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Geçen say›daki yaz›m›zda ifl hukukuyla ilgili olarak güncel
hayat›n›zda karfl›laflabilece¤iniz temel sorunlar› gidermek
amac›yla üç bölümden oluflan bir yaz› dizisi haz›rlad›¤›m›z›
ifade etmifl ve ilk olarak ifle girifl esnas›nda dikkat etmeniz
gereken konulara de¤inmifltik. Bu defa ifl iliflkiniz gere¤ince
sahip oldu¤unuz haklardan ve yükümlülüklerinizden genel
olarak bahsedece¤iz. K›sacas› ifl iliflkinizin devam› s›ras›nda
dikkat etmeniz gereken hususlar hakk›nda genel bilgi verece¤iz.
‹fl sözleflmesiyle iflçi, bir hizmeti yerine getirme yükümlülü¤ü
alt›na girerken, di¤er yandan iflveren de bu hizmetin karfl›l›¤›
olan ücreti ödeme borcu alt›na girmektedir. ‹fl sözleflmesinin
en esasl› noktalar› bu iki yükümlülük ve hakt›r. Asl›nda ifl
hukuku da özünde hizmet görme ve ücret ödeme olan bu
yükümlülükleri düzenleyen bir hukuk dal›d›r.

‹flçinin Yükümlülükleri;
‹fl Görme Yükümlülü¤ü;
‹flçi, aksi kararlaflt›r›lmad›kça yapm›fl oldu¤u sözleflmeden
kaynaklanan ifli bizzat yerine getirmek zorundad›r. Kuflkusuz
ki, iflçi, bu yükümlülü¤ünü yerine getirirken özenle hareket
etmeli, sadakat borcunun gere¤i olarak iflverenin yarar›na
olan davran›fllar› yapmal› ve zarar›na olan davran›fllardan ka-
ç›nmal›d›r. Ayr›ca iflçi ifl görme yükümlülü¤ünü yerine getirirken
iflverenin bu konudaki talimatlar›na da uymak zorundad›r.
Uygulamada genellikle iflverenler ifl sözleflmesine ek olarak
iflçiye bir talimat imzalatmakta ve çal›flma düzeniyle ilgili
kurallar bu suretle iflçiye tebli¤ edilmifl olmaktad›r. Kuflkusuz
ki, iflverenin yasalar›n emredici hükümlerine ayk›r› talimatlar›
iflçiyi ba¤lamayacakt›r. Örne¤in iflverenin, maddi tasarruf ya-
p›lmas› amac›yla ifl güvenli¤inin göz ard› edilmesi fleklindeki
bir talimat› iflçiyi ba¤lamayacakt›r. Öte yandan, iflverenin,
iflyerinde güvenli¤in sa¤lanmas› ve iflyerinde bulunan mallar›n
çal›nmas›n›n önlenmesi amac›yla girifl ve ç›k›fllarda iflçinin x-
ray cihaz›ndan geçmesi yönündeki bir talimat› iflçiyi ba¤la-
yacakt›r. Dolay›s›yla, iflyerinde geçerli olan böyle bir talimat
yahut yönetmelik var ise içeri¤i hakk›nda bilgi sahibi olunulmas›
gerekir. ‹flçinin ifl görme yükümlülü¤ü, ba¤l› çal›flma olgusu
nedeniyle ifl kanununda detayl› olarak aç›klanm›fl ve kesin
olarak s›n›rlar› çizilmifltir. Bu s›n›rlar›n aksini sözleflmeyle
dahi kararlaflt›rmak mümkün de¤ildir. Tabi ki, bunlar›n tama-
m›na burada de¤inmek mümkün de¤ildir, ancak genellikle

karfl›lafl›lan s›n›rlamalardan bahsetmek yeterli olacakt›r.
‹lk s›n›rlama çal›flma süresi aç›s›ndand›r. ‹flçinin normal çal›fl-
ma süresi haftada k›rk befl saattir. Yani iflçi ifl sözleflmesinde
kararlaflt›r›lan ayl›k ücretinin karfl›l›¤›nda haftada k›rk befl
saat çal›flmakla yükümlüdür. Kural olarak, bu süre haftan›n
çal›fl›lan günlerine eflit olarak bölünür. Ancak ‹flveren bu
süreyi haftan›n de¤iflik günlerine bölebilir. Di¤er bir ifadeyle
haftan›n iflin yo¤un oldu¤u bir gününde çal›flma süresini art-
t›r›rken yo¤unlu¤un az oldu¤u bir gününde azaltabilir. Süre
toplamda haftada k›rk befl saati asla geçmemelidir. Ayr›ca
her ne flekilde olursa olsun iflveren günlük mesai süresini en
fazla on bir saat olarak ayarlayabilir.
Haftal›k k›rk befl saati aflan çal›flma ise fazla çal›flmad›r. Bu
durumda fazla çal›fl›lan her saat için, normal çal›flma ücretinin
saat bafl›na düflen miktar›n›n yüzde elli yükseltilmesi suretiyle
hesaplanan ücretin de iflçiye ödenmesi gerekir. Ancak fazla
çal›flma yap›lmas› iflçinin onay›n›n al›nmas›na ba¤l›d›r. Do-
lay›s›yla, iflçinin onay› yoksa, iflveren fazla çal›flma ücretini
ödeyerek dahi fazla çal›flma yap›lmas›n› talep edemez. Uy-
gulamada genellikle, ifl sözleflmelerinde, iflçinin “fazla çal›flmay›
kabul etti¤ine” dair hükümler yer almakta, bu flekilde iflçinin
fazla çal›flmaya bafltan r›za gösterdi¤i kabul edilmektedir.
E¤er ifl sözleflmesinde böyle bir ibare yer al›yor ise, iflçinin
fazla çal›flma talebine riayet etmesi gerekmektedir. Öte yandan
kanunumuz bu noktada bir s›n›rlama getirmifl ve fazla çal›fl-
man›n senede, iki yüz yetmifl befl saatten fazla olamayaca¤›na
hükmetmifltir. Dolay›s›yla, onay›n›z olsa dahi iflverenin senede
iki yüz yetmifl befl saatten fazla çal›flman›z› talep etmek gibi
bir hakk› olmad›¤› gibi iflçi de iflverenin böyle bir talebini
reddedebilecektir. Buna ra¤men, iflçi, y›lda iki yüz yetmifl befl
saatten daha fazla süre fazla çal›flma yapm›flsa, buna iliflkin
fazla çal›flma ücretini de isteyebilecektir. Zira kanun, fazla
çal›flman›n üst s›n›r›n› belirlemekle, iflçinin bu s›n›rdan daha
fazla çal›flamayaca¤›n› öngörmeyi de¤il, iflverenin, iflçiden
üst s›n›r› aflan fazla çal›flma yapmas›n› istemesini engellemeyi
amaçlam›flt›r.
Bir di¤er önemli konu izin süreleridir. ‹flçinin, bir haftal›k
aral›ks›z olarak 24 saat dinlenme hakk› bulunmaktad›r. Buna
haftal›k izin denmektedir. Bugüne ait ücret çal›fl›lm›fl gibi
iflverence ödenir. Ancak hafta tatilinde de çal›fl›l›rsa, iflçiye
ayr›ca bir günlük ücreti daha ödenir. Yine, kanunlarda ulusal
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bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde de
çal›fl›lm›fl olmasa da bir ifl karfl›l›¤› olmaks›z›n o günün ücretleri
tam olarak ödenir. Bugünler tatil yapmayarak çal›fl›lmas›
halindeyse ayr›ca çal›fl›lan her gün için bir günlük ücret ödenir.
Kanunumuz, iflçiye iflyerinde ifle bafllad›¤› günden itibaren,
deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir y›l çal›flm›fl
olmas› kofluluyla y›ll›k ücretli izin verilmesini öngörmüfltür.
Kanuna göre, hizmet süresi;
• Bir y›ldan befl y›la kadar (befl y›l dahil) olanlara ondört
günden,
• Befl y›ldan fazla onbefl y›ldan az olanlara yirmi günden,
• Onbefl y›l (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialt› günden,
az y›ll›k ücretli izin verilemez. Bu sürelerde iflçiye çal›flm›fl
gibi ücret ödenir. Ayr›ca iflçinin y›ll›k ücretli izin ücretinin
peflin veya avans olarak ödenmesi gereklidir. Y›ll›k iznin kural
olarak bir defada kulland›r›lmas› gereklidir. Ancak iflçi ile
iflveren anlaflt›¤› takdirde 10 günden az olmamak üzere, üç
parçaya bölünebilir. ‹flçinin, y›ll›k ücretli iznini bir baflka
flehirde geçirecekse, yolda geçecek süreyi karfl›lamak üzere
dört güne kadar ücretsiz izin talep etme hakk› da bulunmak-
tad›r. Ancak iflçinin bu durumu belgelemesi gerekmektedir.

‹flverenin Yükümlülükleri;
Çal›flma Koflullar› ile ‹lgili Yükümlülükler;
Yukar›da iflçinin ifl görme yükümlülü¤ü bafll›¤› alt›nda iflçinin
sahip oldu¤u haklardan da dolayl› olarak bahsetmifl bulunu-
yoruz. Çal›flma koflullar›yla ilgili yukar›da bahsi geçen hususlar
ayn› anda iflvereni de s›n›rlayan düzenlemeler olup, iflveren
çal›flma koflullar›n› düzenlerken öncelikle bu kurallar› göz
önüne almak zorundad›r. Ayr›ca iflverenin bunun d›fl›nda da
yükümlülükleri mevcuttur. ‹flveren öncelikle, ‹fl iliflkisinde
dil, ›rk, cinsiyet, siyasal düflünce, felsefi inanç, din ve mezhep
ve benzeri sebeplere dayanarak iflçiler aras›nda ay›r›m yapamaz.
Ancak iflveren iflçiler aras›nda iflin gere¤inden kaynaklanan
ayr›m yapabilir, ancak bu ayr›m›n makul ve somut kriterlere
dayanmas› gerekir. Örne¤in Kanunumuz, iflverenin salt olarak
cinsiyet olgusuna dayanarak, bir iflçisine daha az ücret vere-
meyece¤ini aç›kça belirtmifltir. ‹flverenin bir di¤er yükümlülü¤ü
ifl güvenli¤iyle ilgilidir. ‹flveren, iflyerinde ifl sa¤l›¤› ve gü-
venli¤inin sa¤lanmas› için gerekli her türlü önlemi almak,
araç ve gereçleri noksans›z bulundurmakla yükümlüdür. Bu
flartlar sa¤lanmad›kça, iflçinin ifl görme yükümlülü¤ü de do¤-
mayacakt›r. Kanunumuzun sistemi ve Yarg›tay içtihatlar›na
göre, ifl kazalar›nda, iflverenin kusursuz sorumlulu¤u kabul
edilmektedir. Di¤er bir ifadeyle meydana gelen kazada iflverenin
kusuru olmasa dahi oluflan zarardan sorumlu olabilecektir.
Ancak iflverenin sorumlulu¤u, iflçinin flahsi kusuru, iflverenin
ihmali gibi kriterlere ba¤l› olarak de¤iflkenlik göstermektedir.
Dolay›s›yla, iflçi de ifl güvenli¤i ve sa¤l›¤› konusunda gerekli
her türlü önleme uymakla yükümlüdür. ‹fl güvenli¤i ve ifl
sa¤l›¤› konusuna bu bölümde genel olarak de¤inece¤iz. Zira
konu çok daha kapsaml› oldu¤undan, bu yaz›ya s›¤d›rmak
mümkün de¤ildir.

Ücret Ödeme Yükümlülü¤ü;
‹flverenin en esasl› yükümlülüklerinden birisi de, ücret ödeme
yükümlülü¤üdür. ‹flveren, iflçiye çal›flmas› karfl›l›¤›nda bir
ücret ödemekle yükümlüdür. Bu ücret ayl›k brüt 531,00-
YTL’den, günlük 16,29- YTL’den az olamaz. ‹flveren, ücreti,
iflçinin banka hesab›na yat›rabilece¤i gibi, elden de ödeyebilir.
Ancak ücretin nakit olarak ödenmesi gerekir, yoksa, senetle
yahut benzeri bir flekilde ücret ödemesi yap›lamaz. Ücret ayda
bir ödenir, ay›n hangi günü ödenece¤ini taraflar serbestçe
belirleyebilir. Ücret ödeme gününden itibaren 20 gün içerisinde
ücreti ödenmeyen iflçi, ifl görme yükümlülü¤ünden kaç›nabilir.
Ayr›ca iflverenin, iflçiye ödedi¤i ücretini gösterir yaz›l› bir
hesap pusulas› vermesi gereklidir. Yukar›da aç›klad›¤›m›z
üzere, iflçinin fazla mesai yapmas›, tatil ve bayram günlerinde
de çal›flmas› halinde iflveren, iflçinin bunlara iliflkin tahakkuk
eden ücretini ayr›ca ödemekle yükümlüdür. ‹flçinin ücretinin
1/4’lük k›sm›ndan fazlas› da haczolunamaz. Görüldü¤ü üzere
kanun ücret konusunu da, aç›k bir flekilde düzenlemifl, bu
konuyu düzenlemeyi taraflar›n iradesine b›rakmam›flt›r.
Gerçekten kanunun bu tutumu da isabetlidir. Zira iflverene
ba¤l› olarak çal›flan iflçinin, iflinden olmama bask›s› alt›nda,
bu tür konular› hür ve özgür iradesiyle düzenleyebilece¤ini
kabul etmek mümkün de¤ildir. Son olarak, iflveren diledi¤i
gibi, iflçinin ücretinden ceza ve benzeri ad alt›nda kesinti
yapamaz. ‹flveren ancak sözleflmede kararlaflt›r›lan nedenlerin
gerçekleflmesi halinde iflçiye ücret kesme cezas› uygulayabilir.
Bu flekilde, iflçinin ücretinden kesinti yap›lmas› halinde,
iflverenin yap›lan kesinti miktar›n› sebepleriyle derhal iflçiye
bildirilmesi gerekir. Ayr›ca, iflçi ücretlerinden bu yolda yap›lacak
kesintiler bir ayda iki gündelikten fazla olamaz. ‹flveren bu
flekilde kesilen paralar›, iflçilerin e¤itimi ve sosyal hizmetleri
için kullan›l›p harcanmak üzere Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› hesab›na yat›rmak zorundad›r.

Sonuç olarak, ifl iliflkisinin devam› süresince dikkat edilmesi
gereken konular› da, k›saca ve genel hatlar›yla özetlemifl
bulunuyoruz. Bu bölüme iliflkin olarak genel tavsiyemiz bir
iflverene ba¤l› olarak çal›flanlara yönelik... ‹fl iliflkisinden
kaynaklanan haklar ve yükümlülüklerle ilgili herhangi bir
hukuka ayk›r›l›kla karfl›laflt›¤›n›zda durumun derhal Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Müdürlüklerine bildirilmesinden
asla kaç›nmay›n›z, ayr›ca Bakanl›¤a ait 0.312.296 69 78
numaral› telefondan yard›m da talep edebilirsiniz, unutmay›n
ki, böyle bir flikayet yapm›fl olman›zdan dolay› ifl akdinize son
verilmesi kanunen mümkün de¤ildir. Geçen say›daki yaz›m›z›
okumam›fl olanlara, geçen say›y› temin edip okumalar›n› da
tavsiye ediyoruz. Zira asl›nda bu yaz›yla, geçen say›daki yaz›
bir bütündür, ancak bize ayr›lan bölüme s›¤d›ramad›¤›m›z
için konuyu parçalara bölme ihtiyac› duyduk. Bundan sonraki
yaz›m›z da ifl sözleflmesinin sona ermesi sürecinde dikkat
edilmesi gereken konulara de¤inece¤iz.
‹yi çal›flmalar...


