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Ö N S Ö Z  
 

Sendikaların başta gelen görevlerinden birisi de üyele-
rinin eğitimidir. Üyelerin eğitimi sendikalar açısından hem ka-
nuni bir yükümlülük hem de bir görevdir.  
 

Sendika yönetimi olarak, üyelerimizi bilgi çağında sen-
dikal ve sosyal güvenlik haklarını bilen, İş Hukukundaki geliş-
meler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olan kişiler haline 
getirmeyi en önemli ödevimiz olarak kabul ettik; üyelerimizin 
eğitiminin gerekliliğine ve önemine inandık ve bu doğrultuda 
önemli mesafeleri geride bıraktık.  
 

Sendikamız Çeşme, Yeşilovacık ve Kemer’de sahip 
olduğu tesislerinde üyelerinin eğitimi için önemli kaynak ayır-
maktadır. Bu seminerlerde İş Hukuku alanındaki gelişmeler, 
sendikal haklar ve sosyal güvenlik hukuku konularında bilgiler, 
bu alanda yetişmiş öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.  
 

Bu kitapçık, Sendikamızın bu seminerlerde anlatılan 
konuların özeti niteliğindedir ve seminerlere katılan üyelere 
kendilerine anlatılacak konular hakkında bilgi vermek amacıyla 
hazırlanmıştır.  
 

Kitapçığımızın üyelerimize yararlı olmasını diler, katkı-
da bulunan öğretim üyelerimize teşekkür ederim.  
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4857 sayılı yeni İş Kanununun getirdiği değişiklikler ve 
yenilikler konularına göre özet olarak aşağıya çıkarılmıştır.  

I- İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİ

4857 sayılı İş Kanunu “İş Güvencesi” konusundaki 4773 
sayılı Kanunu kamuoyunda bilinenin aksine yürürlükten kaldır-
mamış; onu biraz “yumuşatarak” kendi maddeleri arasına al-
mıştır. Bir başka deyişle, 15 Mart 2003 tarihinde yürürlüğe giren 
“İş Güvencesi Kanunu”,10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe
giren İş Kanunu ile birlikte biraz “yumuşamış” olarak yürürlüğü-
nü devam ettirmektedir. 

A-  İş Güvencesi Hükümlerinin İşyeri Bakımından 
Sınırlandırılması

İş Güvencesinin yeni İş Kanunu ile yumuşatılan hükümle-
rinden birisi, uygulanacak işyerleriyle ilgilidir. Buna göre, 15 
Mart 2003 tarihinden itibaren 10 ve daha fazla işçi çalıştıran 
işyerlerine uygulanan “iş güvencesi” hükümleri, 10 Haziran 
2003 tarihinden itibaren “30 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran 
işyerlerine” (md.18/1) uygulanacaktır. 

B- İş Güvencesi Hükümlerinin Kişi Bakımından 
Sınırlandırılması

İş güvencesinin İş Kanunu ile sınırlandırılan ikinci bir 
hükmü, işyerinde çalışan yüksek düzeydeki yönetici “işçileri” 
ilgilendirmektedir. Gerçekten, 15 Mart 2003 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren İş Güvencesi Kanunu sadece “işletmenin bütü-
nünü sevk ve idare eden işveren vekillerini” (genel müdürleri) 
kapsam dışı bırakmışken; yeni İş Kanunu buna “yardımcıları”
(genel müdür yardımcıları) ile “işyerinin bütününü sevk ve idare 
eden” (müdürleri) ve “işçiyi işe alma ve çıkarma yetkisi bulunan 
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işveren vekillerini” (insan kaynakları ve personel müdürlerini) 
dahil etmiştir (md.18/4) 

C- İşe Başlatmama Tazminatının Sınırlandırılması

4857 sayılı yeni İş Kanununun getirdiği önemli bir deği-
şiklik de, işverenin işçisini işten çıkartması halinde mahkemece 
“feshin geçersizliğine” ve dolayısıyla işçinin yeniden işe başla-
tılmasına karar verildiği hallerde, işverenin işçiyi işe başlatma-
ma halinde ödeyeceği tazminat konusunda getirilmiştir. 15 Mart 
2003 tarihinden itibaren en az 6 aylık en çok 1 yıllık ücret tuta-
rında uygulanan bu tazminat, 10 Haziran 2003 tarihinden itiba-
ren “en az 4 aylık en çok 8 aylık ücret tutarında bir tazminat” 
(md.21/1) olarak belirlenmiştir. Ancak, “sendikaya üyelik” veya 
“sendikal faaliyete katılma” nedeniyle işten çıkartılan işçiler için 
öngörülen “en az 1 yıllık ücret tutarında tazminat” miktarında bir 
değişiklik yapılmadığı gibi (Sen. K. md.31/6,7); işçi işe başlatıl-
sa da başlatılmasa da mahkeme kararının kesinleşmesine ka-
dar kendisine ödenmesi gereken “dört aya kadar doğmuş bulu-
nan ücret ve diğer hakları” (İş K. md.21/3) konusunda da her-
hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Nihayet, yukarıdaki tazminat-
lar dışında, işçiye ayrıca 4857 sayılı yeni İş Kanunu gereğince 
ödenmesi gereken “ihbar tazminatı” (md.17/4) ile 1475 sayılı
eski İş Kanunu gereğince ödenmesi gereken “kıdem tazminatı”
(md.14) konusunda da bir değişiklik yapılmadığı akıldan çıka-
rılmamalıdır. 

D- Toplu İşçi Çıkarmanın Sınırları

4857 sayılı yeni İş Kanunu ile 4773 sayılı İş Güvencesi 
Kanunu ile getirilen “bir ay içinde 10 ve daha fazla işçi çıkarıl-
ması” ölçüsü değiştirilmiş, yerine kademeli bir “toplu işçi çıkar-
ma ölçüsü getirilmiştir. Buna göre, “20-100 işçi çalıştıran işyer-
lerinde 10 işçinin, 101-300 işçi çalıştıran işyerlerinde %10 ora-
nında işçinin, 301 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde ise 
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en az 30 işçinin işten çıkarılması” (md.29/2), “toplu işçi çıkar-
ma” sayılacaktır. Yine “bir aylık süre içinde aynı tarihte veya 
farklı tarihlerde” çıkarılan işçilerin toplamı üzerinden yapılacak 
bu hesaplamada, “bildirimler” en az “30 gün” önceden sadece 
“işyeri sendika temsilcilerine, Bölge Müdürlüğüne ve Türkiye İş 
Kurumuna” yapılacaktır. Bu nedenle 4773 sayılı İş Güvencesi 
Yasasında yer alan “işçi temsilciliği” yeni İş Kanunu ile kaldırıl-
mış bulunmaktadır.   

II-  ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN (TAŞERON) 
SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

4857 sayılı yeni İş Kanununun en önemli hükümleri ara-
sında yer alan “Taşeron Sözleşmeleri”, İş Kanunu ile oldukça 
sınırlı bir alana sıkıştırılmıştır. Aşağıda yer alan yasa hükümleri 
yanında, uygulamada önem kazanan Yargıtay kararlarına yer 
verilmiştir. 

1- Öncelikle taşeron sözleşmeleri hiçbir şekilde “işçi 
haklarının kısıtlanması amacıyla” yapılamaz. Bu nedenle “asıl
işveren işçilerinin alt işverene devredilmesi suretiyle” haklarında 
bir kısıtlamaya gidilecek olursa, sözleşmenin “muvazaalı” kabul 
edilerek “işçilerin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi kabul 
edilerek işlem görmesi gerekecektir” (md.2/7). 

2- Üstelik “daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile 
alt işveren ilişkisi (taşeron sözleşmesi) kurulamaz” (md.2/7). 

3- Bunun gibi “asıl işin bölünerek alt işverenlere (taşe-
ronlara) verilmesi” de yasaklanmıştır (md.2/7). 

4- Taşeron sözleşmeleri, ancak “işyerinde yürütülen mal 
ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir 
bölümünde”, o da sadece “işletmenin ve işin gereği ile teknolo-
jik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde” yapılabilir (md.2/6,7). 
Bu nedenle, örneğin Yargı kararlarında “asıl işveren işçileri ile 
alt işveren işçilerinin aynı koşullarda ve benzer görevlerde ça-
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lışması” muvazaaya yol açabilmekte ve “işçilik hakları” bakı-
mından sözleşme “geçersiz” sayılabilmektedir. 

5- Bunun gibi, yapılan taşeron sözleşmelerinde asıl iş-
verenin “işçilerin işe alımı, niteliklerinin belirlenmesi ve seçimi, 
işçi sayısının azaltılması veya çoğaltılması, işyerlerinin ve işle-
rinin değiştirilmesi, fazla mesaiye bıraktırılması, bayram ve 
hafta tatillerinde işçilerin çalıştırılması, taşeron firmanın yapa-
cağı işlerin organizasyonu ve denetimi, işçilerin vardiyalı çalıştı-
rılması, çıkarılacak işçilerin belirlenmesi veya seçimi ile işçilerin 
işten çıkartılması” konularında yetkili kılınması, yargı tarafından 
“muvazaalı” görüldüğünden “işçilik hakları” bakımından “geçer-
siz” sayılmaktadır.  

6- Aynı şekilde, “alt işveren işçilerinin puantajlarının tu-
tulması, ücretlerinin ve yasal kesintilerinin yapılması, verilecek 
fazla mesai ücretleri ile yapılacak zam oranlarının belirlenmesi” 
konularında asıl işvereni yetkili kılan sözleşmeler de “işçilik 
hakları” bakımından “geçersiz sayılmaktadır. 

7- Bundan başka, “taşeron firmanın kullanacağı alet, 
edevat, makine ve teçhizatın asıl işveren tarafından satın alın-
dığı, kiralandığı veya zimmetli olarak teslim edildiği” taşeron 
sözleşmeleri de muvazaalı görülerek “işçilik hakları” bakımın-
dan “geçersiz” sayılabilir. 

8- Ekleyelim ki, “işçilik hakları” bakımından taşeron söz-
leşmesinin “muvazaalı” görülerek “geçersiz” sayılması; taşeron 
sözleşmesinin “ karşılıklı taraflarının borç ve alacakları bakı-
mından” olumsuz sonuç doğurmaz. Bu nedenle, taşeron söz-
leşmesinin taraflarından birinin diğer tarafa verdiği zararlardan 
(örneğin ayıplı mal veya hizmet üretiminden) her zaman sorum-
lu tutulması mümkündür. Geçersizlik, “işçi haklarını” ve alt işve-
ren ile asıl işverenin “birlikte sorumluluğunu”  bertaraf eden 
hükümler konusundadır. Nitekim yeni Kanun, “asıl işvereni alt 
işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş
sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleş-
mesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte so-
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rumlu” tutmuştur (md.2/6). Yargıtay’ımız da “toplu iş sözleşmesi 
için sendikanın yetkisinin tespitinde taşeron işçilerini asıl işve-
rene bağlı çalışan işçi sayısına dahil etmemekte”; taşeron işçi-
lerinin işvereni ile sendikanın ayrı bir toplu iş sözleşmesi yap-
ması halinde,  o zaman“toplu iş sözleşmesinden doğan işçilik 
haklarından asıl işvereni de sorumlu”  tutmaktadır.    

9- Buna karşılık, taşeron sözleşmelerinin “işçilik hakları”
bakımından da “geçerliliğini” koruyabilmesi için; taşeron firma-
nın sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren ve işe başlamadan 
önce “işin konusunu ve yapılacağı yeri” Bölge Müdürlüğüne ve 
SSK’ya (İş K.md.3/2; SSK md.8) ve alınacak sicil numarasını
“asıl işverene yazılı olarak bildirilmesini” öngören hükümler 
sözleşmede yer almalıdır. 

10- Taşeron firmanın yapılacak “sözleşme konusu işin 
gerektirdiği sayıda ve vasıfta eleman ve ekipmanı hazır bulun-
durmasını öngören, bu nedenle işin aksamasına yol açmaya-
cak elemanların seçimini taşeron firmaya bırakan, aksi halde 
meydana gelecek zararlardan alt işvereni sorumlu tutan” hü-
kümlere yer verilmesi yararlıdır.  

11-  Asıl işverenin taleplerinin yerinde ve zamanında, be-
lirlenen kalitede yerine getirilmesi amacıyla, alt işverenin “bilgili, 
deneyimli ve yetenekli personeli işin başında hazır bulundura-
cağı ve yönetiminden sorumlu olacağı” şeklinde hükümlere yer 
verilmelidir. 

12- Alt işverenin asıl işverenin talep ettiği mal veya hiz-
met ile ilgili “her türlü bilgi ve belgeyi (başta her ay SSK’na ve-
rilmesi gereken prim bildirgelerinin, 4 aylık dönem bordrolarının, 
prim makbuzlarının ve işsizlik sigortası primleri ile isin listeleri-
nin birer kopyaları gibi) en kısa sürede asıl işverene vermek 
zorunda olduğu; aksi halde, istenen belgelerin ibrazına kadar 
taşeron firmaya istihkakının ödenmeyeceği” yolunda sözleşme-
ye hüküm konulmalıdır. 
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13-  “Alt işverenin mevzuattan ve sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini asıl işverenin her 
zaman kontrol edebileceği, bu kontroller sırasında alt işverenin 
tespit edilen eksik veya hatalı işlemleri giderilinceye kadar ken-
disine ödeme yapılmayacağı” sözleşmede yer alabilir. 

14- Nihayet, mevzuattan ve sözleşmeden doğan yüküm-
lülüklerin yerine getirilmesi konusunda “teminat” hükümlerine 
yer verilebileceği gibi, “cezai şart” niteliğinde tazminat hükümle-
rine de yer verilebilir.  

III- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE TÜRLERİ

A-  İş Sözleşmesinin Şekli ve Türünü Belirleme  
Serbestisi 

 4857 sayılı yeni İş Kanunu “hizmet akdi” yerine “iş söz-
leşmesi” deyimini tercih ederek yaptığı tanımda, “bir tarafın
(işçi) bağımlı olarak iş görmeyi diğer tarafın (işveren) da ücret 
ödemeyi üstlenmesinden oluşan” iş sözleşmesinin, “Kanunda 
aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tabi olmadığını”, ancak “süresi 
bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapıl-
masını zorunlu” kılmıştır (md.8/1,2). Yazılı sözleşme yapılma-
yan hallerde ise, “işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve 
özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, 
temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, 
süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların
uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge 
vermekle yükümlüdür” (md.8/3). Bu hükmün iş sözleşmelerini 
“iki ay” içinde “yazılı” hale dönüştürdüğünü söylemek yanlış 
olmaz. Üstelik, bu belgeyi vermeyen işverenlere “bu durumdaki 
her işçi için 50 milyon lira para cezası verilmektedir” (md.99/b).   

Bununla birlikte, yeni İş Kanununun getirdiği özel bir dü-
zenleme, tarafları iş sözleşmesinin türünü ve çalışma biçimlerini 
belirleme konusunda serbest bırakmaktadır. Buna göre, “taraf-
lar iş sözleşmesini Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar 
saklı kalmak koşuluyla ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilir-
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ler” (md.9/1). Bu anlamda, iş sözleşmeleri belirli veya belirsiz 
süreli yapılabilir: “İş ilişkisinin belirli bir süreye bağlanmadığı 
halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya 
belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çık-
ması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında 
yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesi-
dir” (md.11). Üstelik, ister belirli ister belirsiz süreli olsun “bu 
sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmi 
süreli” olabileceği gibi, “deneme süreli ya da diğer türde de 
oluşturulabilir” (md.9/2).  

B- Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri 

Her şeyden önce, sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri ile 
belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerini birbirine karıştırmamak 
gerekir. İş Kanuna göre, “nitelikleri bakımından en çok otuz 
işgünü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere 
sürekli iş denir” (md.10/1). “Sürekli” işlerdeki iş sözleşmelerine 
İş Kanunu hükümleri uygulandığı halde, “süreksiz” işlerde yapı-
lan iş sözleşmelerine genellikle Borçlar Kanunu hükümleri uy-
gulanır. Bu hükümler İş Kanununda ayrıca belirtilmiştir 
(md.10/2). Ekleyelim ki, İş sözleşmesinin “sürekli” veya “sürek-
siz” olup olmamasını tarafların iradeleri değil, “işin niteliği” belir-
ler. Buna karşılık, İş sözleşmesinin “belirli” veya “belirsiz” süreli 
olup olmamasını hem “işin niteliği” hem “taraf iradeleri” belirle-
yebilmektedir 

Bununla birlikte, yeni Kanuna göre “belirli süreli iş söz-
leşmesi esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste (zincir-
leme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itiba-
ren belirsiz süreli kabul edilir” (md.11/2). Ancak, süresi belirli 
tüm hizmet sözleşmelerinin ardı ardına yapılmasında mutlaka 
“kötüye kullanma niyeti” aramak doğru olmaz. Sosyal ve eko-
nomik bakımdan objektif ve haklı nedenlerin varlığı halinde, 
süresi belirli hizmet sözleşmelerinin hukuka uygun ve geçerli 
sayılması gerekir. Nitekim yeni İş Kanunu uygulamada Yargıtay 
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kararlarına da yansıyan bu durumu göz önünde tutarak özel bir 
hüküm getirmiştir: Buna göre, “esaslı nedene dayalı zincirleme 
hizmet sözleşmeleri belirli süreli olma özelliğini korurlar”
(md.11/3). Zaten, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri arasın-
daki en önemli fark, onların sona ermeleri sırasında doğurduk-
ları hüküm ve sonuçlarda kendisini gösterir. Belirli iş hizmet 
sözleşmeleri sürenin sonunda kendiliğinden sona ererken, kural 
olarak herhangi bir ihbar ile kötü niyet ve kıdem tazminatı ö-
denmesi sonucunu doğurmaz. Buna karşılık belirsiz süreli iş
sözleşmeleri kural olarak önceden ihbar önellerine uygun haber 
vermek veya bu sürelere ait ücretin peşin ödenmesi (4857 s. İş 
K.md.17) ve koşulları gerçekleşmişse kıdem tazminatı (1475 s. 
İş K.md.14) ödenerek feshedilebilir.      

C- Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş sözleşmeleri 

İş sözleşmeleri, uygulamada genellikle görüldüğü gibi iş-
yerinde sürdürülen haftalık (45 saat) ve günlük (7,5 saat) ça-
lışma sürelerine uygun olarak tam süreli (full-time) yapılabile-
ceği gibi, işyerinde uygulanan çalışma sürelerinin altında kısmi 
bir çalışma süresini (part-time) konu alabilecek biçimde de ya-
pılabilir. Yeni İş Kanunu uygulamada yaygınlık kazanan bu 
konuda da hükümler getirmektedir: “Kısmi süreli iş sözleşmesi 
ile çalıştırılan işçinin, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça, 
salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli 
emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacağını” hükme 
bağlanmaktadır. Üstelik, “kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve 
paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye 
göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenecektir” (md.13/2). 
Görüldüğü gibi, kısmi süreli iş sözleşmelerinde de ücret öde-
menin şeklini ve miktarını taraflar serbestçe kararlaştırılabile-
cektir. Ancak işçiye belirli bir süre için ödenecek ücret, aynı
süre için hesaplanacak “emsal işçinin ücret ve paraya ilişkin 
bölünebilir menfaatlerinin” altında olmayacaktır. Kanun burada 
da “emsal işçinin” tanımını vermekte; “işyerinde aynı veya ben-
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zeri işte tam süreli çalıştırılan işçi” olduğunu belirtmektedir. 
Şayet “işyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda 
şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam sü-
reli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır” (md.13/3). 

D- Çağrı Üzerine Çalışma 

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlara yaygın bir örnek 
de “Çağrı Üzerine Çalışanlar” ile ilgilidir. Genellikle otellerde, 
restoranlarda ve gazinolarda görülen bu tür çalışmalarda, işçile-
rin ücretleri yeni 4857 sayılı İş Kanununa konan özel bir hüküm-
le ücretleri koruma altına alınmıştır. Buna göre, “yazılı” olarak 
“işçinin kendisine ihtiyaç duyuldukça iş görme edimini yerine 
getireceğinin kararlaştırıldığı çağrı üzerine çalışmaya dayalı
kısmi süreli iş sözleşmeleri, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman 
dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını belirlemediği
takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat olarak kararlaştırıl-
mış sayılır”. Bu süre içinde “işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın
ücrete hak kazanır” (md.14/1,2). Ayrıca, “işçiden iş görme bor-
cunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan 
işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı 
zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye 
uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle 
yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırıl-
mamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst 
üste çalıştırmak zorundadır” (md.14/3). Öyleyse, çağrı üzerine 
çalışmaya dayalı kısmi süreli iş sözleşmeleri, aksi kararlaştırıl-
madıkça, günde dört haftada yirmi saatten az olamayacak, bu 
süreler içinde işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete ve 
buna bağlı işçilik haklarına sahip olacak demektir.  

E- Deneme Süreli İş Sözleşmeleri 

Her şeyden önce, bir işveren çalıştıracağı kimseleri “işe
başlatmadan önce” örneği Sosyal Sigortalar Kurumunca hazır-
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lanan “işe giriş bildirgeleriyle” kuruma doğrudan bildirmekle ve 
bu belgeleri iadeli taahhütlü olarak kuruma göndermekle yü-
kümlüdür (SSK.md.9/1). Ayrıca işe aldığı veya işten çıkardığı 
bütün işçileri de “izleyen ayın on beşine kadar bağlı bulunduğu
Bölge Çalışma Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığına bildirmek zorundadır” (Sen.K.md.62).  

İşe alınan ve sürekli bir işte belirli veya belirsiz süreli bir 
hizmet sözleşmesiyle işe başlayan işçi ve bunu çalıştıran işve-
ren için Kanunda bir “deneme süresi” öngörülmektedir. 4857 
sayılı yeni İş Kanununda “süresi en çok iki ay” olarak belirlenen 
ve ancak “toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilen” 
deneme süresi (md.15/1), bir yandan işçiye o işyerindeki çalış-
ma ortamına ayak uydurup uyduramayacağına karar vermek 
olanağı sağlarken; öte yandan işverene işçinin verimliliğini, ekip 
çalışmasına uyumunu, mesleki bilgisini ölçme ve değerlendirme 
olanağı vermektedir.  

Taraflar kendi aralarında yapacakları bir anlaşma ile de-
neme süresini daha kısa tutabilirler; ama yasada yazılı sürelerin 
üstüne çıkamazlar. Tarafların serbest iradeleri ile hizmet söz-
leşmesinde kararlaştıracakları yasal sınırların üstündeki dene-
me süreleri geçersiz olacaktır. Ayrıca yasada belirtilen süreler 
“iş günü” üzerinden de hesaplanamaz. Örneğin deneme süresi 
1 Eylül günü başlamış ise 1 Ekim günü sona erecektir.  

Deneme süresi içinde “işçi veya işveren, herhangi bir 
tazminat ödemeksizin ya da süre vermeksizin sözleşmenin 
feshini (derhal) bildirebilirler”. Bunun için, tarafların ayrıca her-
hangi bir haklı veya geçerli ve geçersiz bir sebebe dayanmaları
şart değildir. Ancak “işçinin çalıştığı günlere ait ücreti ve diğer 
hakları” (hafta tatili, bayram, fazla mesai ücretleri) kendisine 
ödenmek zorundadır (İş K.md.15/2) 
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F-  Geçici Süreli (Ödünç) İş Sözleşmesi 

Uygulamada yaygınlaşmaya başlayan geçici (ödünç) iş i-
lişkilerini bir düzene bağlamak ve özellikle işçinin haklarını “mü-
teselsil mesuliyet” (birlikte sorumluluk) ilkesine göre garanti 
altına almak amacıyla, kanun koyucunun yeni İş Kanununda 
özel bir hükümle bu ihtiyacı karşılamaya çalıştığını görüyoruz. 
Buna göre, bir işveren önceden (devir sırasında) “rızasını al-
mak suretiyle bir işçiyi, holding bünyesi içinde veya aynı şirket-
ler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu
işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş
görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devredebilir”. 
Buna “geçici iş ilişkisi” denir. Bu halde “iş sözleşmesi devam 
etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görül-
mesini geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle 
yükümlü olur”. Kendisiyle “geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye 
talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik 
risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür” (md.7/1). 
Süresi “altı ayı geçmemek” üzere ve “yazılı” olarak yapılması
gereken geçici (ödünç) iş sözleşmesi, “gerektiğinde en fazla iki 
defa yenilenerek” bir buçuk yıla kadar uzatılabilir (md.7/2). An-
cak, uzatmaların her defasında “işçinin rızasının” alınması sure-
tiyle yapılması şarttır. Kanunda, devreden (ödünç veren) “işve-
renin ücret ödeme yükümlülüğü devam eder” demesine karşın
(md.7/3), işçi ücretlerinin “işveren veya üçüncü kişiler tarafın-
dan da ödenebileceği” (md.32/1) hükmü karşısında, ödünç 
veren ve alan işverenler arasındaki anlaşma ve işçinin de rıza-
sıyla ücretin ödünç alan işveren tarafından ödenmesine bir 
engel bulunmamaktadır. Yeter ki işçinin ücreti ödensin. Aksi 
halde, “işçinin çalıştığı sürede ödenmeyen ücretlerinden, işçiyi 
gözetme borcundan (iş kazaları ve meslek hastalıklarından) ve 
sosyal sigorta primlerinden” doğan haklarından her iki işveren 
de “birlikte sorumludur” (md.7/3).  

Buna karşılık, İşçinin geçici (ödünç) iş ilişkisi nedeniyle 
işyerinde verdiği zarardan, ödünç veren işveren sorumlu tutul-
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maz. işçinin iş görme edimini (borcunu) geçici olarak yerine 
getirmekle sorumlu olduğu ödünç alan işveren, “işçinin işyerin-
de veya işle ilgili kusuru sebebiyle verdiği zararlardan” doğru-
dan “işçiyi sorumlu” tutar. Bunun gibi, “aksi geçici iş sözleşme-
sinden anlaşılmadıkça, işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine 
ilişkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici iş ilişkisi kurulan işve-
renle olan ilişkisine de uygulanır” (md.7/4).  

Toplu iş hukukuna ilişkin bir düzenlemeye de yer verilen 
Kanunda, “işçiyi devralan işverenin grev ve lokavt aşamasına 
gelen bir toplu iş sözleşmesinin tarafı olması halinde, işçinin 
grev ve lokavt uygulaması sırasında çalıştırılamayacağı” hükme 
bağlanmıştır. Gerçekten, “işveren işçisini grev ve lokavt süre-
since kendi işyerinde çalıştırmak zorundadır”. Bunun tek istis-
nası, ”2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt Kanununun 
39. maddesinde sayılan (işyerinde çalışma mecburiyetinde 
olan) işçilerdir” (md.7/5). 

Ekleyelim ki, Kanunda “toplu işçi çıkarmaya gidilen işyer-
lerinde de çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde toplu işçi 
çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi kurulamayaca-
ğı” belirtilmektedir (md.7/6). Burada dikkat edilecek husus, Ka-
nunun en az 10 ve 30 işçi olarak öngördüğü hükme uygun 
(md.29) işçi çıkarılan işyerlerinde ve topluca çıkarılan işçilerin 
yerine geçici (ödünç) iş ilişkisinin kurulamamasıdır.  

Nihayet, geçici iş sözleşmesi süresi sonunda kendiliğin-
den sona erer. Kanunda öngörülen sürelerde “işçinin rızası” ile 
bir uzatma söz konusu ise, uzatma süresinin bitiminde sona 
erer. Üçüncü altı aylık uzatma dönemin sona ermesine rağmen 
işçinin çalışmaya devam etmesi ve ödünç alan işveren ile ö-
dünç veren işverenin buna ses çıkarmaması halinde, artık söz-
leşmenin “geçici” statüden çıkıp “belirsiz süreli iş sözleşmesine” 
dönüştüğü kabul edilmelidir. Bunun sonucu, ödünç alan işveren 
“işveren” sıfatını kazanır.  
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IV- İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ VE İŞ 
SÖZLEŞMELERİ

1475 sayılı eski İş Kanununda bu konuda bir hüküm bu-
lunmadığı için Yargıtay tarafından uygulamada doldurulan boş-
luk, 4857 sayılı yeni İş Kanunu tarafından aynen benimsenerek 
yasa hükmü haline getirilmiştir. Buna göre, “işyeri veya işyerinin 
bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devre-
dildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut 
olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana 
geçer” (md.6/1). Bununla birlikte, “devirden önce doğmuş olan 
ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve 
devralan işveren birlikte sorumludur. Ancak bu yükümlülükler-
den devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki 
yıl ile sınırlıdır” (md.6/3). Ancak, “tüzel kişiliğin birleşmesi veya 
katılması ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte 
sorumluluk hükümleri uygulanmaz” (md.6/4).  

4857 sayılı yeni İş Kanunu, işçilik haklarının hesaplan-
masında 1475 sayılı eski İş Kanununun “kıdem tazminatı” ile 
ilgili 14/2 ve “yıllık ücretli izinler” ile ilgili 53. maddelerinden yola 
çıkarak Yargıtay’ın çözümlediği “kıdem süreleri” konusunda da 
özel bir hüküm getirmektedir. Buna göre, “devralan işveren 
işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda işçinin devreden 
işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yü-
kümlüdür” (md.6/2). Öyleyse, bundan böyle sadece “kıdem 
tazminatı” ve “yıllık ücretli izin” sürelerinin hesabında değil, 
“ihbar önellerinin” ve “tazminatının” hesabı gibi diğer bütün 
“kıdeme dayalı” parasal haklar (ikramiyeler, primler) ile idari 
nitelikli “tayin” ve “terfilerde” de işçinin devreden işveren yanın-
da işe başladığı tarih esas alınarak hesaplanma yapılacaktır. 

 Nihayet, sözleşmenin feshi konusunda da Yargıtay ka-
rarlarını yasa hükmü haline getiren yeni İş Kanununa göre, 
“devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin 
veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve 
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devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz” (md.6/5). 
Kanunun yukarıda incelediğimiz “devir tarihi” itibariyle “iş söz-
leşmelerinin bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçme-
sini” öngören hükmüyle (md.6/1) uyum içinde olan bu hüküm 
de, işyerinin el değiştirmesinin devreden ve devralan işverenler 
ile iş sözleşmesi taraflarına sözleşmeyi fesih hakkını vermeye-
ceğini hükme bağlamaktadır. Ancak, devreden veya devralan 
işverenin “ekonomik”, “teknolojik” veya “iş organizasyonunun” 
gerekli kıldığı fesih hakları ile iş sözleşmesi taraflarının sahip 
olduğu “haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır”
(md.6/5).  

V. İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI 

A- İşçinin Sözleşmede Belirtilen İşinin ve İşyerinin 
Değiştirilmesi  

İşçinin iş görme borcunu ifa edeceği işin konusu hizmet 
sözleşmesinde belirlenir. Ancak yapılacak işin konusu hizmet 
sözleşmesinde belirtilmemiş ise, işveren yönetim hakkına da-
yanarak verdiği emir ve talimatlar ile görülecek işi belirler. Ge-
nellikle işe alınan vasıfsız işçilere yaptırılan işler böyledir. An-
cak bu gibi durumlarda dahi işverenin verdiği emir ve talimatlar-
la belirlenen işler, “yasalara” ve “ahlak ve adaba” aykırı olama-
yacağı gibi “imkânsız” da olamaz (BK md.20). 4857 sayılı yeni 
İş Kanunu bu konuda da özel bir hüküm getirerek yapılacak 
değişikliğin önceden işçiye “yazılı olarak bildirilmesini” ve yine 
“işçinin rızasının yazılı olarak alınmasını” şart koşmaktadır. 
Buna göre, “işveren iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki 
niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da 
işyeri uygulamasıyla oluşan 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 
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işçiyi bağlamaz”. İşçinin kabul etmediği değişiklik önerisi üzeri-
ne işveren, “değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını” veya “iş
sözleşmesini fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu 
yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş
sözleşmesini feshedebilir” (md.22/1). Görüldüğü gibi, işverenin 
eskiden olduğu gibi iş değişikliğini kabul etmeyen işçinin “ihbar” 
ve “kıdem tazminatını” vererek “hiçbir sebep göstermeden” iş
sözleşmesini fesih hakkı ortadan kaldırıldığı gibi (1475 s. eski İş 
K. md.13); işçinin de “işverenin iş şartlarında tek taraflı esaslı
surette değişiklik, başkalaşma” yaptığı gerekçesiyle iş değişikli-
ğini kabul etmeyerek “haklı sebeple” iş sözleşmesini feshetme 
hakkı kaldırılmış bulunmaktadır (1475 s. eski İş K. md.16/II, e). 
Bunun yerine işverenin iş değişikliğinin veya iş sözleşmesini 
feshinin  “işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından” ya da 
“işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklandığını”
yazılı olarak açıklaması ve mahkemede bunu ispatlaması ge-
rekmektedir. Zira, işçinin böyle durumlarda “iş güvencesi” hü-
kümlerine dayanarak “17 ila 21 inci madde hükümlerine göre 
dava açabilmesi”, ayrıca hüküm altına alınmıştır (md.22/1)  

Hemen ekleyelim ki, “tarafların kendi aralarında anlaşa-
rak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilmeleri” de müm-
kün olduğu gibi, hatta bu değişikliğin daha “düşük ücretle” veya 
daha “ağır bir işte” yapılması da mümkündür. Ancak, “çalışma 
koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konula-
maz” (md.22/1).  

B- İşyeri Sendika Temsilcisinin İş ve İşyerinin 
Değiştirilmesi  

 4773 sayılı Kanun ile “işyeri sendika temsilcilerine” işyeri 
ve iş değişikliği konusunda getirilen “iş güvencesi” hükümleri; 
işyeri sendika temsilcisinin “yazılı rızası” olmadıkça “çalıştığı 
işyerinin değiştirilmesini” ve “işinde esaslı bir tarzda değişiklik 
yapılmasını” engellemektedir. Aksi halde, sendika temsilcisinin 
yazılı rızası alınmadan yapılan değişiklik “geçersiz” sayılmıştır
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(4773 s.k. la değişik 2821 s. Sen.K.md.30/3). Gerçekten, ister 
belirli süreli ister belirsiz süreli hizmet sözleşmesiyle çalışıyor 
olsun, “yazılı rızası” alınmadıkça bir temsilcinin “işyerinin değiş-
tirilmesi” veya “işinde esaslı tarzda değişiklik yapılması” müm-
kün olamayacaktır. Aksi halde değişiklik “geçersiz” sayılacaktır
(4773 s.k.la değişik Sen. K. md.30/3). Daha önce temsilciye 
sadece “haklı sebeple” fesih hakkı veren (1475 s.eski İş K. 
md.16/II,e) ve “kıdem tazminatına” hak kazandıran bu değişik-
likler artık “geçersiz” sayılacağından, aynı zamanda “iş güven-
cesi” ile ilgili hükümler de uygulama alanı bulabilecektir (4857 s. 
yeni İş K. md.17-21). Bir başka deyişle, temsilcinin “yazılı rıza-
sı” alınmadan işveren tarafından verilen tek taraflı “iş” ve “işye-
ri” değişikliği konusundaki talimatlara temsilcinin uyma (itaat) 
borcu bulunmamaktadır. 

Ekleyelim ki, temsilcinin “iş” ve “işyeri” değişikliği konu-
sunda “yazılı rıza” şartı arayan hükümler “kamu düzeni” ile ilgili 
emredici hükümler arasındadır. Bu nedenle, işçinin işe girerken 
imzaladığı hizmet sözleşmesinde veya işyerinde yürürlükte 
bulunan bir toplu iş sözleşmesinde, işçinin (temsilcinin) işyerini 
veya işini değiştirme hakkını işverene veren hükümler “temsilci-
lik” sıfatının devamı süresince uygulama alanı bulamayacaktır. 
Bir başka deyişle, işçinin “temsilcilik” sıfatını taşıdığı müddetçe 
bu hükümler “geçersiz” sayılacak, temsilcilik sıfatı kaybedildiği
zaman bu hükümler tekrar uygulama alanı bulabilecektir. Bu 
nedenle, işçinin işe girerken “önceden” alınan “iş” ve “işyeri” 
değişikliği konusundaki “yazılı rızaları” da temsilcilik görevinin 
devamı süresince geçersiz olacaktır.  

VI- ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU 
ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

4857 sayılı yeni İş Kanununa göre,  “işverenler elli veya 
daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde her yılın Ocak ayı ba-
şından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulunca 
belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun ek 1. maddesinin (B) fıkrası uya-
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rınca istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden 
ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler”. 
Daha önce   %3 oranında “sakat”, %3 oranında “eski hükümlü” 
ve %2 oranında “terör mağduru” olarak belirlenmiş olan bu 
sayılar, yeni Kanunda toplam olarak “yüzde altı (%6)” ile sınır-
lanmıştır. “Ancak özürlüler için bu oran toplam oranın yarısın-
dan az olamaz” (md.30/1). Öyleyse, Bakanlar Kurulunca belir-
lenecek oranın en az yarısı oranında “özürlü” çalıştırma zorun-
luluğu bulunmakla birlikte, artık “eski hükümlü” ve “terör mağdu-
ru” çalıştırılması konusunda “mutlak” bir oran veya sayı öngö-
rülmemiştir. Bu nedenle, örneğin %6 oranındaki tavan sayının
“yarısı (%3)” özürlü olmak koşuluyla, diğer yarısı “eski hükümlü” 
ve “terör mağduru” olabileceği gibi, tamamı (%6) da “özürlü” 
olabilecektir.  Bu oranların hesaplanmasında yarıma kadar olan 
kesirler “dikkate alınmaz”. Yarım ve daha fazla olanlar “tama 
dönüştürülür” (md.30/3). İşyerinin işçisi iken sakatlanan, eski 
hükümlü ya da terör mağduru olan işçilere, işe alınmalarında 
“öncelik” tanınır (md.30/4). Üstelik, mecbur olmadıkları halde 
“Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranların üstünde” işçi çalıştı-
ran işverenler, çalıştırdıkları her bir “kontenjan fazlası işçi” için 
“sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendisi, yüzde ellisini 
Hazine öder”. Aynı kural, Bakanlar Kurulunca belirlenen oranla-
rın içinde kalsa bile, “çalışma gücünü yüzde seksenden fazla 
kaybetmiş özürlüyü çalıştıran işverenler” için de geçerlidir. Bu 
işverenler de “bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken işveren sigorta 
prim hisselerinin” yarısını öder(md.30/10). 

İşverenlerin “bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduk-
ları işçi sayısı” ise, “aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri 
bulunan işverenin toplam işçi sayısına göre hesaplanır”
(md.30/1). İşçi sayısının tespitinde ise, “belirsiz süreli iş söz-
leşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçi-
ler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, 
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çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştü-
rülür” (md.30/2).  

İşverenler, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi ih-
tiyacını “İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar” (İş K. md. 30/5). Yuka-
rıda belirtilen oranlarda özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru 
işçisi bulunmayan işverenler, eksik miktardaki özürlü, eski hü-
kümlü ve terör mağduru işçi sayısını İş Kurumuna bildirmek ve 
eksikliklerin tamamlanmasını istemek zorundadırlar. İşverenler, 
özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru eksikliklerini İş Kurumu 
aracılığı olmadan tamamlamışlarsa, bu durumu da bir ay içinde 
kuruma bildirmek ve gider karşılığını ödemek koşuluyla yüküm-
lülüklerini yerine getirmiş sayılırlar.  

Nihayet, işverenlerin özürlü, eski hükümlü ve terör mağ-
duru çalıştırma yükümlülüğüne uymaması halinde öngörülen 
yaptırımlar “hukuki” ve “cezai” niteliktedir. Ancak, “hukuki” yaptı-
rım sadece işyerinden “malulen” (sakatlandığı için) ayrılmak 
zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler için 
öngörülmüştür. Gerçekten, “bir işyerinden malulen ayrılmak 
zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski 
işyerlerine alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski 
işlerine veya benzeri işlere boş yer varsa derhal, yoksa boşala-
cak ilk işe o andaki şartlarla başka isteklilere tercih ederek al-
mak zorundadır”. Aksi halde, “aranan şartlar bulunduğu halde 
işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, 
işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında 
tazminat öder” (md.30/8). Öyleyse, sadece işyerinin eski işçisi 
olan “özürlülere” tanınan bu hak, “eski hükümlü” ve “terör mağ-
durlarına” tanınmamıştır. 

Buna karşılık, “cezai” yaptırım her üç kategorideki işçiler 
için öngörülmüş; ayrıca bir kereye mahsus değil, her bir eksik 
“özürlü” ve “eski hükümlü” çalıştırma yükümlülüğü karşılığı “her 
ay için” uygulanması gereken “yedi yüz elli milyon lira” tutarında 
bir ceza belirlenmiştir (md.101). Burada da dikkat çeken husus, 
Kanunun sadece “özürlü” ve “eski hükümlü” çalıştırmaya ilişkin 
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olarak uygulanacak cezaya değinmiş olması; buna karşılık, 
“terör mağdurlarına” değinmemiş olmasıdır. Bunun nedeni, 
cezai yaptırımın 3713 sayılı Kanunda öngörülmüş olmasıdır. 
Buna göre, “terör mağduru” çalıştırma yükümlülüğüne uymayan 
işveren veya işveren vekilleri hakkında, çalıştırılmayan her terör 
mağduru başına ve çalıştırılmadıkları her ay için “asgari ücretin 
10 katı tutarında” para cezasına hükmolunur (Ek md.1). Görül-
düğü gibi, İş Kanununda öngörülen diğer cezalarla karşılaştırıl-
dığında oldukça “caydırıcı” sayılabilecek bu cezalar, “idari” nite-
likte olup “gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilir” (md.108).  

VII- ÜCRET  

A- Ücretin Tam ve Zamanında Ödenmemesi 

4857 sayılı yeni İş Kanunu “ücretin gününde ödenmeme-
si” nedeniyle işçinin “işgörme borcunu” yerine getirmekten ka-
çınabileceğini ve bunun “toplu” bir harekete dönüşmesi halinde 
“grev” sayılamayacağını hükme bağlamıştır. Buna göre, “ücreti 
ödeme gününden itibaren yirmi 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 ödenme-
yen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uy-
gulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için 
feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına 
yaptırılamaz” (md.34/1,2). 

Bununla birlikte, ücretin ödenmemesi halinde işçinin iş
görme borcunu yerine getirmemek için “yirmi gün” beklemesine 
gerek kalmadan iş sözleşmesini  “haklı sebeple” feshederek 
kıdem tazminatına hak kazanması da mümkündür. Çünkü İş 
Kanunu, “işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya 
sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya öden-
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mezse”, iş sözleşmesinin “haklı sebeple derhal feshedilebilece-
ğini” hükme bağlamıştır (md.24/II,e). Bunu gibi, “ücretin parça 
başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesinin kararlaştırıldığı”
hallerde, işçiye yeterli iş verilmemesi nedeniyle uğradığı ücret 
kaybının “zaman esasına göre hesaplanıp ödenmemesi” de 
aynı hakkı doğurur (md.24/II,f). Öyleyse işçinin ücretinin tam ve 
zamanında ödenmemesi halinde “yirmi günlük” süreyi bekle-
meden ve “greve” gitmeye gerek kalmadan iş sözleşmesini 
kıdem tazminatını alarak feshetmek hakkı (1475 s.k. md.14) 
saklı tutulmaktadır.  

B- Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Ücreti 

Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günleri 
“resmi daire ve kuruluşlar” tatil edilir. İş Kanunu kapsamında 
bulunan işyerleri de bu günlerde işçilere “herhangi bir iş karşılı-
ğı olmaksızın” ücret ödeyerek “tatil etmek” durumundadırlar. 
Ancak, eskiden olduğu gibi, yeni İş Kanununa göre de  “ulusal 
bayram” günü olan 29 Ekim günü hariç, diğer bayram ve yılbaşı 
(genel tatil) günlerinde “işyerinde çalışılacağı” taraflarca “karar-
laştırılabilecektir”. “Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 
ise söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gerekir”
(.md.44). Bununla birlikte, 29 ekim günü hem “resmi” hem “ö-
zel” bütün işyerlerinin kapatılması gerektiğinden (2429 
s.K.md.2), bu günlerde “işyerinde çalışılacağı” yolundaki  söz-
leşme hükümleri geçersiz sayılacaktır.  

İş Kanununa göre “ulusal bayram ve genel tatil günü” o-
larak kabul edilen günlerde, işyerlerinde işçiler “çalışmazlarsa 
bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretini tam olarak; tatil yap-
mayarak çalışırlarsa, çalıştıkları günlerin ücretleri bir kat fazla-
sıyla ödenir”. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin 
ulusal bayram ve genel tatil ücreti “o hafta içinde işçinin elde 
ettiği yüzde ücretlerinin altıya bölünmesi ile elde edilir” (İş 
K.md.47).  
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C- Hafta Tatili Ücreti 

1924 yılında çıkarılan 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu ise, 
“nüfusu on bin veya daha çok olan şehirlerdeki” bütün işyerleri-
nin “haftada altı günden fazla çalışmalarını yasak” ederek “bir 
gün tatil” yapmalarını “zorunlu” kılmıştır (md.1,2). Eskisinde yer 
almadığı gibi, 4857 sayılı yeni İş Kanununda da hafta tatilinin 
Pazar günü olacağı yolunda bir hükme yer verilmemiştir. Hafta 
tatilinin “Pazar günü” olacağı yolundaki hükümlere 394 sayılı
Hafta Tatili Kanununda (md. 5,6,7) yer verilmiştir. Bu nedenle 
kural, hafta tatilinin “Pazar günü” yapılmasıdır. Bununla birlikte, 
Pazar günleri de çalışmak zorunda olan işyerleri bulunabilir. 
Kanun bu işyerleri için bir istisna hükmü getirerek, bu işyerle-
rinde çalışan işçilere hafta içi bir günün hafta tatili olarak kul-
landırılmasını öngörmüştür (Haf.Tat.K.md.4,5,6; İş K.md.46/1). 
Bunun gibi, “postalar halinde” çalıştırılan işlerde çalışan işçilere 
de haftanın bir günü “24 saatten az olmamak” üzere münave-
beli hafta tatili verilmesi zorunludur. Hemen ekleyelim ki hafta 
tatilinde Pazar günü çalışmasını sürdürmek isteyen işyerlerinin 
belediyelerden “ruhsat” almaları zorunluluğu vardır (Haf. 
Tat.K.md.8).  

İşçinin ücretli hafta tatiline hak kazanabilmesi için, hafta 
tatilinden önceki altı iş gününde günlük iş sürelerine uygun 
olarak çalışmış ve haftalık 45 saatlik iş süresini tamamlamış 
olması gerekir. İşçiye hafta içinde bir gün hafta tatili veriliyorsa, 
bu gibi durumlarda işçinin Pazar günü de dahil olmak üzere 
günlük iş sürelerine uygun olarak haftalık iş süresini tamamla-
mış olması gerekir (İş K.md.46/1). Uygulamada en çok karşıla-
şılan uyuşmazlık konularından biri, işçilerin hafta tatili gününde 
(Pazar veya diğer günlerde) çalıştırılmak istenmesinden kay-
naklanmaktadır. Hemen belirtelim ki, işveren hafta tatilinde 
çalışma talebini kabul etmeyen işçiyi, “haklı nedenle” (İş 
K.md.25/II,h) tazminatsız olarak işten çıkaramayacağı gibi, 
“geçerli nedenle” (İş K. md.18) bile işten çıkaramaz. Kanunun 
“emredici” nitelikteki bu hükmünün aksinin sözleşmelerle dahi 
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kararlaştırılması mümkün değildir. Bir başka deyişle, işveren 
işçisine hafta tatili vermek zorundadır. 

Bununla birlikte, gerek cezaların yetersiz kalması gerek-
se işçilerin ihtiyaçları nedeniyle kanuna aykırı da olsa hafta tatili 
çalışmalarının ülkemizde yaygın bir uygulama alanı bulduğu
bilinen bir gerçektir. İşte işverenin işçisini normal haftalık iş
süresini tamamladıktan sonra hafta tatili günü de çalıştırdığı bu 
gibi hallerde işçiye hafta tatili ücreti dışında %50 artırımlı ücret 
ödemek zorundadır (toplam 2.5 yevmiye). 

D- Yıllık İzin Ücreti   

4857 sayılı İş Kanununun yıllık izinler konusunda getirdi-
ği yeniliklerin başında, izin sürelerinin ikişer gün arttırılması ile 
20 günden az izin kullanamayacak olan “18 yaşından küçüklere 
elli ve daha yukarı yaştaki işçilerin” ilave edilmesi olmuştur. 
Buna   göre, işçilerden “hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar 
olanlara yılda 14 günden; beş yıldan fazla (altı yıl) ve on beş
yıldan az (on dört yıl) olanlara yılda 20 günden; on beş yıl ve 
daha fazla olanlara yılda 26 günden az yıllık ücretli izin” verile-
meyeceği gibi; “yaşı 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile elli ve 
daha yukarı yaştaki işçilere  verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 
günden az olamayacaktır” (İş K.md.53/4,5). Kanunda “asgari”
süreleri belirtilen ve “vazgeçilmez” bir hak olduğu yeniden vur-
gulanan yıllık ücretli izin süreleri, taraflarca yapılan hizmet söz-
leşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle arttırılabilmektedir (İş 
K.md. 53/2 ve son). Buna karşılık,  Kanunda belirtilen bu süre-
lerin altında taraflarca iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleş-
melerinde kararlaştırılan süreler geçersiz sayılır. 

Kanunun bu konuda getirdiği bir diğer yenilik yıllık izin 
hakkının bölünebilirliği ve yol izni konusundadır. Kural olarak 
işverenin işçiye yıllık izin hakkını “sürekli” (aralıksız) bir şekilde 
kullandırılmak zorunluluğu devam etmektedir. Ancak, “tarafların
anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere ta-
rafların anlaşması ile en çok üçe bölünebilmektedir” (İş K. md. 
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56/1,2,). Üstelik iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka 
bir yerde geçirecek olan işçiler, eğer isterlerse gidiş ve dönüş
için yolda geçirecekleri süreleri karşılamak üzere işverenden 
“yol izni” talep edebilirler. İşveren de işçilere “dört güne” kadar 
“ücretsiz” yol izni vermek zorundadır.  

Yıllık ücretli izin hakkının vazgeçilmez niteliği, özellikle 
onun ait olduğu yıl içinde (bir tam yıllık çalışma süresinin bitimi-
ni takip eden yıl içinde) işveren tarafından kullandırılmasını
zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, uygulamada sıkça karşılaşılan 
“sadece aylık izin ücretinin ödenmesi“ suretiyle işçinin izin sü-
resini çalışarak geçirmesi kanuna aykırı olduğu gibi; işçinin 
kullanmadığı yıllık izin sürelerini birleştirerek sonraki yıllarda 
kullanması da kanuna aykırı olacaktır. Bu nedenle, izin hakkı-
nın kazanıldığı tarihi takip eden bir yıllık süre içinde mutlaka ve 
fakat işletmenin gerekleri göz önünde tutularak işverenin belir-
leyeceği tarihlerde kullandırılacak yıllık izinler, işveren tarafın-
dan tutulacak bir “yıllık izin defterinde” gösterilmek zorundadır
(İş K. md. 58; Yön. md. 15). 

Kanunda, yıllık izin konusunda getirilen diğer bir yenilik, 
bir Yargıtay kararının yasalaşması niteliğindedir: “İşçinin hak 
kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleş-
menin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak 
sahiplerine ödenir” (md.59/1). Burada yeni Kanunun öngördüğü
“hak sahipleri” ile işçinin ölümü halinde mirasçıların kastedildi-
ğine kuşku yoktur. Nitekim, uygulamada Yargıtay kararları da 
bu doğrultuda idi. Bunun dışında sözleşmenin sona ermesinin 
“bildirimli” (ihbar önelli) (İş K. md.17) veya “bildirimsiz” (ihbar 
önelsiz, derhal) (İş K. md. 24,25) olması arasında bir fark yok-
tur. Ancak, sözleşmenin işveren tarafından ihbar önelli feshe-
dilmesi halinde, önelli fesih süreleri ile bu süreler içinde veril-
mesi gereken mecburi iş arama izinleri (İş K. md.17,27), yıllık
ücretli izin süreleri ile içi içe giremez (İş K. md. 59/2). 

Nihayet yıllık izin konusunda Kanunun getirdiği son bir 
yenilik, yine 1996 yılından bu yana verilen Yargıtay kararlarının
onaylanarak yasalaştırılması sonucu olmuştur. Buna göre, yıllık
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“izin ücretine ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği
tarihten itibaren başlar” (md.59/1). 

VIII- İŞ SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ VE FAZLA 
ÇALIŞMA 

A- İş Sürelerinin Denkleştirilmesi 

4857 sayılı İş Kanununun radikal sayılabilecek değişiklik-
lerinden en önemlisi, hiç kuşkusuz iş sürelerinin ayarlanarak 
fazla çalışmaların “denkleştirilmesi” konusundadır. Gerçekten, 
Kanuna göre “genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 
kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde 
haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır” 
(md.63/1). Gerçekten, “tarafların anlaşması ile haftalık normal 
çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde 
on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu 
halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma 
süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme 
süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir” 
(md.63/2). Buna göre, “tarafların anlaşması” ile haftalık çalışma 
süresinin haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtılması
durumunda, o işyerinde haftada 6 gün çalışılıyorsa bir işçi haf-
tada en çok (11x 6=) 66 saat, haftada 5 gün çalışılıyorsa en çok 
(11x 5=) 55 saat çalıştırılabilecektir. Böylece, çeşitli nedenlerle 
iş yerlerinde “yoğunlaştırılmış iş haftaları” uygulamasına geçile-
bilecektir. Bu tür çalışmalarda işverene tanınan 2 aylık denkleş-
tirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar arttırılması
kabul edilmiş; bu şekilde yoğunlaştırılmış iş haftalarından son-
raki 2 ve 4 aylık süreler içinde işçinin daha az sürelerle çalıştı-
rılması imkanı getirilerek, işverenin “fazla çalışma ücreti” öde-
mekten kurtulması sağlanmıştır. Ayrıca, denkleştirme sayısı
konusunda bir sınırlama getirilmediğinden, 2 veya 4 aylık dö-
nemlerin bitiminde her defasında “tarafların anlaşması” ile 
denkleştirmeye gidilebileceği kuşkusuzdur. 
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Ekleyelim ki, tarafların karşılıklı “anlaşması” ile kararlaştı-
rılan yoğunlaştırılmış ve denkleştirilmiş iş haftaları mutlaka “iki 
(veya 4) aylık” süre içinde tamamlanmak zorundadır. İşçi sağlı-
ğı ve iş güvenliği kaygıları ile “emredici” olarak sınırlandırılan bu 
sürenin “taraf iradeleri” ile bile uzatılması “geçersiz” sayılır. Zira 
Kanun, “bu maddede ve yönetmelikte belirtilen çalışma sürele-
rine aykırı olarak işçilerini çalıştıran” işveren veya işveren vekili 
hakkında “beş yüz milyon lira para cezası” öngörmüştür 
(md.104/1).  

B- Fazla Çalışma 

Kural olarak “fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çer-
çevesinde haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar” olarak belir-
lenmiştir. (md.41/1). Öyleyse, artık “günlük” çalışma sürelerini 
aşan değil, kural olarak “haftalık” çalışma sürelerini aşan çalış-
malar “fazla çalışma” sayılmaktadır. Bu nedenle, eskiden “gün-
de üç saati” ve “bir yılda doksan iş gününü” geçemeyen fazla 
çalışmalar (1475 s.eski İş K. md.35/a,b), yeni Kanuna göre 
günlük en çok “11 saatlik” iş süresini aşmamak koşuluyla, haf-
tanın 5 işgününde 9 saat çalışan işyerlerinde günde 2 saat, 
haftanın 6 işgününde 7.5 saat çalışan işyerlerinde günde 3.5 
saat olarak yapılabilecektir. Gerçi, yine “fazla çalışma süreleri-
nin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamadığı”
(md.41/8) gibi; “her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret 
(de) normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının
yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenecektir” (md.md.41/2). 
Ancak, yukarıda açıklanan “denkleştirme” esasının uygulandığı 
hallerde “işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal hafta-
lık iş süresini (45 saati) aşmamak koşulu ile bazı haftalarda 
toplam kırk beş saati aşsa (55 veya 66 saat olsa) dahi bu ça-
lışma fazla çalışma sayılmayacaktır” (md.41/1). 

Fazla çalışma konusunda önemli bir esneklik örneği de 
“haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altın-
da belirlendiği durumlarda” görülmektedir. Gerçekten bu durum-
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larda, “ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş saa-
te kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla 
sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek 
ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının
yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir”. Görüldüğü gibi, Kanun 
“fazla çalışma” kavramından sonra Türk İş Hukukuna “fazla 
sürelerle çalışma” kavramını dahil ederek, bu çalışmaların kar-
şılığının normal çalışma ücretinin %25 oranında arttırılarak 
ödenmesini öngörmektedir. 

Üstelik, işçi “isterse” yaptığı “fazla sürelerle çalışma”
ve/veya “fazla çalışma” karşılığını “serbest zaman” olarak da 
kullanabilecektir. Fazla çalışma konusunda getirilen esneklik 
hükümlerini tamamlayan bu hükme göre; “fazla çalışma veya 
fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı 
zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat 
otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir 
saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir”. Ancak, 
“işçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri 
içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır” (md.41/4,5). 
Bununla birlikte, “fazla çalışma” konusunda işçinin iş sözleşme-
si veya toplu iş sözleşmesi ile önceden alınabilen onayının
(md.41/7), “serbest zaman” konusunda da alınmasını engelle-
yen bir hüküm bulunmamaktadır. 

C- Telafi Çalışması

4857 sayılı İş Kanununun getirdiği yeniliklerden biri de 
“telafi çalışması” konusundadır. Buna göre, “zorunlu nedenlerle 
işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya son-
ra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde nor-
mal 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” (md.46/1). Ancak bu 
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telafi çalışması, “tatil günlerinde yaptırılamayacağı” gibi, “günlük 
en çok çalışma süresini” (11 saat) geçmeyecek ve “günde üç 
saatten fazla olmayacak” şekilde gerçekleştirilmek zorundadır
(md.64/2). 

Ekleyelim ki, Kanundaki düzenleme önce “tatil” yapılma-
sını daha sonra tatil yapılan günün veya günlerin “telafi” çalış-
masını öngörmektedir. Bu nedenle, tatil gününe takaddüm eden 
haftalarda veya günlerde önce “telafi” çalışmasını yaptırmak 
daha sonra “tatil” vermek söz konusu değildir. Üstelik bu “ hü-
kümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bu du-
rumda olan her işçi için yüz milyon lira “ (md.104/2) idari para 
cezası öngörüldüğünden, taraflarca bile “emredici” bu hükümle-
re aykırı bir anlaşma yapılamayacaktır.     

D- Kısa çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

4857 sayılı yeni İş Kanununun getirdiği önemli yenilikler-
den bir diğeri, “kısa çalışmalar” ve kısa çalışmalar sırasında 
işçiye ödenecek “kısa çalışma ödeneği” konusundadır. Gerçek-
ten, “genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki 
haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltan 
veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak 
durduran işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye 
İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı
ile bildirir. Talebin uygunluğunun tespiti Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığınca yapılır. Bunun usul ve esasları bir yönetme-
likle belirlenir” (md.65/1). 

Bununla birlikte, “işçinin kısa çalışma ödeneğine hak ka-
zanabilmesi için, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ö-
deme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanma 
şartlarını yerine getirmesi gerekir” (md.65/2). Bu nedenle, “en 
az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi öde-
miş” olan işçinin, aynı zamanda “son 120 gününün de prim 
ödeyerek sürekli çalışmış olması” gerekmektedir (4447 s. İşsiz-
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lik Sig. K. md.50/2). “Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı,
işsizlik ödeneğinin miktarı kadar” olup (İş K. md.65/3), “sigorta-
lının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak he-
saplanan günlük ortalama net kazancının %50’sidir”. Ancak bu 
miktar dahi “on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari 
ücretin netini geçemez” (4447 s. İşsizlik Sig. K. md. 50/1).  

E- Analık Halinde Çalışma ve Süt İzinleri 

4857 sayılı yeni İş Kanununun getirdiği yeniliklerden biri 
de “analık halinde çalışma ve süt izinleri” konusundadır. Bu 
konuda kadın işçilerin doğum izinlerini ikişer hafta arttırarak 
“doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak 
üzere toplam on altı hafta” olarak belirleyen Kanun, “çoğul ge-
belik halinde doğumdan önce çalıştırılamayacak süreye iki haf-
talık bir süre daha ekleyerek” on haftaya çıkarmaktadır. Üstelik, 
kendi “isteği” ve “doktorun onayı” ile  “doğumdan önceki üç 
haftaya kadar çalışabilme” hakkına sahip olan kadın işçi, “çalış-
tığı bu süreleri doğum sonrası sürelere ekleme “ hakkına da 
sahiptir (md.74/1). Hamilelik süresince kendisine “periyodik 
kontroller için ücretli izin verilen” kadın işçinin, “sağlık durumu-
na ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve doğumdan sonra” 
bu izin süreleri “hekim raporu ile arttırılabilir” (md.74/2). 

Üstelik, kadın işçilerin “istekleri halinde on altı haftalık
sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on se-
kiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin” de “veri-
lir” (md.74/5). Uygulamada “çocuk bakım izni” de denilen bu 
izin konusunda Kanunda “verilebilir” değil de “verilir” denildiğine 
göre, işveren için kadın işçinin “isteği” halinde “altı aya kadar” 
bu izni vermek mecburiyeti vardır. Bu nedenle, kadın işçinin 
iznini kullanmak istediği için işten çıkartılması gibi, izin süresi 
içinde işten çıkartılması da “geçerli sebep” sayılmayacağından, 
şartları yerine getiren kadın işçinin iş sözleşmesinin “feshi ge-
çersiz” sayılacaktır. Kanunda “bu hükme aykırı olarak doğum-
dan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış 
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kadınları çalıştıran ve ya ücretsiz izin vermeyen işveren veya 
işveren vekillerine beş yüz milyon lira para cezası” öngörülmüş-
tür(md.104/19) 

Bu konuda, eskiden olduğu gibi yeni Kanunda da mevcut 
bulunan “emzirme izni” ise amacına uygun kullanılmak zorun-
dadır. Gerçekten yeni Kanun “kadın işçilere bir yaşından küçük 
çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt 
izni verilmesini” öngörmektedir. Günlük “çalışma süresinden 
sayılan” bu sürenin “hangi saatler arasında ve kaça bölünerek 
kullanılacağını işçi kendisi belirler” (md.74/6). Burada söz ko-
nusu olan, “günlük süt izninin” gereğinde 45’er dakikadan ikiye 
bölünebilmesidir. Yoksa, bazen uygulamada görüldüğü gibi, süt 
izinlerini toplanarak “haftalık” veya “yıllık” kullanılması mümkün 
değildir.  

IX- CEZA HÜKÜMLERİ

4857 sayılı yeni İş Kanununun getirdiği en önemli deği-
şiklikler arasında “idari para cezalarının” arttırılması olmuştur. 
Gerçekten, “50 milyon lira”dan başlayan para cezaları, ücret ve 
işin düzenlenmesi ile ilgili hükümlere aykırılık halinde “200 mil-
yon liraya” kadar yükselmektedir. Bu cezaların “her bir işçi ba-
şına” ödenmesi gereken cezalar olduğu, ve işçi sayısı arttıkça 
cezaların da artacağı akıldan çıkarılmamak gerekir (md.98-
104).  

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin cezaların ise yine çok 
ağırlaştırıldığı, yasa koyucunun ülkemizde ortalama her gün 4 
kişinin öldüğü 9 kişinin sakat kaldığı iş kazaları ve meslek has-
talıkları nedeniyle, kanayan bu yaraya “cezalarla” neşter vur-
maya ve “caydırıcı” olmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu neden-
le, “500 milyon liradan” aşağı olmayan cezaların “her alınmayan 
iş güvenliği önlemi” için ve izleyen “her aya” tekabülen uygula-
nacağı (md. 105/2,3,5); bu nedenle, cezaların zaman içinde 
gittikçe artarak katlanacağı gözden uzak tutulmamalıdır. Unu-
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tulmamalıdır ki, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda daima 
“önlemek ödemekten ucuzdur”. 

Bunun gibi, en ağır cezalar iş müfettişlerinin “teftiş, de-
netleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getiril-
mesi sırasında” işveren ve işveren vekillerinin “uymadıkları
yasaklar” için öngörülmüştür. Her bir uyulmayan yasak için 
öngörülen ceza “5 (beş) milyar lira” olduğu için (md.107), teftiş
sırasında müfettişlerin yasalara uygun taleplerinin özenle yerine 
getirilmesi şayanı tavsiyedir. 

Nihayet, bu cezaların her yıl başında Maliye Bakanlığın-
ca hesaplanan “yeniden değerleme oranında arttırıldığı” ve bu 
nedenle zaman içinde enflasyonun etkisinden korunduğu da 
unutulmamak gerekir.  



İkinci Bölüm 
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I-SENDİKA VE KONFEDERASYON KAVRAMLARI 

1. SENDİKA KAVRAMI 

Sendikalar Hukukunun temel kaynağı, 5.5.1983 tarih ve 
2821 sayılı Sendikalar Kanunudur. Sendika kavramı da, bu 
Kanunun Tanımlar başlığını taşıyan 2/10. maddesinde tanım-
lanmıştır. Buna göre sendika, “işçilerin veya işverenlerin, çalış-
ma ilişkileri içerisinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfa-
atlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel 
kişiliğe sahip” kuruluşlardır. 

Doktrinde ise sendika kavramı şu şekilde tanımlanmak-
tadır: Sendika, işçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ortak 
ekonomik ve sosyal hak ve yararlarını korumak ve geliştirmek 
için serbestçe kurulan ve kuruluşu, işleyişi ve faaliyetlerinde 
demokratik esasların hakim olduğu, bağımsız, özel hukuk tüzel 
kişisidir. 

a) Ortak Amaç 

Sendikaların amacı, üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal 
hak ve menfaatleri korumak ve geliştirmektir (AY.51/1 ve 
Sen.K.2). Sendikaların bu amaç ile gerçekleştirebilecekleri faa-
liyet alanı sınırsız değildir. Gerçekten, sendikaların bu amaç ile 
yapabilecekleri faaliyet çalışma ilişkileri ile sınırlıdır. Bir diğer 
ifade ile, sendikaların üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal hak 
ve yararlarını çalışma ilişkileri dışında da korumak ve geliştir-
mek amacıyla faaliyette bulunması mümkün değildir. 

Sendikalar amaçları dışında faaliyette bulunamazlar 
(Sen.K.37/2). Nitekim sendikaların ticari amaç izlemeleri ve 
ticari faaliyette bulunmak suretiyle kâr dağıtmaları Sendikalar 
Kanunu tarafından açıkça yasaklanmıştır (Sen.K.39/2,3). 
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b) Serbest Kuruluş

Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın
kurulabilirler (AY.51/1 ve Sen.K.6). 

Sendikaların serbestçe kurulabilmesi, sendikaların kuru-
luşunda Devletin hiçbir şekilde müdahale, katkı ve engellemede 
bulunamamasını ve sendikaların tamamen bireylerin bu yönde-
ki serbest iradelerinin birleşmesiyle meydana gelmesini ifade 
eder. nitekim, sendika ve konfederasyonlar, kurucularının tüzük 
ve gerekli belgelerini ilgili valiliğe vermeleri ile tüzel kişilik kaza-
nırlar (Sen.K.6/4). 

c) Bağımsızlık

aa) Devlete Karşı Bağımsızlık

Sendikaların serbestçe kurulabilmeleri, sendikaların Dev-
lete karşı bağımsızlıklarının bir gereğidir. Ayrıca sendikalar 
yönetim ve faaliyetlerinde de Devlete karşı bağımsızdır. Devlet 
sendikaların kuruluş, yönetim ve faaliyetlerine müdahalede 
bulunamaz ve sendikalar yargı kararı olmaksızın faaliyetten 
alıkonulamaz ve kapatılamaz. Sendikaların bu bağımsızlığını
sağlamaya yönelik bir hüküm Sen.K.40/2’de yer almıştır. Bu 
kural ile Devletin ve kamu kuruluşlarının sendikalara mali yar-
dım ve bağışta bulunmaları, sendikaların da bu gibi bağış ve 
yardımları kabul etmeleri yasaklanmıştır. 

bb) İşçi-İşveren Sendikalarının Karşılıklı
Bağımsızlıkları

İşçi ve işveren sendikalarının, üyelerinin ortak ekonomik 
ve sosyal hak ve yararlarını korumaları ve geliştirebilmeleri, bu 
sendikaların birbirlerine karşı bağımsızlıklarını zorunlu kılar. 
Zira, işçi ve işveren kuruluşları çalışma hayatında karşıt yarar-
ları savunan kuruluşlardır. Bu nedenle işverenlerin kuracakları
sendikalara işçiler; işçilerin kuracakları sendikalara işverenler 
üye olamazlar. Buna Sendikal Saflık İlkesi denir.  
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İşçi-işveren sendikalarının karşılıklı bağımsızlıkları Sen. 
K.38 ile düzenlenmiştir. Bu hükme göre, işçiler ve işçi sendika 
ve konfederasyonları Sendikalar Kanunu veya diğer kanunlara 
göre kurulu işveren kuruluşlarına; işverenler ve işveren kuruluş-
ları da işçi sendika ve konfederasyonlarına üye olamazlar; ge-
rek doğrudan doğruya gerek temsilcileri veya araya koyacakları
diğer kimseler aracılığı ile biri diğerinin kurulmasına idare ve 
faaliyetine müdahalede bulunamazlar (Sen.K.38/1). Bunun gibi, 
bir işçi sendika ve konfederasyonunun bir işverenin ve Sendika-
lar Kanunu veya diğer kanunlar gereğince kurulu bir işveren 
kuruluşunun kontrolüne tabi tutmak veya bunların nüfuzu altın-
da işçi sendika veya konfederasyonu kurulmasını teşvik ve 
tahrik etmek yasaktır (Sen.K.38/2). 

Ayrıca işçi sendika veya konfederasyonlarının işveren-
lerden veya işveren kuruluşlarından, işveren sendika veya kon-
federasyonlarının da, işçi kuruluşlarından yardım ve bağış al-
maları yasaklanmıştır (Sen.K. 40/4,5). 

d)  Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokratik 
Esaslara Uygunluk 

Sendika ve üst kuruluşların tüzükleri, yönetim ve işleyiş-
leri, Anayasada belirlenen Cumhuriyetin temel niteliklerine ve 
demokratik esaslara aykırı olamaz (AY.51/6 ve Sen.K.37/1). 

Sendikaların, Anayasa ve Kanunda öngörülen amacı ge-
reği gibi yerine getirebilmeleri demokratik bir yapıya sahip ol-
malarına bağlıdır. Sendikalar Kanunu, birçok hükmü ile sendika 
içi demokrasiyi gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Sendikalar Ka-
nununda yer alan, keyfi olarak üyeliğe kabulün reddi 
(Sen.K.22/3); üyelikten çıkarma yetkisinin sınırlandırılması
(Sen.K.25/3); delegelerin ve üyelerin genel kurulda oy kullan-
malarının engellenememesi (Sen. K.13/3); seçimlerin işleyişi ile 
ilgili olarak hakim güvencesinin getirilmesi (Sen.K.14); çoğunlu-
ğun kararlarına uyma ve azınlığı koruyucu tedbirlere ilişkin hü-
kümler (Sen.K.12/4), sendikaların üyelerine eşit davranma yü-
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kümlülüğü (Sen.K.33/son) bu amaca örnek teşkil eden düzen-
lemelerdir. 

Cumhuriyetin temel nitelikleri AY.2’de sayılmıştır. Buna 
göre, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma 
ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milli-
yetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen genel ilkelere dayanan, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” Sendikaların
tüzükleri, yönetim ve işleyişleri belirtilen bu niteliklere uygun 
olmak zorundadır. 

e) Özel Hukuk Tüzel Kişiliği

Sendikalar tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Sendikalar, 
Sen.K. 6/2’de belirtilen belgeleri ve tüzüklerini ilgili Valiliğe ver-
meleri ile birlikte tüzel kişilik kazanırlar (Sen.K.6/4). Sendikalar, 
kamu hukukuna ilişkin bazı fonksiyonları yerine getirmelerine 
karşın, özel hukuk tüzel kişisidirler. 

2- KONFEDERASYON KAVRAMI 

Anayasanın 51/1 maddesine göre, “İşçiler ve işverenler, 
... önceden izin almaksızın... üst kuruluşlar kurma hakkına sa-
hiptirler”. Anayasada üst kuruluş kurma hakkı düzenlenmiş
ancak üst kuruluşun türüne yer verilmemiştir. 2821 sayılı Kanun 
üst kuruluş olarak konfederasyonu düzenlemiştir. Sen.K.2/son’a 
göre, “Konfederasyon: Değişik işkollarında en az beş sendika-
nın bir araya gelmesi suretiyle meydana getirdikleri tüzel kişiliğe
sahip üst kuruluşlara denilir”. 

II- SENDİKA HÜRRİYETİ

Sendika hürriyeti bir çok uluslararası belgede düzenlen-
miş ve güvence altına alınmıştır. 1948 tarihli İnsan Hakları Ev-
rensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa 
Sosyal Şartı, Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının
Korunması Hakkında 87 Sayılı Sözleşme, Örgütlenme ve Toplu 
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Pazarlık İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 98 Sayılı Sözleşme, 
Tarım İşçilerinin Örgütleri ve Bu Örgütlerin İktisadi ve Toplum-
sal Gelişmelerdeki Rolleri Hakkındaki 141 Sayılı Sözleşme ve 
Kamu Kesiminde Örgütlenme Hakkının Korunması ve Çalışma 
Koşullarının Saptanması Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Söz-
leşme bunların belli başlılarıdır.  

Niteliği itibariyle bir sosyal ve ekonomik hak olan sendika 
hürriyeti, bir Anayasal temel hak ve hürriyet olarak 1982 tarihli 
Anayasamızın Temel Haklar ve Ödevler başlığını taşıyan ikinci 
kısmının, Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığını taşı-
yan üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. 

Sendika Hürriyetini düzenleyen Anayasanın 51. maddesi 
şöyledir: 

C. Sendika kurma hakkı
Madde 51 – (Değişik: 3/10/2001-4709/20) 
Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, 

ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştir-
mek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar 
kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çe-
kilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya 
da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 

Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, 
suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve 
kanunla sınırlanabilir. 

Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak 
şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. 

Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya 
üye olunamaz.
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III- KURULUŞ ESASLARI 

1- İşkoluna Göre Sendikalaşma İlkesi 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu, güçlü sendikacılığın ge-
lişmesi amacıyla sendikaların işkolu düzeyinde örgütlenmesini 
ilke olarak benimsemiştir. Gerçekten, Sen.K.3’e göre, “işçi sen-
dikaları, işkolu esasına göre bir işkolunda ... bu işkolundaki 
işyerlerinde çalışan işçiler tarafından kurulur” (f.1), “... Meslek 
veya işyeri esasına göre işçi sendikası kurulamaz” (f.3). 

Kısaca, Sendikalar Kanunu hükümleri karşısında aynı
veya benzer meslekten olan kişilerin birleşerek (meslek sendi-
kacılığı) veya belirli bir işyerinde çalışan işçilerin örgütlenerek o 
işyeri ile sınırlı olarak faaliyette bulunmak üzere sendika kurma-
ları (işyeri sendikacılığı) mümkün değildir. 

Sendikaların kurulabilecekleri işkolları Sen.K.60’da, 28 
adet olarak belirlenmiştir. Bir işkoluna giren işlerin neler olacağı 
ise İşkolları Tüzüğü ile düzenlenmiştir. 

Bir işyerinin gireceği işkolu o işyerinde yürütülen esas i-
şin niteliğine göre belirlenir ve bir işyerinde yürütülen asıl işe
yardımcı işler de asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır
(Sen.K.60/2). Bu nedenle, bir bankada çalışan aşçı banka ve 
sigorta işkolunda kurulu bir işçi sendikasına; özel bir hastanede 
çalışan aşçı ise sağlık işkolunda kurulu bir işçi sendikasına üye 
olabilir. Ancak yardımcı iş niteliğinde görülen iş, bağımsız bir 
işyerinde esas iş olarak yapılmakta ise, bu işte çalışanlar, o 
işyerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecek-
lerdir. 

2- Türkiye Çapında Faaliyette Bulunma 

İşçi sendikaları Türkiye çapında faaliyette bulunmak a-
macı ile kurulurlar (Sen.K.3/1,2). Dolayısıyla sendika tüzüğüne 
sendikanın faaliyet alanının coğrafi olarak belirli yer veya bölge 
ile sınırlı olduğuna dair hüküm konulamaz. Ancak tüzüğünde 
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Türkiye çapında faaliyet göstereceği hükmü yer alan bir sendi-
kanın fiilen belirli bir bölgede güçlenmesi ve orada örgütlenmesi 
mümkündür. 

3- Serbest Kuruluş İlkesi 

Türk Hukukunda serbest kuruluş esası benimsenmiştir. 
Bu ilke, AY.51/1 ve Sen.K.6’da yer alan “Sendika ve konfede-
rasyonlar önceden izin almaksızın kurulabilirler” hükmü ile ifade 
edilmiştir. Serbest kuruluş ilkesinin sonucu olarak, sendika ve 
konfederasyonların tüzel kişilik kazanabilmesi için hiçbir maka-
mın izninin alınmasına (izin sistemi) veya yetkili bir makamın
sendika ve konfederasyonların tüzüklerinin kanuna uygunluğu-
nu denetlemesine (normatif sistem) gerek yoktur. 

Sendika ve konfederasyonlar tüzüklerini ve diğer belgele-
ri ilgili valiliğe vermeleri ile birlikte tüzel kişilik kazanırlar 
(Sen.K.6/4). Sendikanın tüzel kişilik kazanabilmesi için valiliğin 
herhangi bir ön inceleme yapmasına ve izin vermesine gerek 
yoktur. 

4-Sendika Çokluğu İlkesi 

Bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir (Sen.K.3/3). 
Sendika çokluğu ilkesi, işçilerin veya işverenlerin kendi işkolla-
rında kurulu bulunan işçi sendikalarından birini seçmeleri ve 
üye olmalarını sağlaması açısından, olumlu sendika hürriyetinin 
bir sonucudur. İşçi veya işverenler, kendi işkollarında kurulu 
bulunan sendikalardan birisine üye olmak istememeleri halinde 
yeni bir sendika da kurabilirler. 

IV- SENDİKALARIN ORGANLARI 

Sendika, sendika şube ve konfederasyonların zorunlu 
organları genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve di-
siplin kuruludur (Sen.K.9/1). Ayrıca, sendika veya konfederas-
yonlar, zorunlu organların görev ve sorumluluklarını devretme-
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mek kaydıyla ihtiyaca göre başka organlar da kurabilirler 
(Sen.K.9/2). Başkanlar kurulu, eğitim kurulu, araştırma kurulu 
gibi çeşitli isimlerde kurulabilecek bu organlara Seçimlik Organ-
lar adı verilir. 

1- GENEL KURUL 

Genel kurul sahip olduğu yetkiler itibariyle işçi kuruluşla-
rının en üst karar ve denetim organıdır. 

a) Genel Kurulların Oluşumu 

Bir tüzel kişi olması itibariyle kural olarak sendikaların
genel kurulları da üyelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Ancak 
sendikaların üye sayılarının oldukça fazla olması, genel kurulla-
rın fiilen üyelerin bir araya gelmesi suretiyle oluşumunu imkân-
sızlaştırmaktadır. Bu nedenledir ki; üye sayısı kanunda öngörü-
len sınırın üstünde olan sendikalar delegelerden oluşur. 

Delege seçimi sendikanın bölge şubesi ve şubesi olup 
olmamasına göre değişiklik gösterir. Delege sıfatı, bir sonraki 
genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar devam eder 
(Sen.K. 10/7). 2821 sayılı Kanun, tabii delegelik yolunu kapa-
mış; sadece konfederasyon, sendika ve sendika şubesi yöne-
tim ve denetleme kurulu üyelerinin bu sıfatla kendi genel kurul-
larına delege olarak katılabilmelerine imkan tanımıştır
(Sen.K.10/6). 

Sendikaya üye olan herkes delege olabilir. Bu nedenle 
sendika tüzüklerine delege seçilebilmeyi engelleyici hükümler 
konulamaz (Sen.K. 10/son). Ancak genel kurulda oy kullana-
bilmek ve delege olabilmek için onaltı yaşını doldurmuş olmak 
zorunludur (Sen.K.14/son). 

İşçi sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak kaydıyla 
(Sen.K.7/b.10) genel kurul kararı ile veya genel kurulun verdiği
yetkiye dayanarak yönetim kurulu kararı ile şube açabilirler 
(Sen.K. 3/son). 
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Sendika şube genel kurulları, esas itibariyle şube faaliyet 
alanındaki işyerlerinde çalışan üyelerden oluşur. İşçi sendikası
şubesinin faaliyet alanındaki işyerlerinde çalışan sendikalı işçi 
sayısı beşyüzü aştığı takdirde, şube genel kurulu delege esası-
na göre yapılır. Genel kurula katılacak delegeler, üyeler tarafın-
dan serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve 
sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir. Şube genel kuru-
luna katılacak delege sayısı yüzden az, ikiyüzelliden çok olma-
mak üzere sendika tüzüğünde belirlenir (Sen.k.10/1).  

İşçi sendikası genel kurulu da kural olarak üyelerden; 
ancak üye sayısı bini geçtiği takdirde delegelerden oluşur. 
Sendika genel kuruluna katılacak delege sayısı ikiyüzden az 
beşyüzden çok olmamak üzere sendika tüzüğünde belirlenir 
(Sen.K.10/3). 

İşçi sendikasının genel kuruluna katılacak delegelerin be-
lirlenmesi sendikanın şubesinin bulunup bulunmamasına göre 
farklı yöntemle yapılır. Şubesi bulunmayan işçi sendikalarında 
delege seçimi şube genel  kurulları için geçerli olan esaslara 
göre, üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve 
döküm esasına göre ve Sen.K.14’de öngörülen yargı gözetimi 
dışında yapılır. Şubesi bulunan işçi sendikası genel kuruluna 
katılacak delegelerin seçimi ise, şube genel kurullarında 
Sen.K.14’de belirtilen esaslara göre yapılır.  

Genel kurul dışında doğrudan üyeler tarafından yapılan 
delege seçiminde hukuka aykırılık bulunması halinde Sen.K. 
63/2’deki genel kural çerçevesinde İş Mahkemesine başvurmak 
ve seçimin iptalini istemek mümkündür. 

b) Genel Kurulun Toplanması

Sendika ve konfederasyonların ilk genel kurul toplantısı-
nın tüzel kişilik kazanmalarından itibaren altı ay içerisinde ya-
pılması gerekir (Sen.K.12/1). Yapılan ilk genel kurul toplantı-
sından sonra, sendika ve konfederasyonların düzenli olarak 
belirli zaman aralıkları ile genel kurul toplantısı yapmaları gere-
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kir. Bu toplantılara Olağan Genel Kurul Toplantısı denir. 
Sen.K.12/2, olağan genel kurul toplantılarının dört yılda bir ya-
pılacağını, ancak tüzüklerde daha kısa toplantı süresinin öngö-
rülebileceğini hükme bağlamıştır. Bu düzenleme, sendika ve 
konfederasyon genel kurullarının yanısıra şube genel kurulları
için de geçerlidir. Ancak şube genel kurullarının olağan genel 
kurul toplantıları merkez genel kurul toplantılarından onbeş gün 
önce yapılmalıdır (Der.K.33/2). 

Sendika ve konfederasyon genel kurullarının bazı önemli 
nedenlerin bulunması halinde, olağan genel kurul toplantısı için 
öngörülen dönemler dışında toplanmasına Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı adı verilir. Sen.K.12/4’e göre, olağanüstü genel 
kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördü-
ğü hallerde yahut genel kurul üye veya delegelerinin beşte biri-
nin yazılı isteği üzerine toplanır. 

Sen.K.12/4’de öngörülen 1/5’lik oran sendika tüzükleri ile 
azaltılabilir. Azınlıkların genel kurulu olağanüstü toplantıya ça-
ğırma yetkisi kamu düzenine ilişkin olduğu için, bu oran artırı-
lamaz veya bu yetki tamamen ortadan kaldırılamaz. 

c) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Genel kurul, sendika ve konfederasyonların en üst organı
olması nedeniyle en yüksek karar alma, en yüksek işleri görme 
ve en yüksek denetleme yetkisine sahiptir. Sen.K.11’de genel 
kurulun görev ve yetkileri şu şekilde sayılmıştır: 

(1) Organların seçimi, 
(2) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşül-

mesi, 
(3) Tüzük değişikliği, 
(4) Yönetim ve denetleme kurullarının ibrası,
(5) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp ay-

nen veya değiştirilerek kabulü, 
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(6) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut 
taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki 
verilmesi, 

(7) Konfederasyonlara üye olma veya üyelikten çekilme, 
(8) Şube açma veya bu konuda yönetim kuruluna yetki 

verme, şubeleri birleştirme veya katılma, 
(9) Aynı türden olmak şartıyla bir başka sendika veya 

konfederasyonla birleşme veya katılma, 
(10) Sendika veya konfederasyonun uluslararası işçi ve-

ya işveren kuruluşlarına üye olması veya üyelikten çekilmesi, 
(11) Feshetme, 
(12) Mevzuatta veya tüzüklerinde genel kurulca yapılma-

sı belirtilen diğer işlerin yerine getirilmesi, başka bir organa 
bırakılmamış konuların karara bağlanması,

(13)  Delege seçiminde uyulacak esasların kanuna aykırı
olmamak üzere düzenlenmesi. 

Şube genel kurulları ise sadece organların seçimi, yöne-
tim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim ve 
denetleme kurulunun ibrası ve mevzuatta veya tüzüklerinde 
genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlerin yerine getirilmesi, 
başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması
hususlarında yetkilidirler. Ancak şube genel kurullarının mali 
konularda ibra yetkisi yoktur (Sen.K.11/son). 

2- YÖNETİM KURULU 

a) Yönetim Kurullarının Oluşumu 

Yönetim kuruluna seçilecek asil ve yedek üye sayısı
sendika tüzüğü ile belirlenir (Sen.K.7/9). Sendikalar Kanununda 
yönetim kurullarının en az ve en çok üye sayısı düzenlenmiştir. 
Buna göre, “Sendika ve sendika şubeleri yönetim kurulları en 
az üç en çok dokuz üyeden, konfederasyonların yönetim kurul-
ları ise en az beş, en çok yirmi dokuz üyeden oluşur” 
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(Sen.K.15). Ayrıca yönetim kuruluna asil üye sayısı kadar ye-
dek üye seçilir (Sen.K.9/3). 

Sendika ve konfederasyon yönetim kurullarının üye sayı-
sı, ayrılmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, 
üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mev-
cut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tara-
fından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması
halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine iş davalarına bak-
makla görevli mahalli mahkeme üyeler arasından seçeceği üç 
kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir 
(Sen.K.17/3). Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde ise 
yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli olan işlemler 
sendika yönetim kurulunca yapılır (Sen.K.17/4). 

b) Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurullarının toplantı zamanı ve nisabı, sendika 
veya konfederasyonun tüzüğünde belirtilir. Ancak toplantı nisa-
bı, üye tamsayısının salt çoğunluğunun altında öngörülemez 
(Sen. K.17/1). 

Yönetim kurulunda karar nisabı, toplantıda hazır bulu-
nanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın
katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış sayılır (Sen.K.17/2). 

Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılarak hazır
üyelerce imzalanır (Sen.K.17/3). 

c) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim kurulunun görev ve yetkilerinin kural olarak sen-
dika ve konfederasyonun tüzüğünde gösterilmesi gerekir 
(Sen.K.7/b.9). Bununla birlikte Sendikalar Kanununda yönetim 
kurullarının başlıca görev ve yetkileri düzenlenmiştir. 
Sen.K.16’ya göre yönetim kurullarının görev ve yetkileri şunlar-
dır: 
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(1)  Konfederasyon, sendika veya sendika şubesinin 
temsil edilmesi veya gerekli gördüğü hâl ve konularda üyelerin-
den bir veya bir kaçına yetki verilmesi veya ilgililerin görevlendi-
rilmesi. Yönetim kurulunun sendikayı temsil yetkisini, sendika-
nın amacı sınırlar. Uygulamada sendikayı temsil yetkisi genel-
likle sendika genel başkanına verilmektedir. 

(2)  Konfederasyon, sendika veya sendika şubesinin ka-
nunların ve tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetilmesi gelir 
ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması ve gelecek 
döneme ait bütçenin hazırlanarak genel kurula sunulması. Bu 
çerçeve içerisinde taşınmazların yönetimi, aidatların toplanma-
sı, sendika tesislerinin üyelerin yararlanmalarına hazır tutulması
ve sendikada çalışacak işçilerin işe alınmaları yönetim kurulu-
nun görevleri arasında sayılabilir. 

(3) Genel kurulca verilecek diğer görevlerin yapılması.

3- DİSİPLİN KURULU 

Disiplin kurulu, sendikanın üyeleri üzerinde otoriteyi sağ-
ladığı organdır. Disiplin kurulu, sendika veya konfederasyonun 
amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hak-
kında soruşturma yapmak ve üyelikten çıkarma dışındaki tüzük-
te öngörülen disiplin cezalarını vermekle görevlidir. Disiplin 
kurulu verdiği cezaları genel kurula ve ilgililere bildirmekle yü-
kümlüdür (Sen.K. 18/2). 

Disiplin kurulu tüzükte gösterilmeyen bir fiilden dolayı
herhangi bir üyeye ceza veremeyeceği gibi, tüzükte gösterilme-
yen bir cezayı da veremez. Disiplin kurulu tüzüğe aykırı davra-
nışta bulunan kişiye savunma hakkını tanımadan disiplin cezası
uygulayamaz. 

Disiplin kurulları en az üç en çok beş üyeden oluşur 
(Sen.K.18/1). Disiplin kurulu toplantıları hakkında yönetim kuru-
lu toplantılarına ilişkin hüküm (Sen.K.17) uygulanır
(Sen.K.18/3). 
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Disiplin kurulu tüzükte öngörülen uyarı, kınama, üyelikten 
geçici çıkarma ve sendika yönetiminin görevden geçici uzaklaş-
tırılması gibi cezalar verebilir. Ancak sendika üyeliğinden çı-
karma cezası verme yetkisi genel kurula aittir ve bu yetkinin 
disiplin kuruluna devri mümkün değildir.   

4- DENETLEME KURULU VE DENETÇİLER 

Denetleme kurulları sendika ve konfederasyonların iç 
denetimini sağlayan organlardır. Denetleme kurulu genel kurul-
ca seçilecek üç denetçiden oluşur. Ancak şubelerde denetleme 
kurulu yerine bir denetçi ile yetinilebilir (Sen.K.19/1). Sendika 
ve konfederasyonlarda denetleme kurulları veya denetçiler 
tarafından yapılacak idari ve mali denetimde yönetim ve işleyi-
şin, gelir ve giderlerin, bunlarla ilgili işlemlerin kanun, tüzük ve 
genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı incelenir 
(Sen.K.47). 

Denetleme kurulunun görev ve yetkileri Sen.K.19/2’de 
düzenlenmiştir. Buna göre denetleme kurulunun başlıca görev 
ve yetkileri şunlardır: 

(1)  Yönetim Kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına 
uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi, 

(2)  Sendika veya konfederasyonun tüzüğüne uygun ola-
rak idari ve mali denetlemede bulunulması,

(3)  Yönetim kurulundan genel kurulun olağanüstü toplan-
tıya çağrılmasının istenmesi, 

(4)  Sendika veya konfederasyonun tüzüğünde gösterilen 
diğer denetleme görevlerinin yapılması,

(5)  Denetleme raporunun hazırlanarak genel kurula su-
nulması.

Denetleme kurulu veya denetçinin çalışma esasları yöne-
tim kurulu toplantılarına ilişkin Sen.K.17 hükmüne uygun olarak 
sendika veya konfederasyonun tüzüğünde belirlenir 
(Sen.K.19/son). 
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V- SENDİKA ÜYELİĞİ 

1- SENDİKA ÜYELİĞİNİN KOŞULLARI 

Sendika kuruculuğunda olduğu gibi, sendika üyeliğinde 
de işçi sendikasına üye olabilmek için ön şart Sendikalar Kanu-
nuna göre işçi niteliğine sahip olmaktır. 

Kurucu olma yasağını belirleyen Sen.K.21’de düzenle-
nen yasak hali, üyelik hakkında da geçerlidir. Bu nedenle kuru-
cu olma yasağı bulunan kişilerin, sendika üyesi olabilmeleri de 
mümkün değildir.  

İşçi sendikasına üye olmak isteyen işçinin onaltı yaşını
doldurmuş olması gerekir. Onaltı yaşını doldurmamış olanların
üyeliği kanuni temsilcilerinin yazılı izninin bulunmasına bağlıdır
(Sen.K. 20/1). Hemen belirtelim ki; bu sınırlama sadece işçi 
sendikası üyeliği için geçerlidir. İşveren sendikasına üyelik hak-
kında böyle bir yaş sınırlaması yoktur. 

Bir işçi sendikasına üye olabilmek için işçi olmak yeterli 
değildir. Ayrıca işçinin üye olmak istediği sendikanın kurulu 
olduğu işkolunda faaliyet gösteren bir işyerinde çalışıyor olması
gerekir. Aynı şekilde işverenin işyeri, üye olmayı düşündüğü
sendikanın işkolunda kurulu olmalıdır. 

İşçi ve işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden 
çok sendikaya üye olamazlar. Birden çok sendikaya üye olun-
ması halinde, sonraki üyelikler geçersizdir (Sen.K.22/1). 

Birden fazla sendikaya üye olma yasağı aynı işkolunda 
kurulu sendikalar açısından geçerlidir. Bu nedenle aynı zaman-
da farklı işkollarında faaliyet gösteren ve çalışan işçi veya işve-
renlerin, farklı işkollarında birden çok sendikaya üye olmalarına 
herhangi bir engel yoktur. Aynı işkolunda aynı zamanda birden 
çok sendikaya üye olunamayacağı hükmü, sendika çokluğu
ilkesi korunduğu ölçüde bireysel sendika hürriyetini zedelemez. 

Yukarıda belirtilen koşulların dışında, sendikalar tüzükle-
rinde, üyelik için ek koşullar öngörebilirler (Sen.K.7/b.5). Örne-
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ğin yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olanlara üye olma yasağı 
getirilebilir. Ancak bu koşulların Anayasaya, kanuna ve demok-
ratik esaslara aykırı olmaması gerekir. Bu nedenle bireysel 
sendika hürriyetini önemli ölçüde sınırlayan veya ortadan kaldı-
ran tüzük hükümleri geçersizdir. 

2- SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI 

İşçi sendikasına üye olabilmek için beş nüsha üye kayıt
fişinin doldurulması ve notere onaylattıktan sonra sendikaya 
verilmesi gerekir (Sen.K.22/3). Kanun koyucu böylelikle sahte 
üyeliklere engel olmayı amaçlamıştır. 

Sendika üyeliği için yukarıda belirttiğimiz yöntemle yapı-
lan başvurudan sonra sendika üyeliği sendika tüzüğünde öngö-
rülen yetkili organın kabulü ile kazanılır. Bu organ genellikle 
sendika yönetim kuruludur. Üyelik başvurusu sendika tarafın-
dan en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi 
kabul edilmiş sayılır (Sen.K.22/3). 

Sendika haklı bir sebep göstermek suretiyle üyelik tale-
bini reddedebilir. İşçinin aynı zamanda aynı işkolunda başka bir 
sendikanın üyesi olması veya işçinin sendikanın kurulu bulun-
duğu işkolu dışında başka bir işkolunda faaliyet gösteren işye-
rinde çalışması gibi sebepler üyelik talebinin reddi için haklı
sebep olarak ileri sürülebilir. Bunun dışında din, dil, ırk, mez-
hep, siyasi düşünce farklılığı üyelik başvurusunun reddi için 
haklı sebep teşkil etmez. 

Üyelik talebi haklı bir sebep gösterilmeden kabul edilme-
yen işçinin, sendikanın bu kararına karşı dava açma hakkı var-
dır. Bu dava kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün 
içinde iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye açılmalıdır. 
Mahkemenin kararı kesindir (Sen.K. 22/3). Otuz günlük dava 
açma süresi hak düşürücü süredir ve hakim tarafından da ken-
diliğinden göz önünde bulundurulur. 
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Mahkemenin sendikaya üye olmak isteyen işçinin talebini 
haklı bulduğu takdirde verdiği karar, sendikanın üyeliğe kabule 
ilişkin irade beyanı yerine geçer. 

Üyeliği kesinleşen işçinin üye kayıt fişinin birer nüshası-
nın sendikaca, onbeş gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına ve işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu Bölge 
Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. Üye kayıt fişinin bir nüshası
da işçinin kendisine verilir (Sen.K. 22/4). 

İşçi sendikası üyeliği yukarıda açıkladığımız yöntemle 
yapılan başvuru ve kabul yolu dışında, sendika kurucusu olma 
(kurucu üyelik) yolu ile de kazanılabilir. Gerçekten sendika ku-
rucuları, sendikanın tüzüğünü yetkili makama vermeleri ile bir-
likte kurulan sendikanın üyeliğini de kazanırlar. Bunun gibi sen-
dikaların katılma veya birleşmeleri halinde, birleşen veya katı-
lan sendikanın üyeleri ayrıca işleme gerek olmaksızın
katılınılan veya meydana getirilen sendikanın üyesi olurlar 
(Sen.K.27/3). 

3- SENDİKA ÜYELİĞİNDEN DOĞAN HAK VE  
BORÇLAR 

a) Üyelik Hakları

Sendika üyeliği, üye ile sendika arasında bir hukuki ilişki 
meydana getirir. Bu hukuki ilişki nedeniyle ortaya çıkan ve ka-
nun ve sendika tüzüğünden kaynaklanan bazı haklar mevcut-
tur. Bu haklara üyelik hakları adı verilir. Bunlar: 

aa) Sendikanın Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı

Üyenin sendikanın faaliyet ve yönetimine katılma hakkı
bireysel sendika hürriyetinin bir gereğidir. Her üyenin oy kul-
lanma ve yönetime aday olma hakkı vardır. Ancak üyeler, dele-
gelerle toplanan genel kurullarda bu haklarını delege olmak 
veya delege seçmek yolu ile kullanırlar. Bu nedenle sendika 
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tüzüklerine delege olmayı engelleyici hükümler konulamaz 
(Sen.K.10/7). 

Ayrıca üyelerin veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği
ile genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilme hakkı
(Sen.K.124), genel kurulda fikir açıklama, teklifte bulunma, 
genel kurul kararlarına karşı yargı yoluna başvurabilme hakkı
(MK.70) bu grup haklara örnek teşkil eder. 

bb) Üyenin Korunmasına İlişkin Haklar 

Sendika üyesinin, sendika veya organlarının hukuk kural-
larına uyulmasını isteme hakkı ve yetkisi vardır. Üyenin bu çer-
çeve içerisinde en önemli hakkı eşit işlem görme hakkıdır. 
Sen.K. 33/son’a göre, “Sendika ve konfederasyonlar faaliyetle-
rinden yararlandırmada, üyeleri arasında eşitliğe uymak zorun-
dadırlar”. Bu hüküm ile sendikaya eşit işlem yapma borcu yük-
lenmiş; üyeye de eşit davranılmasını isteme hakkı tanınmıştır. 
Ancak buradaki eşitlik mutlak eşitlik değil; kişiler arasında farklı-
lıkları göz önünde bulunduran, objektif ve haklı sebeplere da-
yanan nisbi eşitliktir. 

Üyenin eşit işlem görme hakkı, sendikanın faaliyet ve 
yönetimine katılma, tesis ve faaliyetlerinden yararlanma hakla-
rında olduğu gibi, üyelik borçlarının yerine getirilmesinde de 
hüküm ifade eder. 

cc) Sendika Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma 
Hakkı

Sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri Sen.K. 
32’de, sosyal faaliyetleri ise, Sen.K.33’de düzenlenmiştir. Sen-
dika üyeliği, üyeye bu faaliyetlerden yararlanma hakkı verir. 
Ayrıca sendika üyeleri, sağlık, spor tesisleri, kütüphane, lokal 
gibi sendikanın kurduğu tesislerden de yararlanabilirler. 
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b) Üyelik Borçları

Üyelik hukuki ilişkisinden kaynaklanan haklarla birlikte 
üyeye yüklenen borçlar da vardır. Bunlar: 

aa) Sendika Düzenine Uyma Borcu 

Sendikaların amaçlarını gerçekleştirebilmelerinde, sendi-
ka içi düzenin sağlanmasının önemli fonksiyonu vardır. Sendika 
içi düzen ise, üyelerin sendikanın tüzüğüne ve diğer düzenle-
melerine uymaları ile gerçekleşir. Bu nedenle sendika üyeleri 
sendika düzenine uymak zorundadırlar. Sendikanın, tüzüğüne, 
amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden üyeleri hakkında sendika 
tüzüğünde öngörülen cezaları verme yetkisi vardır
(Sen.K.18/2). 

bb) Aidat Ödeme Borcu 

Sendikaların, üyelerinin çalışma ilişkileri içerisinde ortak 
ekonomik ve sosyal hak ve yararlarını koruyabilmeleri, özellikle 
iş mücadelesi yollarına başvurabilmeleri önemli ölçüde mali 
güce sahip olmalarına bağlıdır. Sendikanın başlıca gelir kayna-
ğı ise, üyelerin ödedikleri aidatlardır. 

Aidat ödeme borcu, faaliyeti devam eden sendikalar için 
geçerlidir. Üyenin, faaliyeti durdurulan sendikaya aidat ödeme 
yükümlülüğü yoktur. 

Sendika ve konfederasyonlara, üyelerince ödenecek ai-
datın miktarı tüzükle belirlenir. Bununla birlikte, işçi sendikasına 
işçinin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı bir günlük çıplak ücre-
tini geçemez (Sen. K.23/2,3). Üyelik aidatı kural olarak bütün 
işçiler için eşittir. Ancak ücret farklılığı gibi objektif nedenlere 
dayalı olarak üyeler arasında farklı aidat kararlaştırılabilir. 

Üyelik aidatının belirlenmesinde çıplak ücret esas alınır; 
iş karşılığı olmayan ve işçiye sağlanan ek yararlar göz önünde 
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bulundurulmaz. Ayrıca, doktrinde aidat tutarının hesabında 
işçinin brüt ücretinin esas alınması gerektiği görüşü hakimdir. 

Sendika üyesinden üyelik aidatı dışında başka bir isimde 
aidat alınamaz ve bu doğrultuda bir hükme sendika tüzüğünde 
yer verilemez (Sen.K.23/son). Dolayısıyla, toplu iş sözleşme-
sinde yer alabilecek grev fonu, toplu iş sözleşmesi zammı gibi 
isimlerde aidat alınacağına ilişkin hükümler geçersizdir. 

4- SENDİKA ÜYELİĞİNİ ETKİLEMEYEN HALLER VE 
ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI 

a) Üyeliği Etkilemeyen Haller 

(1) İşçi sendika veya konfederasyonlarının yönetim, de-
netleme ve disiplin kurullarında görev almalarından dolayı işye-
rinden ayrılan işçilerin bu göreve getirildikleri anda üyesi bulun-
dukları sendikalardaki üyelik sıfatları devam eder (Sen.K.24/1). 

(2) Sendikalara üye olma hakkına sahip olanlardan mev-
zuat gereğince bir işletme veya kurumun yönetim kurullarında 
veya benzeri kurullarında işveren, işveren vekili ve işçi temsilci-
si sıfatıyla bulunanların da sendika üyeliği devam eder 
(Sen.K.24/2). 

(3) İşçi sendikası üyesinin geçici olarak işsiz kalması
sendika üyeliğini sona erdirmez (Sen.K.24/4). Hangi sürenin 
geçici olduğu hususunun her olayda dürüstlük kuralı çerçeve-
sinde değerlendirilmesi gerekir. Yargıtay ise bu süreyi bir yıl
olarak kabul etmektedir. 

(4) İşçi sendikası üyesi işçinin, sendikanın faaliyet alanı
içinde kalmak koşulu ile başka bir işyerine geçmesi halinde 
sendika üyeliği de varlığını sürdürür (Sen.K.24/4). 

b) Üyeliğin Askıya Alınması

Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahısların
(er, erbaş, yedek subay) Sendikalar Kanununa göre sahip ol-
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dukları hak ve yükümlülükler silah altında bulundukları süre 
içinde askıda kalır (Sen.K.24/3). Sendika üyesi işçinin askerlik 
işinin sona ermesi ve aynı işkolunda faaliyet gösteren bir işye-
rinde çalışması halinde, sendika üyeliğinden doğan hak ve 
borçlar tekrar işlerlik kazanır. 

5- SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

a) Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi 

Aşağıda belirtilen hallerde sendika üyeliği kendiliğinden 
sona erer. Bunun için ayrıca üyenin irade açıklamasına veya 
sendikanın karar almasına gerek yoktur. 

(1) Sendika üyeliği kişiye sıkı surette bağlı haklardan ol-
ması nedeniyle üyenin ölümü, gaipliğine karar verilmesi veya 
temyiz kudretinin devamlı kaybı halinde üyelik kendiliğinden 
sona erer. Tüzel kişilerin ise fesih veya infisahı halinde, sendika 
üyeliği kendiliğinden ortadan kalkar. 

(2) Sendika üyeliği, kanun veya tüzükte üyelik için öngö-
rülen koşulların ortadan kalkmasıyla sona erer. Örneğin, sendi-
ka üyesi işçinin memur statüsüne geçmesi, çalıştığı işkolunu 
değiştirmesi (Sen.K.25/5) gibi. 

(3) Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum ve sandık-
lardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı veya toptan öde-
me alarak işten ayrılan işçilerle, işkolunu değiştiren işçilerin 
sendika üyeliği sona erer. Çalışmaya devam edenlerin üyeliği
ise etkilenmez. Ancak, sendika şubesi, sendika ve konfederas-
yonların yönetim ve denetim kurullarındaki görevleri sırasında, 
yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alan 
yöneticilerin sendika üyeliği görevleri süresince ve yeniden 
seçildikleri sürece devam eder (Sen.K. 25/son). 

(4) Sendikanın sona ermesiyle birlikte, o sendikaya üye 
olan kişilerin üyelikleri de sona erer. 
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b) Üyelikten Çıkma 

Sendika üyesi, bireysel sendika hürriyetinin gereği olarak 
üyelikten dilediği zaman serbestçe ayrılabilir ve sendikada üye 
kalmaya zorlanamaz.  

Üyenin, üyelikten ayrılma hakkını nasıl kullanacağı 
Sen.K. 25/2’de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre, “çe-
kilme bildirimi noter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve 
istifa edecek kişinin imzasının tasdiki ile olur. Çekilme bildirimi-
nin birer örneği noterlikçe en geç üç işgünü içinde ilgili işvere-
ne, sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına gönderilir”. Bu düzenlemeye uyulmadan 
yapılan sendika üyeliğinden çekilme bildirimleri hüküm ifade 
etmez. Sendika üyeliğinden çekilme, çekilmek isteyen üyenin 
yukarıda belirtilen yöntemle yapılan tek taraflı irade açıklaması
ile gerçekleşir. Bunun için ayrıca sendikanın kabulü gerekli 
değildir. 

Sendika üyeliğinden çekilme, notere başvuru tarihinden 
itibaren bir ay sonra geçerli olur (Sen.K.25/2). Bu bir ay içeri-
sinde sendika üyeliğinden doğan tüm hak ve yükümlülükler 
devam eder ve toplu iş sözleşmesi yetkisinin belirlenmesinde 
bu kişiler sendika üyesi olarak kabul edilirler. 

Sendika üyeliğinin sona ermesi için öngörülen bir aylık
süre emredici niteliğe sahiptir. Sendika tüzüğüne konulacak 
hüküm ile bu süre ortadan kaldırılamaz, uzatılamaz veya kısal-
tılamaz. 

Sendikadan çekilme iradesini açıklayan üyenin, bu bir 
aylık süre içerisinde bir başka sendikaya üye olması halinde, 
yeni sendika üyeliği bu sürenin bitiminde kazanılmış olur 
(Sen.K.25/2). 
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c) Üyelikten Çıkarma 

Sendika üyesinin, sendika üyeliği hukuki ilişkisinden kay-
naklanan borçlarını yerine getirmemesi, örneğin sendika tüzü-
ğüne ve düzenine uymaması veya aidat ödememesi halinde 
sendikanın, tüzüğünde öngörülen disiplin cezalarını uygulama 
yetkisi vardır. Bu çerçeve içerisinde sendikanın üyesi hakkında 
uygulayabileceği en ağır yaptırım üyelikten çıkarmadır.  

Sendika üyeliğinden çıkarmayı gerektiren nedenlerin 
sendika ve konfederasyonların tüzüğünde belirtilmesi gerekir 
(Sen. K.7/b.5). Sendika, tüzükte belirtilen çıkarma nedenleri ile 
bağlıdır. Bunlar dışında başka nedenlere dayanılarak üyenin 
sendikadan çıkarılması mümkün değildir.  

Üyelikten çıkarma yetkisi genel kurula aittir (Sen.K.25/3). 
Genel kurul bu yetkisini bir başka organa, örneğin disiplin kuru-
luna devredemez. 

Sendikadan çıkarma kararının alınabilmesi için, öncelikle 
üyeye hakkında ileri sürülen disiplin suçunun ne olduğunun 
bildirilmesi, savunma için gerekli sürenin kendisine tanınması
ve savunmasının alınması, delillerin değerlendirilmesi gerekir. 
Bir diğer ifade ile, sendika üyeliğinden çıkarma kararının alın-
ması, demokratik esaslara ve iyi niyet kurallarına uygun olmalı-
dır. Ayrıca üyelikten çıkarma kararının verileceği genel kurul 
toplantısının kanunda ve sendika tüzüğünde öngörülen yönte-
me uygun olarak yapılmış olması gerekir. 

Usulüne uygun olarak alınan çıkarma kararı, üyelikten 
çıkarılan kişiye, ilgili işverene, işyerinin bağlı bulunduğu Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ve Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir (Sen.K.25/2,3). 

Sendikadan çıkarılan üye, çıkarma kararına karşı otuz 
gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede 
itiraz edebilir (Sen.K.25/3). Sendika üyeliğinden çıkarılan kişinin 
yanısıra, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bölge Müdürlüğünün de bu karara karşı aynı süre 
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içerisinde itiraz etme hakkı vardır. Gerek üye gerek Bölge Mü-
dürlüğünün itirazı için geçerli olan otuz günlük süre hak düşürü-
cü süredir. 

İtiraz halinde mahkeme öncelikle çıkarma nedeni olarak 
beyan edilen olayların gerçekleşip gerçekleşmediğini; ardından 
gerçekleştiğine kanaat getirdiği olayların sendika tüzüğü uya-
rınca üyelikten çıkarmayı gerektirip gerektirmediğini araştırma-
lıdır. Mahkeme uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara 
bağlamak zorundadır (Sen.K.25/3). 

Sendika üyeliği, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar de-
vam eder (Sen.K.25/3). Buna göre, çıkarma kararına süresi 
içinde itiraz edilmemişse otuz günlük itiraz süresinin bitiminde, 
itiraz edilmişse mahkemenin çıkarma kararını onaylamasıyla 
birlikte üyelikten çıkarma kararı hüküm doğurur. Ancak mah-
keme itirazı haklı bulursa, bu durumda üyelik, çıkarma kararı
dikkate alınmaksızın kesintisiz devam etmiş olur. 

VI- SENDİKA YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ

Sendikalar Kanunu, sendika ve konfederasyonların yöne-
tim kurullarında veya başkanlığında görev aldığı için işinden 
ayrılan işçilerin belirli şartların gerçekleşmesi halinde tekrar eski 
işlerine dönebilmelerine imkan sağlamıştır.  

Sendika ve konfederasyonların yönetim kurulu üyeliği
veya başkanlığı görevinde bulunanlar için öngörülen güvence-
den yararlanabilme koşulları şunlardır: 

(1) İşçinin, işçi sendikası ve konfederasyonun yönetim 
kurulunda veya başkanlığında görev aldığı için kendi isteği ile 
işyerinden ayrılmış olması,

Sendikalar Kanununda düzenlenen sendika yöneticiliği
güvencesi profesyonel sendika yöneticileri için geçerlidir. Bir 
başka ifade ile işçi sendikası veya konfederasyonu yönetim 
kurullarında veya başkanlığında görev aldığı için  işinden ayrıl-
mış olan işçileri kapsar. Sendika yöneticisi olmasına rağmen iş
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sözleşmesi devam eden işçiler (amatör sendika yöneticileri) ise 
Kanunda öngörülen güvenceden yararlanamazlar. Bu işçilere 
karşı sendikal nedenlerle ayrım yapıldığı veya iş sözleşmeleri 
sendikal nedenlerle sona erdirildiği takdirde, sıradan bir işçinin 
sahip olduğu güvenceye ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Bu görevin seçime girmemek, yeniden seçilmemek 
veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle sona ermiş olması,

Doktrinde bu üç hâl dışında, sendikanın feshi, birleşme 
ve katılma gibi sebeplerle görevi sona eren yöneticinin de bu 
güvenceden yararlanması gerektiği görüşü ileri sürülmektedir. 

(3) İşçinin, yönetim kurulundaki veya başkanlığındaki gö-
revleri ile ilgili fiillerden hüküm giymemiş olması,

(4) Yöneticilik görevinin sona ermesinden itibaren üç ay 
içerisinde işe alınmak için işverene başvurmuş olması zorunlu-
dur. Bu sürenin geçmesiyle birlikte, başvuru hakkı ortadan kal-
kar. 

Yukarıdaki şartların gerçekleşmesi halinde işveren talep 
tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde bu işçileri o andaki 
şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir başka işe, 
diğer isteklilere nazaran öncelik vererek almak zorundadır. Bu 
takdirde işçinin eski kıdem hakları ve ücreti saklıdır
(Sen.K.27/1). İşverenin tekrar işe alma yükümlülüğünün doğa-
bilmesi için işyerinde boş yer bulunması gerekli değildir. 

İşverenin, yöneticilik güvencesine ilişkin hükme aykırı
davranması halinde sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından 
büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarından 
az olmamak üzere ağır para cezasına hükmedilir 
(Sen.K.59/b.l2). 
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VII- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNİN GÜVENCESİ

1- GENEL OLARAK İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ 

a) Atanması, Sayısı ve Nitelikleri 

İşyeri sendika temsilcileri, toplu iş sözleşmesi yapmak 
üzere yetkisi kesinleşen işçi sendikası tarafından atanırlar 
(Sen.K.34/1). Sendika, işyeri sendika temsilcisi tayin etme yet-
kisini, toplu iş sözleşmesi devam ettiği süre içerisinde istediği
zaman kullanabilir.  

Sendikanın atayabileceği temsilci sayısı işyerinde çalışan 
işçi sayısına göre değişir. İşyerinde işçi olarak çalışan, taraf 
sendikaya üye olan veya olmayan tüm işçiler, atanacak temsilci 
sayısının belirlenmesinde dikkate alınır. Sen.K.34/1’e göre, 
işyerinde işçi sayısı elliye kadar ise bir, ellibir ile yüz arasında 
ise en çok iki, yüzbir ile beşyüz arasında ise en çok üç, 
beşyüzbir ile bin arasında ise en çok dört, binbir ile ikibin ara-
sında ise en çok altı, ikibinden fazla ise en çok sekiz temsilci 
atayabilir. Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak görevlendiri-
lir. Sendika işyerinde temsilci olarak atadığı üyelerinin kimlikle-
rini onbeş gün içinde işverene bildirmek zorundadır
(Sen.K.34/1). Atanacak temsilci sayısının belirlenmesinde, a-
tama tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçi sayısı esas alınır. 

Sendika, kanunda en çok miktarı gösterilen sayıda tem-
silciyi işyerinde çalışan üyeleri arasından seçer. Bu nedenle 
işyerinde çalışmayan bir sendika üyesi veya işyerinde çalışan 
ancak sendika üyesi olmayan kişiler temsilci olarak atanamaz. 

İşyeri sendika temsilcisinin, kurucu olabilmek için gerekli 
olan ve Sen.K.5’de belirtilen koşullara sahip olması gerekir 
(Sen.K.34/2). Ancak bunun dışında sendika tüzüklerine veya 
toplu iş sözleşmesine konulacak hüküm ile, işyeri sendika tem-
silcileri için başkaca koşullar da aranabilir. 
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b) Görev ve Yetkileri 

İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri Sen.K.35’de dü-
zenlenmiştir. Buna göre, “İşyeri sendika temsilcileri ve 
baştemsilci işyerine münhasır kalmak kaydı ile işçilerin dilekle-
rini dinlemek ve şikayetlerini çözümlemek, işçi ve işveren ara-
sındaki işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışını devam 
ettirmek, işçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, iş kanunları
ve toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının uygu-
lanmasına yardımcı olmakla görevlidir...”. 

Temsilcinin yukarıda belirtilen görevlerinin dışında, İş 
Kanunu ve bununla ilgili mevzuattan doğan görevleri de vardır. 
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 10. maddesine göre, temsilciler 
izin kuruluna işçi üye seçiminde ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Kurulları Hakkında Tüzük uyarınca da bu kurullarda görevlendi-
rilmişlerdir. Bunların dışında toplu iş sözleşmeleri, sendika tü-
züğü ve yönetmelikleri ile de işyeri sendika temsilcilerine çeşitli 
görev ve yetkiler verilebilir. İşyeri sendika temsilcileri tüm bu 
görevleri yerine getirirken ve yetkileri kullanırken iş disiplinini 
bozmamak ve işyerindeki işleri aksatmamak zorundadırlar 
(Sen.K.35). 

Görüldüğü üzere, sendika temsilcisinin esas itibariyle gö-
revi, işçi-işveren, işveren-sendika ve sendika-işçi arasında iliş-
kiyi kurmak ve işbirliğini sağlamaktır. 

c) İşyeri Sendika Temsilciliği Sıfatının Sona Ermesi 

Temsilcilik görevi, sendikanın yetkisi devam ettiği sürece 
devam eder (Sen.K.35). Bu nedenle işyeri sendika temsilcisi 
atamış olan sendikanın toplu iş sözleşmesinin sona ermesine 
rağmen toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi devam ediyorsa, 
işyeri sendika temsilciliği sıfatı da buna bağlı olarak devam 
eder. Yeni yapılacak toplu iş sözleşmesi yetkisinin bir başka 
sendikaya ait olması halinde ise, toplu iş sözleşmesinin sona 
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ermesi ile birlikte işyeri sendika temsilcisinin görevi de sona 
erer. 

Bunun dışında temsilcilik görevi işyeri sendika temsilcisi-
nin çalıştığı ve temsilci olarak tayin edildiği işyerinin işveren 
tarafından temsilcinin rızası ile değiştirilmesi, temsilcinin iş söz-
leşmesinin fesih veya fesih dışında sona erme sebepleri ile 
(ölüm, tarafların anlaşması, sürenin dolması) ortadan kalkması,
işyeri sendika temsilcisinin atanması için gerekli olan koşullar-
dan birisini kaybetmesi, sendika üyeliğinin sona ermesi ve tem-
silciyi tayin eden sendikanın bu sıfatı geri alması hallerinde de 
sona erer. Nihayet, işyeri sendika temsilciliği niteliği, temsilcinin 
kendi iradesiyle bu görevden ayrılması ile birlikte ortadan kal-
kar. 

d) İşyeri Sendika Temsilcilerinin İş Güvencesi 

İşyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli iş akdinin işve-
ren tarafından feshinde İş Kanunu hükümleri uygulanır
(Sen.K.30/1). İş Kanununun 18/3,b hükmüne göre, işyeri sendi-
ka temsilciliği yapmak fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz.  

İşverenin bir işyeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesini 
feshetmesi halinde temsilci, İş K.20’de öngörülen yöntemle 
dava açabilecek ve işe iadesini talep edebilecektir. Mahkeme-
nin feshin geçersizliğine karar vermesine rağmen işveren tara-
fından bir ay içinde işe başlatılmazsa, işverenin ödemesi gere-
ken tazminat miktarı işçinin bir yıllık ücretinden az olamayacak-
tır (Sen.K.30/1). Kanaatimce, otuz ya da daha az işçi çalıştırılan 
işyerinde çalışan ya da altı ay veya daha kıdemi bulunan işyeri 
sendika temsilcisi bu tazminat hakkından da yararlanamaz. 

İşveren yazılı onayı olmadıkça işyeri sendika temsilcisi-
nin çalıştığı işyerini değiştiremez veya işinde esaslı bir tarzda 
değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır
(Sen.K.30/2). 
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VIII- SENDİKALARIN FAALİYETLERİ

Sendika ve konfederasyonların serbest faaliyetleri Sen-
dikalar Kanununda iki madde halinde düzenlenmiştir. 
Sen.K.32’de, sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri, 
33. maddede ise sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyet-
leri hükme bağlanmıştır. Sendika ve konfederasyonların yasak 
faaliyetleri ise Sen.K.37-39’da yer almıştır. 

Sen.K.33/1, “Sendika ve konfederasyonlar tüzel kişi ola-
rak genel hükümlere göre sahip oldukları yetkilerden başka 
aşağıda belirtilen faaliyetlerde de bulunabilirler” hükmü ile sen-
dika ve konfederasyonların niteliklerine uygun düştüğü ölçüde 
gerçek kişiler için öngörülen temel hak ve hürriyetlerden yarar-
lanabileceğine işaret etmiştir.  

Sendika ve konfederasyonlar tüzel kişi olarak genel hü-
kümlere göre sahip oldukları yetkilerden başka, aşağıda belirti-
len faaliyetlerde de bulunabilirler:                                                                      

1. Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerde sosyal sigorta-
lar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılması ile ilgili olarak 
üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak,                                                              

2. Kanun ve uluslararası andlaşma hükümlerine göre top-
lanan kurullara temsilci göndermek,                                                                 

3. İşçilerin veya işverenlerin mesleki bilgilerini artıracak, 
milli tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel verimliliğin artması-
na hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık ve 
spor tesisleri, kütüphane, basım işleri için gerekli tesisleri kur-
mak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri 
için imkânlar sağlamak,                                                   

4. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile evlenme, 
doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve 
eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit 
mevcudunun yüzde beşinden fazla olmamak kaydıyla bu san-
dıklara kredi vermek,                                                      
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5. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için 
kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun 
yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi 
vermek,                                                  

6. Üyelerinin meslekî eğitim, bilgi ve tecrübelerini yük-
seltmek için çalışmak; teknik ve meslekî eğitim tesisleri kurmak,  

7. Nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak 
kaydı ile sınaî ve iktisadî teşebbüslere yatırımlar yapmak, 

8. Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin meyda-
na gelmesinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun 
%10 unu aşmamak kaydıyla doğrudan veya yetkili makam ara-
cılığıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesis-
leri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynî 
ve nakdî yardımda bulunmak.              

Sendika ve konfederasyonlar faaliyetlerinden yararlan-
dırmada, üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadırlar.  

 



Üçüncü Bölüm 
 

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 

I. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI 

A- Kavram 

İş kazası,

• Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada 

• İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla 

• Sigortalının işven tarafından görev ile başka bir yere 
gönderilmesi yüzünden asıl işinin yapmaksızın geçen 
zamanlarda 

• Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ay-
rılan zamanlarda 

• Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldı-
ğı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında 
meydana gelen kazalardır (506 SK. Md.l l/A). 

Meslek hastalığı,

Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan 
bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici 
veya sürekli hastalık, sakatlı veya ruhi arıza halleridir (506 SK. 
Md.l l/B). 

B. Hak Kazanma Koşulları

İşe başlamış olmak yeterli olup ayrıca belirli bir süre prim 
ödenmiş olması gerekliliği yoktur. 

C. Sağlanan Haklar 

• Sağlık yardımları yapılır. 

• Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilir. 

• Sürekli iş göremezlik hallerinde gelir bağlanır. 
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• Protez araç ve gereçleri sağlanır, takılır, onarılır ve ye-
nilenir. 

• Sağlık hizmeti ve protez sağlanması için sigortalı baş-
ka yere gönderilir. 

• Yurt içinde tedavisi mümkün olmayanlar Sağlık Kurulu 
raporu ile yurt dışına gönderilir. 

• Cenaze masrafı karşılığı verilir. 

• Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanır
(506 SK. Md.12). 

II. HASTALIK SİGORTASI  

A. Kavram 

Hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan 
herhangi bir kaza veya hastalık sonucu iş göremez hale gelme 
veya tedaviye ihtiyaç duyma halidir. 

B. Hak Kazanma Koşulları

Sağlık Hizmetlerinde: 
• Tedavi gerekliliği doğuran bir hastalık hali ortaya çık-

mış olmalıdır. 

• Belirli bir bekleme süresi tamamlanmış olmalıdır. Si-
gortalıya sunulacak edimlerde hastalığın anlaşıldığı ta-
rihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün hastalık sigor-
tası primi ödenmiş olması gerekir (506 SK. Md.32/son). 
Yurt dışında tedavi gerekliği halinde bu süre 300 güne 
uzamaktadır (506 SK. Md. 32/E). Eş ve çocuklara su-
nulacak sağlık hizmetlerinde aranan prim ödeme gün 
sayısı en az 120 gündür (506 SK. Md. 35/2). Sürekli iş
göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta 
olanlar ile söz konusu kişilerin eş, çocuk, ana ve baba-
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ları başkaca bir koşul aranmaksızın bulundukları ko-
num gereği hak sahibi sayılırlar (506 SK. Md.36). 

• Vizite kağıdı/sağlık karnesi ile talepte bulunmak ge-
reklidir. 

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde: 

• Tedavi veya istirahat gereklikliliği doğuran bir iş göre-
mezlik ortaya çıkmış olmalıdır. 

• Belirli bir bekleme süresi tamamlanmış olmalıdır. Has-
talığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 
120 gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması gerekir 
(506 SK. Md. 37). 

C. Sağlanan Haklar 

Sağlık yardımı.

• Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde 
başka yere gönderme. 

• Gerekli hallerde (sadece sigortalı için) yurt dışına gön-
derme 

• Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması ve 
yenilenmesi. 

• Geçici iş göremezlik süresince (sadece sigortalı için) 
günlük ödenek verilmesi (506 SK.Md.32). 

III. ANALIK SİGORTASI 

A. Kavram 

Orta noktası doğum olup gebeliğin tespiti ile başlayan ve 
lohusalık dönemini de kapsayan zaman dilimi için analık nite-
lemesi yapılabilir. 
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B. Hak Kazanma Koşulları

• Analık hali gerçekleşmelidir. 

• Belirli bir bekleme süresi dolmuş olmalıdır. Sigortalının
kendisi için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 
gün analık sigortası primi ödenmiş olmalıdır. Sigortalı
erkeğin eşi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 
120 gün analık sigortası primi ödenmiş olmalıdır (506 
SK. Md.48). 

• Sigortalı Kurumdan talepte bulunmalıdır. 

C. Sağlanan Haklar 

• Gebelik muayenesinin yapılması ve gerekli sağlık yar-
dımlarının sağlanması.

• Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması.

• Analık sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir yere 
gönderilmesi. 

• Gebelik ve doğum yardımlarının sağlanamadığı durum-
larda maktu para yardımı yapılması.

• Emzirme yardım parası verilmesi. 

• Sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra işinden 
kaldığı günler için ödenek verilmesi (506 SK. Md. 43, 
46). 

IV. MALULİYET SİGORTASI 

A. Kavram 

Herhangi bir nedenle çalışma gücünü en az 2/3 oranında 
yitiren çalışanlar ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu 
meslekte kazanma gücünü en az / 60 oranında yitiren çalışanlar 
malul sayılır (506 SK. Md.53). 
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B. Hak Kazanma Koşulları

• Maluliyet kişi çalışmaya başladıktan sonra ortaya çık-
mış olmalıdır. 

• Maluliyet Kurum hastanelerince düzenlenen sağlık ku-
rulu raporu ile saptanmış olmalıdır. 

• Sigortalı için toplam olarak 1800 gün malûllük, yaşlılık
ve ölüm sigortası primi ödemiş olmalıdırlar. Veya en az 
5 yıldan beri sigortalı bulunup sigortalılık süresinin her 
yılı için ortalama olarak 180 gün malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortası primi ödenmiş olmalıdır (506 SK. 
Md.54). 

• Sigortalı işten ayrılmış olmalıdır. 

• Kuruma yazılı müracaat gereklidir. 

C.  Sağlanan Haklar 

1.  Aylık
Sigortalıya ortalama yıllık kazancının % 60'ının 1/12'si 

oranında malullük aylığı bağlanır. Eğer başka birinin bakımına 
muhtaç ise oran % 70'e çıkarılır (506 SK. Md.55). Sigortalı
Kurum tarafından sakatlığında artma veya azalma meydana 
gelip gelmediğini belirlemek amacıyla zaman zaman sağlık
kontroluna tabi tutulur. Ortaya çıkan duruma göre, aylık artırılır
(başka birinin bakımına muhtaç hale gelme), azaltılır (başka 
birinin bakımına muhtaç olma halinin son bulması) veya kesilir 
(sakatlığın kalkması)(506 SK. Md. 57). Bu aylığı almakta iken 
çalışanlara yapılmakta olan ödeme durdurulur (506 SK. Md. 
58). 
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2. Sağlık Edimleri 

Emekli edilen malullere ayrıca eş, çocuk, ana ve babala-
rına hastalık sigortası kapsamında sağlık edimi sunulur (506 
SK. Md. 36). 

3. İse Alıştırma 

Çalışma gücünü artırabileceği umulanlara kurum işe alış-
tırma hizmeti sunulur. Kurum bu hizmeti kendi sağlık tesislerin-
de sunar veya rehabilitasyon merkezlerinde sunulmasını sağ-
lar. Mümkün ise kişi kendi mesleğini tekrar yapabilir hale getir-
meye çalışılır. Bu mümkün değilse yeni bir meslek kazandırıl-
maya çalışılır (506 SK. Md. 122). 

V. YAŞLILIK SİGORTASI 

A. Kavram 

Kaza, hastalık ve sakatlık gibi sosyal riskler dışında kişi-
nin yaşamında gördüğü işin ekonomik değerinin (iş görme ka-
pasitesinin) azaldığı varsayılan zaman noktası yaşlılık sigortası
anlamında yaş olarak tanımlanabilir. 

B. Hak Kazanma Koşulları

• İşten ayrılmak. 
• Talepte bulunmak. 
• Gereken yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigorta süre-

sine ulaşmak. 
Bu koşulu yeni ve eski sigortalılar açısından ayrı ayrı ele 

almak gerekir. 
Yeni sigortalılar (8.9.1999'dan sonra ilk defa sigortalı olan-

lar) açısından yaşlılık aylığı koşulları
• Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve en az 
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7000 gün (19 yıl 5 ay 10 gün) malûllük, yaşlılık, ölüm 
sigortası primi ödemek, veya; 

• Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak, 25 yıl-
dan beri sigortalı olmak ve en az 4500 gün (12 yıl 6
ay) malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi ödemiş ol-
mak gerekmektedir (506 SK. Md.60/A). 

Eski sigortalılar(8.9.1999'dan önce sigortalı olanlar) açı-
sından yaşlılık aylığı koşulları

Belirtilen tarihten önce sigorta kaydı olanlar için gerekli 
koşullar sigorta süreleri dikkate alınarak ayrı ayrı açıklanmak 
gerekmektedir. 
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20-25 Yıllık Sigortalılık Süresi Açısından Erkek 
Sigortalılar İçin 

23.05.202'deki 
Doldurulmuş

Sigortalılık Süresi 

Sigortalı İşe Giriş
Tarihi 

Gerekli 
Sigortalılık

Süresi 

Doldurulacak 
Yaş

Ödenecek 
Prim Günü 

25 yıl ve daha fazla 08.09.1974'den önce 25 - 5000 

23 yıl (dahil) - 25 yıldan 
az 09.09.1976-23.05.1979 25 44 5000 

21 yıl 6 ay (dahil) - 23 
yıldan az 24.05.1979-23.11.1980 25 45 5075 

20 yıl (dahil) - 21 yıl 6
aydan az 24.11.1980-23.05.1982 25 46 5075 

18 yıl 6 ay (dahil) - 20 
yıldan az 24.05.1982-23.11.1983 25 47 5150 

17 yıl (dahil) - 18 yıl 6
aydan az 24.11.1983-23.05.1985 25 48 5225 

15 yıl 6 ay (dahil) - 17 
yıldan az 24.05.1985-23.11.1986 25 49 5300 

14 yıl (dahil) - 15 yıl 6
aydan az 24.11.1986-23.05.1988 25 50 5375 

12 yıl 6 ay (dahil) - 14 
yıldan az 24.05.1988-23.11.1989 25 51 5450 

11 yıl (dahil) - 12 yıl 6
aydan az 24.11.1989-23.05.1991 25 52 5525 

9 yıl 6 ay (dahil) - 11 
yıldan az 24.05.1991-23.11.1992 25 53 5600 

8 yıl (dahil) - 9 yıl 6
aydan az 24.11.1992-23.05.1994 25 54 5675 

6 yıl 6 ay (dahil) - 8 
yıldan az 24.05.1994-23.11.1995 25 55 5750 

5 yıl (dahil) - 6 yıl 6
aydan az 24.11.1995-23.05.1997 25 56 5825 

3 yıl 6 ay (dahil) - 5 
yıldan az 24.05.1997-23.11.1998 25 57 5900 

2 yıl 8 ay 15 gün 
(dahil)- 3 yıl 6 aydan 

az 
24.11.1988-08.09.1999 25 58 5975 

- -09.09.1999'dan sonra 19 yıl 5 ay 10 
gün 60 7000 
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Kadın Sigortalılar İçin 

23.05.2002'deki 

Doldurulmuş
Sigortalılık Süresi 

Sigortalı İşe Giriş Tarihi
Gerekli 

Sigortalılık
Süresi 

Doldurulacak 

Yaş

Ödenecek  

Prim Günü 

20 yıl ve daha fazla 08.09.1981 ve öncesi 20 - 5000 

18 yıl (dahil)-20 yıldan 
az 09.09.1981-23.05.1984 20 40 5000 

17 yıl (dahil)- 18 yıldan 
az 24.05.1984-23.05.1985 20 41 5000 

16 yıl (dahil) - 17 yıldan 
az 24.05.1985-23.05.1986 20 42 5075 

15 yıl (dahil) - 16 yıldan 
az 24.05.1986-23.05.1987 20 43 5150 

14 yıl (dahil)- 15 yıldan 
az 24.05.1987-23.05.1988 20 44 5225 

13 yıl (dahil) - 14 yıldan 
az 24.05.1988-23.05.1989 20 45 5300 

12 yıl (dahil) - 13 yıldan 
az 24.05.1989-23.05.1990 20 46 5375 

11 yıl (dahil)- 12 yıldan 
az 24.05.1990-23.05.1991 20 47 5450 

10 yıl (dahil)- 11 yıldan 
az 24.05.1991-23.05.1992 20 48 5525 

9 yıl (dahil)- 10 yıldan 
az 24.05.1992-23.05.1993 20 49 5600 

8 yıl (dahil)-   9 yıldan 
az 24.05.1993-23.05.1994 20 50 5675 

7 yıl (dahil) -   8 yıldan 
az 24.05.1994-23.05.1995 20 51 5750 

6 yıl (dahil) - 7 yıldan 
az 24.05.1995-23.05.1996 20 52 5825 

5 yıl (dahil) -   6 yıldan 
az 24.05.1996-23.05.1997 20 53 5900 

4 yıl (dahil) - 5 yıldan 
az 24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975 

3 yıl (dahil) -    4 yıldan 
az 24.05.1998-23.05.1999 20 55 5975 

2 yıl 8 ay 15 gün (dahil) 
- 3 yıldan az 24.05.1999-08.09.1999 20 56 5975 

2 yıl 8 ay 15 günden az 09.09.1999'dan sonra 19 yıl 5 ay 
10 gün 58 7000 
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15 yıllık sigortalılık süresi açısından 

15 yıllık sigortalılık süresini, 3600 prim gününü ve 50 
yaşını;

� 23.5.2002 de gerçekleştirmiş olan kadınlar diledikleri 
tarihte, 

� 24.5.2002 - 23.5.2005 tarihleri arasında gerçekleştirecek 
kadınlar 52 yaşını,

� 24.5.2005 - 23.5.2008 tarihleri arasında gerçekleştirecek 
kadınlar 54 yaşını,

� 24.5.2008 - 23.5.2011 tarihleri arasında gerçekleştirecek 
kadınlar 56 yaşını,

� den  sonra  gerçekleştirecek  kadınlar  58  yaşını dol-
durunca  yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır. 

Benzer bir düzenleme erkek sigortalılar için de geti-
rilmiştir. Buna göre, 15 yıllık sigortalılık süresini, 3600 
prim gününü ve 55 yaşını;

� 23.5.2002'de gerçekleştirmiş olan erkekler diledikleri 
tarihte, 

� 3.5.2005 tarihleri arasında gerçekleştirecek erkekler 56 
yaşını,

� 24.5.2005 - 23.5.2008 tarihleri arasında gerçekleştire-
cek erkekler 57yaşını,

� 24.5.2008 - 23.5.2011 tarihleri arasında gerçekleştire-
cek erkekler 58 yaşını,

� 24.5.2011 - 23.5.2014 tarihleri arasında gerçekleştire-
cek erkekler 59 yaşını,

� 24.5.2014'den sonra gerçekleştirecek erkekler 60 yaşını
doldurunca, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır. 
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C. Sağlanan Haklar 

• Yaşlılık aylığı.
• Toptan ödeme (Yaşlılık aylığına hak kazanamayanlar 

için). 
• Sağlık edimi. 
• Vergi iadesi. 

D. Borçlanma 

Halen yürürlükte bulunan herhangi bir hizmet borçlan-
ması yasası mevcut değildir. Ancak, askerlikte geçen süreler 
için, grev ve lokavtta geçen süreler için ayrıca, yurt dışında 
geçen süreler için bu olanak mevcuttur. Askerlik borçlanma-
sında sevk ve terhis tarihleri arasında kalan tüm süre esas 
alınır. Ancak, sigortalı dilerse bu sürenin tamamı yerine bir 
kısmını borçlanabilir. Ödenecek tutar talep tarihindeki prime 
esas kazancın alt sınırına göre hesaplanacak malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primi dikkate alınarak belirlenir. Borç tebliğ
tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenmelidir. Askerlik çalışma 
hayatına girmezden önce yapılmış ise, ödeme sigorta süresinin 
önceye gitmesini sağlayacaktır (506 SK. Md. 60/F-l, 2, 4). 

Sigortalılar grev ve lokavtta geçen süreleri bu uygulama-
ların sona ermesinden itibaren 6 ay içinde talepte bulunarak 
borçlanabilirler. Hesaplanacak meblağın da keza 6 ay içinde 
ödenmesi gerekir (506 SK. Md. 60/F-3, 5). 

Yabancı bir ülkede çalışmış veya ev kadını olarak bu-
lunmuş Türk Vatandaşları en geç yurda kesin dönüş yaptıktan 
itibaren iki yıl içinde borçlanmak için başvurabilirler. Talepte 
bulunmak için yurda kesin dönüş yapmış olmak gerekmez. 
Ancak, aylığın bağlanabilmesi için yurda kesin dönüş yapmış 
olmak gerekmektedir. Talep yurt dışına çıkmadan önce son 
defa prim/kesenek ödenen kuruma yapılır. Ödenecek tutar her 
gün karşılığı iki dolar sayılarak bulunur. (3201 SK). 
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VI. ÖLÜM SİGORTASI 

A. Kavram 

İş kazası ve meslek hastalığı dışında gerçekleşen beyin 
ölümü hali bu sigorta dalı anlamında ölüm sayılır. 

Hak Kazanma Koşulları

• Sigortalının ölümü. 
• Talep. 
• Belirli bir bekleme süresinin gerçekleşmiş olması: Sigor-

talı toplam olarak 1800 gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası
primi ödemiş olmalıdır. En az 5 yıldan beri sigortalı olup sigorta-
lılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün prim ödemiş
olmak de yeterli sayılmaktadır. Nihayet, hak kazanılıp bağlan-
mamış, bağlanmış ancak çalışıyor olma nedeniyle kesilmiş
veya ödenmekte olan bir malûllük veya yaşlılık aylığının varlığı 
da hak sahiplerine ölüm sigortasından hak kazandırmaktadır
(506 SK. Md. 66). 

C. Sağlanan Haklar 

1. Aylık

Dul eş aylığı: Resmi nikahlı eş, tekrar evlenmediği süre-
ce bu aylığa hak kazanır. Çalışıyor olması ya da herhangi bir 
sosyal güvenlik kurumundan aylık alıyor olması dul eş aylığının
bağlanmasına engel teşkil etmez (506 SK. Md. 68/V). 

Yetim erkek çocuğu aylığı: 18 yaşından küçük erkek ço-
cukları bu aylığa hak kazanır. Orta öğrenim yapanlarda aylık
ödeme yaş sınırı 20, yüksek öğrenim öğrencilerinde ise 25 
olarak belirlenmiştir. Çalışamayacak derecede sakatlık halinde 
kişiye herhangi bir sosyal sigorta kurumundan bağlanmış bir 
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gelir veya aylık yok ise, yaş sınırı aranmaksızın yetim aylığı 
ödenir (506 SK. Md. 68/I-C). 

Yetim kız çocuğu aylığı: Bekar veya dul olan ve çalış-
mayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya 
gelir almayan kız çocuklarına herhangi bir yaş sınırı söz konusu 
olmaksızın yetim aylığı bağlanır (506 SK. Md. 68/I-C). 

Ana baba aylığı: Çalışmayan, herhangi bir sosyal gü-
venlik kurumundan aylık veya gelir almayan ana ve babaya da 
ebeveyn aylığı bağlanabilir. Ancak, bunun için eş ve çocuklara 
bağlanacak aylıklardan sonra kalan meblağ sigortalıya ait aylığı 
aşmıyor olmalıdır (506 SK. Md. 69). 

2. Sağlık Edimleri 

Kurumdan gelir ve aylık almakta olanlar ile onların eş,
çocuk, anne ve babaları da sağlık sigortası kapsamında bu-
lunmaktadırlar (506 SK. Md. 36/A-a). 

3. Toptan Ödeme 

Sigortalının hak sahipleri aylık bağlanmasına hak kaza-
namadıkları takdirde kendilerine toptan ödeme yapılmaktadır. 
Toptan ödeme sigortalının hesabına yatan maluliyet, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primlerinin işçi ve işveren payları toplamından 
oluşur (506 SK. Md. 71). 

4. Cenaze Yardımı

500 göstergenin katsayı ile çarpımına eşit miktarda ol-
mak üzere aile fertlerine ödenir. 
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5. Evlenme Yardımı

Yetim aylı almakta olan kız çocuğu evlenince aylığı kesi-
lir. Ancak, kendisine aylığının iki yıllık tutarı topluca evlenme 
yardımı olarak verilir (506 SK. Ek Md. 12). 

VII. İŞSİZLİK SİGORTASI 

A. Kavram 

Bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve 
yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru 
olmaksızın işini kaybeden sigortalılar işsiz sayılır (4447 SK. Md. 
47/c). 

B.  Hak Kazanma Koşulları

• Çalışan kişi işsizlik sigortası kapsamında çalışırken iş-
siz kalmalıdır. 
Hizmet sözleşmesi işçinin kendi kusuru ve iradesi dı-
şında son bulmuş olmalıdır (4447 SK. Md. 51/a-d). 

• Bekleme süresinin dolması.
Hizmet akitlerinin son bulmasından önceki son üç yıl
içinde en az 600 gün (20 ay) sigortalı olarak çalışıp iş-
sizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki 
son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ol-
mak gerekir (4447 SK. Md. 51/1). 

• İş-Kur'dan talepte bulunmak. 
Sigortalı işsiz işverence düzenlenen işten ayrılma bil-
dirgesi ile birlikte İş-Kur'a doğrudan başvurmalıdır. 
Başvuru hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen gün-
den itibaren 30 gün içinde yapılmak zorundadır (4447 
SK. Md. 48/5). 
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C. Sağlanan Haklar 

1. İşsizlik ödeneği

Sigortalıya günlük ortalama net kazancının % 50'si ora-
nında ödenek bağlanır. Ödenecek tutar 16 yaşından büyüklere 
ait asgari ücretin netini geçemez. Ödeme süresi çalışanın kı-
demine göre değişmektedir. 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 
gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle 
ödenir (4447 SK. Md. 50). 

2. Hastalık ve analık sigortası primleri 

Sigortalı işsizin hastalık ve analık sigortasına ait primleri 
İşsizlik Sigortası Fonu tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna 
aktarılır. Aktarma, ödenek ödendiği zaman dilimi içinde yapılır. 
İlk altı ay için 2/3 oranında, sonrası için ise tam olarak gerçek-
leştirilir (4447 SK. Md. 50/5). 

3. Yeni iş bulma 

İş-Kur İstihdam Dairesi Başkanlığı işsizlik ödeneği alan 
sigortalı işsizlere mesleklerine uygun ve son olarak yaptıkları
işin ücret ve çalışma koşullarına yakın bir iş bulunması için 
çalışır (4447 SK. Md. 48/7). 

4. Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi 

Kendilerine yeni iş bulunamayan kişilere İş-Kur İstihdam 
Daire başkanlığı tarafından meslek geliştirme, edindirme ve 
yetiştirme eğitimi verilir (4447 SK. Md. 48/6). 
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EMEKLİ SANDIĞI

I. İŞTİRAKÇİLERE SUNULAN EDİMLER 

• Sağlık Hizmeti, 
• Borç verme,  
• Giyecek- yakacak yardımı,
• Toptan ödeme, 
• Kesenek iadesi 
• Emekli aylığı 

II. SAĞLIK HİZMETİ

İştirakçilere sunulan sağlık hizmetleri şunlardır: 
• Muayene ve Tedavi   

- Resmi sağlık kurumlarında  
- Hastanın bulunduğu yerdeki özel sağlık kurumların-

da  (hayati tehlike halinde) 
- Hastanın bir başka sağlık kuruluşuna sevki (Uzman 

ve araç  yetersizliği halinde) 
- Hastanın yurt dışına gönderilmesi (ayrıca aile fertle-

ri de kapsam içinde) 
• İlaç ve İyileştirme Araçları Sağlama 

- Diş, dolgu ve protez, gözlük camı ve çerçevesi 
- İşitme cihazı
- Malül aracı
- Kalp pili gibi iyileştirme araçları
- Protezler (%10 katkı payı ile)  
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III. BORÇ VERME 

İştirakçilik süresi en az 5 yıl olan kişiler 2 kefil garantisi ile 
başvurmalıdırlar. Borca uygulanan faiz oranı %5’dir. 2 yıl içinde 
geri ödemeli olmak üzere talep sahibine ücretinin 3 katına ka-
dar ödeme yapılır. 

IV. TOPTAN ÖDEME  

Toptan ödemenin koşulları şu şekildedir.  

• Emeklilik Aylığına hak kazanılamıyorsa 
- Yaş yeterli hizmet yılı yetersiz ise 
- Hizmet yılı yeterli yaş yetersiz ise 

• Hizmet sürelerinin toplamının her tam yılı için  
• 2 kat aylık tutarında 
• İştirakçilere veya aile fertlerine ödeme yapılır.  

V. KESENEK İADESİ

• Toptan ödemeye hak kazanamadan sandıkla ilişiği
kesilenlere (müstafi sayılma, istifa, göreve son ver-
me, asaletin onanmaması)

• Başkaca bir sigorta kurumu kapsamında işe girme-
miş iseler 

• Sandıkta biriken kesenekleri (karşılıklar hariç) 
• Faizsiz olarak ödenir. 
• Kesenekler sadece hizmet süreleri 5 yılı doldurmuş

10 yılı aşmamış iştirakçilere ödenir. 
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VI. EMEKLİ AYLIĞI

Emekli aylığı istek üzerine, resen ve ayrıca yaş haddi 
nedeniyle bağlanmaktadır. 

A. İstek Üzerine ve Resen Emeklilik (5434 SK. m. 39) 

Sebep Yaş Fiili Hizmet Yılı

İstek Kadın 58 
Erkek 60 25 

Resen - 30 
(hizmet yılı üzerinden) 

Resen 61 15 
(yaş üzerinden) 

Resen 61 25 
(kötü sicil) 

Sakatlık - 15 

Yaş Haddi 61 (4919 SK 
15.07.2003 T. RG) -
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B. Yaş Haddi Nedeniyle Emeklilik 

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİĞE GEÇİŞ TABLOSU  

Memurluğa
Giriş Tarihi 

23.05.2002’deki 
memurluk süresi 

23.05.2002’de 20 
yılı doldurmak 
için kalan süre 

23.02.2002’de 
aranan çalışma 

süresi 

Dolduru-
lacak 
yaş

8–9.1979’dan 
önce 

22 yıl 8 ay 15 
günden fazla - - -

8.9.1979 – 
8.9.1981 

22 yıl 8 ay 15 gün 
– 20 yıl - - 38 

9.9.1981 – 
23.05.1984 

20 yıl 8 ay 15 gün 
– 18 yıl 2 yıldan az 20 40 

24.05.1984 – 
23.05.1985 17 – 18 yıl arası 2-3 yıl arası 20 41 

24.05.1985 – 
23.05.1986 16 – 17 yıl arası 3-4 yıl arası 20 42 

24.05.1986 – 
23.05.1987 15- 16 yıl arası 4-5 yıl arası 20 43 

24.05.1987 – 
23.05.1988 14 – 15 yıl arası 5-6 yıl arası 20 44 

24.05.1988 – 
23.05.1989 13 – 14 yıl arası 6-7 yıl arası 20 45 

24.05.1989 – 
23.05.1990 12 – 13 yıl arası 7-8 yıl arası 20 46 

24.05.1990 – 
23.05.1991 11 – 12 yıl arası 8-9 yıl arası 20 47 

24.05.1991 – 
23.05.1992 10- 11 yıl arası 9-10 yıl arası 20 48 

24.05.1992 – 
23.05.1993 9 – 10 yıl arası 10-11 yıl arası 20 49 

24.05.1993 – 
23.05.1994 8 – 9 yıl arası 11-12 yıl arası 20 50 

24.05.1994 – 
23.05.1995 7 – 8 yıl arası 12-13 yıl arası 20 51 

24.05.1995 – 
23.05.1996 6 – 7 yıl arası 13-14 yıl arası 20 52 

24.05.1996 – 
23.05.1997 5 – 6 yıl arası 14-15 yıl arası 20 53 

24.05.1997 – 
23.05.1998 4 – 5 yıl arası 15-16 yıl arası 20 54 

24.05.1998 – 
23.05.1999 3 – 4 yıl arası 16-17 yıl arası 20 55 

24.05.1999 – 08.09.1999 4759 s. Kanunda bu dilime ilişkin hüküm 
yoktur. 

09.09.1999’dan 
sonra - - 25 58 
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ERKEKLER İÇİN GEÇİŞ TABLOSU 

Memurluğa
Giriş Tarihi 

23.05.2002’deki memur-
luk süresi 

23.05.2002’de 20 
yılı doldurmak 
için kalan süre 

23.02.2002’de 
aranan çalışma 

süresi 

Doldu-
rulacak 

yaş

8–9.1974 27 yıl 8 ay 15 gün - 25’den fazla - 

9.9.1974 – 
8.9.1976 

25 yıl 8 ay 15 gün 
27 yıl 8 ay 15 arası - - 43 

23.5.1977 – 
23.5.1979 23 – 25 yıl 2 yıldan az 25 44 

24.5.1979 – 
23.11.1980 23–21 yıl 6 ay arası 2 yıl – 3 yıl 6 ay 

arası 25 45 

24.11.1980 – 
23.5.1982 21 yıl 6 ay – 20 yıl arası 3 yıl 6 ay – 5 yıl

arası 25 46 

24.5.1982 – 
23.11.1983 18 yıl 6 ay - 20 yıl arası 5 yıl – 6 yıl 6 ay 

arası 25 47 

24.11.1983 – 
23.5.1985 17 yıl – 18 yıl 6 ay arası 6 yıl 6 ay – 8 yıl

arası 25 48 

24.5.1985 – 
23.11.1986 15 yıl 6 ay – 17 yıl arası 8 yıl – 9 yıl 6 ay 

arası 25 49 

24.11.1986 – 
23.5.1988 14 yıl – 15 yıl 6 ay arası 9 yıl 6 ay – 11 yıl

arası 25 50 

24.5.1988 – 
23.11.1989 12 yıl 6 ay – 14 yıl arası 11 yıl – 12 yıl 6

ay arası 25 51 

24.11.1989 – 
23.5.1991 11 yıl- 12 yıl 6 ay arası 12 yıl 6 ay – 14 

yıl arası 25 52 

24.5.1991 – 
23.11.1992 9 yıl 6 ay – 11 yıl arası 14 yıl – 15 yıl 6

ay arası 25 53 

24.11.1992 – 
23.5.1994 8 yıl – 9 yıl 6 ay arası 15 yıl 6 ay – 17 

yıl arası 25 54 

24.5.1994 – 
23.11.1995 6 yıl 6 ay – 8 yıl arası 17 yıl – 18 yıl 6

ay arası 25 55 

24.11.1995 – 
23.5.1997 5 yıl – 6 yıl 6 ay arası 18 yıl 6 ay – 20 

yıl arası 25 56 

24.5.1997 – 
23.11.1998 3 yıl 6 ay – 5 yıl arası 20 yıl – 21 yıl 6

ay arası 25 57 

24.11.1998 – 
8.9.1999 

2 yıl 8 ay 15 gün -3 yıl 6
ay arası

21 yıl 6 ay – 22 
yıl arası 25 58 

9.9.1999’dan 
sonra 2 yıl 8 ay 15 günden az 22 yıldan fazla 25 60 
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VII. HİZMET SÜRESİ

Emekli aylığı ile ilgili süreler türleri itibariyle aşağıda gös-
terilmiştir.  

Fiili Hizmet süresi (5434 SK m.31) 
Kesenek ödenerek geçirilen süre 

Fiili Hizmet Müddeti Zammı (5434 SK m.32) 
 
Ağır ve yıpratıcı bazı görevlerde bulunma 
(Gazetecilik, gemi adamlığı, atölye ve fabrikalardaki asit, gaz, boya işleri) 
 
2- 6 ay arası hizmet süresi zammı

(Hizmet süresini artırır, 
 aylıkların hesabında dikkate alınır.) 

İtibari Hizmet Müddeti (5434 SK m.35) 
Askeri nitelikli bazı görevleri üstlenenler için 



VIII. EMEKLİ AYLIĞININ HESAPLANMASI
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