuz rapor vermesi halinde bu kişilerin iş 
sözleşmesi ile çalıştırılmaları yasaktır bu hükümlere aykırı davranan 
işverenlere idari para cezası verilir 

Sağlık Durumu Uygun Olmayan İşçileri Çalıştırma Yasağı  
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• Aksine bir hüküm bulunmadıkça iş sözleşmesi kural 
olarak özel bir şekle bağlı değildir. 

• İşverenle sözlü olarak anlaşma yapılıp çalışmaya 
başlayan bir kişi de iş sözleşmesi ile çalışan bir işçidir 
gibidir ve kural olarak iş kanunundan yararlanır. 

• Ancak bir uyuşmazlık çıktığında hangi konularda 
anlaşmaya varıldığını ispatlamak sorun olur. Bu suretle 
kanun yazılı şekil aramasa da sözleşme yazılı yapmakta 
yarar vardır. 

• İş kanunu sadece süresi bir yıl veya daha fazla olan 
belirli iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması 
aramıştır. 

İş Sözleşmesinin Şekli 
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• Yazılı sözleşme yapılmayan durumlar 
da işçinin isteği üzerine işveren genel 
ve özel şartların neler olduğunu 
gösteren bir belgedir en geç iki ay 
içinde vermelidir aksi halde idari para 
cezası uygulanır. 

 

İş Sözleşmesinin Şekli 
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