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ÖZ 
Hukukun ana dallarından olan özel hukukta temel prensip, kişiler ve kurumlar 

arasındaki eşitliktir. Söz konusu eşitlik, “Bir ücret karşılığında bağımlı olarak iş 

görmeyi üstlenen işçilerin özel hukuku” olarak tanımlayabileceğimiz İş Hukuku’nda, 

ne yazık ki, saf haliyle uygulanamamaktadır. 

 

Tanım içinde yer alan “iş görme edimi” ve “ücret” ifadelerinden de 

anlaşılacağı üzere, işçi ve işverenin aynı saha içinde eşit koşullarda bulunmadığı 

açıktır. Bu nedenledir ki, İş Hukuku, paraya sahip olan “güçlü” işveren karşısında, iş 

görme borcuna sahip “zayıf” işçiyi korumayı amaç edinmiştir. Söz konusu korumayı 

en iyi şekilde sağlayacak kurum ise; uzun süren tartışma ve yasal hazırlık sürecinin 

ardından İş Hukuku’ndaki yerini geç de olsa almış olan “iş güvencesi”dir.  

 

İş güvencesi, kabul edildiği günden bugüne kadar, şüphe yok ki, çok sayıda 

kaynağa konu edilmiştir. Bu çalışmada bir kez daha yer alma sebebi, ekonomik kriz 

ile birlikte, iş güvencesine duyulan ihtiyacın tekerrür etmesidir. 

 

Bu çalışmada; “Türk İş Hukuku’nda genel iş güvencesinin kapsam ve 

koşulları” konusu; iş güvencesi kavramı, iş güvencesinin amacı ve önemi, iş 

güvencesini içeren mevzuat, iş güvencesinin uygulanma koşulları ile kişi, yer, zaman 

bakımından kapsamı ve bu kapsamın ispatı başlıklarıyla sınırlı tutularak anlatılmaya 

çalışılmıştır. 

 

İş güvencesinin özellikle ekonomik kriz dönemlerinde gündeme gelmesi, bu 

konunun her zaman güncel tutulması ve geliştirilmesi gerekliliğini gözler önüne 

sermektedir. Bu nedenle çalışmamızda, zaman zaman kendi görüş ve eleştirilerimize 

de yer verilmek suretiyle esas olarak iş güvencesinden yararlanma koşulları 

açıklanarak, işçilere faydalı olmak amaçlanmıştır. 
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ABSTRACT 
The fundamental principle in private law, one of the principal branches of law, is 

equality between the individuals and the institutions. Unfortunately, such equity 

cannot be implemented in its pure state in Labour Law, which we can define as 

“private law of the labourers, who have undertaken to perform a work dependently in 

return of a wage”.  

 

 As it shall be understood from the phrases of “to perform a work” and “a 

wage” in the definition, it is clear that employer and employee in the same area under 

the equal circumstances. Thus, Labour Law aims at protecting “weak” employee, 

who is under the obligation of performing work against the “powerful” employer, 

who possesses money. The institution, which shall provide the protection in best 

way, is labour-job protection that has taken the place it deserved in Labour Law after 

long process of discussions and preliminary period.  

 

 Undoubtedly the labour-job protection has constituted the subject matter of 

many sources starting from the date it has been admitted up to the present time. The 

reason of mentioning once more such a concept in this study is recurrence of the for 

labour-job protection together with economic depression.  

 

 In this study, it has been aimed at to shed light by limiting the titles of the 

issue of “the scope and the conditions of general labour-job protection in Turkish 

Labour Law”; the concept of labour-job protection; the aim and importance of 

labour-job protection; the legislation that covers the labour-job protection; the 

implementation conditions of labour-job protection and the scope thereof from the 

point of views of individuals, places and time and proving such a concept.  

 

 Acquiring currency especially at times of economic depression the 

labour-job protection, reveals the realities that such an issue should always been kept 

up-to-date and developed. Due to these reason, we have aimed at being beneficial for 

the employees through explaining basically the conditions of benefiting from the 
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labour-job protection by way of giving place to our own opinions and criticisms from 

time to time.    
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ÖNSÖZ 

 
Yaşamın idamesi için ihtiyaç duyulan “iş” kavramı, son günlerde adeta 

“işsizlik” kavramıyla yer değiştirmiş durumdadır. 

 

Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada etkisini göstermekte olan ekonomik 

kriz ve krizin bir sonucu olarak işverenler tarafından yapılan fesihler her geçen gün 

işsiz sayısının artmasına sebep olmaktadır.  

 

Ekonomik yönden böyle zorlu bir süreçten geçen ülkelerde, işsiz kalma 

korkusu, şüphe yok ki, en çok iş güvencesinin olmadığı ortamlarda hissedilmekte, iş 

güvencesinin varlığı bu açıdan önem arz etmektedir. 

 

Tek geçim kaynağı olan işini ve ücretini kaybetme endişesi yaşayan işçi için 

doğan bireysel sonuçların yanında, güvencesiz ortamlarda sosyal, toplumsal, 

ekonomik, ailevi yaraların açıldığı da işin başka bir boyutudur. 

 

Birçok alanda etkisi görülen iş güvencesinin eksikliği İş Hukuku’nda da 

görülmüş ve yoğun uğraşlar sonucu önce 4773 sayılı “İş Kanunu, Sendikalar Kanunu 

ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun,” sonrasında 4857 sayılı 

İş Kanunu ile hükme bağlanmıştır.  

 

İş güvencesini en yalın haliyle, “işçilerin keyfi olarak işten çıkarılmasını 

önlemek”, “işçilerin işini, ücretini korumak” şeklinde ifade etmek mümkündür. 

 

Hukukumuzda yerini çok geç almış olan iş güvencesinin kimler için güvence 

sağladığı, kapsamının ne olduğu, bir başka deyişle, iş güvencesinden yararlanmak 

için aranan koşulların nelerden ibaret olduğu ve koşullar bakımından ispat yükünün 
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kime ait olacağı soruları öncelikle cevap beklemektedir. Bu düşünceyle, 

çalışmamızın en kapsamlı bölümü bu meseleye ayrılmıştır. 

 

Gerek önemi, gerekse ekonomik kriz sebebiyle yeniden kazandığı güncellik 

sonucu tercih edilmiş olan konu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel 

Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında Yüksek Lisans Tezi 

olarak hazırlanmıştır. 

 

Bu çalışmanın oluşma sürecindeki katkılarından dolayı; lisans döneminden 

itibaren yardımları, anlayışı ve tecrübesiyle yol gösterici olan saygıdeğer hocam 

Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ’ye ve desteklerini her zaman hissettiğim aileme 

teşekkürü borç bilirim.   
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GİRİŞ 

 
Çalışma hayatının araçlarından olan işçinin emeğinin, işverenin sermayesi 

karşısında sahip olduğu önem kadar, emeğin para karşısında; işçinin işveren 

karşısındaki zayıflığı da yadsınamaz bir gerçektir.  

 

Emeği karşılığında sahip olduğu tek kaynak olan ücretten yoksun kalmak 

istemeyen işçi; kanunların kendisi için getirdiği koruyucu hükümleri, daha iyi 

çalışma koşullarını bile çoğu zaman göz ardı etmek ve daha zor şartlarda haklarını, 

tabiri caizse, hiçe sayarak çalışmak zorunda kalabilmektedir. Hâl böyle olunca, İş 

Hukuku’nun temelinde yatan “işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin devamını 

sağlamak” konusu da, teoride kalmanın yanı sıra sonuç alınabilen, uygulanabilir bir 

konuya ivedilikle dönüşmeyi gerekli kılmaktadır. 

 

İş ilişkisinin devamını sağlamak, elbette her durumda ve koşulsuz olarak iş 

ilişkisini sürdürmek anlamına da gelmemektedir. 

 

Anayasal bir özgürlük ve özel hukukun bir prensibi olarak “sözleşme 

özgürlüğü” kuşkusuz sözleşmeyi sona erdirme özgürlüğünü de içermekte ve bu 

özgürlük İş Hukuku’nda karşılığını “fesih hakkı” olarak bulmaktadır. 

 

Fesih hakkı sadece işverene tanınmış bir hak değildir; ancak “iş ilişkisinin 

devamını sağlamak” konusuna işçi açısından yaklaşıldığında, işverenin fesih hakkını 

kullandığı durumlar daha da önem kazanmaktadır. 

 

İşçinin işini koruyabilmek demek, işverenin fesih hakkını tamamen yok 

etmek demek değildir. İşçiye koruma getirmek, güvence vermek; işini doğru, verimli 

yaptığı halde işverenin fesih hakkını serbestçe, hiçbir gerekçesi olmadan, keyfi 

şekilde kullandığı durumları engellemek suretiyle yapılacaktır. 
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“İş güvencesi” olarak adlandırabileceğimiz bu durum, önemini özellikle 

belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işverenin sebep göstermeden yaptığı fesihlerde 

kazanmaktadır.  

 

Gerek ulusal, gerek uluslararası kaynaklarla kabul edilen “çalışma hakkı”nın 

metin üzerinde kalmasını engelleyen, çalışma hakkını hayata geçiren ve işçiyi 

koruyan en etkili araç anlaşıldığı üzere, “iş güvencesi” olmaktadır. 

 

“Türk İş Hukuku’nda Genel İş Güvencesinin Kapsam ve Koşulları” başlığını 

taşıyan çalışmamızda, iş güvencesi kavramı ele alınarak, iş güvencesinin önemi, 

faydaları, amacı üzerinde durulmuş, uzun bir süreci oluşturan yasal düzenlemelere 

ana hatlarıyla değinilmiş, iş güvencesinden yararlanma koşulları dâhilinde, kişi, süre, 

yer itibariyle kapsam ve ispat yükü Yargıtay kararlarıyla desteklenerek açıklanmaya 

çalışılmıştır. Başka bir deyişle, çalışmamızda iş güvencesinin uygulanma 

koşullarının anlatıldığı İş Kanunu’nun 18. maddesinin incelendiğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

 

İş güvencesi konusuyla birlikte düşünülmesi gereken, “geçerli sebep halleri, 

iş güvencesinin feshe yansımasını oluşturan ilkeler, iş güvencesi tazminatı, kıdem 

tazminatı ve işsizlik sigortası” konuları ile iş güvencesinin yargı ayağını oluşturan 

“işçilerin geçersiz fesihlere karşı başvuracağı yollar” ile geniş anlamda iş güvencesi 

sayılan “özel iş güvencesi halleri” kapsam ve önemleri itibariyle başlı başına 

incelenmesi gereken konular olduğundan, çalışmamızda yer almamaktadır.  

 

Üç bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde, iş güvencesi dar ve geniş 

anlamlarıyla kavram olarak ele alınmış, iş güvencesinin amacı, önemi, faydaları 

üzerinde durulmuştur. 

 

İkinci bölümde, iş güvencesiyle ilgili ulusal düzenlemelerden 4773 sayılı “İş 

Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 

Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması  

Hakkında Kanun” ile 4857 sayılı Türk İş Kanunu’ndaki düzenlemelere değinilmiştir.  
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Bu bölümde, yalnızca Türk Hukuk mevzuatındaki iş güvencesiyle ilgili hükümler ele 

alındığından, iş güvencesinin konu edildiği uluslar arası tüm belgelere yer 

verilmemiştir; ancak iş güvencesiyle ilgili ulusal düzenlemelerin kaynağı ve rol 

modeli olması bakımından yeri geldikçe 158 Sayılı ILO Sözleşmesi hakkında bilgi 

verilmeye çalışılmıştır. 

 

Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde, genel iş güvencesinin koşullarını 

oluşturan kişi, süre, yer itibariyle iş güvencesinin kapsamı anlatılmış, ardından iş 

güvencesi koşullarının ispatı meselesine değinilerek, çalışmamız genel bir 

değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümüyle sonlandırılmıştır. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

İŞ GÜVENCESİ KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 

 

I. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI 

 
İş güvencesi, kavram olarak “çalışma hakkının korunması”, “feshe karşı 

koruma”, “iş ilişkisinin sürekliliğinin sağlanması” ifadeleriyle anılmaktadır. Hiçbir 

kanunda tanımı yer almamakla birlikte, doktrinde iş güvencesi için yapılmış değişik 

tanımlar mevcuttur. İş güvencesinin kapsamına da yer veren bu tanımlamalardan 

bazıları şöyledir: 

 

İş güvencesi, geçimini emeği ile sağlayan işçilerin haklı bir neden olmaksızın 

işlerine son vermeye karşı onları korumakta ve işçilerin sözleşmelerini her biri birer 

önlem niteliğindeki kanun, kararname, toplu iş sözleşmesi yoluyla kabul edilmiş 

bağlayıcı kurallar ile belli bir güvenlik altına almayı kapsamaktadır1.   

 

İş güvencesi, işçinin işyerindeki işini, iç ve dış etkenlerden veya işverenin 

iradesinden etkilenmeden koruyabilmesi anlamına gelmektedir. Hemen belirtmek 

gerekir ki, iş güvencesinin böyle mutlak bir anlam ile ele alınması, işverenin 

haklarını ve yetkilerini bütünüyle göz ardı etmek demektir. Bu durum, işverenin 

yönetim yetkisi ile işçinin işinin korunması arasında denge kurulmasını zorunlu kılar. 

O halde, işçinin işini koruyabilmesi anlamına gelen iş güvencesinin işyerinden işçi 

çıkartılamaması anlamına gelmeyeceği ve işçiye mutlak, katı bir güvence 

sağlamayacağı da vurgulanmalıdır2.  

 

                                                 
1 Engin Ünsal, “İş Güvencesi,” Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yayın No: 15/3, 
İstanbul, 2003/1, s. 189 -190. 
2 Fevzi Şahlanan, “İş Güvencesinin Genel Esasları Ve Gazetecinin Feshe Karşı Korunması,” 
(Gazetecinin Korunması), Basın İş Hukuku Genel Esaslar ve Uygulama Sorunları: Legal İş 
Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Yılı Mayıs Toplantısı, Şubat 2006, s. 127. 
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İş güvencesiyle anlatılmak istenen, işçinin iş ilişkisinin, kendisinin ve 

ailesinin tek geçim kaynağı olan ücretinin sürekliliğinin sağlanması, işçinin hiçbir 

şekilde değil, objektif ve haklı bir neden olmaksızın, keyfi nedenlerden dolayı işten 

çıkarılmamasıdır; ancak işçiye mutlak bir güvence sağlamak mümkün olmadığı gibi, 

iş güvencesinin anlatmak ve varmak istediği sonucun, katı bir güvence olmadığı da 

bilinmelidir3.  

 

İş güvencesi, geçimini emeğiyle sağlayan bağımlı çalışanların haklı bir neden 

olmaksızın, işveren tarafından iş sözleşmesine son verilmesi durumunda, işverenin 

fesih işlemini sınırlayan veya engelleyen, iş sözleşmesi ilişkisini hukuksal bir zemine 

çekerek, sözleşmenin işçi açısından dayanıksız niteliğini bertaraf eden, iş ilişkisine 

süreklilik kazandıran ve koruyucu yönü ağır basan normatif düzenlemelerden 

oluşmaktadır4.  

 

Sosyal bir kavram olarak ele alındığında iş güvencesi, işçinin objektif, 

ekonomik, sosyal veya başka bir haklı neden olmadıkça işten çıkarılamayacağı 

anlamına gelmektedir. İş güvencesinde işçinin işine son verilmesi tamamen 

yasaklanmamakta, sadece keyfi ve objektif olmayan nedenlerle işten çıkarmalar 

engellenmektedir5. Diğer bir ifadeyle, iş güvencesi, işverenin makul bir sebebi 

olmadan işçinin iş sözleşmesine son verememesi, ancak kanunda gösterilen geçerli 

sebeplere dayalı olarak fesih yapabilmesiyle fesih hakkına sınırlama getiren bir 

kurumdur6.  

 

İş güvencesi kavramı, temelde bağımlı çalışanların hizmet ilişkisinin işveren 

tarafından haklı bir neden gösterilmeksizin sona erdirilmesi durumunda, işverenin 

                                                 
3 Muzaffer Koç, Tüm Yönleriyle İş Güvencesi, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2005, s. 17. 
4 Bektaş Kar, “İş Güvencesi Kavramı” (İş Güvencesi), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Dergisi (Legal İSGHD), C.2, S.6, 2005, s. 560. 
5 Resul Kurt, İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, İstanbul, İSMMMO, 
2004, s. 1158. 
6 Özkan Ertekin, Açıklamalı İçtihatlı İş Güvencesi Hukuku: İşe İade Davaları, Ankara, Kartal 
Yayınevi, 2005, s. 11. 
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fesih işlemini sınırlayan veya engelleyen ve fesih işlemini yaptırıma bağlayan 

normatif düzenlemeleri içermektedir7. 

 

İş güvencesi tanımlarına yargısal denetim açısından yaklaşarak devam edecek 

olursak; iş güvencesini, “işçinin işinin korunması amacına yönelik olarak iş 

sözleşmesinin işveren tarafından kanunda gösterilenler dışında bir nedenle 

feshedilmesi halinde yargı yoluyla işe iadesinin sağlanması veya işçiyi yeniden işe 

başlatmayan işverenin işçiye bir kısım parasal hakları ödemekle yükümlü kılınması” 

şeklinde tanımlamak da mümkün görülmektedir8.  

 

Benzer şekilde, iş güvencesini, “işverenin iş sözleşmesini herhangi bir neden 

göstermeksizin ve geçerli bir sebebe dayanmaksızın feshetmesini kısıtlayan ve 

sonucunu parasal tazminat şeklinde hukuki bir yaptırıma bağlayan kurallar bütünü” 

şeklinde tanımlamak da yanlış olmayacaktır9. 

 

İş güvencesi için, “emek gücünü satarak yaşamını devam ettirenlerin iş 

ilişkilerinin geçerli bir neden olmaksızın işverence sona erdirilememesi, erdirilmesi 

halinde ise, işlemin yargı denetimine tabi tutulması suretiyle işçiyi koruyucu bir 

hukuku düzenlemesidir”10 de denilebilir. 

  

Yukarıda yer alan tanımlarda da kullanıldığı üzere, iş güvencesi ile ilgili 

hemen her tanım içinde rastlanan “işçinin feshe karşı korunması” ve “işverenin fesih 

hakkının sınırlandırılması” ifadeleriyle ilgili bir açıklamaya yer vermeden 

geçemeyeceğiz. Doktrinde, iş güvencesinin daha iyi anlaşılması için; “iş güvencesi,” 

“işçinin feshe karşı korunması” ve “işverenin fesih hakkının sınırlandırılması” 

                                                 
7 Pir Ali Kaya, “Türkiye'de İş Güvencesi Sorunsalı Ve Bilim Komisyonunun Hazırladığı Yasa 
Tasarısı Üzerine Düşünceler”, (Çevrimiçi) 
http://www.isguc.org/?p=article&id=61&cilt=4&sayi=2&yil=2002 , 25 Ağustos 2010. 
8 Abbas Bilgili, İş Güvencesi Hukuku:İşe İade Davaları, 2. bası, Adana, Karahan Kitabevi, 2005, s. 
1.  
9 Yeni İş Yasası Semineri, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2004- 31, 2004, s. 73. 
10 İş Güvencesi: 4773 Sayılı Yasa Çerçevesinde Değerlendirme (DİSK-İş Güvencesi), Ankara, 
DİSK-GENEL-İŞ, Sendikal Eğitim Dizisi:10, s. 15. 
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kavramlarının birbirinden ayrılması, başka bir deyişle, birbiri yerine kullanılmaması 

gerekliliğini haklı olarak dile getiren görüşler bulunmaktadır. 

“İş güvencesi” ile “fesih hakkının sınırlandırılması” kavramlarının ayırt 

edilmesi gerektiğini belirten görüş; bu iki kavramın sıkı sıkıya ilişkilendirilmesini 

doğru bulmamaktadır. Bu görüşe göre; iş güvencesi ekonomik bir kavramdır. 

Alınacak bazı hukuki önlemlerle işverenin fesih hakkını sınırlandırmakla hatta 

tamamen ortadan kaldırmakla iş güvencesini hukuki yoldan sağlamak imkansızdır. 

Bu şekilde belki o anda mevcut çalışmakta olanlar için bir iş güvencesinden söz 

edilebilir; ancak büyük bir işsiz kitlesi mevcut ise iş güvencesinden söz edilemez. Bu 

sebepledir ki; iş güvencesini, “işçinin hiçbir surette işten çıkartılmaması değil, işten 

çıkarma hakkının mümkün olduğu kadar kötüye kullanılmasını önlemek ve bu 

durumun işçi için zararlı etkilerini asgari düzeye indirici önlemeler” olarak 

tanımlamak doğru değildir; zira iş güvencesi makro bir kavram olup, kişisel fesih 

sınırlamaları ile doğrudan ilgili değildir11.  

 

Diğer görüş ise; “iş güvencesi” ile “işçinin feshe karşı korunması” 

kavramlarının özdeş olmadığını dile getirmektedir. İşçinin feshe karşı korunması; 

yürürlükteki iş sözleşmesinin, işverenin fesih hakkını sınırlayarak, devamlılığını 

olabildiğince sağlamaya, fesih gerçekleştiğinde ise, işçi yönünden feshin mağdur 

edici sonuçlarını hafifletmeye yönelik önlemleri içermektedir. Bu önlemler sadece 

işçi açısından tek taraflı olabileceği gibi, hem işçiyi hem işvereni koruyan çift taraflı 

önlemler de olabilecektir. İş güvencesi ise, yürürlükteki bir iş sözleşmesi açısından 

bakıldığında, işverenin fesih hakkını sınırlayan ve sadece işçinin kullanabileceği, 

diğer bir deyişle tek taraflı haklardan oluşan bir İş Hukuku kurumudur. Hatta, iş 

güvencesi öyle bir kurumdur ki; ortada bir iş sözleşmesinin bulunmadığı hallerde de 

bir önlem olarak mevcut olabilir. İşçinin feshe karşı korunması ise, iş güvencesini de 

kapsayan ancak sadece iş güvencesi önlemlerinden ibaret olmayan daha geniş bir 

                                                 
11 Ali Rıza Okur, Türk İş Hukuku’nda Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi, İstanbul, 
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No: 423/370, 1985, s. 193-194. 
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kavramdır, iş güvencesi bu kavram içinde, önlemlerden sadece bir bölümünü 

oluşturur12.  

 

Görüldüğü üzere, en yalın haliyle, “fesih hakkını sınırlandıran, işçiyi feshe 

karşı koruyan önlemler” olarak ifade edilen iş güvencesi, anılan kavramlarla birebir 

eş değildir.  

 

Kanımızca, iş güvencesi gerek tanımlanırken, gerek yasal düzenlemesi 

yapılırken sadece işçi açısından değil, işverenin gözünden de bakılarak ele alınmayı 

gerektiren bir kurumdur. Bu nedenle iş güvencesine yaklaşırken, öncelikle bu 

kavramın ilişik olduğu diğer kavramlar arasındaki yeri tespit edilmelidir. Böylece, iş 

güvencesini en yalın şekliyle ifade ederken yaşanan kavram kargaşası 

önlenebilecektir. Kavramları iç içe geçmiş kümeler gibi düşünürsek; ele alınacak ilk 

kavram, feshe karşı korunma olmalıdır. Bu genel başlık, hem işçiyi hem işvereni 

feshe karşı korumayı ifade edecektir. İşçiyi feshe karşı korumak ise, bir alt başlık 

olacaktır. İşçiyi korumada izlenen yol, işçi açısından, iş güvencesini içine alan çeşitli 

önlemler olurken; işveren açısından fesih hakkına yönelik sınırlamalar şeklinde 

görülecektir. O halde, iş güvencesi feshe karşı koruma şemsiyesi altında yer alan ve 

işverenin gözüyle bakıldığında, fesih yasağı anlamına gelmemekle birlikte, fesih 

hakkını sınırlamayı da içeren bir kavram olarak kabul edilebilir. Başka bir ifadeyle, 

feshe karşı koruma, işçiyi feshe karşı korumayı; işçiyi feshe karşı koruma da iş 

güvencesini kapsamaktadır. İş güvencesi, işçiyi korurken işverenin fesih hakkına 

yasal sınırlar çiziyor olsa da, iş güvencesinin tam karşılığı olarak “işçiyi feshe karşı 

korumaktır” veya “işverenin fesih hakkını sınırlamaktır” şeklinde bir eşitliği 

göstermek anlaşıldığı üzere doğru olmamaktadır. 

 

Konuya kapsam açısından yaklaşıldığında ise, yukarıda yer alan iş güvencesi 

tanımlarını, dar ve geniş anlamlarıyla çeşitlendirmek mümkündür: 

 

                                                 
12 Mehmet Uçum, Yeni İş Kanunu Seminer Notları, (Seminer Notları), İstanbul, Legal Yayıncılık, 
2003, s. 128 vd.  



 

 9

Dar anlamıyla iş güvencesi, bu güvencenin, feshe karşı kullanılmasıdır. 

Bununla amaçlanan işverenin iş sözleşmesini herhangi yeterli (makul, haklı, uygun) 

bir neden olmaksızın keyfi biçimde bozmasının engellenmesi, dolayısıyla iş 

ilişkilerinde sürekliliğin sağlanmasıdır13. Dar (gerçek) anlamıyla iş güvencesi, feshe 

karşı korunmanın özünü, çekirdeğini oluşturur. Bununla varılmak istenen; işverenin 

iş sözleşmesini herhangi makul ve haklı bir sebep olmaksızın, keyfi biçimde 

bozmasının engellenmesidir14. Başka bir deyişle dar yorum, işveren tarafından iş 

ilişkisinin keyfi ve serbest şekilde bozulmasının engellenmesi ve mümkün olduğu 

ölçüde iş ilişkisinde sürekliliğin sağlanmasıdır15.  

 

İşverenin keyfi fesihlerine karşı öngörülen her türlü önlem dar anlamda iş 

güvencesine girmektedir. İş güvencesi hükümlerinin uygulandığı ortamlarda feshi 

ihbar suretiyle fesihte, geçerli bir nedenin varlığının aranması, böyle bir nedenin olup 

olmadığının yargı organında tartıştırılıp, gerekirse feshin geçersizliğine ve işçinin işe 

iadesine, işveren çalıştırmaya yanaşmadığındaysa bir miktar tazminat ödenmesine 

karar verilmesi buna bir örnektir16. 

 

Geniş anlamıyla bakıldığında iş güvencesi, işçinin işten çıkarılmasını 

güçleştiren önlemler yanında işten çıkarma sonucu doğan zararları telafi edici tüm 

önlemleri içermektedir17. Diğer bir ifadeyle, geniş anlamda iş güvencesi, işverenin 

fesih hakkına yasa ve sözleşme ile getirilen bütün sınırlamaları ve feshin sonuçlarını 

hafifleten önlemleri kapsar18. 

                                                 
13 Ayhan Görmüş, “İş Güvencesi,” İş Güç-İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Dergisi, C. 6, S. 
1, Sıra 1, No: 209, 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.isguc.org/?p=article&id=209&cilt=6&sayi=1&yil=2004 , 25 Ağustos 2010; Kar, (İş 
Güvencesi), s. 560. 
14 Kurt, a.g.e., s. 1158. 
15 Ünsal, a.g.m., s. 189. 
16 Ercan Akyiğit, Açıklamalı ve İçtihatlı Türk İş Hukukunda İş Güvencesi: İşe İade (İşe İade), 
Ankara, Seçkin, 2007, s. 152. 
17 Mustafa Alp, “İşçinin Feshe Karşı Korunması: İş Güvencesi Yasası,” Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5, S. 1, 2003, s.1; (Çevrimiçi) 
http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz5-1/PDF/alp1.pdf, 25 Ağustos 2010. 
18 Kurt, a.g.e., s. 1158; Kar, (İş Güvencesi), s. 560; Gülden Erdem Optur, “4857 Sayılı İş Yasasının İş 
Güvencesi Hükümleri Ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye 
Yönelik Bir Araştırma,” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 
Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul, 2005, s. 3; Görmüş, “İş Güvencesi,” 
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İş güvencesi geniş anlamıyla ele alındığında; işçinin sahip olduğu işi korumak 

amacıyla, savunma hakkı da içinde olmak üzere, fesih kararını ön denetime veya izne 

bağlayan kuralları, belirli sebeplerle fesih yapılmayacağına ilişkin kuralları, işe iade 

kurallarını, eski işine geri dönmeyi sağlayan kuralları, yeni bir iş edinmesine olanak 

veren kuralları birlikte içeren, işçinin işini kaybetmesini güçleştiren veya işini 

kaybetmesinden dolayı uğradığı zararı hafifletmeye, telafi etmeye yönelen tüm 

önlemleri kapsayan bir İş Hukuku kurumu olarak da tanımlanabilir19. 

 

İş Kanunu md. 17’de düzenlenen ve işçinin kıdemine göre değişen iki, dört, 

altı, sekiz haftalık bildirim sürelerinin varlığı da geniş anlamda iş güvencesinin bir 

göstergesidir. Bildirim süreleri, feshi ortadan kaldırmayıp sadece ertelediğinden dar 

anlamda iş güvencesi örneği olmazlar; ancak işçinin sözleşmesinin aniden feshini 

engelleyerek adeta işçiyi fesih düşüncesine alıştırıp feshin olumsuz sonuçlarını 

bertaraf etmeye yaradıkları için geniş anlamıyla bir önlem getirmiş olurlar. Bildirim 

süreleri boyunca iş sözleşmesinin devam ediyor olması, işçiye günde iki saatten az 

olmamak üzere ücretli iş arama izni verilmesi feshin sonuçlarına onarıcı etki 

getirmektedir20. 

 

İş güvencesinin geniş anlamının yanı sıra, uygulanamadığı haller olduğu da 

unutulmamalıdır. İş güvencesi hükümlerinin uygulanabilmesi için aranan koşulların 

bulunmadığı, iş sözleşmesinin emredici kurallara, kamu düzenine, genel ahlaka, 

kişilik haklarına aykırı düştüğü veya konusunun imkânsız olması nedeniyle 

sözleşmenin ölü doğduğu ya da sözleşmenin, işçinin istifası, ölümü gibi fesih dışı bir 

yolla sona erdiği hallerde iş güvencesinin uygulanamadığı hatırlatılmalıdır21.  

 

                                                                                                                                          
a.g.m.,  (Çevrimiçi) http://www.isguc.org/?p=article&id=209&cilt=6&sayi=1&yil=2004 , 25 Ağustos 
2010. 
19 İlker Ağer, Türk Çalışma Yaşamında İş Güvencesi, Ankara, Adalet Yayınevi, 2006, s. 4. 
20 Koç, a.g.e., s. 20-21; Gizem Sarıbay, Türk İş Hukukunda İş Güvencesi Kapsamında Fesih 
Usulü, Feshe İtiraz ve Feshe İtirazın Sonuçları, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2007, s. 34-35; Murat 
Demircioğlu, Sorularla Yeni İş Yasası, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2003-42, s. 79. 
21 Demircioğlu, a.e., s. 79. 
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Diğer yandan iş güvencesi, bir kimsenin işe girme konusunda sahip olduğu 

garantiyi, bunun yanında işe girdikten sonra iş koşullarının işverence keyfi biçimde 

değiştirimini önleyecek mekanizma ile birlikte iş sözleşmesinin keyfi olarak feshine 

karşı getirilen güvenceyi, yani bir güvenceler yumağını anlatmaktadır22.  

 

İş güvencesini oldukça geniş ele alan yukarıdaki tanımı irdelediğimizde, 

aslında Türk İş Hukuku sisteminde “güvenceler yumağı”nın da tam olarak 

uygulanamadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Özürlü ve eski hükümlü/terör 

mağduru ( İş K. md. 30), askerlik ve yasal ödev nedeniyle ayrılanların işe alınması ( 

İş K. md. 31), iş yeri hekimi ( İş K. md. 81) ile iş güvenliği uzmanı çalıştırma 

yükümü ( İş K. md. 82) ve sendika yöneticiliği sona erenlerin yeniden işe alınması ( 

Sen. K. md. 29) gibi hükümlerin belli pozisyonlara personel alımını düzenlemiş 

olması ilgili kişilere gerçek anlamda işe girişte bir garanti, güvence verdiği anlamına 

gelmemektedir23.  

 

Aynı şekilde, işe girdikten sonra iş koşullarının işverence keyfi biçimde 

değiştirilmesine karşı güvence, İş K. md. 22’de düzenlenen “çalışma koşullarında 

esaslı değişiklikler” bakımından getirilmiş güvenceyi anlatmaktadır. İşverenin ancak 

işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle çalışma koşullarında esaslı değişiklik 

yapabileceği düzenlemesinin iş güvencesini ne ölçüde sağladığı ise tartışma 

götürmektedir; zira işverenin değişiklik önerisini onaylamayan bir işçinin iş 

sözleşmesinin akıbeti belirsiz kalabilecektir24.  Söz konusu durum, iş güvencesi ile 

içerik güvencesi arasındaki ilişkiyi ilgilendirdiğinden bu konuya çalışmamızın bu 

bölümünde “iş güvencesinin önemi, amacı ve faydaları” alt başlığında değinilecektir. 

 

İster dar, ister geniş anlamıyla ele alınsın, yukarıda yer verilen iş güvencesi 

tanımlarının tümünde, farklı yollardan aynı sonuca ulaşıldığını görmek mümkündür. 

                                                 
22 Ercan Akyiğit, İçtihatlı ve Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi (İş Kanunu Şerhi), C. 1, 2. 
bası, Ankara, Seçkin, 2006, s.777; aynı yazar, “Askerlik Yüzünden Sözleşmesini Fesheden İşçinin 
Askerlik Sonrası İşe Alınmaması İş Güvencesine İmkân Verir Mi? ,” (Askerlik), Legal İş Hukuku 
ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları Ve İncelemeleri Dergisi (Legal YKİ), C.2, 
S.3, Mayıs 2007, s. 36. 
23 Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 777. 
24 Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 778. 
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İş güvencesi kavramının temelini, gerek T.C. 1982 Anayasası 49. maddesinde25, 

gerekse 1948 Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’nin 23. 

maddesinde26 bulduğu bir gerçektir. Aynı şekilde, Anayasamızın 48. maddesinin 1. 

fıkrasında27 yer alan düzenlemede sözleşme hürriyeti içinde, işçinin yanı sıra 

işverenin fesih hakkı da korunmaktadır. O halde, iş güvencesiyle ilgili bir tanım 

verirken, bu kurumun işçiye, işvereni yok saymak pahasına bir güvence 

sağlamadığını, böyle katı bir güvenceyi zaten kabul etmediğini hatırlamakta fayda 

bulunmaktadır. 

 

Tüm bu bilgiler ışığında, iş güvencesi bizce “işverenin fesih hakkının 

tamamen kaldırılması anlamına gelmemek kaydıyla, işçinin kendisi ve ailesi için 

adeta yaşamsal öneme sahip olan işinden ve ücretinden keyfi sebeplerle mahrum 

edilmesini önlemeye çalışan; işverenin fesih serbestîsine, “geçerli ve makul sebeple 

fesih” sınırını yasal bir şekilde çizen; fesih kurumunun varlığını kabul etmekle 

birlikte, işçi cephesinde yarattığı olumsuz sonuçları hafifletmeye uğraşan önemli bir 

mekanizmadır.” şeklinde özetlenebilir. 

 

 II. İŞ GÜVENCESİNİN AMACI, ÖNEMİ VE FAYDALARI 

 
Bir tarafta sadece emeğiyle gelir elde etmeye çalışan işçi; diğer tarafta gelişen 

teknolojiye ayak uydurmak, sermayesini güçlendirmek, kâr sağlamak hedefini 

taşıyan işverenin olduğu bir iş dünyasında teraziyi dengelemek, ancak her iki yanın 

da bu ihtiyaçları arasında orta yolu bulmakla sağlanabilir. İşte tarafların kendilerince 

korumaya çalıştıkları haklı menfaatlerini çatışmadan kurtarmak, iş güvencesi fikrini 

doğuran ilk noktadır. İş güvencesini yaşatmak ise, işçiyi korurken, işvereni saf dışı 

                                                 
25 T.C. AY md. 49, Bkz., T.C. 1982 Anayasası, (Çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm, 25 
Ağustos 2010.  
26 BM Evrensel İnsan Hakları Bildirisi md. 23/1, Bkz., (Çevrimiçi) 
http://www.ihb.gov.tr/mevzuat/um_bm_sozlesmeleri/bm_ih_evrensel_beyannamesi.htm, 18 Mayıs 
2009; Bildirinin Onama Kanunu için bkz. 27.01.1995 tarihli ve 22184 sayılı Resmi Gazete, 
(Çevrimiçi) www.tbmm.gov.tr, 22 Aralık 2007. 
27 T.C. AY md. 48/1, Bkz., T.C. 1982 Anayasası, (Çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm, 
25 Ağustos 2010.  
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bırakmamak ve iş güvencesini ilişkili olduğu diğer kavramlarla beraber 

değerlendirmekle mümkündür. 

 

İş güvencesini tanımlarken, iş güvencesinin işverenin objektif ve geçerli 

sebeplerle iş ilişkisine son vermesini engellemediğini defaten dile getirmiştik. 

İşverenin makul, geçerli, objektif bir sebep söz konusu olduğunda fesih konusunda 

özgür olması olağandır. Aksinin kabulü, işletmenin artan rekabet ortamında 

ekonomik faaliyetlerini sürdürememesi sonucunu doğurur ki, bundan en büyük zararı 

yine emeğini arz etmek yoluyla geçimini sağlayan işçiler görür. Bu bakımdan, 

sonuçları sadece işverenin omzuna yüklemek, böylelikle işletme varlığını tehlikeye 

düşürebilecek hükümler getirmek, iş güvencesinin gerçekleşmesi olanağını ortadan 

kaldıracağından istenmeyecek bir sonuçtur28.  

 

İş güvencesi kavramıyla amaçlanan, işçinin işini, geçerli sebebe dayanmayan 

keyfi fesihlere karşı belli ölçüde korumaktır29. “Belli ölçü” ifadesinden anlaşılacağı 

gibi, iş güvencesiyle işveren göz ardı edilmemekte, işçi çıkarmak tamamen 

yasaklanmamaktadır. Bu nedenle, iş güvencesi hükümlerinin, işvereni verimsiz işçi 

çalıştırmaya veya işyerinin işçi yetersayısı üzerinde işçi çalıştırmaya zorlayan bir 

sonuç doğuracak tarzda yorumlanmaması gerekir. İş güvencesini getirmekle 

amaçlanan, çalışma hayatını sonu olmayan bir kargaşaya sürükleyip, işverenin 

ekonomik kararlarını tamamen yargı denetimine bırakmak değildir30.  

 

İşverenin fesih hakkını kullanması halinde, hem işçi, hem işveren için bazı 

güçlükler doğması muhtemeldir. Ücretinden başka geçim kaynağı olmayan işçinin 

işsiz kalması halinde düşeceği ekonomik boşluk, işverenin yeni işçi bulmakta 

                                                 
28 Ağer, a.g.e., s. 5-6. 
29 Ahmet Emin Şahin, “İş Güvencesi ve Fesih”, Kariyer Dergi, S. 65, Kasım 2008, s. 66- 67, 
(Çevrimiçi) 
http://web4.kariyernet/KariyerDergi/kariyerDergi.kariyer?arn=5384456&sid=200902201528R684124
1717338156Gj8na3pi1bg530b61k63y&mg=200811, 20 Şubat 2009. 
30 Ömer Ekmekçi’nin görüşü için bkz. Şefik Çalık, Soru ve Yanıtlarla İş Sözleşmesinin Feshi Ve İş 
Güvencesi, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2005, s.160. 
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yaşayacağı sıkıntıyla kıyaslanamayacak kadar büyüktür. İşçinin her şeyden önce bu 

sebeple korunması, iş güvencesinin temel amaçları arasındadır31. 

 

İş güvencesinin başlıca amaçlarını; 

 

• İşten çıkarılacak işçiyi, işsizliğin doğurduğu ekonomik yönlü maddi ve 

manevi zararlardan korumak, 

• Feshe karşı koruma, sosyal ve psikolojik düşüncelerle, işçinin yaşamının 

merkezini oluşturan işini kaybetmesine karşı bir güvence getirmek, 

• Feshe karşı koruma ile işçinin işyerindeki hakları ve işlevleri açısından da ek 

bir güvence sağlamak, 

• Feshe karşı koruma işçi-işveren arasındaki mikro-ekonomik uyuşmazlığa 

müdahale ederek toplumsal menfaatleri korumak, 

• Bireysel menfaatlerin sosyal çatışmalara dönüşmesini engellemek, 

• Fesih hakkının kötüye kullanılmasını engellemek veya denetlemektir. 

 şeklinde özetleyebiliriz32. 

 

Diğer yandan, işverenin güçsüz işçi karşısındaki göz ardı edilemez üstünlüğü, 

çalışma hayatına üçüncü bir tarafın, devletin, müdahalesini zorunlu kılmaktadır. 

Devlet, taraflar arasında bir denge kurmak ve sosyal adaletin sağlanmasını 

gerçekleştirmek zorundadır. İşsizler için tam istihdam sağlamak zor olsa da, halen 

çalışmakta olanlara belirli güvenceler getirmek devlet için bir ön sorumluluktur33.  

 

Toplum içinde korunmaya muhtaç kişilerin geleceğe güvenle bakmasını, 

karşılaşabileceği tehlikelerin tehdidinden uzak kalmasını sağlayan, tehlikelerin 

doğurduğu zararları gideren, toplumsal risklerin oluşmasını önleyen, güvenceler 

                                                 
31 Sarper Süzek, İş Hukuku, (İş Hukuku), Yenilenmiş 4. baskı, İstanbul, Beta, 2008, s. 487. 
32 Koç,. a.g.e, s. 29- 30; Pir Ali Kaya, “İş Güvencesi: Türk Çalışma Mevzuatındaki Düzenleme - 158 
Sayılı ILO Sözleşmesi ve Temmuz 2000 Tarihli İş Güvencesi Yasa Taslağının Kısaca 
Değerlendirilmesi”, (Çevrimiçi) http://www.isguc.org/?p=article&id=114&cilt=3&sayi=1&yil=2001, 
25 Ağustos 2010. 
33 Ünsal, a.g.m., s. 190. 
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getiren devlet, sosyal bir devlettir34. Sosyal devlet, bu görevlerinin ifasında, sosyal 

adaletin gerçekleşmesinde çeşitli araçlar kullanır. Şüphe yok ki, bu araçlardan birisi 

iş güvencesidir.  

 

Anayasamızın 2. maddesinde35 devletimizin “sosyal hukuk devleti” olduğu 

açıkça belirtildiğine göre, sosyal bir devlet olarak Türkiye’nin de, çalışma hayatında 

sosyal adaleti sağlamak için iş güvencesine başvurması kaçınılmazdır. Ne var ki, 

sosyal devlet ilkesi Anayasalarda yer bulsa da, iş güvencesinin kanunlara geçmesi 

uzun yılları aldığından, bir sosyal adalet aracı olarak iş güvencesine tam anlamıyla 

başvurmak da zaman almaktadır.  

 

İş güvencesi hükümlerinin İş Hukuku’na kavram olarak girmesinden önce, 

hiçbir gerekçe gösterme yükümlülüğü olmadan iş sözleşmesini tek taraflı olarak sona 

erdirmeyi geniş bir hak olarak gören sistem36, işçi açısından yarattığı güçlük kadar, 

sosyal devlet olmanın sonuçlarını da olumsuz yönde etkilemiştir. Feshin geniş bir 

hak olarak görüldüğü, iş ilişkisini sona erdirmekte gerekçe aranmayan, işe iadeyi 

kabul etmeyen bir düzende; keyfi işten çıkarılma endişesini her zaman taşıyacak olan 

işçinin kendi haklarını ileri sürmekte çekingen davranması, işten atılma korkusu ile 

iddialarından vazgeçmesi, kanunlara aykırı talimatlara uymaya mecbur olması 

beklenen bir tavırdır37. Böyle bir olumsuzluk ise, sosyal devlet ilkesinin lâfzî 

yorumlardan öteye geçememesi demektir. Görüldüğü üzere, iş güvencesi 

önlemlerinin yokluğu ya da zayıflığı, işçilerin durumunu zorlaştırdığı kadar, devletin 

                                                 
34 Adnan Tuğ, Aydın Başbuğ, İş Güvencesiz İş Hukuku: Milletlerarası Hukukta İş Güvencesi ve 
İş Hukukumuza Eleştirel Bir Yaklaşım, Ankara, Öz İplik-İş Sendikası Eğitim Yayınları, 1992, s. 
16. 
35 T.C. AY md. 2, Bkz., T.C. 1982 Anayasası, (Çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm, 20 
Ağustos 2010. 
36 “İş sözleşmesini sona erdirmek için hiçbir gerekçeye ihtiyaç duyulmayan sistem, hak sistemidir. Bu 
sisteme göre; işveren, sözleşmenin yapıldığı andan itibaren mevcut olan ve herhangi bir şekilde 
sınırlanmayan bu hakkını kullanarak, hiçbir gerekçe gösterme yükümlülüğü olmadan sözleşmeyi her 
an sona erdirebilmektedir. Fesih hakkının bu kadar geniş bir hak olmasının sonucunda, gerekçe 
gösterme yükümlülüğü olmadığı için nedenin haklı veya haksızlığı da araştırılmaz. İşverenin 
gösterdiği neden haksız ve bu hak kötüye kullanılmış olsa bile yapılan fesih geçerliliğini korur. Bu 
sistem içerisinde işe iade kurumu da yer almamaktadır. Oysa bugünkü iş kanunumuzun da kabul ettiği 
üzere, modern iş hukukunda benimsenen diğer bir sistem, işçinin işveren karşısındaki güçsüzlüğünü 
göz önünde tutarak haklı ve makul sebeplerle feshi, diğer bir ifadeyle sınırlandırma sistemini ve işçiyi 
korumayı ilke edinmektedir. ” Ayrıntılı bilgi için bkz., Tuğ, Başbuğ, a.g.e., s. 19 vd. 
37 Tuğ, Başbuğ, a.g.e., s. 51. 
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sosyal devlet olma niteliğini de engellemektedir. Bu nedenle, iş güvencesi 

önlemlerinin, taraf çıkarlarını gözeten, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısıyla dengeli 

düzenlemeleri içermesi gerekmektedir38.  

 

İş güvencesi, Anayasal dayanağını bulduğu sosyal devlet ilkesiyle ilişkisinin 

yanında, Anayasamızın 49. maddesinde39 yer alan “çalışma hakkı” ve 50. maddede40 

düzenlenen “özel çalışma şartlarıyla” da birlikte düşünülmelidir. Çalışma hakkı, 

sadece devletten iş elde etmeyi değil, uygun çalışma ortamı ve çalışma şartları ile 

işçinin feshe karşı korunmasında devletin sosyal ilerleme kaydetmesini de içerir. 

Ayrıca 50. maddedeki özel çalışma şartlarının dikkate alınarak işçinin iş 

güvencesinden yararlanabilecek duruma getirilmesi bir diğer amaçtır. Böylece sosyal 

devlet ilkesi ile sözleşme özgürlüğü, çalışma hakkı, devletin uygun çalışma ortamı 

yaratma ödevi arasında bir denge kurulmuş olmaktadır41.  

 

İş güvencesinin denge sağlayan düzenlemelerden oluşması ve uygulamada 

işlerlik kazanması için, oluşumundaki temel taşlara dikkat edilmelidir. Şüphesiz, iş 

güvencesi kavramının arka planında ekonomik, sosyal ve bireysel gerçekler 

yatmaktadır42. Söz konusu gerçeklerin iş güvencesiyle ilişkisi irdelendiğinde, iş 

güvencesinin diğer kurumlar üzerinde oynadığı rol daha iyi anlaşılacaktır.  

 

A. İŞ GÜVENCESİNİN EKONOMİK YAPIYLA İLİŞKİSİ 
 

Ekonomik gerçekleri; kayıt dışı ekonomi, yabancı sermaye ve istihdam 

sorunu olarak ele alabiliriz.  

                                                 
38 Koç, a.g.e., s. 24. 
39 Bkz., T.C. 1982 Anayasası, md. 49, (Çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm, 20 Mayıs 
2010. 
40 Bkz., T.C. 1982 Anayasası, md. 50/1-2, (Çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm, 20 
Mayıs 2010. 
41 Münir Ekonomi, “İş Sözleşmesinin Feshine Genel Bakış”, (Feshe Genel Bakış),Yeni İş Kanunu 
Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Feshi Ve İş Güvencesi Semineri, 25 Haziran 2004, İş Kanunu 
Toplantı Dizisi-I, Yayın No: T/ 2005-03/390, TÜSİAD, 2005, s. 26-27.   
42Görmüş, a.g.m., (Çevrimiçi) http://www.isguc.org/?p=article&id=209&cilt=6&sayi=1&yil=2004 , 
25 Ağustos 2010; Kaya, a.g.m., (Çevrimiçi)  
http://www.isguc.org/?p=article&id=114&cilt=3&sayi=1&yil=2001, 25 Ağustos 2010. 
. 
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İş güvencesinin kayıt dışı ekonomi üzerindeki yansıması, işçi ve işveren 

tarafından farklı değerlendirilmektedir. İşveren kesimi, iş güvencesinin varlığını 

kayıt dışı ekonominin oluşmasında bir tehdit olarak görürken; işçiler iş güvencesinin 

kayıt dışı ekonomiyi engelleyecek bir güç olduğunu düşünmektedir.  

 

İşverenler, her an ve herhangi bir sebebe dayanmadan iş sözleşmesini 

feshetme yetkilerinin bulunmasını istemekte; iş güvencesini ise bu yetkiyi kısıtlayan 

bir güç olarak görmektedirler. İş güvencesinin olduğu ortamda, işverenin fesih için 

geçerli sebep gösterme yükümlülüğünün olması, geçerli sebep göstermemesi halinde 

işe iade veya tazminat ödemeye maruz kalması işveren için bir yüktür. Bu yükü 

taşımak istemeyen işverenler de kaçak işçi çalıştırmak suretiyle kayıt dışılığa 

başvururlar, böylece iş güvencesinin varlığı kayıt dışı ekonomiye yol açar43.  

 

İşçi kesimin gözüyle bakıldığında ise iş güvencesi, aynı ortamda rekabet 

içinde olan işverenler arasında haksız rekabeti önlemekte katkı sağlayan yollardan 

biri olarak kabul edilmektedir. Aynı malı aynı piyasada satmaya çalışan iki 

işverenden biri sendikasız, sigortasız işçi çalıştırıyor, hatta işçilerine asgari ücretin 

bile altında ücret ödüyorsa, bu işveren ile kayıt içi faaliyet gösteren dürüst işveren 

arasında üretim maliyetleri açısından büyük bir fark doğacak demektir. Böylece 

dürüst işverenle, külfet altına girmeyen işveren arasında haksız bir rekabet olacaktır. 

Rekabetteki haksızlığı giderebilmek için, kayıt dışı çalışan işverenin işçilerinin de, 

işten atılma endişesi taşımaksızın, sigortaya kaydının yapılmasını isteyebilmesi ya da 

asgari ücreti talep edebilmesi gerekir. Söz konusu endişeyi veya korkuyu giderecek 

yol, iş güvencesi sisteminin varlığıdır. Ayrıca, kaçak çalışan işyerlerinin tespit edilip 

kayıt altına alınması, devletin vergi gelirlerinde de artış sağlayacağından iş güvencesi 

bu yönüyle de faydalı bir kurumdur44. 

 

                                                 
43 Koç, a.g.e., s. 26. 
44 Öner Eyrenci, Savaş Taşkent, Devrim Ulucan, Bireysel İş Hukuku, İstanbul, Legal Yayıncılık, 
2006, s. 162; Semih Serkant Aktuğ, “Türk Hukukunda İş Güvencesi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz 
Eylül Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Anabilim Dalı, 
2003, (Çevrimiçi) http://www.turkhukuksitesi.com/makale_103.htm, 09 Şubat 2010. 
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İş güvencesinin istihdamla ilişkisine geldiğimizde; öncelikle istihdam 

güvencesi ve kazanç güvencesinin bir sosyal devlette koruma kapsamına giren temel 

değerler olduğu, işçinin bu değerlerinin korunması için tedbir almanın sosyal 

devletin bir ödevi olduğu söylenmelidir45. Diğer yandan, emeği korumaya yönelik 

her türlü müdahale istihdam açısından bir sakınca olarak kabul edilmektedir. O 

halde, emeği korurken maliyeti artıracak uygulamalardan kaçınmak gerekecektir46. 

Bu politikayı izleyen işverenler, iş güvencesinin fesih konusunda getirdiği sınırlama 

nedeniyle işçi alımında titiz davranacak, işin mümkün oldukça mevcut işçileriyle 

görülmesini tercih edecek, yeni işçi alımı yoluna gitmeyeceklerdir. Bu durum, 

istihdam daralmasına yol açacağından iş güvencesinin istihdama olumsuz bir etkisi 

olarak kabul edilmektedir47.  

 

Katı iş güvencesi düzenlemelerinin ise, işçilerin gelir güvenliğini sağlama 

yolunda verimsiz ve adaletsizliği artırıcı etkilerinin bulunması muhtemeldir. Yoğun 

iş güvencesi olan bir işyerinde, huzursuzluk artar, işçi güvensizliğin olduğu bir 

işyerinde işine devam etmiş olur, sonuçta verim düşer. İşten çıkan işgücünün yeni bir 

iş bulma imkânı da sıkı iş güvencesi nedeniyle az olduğundan, işi olan ve olmayan 

işçiler arasında adaletsizlik doğabilir48.  

 

Avrupa Komisyonu’nun Ekim 2006 tarihli “Avrupa’da İstihdam 2006” 

raporunda da iş güvencesinin istihdama etkisine değinilerek önemli tespitlerin 

yapıldığı görülmektedir. Rapora göre;  iş güvencesi hükümleri, bir yanıyla 

istihdamdan işsizlik statüsüne geçişi oransal olarak azaltırken; öte yandan şirketlerin 

gelecekte ortaya çıkabilecek maliyetleri göz önüne alarak yeni işçi işe almada 

çekingen davranması sebebiyle iş bulmayı zorlaştırmaktadır. Bu iki etki bir araya 

geldiğinde iş güvencesinin teorik düzeyde varsayılan istihdamı koruma etkisi de 

ortadan kalkmaktadır49.  Rapor ayrıca iş güvencesi hükümlerinin, işçilerin 

                                                 
45 Tuğ, Başbuğ, a.g.e., s. 18. 
46 Koç, a.g.e., s. 25. 
47 Aktuğ, a.g.m., (Çevrimiçi) http://www.turkhukuksitesi.com/makale_103.htm, 09 Şubat 2010. 
48 Oğul Zengingönül, “İş Güvencesi ve İstihdam”, Tekstil İşveren Dergisi, S. 266, Şubat 2002, 
(Çevrimiçi) http://www.tekstilisveren.org.tr/dergi/2002/subat/5.html, 09 Şubat 2010. 
49 Fatih Tokatlı, “AB, Sosyal Politikada Rotasını Esnekliğe Çeviriyor”, TİSK-İşveren Dergisi, Nisan 
2007, (Çevrimiçi) 
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kendilerini güvende hissetmelerini sağlamadığının, yapılan araştırmaların iş 

güvencesi bir ülkede ne kadar katı hale gelirse işçilerin kendilerini o derecede 

güvensiz hissettiklerini gösterdiğinin de altı çizmiştir50.  

 

Benzer şekilde, Avrupa Komisyonu tarafından 2006 sonunda “21. Yüzyılın 

Zorluklarına Karşı İş Hukuku’nun Modernleştirilmesi” başlığı ile yayımlanan Yeşil 

Belge’de de, esneklik ihtiyacı, alternatif iş sözleşmesi, işçilerin niteliklerinin 

arttırılması, işin korunması (iş güvencesi) yerine istihdamın korunması, yani işsiz 

kalanların hızla istihdama kavuşturulması, kayıt dışı çalışmanın önlenmesi, iş 

sürelerinde esneklik ve geçici çalışmanın teşviki konularına yer verilmiştir51. 

 

Buna karşın, emeği ucuza mal etmek için, iş güvencesini adeta yok saymanın 

da istihdamı ancak kısa vadede arttırıyor görüneceği, ancak iş güvencesinin 

bulunmadığı bir düzende işçinin yarını güvencede olmayacağından istihdamdaki bu 

artışın verimli bir artış sayılamayacağı, yeni iş alanlarına uygun eleman istihdamını 

kolaylaştıran mekanizmaların düzene fayda getireceği de bilinmelidir52.  

 

İş güvencesinin sermayeye etkisinde ise, ilk bakışta, iş güvencesinin işçi 

maliyetlerini arttırdığından özellikle yabancı sermaye üzerinde yine olumsuz etkisi 

düşünülebilir. Unutulmamalıdır ki, sermaye hareketini etkileyen tek ve temel faktör 

iş güvencesi ya da ucuz emek değildir. İç ve dış siyasal istikrar, coğrafi konum, 

vasıflı işgücü, geniş pazar olanakları sermayeyi etkileyen ciddi faktörlerdendir. Bu 

bakımdan, iş güvencesi ve sermaye arasında doğrudan olumsuz bir etki aramak da 

doğru değildir53. 

 

                                                                                                                                          
http://www.tisk.org.tr/isveren_yazdir.asp?yazi_id=1678&id=&baslik_id=&yapi=&gecerli_sayfa=, 13 
Haziran 2009. 
50 “Avrupa Komisyonu: ‘İş Güvencesi İstihdama Zarar Veriyor’.”, 14 Şubat 2007,  (Çevrimiçi) 
http://www.tisk.org.tr/duyurular.asp?ayrinti=True&id=2303, 13 Haziran 2009. 
51 Gülsevil Alpagut, “4’üncü Yılında İş Güvencesi Uygulamaları Semineri”, (Seminer), TİSK- 
İşveren Dergisi, Nisan 2007, (Çevrimiçi) 
http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1690&id=86, 13 Haziran 2009. 
52 Koç, a.g.e., s. 25-26. 
53 Aktuğ, a.g.m., (Çevrimiçi) http://www.turkhukuksitesi.com/makale_103.htm, 09 Şubat 2009; Koç, 
a.g.e., s. 26- 27. 
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Sermaye ve emek ikilisinin karşılıklı olarak kendi yararları doğrultusunda, 

ülke ekonomisini ileriye taşıyacak bir uyum içinde hukuki kurallara bağlanması 

gereklidir. Bu yapılanmanın bir bölümü İş Hukuku içinde olacaktır. Üzerinde fikir 

birliğine varılamayan, kördüğüm olmuş bir iş güvencesi sisteminin ekonominin 

çöküşünü, sermayenin yok oluşunu hızlandırdığı, bu durumun da işçiye güvensiz bir 

çalışma ortamı verdiği açıktır. İş Hukuku bağlamında sorunun çözümü için, çalışma 

şartlarına ilişkin kanundaki katı hükümlerin derhal ayıklanması gereklidir. İşten 

çıkarmaları önleyecek olan, esnek iş şartlarının uygulanmasıdır54. 

 

İş güvencesinin ekonomik yapı üzerindeki etkisini genel hatlarıyla 

değerlenmek gerekirse, olumsuz sayılabilecek yönlerine rağmen, iş güvencesinin 

varlığının işçiler için bir güven mekanizması olduğu gerçeği göze çarpacaktır. İş 

güvencesini kavram olarak ele aldığımızda da ifade ettiğimiz üzere, bu sistemin 

düzgün işlemesi için, tek başına işvereni zora sokacak mutlak ve katı hükümlerden 

oluşmaması bir zorunluluktur. Katı ve mutlak hükümlerin varlığı, en az iş 

güvencesinin yokluğu kadar işçiye zarar getirecektir. Ülkenin içinde bulunduğu yapı 

bütünüyle incelenerek, bu yapıyla birlikte çalışabilecek ve işverenin kabul edeceği, 

içine sinen bir düzenlemeye muhtaç olunduğu bir gerçektir. İş güvencesiyle 

amaçlanan yalnızca işçiyi korumak olursa, işveren göz ardı edilirse, sistemin etki 

ettiği bu faktörlerle uyumu sağlanmazsa, iş güvencesinin fayda yerine zarar 

getireceği ve bir yerde tıkanacağı açıktır. Bizce, Avrupa Komisyonu raporlarının da, 

doktrinin de vurgulamak istediği budur. Zira ne doktrin görüşleri, ne de Avrupa 

Komisyonu raporları iş güvencesini yok saymaktadır; dikkat çekilen nokta, katı bir iş 

güvencesi yaratmamak ve sistemi bütünsel düşünerek işletebilmektir. 

 

Sonuç olarak; işçiler için koruyucu kabul ettiğimiz iş güvencesini sırf, 

işverenleri kaçak işçi çalıştırmaya yönelten, kayıt dışı ekonomiyi arttıran, istihdamı 

azaltan ya da yabancı sermayeyi kaçıran olumsuzluklardan ibaret görerek anmak 

bizce hatalı bir yaklaşım olur. Doğru olan; eksisini, artısını görebilmek için, iş 

                                                 
54 Berin Ergin, “Emek Ve Sermayenin Yeni İşlevi, İş Güvencesi Ve Esneklik Adı Altında Politik 
Malzeme Olma Ve Gündem Doldurma Mıdır?,” TİSK-İşveren Dergisi, Mart 2002, (Çevrimiçi) 
http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=480&id=29, 13 Haziran 2009. 
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güvencesini ekonomik, sosyal, bireysel, her açıdan ele almaktır. Böylece iş 

güvencesinin katı uygulandığı takdirde sadece bireysel olarak işçiyi değil, ülkenin 

tüm yapısını olumsuz etkileyebileceği rahatlıkla görülebilir. Geç de olsa ülkemizde 

varlık kazanmış iş güvencesi kurumunun mevcut haliyle eksiklikler içerdiği 

malumdur. Yine de, iş güvencesini, öneminin yanında tek başına eksilerle ele almak, 

olsa olsa iş güvencesi hükümlerini uygulamaktan kaçışa, tabiri caizse, kılıf 

hazırlamak olur ki, bu durumun iş güvencesinin gerekliliğine ve işçiye getirdiği 

faydalara gölge düşürmesine izin verilmeden ivedilikle düzeltilmesi bir zarurettir. 

Bunun için de, adeta bir geçiş niteliğindeki 4773 sayılı Kanun’da iş güvencesi 

kurumuna yer vermek ya da 4857 sayılı İş Kanunu’nda olduğu gibi, ayrı bir madde 

başlığı dahi taşımaksızın iş güvencesi koşullarına değinmek yerine başlı başına adı 

ve içeriği iş güvencesinden ibaret olan yeni bir düzenleme ile çözüm aranabileceği 

kanısındayız. 

 

B. İŞ GÜVENCESİNİN SOSYAL YAPIYLA İLİŞKİSİ 

 
İş güvencesi, karşımıza çoğunlukla iş ilişkisinin sona erme safhasında çıksa 

da, iş ilişkisinin kurulmasında da önem arz etmektedir. İş güvencesinin olmadığı 

ortamlarda, işveren personel seçiminde rasyonel davranma zorunluluğunu 

hissetmeyecektir. İş ilişkisini sonlandırmada gerekçe göstermeyeceğini, dilediğinde 

işçiyi keyfi olarak işten çıkarabileceğini düşünerek, işe alımda personel seçiminde 

serbest davranabilecektir. Oysa iş güvencesinin olduğu işyerlerinde, belirli testlerden 

geçirilmiş, titizlikle seçilmiş, ihtiyaca cevap verebilen personel tercih edilecektir. Bu 

yönüyle iş güvencesi sosyal hayata önemli ve olumlu bir faktör olarak 

yansımaktadır55. 

 

İş güvencesinin bahsettiğimiz olumlu yanı, özellikle insan kaynakları 

yönetimi uygulamalarını etkilemektedir. İnsan kaynakları yönetiminin amacı; 

personelin işlerini en verimli ve tatminkâr bir şekilde yapabileceği koşulları 

                                                 
55 Koç, a.g.e., s. 27. 
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saptayarak, bunları işletme başarısına kanalize etmektir. Böyle bir sistemin 

kurulabilmesi için, “önce insan” anlayışının benimsenmesi zorunludur56.  

 

İş güvencesinin yasallaşmasıyla birlikte, işverenler “geçerli sebep” olmadan 

işçiyi işten çıkaramayacağı için, en başta gerek işçi seçimi, gerekse işçilerin sayısını 

belirlemede insana değeri hedef edinmişlerdir57. İş güvencesi hükümlerinin bu 

sisteme kazancı, haksız yere işten çıkarılmaları engelleyerek, çalışma hayatında 

barışı sağlamak olmuştur. İnsan kaynakları yönetiminin bu başarıyı elde etmede 

kullanacağı materyal, personelle ilgili her türlü bilgi ve belgelerdir. Tüm kayıtların 

saklandığı bilgi sistemi, işletmenin rasyonel kararlar almasında, işten çıkarmalarda 

“geçerli sebebin” belirlenmesinde ve ispat konusunda bir kaynak olarak 

kullanılabilecektir58.  

 

İş güvencesinin, insan kaynakları yönetimi üzerinde bir diğer etkisi, işletme 

yönetiminde planlama işlevinin daha da önem kazanmasıdır. İş güvencesiyle birlikte 

işten çıkarmalarda keyfiliğin kalkması, işletmelerde olması gereken uygun iş gücü 

ihtiyacının önceden belirlenmesinde sistematik ve rasyonel çalışmalar yapmayı 

teşvik etmiştir59. Sistematik bir insan kaynakları planlaması, istihdam edilen 

personelin işletmeye yapacağı katkıyı arttırması için verilen eğitimlerin sonuçlarını 

izlemeyi de gerekli kılar. Bu sayede, personelin her türlü eğitime rağmen işletmeye 

katkı sağlamadığını ispatlamak ve bu durumu bir geçerli sebep olarak ileri 

sürebilmek de insan kaynakları uygulamalarıyla iş güvencesinin ilişkisini ortaya 

koyar60. Yine insan kaynakları yönetimi uygulamalarından olan performans 

değerlendirme sisteminin de iş güvencesinin yasallaşmasıyla önemi artmıştır. 

Başarılı olan ile olmayan personelin ayırt edilmesi, başarısız olanın işten 

çıkarılmasında performans düşüklüğünün geçerli sebep olarak ispatında, ispat yükü 

kendinde olan işverene iş güvencesinin bu yönüyle de olumlu etkisi görülmektedir.61  

 
                                                 
56Optur, a.g.m., s. 77.  
57 Optur, a.g.m., s. 88. 
58 Optur, a.g.m., s. 85. 
59 Optur, a.g.m., s. 87. 
60 Optur, a.g.m., s. 89. 
61 Optur, a.g.m., s. 91. 
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İş güvencesi, işyerlerinde insan kaynakları yönetimi gibi bir birimin faaliyet 

alanını ve önemini arttırmasının yanında, işyerinde verimlilik sağlamak ve işçilere 

haklarını arama konusunda da fayda getirmiştir. 

 

Her gün endişeyle huzursuz çalışan, beden ve beyin gücünü doğrudan işine 

veremeyen bir işçiden verim beklemek mümkün değildir. Oysa geçerli sebep 

olmadan işten çıkarılamayacağı güvencesini taşıyan işçi, artık her an keyfi şekilde 

atılma korkusu olmadan daha huzurlu ve üretken çalışır, böylece işyerinde verim ve 

üretim kalitesi artar62.  

 

İş güvencesi, işçiye kanunun veya sözleşmelerin kendisine tanıdığı hak ve 

menfaatleri arama konusunda da imkân sağlar. Diğer bir deyişle, işçinin işten 

çıkarılma endişesiyle iş ilişkisi devam ederken talep etmekte tereddüt ettiği hakları 

sonradan araması, mevzuattaki kuralların yaşama fiilen geçirilmesinde iş 

güvencesinin ne denli etkili olduğunu gözler önüne serer. Nitekim yıllar içinde 

ödenmeyen fazla çalışma ücreti, yıllık ücretli izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel 

tatil ücretleri vb. haklarla ilgili davaların çalışırken ödenmediği iddiasıyla çoğunlukla 

iş ilişkisi sona erdikten sonra, açılmış olması bir rastlantının sonucu değildir63.  

 

İş güvencesi yukarıda belirtilen bireysel hakların yanında, diğer sosyal 

hakların kullanılmasında da etkin rol oynar. Anayasayla güvence altına alınmış olan 

sendika üyeliği, grev, toplu iş sözleşmesi özerkliği gibi haklardan gerçek anlamıyla 

yararlanmak da iş güvencesinin var olduğu ortamlarda mümkün olmaktadır.  Feshin 

tamamen keyfi ve serbest olduğu bir düzende, sendika özgürlüğü, grev hakkı tam 

olarak işleyemez. Oysa iş güvencesinin varlığı ile işçi fesih endişesi taşımadan 

sendikaya üye olabilir, yasal greve katılabilir, toplu işten çıkarmaların önlenmesi için 

toplu sözleşmeler imzalayabilir. Böylece iş güvencesi, sendikal örgütlülüğü 

                                                 
62 Erol Akı, H. Olcay Altıntaş, İbrahim Bahçıvancılar, Uygulamada İş Güvencesi, İstanbul, Legal 
Yayıncılık, 2005, s. 16; Süzek, (İş Hukuku), s. 487; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 162; Koç, 
a.g.e., s. 28; (DİSK-İş Güvencesi), s. 16;  Aktuğ, a.g.m., (Çevrimiçi) 
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_103.htm, 09 Şubat 2009. 
63 Cevdet İlhan Günay, İş Kanunu Şerhi (Şerh), C.1, Ankara, Yetkin Yayınları, 2005, s. 573; Süzek, 
(İş Hukuku), s. 487; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 161. 



 

 24

canlandırmış, toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını ve hakların kullanılmasını 

kolaylaştırmış olur64.    

 

İş güvencesinin bu faydalarının yanında, işçiye ücret ve gelir güvencesi 

getiren yönü de gözden kaçırılmamalıdır. İş Kanunu’nun 34. maddesinin 2. 

fıkrasında65, ücreti ödenmediği için, iş görme borcunu yerine getirmeyen işçinin bu 

nedenle iş sözleşmesinin feshedilemeyeceği ve bu işçilerin yerine yeni işçi 

alınamayacağı da hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeyle, iş güvencesinin, geniş 

anlamıyla ücreti de içerir şekilde, işçiyi koruduğu bir kez daha görülmektedir.  

 

Tüm bu sosyal ve toplumsal etkilerin yanı sıra, iş güvencesinin işçinin kendisi 

ve ailesi üzerinde doğurduğu bireysel sonuçlar da vardır. İşçinin keyfi sebeplerle 

işten çıkarılması gelirini yok edeceği gibi, kendisiyle birlikte yaşayan ailesinin de 

alıştığı yaşam kalitesini düşürecek, belki de işsizlik nedeniyle özel çevrelerini 

yitirmelerine yol açacaktır. İşçinin, özellikle de vasıfsız olan bir işçinin, yeni iş 

bulmakta yaşayacağı zorluk kendi üzerinde olduğu kadar, ailesi üzerinde de yara 

açacaktır66. Ortalama dört kişilik çekirdek bir ailede, bir kişinin çalışıyor olduğunu 

düşünürsek, bu kişinin işten çıkarılmasıyla oluşan işsizlik, aslında dört kişinin 

yaşayacağı işsizlik olacaktır. Bu durumda, iş ilişkisini sona erdirmekte keyfiyeti 

kaldıran iş güvencesinin önemi ve mevcut işi koruma ihtiyacı daha iyi 

anlaşılmaktadır. 

 

C. İŞ GÜVENCESİNİN İÇERİK GÜVENCESİYLE İLİŞKİSİ 

 
İş güvencesi geniş anlamıyla düşünüldüğünde, sadece iş ilişkisinin 

sonlandırılmasında değil, ilişkinin başında ve devamında da etkili olduğu görülür. İş 

güvencesi, iş ilişkisini kurulduğu andaki içeriğiyle koruma güvencesini de kuşkusuz 
                                                 
64 Koç, a.g.e., s. 28; (DİSK-İş Güvencesi), s. 16; Günay, (Şerh), s. 573; Süzek, (İş Hukuku), s. 487; 
Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 161; Aktuğ, a.g.m., (Çevrimiçi) 
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_103.htm, 09 Şubat 2009. 
65 4857 sayılı İş K. md. 34/2, Bkz., 4857 Sayılı İş K., (Çevrimiçi), 
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4857.html, 13 Haziran 2009. 
66 Nuri Çelik, İş Güvencesi, (İş Güvencesi), İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, Yayın 
No: 2003/3, s. 10. 
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içermektedir. İş güvencesi ile içerik güvencesi arasındaki ilişkinin temeli ise, “ahde 

vefa ilkesi”nde yatmaktadır.  

 

Hukukun genel ilkelerinden biri olan ve sözleşmeler hukukunda temel kural 

sayılan “ahde vefa (pacta sund servanda) ilkesi,”67 sosyal hayat içinde insan 

ilişkilerinde de sıkça kullanılan bir kavramdır. En genel haliyle bu ilke, iyi niyet 

çerçevesinde, tarafların başlangıçta karşılıklı olarak birbirlerine verdikleri söze, 

karşılarına ne engel çıkarsa çıksın, riayet edecekleri inancını taşıyarak kendilerini 

güvencede hissetme özüne sahiptir.  

 

Ahde vefa ilkesi, tarafların sözleşme kurulurken, gelecekte ortaya çıkacağını 

tahmin edemedikleri değişiklikleri baştan kabullendiklerini farz eder. Bu nedenle, 

başta kararlaştırılan edimlerin dengesi gelecekte bozulsa bile, sözleşme kurulduğu 

andaki haliyle uygulama devam eder. Bu ilkeye göre, tarafların başta belirledikleri 

sözleşme hükümlerine aykırı talepleri olursa, bu talepler sözleşme süresi boyunca 

dikkate alınmaz. Böylece, ilişkide bir tarafın, karşı tarafın sözünde duracağı, sözüyle 

bağlı olduğu fikrinin taraflara karşılıklı güven getirmesi amaçlanır68.  

 

Şartların tamamen ağırlaştığı bir durum olduğunda, işlem temeli çöktüğünde 

ise yargı müdahalesi gerekli olur. Böyle ağır bir durumda bile, tek taraflı olarak 

sözleşme değişikliğinin yapılması mümkün olmazken; taraflardan birinin aleyhine 

bir gelişme olduğunu iddia ederek sözleşmeyi değiştirmesi imkânsızdır. Şartlar 

değiştiğinde sözleşmeyi tek taraflı değiştirememek kuralını bozacak tek yol, 

tarafların anlaşmasıdır69.  

 

Tüm bu açıklamalardan çıkarılacak sonuç, ahde vefa ilkesinin, şartların 

değiştiği hallerde dahi, tek taraflı olarak sözleşmeyi değiştirmeye karşı, taraflara bir 

“içerik güvencesi” sağlıyor olmasıdır. Tüm sözleşmelerde ahde vefa ilkesinin sonucu 

olarak bu içerik güvencesi mevcuttur. Bu durumu İş Hukuku’na uyarladığımızda, 
                                                 
67 Bu ilke hakkında bir makale için bkz., Celal Ülgen, “Hukukta Beklenmeyen Hal Koşulu Ve 
Uyarlama İstemleri”, (Çevrimiçi)  http://www.turkhukuksitesi.com/makale_50.htm, 14 Haziran 2010. 
68 Mustafa Alp, İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005, s. 23. 
69 Alp, a.e., s. 24. 
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ahde vefa ilkesinin iş sözleşmelerinde de içerik güvencesi sağlaması gerektiği 

görülür. Ahde vefa ilkesine uygun olarak, işveren kendisi için şartların ağırlaştığını 

ileri sürerek tek taraflı değişiklik yapamaz70. Yine de, iş ilişkilerinde tarafların eşit 

güçte olmadığı dikkate alınarak, işverenin çalışma koşullarında değişiklik ve fesih 

yetkisi ile iş güvencesi ve içerik güvencesi ilişkisi doğru belirlenmelidir. 

 

Konuyu iş ilişkisine getirdiğimizde, öncelikle ahde vefa ilkesinin ve içerik 

güvencesinin sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirmeyi engellese de, işverenin fesih 

yani sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirme özgürlüğünü kaldırmadığını söylemek 

gerekir. O halde, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştiremeyen işveren, edimini ifadan 

kaçınmak için fesih hakkına başvurabilir. İşte, iş güvencesiyle konunun bağlantısı 

tam bu noktada devreye girmektedir. İş güvencesinin olmadığı ortamlarda, fesih 

serbest olduğundan, fesih için geçerli sebep aranmadığından, işveren sözleşmeyi 

rahatça sona erdirebilir. Böylece, işveren tek taraflı olarak değiştiremediği 

sözleşmeyi, fesih hakkını kullanarak istediği hale getirmiş olur, bir başka deyişle, 

“sözleşme tek taraflı olarak değiştirilemez” kuralını dolanarak, amacına dolaylı 

yoldan ulaşır. Bu sorun ancak, işverenin fesih hakkını geçerli sebebe bağlamayı 

öngören iş güvencesi hükümlerinin varlığıyla çözülebilir. Böylece içerik güvencesi 

de istenilen şekilde gerçekleşmiş olur71. 

 

İş güvencesi, iş ilişkisini, iş sözleşmesinin kurulduğu zamanki içeriğiyle 

korumaktadır. İş güvencesinin gerçek anlamda hayata geçebilmesi, sözleşme 

içeriğini işverenin tek taraflı değişikliklerine karşı korumakla mümkündür. Bu 

koruma tam sağlanamazsa, iş güvencesi etkisiz kalabilir. Çalışma koşullarında 

değişiklik yapmak isteyen kötü niyetli bir işveren, örneğin nitelikli bir işçisini geliri 

daha düşük bir işe verirse, bu koşullarda çalışmak istemeyen işçiyi feshe zorlamış 

olacak, böylece feshi kendisi yapmasa da, istediği değişikliğe yine dolaylı yoldan 

ulaşacaktır. Bu durumda, iş güvencesi anlamsız kalmış olur. Bu nedenle iş güvencesi 

ve içerik güvencesinin ilişkisinin belirlenmesi önemli bir noktadır72.   

                                                 
70 Alp, a.e., s. 26-27. 
71 Alp, a.e., s. 27. 
72 Alp, a.e., s. 29. 
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İş güvencesi içerik güvencesini içerse de, içerik güvencesinin işçiye 

sağlayacağı korumanın, iş güvencesinden daha fazla olmayacağı unutulmamalıdır. İş 

sözleşmesinin geçerli sebeple sona erdiği her durumda, içerik güvencesi de son 

bulur73. Örneğin, feshin son çare olma ilkesi gereği, işveren feshi engellemek için 

sözleşme içeriğini değiştirmeyi talep edebilir. Bu halde, işverenin talebi meşru sayılır 

ve içerik güvencesine ters düşmez74.  

 

“İçerik güvencesinin, iş güvencesinden daha kuvvetli olamayacağı” ifadesi, 

iki noktada açıklanmaya muhtaçtır: İlk husus; iş sözleşmesinin değiştirilmesinin, 

feshi önleyecek bir çare olması halinin dahi, işverene tek taraflı değişiklik yetkisini; 

işçiye de değişikliği kabul etme zorunluluğunu vermeyeceğidir. İşveren fesih yerine 

önce değişikliği önermelidir; ancak işçi değişikliğe rıza göstermek zorunda değildir. 

İkinci husus ise, sözleşme değişikliğini her zaman feshe alternatif olarak 

düşünmemek gerektiğidir. Asıl amacı sözleşmeyi değiştirmek olan bir işveren, fesih 

yapmamak için sözleşmede değişikliği teklif ettiğini dile getirerek kendini 

savunamaz. Sözleşmede değişiklik her zaman değil; gerçek anlamda, objektif şekilde 

feshe alternatif ise kabul edilebilir demektir75. 

 

İş güvencesinin olduğu iş ilişkilerinde, nasıl işveren geçerli sebebi yokken 

fesih yapamıyorsa, geçerli sebep olmadan sözleşmede değişiklik de yapamaz76. Bu 

yönüyle iş güvencesinin varlığı, yalnızca fesih konusunda değil, sözleşme 

değişiklikleri konusunda da önemlidir. Bu önemi itibariyle, iş güvencesini 

eleştirebileceğimiz nokta şudur:  

 

İş Kanunu’nun 22. maddesinde77 yer alan “çalışma koşullarında değişiklik” 

konusunun işverenin çalışma koşullarında esaslı değişikliği önce işçiye yazılı olarak 

                                                 
73 Alp, a.e., s. 30. 
74 Alp, a.e., s. 30. 
75 Alp, a.e., s. 31-32. 
76 Alp, a.e., s. 33. 
77 İş K. md. 22, Bkz. 4857 Sayılı İş K., (Çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4857.html, 14 
Haziran 2009. 
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bildirmek ve işçiden yazılı bir kabul beklemek suretiyle yapabileceği şeklinde 

düzenlendiği görülmektedir. Ahde vefa ilkesi ve sözleşmede tek taraflı değişiklik 

yapamamak kuralıyla bağdaşan düzenleme, bazı noktalarda hatalıdır. Değişiklik 

teklifini kabul etmeyen işçinin, değişikliği kabul etmemesinin işverenin feshinde 

geçerli sebep sayılmayacağını, “…işverenin fesih için başka bir geçerli sebep 

bulduğunu açıklayarak fesih yapabileceğini” ifade eden madde metninden 

anlamaktayız.  

 

Buna rağmen, değişikliğin muhatabı işçinin, değişikliğe rıza göstermemesi 

halinde, işinden olacağı korkusunu taşıması ve fesih riskini göze alamayarak baskı 

altında değişikliği kabul etmesi de kuvvetle muhtemeldir. Değişiklik teklifinin reddi, 

her ne kadar işverene fesihte geçerli sebep oluşturmayacak olsa da, işçi için fesih 

olgusunun varlığı her zaman bir risk olacaktır. Fesih tehdidi altında değişikliğin 

kabulü halinde, iş güvencesi hükümleri de devreye girmeyeceğinden istenilen 

güvence oluşmayacaktır. Bu durum, iş güvencesinin pratikte içerik güvencesini tam 

sağlayamadığını gösterir. O halde, değişikliğin reddi halinde sonucun sadece fesihten 

ibaret olmaması ve iş güvencesiyle paralel olarak bir içerik güvencesi kurumunun 

getirilmesi büyük bir ihtiyaçtır78.  

 

Özetle, iş güvencesinin eksikleri ve tartışma götüren yönleriyle eleştiriye açık 

kaldığı bir gerçektir. İş güvencesinin, yaşanan ve yaşanacak olan değişimlere ayak 

uyduran çağdaş düzenlemelerle ve yeni kurumların varlığıyla olumsuz yanlarını 

aşması sağlanmalıdır. Yine de, iş güvencesini gerek tanımı, gerekse etkili olduğu 

alanlarla birlikte değerlendirdiğimizde, doğru anlaşılmak ve doğru düzenlemeler 

yapılmak kaydıyla faydaları artacak bir tedbir mekanizması olarak kabul etmek 

mümkündür. Çalışma hakkının bir uzantısı olan iş güvencesini, günümüzde çalışma 

hakkından öte, bir insan hakkı olarak kabul etmek bu kavramın önemini; son 

dönemde ekonomik kriz dalgasıyla büyüyen işsizlik gerçeği ise kavramın 

gerekliliğini en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Tek başına bu durum bile, bir ülkede 

iş güvencesinin varlığına duyulan ihtiyacın önemli bir göstergesi olmaktadır. 

                                                 
78 Alp, a.g.e., s. 34 vd.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

İŞ GÜVENCESİ HAKKINDA TÜRKİYE’DEKİ YASAL 

DÜZENLEME 

 
Sanayileşme hareketinin sonucu olarak doğan işçi sınıfının işverene olan 

bağımlılığı, işveren karşısındaki güçsüzlüğü, tüm dünyada ve ülkemizde bu sınıfın 

korunmasına yönelik bir çabayı zorunlu kılmıştır. Söz konusu korumanın ise hukuk 

düzenlemeleriyle sağlanacağı kuşkusuzdur. İşçilerin işinde sürekliliği sağlamak ve 

fesihle ilgili düzenleme yapmak, öteden beri çalışma hayatındaki en önemli konu 

olmuş ve sürekli gündemde kalmıştır. İş güvencesi, kavram olarak Türkiye’ye geç 

gelmiş olsa da; fesih kavramı ve fesihte işverenin belli süre öncesinden işçiye feshi 

ihbarda bulunma koşulu, Türk İş Hukuku’nda ilk İş Kanunu zamanından beri var 

olmuştur.  

 

Türkiye’de bütünüyle işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen genel nitelikteki ilk 

Kanun, Türk İş Hukuku’ndaki ilk İş Kanunu’muz olan 08.06.1936 tarihli 3008 sayılı 

İş Kanunu’dur1. Bu kanun, 13. maddesinde “fesih bildirimi ve sonuçları” başlığıyla 

feshi ihbar sürelerini belirlemiş ve kıdem tazminatıyla ilgili ilk düzenlemesini 

yapmıştır. Bu kanunda 1951 yılında 5518 sayılı kanunla değişiklik yapılmış, feshi 

ihbar süreleri iki katına çıkarılmış ve eklenen 3. maddeyle işverenlere, işçileri toplu 

halde işten çıkarmak istediklerinde, işe son vermeden bir ay önce çıkarmayı 

gerektiren sebep ve zaruretleri Çalışma Bakanlığı’nın yetkili teşkilatına yazıyla 

bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca Türk Toplu İş Hukuku’nda işçinin geniş 

anlamda iş güvencesi sayılabilecek ilk düzenleme, yine ilk İş Kanunu’nun 1951 

tarihli 5518 sayılı kanunla değişik 78. maddesidir. Bu düzenlemede, işveren ve 

işçiler arasındaki ihtilafları işveren veya vekiliyle konuşup anlaşmak üzere 

işyerlerinde “mümessil işçi” seçilmesi hükme bağlanmıştır2. Bu düzenlemeler, işe 

                                                 
1 Koç, a.g.e., s. 33. 
2 Koç, a.g.e., s. 35- 36. 
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iade ve iş güvencesi kurumunu getirmese de, işçiyi korumaya yönelik çabaların birer 

göstergesi olmuştur. 

 

Bunun yanı sıra, iş güvencesi gelene kadar, başta Borçlar Kanunu (BK) 

olmak üzere, İş Kanunu (İş K.), Deniz İş Kanunu (Deniz İş K.) ve Basın İş 

Kanunu’nda (Basın İş K.) fesih kavramının mevcudiyeti ve ihbar sürelerinin 

düzenlendiği de bilinmelidir. Tüm bu düzenlemelerin feshin sonuçlarını hafifletmek 

için getirilse de, tek başına iş güvencesini sağlayamadığı, feshi engelleyici değil, 

sadece fesih işlemini geciktirici düzenlemeler olduğu açıktır3. 

 

Çalışmamızın bu bölümünde;  fesih, işçilerin feshe karşı korunması, çalışma 

hakkı ve iş güvencesi kurumuyla ilgili olarak Türk Hukuk düzenimizdeki iki temel 

düzenlemeye yer verilecektir. Bu düzenlemelerden ilki, iş güvencesini ülkemize 

getiren 4773 Sayılı “İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde 

Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun”dur. Ülkemize iş güvencesi kurumunun 

girmesinde öncü olan uluslararası düzenleme ise kuşkusuz 158 Sayılı ILO 

Sözleşmesi’dir. Bu nedenle, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi hükümleriyle ilgili temel 

bilgilere de yer verildikten sonra, yürürlükteki 4857 Sayılı Türk İş Kanunu’na 

değinilerek yasal düzenlemeler bölümü sonlandırılacaktır. 

 

I. 4773 SAYILI KANUN 
 

Türk Hukuku’nda iş güvencesinin yokluğunda feshi geciktirmeye, işçiyi 

korumaya çalışan düzenlemeler var olsa da, istenileni tam karşılayamamış ve iş 

güvencesi sağlamakta yetersiz kalmışlardır. İş güvencesinin kazanılması konusunda 

yenilikler tamamen 09.08.2002 tarihli 4773 sayılı Kanun’un mevcut kaynaklarda 

yaptığı değişiklik sonucu gerçekleşmiştir.  

 
                                                 
3Kaya, a.g.m., (Çevrimiçi) http://www.isguc.org/?p=article&id=114&cilt=3&sayi=1&yil=2001, 25 
Ağustos 2010. 
 
 . 
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Anılan nedenle bu başlık altında, kısaca “İş Güvencesi Kanunu” olarak 

bilinen 4773 sayılı Kanun’un düzenlenmesinde 158 sayılı ILO sözleşmesinin rolü, 

sözleşmenin kabulüyle iç hukukumuzdaki çalışmalar, 4773 sayılı Kanun’un 

hazırlanma süreci, getirdiği yenilikler anlatılmaya çalışılacaktır.  

 

A. 158 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ VE İÇERİĞİ 
 

Mevcut mevzuatın iş güvencesini istenildiği gibi sağlayamaması üzerine, 

sürekli yeni yasal düzenlemeler fikriyle çalışmalar yapılmış, 1978, 1982, 1992 

yıllarında bu konuda girişimlerde bulunulmuştur. 

 

1978 yılında bir taslak hazırlanmış, taslak 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun 

değişmesi ve Kanun’a bazı maddelerin eklenmesini amaçlamıştır. Taslakta, fesih için 

geçerli neden aranması, geçersiz fesihte işçinin boşta kaldığı süreye ait bütün 

haklarının ödenmesi, işçinin bir yıllık ücretinden az olmamak üzere tazminata 

hükmedilmesi öngörülmüştür. Ardından 1982 yılında bir taslak daha hazırlanmıştır. 

Burada, fesih için yeterli neden gösterme zorunluluğu getirilmiş, yeterli neden 

sayılmayan hallerin neler olduğu sayılmıştır. İşçiye, feshin geçersizliğini yargı 

yoluyla arama imkânı da tanınmıştır. Son olarak 1992 yılında hazırlanan taslakta, 

feshi adeta imkânsız hale getiren düzenlemeler öngörülmüştür. Geçersiz fesihte yargı 

kararıyla işçinin işe iadesi, işe iade edilmeyen işçilere ihbar ve kıdem tazminatı 

dışında ayrıca yüksek miktarda tazminat ödenmesi, toplu işçi çıkarmalarda bölge 

müdürlüklerinden izin alınması şartı düzenlenmiştir. Ne var ki, bu taslaklar tasarı 

halini alsalar da, yasalaşamadıklarından geçersiz olmuşlardır4. 

 

Sonunda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2 Haziran 1982 

tarihinde kabul edilen, kısaca “158 Sayılı ILO Sözleşmesi” olarak bildiğimiz, 

“Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 

Sözleşme,” 9 Haziran 1994 tarihinde 3999 sayılı Kanunla TBMM tarafından 

                                                 
4 1992 tasarısı için bkz. Refik Baydur, İş Güvencesi Tartışmaları, İstanbul, Doğan Kitapçılık, 2004, 
s. 41 vd.; Koç, a.g.e., s. 36-37; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 162; Aktuğ, a.g.m., (Çevrimiçi) 
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_103.htm, 09 Şubat 2009. 
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onanmış, böylece iş güvencesi hakkında bu uluslararası sözleşmeye uygun şekilde bir 

iç hukuk çalışması yapma yükümlülüğü altına girilmiştir5. 

  

1. 158 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ 

 
ILO tarafından 1982 yılında kabul edilen, ülkemizin de 1994 yılında 

onayarak kabul ettiği 158 Sayılı Sözleşme, dört kısım ve yirmi iki maddeden 

oluşmaktadır6. Sözleşme, bütünüyle bakıldığında; hizmet akdinin işveren tarafından 

feshinde geçerli sebep gösterilmesi zorunluluğu getirmekte, işçiye itiraz imkânı 

tanımakta, geçersiz feshin sonuçlarını düzenlemekte, toplu işçi çıkarmalarda 

izlenecek usulü belirlemekte; özetle feshe karşı bir koruma sistemi öngörmektedir7. 

 

Sözleşme hükümlerinin, toplu iş sözleşmeleri, hakem kararları veya mahkeme 

kararları ile veya ulusal uygulamaya uygun başka bir yöntemle geçerlik kazanmadığı 

hallerde, ulusal bir mevzuatla yürürlüğe gireceğini belirten 1. maddesi, sözleşmeye 

taraf olmuş devletlere, kendi ülkesinin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun bir 

model kurma konusunda esneklik tanımaktadır8. 

 

Sözleşme’nin 2. maddesinde, sözleşme hükümlerinin tüm ekonomik faaliyet 

alanlarına ve hizmet sözleşmesi ile istihdam olunanlara uygulanacağı belirtilmiş ve 

devamla taraf devletlere, bazı kategorilerde çalışanları bu sözleşmenin uygulama 

alanı dışında bırakabilme imkânı verilmiştir. Buna göre; 

• Belirli süreli veya belirli bir işin tamamlanması ile ilgili hizmet sözleşmesi ile 

çalışanlar, 

                                                 
5 Seracettin Göktaş, “İş Sözleşmesinin İşverence Feshi ve İş Güvencesi,” Ankara Barosu Dergisi, 
Yıl. 66, S. 1, 2008, s. 16; Optur, a.g.m., s. 48; Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 24; Bilgili, a.g.e., s. 
5- 6. 
6 158 Sayılı ILO Sözleşmesinin tam metni için bkz., Tankut Centel, Türkiye’nin Onayladığı ILO 
Sözleşmeleri, 2. bası, İstanbul, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 2004, s. 569- 582; 
(Çevrimiçi) http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/ilo_158.html, 17 Haziran 2009. 
7 Alp, a.g.m., s. 2; (Çevrimiçi) http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz5-1/PDF/alp1.pdf, 12 
Şubat 2009. 
8 Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 24. 
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• Süresi önceden ve makul olarak belirlenmiş deneme süreli hizmet sözleşmesi 

ile çalışan işçilerden deneme süresi içinde bulunanlar, 

• Süreksiz hizmet ilişkisi ile çalışanlar, 

• Kendilerine en az 158 Sayılı Sözleşme’deki güvencelere eşit güvence 

sağlayan özel bir istihdam rejiminin kurallarına tabi olarak çalışanlar,  

• İşçilerin özel istihdam şartları bakımından veya istihdam eden işletmenin 

(işyerinin) büyüklüğü veya niteliği açısından esaslı sorunlar bulunan 

durumlarda, hizmet sözleşmesiyle istihdam olunanlardan sınırlı bir grup işçi, 

sözleşme hükümlerinin tamamının veya bazı hükümlerinin kapsamı dışına 

çıkarılabilir9. 

 

Sözleşme’nin Resmi Gazetede yayımlanan Türkçe metninde, 2. madde, 2. 

bendin (b) fıkrası yalnızca “deneme süreli hizmet akdiyle çalışanlar” olarak tercüme 

edilmiş, fıkrada geçen “bekleme süresine” yer verilmemiştir. Bu eksiklik nedeniyle 

iç hukuka “bekleme süresi” ifadesi alınmamış olsa da, 158 Sayılı Sözleşme’nin 

önceden makul olarak belirlemiş olduğu gibi, bekleme süresi bir yıldır ve taraflarca 

bir deneme süresi kararlaştırıldığında, bu süre de bir yıllık süreye dâhildir10. 

 

Sözleşme’nin 4. maddesinde, işçinin kapasitesine, işin yürütümüne veya 

işyeri gereklerine dayalı geçerli bir son verme nedeni olmadıkça, hizmet ilişkisine 

son verilemeyeceği vurgulanırken; 5. maddede sözleşmeyi sona erdirmede geçerli 

neden sayılmayan hallerin neler olduğu ifade edilmiştir. 6. maddede ise, hastalık 

veya kaza nedeniyle geçici devamsızlıkların geçerli neden oluşturmayacağı, hangi 

durumların geçici devamsızlık sayıldığı ve tıbbi rapor konusunun ulusal mevzuatla 

belirleneceği düzenlenmiştir11. 

 
                                                 
9 Suat Taş, “4773 Sayılı Kanunla 1475 Sayılı İş Kanununda Ve Diğer Kanunlarda Yapılan 
Değişiklikler: İş Güvencesi Yasası,” (Çevrimiçi) 
http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/isguvencesi_yasasi.htm, 11 Şubat 2009. 
10 Münir Ekonomi, “Türkiye’de İşçinin Feshe Karşı Korunması Bakımından 158 Sayılı ILO 
Sözleşmesi ve Yeni Model Arayışı,” (Feshe Karşı Koruma), Almanya’da Ve Türkiye’de İşçinin 
Feshe Karşı Korunması Semineri, İstanbul, Alkım Yayınevi, 1997, s. 88- 89. 
11 Mustafa Kılıçoğlu, “4857 Sayılı Yeni İş Kanununun 18. Maddesinin Yorumu,” (Madde Yorumu), 
A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul, Legal Yayıncılık, s. 458. 
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Sözleşme’nin 4. maddesi Türkçe’ye eksik tercüme edildiğinden, orijinal 

metne uygun olarak maddeyi, “işçinin kişiliğinden (yeteneğinden) veya 

davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan 

geçerli bir neden bulunmadıkça iş akdine son verilemez” şeklinde anlamak daha 

uygun olacaktır. Bu nedenler, belirli veya belirsiz süreli iş akitlerinin derhal feshi 

için aranılan "haklı nedenleri" oluşturmayan; ancak iş akdinin bildirimli fesihle sona 

erdirilmesini meşru kılan nedenler olduğu için, ayırt edici olmak üzere sözleşmede 

"geçerli neden" terimi kullanılmıştır12. 

 

5. maddeye göre, “sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya 

işverenin rızası ile çalışma saatlerinde sendikal faaliyetlere katılmak; işçi temsilciliği 

yapmış olmak, yapmak veya işçi temsilciliğine talip olmak; işvereni şikâyet etmek 

veya işveren aleyhine mevzuata aykırılık iddiasıyla başlatılmış sürece katılmak veya 

işveren aleyhine idari makamlar nezdinde müracaatta bulunmak; ırk, renk, cinsiyet, 

medeni hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din, siyasi görüş, etnik ve sosyal köken; 

doğum izni esnasında işe gelmeme” halleri fesih için geçerli neden sayılmaz13. 

 

Sözleşme’nin 7. maddesinde, işverenin hizmet ilişkisini işçinin tutumu ve 

verimiyle ilgili bir nedenden bitirmek istediği durumda, “makul ölçülere göre 

belirlenmeyecek haller” hariç, işçinin savunmasını almak zorunda olduğu hükme 

bağlanmıştır.  

 

Sözleşme’nin 8. maddesinde, hizmet ilişkisine haksız olarak son verildiği 

kanısında olan bir işçinin mahkeme, iş mahkemesi, hakemlik kurulu veya hakem gibi 

tarafsız bir merci önünde itiraz hakkı; 9. maddede söz konusu mercilerin son 

vermenin haklılığına karar vereceği, geçerli nedenin varlığını ispat yükünün 

işverende olduğu düzenlenmiştir14. 

 
                                                 
12 Sarper Süzek, “İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması,” Kamu-İş Dergisi, C.6, S.4, 2002,  
(Çevrimiçi) http://www.kamu-is.org.tr/pdf/644.pdf, 12 Şubat 2009. 
13Optur, a.g.m., s. 49; Taş, a.g.m.,  (Çevrimiçi) 
http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/isguvencesi_yasasi.htm, 11 Şubat 2009. 
14 ILO Sözleşmesi md. 8-9 için bkz., (Çevrimiçi) 
http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/ilo_158.html, 17 Haziran 2009 
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Sözleşme’nin 10. maddesinde, yetkili mercilerin son verme işlemini haksız 

bulduklarında, işlemin iptali veya işçinin işe iadesi veya bunları uygulanabilir 

bulmazlarsa, yeterli bir tazminata hükmedecekleri ifade edilmiştir. Bu düzenleme, iş 

güvencesinin öncelikle iş ilişkisinin varlığını korumayı ele aldığını, feshi son çare 

olarak kullandığını gösterse de, feshin geçersiz olduğu hallerde mutlak suretle işe 

iade garantisini vermediğini de göstermektedir. Geçersiz fesihlerde, işe iadeye 

alternatif olarak bir tazminat seçeneğini düzenleyen sözleşmenin, iç hukuk 

kurallarında da bu şekilde anlaşılması uygun olacaktır15. 

 

11. madde, hizmet ilişkisine son verilirken, işçinin ciddi hizmet kusuru yoksa 

işçiye makul bildirim süresi tanınmasını veya onun yerine bir tazminat ödenmesini; 

12. madde ise kıdem tazminatı ve/veya işsizlik sigortasından yararlanmayı 

düzenlemektedir. 

 

Sözleşme’nin 13. ve 14. maddelerinde ise, toplu işçi çıkarma düzenlemesi yer 

almaktadır. Ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenlerle hizmet ilişkilerine 

son vermeyi düşünen işveren, ilgili işçi temsilcilerine nedenleri, bu işlemden 

etkilenecek işçi sayısı ve gruplarını, işlemin ne kadar süreceğiyle ilgili tüm bilgileri 

zamanında sağlamalıdır. Böylece işçi temsilcilerine işten çıkarmanın işçiler üzerinde 

yaratacağı olumsuzlukları giderecek önlemleri danışma fırsatı sunulur. Toplu işçi 

çıkarma kavramı, belirli bir sayı ya da yüzdeyle tanımlanabilir. Ayrıca, toplu işçi 

çıkarma işleminin, ulusal mevzuatla asgari süre önceden yetkili makama bildirilmesi 

de bu sözleşmede düzenlenmektedir16. 

 

Görüldüğü üzere, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi, işverenin yaptığı fesihlere 

karşı, işçiyi korumayı hedefleyen bir düzenleme getirirken, iş güvencesinin temelini 

oluşturmuştur. Böylece daha önce de belirttiğimiz gibi, iş güvencesinin işverenin 

feshini yasaklamayan, sadece keyfi feshi engelleyen, işçiye hiçbir zaman mutlak 

                                                 
15 Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 25. 
16 Murat Engin, “Toplu İşçi Çıkarma,”İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu İş Güvencesi 
Yasası Kapsamı Ve Uygulamadan Öneriler Semineri,” İstanbul, İstanbul Barosu Yayınları, 2003, 
s. 53- 54. 
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garanti vermeyen, ancak koruma sağlayan bir kurum olduğunu gözler önüne 

sermiştir. 

 

B. 4773 SAYILI KANUNUN HAZIRLANMA SÜRECİ 
 

158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin kabulünden önce, ülkemizde feshe ilişkin 

düzenlemelerin, yeterli olmasa da, bazı koruyucu tedbirler aldığını belirtmiştik. 158 

Sayılı Sözleşme’nin 1994 yılında kabulüyle, ILO denetime başlamış, sözleşmedeki 

hususları iç hukuk kuralına dönüştürmek zorunlu olmuş, iş güvencesiyle ilgili bir 

kanun çıkarma yükümlülüğü doğmuştur.  

 

Gerek 158 Sayılı Sözleşme’ye uyum sağlamak, gerekse 1475 sayılı eski İş 

Kanunu dönemindeki problemlere yargı kararlarıyla bulunan çözümleri kanun 

metnine intikal ettirmek ve gelişen şartlara uygun hukuk kurallarını belirlemek 

amacıyla yeni bir kanun hazırlama çalışmalarına başlanmıştır17. 

 

158 Sayılı Sözleşme’ye uyum amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı tarafından hazırlanan İş Güvencesi Yasa Taslağı, Eylül 2000’de Bakanlar 

Kurulu’na sunulmuş; ancak hem doktrin taslağın ILO normları anlamında bir iş 

güvencesi getirmediği şeklinde eleştiriler yaptığından, hem iş dünyasından tepkiler 

geldiğinden taslak rafa kalkmıştır18.  

 

Yeni gelişmelere paralel bir iş güvencesi getirmek üzere çalışmalar 2001 

yılında da devam etmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 07.02.2001 

tarihinde, işveren konfederasyonu tarafından belirlenmiş üç bilim adamı, üç önemli 

                                                 
17 Abdullah Kahraman, “İş Sözleşmesinde Feshin Geçersiz Sayılması Sonucunda Yapılan Ödemelerin 
Mali Hukuk Ve Sosyal Sigortalar Açısından Analizi,” Kamu-İş Dergisi, C.8, S.3, 2005, (Çevrimiçi) 
http://www.kamu-is.org.tr/pdf/839.pdf, 12 Şubat 2009. 
18Optur, a.g.m., 52; Aktuğ, a.g.m., (Çevrimiçi) http://www.turkhukuksitesi.com/makale_103.htm, 09 
Şubat 2009; A. Can Tuncay, “İş Güvencesi Yasası Neler Getiriyor?”, (Yasa), ÇEİS Dergisi, C. 17, S. 
1, Ocak 2003, s. 4, (Çevirimiçi) http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale_11.pdf, 11 Mart 2009. 
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işçi konfederasyonu tarafından belirlenmiş üç bilim adamı ve Bakanlık tarafından 

belirlenmiş üç bilim adamından oluşan dokuz kişilik komisyon konuyu ele almıştır19.  

 

 Komisyonun bu çalışmada ele aldığı ilk husus, Türkiye gerçeklerini ihmal 

etmeden, 158 Sayılı Sözleşme’ye uygun bir iş güvencesi yasa tasarısı hazırlamak 

olmuştur. Komisyon, Mayıs 2001’de iş güvencesine ilişkin metni, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ile işçi ve işveren kesimine sunmuştur. Bakanlığın, metne 

dayanarak ve bazı değişikliklerle hazırladığı “İş Güvencesi Yasa Taslağı” Mayıs 

2001’de Bakanlar Kurulu gündemine girmiştir20.  

 

Türkiye, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’ne taraf olmasından doğan yükümlülüğü 

nedeniyle, uluslararası alanda kontrol altındadır. Haziran 2001’de ILO’nun 89. 

Uluslararası Çalışma Konferansında yaptığı düzenlemelerle ilgili hesap vermiştir. 

Sonuç olarak, dokuz kişilik komisyonun hazırladığı 2001 taslağı, işçi, işveren, 

hükümet kanadının yanı sıra, ILO konferansında da onay almış, taslağın en kısa 

sürede kanunlaşması ve kanunlaşmış halinin Uluslararası Çalışma Bürosu’na tevdisi 

temennisinde bulunulmuştur21.  

Ağustos 2001’de son şeklini alan ve kamuoyunda “İş Güvencesi Kanun 

Tasarısı” olarak bilinen, “İş Kanunu ile Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı”, Şubat 2002’de TBMM’ye sunulmuştur. 

Temmuz 2002’de ise, “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması İle 

Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar günü Yapılmasına İlişkin 

Kanun Teklifi” TBMM’ye sunulmuştur. Teklif ve Tasarı, önce asıl komisyon olan 

Adalet Komisyonuna, ardından tali komisyon olan “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 

işler Komisyonu Başkanlığı”na gönderilmiş ve tali Komisyon üyeleri teklif ve 

tasarının birleştirilmesi yönünde önerge sunmuşlardır. Adalet Komisyonu bu 

birleştirmeyi reddetse de, tali komisyon 02.08.2002 tarihinde yaptığı olağanüstü 

                                                 
19 Metin Kutal, İş Güvencesinde Çağdaş ve Dengeli Çözüm Arayışları Semineri, İstanbul, Türkiye 
Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 2001, s. 21; Koç, a.g.e., s. 37; Optur, a.g.m., s. 52. 
20 Optur, a.g.m., s. 52. 
21 Kutal, a.g.m., s. 22. 
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toplantısında; “İş Güvencesi Kanun Tasarısı”nı, ayrı bir Tasarı olarak ele alıp, “basın 

mesleğinde çalışanları” da iş güvencesi kapsamına dâhil eden bir madde ilavesiyle 

aynen kabul etmiştir. Böylece, Bilim Komisyonu’nca hazırlanan 2001 taslağı, bir 

seçim tavizi olarak TBMM Genel Kurulu'nun olağan üstü toplantısıyla 9 Ağustos 

2002'de, "yürürlük tarihinin 15 Mart 2003" olarak değiştirilmesi şekliyle kabul 

edilmiştir22. 

 

Yürürlük tarihinin değiştirilip, ileri bir tarihe atılma nedeni, 3 Kasım 2002 

seçiminin ardından yeni seçilecek Meclis’e, Yeni İş Kanunu tasarısını 

kanunlaştırabilmek ve 4773 sayılı Kanun henüz yürürlüğe girmeden, yenisini 

yürürlüğe koyabilmek için zaman tanımak, Yeni İş Kanunu tasarısı çalışmaları 

tamamen bitmediğinden, bu yeni tasarının bütünlüğünü bozmamak olarak 

açıklanmıştır23. Yürürlük tarihinin ileriye bırakılmasının; belirtilen süre içinde 

kanunun yargı organlarınca, işçi-işveren kesimince araştırılıp incelenmesi ve 

uygulama başlamadan önce, sık sık seminerler düzenlenerek kanunun uygulanmasına 

yabancılık çekmenin önlenmesi açısından olumlu olduğu söylenebilir24. 

3 Kasım seçimiyle iktidara gelen yeni hükümetin, Yeni İş Kanunu tasarısını 

15 Mart 2003 tarihine kadar Meclis’ten geçirip iki kanunu birlikte yürürlüğe koyma 

fikri gerçekleşmeyince, yeni hükümet, TBMM tarafından 15 Mart 2003’de yürürlüğe 

girmesi kararlaştırılan 4773 sayılı Kanun’un yürürlük tarihini 30 Haziran 2003’e 

erteletmek istemiştir25. Cumhurbaşkanına gönderilen erteletme kanunu, 

Cumhurbaşkanı tarafından veto edilince 4773 sayılı Kanun, TBMM’nin kabul ettiği 

                                                 
22 “İş Güvencesi Yasa Tasarısı İle İlgili Gelişmeler,” TİSK- İşveren Dergisi, Temmuz 2002, 
(Çevrimiçi) http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=542&id=33, 09 Şubat 2009; “Seçim 
Tavizi Olarak İş Güvencesi,” TİSK-İşveren Dergisi, Ağustos 2002, (Çevrimiçi) 
http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=555&id=34, 04 Şubat 2009. 
23 Tuncay, (Yasa), s. 4, (Çevrimiçi) http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale_11.pdf, 11 Mart 2009; 
Koç, a.g.e., s. 38. 
24 Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 31. 
25 Özgür Oğuz, “İş Güvencesi Yasası Üzerine Düşüncelerimiz,” Eskişehir Barosu Dergisi, S.1, Nisan 
2003, s. 50, (Çevrimiçi) http://www.eskisehirbarosu.org.tr/dergi/D01.pdf, 24 Şubat 2009. 
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şekilde, 15 Mart 2003’te yürürlüğe girmiş ve Türkiye ilk İş Güvencesi Kanunu’na 

böylece kavuşmuştur26. 

1978, 1982, 1992, 1994, 2000 ve nihayet 2001 yıllarında oluşturulan taslaklar 

birer köşe taşı niteliğindedir. Bunca taslağa rağmen, uzun yıllar Türkiye’de “İş 

Güvencesi Kanunu” yapılamamasının nedeni, bazı sosyal ve ekonomik gerçeklerin 

göz ardı edilişidir. Yasal iş güvencesi, işsizlik sigortası yardımları ve feshe bağlı 

tazminatlarla bir bütün oluşturur. Bu kurumlar, belli bir sırayla ortaya çıkması 

gereken kurumlardır. İşsizliğin olumsuz sonuçlarını kaldırmak için, önce işsizlik 

sigortası düzenlenmeli, ardından iş güvencesi, son olarak kıdem tazminatı 

düzenlenmelidir. Türkiye’de bu sıralamaya uyulmadığı ve tazminatlar, işsizlik 

sigortası yardımlarının adeta yerini aldığından sistem bozuk işlemektedir. Diğer 

yandan, iş güvencesinin başarısı, tarafların mutabakatına, özellikle işveren 

kesiminden onay görmesine bağlıdır. Bu hususlar görmezden gelinirse, iş güvencesi 

tam işlemeyecektir27. Nitekim son 2001 taslağının oluşmasında, taraf 

konfederasyonlarının belirlediği üçer bilim adamının komisyonda yer alması, bu 

yönüyle doğru bir adımdır ve taraflar anlaşmış, bu taslak kanunlaşmayı başarmıştır. 

Kamuoyunda kısa halde “İş Güvencesi Kanunu” olarak bilinen, asıl adı "İş 

Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 

Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması  

Hakkında Kanun" olan 4773 sayılı Kanun, böylece 15 Ağustos 2002 tarihli, 24847 

sayılı Resmi Gazete'de, 15 Mart 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir28.  

                                                 
26Görmüş, a.g.m., (Çevrimiçi) http://www.isguc.org/?p=article&id=209&cilt=6&sayi=1&yil=2004 , 
25 Ağustos 2010; Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s.778. 
27 Tankut Centel, “Çağdaş ve Dengeli Bir İş Güvencesi,” (Dengeli İş Güvencesi), İş Güvencesinde 
Çağdaş ve Dengeli Çözüm Arayışları Semineri, İstanbul, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS), 2001, s. 37 vd. 
28 Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 163; Kurt, a.g.e.,s. 1157; Bilgili, a.g.e., s. 6. 
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İş güvencesine ilişkin bu yeni düzenleme, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin 

gereğini iç hukuka taşımak ve Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak açısından 

önem taşımaktadır29. 

C. 4773 SAYILI KANUN’UN YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER VE 

KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

4773 sayılı Kanun’la iş güvencesi kurumu ve işverenin fesih hakkına 

sınırlama gelmeden önce, işverenin keyfi fesihler yapabilme serbestîsinden 

bahsetmiştik. Bu serbestîyi kaldıran iş güvencesine yönelik ilk düzenleme, ömrü kısa 

olsa da, 4773 sayılı Kanun’dur. 15 Mart 2003- 09 Haziran 2003 tarihleri arasında 

yürürlükte kalan bu ilk iş güvencesi düzenlemesinin, on dört maddeden oluşan geçiş 

niteliğinde bir sıra kanun olduğu, başlı başına uygulanmak yerine, isminden de 

anlaşıldığı üzere, 1475 Sayılı İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu’nda 

değişiklik yapmak üzere hazırlandığı aşikârdır. Söz konusu kanunun, işçilere 

getirdiği güvence ve sözleşmeyi süreli fesihle feshetme konusunda mevcut mevzuatta 

yaptığı değişiklikleri daha önce yer yer ifade etmiştik. Burada tekrar genel hatlarıyla 

özetlemek gerekirse yapılan değişiklikler şöyle sınıflanabilir: 

1. 4773 SAYILI KANUNLA GELEN DEĞİŞİKLİKLER  

a. TARIM İŞLERİ 1475 SAYILI ESKİ İŞ KANUNU KAPSAMINA 

ALINMIŞTIR. 

4773 sayılı Kanun’un ilk maddesi, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun 6. 

maddesini başlığıyla birlikte değiştirerek, tarım işlerini İş Kanunu kapsamına 

almıştır. 1475 sayılı Kanun’un 6. maddesine eklenen III. bir bent ile hangi işlerin 

tarımdan sayılacak işler olduğu sayılmıştır. Sayılanlar dışında kalan bir işin tarım işi 

olup olmadığını belirlemede ise, Tarım ve Köy işleri Bakanlığının görüşleri alınarak, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkisi belirtilmiştir. Bu maddede yapılan 

                                                 
29 Kar, (İş Güvencesi), s. 562. 
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değişiklik, tasarıda olmayan ve son anda Bakanlıkça metne eklenmiş bir 

değişikliktir30.  

b. SÜRELİ FESİH BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMEDE, FESİHTE 

GEÇERLİ SEBEP BİLDİRME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR. 

4773 sayılı Kanun’un ikinci maddesiyle, iş güvencesi açısından adeta bel 

kemiği niteliğinde sayılacak değişiklik, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun 13. 

maddesinde yapılmıştır. Bu değişiklikle, belirsiz süreli hizmet akdinin feshinde, 

işverenin geçerli sebep bildirme zorunluluğu getirilmiş, böylece iş güvencesi 

kapsamına giren işyerleri ve işçiler de belirlenmiştir31. Ayrıca, geçersiz feshin 

sonuçları, işçinin yargı yoluna başvurması ve işe iadesi de maddeye eklenen yeni 

bentlerle düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere yukarıda yer verdiğimizden, içeriğine 

tekrar değinmiyoruz.  

c. TOPLU İŞTEN ÇIKARMAYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

YAPILMIŞTIR. 

1475 sayılı eski İş Kanunu’nun toplu işçi çıkarmayı düzenleyen maddesi daha 

önce, 1927 Sayılı Kanun’la 1975 yılında değiştirildiğinde, toplu işçi çıkarmayla 

neredeyse ilgisi bulunmayan, sadece işçi çıkarmaya yönelik bir hal almıştı. 4773 

sayılı Kanun’un beşinci maddesini oluşturan düzenlemeyle ise, 1475 sayılı eski İş 

Kanunu’nun toplu işçi çıkarmaya yönelik 24. maddesi, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi 

ölçütlerine göre, tamamen değiştirilmiştir32.  

 Maddenin 4773 sayılı Kanun değişikliğinden sonraki haline yukarıda yer 

verdiğimizden, burada tekrar değinmiyoruz; ancak belirtilmelidir ki, 1475 sayılı İş 

Kanunu’nun 24. maddesinin eski halinde yer alan, “işten çıkarılan işçinin yerine yeni 

                                                 
30 Nizamettin Aktay, “4773 Sayılı Yeni İş Güvencesi Kanunu Ve Getirdiği Yeni Düzenlemeler,” 
Kamu-İş Dergisi, C. 7, S. 2, 2003, s. 4- 5, (Çevrimiçi) http://www.kamu-is.org.tr/pdf/724.pdf, 12 
Şubat 2009; Taş, a.g.m., (Çevrimiçi) 
http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/isguvencesi_yasasi.htm, 11 Şubat 2009; Tuncay, (Yasa), s. 
4- 5, (Çevrimiçi) http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale_11.pdf, 11 Mart 2009; Oğuz, a.g.m., s. 50, 
(Çevrimiçi) http://www.eskisehirbarosu.org.tr/dergi/D01.pdf, 24 Şubat 2009. 
31Oğuz, a.g.m., s. 51 vd., (Çevrimiçi) http://www.eskisehirbarosu.org.tr/dergi/D01.pdf, 24 Şubat 
2009.  
32 Tuncay, (Yasa), s. 14, (Çevrimiçi) http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale_11.pdf, 11 Mart 2009. 
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bir işçi alınması halinde, önceliğin işten çıkarılan işçiye sağlanacağı” şeklindeki 

düzenleme, 4773 sayılı Kanun’la getirilen iş güvencesiyle birlikte yürürlükten 

kaldırılmış ve 24. madde sadece toplu işçi çıkarılmasına ilişkin düzenlemelere 

hasredilmiştir33. 

 

d. İŞÇİ TEMSİLCİLERİ KONUSUNDA DÜZENLEME GETİRİLMİŞTİR. 

 

Toplu işçi çıkarmaya yönelik 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun 24. maddesinin 

değişiklikten sonraki halinde ilk fıkra, işverenin toplu işçi çıkarma konusunda en az 

otuz gün önceden işçi temsilcilerine yazı ile durumu bildirmesinden bahsetmektedir. 

Ülkemizde, işçi temsilcileri konusunda yapılmış ayrı bir düzenleme olmadığından, 

4773 sayılı Kanun 8. maddesiyle, 1475 sayılı eski İş Kanunu’na bir Geçici 13. madde 

eklemiştir. Böylece, işyeri temsilcileri ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 

işyerinde sendika temsilcilerinin bulunmadığı hallerde, o işyerinde çalışan işçiler 

tarafından 2821 sayılı Sen. K. 34. maddesinde belirlenen sayıda seçilecek işçi 

temsilcilerinin görev yapacağı çözümü getirilmiştir34. 

 

e. SENDİKALAR KANUNU’NDA SENDİKAL GÜVENCELER AÇISINDAN 

DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 

 

 4773 Sayılı Kanun, 9. maddesiyle Sen. K. 30. maddesinde, 10. maddesiyle ise 

Sen. K. md. 31’de değişiklik yapmıştır. Maddelerin eski ve yeni hallerine yukarıda 

yer vermiştik. Getirilen değişikliği özetlemek gerekirse; eskiden işyeri sendika 

temsilcileri için gerçek anlamda bir işe iade olanağı mevcutken, değişiklik sonrası bu 

güvence ortadan kaldırılmış ve temsilcilerin güvencesi, diğer normal işçilerin iş 

güvencesi düzeyine indirilmiştir. Temsilcilerin mutlak işe iade imkânı artık 
                                                 
33 Taş, a.g.m., (Çevrimiçi) http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/isguvencesi_yasasi.htm, 11 
Şubat 2009. 
34 Aktay, a.g.m., s. 13, (Çevrimiçi) http://www.kamu-is.org.tr/pdf/724.pdf, 12 Şubat 2009; Tuncay, 
(Yasa), s. 15, (Çevrimiçi) http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale_11.pdf, 11 Mart 2009; Bora Ersal, 
“İş Güvencesi Kanun Tasarısına İlişkin Düşünceler,”Tekstil İşveren Dergisi, S. 266, Şubat 2002, 
(Çevrimiçi) http://tekstilisveren.org.tr/dergi/2002/subat/10.html, 09 Şubat 2009. 
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olmayacaktır. Yaptığı değişikliklerle aynı kanun, toplu işçi çıkarmada, feshin 

olumsuz etkilerini azaltma konusunda işyeri sendika temsilcilerine bir yandan görev 

artışı verirken, diğer yandan güvencelerini azaltmış olmaktadır35. Sendika 

temsilcilerinin mevcut hukuki durumu 4773 sayılı Kanun’la daha geriye götürülmüş, 

sendika üyesi ve temsilcisi ile işçi temsilcisi güvence bakımından birbirinden farksız 

hale gelmiştir36.  

 Sen. K. 31. madde değişikliğinde ise, İş Kanunu’na tabi olan işçilerle 

olmayan işçilerin sendikal ayrımcılığa karşı aynı korumadan yararlanmaları hükme 

bağlanmış, böylece sendikal örgütlenme konusunda getirilen güvenceden tüm hizmet 

akdiyle çalışan işçilerin yararlanması istenmiştir37.   

f. 5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 

 4773 sayılı Kanun, 12. maddesiyle, kısaca Basın İş Kanunu olarak bilinen 

5953 sayılı Kanun’un 6. maddesine eklediği fıkrayla, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nda 

iş güvencesine ve toplu işçi çıkarılmasına ilişkin yapılan düzenlemelerin kıyas 

yoluyla 5953 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçi ve işverenler bakımından da 

uygulanacağını düzenlemiştir38.  

2. 4773 SAYILI KANUN’UN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 4773 sayılı Kanun’un kabulü ve yürürlüğünün, pek çok görüş ve tartışmayı da 

beraberinde getirdiği görülmektedir. 15 Mart 2003'te yürürlüğe giren ve AB 

ülkelerindeki örneklerine göre eksiklikler taşıyan İş Güvencesi Kanunu’nun, 

Meclis'te AKP tarafından yapılan değişiklerle tam anlamıyla kozmetik ve kof bir 

                                                 
35 Tuncay, (Yasa), s. 16- 17, (Çevrimiçi) http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale_11.pdf, 11 Mart 
2009. 
36 Fevzi Şahlanan, İş Güvencesinde Çağdaş ve Dengeli Çözüm Arayışları Semineri, (Çözüm 
Arayışları Semineri ), İstanbul, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 2001, s. 50. 
37 Tuncay, (Yasa), s. 17- 18, (Çevrimiçi) http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale_11.pdf, 11 Mart 
2009; Oğuz, a.g.m., s. s. 55, (Çevrimiçi) http://www.eskisehirbarosu.org.tr/dergi/D01.pdf, 24 Şubat 
2009. 
38Taş, a.g.m., (Çevrimiçi) http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/isguvencesi_yasasi.htm, 11 
Şubat 2009.  
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düzenleme haline getirildiği öne sürülmektedir39. Özellikle işveren kesimi, Kanun’un 

uygulanmasının iş yerleri itibariyle olumsuz sonuçlar doğuracağını, işletmeleri zorda 

bırakacağını, işçilerin iş güvenliği yanında işletmelerin güvenliklerinin göz ardı 

edildiğini, işsiz olanlara yeni istihdam artışı getirecek tedbirlerin alınması gerekirken, 

iş sahibi olanlara getirilen yeni güvencelerin iş piyasasında olumsuz etkiler 

doğuracağını belirtmişlerdir. İşgücünün aşırı vergilendirilmesini önleyen, istihdamın 

önünü açan ve rekabet açısından avantaj sağlayan düzenlemelerin yapılması yine 

işveren kesiminin talebi olup, 4773 sayılı Kanun’un bu taleplere imkân vermediğini 

belirtmişlerdir40.  

 

 İş güvencesi düzenlemesine işverenin gözünden bakan başka bir yaklaşım, 

daha tasarı halindeyken bile, hazırlanan bu 4773 sayılı Kanun’un pahalı ve katı bir 

Kanun olacağını ifade etmiştir. Bu görüşe göre, 4773 sayılı Kanunun tasarısı, iş 

güvencesinden yararlanacak işçilerin kıdemini iki yıl olarak belirlemeliyken, altı ay 

olarak belirlemiştir. Sadece bir kişiyi, genel müdürü, iş güvencesinin kapsamı dışında 

bırakmıştır. İş güvencesi hükümleri içinde “esneklik” hükümlerine; toplu işçi 

çıkarmalarda işçi sayısının belirlenmesinde kademelendirmeye yer vermemiştir, 

ayrıca öngördüğü tazminat tutarları da fahiş niteliktedir41.  

 

 Ayrıca, tüm dünyada, “işçiyi korumak” mantığından ziyade, “işin korunup 

düzenlenmesi” mantığıyla bir değişim yaşanırken, bu kanunun kurgusunda, dünya 

realitesinden uzaklaşma sorunu olduğunu öne süren başka bir görüş daha vardır. 

Kanunun işçi sayısına dayanan bir ayrım yaptığı ve on işçi çalıştıran işyerlerini baz 

aldığı için, bu ayrımın bir yandan haksız rekabete, diğer yandan işyerlerinin 

küçülmesine neden olacağı düşünülmektedir. Sendikal faaliyetlerde bulunmanın 

feshe geçerli sebep olmayacağı düzenlemesinin, Türk sendikacılığını rahatlık ve 

tembelliğe iteceği ve işe iade kurumunun Türkiye'deki mahkemeleri ve hukuk 

                                                 
39 Aziz Çelik, Radikal Gazetesi, (Gazete), 12 Mayıs 2003, (Çevrimiçi) 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=74916, 09 Şubat 2009. 
40 Aktay, a.g.m., s. 18, (Çevrimiçi) http://www.kamu-is.org.tr/pdf/724.pdf, 12 Şubat 2009. 
41 Erdoğan Karakoyunlu, İş Güvencesinde Çağdaş ve Dengeli Çözüm Arayışları Semineri, 
İstanbul, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 2001, s. 31- 32. 
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sistemini gerek yoğunluk, gerek organizasyon, gerek nitelik olarak yoracağı fikri de 

mevcuttur42. 

 

 Yine, 4773 sayılı Kanun’a yalnız işveren açısından yaklaşan diğer bir görüş, 

söz konusu düzenlemeyi çalışma mevzuatımızın ihtiyaçlarına cevap vermek yerine, 

sorunları daha da artırıcı nitelikte bulmaktadır. Bu görüşe göre, ülkemizde oldukça 

sağlam bir çalışma mevzuatı, sendikalaşma hakkı ve kırk yıla yaklaşan birikimiyle 

grevli-lokavtlı bir toplu sözleşme düzeni mevcut bulunmaktadır. Mevzuatımızda iş 

güvencesine yönelik çeşitli düzenlemeler de zaten vardır. Bu durumda, 158 Sayılı 

ILO Sözleşmesi’ne gereksiz yere imza koyduğumuzu daima dikkate alarak, uyum 

çalışmalarının asgari düzeyde tutulmasına özen göstermek ve en hafif şekilde nasıl 

uygulayabileceğimizin formülünü aramak yerine, gereksiz dayatmalarla böyle bir 

düzenlemeyi hayata geçirmeyi istemek yersizdir43.  

 

 Bu görüşlere karşın, 4773 sayılı Kanun’un, 158 Sayılı Sözleşme’nin üye 

devletlere sunduğu çözüm alternatifleri içinde işveren için nispeten daha az yük 

getirilen düzenlemeyi tercih ettiğini düşünen görüş de mevcuttur. Kanun, bu tercihle 

bir yandan işçinin iş güvenliğini işverenin insafına bırakmayı önleyecek, öte yandan 

Türk işvereninin rekabet gücü olumsuz yönde çok fazla etkilenmeyecektir44.  

 

 Görüldüğü üzere, kanuna yapılan eleştiriler, yaklaşım yerine göre 

değişmektedir. Buraya kadarki görüşler içinde, işveren kesimi açısından haklı 

görülebilecek noktalar bulunsa da, Türkiye’nin 158 Sayılı Sözleşme’ye taraf 

olmasını gereksiz bulmak, mevzuatımızda 4773 sayılı Kanun’dan önce de yeterli iş 

güvencesi bulunduğunu kabul etmek, sendikal faaliyetin geçerli sebep olmamasının 

sendikaları tembelliğe iteceğini söylemek bizce mümkün değildir. Kanımızca bu 

görüşler ancak, işverenin iş güvencesi kurumuna yanlı olarak yaklaşımının ve kanuni 

düzenlemenin kendi lehlerine olarak yeniden düzenlenmesi için kendilerince 

oluşturdukları gerekçelerin göstergesi olabilir. 4773 sayılı Kanun birçok eksik taşıyor 
                                                 
42 “İş Güvencesi Yasa Tasarısı Neler Getiriyor?”, Tekstil İşveren Dergisi, S. 265, Ocak 2002, 
(Çevrimiçi) http://www.tekstilisveren.org.tr/dergi/ocak/4.html, 11 Şubat 2009. 
43 Ersal, a.g.m., (Çevrimiçi) http://tekstilisveren.org.tr/dergi/2002/subat/10.html, 09 Şubat 2009. 
44 Tuncay, (Yasa), s. 18, (Çevrimiçi) http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale_11.pdf, 11 Mart 2009. 
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olsa da, işverenin keyfi feshini önlemek adına “geçerli sebep gösterme” 

zorunluluğunu ve işe iadeyi getirmiş olmasıyla dikkat çekmektedir. 

 

 Söz konusu kanunun çalışma hayatımızda çok önemli değişikliklere yol açtığı 

da bir gerçektir. Özellikle ispat yükünün taraf değiştirerek işverene geçmesi, 

işverenin iş sözleşmesini feshederken geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olması, iş 

sözleşmesinin feshinden önce işçinin savunmasının alınmasının zorunlu hale 

getirilmesi ve bu kanunla birlikte yürürlüğe girmiş olan işe iade kurumunun yine  ilk 

defa bu kanunla gündeme gelmesi hep olumlu gelişmelerdendir45. 

 

 4773 sayılı Kanun’da eleştirilecek, eksik kalan yanlar da mutlaka mevcuttur. 

Bu eksikliğin kanunun hazırlık sürecinden başladığı öncelikle ifade edilmelidir. 

Böyle bir düzenlemenin gecikmeli de olsa nihayet yapılmış olmasının iyi yanı bir 

tarafa, ülkenin ağır bir ekonomik kriz içinde çırpındığı ve erken seçim kararının 

alındığı bir zamanda yapılması da talihsiz yanıdır. Yapılan zamanlama hatası, 

kanunun bir seçim tavizi olarak yapıldığı kuşkusunun doğmasına yol açmış ve kanun 

kısa vadede acilen gerçekleştirilmesi gereken bir mevzuat çalışması olarak 

değerlendirilmiştir. Tüm bunlara rağmen, böyle bir düzenlemenin gerekliliği de 

kaçınılmazdır46.  

 

 Türkiye'de yavaş yavaş sınaî işletmelerin kapandığı ekonomik kriz ortamında, 

istihdamı daraltıp sendikal güvenceleri pekiştirmeden, örgütlenme özgürlüğüne47 

yönelik hiçbir düzenlemeye tasarıda ve 4773 sayılı Kanun’da yer vermeden, salt belli 

bir azınlığa hizmet edecek bir taslağı yasalaştırmanın, bu ülkeye hiçbir yarar 

getirmeyeceği bilinmelidir. Türkiye, 4773 sayılı Kanun döneminde, eksik olmakla 

birlikte, katı nitelikteki bir iş güvencesi sistemini benimsemiş durumdadır. 158 Sayılı 

Sözleşme ise, yasal iş güvencesinin kabulü konusunda belli bir esnekliği 

benimsemektedir. Söz konusu sözleşmeyi onaylamış bir ülke olarak Türkiye de, en 

                                                 
45 Oğuz, a.g.m., s. 55, (Çevrimiçi) http://www.eskisehirbarosu.org.tr/dergi/D01.pdf, 24 Şubat 2009. 
46 Tuncay, (Yasa), s. 18, (Çevrimiçi) http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale_11.pdf, 11 Mart 2009; 
“İş Güvencesi Yasa Tasarısı Neler Getiriyor?”, Tekstil İşveren Dergisi, S. 265, Ocak 2002, 
(Çevrimiçi) http://www.tekstilisveren.org.tr/dergi/ocak/4.html, 11 Şubat 2009. 
47 Şahlanan, (Çözüm Arayışları Semineri ) s. 51. 
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azından bu sözleşmenin tanıdığı esnekliği kendi iç hukuk sistemine taşımalıdır48. 

 

 Eksik şekilde ve tek başına İş Güvencesi Kanunu’nun kabulü, işsizlerin iş 

bulma umudunun azalması, çalışma barışının yara alması, yerli ve yabancı sermaye 

yatırımlarının durması, ülkemizde rekabet gücünün azalması gibi olumsuzluklar 

yaratabilir. İşveren mükellefiyetleri taşıyamaz hale gelebilir, Türk tarımı ve bu 

sektörde çalışanlar, sanayi ve hizmet kesiminde çalışanlara uygulanan İş Kanunu 

kapsamına alınmakla, sektörün çalışma koşullarını gözeten ayrı bir Tarım İş 

Kanunu’ndan yoksun kalabilirler49. 

 Türk çalışma yaşamının tek ihtiyacı kuşkusuz iş güvencesi değildir. İş 

güvencesi hükümlerinin tek başına kabulü çalışma hayatının sorunlarına çözüm 

getirmek yerine yeni ve daha büyük sorunlar doğuracaktır. Bu açıdan, iş güvencesi 

kurumuna çağdaş bir İş Kanunu içinde yer verilerek çalışma yaşamı içindeki yerinin 

isabetle belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılacak yeni düzenlemenin, iş 

güvencesi de dâhil olmak üzere, çalışma yaşamına ilişkin tüm alanları ele alması 

gereklidir50. 4773 sayılı Kanun’la iş güvencesi konusunda getirilen yeniliklerin, diğer 

alanlarda yapılacak değişikliklerle tamamlanması, çalışma hayatına bütünüyle 

bakılması ve sosyal tarafların üzerinde uzlaştığı bir mevzuat çalışması bizim de 

katıldığımız görüştür.  

II. 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU 
 

A. 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU’NUN HAZIRLANMA SÜRECİ 
 

 Ülkemizde 1930’lardan beri iş güvencesi tartışmaları hep gündemde yer alsa 

da, kanunlaşması oldukça geç olmuştur. 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun çalışanı 

                                                 
48 Tankut Centel, “İş Güvencesine Siyasi Yatırım Yapılmak İsteniyor,” (Siyasi Yatırım), Tekstil 
İşveren Dergisi, S. 265, Ocak 2002, (Çevrimiçi) http://www.tekstilisveren.org.tr/dergi/ocak/3.html, 
11 Şubat 2009. 
49 “Seçim Tavizi Olarak İş Güvencesi,” TİSK-İşveren Dergisi, Ağustos 2002, (Çevrimiçi) 
http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=555&id=34, 11 Şubat 2009. 
50 İsmet Sipahi, “İş Kanunu Tasarısı’nın Türk Çalışma Hayatına Getireceği Yenilikler Ve Muhtemel 
Etkileri,” TİSK- İşveren Dergisi, Mart 2003, (Çevrimiçi) 
http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=682&id=41, 09 Şubat 2009. 
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koruyucu düzenlemelerine rağmen, en önemli eksikliği “iş güvencesi” sistemine yer 

vermemesi olup, iş güvencesinin mevzuatta yokluğu nedeniyle kanun son derece 

gevşek uygulanmıştır. Bu düzeni bir bütün halinde değiştirmek için, ilk girişim 26 

Haziran 2001 tarihinde o zamanki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar 

Okuyan, Türk-İş Başkanı Bayram Meral, Hak-İş Başkanı Salim Uslu, DİSK Başkanı 

Süleyman Çelebi ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur arasında 

imzalanan bir protokolle başlatılmıştır. Protokol gereğince, dokuz kişiden oluşan 

bilim kurulu çalışmalarını kamuoyundan uzak kalarak icra etmiştir. 

 

 Bilim Kurulu’nca oybirliği ile hazırlanan Yeni İş Kanunu taslağı Haziran 

2002’de ilgili taraflara sunulmuştur. AKP Hükümeti, İş Güvencesi Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesine az bir süre kala 12 Mart 2003 tarihinde Yeni İş Kanunu 

Tasarısını Meclis Genel Kurulu’na indirmiştir. Görüşmeler sırasında işveren 

örgütleri, hükümet üzerinde yoğun baskı uygulamışlar, artan tepkiler ve sendikaların 

protesto eylemleri nedeniyle kanun tasarısının sadece on iki maddesi görüşülebilmiş 

ve 15 Mart 2003 tarihinde tasarı geri çekilmiştir. Ardından tasarı Mayıs 2003’ün ilk 

haftasında Meclis gündemine gelmiş ve 22 Mayıs 2003 tarihinde kabul edilmiş, 10 

Haziran 2003 tarihli 25134 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1475 sayılı eski İş 

Kanunu’nun 14. maddesi hariç, tüm maddelerini yürürlükten kaldırmıştır51. 

 

B. 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 Öncelikle, 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu (İş K.) ile eski kanun zamanındaki 

“hizmet akdi” ifadesinin, yerini “iş sözleşmesi” ifadesine bıraktığını hatırlatmakla 

başlayalım. Bunun dışında, Hükümet’ten ve Komisyon’dan gelen Yeni İş Kanunu 

metni, Meclis Genel Kurulu’nda özelikle iş güvencesi açısından önemli 

değişikliklere uğramıştır. İşçiler aleyhinde yapılan ve iş güvencesiyle ilgili olan 

temel değişikliklere geçmeden önce,  üç grupta toplayabiliriz: 

 

                                                 
51 Aziz Çelik, “Yeni İş Yasasının Anlamı,” (İş Yasasının Anlamı), (Çevrimiçi) 
http://www.kristalis.org.tr/aa_dokuman/yeni_is_yasasinin_anlami.pdf, 14 Haziran 2010. 
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 Birinci değişiklikle, kanunun iş güvencesi bakımından uygulama sınırı on 

işçiden otuz işçiye çıkarılmıştır52. Bunun anlamı, otuzdan az işçi çalıştıran 

işyerlerinde keyfi işten çıkarmaların devam edeceği, kanunun getirdiği 

yükümlülükten kaçınmak için yapay şirketleşmelerin ortaya çıkacağı, çok sayıda orta 

boy şirketin yirmi dokuz kişilik şirketlere bölüneceğidir. Otuzun altında işçi 

çalıştıran işyerlerinin iş güvencesi kapsamı dışında bırakılması Anayasa'nın eşitlik 

ilkesine ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki kararlarına aykırılık taşımaktadır. 

Öte yandan bu sınırlama iş güvencesi kurumunun temel felsefesine de aykırıdır. 

Çünkü küçük ve orta boy işletmelerde çalışanlar daha fazla sosyal korumaya ihtiyaç 

duymaktadır. Bu tip işletmeler hak ihlallerinin daha yüksek olduğu ve 

sendikalaşmanın düşük olduğu işletmelerdedir53. 

 

 “İkinci değişiklik, geçersiz, keyfi sebeple işçi çıkarmanın yaptırımının 

azaltılmasıdır. Değişiklik öncesi düzenlemeye göre işveren işçiyi keyfi nedenle işten 

çıkarırsa altı ay ile bir yıllık ücreti tutarında bir tazminat alabiliyordu. AKP'nin 

TBMM'deki girişimiyle altı- on iki aylık bu tazminat sınırları, dört- sekiz aya 

indirilmiştir. Böylece keyfi işten çıkarmanın yaptırımı olan tazminat miktarı 

düşürülmüş, kanunun caydırıcılığı azaltılmıştır”54. 

 

 Üçüncü değişiklik, işverenin ispat yükümlüğünün gevşetilmesidir. İşveren 

işten çıkarmanın kanunun öngördüğü geçerli sebeplere dayalı olduğunu ispatla 

yükümlüyken; yeni düzenlemede işverenin ispat yükümlülüğü devam etmekle 

birlikte, işçi işten çıkarmanın geçerli olmayan bir sebebe dayandığını iddia ederse 

                                                 
52 Çelik, (İş Yasasının Anlamı), (Çevrimiçi) 
http://www.kristalis.org.tr/aa_dokuman/yeni_is_yasasinin_anlami.pdf, 14 Haziran 2010; aynı yazar, 
(Gazete), 12 Mayıs 2003, (Çevrimiçi) http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=74916, 09 Şubat 
2009. 
53 Çelik, (Gazete), 12 Mayıs 2003, (Çevrimiçi) http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=74916, 
09 Şubat 2009. 
54 Çelik, (İş Yasasının Anlamı), (Çevrimiçi) 
http://www.kristalis.org.tr/aa_dokuman/yeni_is_yasasinin_anlami.pdf, 14 Haziran 2010; aynı yazar 
(Gazete), 12 Mayıs 2003, (Çevrimiçi) http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=74916, 09 Şubat 
2009; Fatih Aydemir, “Yeni İş Yasasının Anlamı,” Basın-İş Sendikası Eğitim Dizisi, Kasım 2003, s. 
6- 7,  (Çevrimiçi) http://www.basin-is.org/sendikamizdan/yayinlar/is_yasasi.pdf, 11 Şubat 2009. 
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bunu ispatla yükümlü kılınmaktadır. Bu düzenleme, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’ne 

de aykırıdır55. 

 

 Bu olumsuz düzenlemelerin yanı sıra, iş güvencesi hükümlerinin, sadece 

4857 sayılı Yeni İş Kanunu ve kıyas yoluyla ancak Basın İş Kanunu kapsamına giren 

işçileri kapsamakta oluşu, tarım işlerinde elliden az işçi çalıştıran işyerlerinde 

çalışanların ve belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanların iş güvencesi kapsamı 

dışında bırakılmaları ILO’nun 158 Sayılı Sözleşmesi’yle yeni düzenlemenin uyum 

içinde olmadığını göstermektedir56. 

 

 Ayrıca, 4773 sayılı Kanun’da sadece genel müdür iş güvencesi kapsamı 

dışındayken, 4857 sayılı Yeni İş Kanunu’yla “işletmenin bütününü sevk ve idare 

eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi 

işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri” de iş güvencesi 

hükümlerinin kapsamı dışına çıkarılmış, böylece kişi bakımından kapsam 

daraltılmıştır57. 

 

 4857 sayılı Yeni İş Kanunu “işçinin korunması” ilkesine değil, “işletmenin 

korunması” esasına dayalı olması ve işçi aleyhine getirdiği bu değişikliklerle 4773 

sayılı Kanun’un budanmasına yol açmış, iş güvencesini göstermelik bir hale 

getirmiş, kapsam ve yaptırım gücü açısından sınırlamıştır58. 

 Gerek 4773 sayılı Kanun, gerekse 4857 sayılı Yeni İş Kanunu’na 

bakıldığında, özellikle iş güvencesi konusunda, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi tıpatıp 

benimsenmiştir. Oysa bugün ILO Yönetim Kurulu’nun özellikle işveren kanadı 

                                                 
55 Çelik, (İş Yasasının Anlamı), (Çevrimiçi) 
http://www.kristalis.org.tr/aa_dokuman/yeni_is_yasasinin_anlami.pdf, 14 Haziran 2010; aynı yazar 
(Gazete), 12 Mayıs 2003, (Çevrimiçi) http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=74916, 09 Şubat 
2009; Aydemir, a.g.m., (Çevrimiçi) http://www.basin-is.org/sendikamizdan/yayinlar/is_yasasi.pdf, 11 
Şubat 2009. 
56 Göktaş, a.g.m., s. 17; Can Şafak, “İş Güvencesinin Sınırları Genişletilebilir,” 16 Aralık 2005, 
(Çevrimiçi) http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=4016, 04 Şubat 2009. 
57 Sipahi, a.g.m., (Çevrimiçi) http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=682&id=41, 09 Şubat 
2009. 
58 Çelik, (İş Yasasının Anlamı), (Çevrimiçi) 
http://www.kristalis.org.tr/aa_dokuman/yeni_is_yasasinin_anlami.pdf, 14 Haziran 2010. 
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tarafından 158 Sayılı Sözleşmenin revizyona uğraması gerektiği gerekçesiyle, 

Sözleşme eleştirilirken, ülkemizde Türkiye gerçeği göz ardı edilerek bu Sözleşme’ye 

uydurulmaya çalışılan bir düzenleme bize çare getirmeyecektir. Aksaklıklar içindeki 

yoğun yargı süreci ve beraberinde getireceği gergin çalışma ilişkileri  sosyal barışı 

zedeleyebilecek bir “sosyal kaosa” neden olabilecektir59. 

 Yine de tüm eleştiri ve gözden kaçan yönlerine rağmen, yürürlükte olan 4857 

sayılı Yeni İş Kanunu’nun iş güvencesiyle doğrudan ilgili olan maddeleri, 18, 19, 20, 

21. maddelerdir. Aynı kanunun iş güvencesiyle dolaylı olarak ilgili maddeleri ise, 1, 

4, 5, 17, 22, 25, 29. maddeleridir. İş Kanunu’ndaki bu maddelerin dışında, Sendikalar 

Kanunu md. 30, 31 ve İş Kanunu’nun 116.maddesiyle gönderme yaptığı 5953 Sayılı 

Basın İş Kanunu’nun 6. maddesi de iş güvencesiyle ilgilidir60.  

 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu çerçevesinde asıl olarak ülkemizdeki iş 

güvencesinin kapsamını belirleyen iş güvencesinin uygulanma koşullarının 

anlatılacağı çalışmamızın üçüncü bölümünde, bu maddeler içinden 18. madde hükmü 

incelenmiş olacaktır. 

                                                 
59 Ali Rıza Büyükuslu, “Güncel Bir Tartışma: İş Kanunu Ve İş Güvencesi “Yeni Bir Sosyal Düzen” 
Mi? Yoksa “Sosyal Kaos” Mu?”, TİSK-İşveren Dergisi, Mart 2003, (Çevrimiçi) 
http://tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=683&id=41, 09 Şubat 2009. 
60 Bilgili, a.g.e., s. 9- 10. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNU’NA GÖRE GENEL İŞ 

GÜVENCESİ 

 Genel iş güvencesinin kabul edildiği ülkelerde, 158 Sayılı ILO 

Sözleşmesi’nin de yer verdiği üzere, iş güvencesi hükümleri bütün işçiler ve 

işyerlerini kapsar şekilde uygulanmamaktadır. Her ülke, kendi sosyal, ekonomik 

şartlarına göre iş güvencesi hükümlerini düzenlemekte ve 158 Sayılı ILO Sözleşmesi 

de bu esnekliği zaten taraf devletlere tanımaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizde de bazı 

iş ilişkileri, işçi ve işyerlerini kapsam dışı tutan bir iş güvencesi uygulaması 

mevcuttur. 

I. GENEL İŞ GÜVENCESİNİN UYGULAMA ALANI VE 

KAPSAMI 

 İş güvencesinin uygulama alanı, iş ilişkisinin türüne ve tabi olduğu kanuna 

göre değişmektedir.  

 Bireysel iş ilişkileri açısından; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun (İş Kanunu) 

kapsamına giren işçiler için, diğer koşulların da varlığı halinde, İş Kanunu hükümleri 

ve gazeteciler için Basın İş Kanunu’nun İş Kanunu’na yaptığı atıfla, Basın İş 

Kanunu’nun 6. maddesi uygulanacaktır. Deniz İş Kanunu’nda iş güvencesi hükmü 

yer almazken, bu kanunun İş Kanunu’na yaptığı bir atıf da bulunmamaktadır. İş 

Kanunu kapsamı dışında kalan iş ilişkilerinde ise, Borçlar Kanunu hükümleri 

uygulanmakla birlikte, Borçlar Kanunu’nda iş güvencesi düzenlemesi yer 

almadığından, bu tür ilişkilere iş güvencesi kurumu uygulanamamaktadır. Kolektif iş 

ilişkilerinde ise, işçi hangi kanun kapsamında bulunursa bulunsun, sendika temsilcisi 

olarak, Sendikalar Kanunu’ndaki iş güvencesi hükümleri uygulanacaktır1. 

                                                 
1 Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 32- 33. 
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 Bu bölümde, öncelikle, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin süreli 

fesihte feshe karşı korunması olarak özetleyebileceğimiz “genel iş güvencesinden 

yararlanma” konusu değerlendirilirken, İş Kanunu’na göre, yalnızca bireysel iş 

ilişkilerindeki işçilerin iş güvencesinden yararlanma koşulları iş güvencesi kapsamı 

açısından anlatılacak ve ilgili bölümlerde söz konusu kapsamın ispatı meselesine de 

değinilecektir. Sendikal güvence düzenlemesi ise, kolektif iş ilişkilerine ait 

olduğundan çalışmamızda ayrıca yer almayacaktır.  

A. GENEL İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA 

KOŞULLARI VE KAPSAMI 

 İşçi açısından, geçersiz fesihlerde iş güvencesinden yararlanarak işe iade 

davası açabilmek için; işveren açısından ise, iş güvencesinin olduğu ortamlarda 

bildirimli fesih yapabilmek için aranan koşullar; işçinin İş Kanunu veya Basın İş 

Kanunu kapsamındaki işçilerden olması, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışması, 

otuz ya da daha fazla işçinin çalıştığı bir işyerinde çalışıyor olması, işyerinde en az 

altı aylık kıdeme sahip olması, işletmenin bütününü sevk ve idare eden ya da 

işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisine 

sahip işveren vekili sıfatı taşımaması ve işverenin feshi geçerli bir sebebe dayanarak 

yapmasıdır2.  

1. KOŞULLARIN KİŞİ BAKIMINDAN KAPSAMI 

 İş güvencesinin kişi bakımından kapsamını belirleyen ve iş güvencesi 

hükümlerinin işçilere uygulanmasında aranan ilk koşul, İş Kanunu kapsamındaki 

işçilerden olma koşuludur. Kural olarak, iş güvencesinin kişiler bakımından 

kapsamına, İş Kanunu’nun kapsamındaki iş ilişkilerinde bir ücret karşılığı çalışan 

işçiler ile onları çalıştıran işverenler girmektedir.  

                                                 
2 Murat Demircioğlu, Tankut Centel, İş Hukuku, gözden geçirilmiş 12. bası, İstanbul, Beta Basım, 
2007, s. 171-175 ; Sarper Süzek, İş Yasaları: Sosyal Güvenlik Yasaları, 2. bası, İstanbul, Beta, 
2004, s. 37; Ercan Akyiğit, 1475 Sayılı İş Kanunu ile Karşılaştırmalı İş Kanunu (4857) : İş ve 
Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Emsal Yargıtay Kararları Kitabının Ücretsiz Eki, İstanbul, 
Ethemler Yayıncılık, 2003, s. 12- 13; Bilgili, a.g.e., s. 10. 
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 Öncelikle işçi kavramı ele alınırsa, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nda yapılan 

işçi tanımının bir benzerinin 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapıldığı görülür. İş Kanunu, 

“iş sözleşmesine dayanarak iş yapan gerçek kişiyi” işçi olarak tanımlamıştır. 

Tanımda dikkati çeken husus, işçinin yaptığı işin niteliğine göre tanımlanmamasıdır. 

İşçi sayılabilmek için, işin bedeni veya fikri ya da hem bedeni hem fikri nitelikte 

olması mümkündür3. İşveren ise, İş Kanunu’nun 2. maddesindeki tanıma göre, işçi 

çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır.  

 Bir işçinin İş Kanunu kapsamında olup olmadığı, dolayısıyla iş 

güvencesinden yararlanıp yararlanamayacağı, yaptığı işin İş Kanunu kapsamında 

olmasına göre belirlenecektir. İş Kanunu’nun “istisnalar” başlığını taşıyan 4. 

maddesinde hangi iş ve iş ilişkilerinin İş Kanunu kapsamı dışında tutulduğu ifade 

edilmiştir. Buna göre: deniz ve hava işlerinde4; elli dâhil, elliden az işçi çalıştırılan 

tarım ve orman işlerinde; aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit 

yapı işinde; ev hizmetlerinde; konutların kapıcılık hizmetlerinde; bir ailenin üyeleri 

veya hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde el sanatlarının 

yapıldığı işlerde; 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu’nun 2. maddesinin tarifine 

uygun üç kişinin çalıştığı işyerinde çalışanlar ile sporcular; rehabilite edilenler ve on 

sekiz yaşını doldurmamış çıraklar İş Kanunu kapsamı dışında olduğundan, iş 

güvencesinin de kapsamı dışındadırlar5.  

 İş Kanunu, kapsam dışı kalan işleri saydığı maddenin devamında, hangi 

işlerin Kanun kapsamında olduğuna da değinmiştir. Buna göre; kıyılarda veya liman 

ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma 

işleri; havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler; tarım sanatları ile tarım 

aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler; tarım 

işletmelerinde yapılan yapı işleri; halkın faydalanmasına açık veya  işyerinin 

eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri; Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen 

                                                 
3 Kamil Turan, İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara, KAMU-İŞ, 1990, s. 240 vd. 
4 Hava ulaştırma işlemi gören, pilot, ikinci pilot, hostes gibi personel İş Kanunu kapsamı dışında 
olduğundan, iş güvencesinin kapsamı dışındadır. Bkz. Demircioğlu, a.g.e., s. 16. 
5 Bilgili, a.g.e., s. 11- 12; (DİSK-İş Güvencesi), s. 23- 24, Öner Eyrenci, “4857 Sayılı İş Kanunu İle 
Getirilen Yeni Düzenlemeler,” Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (Legal 
İSGHD), C. 1, S. 1, 2004, s. 31. 
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ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler 

İş Kanunu kapsamındadır6 .   Bu durumda bu işlerde çalışan işçiler de diğer 

koşulların da varlığı halinde iş güvencesinden yararlanacak kişiler kapsamına 

girmektedirler. 

 İş Kanunu kapsamı dışında kalan, örneğin, kamu görevlisi olanlar, kendi özel 

kanunlarında işçi olmadığı vurgulanan sözleşmeli personel, iş sözleşmesine tabi 

olarak çalıştığı halde, İş Kanunu 4. maddesi ile yukarıda sayılan istisnai işlerde 

çalışanlar, Borçlar Kanunu’na tabi olanlar iş güvencesinin kişi bakımından kapsamı 

dışında tutulacaklardır7. Ayrıca, işyerinden kendi istifa eden işçiler de İş Kanunu 

kapsamındaki işlerde çalışan işçilerden olsalar da, iş güvencesinden yararlanmak için 

gereken diğer koşulları sağlıyor olsalar da, iş sözleşmesini istifa etmek suretiyle sona 

erdiren kendileri olduğundan, iş güvencesi kapsamı dışında kalacaklardır. 

Yargıtay’ın da istifa eden işçilerin iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı 

yönünde kararları mevcuttur8. Bunun dışında, durumu özellik arz eden diğer 

çalışanların iş güvencesi kapsamındaki kişilerden olup olmadığını incelemek 

gerekirse: 

a. VİZELİ İŞÇİLER, ASIL- ALT İŞVEREN (TAŞERON) İLİŞKİSİ VE 

GEÇİCİ (ÖDÜNÇ) İŞ İLİŞKİSİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN DURUMU 

 İl Özel idareleri, belediyeler ve üniversiteler gibi bazı kamu işyerlerinde 

mevcut olan ve bir kamu otoritesinin vereceği vizeye bağlı olarak kurulan ya da 

yenilenen çalışma ilişkisi vizeli işçilik ilişkisidir. Bu tür ilişkide örneğin valiliğin 

verdiği vizeye göre sözleşmeler yapılmaktadır. İş Hukuku’nda “vizeli işçilik” adı 

altında bir sözleşme türü olmadığından, bunları belirli iş sözleşmelerinin birden çok 

kez yenilenmesiyle oluşan zincirleme sözleşmeler olarak anlamak gerekir. Vizeli 

                                                 
6 “4857 Sayılı İş Kanunu,” (Çevrimiçi) 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4857&MevzuatIliski=0&sourceXml
Search=, 29 Haziran 2009. 
7 Sarıbay, a.g.e., s. 37- 38. 
8 Y. 9 HD. 16.09.2003 T., 2003/1565 E., 2003/14623 K. sayılı karar, Lütfi İnciroğlu, Güncel 
Yargıtay Kararları Işığında Açıklamalı Yeni İş Kanunu: Sorulu- Cevaplı ve Uygulamalı, 
İstanbul, Legal Yayıncılık, 2006, s. 192; Y. 9. HD. 21.06.2004 T., 2003/15842 E. 2004/15334 K. 
sayılı karar, Oğuz Özbek, Yorumları ve Yargıtay Emsal Kararları İle İş Yasaları, güncelleştirilmiş 
6. bası, İstanbul, Arıkan Yayınları, 2005, s. 69.  
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işçiler, uzmanlık gerektiren işlerde çalışan işçiler değillerdir. Bu nedenle birden çok 

kez belirli süreli sözleşme yapılmasını haklı kılacak bir sebep de mevcut değildir. 

  Tamamen kamu otoritesinin kendi iç işleyişinden kaynaklanan sebepler 

sözleşmelerin belirli süreli yapılmasını haklı göstermeyeceğinden, bu sözleşmeler 

belirsiz süreli sayılmalı ve diğer koşulların da varlığı halinde, vizeli işçiler iş 

güvencesinden yararlanmalıdır. Vize verilmemesi nedeniyle sözleşmenin feshi 

geçerli bir fesih sayılmayacak, vizeli işçi iş güvencesiyle korunacaktır9. Nitekim 

Yargıtay da vizeli bir işçinin işe iade davasında verdiği bir kararında, vize 

uygulamasının idari bir tasarruf olduğunu, iş sözleşmesinin kurulması ya da feshiyle 

ilişkilendirilmesinin imkânı olmadığını ifade etmiştir10. 

 Asıl- Alt İşveren İlişkilerindeki işçilerin durumu da iş güvencesi açısından 

önem arz etmektedir. İş Kanunu’nun 2. maddesinin 6. fıkrasına göre, asıl işveren, asıl 

işe yardımcı nitelikteki işleri veya asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektiren işleri 

bu yasal sınırlar içinde kalmak koşuluyla, bir başka işverene yaptırabilecektir. Böyle 

bir durumda, asıl işverenin işyerinde çalışan alt işverenler, diğer koşulların da varlığı 

halinde, iş güvencesi kapsamına gireceklerdir11. Yasal sınırlarda kurulan bir 

taşeronluk ilişkisinde, diğer iş güvencesi koşullarından olan otuz işçi ölçütünün 

belirlenmesi, her işverenin kendi işçisinin kendisi açısından sayıya dâhil edilmesiyle 

bulunacaktır. Diğer bir deyişle, alt işverenin işçisi asıl işverenin işçisi gibi dikkate 

alınmayacağı gibi, asıl işverenin işçisi de alt işverenin işçisi gibi dikkate 

alınmayacaktır. Yasal bir taşeronluk ilişkisinde, alt işverenin işçisi alt işverene, asıl 

işverenin işçisi asıl işverene karşı dava açacaktır. Asıl işverenle alt işverenin 

ilişkisinin muvazaalı olması halinde ise, alt işverenin işçileri başından beri asıl 

işverenin işçileri olarak kabul edilecek, dava açmak gerekirse, alt işverenin işçisi asıl 

işverene dava açacaktır12. 

                                                 
9 Bilgili, a.g.e., s. 17. 
10Y. 9 HD. 15.03.2004 T. 2004/4501 E. 2004/1371 K. sayılı kararı için bkz., 4857 Sayılı Yeni İş 
Kanunu: Gerekçeli- Açıklamalı, (DİSK – İş Kanunu), DİSK-Genel İş, Ankara, Genel İş Eğitim 
Yayınları, 2005, s. 80. 
11 İnciroğlu, a.g.e., s. 192. 
12 Bilgili, a.g.e., s. 27- 28. 
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Geçici (ödünç) iş ilişkisindeki işçilerin iş güvencesi açısından durumuna 

bakıldığında, öncelikle geçici (ödünç) iş ilişkisinin ne şekilde kurulduğu bilinmelidir. 

İş Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen “geçici iş ilişkisi,”  bir işverenin (sürekli 

işveren), kendi işçilerini (geçici işçi), iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici 

olarak başka bir işverene (geçici işveren) vermesiyle doğan ilişkidir. Bu ilişkinin 

kurulabilmesi için; işçinin aynı holding bünyesindeki veya holding bünyesinde 

olmamakla birlikte, aynı şirketler topluluğuna bağlı bir işverene verilmesi, devir 

sırasında işçinin yazılı rızasının alınması gerekir. Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek 

üzere ve en fazla iki kez yapılabilir13. 

  

Anılan koşullara uygun şekilde kurulan bir geçici ilişkide, geçici işçi, sürekli 

işverenin işyerindeki koşullar iş güvencesi koşullarını karşılıyorsa iş güvencesinden 

yararlanır. Sürekli işverenin işyeri değil de, geçici işverenin işyerindeki koşullar iş 

güvencesini sağlıyor olsa da, geçici işçi iş güvencesinden yararlanamaz. İşletmenin, 

işin, işyerinin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle fesih yapılacaksa, sadece sürekli 

işverenin işyerindeki koşullara bakılır. İşçinin davranışlarından, yeterliliğinden 

kaynaklanan fesihlerde ise, geçici işverenin işyeri de dikkate alınır; zira işçi geçici 

işverenin yanında çalışmaya verdiği yazılı rızayla geçici işverene karşı da sorumlu 

olmuş sayılmaktadır14. 

 

 

                                                 
13 İş K. md. 7’de yer alan düzenlemeye 26 Haziran 2009 tarihinde “5920 Sayılı İş Kanunu, İşsizlik 
Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun”un 1. maddesiyle bir ekleme yapılmak istenmiştir.  Söz konusu kanun, 09.07.2009 
tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderildiğinden yürürlük kazanamamış olsa da, getirmek 
istediği yenilik şu içerikte olmuştur: “İş K. md. 7’den sonra gelmek üzere 7/A maddesi uyarı 
eklenmek istenmiş, buna göre, mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin; özel istihdam bürosunun, geçici 
işgücü talebini karşılamak amacıyla iş sözleşmesi düzenlediği işçisini, iş görme edimini yerine 
getirmek üzere ücret karşılığında  bir başka işverene devrini ifade ettiği belirtilmiştir. Bu faaliyet 
Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilmiş özel istihdam büroları tarafından yerine getirilecek ve 
geçici iş ilişkisi sözleşmelerinin toplamı, aynı işçi için, aynı işverenle on sekiz ayı geçemeyecektir.” 
5920 Sayılı Kanun için bkz., (Çevrimiçi) http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5920.html, 18 Ağustos 
2010. 
14 Bilgili, a.g.e., s. 25- 26. 
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b. TARIM VE ORMAN İŞİNDE ÇALIŞANLAR, MEVSİMLİK İŞÇİLER, 

ÇIRAKLAR, STAJYERLER VE İŞÇİ AVUKATLARIN DURUMU 

 İş Kanunu’nun kapsamına girmeyen işlerin sayıldığı 4. maddeden, elliden az 

(elli dâhil) işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin kanun kapsamı dışında, 

dolayısıyla iş güvencesi kapsamı dışında olduğu anlaşılmaktadır. Bu ifadenin 

mefhumu muhalifinden anlaşılan, elliden fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman 

işlerindeki işçilerin, diğer koşulların da varlığı halinde, iş güvencesi kapsamında 

olacağıdır.  

 Mevsimlik işlerde çalışan işçilerin durumuna bakıldığında ise, mevsimlik 

işler için yapılan sözleşmelerin belirli süreli sözleşme niteliğinde olması gerektiği 

savunulursa, sözleşmenin belirsiz süreli olmaması sebebiyle ilk bakışta mevsimlik 

işçilerin iş güvencesi kapsamı dışında kalacağı söylenecektir. Buna karşın, Yargıtay, 

mevsimlik işlerin genellikle belirsiz süreli olduğunu, sadece belirli süreli mevsimlik 

sözleşmesinin açıkça yazılı olarak kararlaştırıldığı halde, üç yıl ardı ardına yapılmış 

olsa da, bunun belirli süreli olarak geçerli sayılacağını ve işçinin kıdem ve ihbar 

tazminatına hak kazanamayacağını savunmaktadır15. O halde, mevsimlik işçiler 

hakkında kanunda bir yasak bulunmadığına göre, onların iş güvencesinin kişi 

bakımından kapsamına girip girmediklerini belirleyecek olan sözleşmenin türü 

olacaktır. Yargıtay uygulaması doğrultusunda mevsimlik sözleşmeleri, sözleşmede 

belirli olduğu yönünde bir kayıt olmadıkça, belirsiz süreli sayarak, diğer koşulların 

da varlığı halinde mevsimlik işçileri iş güvencesi kapsamında saymak mümkündür.  

 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, çıraklık sözleşmesi esaslarına 

göre iş alışkanlıklarını geliştiren çıraklar, iş sözleşmesiyle çalışmadıkları ve öğrenci 

olarak kabul edildikleri için iş güvencesi hükümlerinden yararlanamazlar. Çıraklara, 

çalıştıkları işyeri Mesleki Eğitim Kanunu’na giren bir yer ise bu kanun; değilse, 

                                                 
15 Faruk Barış Mutlay, “İş Güvencesinden Yararlanmanın Koşulları,” Şükrü Alpaslan Armağanı, 
İstanbul Barosu-Türk Ceza Hukuku Derneği, İstanbul, 2007, s. 503; atfen Y. 9. HD., 22.02.2001 T., 
2000/ 18588 E., 2001/3147 K. sayılı karar için, İşveren Dergisi, Mayıs 2001, s. 17- 18; Mustafa 
Kılıçoğlu, 4857 Sayılı İş Kanunu Yorumu Ve Yargıtay Uygulaması, (Kanun Yorumu), 2005, s. 
110; Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri, (Dersler), Yenilenmiş 21. Bası, İstanbul, Beta, 2008, s. 215. 
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Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır16. Benzer şekilde, bir işi öğrenmek, 

uygulamayı izleyerek bilgi öğrenmek amacıyla çalışan stajyerler, iş sözleşmesine 

göre çalışmadıkları ve haklarında İş Kanunu’nda bir düzenleme bulunmadığından, iş 

güvencesi hükümlerinden yararlanamazlar17. 

 Değinilmesi gereken bir diğer durum, baroya kayıtlı olan; ancak kendine ait 

bürosu olmayan ve serbest çalışmayıp, sigortalı olarak ücret karşılığında çalışan 

avukatların durumudur.  

 Avukatlığın bir serbest savunma mesleği olmasının yanında, son zamanlarda 

özellikle çeşitli sebeplerle kendi bürolarını açamayan genç avukatların, bir başka 

avukatın yanında aylık ücretli olarak çalışma yolunu seçmesi sonucu “işçi avukat” 

tipinin doğduğu görülmektedir. İşveren avukatın işyerinde ya da bir şirket 

bünyesinde vergi mükellefi olmadan, “işçi” konumu ile SSK kapsamında sigortalı 

olarak ve sigorta primi işçi asgari ücreti üzerinden ödenerek çalışan avukatların 

sayısı giderek artmaktadır. Her ne kadar, “işçi avukat” statüsü, Avukatlık Kanunu ve 

Meslek Kurallarına aykırılık gösterse de, ülke koşulları ve zorunlulukların böyle bir 

uygulamayı başlattığı gözlemlenmektedir18. İşçi avukat uygulamasının her geçen gün 

savunma mesleğine ve avukatlığın saygınlığına verdiği zararın yanı sıra, bu fiili 

durum göz ardı edilemez acı bir ülke gerçeği olarak büyümekte ve iş güvencesi 

açısından da zayıflık yaratmaktadır. 

 Böyle bir uygulama içinde, unvanının yanında, “işçi” sıfatını da taşıyan 

avukatların iş ilişkilerine son verilirken, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, koşulları 

mevcutsa iş güvencesi hükümlerinden yararlanacak olmaları doğal karşılanmalıdır.  

 “Otuz ya da daha fazla işçi çalıştıran işyeri koşulu”nun varlığı, her ne kadar, 

hukuk bürolarında işçi olarak çalışan avukatlar açısından iş güvencesi korumasını 

                                                 
16 Demircioğlu, a.g.e., s. 17- 18. 
17 Celal Çalış, “İş Mevzuatında Çırak Ve Stajyer,” Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İnsan Kaynakları Ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İzmir 2005, 
(Çevrimiçi) http://www.guncel.biz/gorus/cirak.htm, 01 Temmuz 2009. 
18 Türkiye Barolar Birliği, “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Bir Avukat Yanında Aylıklı Olarak 
Çalışan Avukatın Aylık Ücretini Belirleyen Düzenleme Neden Yapıldı?”, 22 Aralık 2005, (Çevrimiçi) 
http://www.barobirlik.org.tr/calisma/haberler/tbb/051222_aylik_ucreti.aspx, 15 Kasım 2008.  
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zorlaştırsa da, en azından özel hukuk tüzel kişileri (şirketler) tarafından istihdam 

edilen avukatların, koşulların varlığı halinde, iş güvencesinin kapsamına 

gireceğinden kuşku duyulmamalıdır.  

 Koşulların varlığı halinde, avukatın iş güvencesinden doğan haklarını 

geçersiz feshe karşı kullanabileceği, ayrıca iş güvencesi kurallarından yararlanma 

koşullarına sahip olmayan avukatın da feshin kötü niyetli olduğu iddiasıyla kötü 

niyet tazminatı davası açabileceği bilinmelidir. Burada özellikle dikkat edilmesi 

gereken nokta, avukatın iş sözleşmesinin verimlilik nedeniyle feshinde avukatlık 

faaliyetinin içerik denetimine dayalı bir nedenin ileri sürülemeyeceğidir.  Başka bir 

anlatımla, verimlilik konusunda yapılacak bir denetim, sadece avukatın  iş görme 

borcunu yerine getirmesine ilişkin olarak İş Hukuku’ndan kaynaklanan 

yükümlülüklerine ilişkin olabilir. Hatırlatılmalıdır ki, avukatın seçtiği hukuki yollar, 

yazdığı dilekçe, duruşmadaki performansı gibi konuları kapsayacak şekilde veya 

üstlendiği işlerdeki başarı oranı gibi ölçütlerle yetersizlik tespiti yapılarak avukatın iş 

sözleşmesini feshetmek avukatlık faaliyetinin niteliğine aykırı düştüğünden geçersiz 

sayılır19. 

c. GAZETECİLERİN DURUMU 

 İş Kanunu’nun 116. maddesiyle Basın İş Kanunu’nun “akdin işveren 

tarafından feshi”ne ilişkin 6. maddesine eklenen son fıkrası gereği, İş Kanunu’nun 

18, 19, 20, 21 ve 29. madde hükümleri kıyas yoluyla Basın İş Kanunu’na tabi 

çalışanlar için de uygulanacaktır20. Basın İş Kanunu’nun 1. maddesi, Türkiye’de 

yayınlanan gazete, mevkuteler, haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat 

işinde çalışan ve İş Kanunu’ndaki işçi tarifi dışında kalan kişilerin Basın İş 

Kanunu’na tabi olduğunu belirttikten sonra, fikir ve sanat işinde ücret karşılığında 

çalışan kişileri “gazeteci” olarak tanımlamıştır.  

                                                 
19 Mehmet Uçum, “Bağımlı Çalışan (İşçi) Avukatlar,” (İşçi Avukatlar), 08 Ekim 2008, (Çevrimiçi) 
http://www.katilimciavukatlar.org/node/39, 15 Kasım 2008. 
20 Şahlanan, (Gazetecinin Korunması), s. 129; Arif Temir, Soru Ve Cevaplı İçtihatlı Ve Sözleşme 
Örnekli İş Sözleşmesi, 2. baskı, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2007, s. 61. 
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 Basın İş Kanunu’nun 2. maddesi gereği, “Devlet, vilayet, belediyeler ve 

İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleriyle, sermayesinin yarısından fazlası bu 

teşekküllere ait şirketlerde istihdam edilen memur ve hizmetliler” hakkında söz 

konusu kanun uygulanmayacaktır. Kanun koyucu, kamuya bağlı işyerlerinde çalışan, 

örneğin TRT’de, fikir sanat işi yapanların mesleki anlamda özgürce hareket 

edemeyeceği düşüncesiyle böyle bir düzenleme getirmiştir21. O halde, 

anlaşılmaktadır ki, kanunun istisnalara yer veren bu 2. maddesi gereği, devlete bağlı 

olan kamu işyerlerinde fikir ve sanat işi yapan kişiler hariç, kamuya bağlı 

çalışmayan, fikir ve sanat işi yapan basın mensupları, gazeteciler, diğer koşulların da 

varlığı halinde iş güvencesinin kişi bakımından kapsamına girmektedirler. İş 

güvencesi hükümlerinin uygulanması için aranan diğer koşullar, yeri geldikçe 

anlatılırken, gazeteciler için bu koşullardan ayrıca bahsedilecektir.  

(1)  BASIN İŞ KANUNU’NDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA 

GAZETECİLİK SIFATININ İSPATI 

 

 Basın İş Kanunu çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda söz konusu olan 

ispat sorunları, diğer iş uyuşmazlıklarındaki ispat sorunlarından ayrı düşünülemez. 

Genel olarak, 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 15. maddesi ve 5953 Sayılı 

Basın İş Kanunu’nun ek 4. maddesinin atfı sebebiyle, bu kanunlardaki özel hükümler 

dışında Basın İş Kanunu’ndan doğan iş uyuşmazlıklarında da HUMK kurallarının 

geçerli olacağı öncelikle ifade edilmelidir22.  

 

 Bu genel bilginin ardından, gazetecilik sıfatının ve gazetecinin kıdeminin 

ispatı sorununa değinmek gerekirse; Basın İş Kanunu md. 1/2’de “kanunun belirttiği 

bir işyerinde, fikir ve sanat işinde, ücret karşılığı çalışan kişiye gazeteci denildiğini” 

görürüz. Tanımdaki üç temel unsur, genel ispat kuralıyla birlikte dikkate alındığında, 

kendisinin gazeteci olduğunu belirterek hak talep eden kişinin bu vasıfları taşıdığını 

ispatlaması gerektiği açıkça anlaşılmaktadır.  

                                                 
21 Şahlanan, (Gazetecinin Korunması), s. 156- 157. 
22 Muhammet Özekes, “Basın İş Kanunu’ndan Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Sorunları,” Basın İş 
Hukuku Genel Esaslar ve Uygulama Sorunları: Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
2005 Yılı Mayıs Toplantısı, Şubat 2006, s. 189. 
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 Gazetecilik sıfatı başlı başına bir hukuki işlem olmadığından, senetle ispatı 

zorunlu değildir; ancak bu ifade belge ile ispatın da zorunlu olmadığı anlamına 

gelmemektedir. Gazetecilik sıfatının değişik şekillerde ispatı mümkündür. Burada ilk 

akla gelen, basın kartıyla ispat yoludur; ne var ki, basın kartı tek başına ispatta ne 

yeterli, ne de mutlak anlamda gereklidir. Her basın kartına sahip kişinin gazeteci 

sıfatı taşımadığı bir gerçektir. Bu nedenle basın kartının, önemli bir belge olsa da, 

gazeteci sayılmak bakımından bir karine niteliğinde olmadığı bilinmelidir. 

Gazetecilik sıfatının ispatıyla birlikte, gazetecinin kıdemi konusunda ispatın da 

çoğunlukla gerçekleşmiş olduğu bilinmelidir. Ayrıca, ispat konusunda hemen 

belirtilmesi gereken bir husus da, ispat yükü ile delil gösterme yükünün farklılığıdır. 

Gazeteci olduğunu iddia eden kişi ispat yükü taşımakla beraber, gazetecilik sıfatının 

ispatı için gereken bilgi ve belgelerin tamamı veya bir kısmının işverende olduğunu 

da iddia ediyor ve bu iddia ciddiyse, delil gösterme yükü işverende olacaktır23.   

d. GEMİ ADAMLARININ DURUMU 

 İş Kanunu, iş güvencesine ilişkin hükümlerinin kıyas yoluyla Basın İş 

Kanunu’na tabi basın çalışanlarına uygulanacağını belirtmesine karşın, denizde 

çalışanlar için böyle bir gönderme yapmamış ve Deniz İş Kanunu’nda da fesihle 

ilgili düzenleme dışında iş güvencesine ait hükümlere yer verilmemiştir. Bu 

durumda, gemi adamlarının iş güvencesiyle ilgili iç hukukta özel bir düzenlemenin 

olmamasından yola çıkarak, “iş güvencesinin kişi bakımından kapsamı içinde gemi 

adamlarının olmadığı” yargısına ulaşmadan önce, bu sonucu düşündürmeye sevk 

eden etkenleri ve 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin denizde çalışanlara, gemi 

adamlarına doğrudan uygulanmasının mümkün olup olmadığını incelemek bizce 

yerinde olacaktır. 

 ILO Sözleşmesi, milletlerarası bir antlaşmadır ve Anayasamızın 90. 

maddesine göre, “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun 

hükmündedir.” Bu ifade karşısında ilk sorulacak soru, iç hukukta düzenleme 

                                                 
23 Özekes, a.g.m., s. 193- 195. 
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olmadığı durumlarda, milletlerarası antlaşmaların bir kanun gibi doğrudan iç hukukta 

uygulanıp uygulanamayacağıdır. Böyle bir soru karşısında, Türk Yargısı 

milletlerarası bir antlaşmanın ülkede uygulanabilmesi için, o konuda yasal bir 

düzenlemenin varlığını aramaktadır24. Aynı şekilde, ILO Anayasası ve 158 Sayılı 

ILO Sözleşmesi’nin kendisi de, hazırlanan sözleşmelerin doğrudan uygulanmasını 

öngörmemekte, taraf devlet ülkelerinde yürürlüğe yasal bir mevzuatla gireceğini 

belirtmektedirler25. 

 Anayasamızın 90. maddesine 07 Mayıs 2004 tarihinde eklenen bir 

cümleyle26, milletlerarası antlaşmaların iç hukukta esas alınması konusunda iki koşul 

getirilmiştir. İlki, milletlerarası antlaşmanın, temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

olmasıdır. Diğer koşul, böyle bir antlaşmanın hükmü ile iç hukuktaki bir kanunun 

aynı konudaki hükmünün farklı olmasıdır. Bu koşullar ışığında, 158 Sayılı ILO 

Sözleşmesi’nin doğrudan iç hukukta gemi adamları için uygulanabilirliği 

baktığımızda; işverenin fesih hakkının sınırlanması olgusunun düzenlendiği 158 

Sayılı ILO Sözleşmesi’nin Anayasa’da sayılan temel hak ve özgürlükler arasında 

olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi hükümlerinin, 

Deniz İş Kanunu’nun aynı konudaki maddesiyle farklı hüküm taşıdığı da 

söylenemez; çünkü Deniz İş Kanunu’nda gemi adamlarının iş güvencesi düzenlemesi 

hiç mevcut değildir27. O halde, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin iç hukukta esas 

alınması için gereken koşullar sağlanamamaktadır. 

 Konuyu anayasal eşitlik yönünden incelediğimizde, AY md. 10’un “herkes 

ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” düzenlemesi karşısında, gemi 

adamlarının ayrımcılığa tabi tutulduğunu düşünmek de mümkün olmayacaktır. Gemi 

adamlarının iş güvencesinden yararlanmasını sağlayacak düzenlemenin eksikliğine 

rağmen, sosyal hakların, aynı anda herkese tanınması, bazı farklı grupların haklardan 

                                                 
24 İlgili kararlar, Y. HGK, 24.05.1995 T., 4-367 E., 550 K.; Y. 4. HD. 13.12.1994 T., 5865 E., 11183 
K., bkz. Savaş Taşkent, “İş Güvencesi Hükümlerinin Gemi Adamlarına Uygulanması,”A. Can 
Tuncay’a Armağan, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2005. s. 591. 
25 Taşkent, a.g.m., s. 590. 
26 “AY md. 90, Bkz. 1982 T.C. Anayasası, (Çevrimiçi), 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2709&sourceXmlSearch=&Mevzuat
Iliski=0, 16 Haziran 2009. 
27 Taşkent, a.g.m., s. 591- 592. 
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yararlanamamasının da ayrımcılık anlamına gelmediği ve anayasal eşitliğe de ters 

düşmediği kabul edilmelidir28.  

 Sonuç olarak, İş Kanunu’nun 4. maddesinde deniz işlerinin İş Kanunu 

kapsamı dışında kalan işlerden olması, İş Kanunu’nun iş güvencesi hükümlerinin 

Deniz İş Kanunu’na tabi çalışanlar için uygulanacağına yönelik bir atfın 

öngörülmemesi, iç hukukta gemi adamlarına iş güvencesi getiren bir düzenlemenin 

mevcut olmaması ve 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin de doğrudan iç hukukta 

uygulanamaması etkenlerinden ötürü, gemi adamları iş güvencesinin kişi bakımından 

kapsamında yer almamaktadır. Bu konuda hukukumuzda bir eksikliğin olduğu 

aşikârdır ve en kısa zamanda gemi adamlarının durumu için bir yasal düzenleme 

yapılmalıdır.  

e. İŞVEREN VEKİLLERİNİN DURUMU 

 İş Kanunu’nun 18. maddesinin son fıkrası, “işletmenin bütününü sevk ve 

idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve 

işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri” hakkında İş 

Kanunu’nun iş güvencesiyle doğrudan ilgili olan 18, 19, 21. maddeleri ile 25. 

maddesinin son fıkrasının uygulanmayacağını düzenlemiştir. Böylece söz konusu 

konumdaki işveren vekilleri iş güvencesinin kişi bakımından kapsamı dışında 

bırakılmışlardır. 

 İş Kanunu’nun işveren vekilleriyle ilgili bu düzenlemesinde göze ilk çarpan, 

4773 sayılı Kanun’daki, “sadece işletmenin bütününü yöneten işveren vekilinin 

kapsam dışı bırakılmasını öngören düzenlemenin yerine; bilim komisyonunca 

hazırlanan ve iş güvencesi kapsamı dışında bırakılan işveren vekillerinin kapsamının 

genişletilmesini öngören taslak hükmünün kabul edilmiş olmasıdır29. 

 Maddenin gerekçesine bakıldığında ise, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin 

işçilerin özel istihdam şartları bakımından esaslı sorunlar bulunduğu durumlarda, 

                                                 
28 Taşkent, a.g.m., s. 593- 594. 
29 Çelik, (Dersler), s. 216; Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 785; Sarıbay, a.g.e., s. 71. 
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işçilerden bir kategorinin iş güvencesinin tamamı veya bir kısım hükümlerinin 

kapsamı dışında tutulabileceğini öngördüğü, bu nedenle belirli özelliği bulunan 

işveren vekillerinin de kapsam dışı bırakılmasının 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’yle 

bağdaştığı öne sürülmektedir30. 

 İş Kanunu’nun 2. maddesinin 4. fıkrasına göre işveren vekili, işveren adına 

hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kişilerdir. 

Sendikalar Kanunu’nun 2. maddesinin 6. fıkrası ise İş Kanunu’na göre daha dar bir 

işveren vekili tanımı yapmıştır. Sendikalar Kanunu, “işveren sayılan gerçek ve tüzel 

kişiler ve tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşları adına işletmenin bütününü sevk ve 

idareye yetkili olanlar”ı işveren vekili olarak görmektedir. İşin doğası gereği, iki ayrı 

kanunda, iki farklı tanımın yapılmış olması olağandır31. Biz, burada yalnızca İş 

Kanunu’ndaki tanımı dikkate alarak, İş Kanunu 18. maddesindeki işveren 

vekilleriyle ilgili düzenlemeyi incelemeye çalışacağız. Madde metninde, kapsam dışı 

gösterilen işveren vekilleri ise, birden fazla grup olarak sınıflandırılarak ifade 

edilmiştir. Bu noktada, iş güvencesinin kapsamı dışında kalan işveren vekillerinden 

anlaşılması gerekenin ne olduğu açıklanmaya muhtaçtır.  

 Madde metninin ilk bölümünde yer verilen “işletmenin bütününü sevk ve 

idare eden işveren vekili ve yardımcıları” ifadesinde geçen “işletme” birden çok 

işyerinden oluşabileceği gibi, tek bir işyeri de olabilir. Bu nedenle, burada bahsedilen 

“işveren vekili ve yardımcıları”, her işyerini yöneten değil, sadece işletmenin 

bütününü yöneten işveren vekili ve yardımcılarıdır32.  

 İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcılarının 

kimler olduğu, kendilerine iş organizasyonuna göre verilen temsil yetkisi uyarınca 

belirlenir, işveren vekili ve yardımcısını belirlemekte, kullanılan unvanların bir 

önemi bulunmamaktadır. İş organizasyonuna göre işveren vekillerine, genellikle 

“başkan”, “genel koordinatör”; yardımcılarına ise, “başkan yardımcısı”, ya da “şu 

                                                 
30 (DİSK- İş Kanunu), s. 70; Akı, Altınbaş, Bahçıvancılar, a.g.e., s. 29- 30. 
31 Ercan Akyiğit, “İşveren Vekilinin İş Güvencesi,” (Vekilin Güvencesi), Yargı Dünyası: Aylık 
İçtihat, Mevzuat ve Bilimsel İncelemeler Dergisi, S. 105, Eylül 2004; aynı eser, KAMU-İş Dergisi, 
C.7, S. 4, 2004, s. 12 (Çevrimiçi), http://www.kamu-is.org.tr/pdf/743.pdf, 12 Şubat 2009. 
32 Cevdet İlhan Günay, İş Davaları, (İş Davaları), Ankara, Yetkin Yayınları, 2008, s. 1137. 
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işten görevli genel koordinatör” denildiği görülmektedir33. Buna rağmen uygulamada 

sıkça karşılaşılan, “işveren vekili” olarak işletmenin tümünü yöneten, işverene 

konum olarak çok yakın bulunan, işverenin güvenine sahip olması gereken, işle ilgili 

sırları bilebilecek durumdaki “genel müdürler”in; “yardımcıları” olarak ise, imza 

yetkileri olup olmadığına bakılmaksızın, “genel müdür yardımcıları”nın 

anlaşıldığıdır34. Bu tür bir anlaşılma, yanlış olmamakla birlikte, genel müdür ve 

yardımcılığının birer unvan olduğu ve işletmenin bütününü sevk ve idare eden 

işveren vekili ve yardımcılarının yalnızca genel müdür ve yardımcılarından ibaret 

olmayabileceği de unutulmamalıdır.  

 Madde metninde geçen, işletme düzeyinde yetkiye sahip bu ilk grup işveren 

vekili ve yardımcılarının iş güvencesi kapsamı dışında bırakılmaları için, ayrıca 

işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkilerinin bulunması aranmamaktadır35. İş Kanunu 

18. maddesi son fıkrasında yer alan bu ilk bölümdeki düzenleme açık olmakla 

birlikte, Yargıtay kararlarıyla da “işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren 

vekili ve yardımcıları” ifadesiyle uygulamada çoğunlukla kastedilenin “genel müdür 

ve yardımcıları” olduğu vurgulanarak, tereddütler bir kez daha giderilmiştir36. 

Gerçekten de, anılan konumdaki kişilerin kapsam dışı bırakılmaları düzenlemesi, bu 

kişilerin üst düzey yöneticilik sıfatları yanında, ayrıca işçi olsalar bile, normal işçiler 

için getirilen güvenceye, normal işçiler kadar ihtiyaç duymayacakları37 ve işverene 

yakınlıklarından ötürü işverene fesihte kolaylık sağlamak sonucu açısından bizce de 

kabul edilebilir bir düzenlemedir. 

 İlk grup düzenlemenin açıklığı karşısında, maddenin son fıkrasının 

devamında yer alan “işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten 

                                                 
33 Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 44. 
34 Süzek, (İş Hukuku), s. 500- 501; Koç, a.g.e., s. 84; Bilgili, a.g.e., s. 39. 
35 Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 785; aynı yazar, “İşveren Vekilinin İş Güvencesi,” (Vekilin İş 
Güvencesi), Kamu-İş Dergisi, C.7, S.4, 2004, (Çevrimiçi), http://www.kamu-is.org.tr/pdf/743.pdf, 12 
Şubat 2009; Göktaş, a.g.m., s. 29. 
36 Y. 9. HD. 06.12.2004 T., 20545 E., 26238 K. sayılı karar, Savaş Taşkent, Yargıtay’ın İş 
Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, (Değerlendirme), Ankara, KAMU-İŞ, 2006, s. 
63; Y. 9. HD. 03.11.2003 T., 2003/18017 E., 2003/18601 K. sayılı karar, Bilgili, a.g.e., s. 40. 
37 Ercan Akyiğit, Yeni Mevzuata Göre Hazırlanmış İş Hukuku, (İş Hukuku), güncellenmiş 4. 
baskı, Ankara, Seçkin, 2005, s. 224. 
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çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri” ifadesi birçok yönden tartışma götürür 

şekilde düzenlenmiştir.  

 İşletmenin bütününü yönetmemekle birlikte, işyerinin bütününü sevk ve idare 

etmekten bahseden maddenin “ve” bağlacıyla devam ettirilmesi, kapsam dışı 

bırakılacak işveren vekilleri belirlenirken; “sevk ve idare yetkisi” ile “işçiyi işe alma 

ve işten çıkarma yetkilerinin” birlikte mi aranacağı sorusunu uyandırmaktadır. 

Doktrinde çoğunluk görüşü; burada bir kümülatif koşulun söz konusu olduğunu, “ve” 

bağlacının kendinden önce ve sonra gelen koşulları birlikte aradığını, “işyerini 

yönetme yetkisi” ile “işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkilerinin” her ikisine bir 

arada sahip olan işveren vekillerinin iş güvencesi kapsamı dışında kaldıklarını 

belirtmektedir38. Başka bir deyişle, sadece işyerinin bütününü yönetme yetkisi olup, 

üst düzey yönetici olduğu halde, işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi olmayan 

işveren vekilleri iş güvencesi kapsamında olacağı gibi; işyerinin bütününü yönetme 

yetkisi olmadığı halde, sadece işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi olan işveren 

vekilleri de, her iki koşulu bir arada taşımadıkları için, iş güvencesinden 

yararlanabilecektir. İşçiyi işe alma ve çıkarma için gereken hazırlık işlemlerini 

yaptığı halde, bu konuda nihai kararı verme yetkisi olmayanlar da iş güvencesi 

kapsamındadırlar. Nitekim Yargıtay da işyerini yönetme ve işçiyi işe alma ve işten 

çıkarma yetkilerini bir arada aradığını gösteren kararlar vermiştir39.  

 Hatta doktrin, kanun metninde yer alan ikinci “ve” bağlacının da kendinden 

önce ve sonra gelen ifadeleri birlikte aranacak şekilde bağladığını, işveren vekilinin 

kapsam dışı kalabilmesi için, “işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkilerinin” ikisine 

                                                 
38 A. Nizamettin Aktay, Kadir Arıcı, E. Tuncay Kaplan Senyen, İş Hukuku, 2. baskı, Ankara, Seçkin, 
2007, s. 184- 185; Polat Soyer, “İşçiyi Bireysel Fesihlere Karşı Koruyan Yasal Düzenlemelerin Genel 
Çerçevesi ve Yargıtay Kararları Işığında Uygulama Sorunları,”(Feshe Karşı Koruma), İş Güvencesi 
Kurumu ve İşe İade Davaları, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Yılı Toplantısı, 
İstanbul, Legal Yayıncılık, 2005, s. 43; Mutlay, a.g.m., s. 507; Süzek, (İş Hukuku), s. 501; Günay, 
(İş Davaları), s. 1137; Günay, (Şerh), s. 584; Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 44- 45; Çalık, a.g.e., 
s. 162; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 166; Hüseyin İrfan Fırat, “Yönetici Olarak Kimler İş 
Güvencesinin Kapsamında: Personel ve İK Yöneticileri İş Güvencesinden Yararlanabilir Mi?”, 
(Çevrimiçi) http://www.alomaliye.com/huseyin_firat_yonetici.htm/, 09 Şubat 2009. 
39 Y. 9. HD. 20.09.2004 T., 2004/5246 E., 2004/18891 K. sayılı karar Sarıbay, a.g.e., s. 72; aynı karar 
için bkz., “Çalışma Hayatı İle İlgili Yargıtay Kararları,” (KAMU-İş Yargıtay Kararları), KAMU-
İŞ, Ankara, 2006, s. 518. 
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birden sahip olması gerektiğini de savunur40. Buna göre, işyerinin bütününü yönetme 

yetkileri olsa bile, tek başına işe alma yetkisi olup, işten çıkarma yetkisi olmayanlar 

ya da tam tersi, işe alma yetkisi olmayıp işten çıkarma yetkisi olanlar da koşulları 

tam sağlamadığından iş güvencesi kapsamında olacaklardır. Anılan yetkilerin, 

fesihten önceki bir dönemde aynı anda birlikte veya değişik zamanlarda ayrı ayrı 

bulunması da iş güvencesinden yararlanmaya engel teşkil etmez. İş güvencesi 

kapsamı dışında kalmak için, aranan tüm yetkilerin fesih bildiriminin tebliği, tebliğ 

yoksa fesih beyanının işçiye vardığı anda birlikte mevcut olması gerekmektedir41.  

 O halde, işyerini yönetme yetkisinin yanı sıra, işçi alma ve işten çıkarma 

yetkisinin başka bir üst yetkilinin onayına bağlı olmadığı42, bu yetkiyi işletme 

yönetiminin kullanmadığı veya yetkinin ancak başka bir yetkiliyle birlikte 

onaylanarak geçerlilik kazanmayacağı hallerde, tek başına her iki yetkiyi haiz işveren 

vekilleri iş güvencesi kapsamı dışında kalacaktır.  

 Tüm açıklamalardan anlaşılan; hem işyerinin bütününü yönetme, hem de işçi 

alma ve çıkarma yetkilerinin tümünü uygulamada genellikle tek başına kullanamayan 

personel müdürü, insan kaynakları müdürü, fabrika müdürü, muhasebe müdürü, 

finans koordinatörü, banka şube müdürü, işletme müdürü, bölüm müdürü, finansman 

müdürü, üretim, planlama, satış ve pazarlama müdürü gibi yetkililerin iş güvencesi 

kapsamına girebileceğidir43. Kesin bir ifade kullanmamamızın sebebi ise, çalışma 

hayatında her işyeri ve işletme için, bu saydığımız kişilerin yetki ve 

sorumluluklarının değişme ihtimalinin olmasıdır. Birden çok fabrikası olan bir 

işletmede fabrika müdürüne yönetme yetkisi verildiği halde, işçi alma ve çıkarma 

yetkisi verilmemişken; başka bir işletmede aynı pozisyondaki fabrika müdürü her iki 

yetkiye de sahip olabilir. Bu durumda, her halde “fabrika müdürleri iş güvencesi 

kapsamı dışındadır” şeklinde bir genelleme yapmak doğru olmaz. 

                                                 
40Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 785. 
41Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 785. 
42Göktaş, a.g.m., s. 29. 
43 Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 44- 45; İnciroğlu, a.g.e., s. 191- 192; Aktay, Arıcı, Senyen, 
a.g.e., s. 185; Süzek, (İş Hukuku),   s. 501; Eyrenci,Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 166; Mutlay, a.g.m., s. 
507; Bilgili, a.g.e., s. 39- 40. 
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 Doktrindeki çoğunluk görüşüne karşı, İş Kanunu 18. maddesi son fıkrada yer 

alan “ve” bağlacının aynı işveren vekili grubunda bir arada aranması gerekmediğini 

savunan görüş de mevcuttur. Bu karşıt görüşe göre; kanunda iş güvencesinden 

yararlanamayacaklar sayılırken, “işyerinin bütününü sevk ve idare eden” tekil 

kişisinin yanında “ve” bağlacı ile “işe alma ve işten çıkarma yetkisi” bulunan çoğul 

kişi “işveren vekillerinden” bahsedilmiştir. Çoğunluk görüşünün savunduğu gibi her 

iki koşulu aynı işveren vekilinde birlikte arayabilmek için, kanun koyucunun bu 

cümleyi “işyerinin bütününü sevk ve idare eden işveren vekillerinden işe alma ve 

işten çıkarma yetkisine sahip olanlar” şeklinde kurmuş olması gerekirdi. Kanun 

koyucunun böyle bir cümleyi tercih etmeyip “ve” bağlacının ardından çoğul ifade 

kullanması, iş güvencesi kapsamına girenlerin sayısını daha da daraltmak amacında 

olduğunu göstermektedir. Çoğul bir ifade de, kavrama “insan kaynakları 

müdüründen başlayıp vardiya amiri ve ustalara” kadar uzanan bir işveren vekilleri 

zincirinin dâhil olup olmadığı sorusunu getirmektedir. Karşıt görüşe göre, bu soru 

her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir; ancak yine de Yargıtay’ın hemen 

her kararında “yönetme yetkisi” ile “işe alma ve işten çıkarma yetkisi”ni birlikte 

araması isabetli değildir44.  

 Bunun yanında üçüncü bir görüş ise, işveren vekilliği sıfatının işçilere tanınan 

hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmayacağını düzenleyen İş Kanunu’nun 2. 

maddesinin 6. fıkrası karşısında, bir hak olan iş güvencesinden, özünde bir işçi olan 

işveren vekillerinin yararlandırılmamasını tamamen yanlış bulmaktadır45. 

 Bizce “ve” bağlacı konusunda İş Kanunu 18. maddenin son fıkrasındaki 

anlatım bozuk olmuş, metin doktrinde yer alan iki grup düşüncenin oluşmasına da 

imkân verir bir anlaşılmazlıkta düzenlenmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde 

değindiğimiz üzere, 4773 sayılı Kanun’la değişik Sendikalar Kanunu’nda, sendika 

temsilcilerinin güvencesinin eskiye göre yok denecek kadar aza indirilmesi, 4857 

                                                 
44 Fevzi Demir, Sorularla Bireysel İş Hukuku, (İş Hukuku), C. 1, Ankara, Türkiye Barolar Birliği, 
2006. s. 359- 363; aynı yazar, “İşe İade (Feshin Geçersizliği) Hükümlerinden Yararlanma Koşulları 
Ve Uygulama Sonuçları,” Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (Legal İSGHD), 
C.5, S. 19, İstanbul, 2008, s. 892- 893; aynı yazar, İş Güvencesi ve 4857 Sayılı İş Kanununun 
Başlıca Yenilikleri, (İş Güvencesi-Yenilikler), Ankara, TES-İŞ Eğitim Yayınları, 2003, s. 26.  
45 Kılıçoğlu, (Madde Yorumu), s. 468- 469. 
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sayılı İş Kanunu’nda iş güvencesinin yer bakımından koşulu olan sayının on işçiden 

otuza çıkarılması şeklindeki düzenlemeler, kanun koyucunun iş güvencesinin 

kapsamını daraltır ve koşulları ağırlaştırır niyetini aşikâr kılmaktadır. Aşikâr olan bu 

niyete rağmen, maddenin hükümet gerekçesinde, kastedilenin ne olduğu 

açıklanmadığı ve madde metninden de her iki yönde anlam çıkarmak mümkün 

olduğuna göre, bizce işyerinde yetkili olan ikinci grup işveren vekilleri hakkında 

maddenin lafzına ve hatta kanun koyucunun kapsamı daraltmak isteyen niyetine 

tamamen bağlı kalmayıp “ve” bağlacı işveren vekillerinin lehine olacak şekilde 

yorum yapılmalıdır. Aksinin kabulü, aynı zamanda birer işçi olan ve ilk grupta 

(işletmenin bütününü sevk ve idare eden) yer alan işveren vekilleri kadar üst düzeyde 

yer almayan bu ikinci gruptaki (işyerinin bütününü sevk ve idare eden) çok sayıda 

işveren vekilini tek bir yetkiyle dâhi, güvence kapsamı dışı bırakmak anlamına gelir. 

İşveren vekillerini kapsam dışı bırakmak için her iki yetkinin bir arada olmasını 

aramamak demek; sadece tek bir yetkisi bulunan işveren vekilini dâhi iş 

güvencesinden yararlandırmamak demektir; ki bu durum iş güvencesinin amacıyla 

bağdaşmaz. Biz bu konuda kanun koyucunun iş güvencesi kapsamını daraltma niyeti 

karşısında iş güvencesinin amacına üstünlük tanıyarak çoğunluk görüşüne 

katılmaktayız. Sonuç olarak, işyerinin bütününü sevk ve idare eden, işçiyi hem işe 

alma hem işten çıkarma yetkisi olan, yani iki yetkiye bir arada sahip olan işveren 

vekillerinin iş güvencesi kapsamı dışında kalacağı, tek bir yetkisi olanların iş 

güvencesinden yararlanacağı görüşündeyiz.  

 Üçüncü görüşle ilgili olarak söyleyeceklerimiz ise şöyledir: İşveren vekilleri, 

özünde birer işçi olmakla birlikte, işveren adına hareket eden ve özellikle ilk gruptaki 

işveren vekilleri (genel müdürler) işverenle yüz yüze olan, iş sırlarını bilen ve güven 

ilişkisiyle çalışan kişilerdir. İşverene bu yakınlıkta olan kişilerin işine son verirken 

işverene gerekçesiz fesih imkânı sunmak, iş güvencesini dengeli işletmeyi, yükü 

sadece işverene yıkmamayı göstereceğinden önemlidir. Yapılması gereken, koşulları 

çok katı düzenlemeyip, iki tarafı da memnun edecek orta yolu bulmaktır. Nitekim 

eksiklikler olsa bile, mevcut düzenlemeyle tüm işveren vekilleri koşulsuz şekilde 

kapsam dışı bırakılmadığı gibi; kapsam dışı kalacak olan işveren vekilleri de 

tamamen güvenceden yoksun değillerdir. Kapsam dışı kalan işveren vekillerinin İş 
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Kanunu 17. maddesine göre hak arama yolları zaten açıktır. Ayrıca, İş Kanunu’nun 

doğrudan iş güvencesi koşullarını düzenleyen 18. maddesinin açık lafzı karşısında, 

genel hüküm niteliğindeki İş Kanunu’nun 2. maddesinin 6. fıkrasını kabul etmek, 

genel-özel hüküm uygulaması açısından hukukun genel ilkelerine de 

uymayacağından, üçüncü görüşe katılamıyoruz. 

 İşveren vekilleriyle ilgili bu düzenlemede açıklama gerektiren bir diğer husus, 

sayılan özelliklerdeki işveren vekillerinin İş Kanunu’nun 18, 19, 21. maddesi ile 25. 

maddesinin son fıkrasından yararlanamaması ifadesinde, 20. maddeye yer 

verilmemesidir. Bu halde, “iş güvencesi kapsamı dışında kalan işveren vekilleri, İş 

Kanunu’nun 20. madde hükmünden yararlanabilecekler midir?” sorusu akla 

gelmektedir. Doktrinde bazı görüşler, 20. maddenin gözden kaçtığını, yine de 

metinde yer almadığına göre, işveren vekillerinin diğer sayılan maddelerden 

yararlanamasalar da, 20. maddeden yararlanabileceğini belirtmektedir46. Çoğunluk 

görüşüne göre ise, 20. maddenin sayılmaması sonucu değiştirmeyecek, muhakeme 

usulüne ilişkin hükümler iş güvencesi kapsamında bir bütün olduğundan, kapsam dışı 

kalanlar, 20. maddeden de yararlanamayacaktır47. Bizce de, bir bütün halinde yer 

verilen ve doğrudan iş güvencesiyle ilgili olan 18. madde ve devamı maddeleri bir 

arada düşünüldüğünde işlerliği artacak maddelerdir. İş Kanunu 20. maddesi, ister 

ihmal, ister unutulma, ne sebeple madde metnine alınmamış olursa olsun, kapsam 

dışı olanlar hakkında uygulama alanı bulmayacaktır. Ayrıca, iş güvencesiyle ilgili 

maddelerden işimize yaradığını düşündüğümüzü keyfi olarak seçip uygulamak doğru 

olmayacağı gibi, diğer maddelerin uygulanmayacağı açıkça ifade edildikten sonra 20. 

maddeyi tek başına uygulamaya çalışmak da bir anlam ifade etmeyecektir. İş Kanunu 

17. maddenin ortak bir hüküm olduğu, kapsam dışı kalanların feshin kötüye 

kullanıldığı iddiasıyla kötü niyet tazminatı isteme yolunun açık olduğu bu noktada 

tekrar hatırlatılmalıdır.  

 Konuyla ilgili son olarak, İş Kanunu’nda ifade edildiği gibi, gazeteciliğin 

yanında işveren vekili sıfatını haiz olanların ve bir işletmede genel müdür ve genel 

                                                 
46 Fevzi Demir ve Nuri Çelik görüşleri için bkz.,  Bilgili, a.g.e., s. 39. 
47 Şahlanan, (Gazetecinin Korunması), s. 133; Sarıbay, a.g.e., s. 73. 
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müdür yardımcıları yanında işletmeye bağlı işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve 

gazeteciyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinin de iş 

güvencesi kapsamı dışında kalacağı belirtilmelidir48. 

 İş güvencesi koşullarının kişi bakımından kapsamından anlaşıldığı üzere, 

4857 sayılı İş Kanunu çok sayıda kişiyi kapsam dışı bırakmaktadır. Bahsettiğimiz 

gibi, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi 2. maddesinde, iş güvencesi hükümlerinin bütün 

işkolları ve iş sözleşmesiyle çalışanlar için uygulanacağını düzenlerken, aynı 

maddede bazı ölçütlerle, iş güvencesinden yararlanmaya bazı istisnalar 

getirilebileceğini de ifade etmiştir. Bizim hukukumuzda da, bu sözleşme model 

alınarak, istisna olarak getirilen ve iş güvencesi kapsamı dışında tutulan işçiler 

olduğu açıktır; ancak yapılan düzenlemenin kapsamı daraltır niteliği, 158 Sayılı ILO 

Sözleşmesi 2. maddesiyle bağdaşmadığı ve özellikle Deniz İş Kanunu ile Borçlar 

Hukuku’na tabi iş ilişkileri için ve işveren vekilleri için ayrı birer düzenleme 

getirilmesi gerektiği belirtilmelidir49. 

(1) İŞVEREN VEKİLLİĞİ VE SÖZLEŞMENİN KİMİN TARAFINDAN 

FESHEDİLDİĞİNİ İSPAT 

 

İşveren vekilliği düzenlemesinin ardından, söz konusu durumu kimin ispat 

edeceği meselesi akla gelmektedir.  

 

 İşçinin lehine olan hususları ispatlamak için göstereceği deliller ile aksini 

ispat yükü işverene geçeceğinden, işçinin işveren vekili olduğu, böylece iş güvencesi 

kapsamına girmediği yönündeki olumsuz vakıayı işveren ispat edecektir50. Buna 

karşın, Yargıtay işçinin işveren vekili olmaması koşulunu mahkemenin re’sen 

incelemesi gerektiğini ifade etmektedir51.  

                                                 
48 Şahlanan, (Gazetecinin Korunması), s. 134. 
49 Soyer, (Feshe Karşı Koruma) s. 28; Süzek, (İş Hukuku), s. 492; Sarıbay, a.g.e., s. 38. 
50 Sarıbay, a.g.e., s. 140; Alp, a.g.e., s. 20. 
51 İşveren vekilliği hususunun re’sen araştırılmasına ilişkin, Y. 9. HD. 05.10.2004 T., 2004/4886 E., 
2004/18831 K. sayılı karar, Y. 9. HD., 05.04.2005 T., 2005/1134 E., 2005/12174 K. sayılı karar için 
bkz., Sarıbay, a.g.e., s. 142, dipnot 191 
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Sözleşmenin feshinin kim tarafından yapıldığı uygulamada en çok görülen 

uyuşmazlıktır. İşçi, sözleşmeyi işverenin feshettiğini iddia ederken; işveren işçinin 

istifa ettiğini veya işyerini terk ederek işçinin feshe gittiğini ileri sürmektedir. Bu 

konuda doktrinde bazı görüşler,52 iş sözleşmesinin işverence feshedildiğini iddia 

eden işçinin bu iddiasını ispatlaması gerektiğini savunurken; Yargıtay, sözleşmenin 

ihbar ve kıdem tazminatını gerektirmeyecek şekilde sona erdiğinin ispatını işverenin 

yapması gerektiğini belirtmektedir. Bu görüşü benimsemiş olan Yargıtay Hukuk 

Genel Kurulu da bir kararında53, “… işveren nezdinde kayıtlar tutulduğuna ve 

işverenin işin yürütülmesi ve gereği şekilde yapılabilmesi için her türlü imkana sahip 

bulunduğuna göre, ispat kolaylığına kendisinin sahip olduğu kabul edilmelidir. Öte 

yandan İş Hukuku’nda işçiyi koruma ilkesi geçerlidir. Böyle olunca, işçinin terk 

olgusunu iddia eden işverenin bu iddiasını ispatlaması gerekir.” diyerek sözleşmenin 

sona ermesi hususunda işvereni ispata davet etmiştir. 

2. KOŞULLARIN SÜRE BAKIMINDAN KAPSAMI 

 İş güvencesinin uygulanma koşullarından bir diğeri, süre bakımından iş 

güvencesinin kapsamını belirleyen, işçinin işyerindeki kıdemi meselesidir. İş Kanunu 

18. maddesine göre; süreli fesihte işverenin geçerli sebebe dayanma zorunluluğu, 

işçinin en az altı aylık kıdeme sahip olması halinde söz konusudur.  

 Bekleme süresi adı verilen altı aylık kıdem, işverenin bu süre içinde işçinin 

niteliklerini, işe uygunluğunu görmesi için menfaatine olduğu kadar, işçi yönünden 

de en üst sınır olarak belirlenmiş bir zaman dilimidir54. Kanun koyucu da iş 

güvencesinden yararlanmanın bir koşulu olarak, işçilerin işyerine bağlılığı ve 

aidiyetinin sağlanması amacıyla55 böyle bir bekleme süresini uygun görmüştür. 

Başka bir deyişle, işçinin iş güvencesi haklarına mazhar kılınması için işçinin 

                                                 
52 Sarıbay, a.g.e., s. 139; Alp, a.g.e., s. 20. 
53 Y. 9. HD. 18.02.2002 T., 2001/17550 E., 2002/2807 K.; Y. 9. HD. 14.01.2001 T., 2001/20742 E., 
2001/116 K.; Y. 9.HD. 06.07.1998 T., 1998/9953 E., 1998/11357 K.; Y.  HGK. 22.10.1997 T., 
1997/9-540 E., 1997/866 K. sayılı karar için bkz.,  Cumhur Sinan Özdemir, İş Kanunu Uygulama 
Rehberi:Soru ve Cevaplarla, 1000 Soru ve Cevap, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, Özkan 
Matbaacılık, 2005, s. 255- 256. 
54 Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 42. 
55 Sarıbay, a.g.e., s. 62. 
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gözetilebileceği altı aylık bir süre söz konusudur. Altı aya kadarki bu süre, işverenin 

işçinin performansından, davranışlarından emin olamadığı zaman iki haftalık bir 

ihbar tazminatı ile hiçbir gerekçe göstermeksizin işçiyi çıkarabileceği, işçiyi 

değerlendirebileceği adeta gerçek anlamda bir deneme süresidir56.  

 İşçilerin, en az altı aylık kıdemleri olmadan iş güvencesi hükümlerinden 

yararlanamayacakları Yargıtay kararlarıyla da desteklenmektedir57.  

 Kıdemin hesabının başlama ve bitiş tarihlerinin nasıl hesaplanacağı, hesaba 

hangi sürelerin dâhil edileceği ve bu sürelerin taraflarca değiştirilmesinin mümkün 

olup olmadığı ise açıklama gerektirmektedir. 

a. ALTI AYLIK KIDEMİN BELİRLENMESİ VE KIDEME DÂHİL OLAN 

SÜRELER  

 Altı aylık kıdemin başlangıcı, iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil, işçinin 

işe fiilen başlama tarihi, yani ifanın başlayacağı tarih olarak kabul edilmelidir. İş 

ilişkisi işçiden kaynaklanan sebeple geç başlamışsa, kıdem süresinin işlemeyeceği 

kabul edilmelidir58. İşverenin ifayı kabulde temerrüde düşmesi halinde ise, işçi fiilen 

çalışmaya başlayamasa da, işçinin hazır şekilde beklediği tarih de fiilen çalışmış gibi 

kabul edilerek esas alınmalı, kıdem süresi, işverenin işçiyi işe başlatabileceği ilk 

andan itibaren işlemeye başlamalıdır59.  

 Kuşku yok ki, kıdemin başlangıç tarihi olarak işçinin fiilen işe başlayacağı 

tarihi kabul etmek; altı aylık sürenin hesabında da, sadece fiilen çalışılan sürelerin 
                                                 
56 Ömer Ekmekçi, “Performans Nedeniyle İş Akdinin Feshi Ve Fesihten Kaynaklanan İşe İade 
Davaları Toplantısı,” (Performans Nedeniyle Fesih), TÜSİAD, İş Kanunu Toplantı Dizisi- 3, 
İstanbul, Yayın No: TÜSİAD-T/205-08/406, 14 Ağustos 2005, s. 19. 
57 En az altı aylık kıdemi olmayan işçilerin işe iade davalarının reddi hakkındaki Yargıtay kararları; Y. 
9. HD. 26.01.2004 T., 2004/1320 E., 2004/1174 K. sayılı karar, bkz., Özbek, a.g.e., s. 66; benzer bir 
karar, Y. 9. HD. 10.05.2004 T., 2004/10440 E., 2004/11007 K. sayılı karar için bkz., Kurt, a.g.e., s. 
1177- 1178; iş güvencesinden yararlanabilmek için işyerinde altı aylık kıdemi arayan Yargıtay kararı, 
Y. 9.HD. 26.01.2004 T., 2004/1301 E., 2004/1155 K. sayılı karar için bkz. (KAMU-İş Yargıtay 
Kararları), s. 511- 512; Y. 9. HD. 07.10.2004 T., 2004/25336 E., 2004/22392 K. sayılı karar için 
bkz., Bilgili, a.g.e., s. 36. 
58 Sarıbay, a.g.e., s 63; Göktaş, a.g.m., s. 26; Soyer, (Feshe Karşı Koruma), s. 33; Akyiğit, (İşe 
İade), s. 232. 
59 Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 43; Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 786; aynı yazar, (İşe İade), s. 
236; Günay, (İş Davaları), s. 1136; Bilgili, a.g.e., s. 35; Sarıbay, a.g.e., s. 63; Göktaş, a.g.m., s. 26. 
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dikkate alınacağı anlamına gelmemektedir. Çalışma hayatı içinde, işçinin bir ay 

deneme süresini geçirdikten sonra, beş buçuk ay çalışmış olması; üç ay belirli süreli 

iş sözleşmesiyle çalıştıktan sonra sözleşmenin belirsiz süreli olarak düzenlenmesi; iş 

sözleşmesini devam ederken hastalanıp işe devam edememesi60 gibi örneklere 

rastlamak mümkündür. Bu hallerde, altı aylık kıdemi belirlerken, fiilen çalışılan 

süreye değil, iş ilişkisinin devam ettiği süreye bakmak61, işçiyi iş güvencesinden 

mahrum kılmamak adına yapılması gerekendir. 

 İş sözleşmesinde bir deneme süresi öngörülmüşse, bu deneme süresi de 

kıdemin hesabına katılacaktır62. Bu durumun, deneme süresi boyunca istenildiği 

zaman sözleşmeye bildirim sürelerine uymadan son verme yolunu kapatmadığı 

bilinmelidir.  

 Diğer yandan, belirli süreli iş sözleşmesinin, esaslı bir sebep olmaksızın 

birden fazla kez üst üste yapılması (zincirleme) halinde, sözleşme nasılsa 

başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşeceğinden, altı aylık 

kıdemin başlangıcı, belirli süreli iş sözleşmesiyle işçinin işe başladığı tarihten 

itibaren hesaplanmalıdır63. 

 İş Kanunu 18. maddenin 4. fıkrası, altı aylık kıdemin hesabında, aynı 

işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen sürelerin birleştirileceğini belirtmiştir. 

Kanun, bu ifadesi içinde, aynı işverenin işyerlerinin aynı işkolundan olmasını şart 

koşmadığı için, süreler birleştirilirken işyerlerinin aynı iş kolunda olup olmadığı 

önem arz etmeyecektir64. Hemen belirtilmelidir ki, kanun maddesi her ne kadar “aynı 

işverenin” işyerleri ifadesini kullansa da, bu lafzın İş Kanunu’nun işyeri devrini 

düzenleyen 6. maddesi karşısında pek anlamı olmadığı söylenebilir.  

                                                 
60 Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 165. 
61Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 165; Koç, a.g.e., s. 78;  Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, 11. 
baskı, Konya, Mimoza Yayınları, 2005, s. 92; Mutlay, a.g.m., s. 505. 
62 Sarıbay, a.g.e., s. 63; Süzek, (İş Hukuku), s. 497; Bilgili, a.g.e., s. 35; Akyiğit, (İşe İade), s. 231;  
Günay, (İş Davaları), s. 1136; Göktaş, a.g.m., s. 27; Soyer, (Feshe Karşı Koruma), s. 34. 
63 Günay, (İş Davaları), s. 1136; aynı yazar, (Şerh), s. 583; Sarıbay, a.g.e., s. 63; Aktay, Arıcı, 
Senyen, a.g.e., s. 184; Göktaş, a.g.m., s. 28; Bilgili, a.g.e., s. 35; Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 
44. 
64 Demir, a.g.m., s. 888; Bilgili, a.g.e., s. 35; Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 43; Mutlay, a.g.m., s. 
505; Akyiğit, (İşe İade), s. 23, Süzek, (İş Hukuku), s. 498. 
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Gerçekten, işyerinin devri halinde, iş sözleşmesi bütün hak ve borçlarıyla devralana 

geçeceğinden, devralan işverenin yanındaki hizmet süresinin esas alındığı haklar 

bakımından, aynı işçinin devreden işveren yanında geçirdiği hizmet sürelerinin 

dikkate alınmayacağı söylenemez65. İşyerinin devrinde olduğu gibi, işyerinin külli 

halefiyet yoluyla el değiştirmesi, alt işverenlik ve ödünç iş ilişkisi gibi işçinin işveren 

değişikliği yaşadığı diğer hallerde, aynı işçinin farklı işverenlere bağlı olarak 

geçirdiği bu sürelerin de altı aylık kıdem hesabına katılacağından kuşku 

duyulmamalıdır66. İşyerinin tümden veya kısmen devrinin iflas tasfiyesi sonucu 

yaşanması halinde ise, önceki müflis işverenin yanında geçen sürelerin hesaba katılıp 

katılmayacağına İş Kanunu 6. maddesinin son fıkrası uyarınca karar verileceği de 

hatırlatılmalıdır. İflas dolayısıyla tasfiye sonucu işyeri devredilirken devreden 

ve/veya devralan veya işçi sözleşmeyi feshetmemişse yeni devralan da işçilerin iş 

sözleşmelerini devralmayı üstlenmişse, bu durumda müflis işverene ve iflas idaresine 

tabi olarak geçen süreler de kıdem hesabına katılacaktır67. 

 Madde metninde geçen aynı işverene ait farklı işyerlerinin tamamının aynı iş 

kolundan olmasının şart olmaması gibi, tümünün İş Kanunu’na tabi işyerleri 

olmasının gerekmediği de ifade edilmelidir. Diğer bir deyişle, işçinin en az altı aylık 

kıdemi belirlenirken, aynı işverene bağlı olarak geçirdiği sürenin tamamını İş 

Kanunu’na tabi olarak geçirmesi kendisinden beklenmeyecektir. Böylece, işçinin 

rızasıyla da olsa, İş Kanunu’na tabi olmayan bir işyerine önce geçici olarak 

nakledilip, sonra da sözleşmesinin feshedilmesi halinde, işçinin iş güvencesi dışında 

bırakılması önlenmiş olacaktır68. Benzer şekilde, örneğin, dört ay uçucu personel 

olarak istihdam edilen bir işçinin sağlık sebebiyle yer hizmetine alınması durumunda 

hava taşıma işinde geçirdiği süreyi kıdemden saymamak, bekleme süresinin niteliği 

ve getiriliş sebebine ters düşeceği gibi, feshe karşı koruma hükümlerinin amacıyla da 

                                                 
65 Mutlay, a.g.m., s. 504- 505. 
66 H. İbrahim Sarıoğlu, “Türk Hukukunda İş Güvencesi,” Hukuk Dünyası, Yıl: 16, S. 2006/1, Ocak-
Mart 2006, s. 60; Akyiğit, (İşe İade), s. 231; Soyer, (Feshe Karşı Koruma), s. 36; Demir, a.g.m.,s. 
889; Akyiğit, (Şerh), s. 786. 
67 Akyiğit, (İşe İade), s. 232 ve aynı sayfa içinde dipnot 162. 
68 Akyiğit, (İşe İade), s. 231; kıdem hesabında işyerlerinin aynı iş kolundan olma şartı aranmadığına 
ilişkin bkz., Uçum, (Seminer Notları), s. 136; Süzek, (İş Hukuku), s. 498; Demir, a.g.m., s. 888; 
Akyiğit, (Şerh), s. 786 



 

 77

bağdaşmayacaktır69. Başta iş güvencesi kapsamında olmayan bir işyerinde geçen 

çalışma sürelerinin de, işyerinin sonradan iş güvencesi kapsamına girmesi halinde 

dikkate alınacağı unutulmamalıdır70. Bunun gibi, işçinin bir dönem iş güvencesinin 

kişi bakımından kapsamında olmamasına rağmen, sonradan iş güvencesi kapsamına 

giren bir işçi olması halinde de önceki kapsam dışı geçirdiği hizmet süreleri kıdem 

hesabına katılacaktır; zira önemli olan fesih anında iş güvencesinin tüm koşullarının 

sağlanıyor olmasıdır71.  

 Aynı işverenin aynı ve farklı işyerlerinde geçirilen sürelerin birleştirilmesi; 

aynı işverene tek ve aynı iş sözleşmesiyle bağlı olmanın, başka bir deyişle, 

sözleşmenin kesintisiz olmasının gerekip gerekmediği sorusunu da akla 

getirmektedir.  

 Doktrinde, kanunun sözleşmenin kesintisiz şekilde sürmesi gerektiğine ilişkin 

bir açıklık getirmediğinden bahisle, işçi aleyhine şart yaratılamayacağını, 

sözleşmenin kesintisiz devamının aranmayacağını ve hatta kıdem hesabında önceki 

sözleşmenin ne şekilde sona erdiğinin de bir öneminin olmadığını savunan bir görüş 

mevcuttur72.  

 Buna karşın ikinci bir görüş; Yargıtay’ın aynı işverene ayrı ayrı sözleşmelerle 

bağlı olarak geçirdiği sürelerin birleştirileceği yönünde bir kararı73 bulunsa da, bu 

kararı hatalı bulduğunu ifade etmektedir. Bu görüş, Yargıtay’ın İş Kanunu 18/4 

hükmünü yanlış yorumladığını, hükümde birden çok farklı sözleşmeyle geçirilen 

hizmetten değil, hizmetin geçirildiği işyerinin farklı olabileceğinden söz edildiğini, 

bu nedenle doğru olanın aynı, kesintisiz ve tek bir sözleşmeyle geçirilen kıdemin 

esas alınması olduğunu savunmaktadır74.  

 Üçüncü bir görüş ise, iş sözleşmesinin kesintisiz olup olmamasını feshin 

niteliğine bakarak belirlemeyi uygun görmektedir. Bu görüşe göre; bir işçinin diğer 

                                                 
69 Soyer, (Feshe Karşı Koruma), s. 34- 35. 
70 Göktaş, a.g.m., s. 26. 
71 Sarıbay, a.g.e., s. 67. 
72 Mutlay, a.g.m., s. 505; Sarıbay, a.g.e., s. 66. 
73 Y. 9. HD. 10.04.2006 T., 2006/5885 E., 2006/9361 K., Akyiğit, (İşe İade), s. 233. 
74 Akyiğit, (İşe İade), s. 233; aynı yazar, (Şerh), s. 786; aynı yazar, (İş Hukuku), s. 224. 
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bir işyerine geçmesi işverenin sözleşmeden kaynaklanan bir yetkisinden veya işçinin 

kabulüne bağlı bir tasarruftan doğmuşsa hizmet sürelerinin birleştirileceği konusunda 

bir kuşku yoktur. Bu durumda, iş sözleşmesinin sona ermiş olup olmamasının ve 

yeni bir iş sözleşmesi kurulup kurulmadığının sonuca bir etkisi de olmayacaktır. Bu 

durumun dışında, işçinin kendisinin yaptığı fesihlerde bu fesihten önceki çalışma 

sürelerinin sonradan aynı işyerine geri geldiğindeki çalışma sürelerine eklenmemesi 

gerekir75. Nasıl, kıdem süresi dolduktan sonra, işçi kendi yaptığı fesihlerde diğer 

koşullar var olsa da iş güvencesinden yararlanamayacak idiyse aynı sonuç burada da 

düşünülmelidir. Aynı şekilde, “kimse kendi kusurundan kaynaklanan eylem ve 

işleminden kendisine hukuksal avantaj sağlayamaz” ilkesi gereği, işveren tarafından 

haklı ve geçerli sebeple yapılan fesihlerde de işçinin önceki çalışma sürelerinin 

kıdem hesabına katılması beklenemez76.  

 Kıdemin hesabında tek ve kesintisiz bir sözleşmenin aranıp aranmaması 

konusunda; kanunda bir açıklık olmadığı ve bu gibi durumlarda yorum yapılırken 

işçi lehine olanın tercih edileceği gerçeğinin yanında, yorumun yorum yaptığımız 

kurumla ilişkilendirilerek yapılması gerektiğinin de bilincindeyiz. İşçi lehine yorum 

yapmak adına, iş güvencesi hükümlerinin her türlü fesihte değil, sadece işveren 

tarafından yapılan ve keyfi olan süreli fesihlerde işletildiği ön koşulunu göz ardı 

edemeyiz. Bu nedenle, işçinin sözleşmeyi kendisinin bitirdiği hallerde, iş güvencesi 

korumasından yararlanamayacağını ve diğer haller için de “kimse kendi kusurundan 

doğan işlemin sonucundan avantaj elde edemez” genel ilkesini işleterek üçüncü 

görüşe katılıyoruz.  

 İş Kanunu 18/4 maddesinde geçen, değişik işyerlerindeki sürelerin 

toplanması, işverenin aynı olması halinde mümkündür. Bu durumda, şirketler 

topluluğu ve holdingler açısından “aynı işveren” kavramının nasıl ele alınacağı bir 

sorundur. Topluluk veya holding bünyesi içinde yer alan her şirket, işçi karşısında 

                                                 
75Benzer yöndeki bir görüş, eğer işçiyi iş güvencesi hükümlerinden yararlandırmamak amacıyla 
yapılan bir girdi-çıktı yoksa, işçinin aynı işyerinde tekrar işe girmesi halinde, altı aylık yeni bir kıdem 
süresinin başlayacağını belirtmektedir. Ömer Ekmekçi’nin bu görüşü için bkz., Ömer Ekmekçi, 
“Sunulan Tebliğlerin Değerlendirilmesi,” İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, Legal İş 
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Yılı Toplantısı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2005, s. 174. 
76 Uçum, (Seminer Notları), s. 136- 137. 
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farklı birer tüzel kişi ve müstakil bir işveren olduğundan, holdingin kendisi de aynı 

sıfatı taşıdığından, kural olarak holding şirketlerinde ve holding işyerlerinde geçirilen 

sürelerin birleştirilmesi mümkün değildir77.   

 Kanunda, topluluk veya holding çapında bir koruma sistemi öngörülmüş 

değildir. Bu nedenle, iş ilişkisinin devri, ödünç iş ilişkisi konusunda genel olarak 

söylediğimiz hususlar holdingler için de geçerli olacaktır. Buna göre; holding 

bünyesindeki farklı şirketlere ait işyerlerinde yapılan çalışmalar ödünç iş ilişkisi 

çerçevesinde oluyor ise, bu ilişkide gönderilen (ödünç alan) şirket nezdindeki 

çalışmalar kıdem hesabına dâhil edilecektir. İş ilişkisinin, topluluk ya da holding 

içindeki bir başka tüzel kişi işverene bir bütün halinde devri halinde, yeni işveren 

bütün hak ve yükümlülüklerle sözleşmenin tarafı olacağından yine önceki işverene 

tabi süreler ile yeni işverene tabi geçen süreler birleştirilecektir. İşçinin topluluk ya 

da holding içindeki şirketlere ait işyerlerinden birinde çalıştırılabileceğinin 

sözleşmede öngörülmesi halinde, holding, münferit şirketleri müstakil işverenler 

olarak düşünmemeyi sözleşmeyle kabul etmiş olacağından, yine işçinin bu süreleri 

de kıdeme katılacaktır78.   

 Altı aylık kıdemin hesabında bir diğer tartışmalı husus, altı aylık süreye 

askıda geçen sürelerin dâhil edilip edilmeyeceğidir. Kanunun altı aylık süreç 

boyunca fiilen sürekli çalışmayı aradığına dair bir düzenlemesi olmadığına göre, 

işçinin aralıklı çalışmasının kabulü ve aralıklı çalışmaların birleştirilmesi olağandır. 

Bununla birlikte,  altı aylık süreye rastlayan hastalık, grev-lokavt, iş görme borcunun 

ifasını fiilen engelleyen hallerin kıdem süresinden sayılıp sayılmayacağı konusunda 

doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Genellikle kabul edilen görüş, kıdem esasının 

getirilme amacı, işçinin işyerine aidiyetini sağlamak olduğundan, askıda olsun 

olmasın işyerine bağlı olarak geçirilen sürelerin kıdeme dâhil edileceği, askı sebebi 

ve süresinin bir öneminin olmadığıdır. Hastalık hali, grev-lokavtta geçen askı 

                                                 
77 Ekonomi, (Feshe Karşı Koruma), s. 44; Süzek, (İş Hukuku), s. 497; Demir, a.g.m., s. 888; Soyer, 
(Feshe Karşı Koruma), s. 35- 36; Göktaş, a.g.m., s. 28. 
78 Soyer, (Feshe Karşı Koruma), s. 36; Göktaş, a.g.m., s. 28. 
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süreleri, ücretli, ücretsiz izin süreleri hep kıdem hesabına katılacak sürelerdir79. Buna 

karşın diğer bir görüş, işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile işe başladıktan sonra 

alacağı uzun süreli rapor sonucu işe gelmemesi sonucu askıda geçen sürenin altı 

aylık kıdemden sayılmayacağını, kısa süreli hastalık ve ücretsiz izin halinde ise 

kıdeme esas sürenin işlemeye devam edeceğini belirtmektedir80. Biz de, raporun ya 

da hastalığın uzunluğu kısalığına bakılmaksızın, askı sürelerinin kıdeme dâhil 

edilmesi yönündeki genel kabul gören görüşe katılmaktayız.  

 Bir diğer husus, İş Kanunu 18/2’ye göre, altı aylık kıdemin hesabında İş 

Kanunu’nun 66. maddesindeki sürelerin de dikkate alınacağı hususudur. Bize göre 

bu düzenleme isabetli değildir. İş Kanunu 66. maddesi’nde yer alan süreler, fiilen 

çalışılmasa da, günlük iş süresi bakımından çalışılmış gibi kabul edilen süreler 

olduğundan bu sürelerin altı aylık kıdemin belirlenmesinde bir önemi yoktur. 

Nitekim günlük kanuni iş sürelerinden sayılan, yolda geçen süre, kadın işçilerin süt 

verme süresi, maden işçilerinin yer altına inip çıkma süresi, işçinin iş görmeye hazır 

olarak beklediği boşta geçen süreler farazi çalışılmış sayılan sürelerden olup altı 

aylık kıdeme zaten dâhil edilmektedir. Bir kez daha 66. maddeye atıf yapmak, bu 66. 

madde dışında kalan hastalık, izinli olma ve diğer işçinin fiilen çalışmadığı sürelerin 

kıdem hesabına katılmayacağı şeklinde bir yoruma yol açacağından hatalı bir 

düzenlemedir. Ayrıca, Kanun koyucunun amacı sözleşmenin askıda kaldığı sürelerin 

altı aylık kıdemden sayılması idiyse, atıf yapması gereken madde 66 değil, yıllık 

ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan süreleri düzenleyen 55. madde 

olmalıdır81.   

 Bu arada, altı aylık sürenin “altı iş ayı”nı mı, yoksa “altı takvim ayı”nı mı 

anlattığı konusunda her ne kadar kanunda bir açıklık bulunmasa da, doktrin 

Yargıtay’ın da benimsediği anlayışa göre, bu sürenin “altı aylık bir takvim süresi”ni 

anlattığını düşünmektedir. Burada kastedilenin her halde, takvime göre, örneğin bir 
                                                 
79 Hamdi Mollamahmutoğlu’nun görüşü için bkz., Bilgili, a.g.e., s. 35; benzer görüş, Soyer, (Feshe 
Karşı Koruma), s. 36- 37; Akyiğit, (İşe İade), s. 232.  
80 Göktaş, a.g.m., s. 27; Günay, (İş Davaları), s. 1136; aynı yazar, (Şerh), s. 583. 
81 Şahlanan, (Gazetecinin Korunması), s. 133;Akyiğit, (İşe İade), s. 236 vd.; Ekonomi, (Feshe 
Karşı Koruma), s. 43; Günay, (İş Davaları), s. 1136; aynı yazar, (Şerh), s. 583; Sarıbay, a.g.e.,s. 67- 
68; Eyrenci, a.g.m.,s. 32; Sarıoğlu, a.g.m., s. 60; Süzek, (İş Hukuku), s. 498; Göktaş, a.g.m., s. 27- 
28. 
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Ocak’tan başlayıp, bir Temmuz’a kadar, geçen altı aylık bir takvim yılını değil, 

istisnaen takvim aylarına denk gelme hali hariç, bu sürenin işçinin işe başladığı veya 

başlamış sayıldığı günden itibaren geçen sürede altıncı ayın aynı sıraya denk gelen 

günü arasındaki sürelerin olduğu ifade olunmalıdır. Başka bir deyişle, altı aylık 

kıdem, işçinin sözleşmesinin devamı süresince çalıştığı ve çalışmış sayıldığı 

sürelerin toplamından oluşan “tam altı ay” olacaktır82.  

 Açıklanması gereken bir diğer husus, altı aylık kıdemin dolduğu zamanın 

hangi an olacağı meselesidir. Görüş birliği olduğu ve Yargıtay’ın83 da kabul ettiği 

üzere kıdeme esas olan an; fesih bildirim süresinin bittiği ya da feshin sonuç 

doğurduğu an olmayıp, fesih bildiriminin işçiye tebliğ edildiği, daha doğru bir 

ifadeyle ulaştığı andır. Hatırlatılmalıdır ki, İş Kanunu 17. maddesinde öngörülen ve 

işçinin kıdemine göre değişen iki, dört, altı, sekiz haftalık bildirim süreleri boyunca 

işçi çalıştırılmış olsa dahi bu bildirim süreleri altı aylık kıdemin hesabına 

katılmayacağından, kıdemin bu süreden önce dolmuş olması gerekmektedir84. 

 Son olarak, gazeteciler açısından da altı aylık kıdemin yukarıda söylediğimiz 

esaslar doğrultusunda yalnızca bir farkla aranacağı söylenmelidir. Kıdemin 

hesabında, işçiler için altı ayın tamamının İş Kanunu’na tabi olarak geçirilmesinin 

gerekmemesi gazeteciler hakkında geçerli olmayacaktır. Basın İş Kanunu anlamında 

işçi yani gazeteci sayılmak için, yapılan işin fikir ve sanat işi olması gerektiğinden, 

altı aylık sürenin de Basın İş Kanunu hükümlerine göre, “gazeteci” olarak geçirilmiş 

olması aranmaktadır85. 

 

 

 

                                                 
82 Akyiğit, (İşe İade), s. 235. 
83 Y. 9. HD. 18.10.2005 T., 2005/30929 E., 2005/33949 K. Sayılı karar, bkz., Çelik, (Dersler), s. 216. 
84 Bilgili, a.g.e., s. 36; Süzek, (İş Hukuku), s. 498; Çelik, (Dersler), s. 216; Ekonomi, (Feshe Karşı 
Koruma), s. 43; Akyiğit, (İşe İade), s. 234; aynı yazar, (Şerh), s. 786; Mutlay, a.g.m., s. 505. 
85 Şahlanan, (Gazetecinin Korunması), s. 133; Soyer, (Feshe Karşı Koruma), s. 35; Koç, a.g.e., s. 
79. 
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b. ALTI AYLIK KIDEM KOŞULUNDA İŞVERENİN KÖTÜ NİYETİ VE 

KIDEM SÜRESİNİN NİSPİ EMREDİCİLİĞİ 

 Altı aylık kıdem konusunda üzerinde durulması gereken bir diğer nokta, 

işverenin sırf işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanmasını engellemek için, altı 

aylık kıdemin dolmasına az bir süre kala sözleşmeyi feshetmesi halinde feshin 

akıbetinin ne olacağı meselesidir. Bu konuda doktrinde yer alan görüşleri üç grupta 

toplamak mümkündür. İlk grup görüş, böyle bir durumda işverenin fesih hakkını 

kötüye kullanmış olduğunu ve işçinin kötü niyet tazminatına hak kazanacağını ifade 

etmektedir86. İkinci görüş, şartın gerçekleşmesine iki taraftan biri iyi niyet kurallarına 

aykırı bir davranışla engel olursa, o şartın gerçekleşmiş sayılacağını öngören Borçlar 

Kanunu’nun 154. maddesinin kıyasen bu olaya uygulanıp, altı aylık kıdem şartının 

işçi açısından gerçekleştiğini saymak gerektiğini savunur87. Üçüncü bir görüş ise, 

feshin Medeni Kanun (MK) 2. maddesi gereği dürüstlük kuralına aykırılığı 

gerekçesiyle geçersiz olduğunu söylemekle yetinmektedir88.  

 Bu üç grup görüşü de eksik bulan ve bizim de haklı bularak katıldığımız bir 

diğer görüş89; ilk grup görüşün, kötü niyet tazminatı ödeyerek işçiyi iş güvencesi 

dışında bıraktığını, dolaylı şekilde işverenin amacına ulaşmasına hizmet ettiğini, bu 

yüzden hatalı olduğunu söylemektedir. Böyle bir fesihte, Borçlar Kanunu 154. 

madde hükmüne gitmeye de gerek olmayıp, hakkın kötüye kullanımının yaptırımının 

zaten aynı sonuca çıktığını hatırlatarak ikinci grup görüşü de kabul etmemektedir. 

Nihayet, dürüstlük kuralı gereği feshin geçersizliğini savunan üçüncü görüşün ise, 

feshin hiç yapılmamış gibi sözleşmenin devam edip etmeyeceği; yoksa fesih 

yapılmış olup da işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı 

sorularını cevapsız bıraktığını ifade etmektedir. Tüm bu eksikliklerden ötürü, 

işverenin kıdem konusunda yapacağı kötü niyetli bir fesihte, geçersiz feshin 

                                                 
86 Süzek, (İş Hukuku), s. 499; Sarıbay, a.g.e., s. 69. 
87 Süzek, (İş Hukuku),  s. 499. 
88 Süzek, (İş Hukuku), s. 499; Çelik, (Dersler), s. 216; Soyer, (Feshe Karşı Koruma), s. 37; Mutlay, 
a.g.m., s. 506. 
89 Süzek, (İş Hukuku), s. 499- 500; benzer görüş, Sarıbay, a.g.e., s. 70. 
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sonucuna gitmek ve işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanarak yargı yolunu 

işletmesini kabul etmek yerinde olacaktır90.  

 Son olarak, altı aylık kıdemi belirleyen sürenin nispi emredici olduğunu, 

sözleşmelerle arttırılamayacağı; ancak işçi yararına azaltılabileceği, hatta tamamen 

kaldırılabileceğini91 de belirtmekte fayda vardır. 

c. ALTI AYLIK KIDEMİN İSPATI 

 

 Altı aylık kıdem koşulunu ispat yükü, işçinin üzerindedir. İşçi bu ispatta 

yazılı delil olarak; Sosyal Sigortalar Kurumu’na verilen işe giriş bildirgeleri, bordro 

ve bunların yanında işçi bildirim listesi, çıkış bildirim listesindeki tarihleri 

kullanabilecektir. Sosyal Sigortalar Kurumu’na hizmetlerin eksik bildirilmesi ya da 

hiç bildirilmemesi halinde ise tanık anlatımı ve başkaca delillere başvurabilecektir92. 

 

3. KOŞULLARIN YER BAKIMINDAN KAPSAMI 

 
 Kanuna göre, iş güvencesinin yer bakımından kapsamının belirlenmesi, 

işyerinin büyüklüğü ile ortaya konulmaktadır. Gerek İş Kanunu’nun 2. maddesinin 

ilk fıkrasında yapılan “işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi 

olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim” şeklindeki işyeri 

tanımı; gerekse aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “işyeri; işyerine bağlı 

yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir 

bütündür.” kuralı, iş güvencesi hükümlerinin yer bakımından kapsamını belirlemekte 

yararlanılabilecek önemli araçlardır93. İş güvencesinin yer bakımından kapsamın 

sınırı, işyerinde yapılan işin türü ve işçinin sayısına göre değişeceğinden bu başlık 

altında bu unsurların incelenmesi yerinde olacaktır. 

                                                 
90 Süzek, (İş Hukuku), s. 500. 
91 Ekonomi, (Feshe Karşı Koruma), s. 42; Soyer, (Feshe Karşı Koruma), s. 38. 
92 Bektaş Kar, “İş Güvencesinde İspat Yükü Ve Deliller,”(İspat Yükü), Legal İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Dergisi (Legal İSGHD), C.2, S.7, 2005, s. 1007; Sarıbay, a.g.e., s. 140- 141; 
bordro, işe giriş bildirgesi, işçi bildirim listesi ve çıkış listesindeki tarihlerin delil olacağı konusunda, 
Y. 9. HD. 26.01.2004 T., 2004/1303 E., 2004/1157 K.; Y. 9. HD. 01.12.2003 T., 2003/19292 E., 
2003/19754 K. sayılı kararlar için bkz., Günay, (Şerh), s. 582. 
93 Göktaş, a.g.m., s. 23; Koç, a.g.e., s. 70. 
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a. SANAYİ, TARIM, TİCARET, ORMAN VE BASIN İŞYERİ OLMA 

 İş Kanunu’ndaki iş güvencesi hükümlerinin uygulanabilmesi için ön koşul, 

yer itibariyle işyerinin İş Kanunu ve yapılan atıfla Basın İş Kanunu kapsamındaki 

işlerin yapıldığı bir işyeri olmasıdır. Buna göre, iş güvencesi hükümleri Basın İş 

Kanunu kapsamındaki işler de dâhil olmak üzere, İş Kanunu 4. maddesinde yer alan 

daha önce saydığımız istisnalar dışında kalan ve aynı maddenin “şu kadar ki” 

ifadesiyle başlayan ikinci fıkrasının a-f bentlerinde sayılan işlerin yapıldığı 

işyerlerinde uygulama alanı bulacaktır. Kıyılarda veya liman ve iskelelerde 

gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri; 

havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler; tarım sanatları ile tarım aletleri, 

makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler; tarım 

işletmelerinde yapılan yapı işleri; halkın faydalanmasına açık veya  işyerinin 

eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri; Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen 

ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili 

işlerin yapıldığı işyerleri yer itibariyle iş güvencesinin kapsamını oluşturmaktadır94. 

b. OTUZ VE ÜZERİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERİ OLMA 

 

 İş güvencesi hükümlerinin uygulanması için, İş Kanunu kapsamında olan ve 

yukarıda sayılan işlerin yapıldığı bir işyeri olmanın yanında aranan diğer koşul,  15 

Mart 2003 ile 10 Haziran 2003 tarihleri arasında yürürlükte olan 4773 sayılı Kanun 

gereğince, on veya üzerinde işçi çalıştıran işyeri olma koşulu idi. Bu koşul, 4857 

sayılı İş Kanunu 18. maddesi gereği, 10 Haziran 2003 tarihinden bu yana, işyerinin 

en az otuz işçi çalıştıran bir işyeri olma koşulu şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu 

koşul, kanun maddesi yanı sıra, uygulamada Yargıtay kararlarıyla da 

desteklenmektedir95. Otuz işçi sayısı içine kimlerin gireceği, bu sayının değiştirilip 

                                                 
94 Demircioğlu, a.g.e., s. 82. 
95 Bir işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması için işyerinde otuz işçi arandığına dair, Y. 9. 
HD. 18.10.2004 T., 2004/26855 E., 2004/23284 K. sayılı karar, bkz. Kılıçoğlu, (Kanun Yorumu), s. 
110.  
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değiştirilemeyeceği, bu ölçütün yerindeliği açıklama bekleyen ve tartışma götürür 

noktalardır. 

 

(1) OTUZ İŞÇİ SAYISININ BELİRLENMESİ 

 

 Bu başlık altında her ne kadar 4857 sayılı İş Kanunu 18. maddesi gereği “otuz 

ve üzerinde işçi” sayısıyla ilgili açıklamalar yapılacak olsa da, yukarıda belirttiğimiz 

tarım ve orman işleriyle ilgili işyerlerinde iş güvencesinden yararlanmak için aranan 

sayının otuz değil, elli dâhil olmak üzere elli ve üzeri olması gerektiği96 öncelikle 

söylenmelidir.  

 

 Ayrıca İş Kanunu 116. maddesiyle yapılan atıf gereği Basın İş Kanunu 

kapsamındaki işçiler için de otuz ve üzerinde işçi çalıştırma koşulunun arandığı, aynı 

işverene ait işyerlerinde gazetecilik işkolunda olanların yardımcı iş niteliğindeki 

işlerde çalışsalar ve gazeteci olmasalar da, asıl işin tabi olduğu işkolu gereği sayının 

hesabına katılacakları97 hatırlatılmalıdır.  

 
i. SAYININ KİŞİ BAKIMINDAN BELİRLENMESİ 

 

 Her ne kadar Kanun’un 18. madde metninde yer alan “…işçi çalıştırılan…” 

ifadesine bağlı kalındığında, iş sözleşmesiyle çalışsın çalışmasın herkesin ya da 

sadece fiili olarak çalışanların otuz işçi hesabına katılacağı gibi bir sonuç 

çıkabilecekse de, bu sonucun kabulü feshe karşı korumanın amacıyla 

bağdaşmayacağı için kabul edilemez98. Otuz işçi sayısının belirlenmesinde ilk olarak 

işverene iş sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan işçilerin tamamının dikkate alınacağı 

bilinmelidir. İş sözleşmesinin varlığı ve devamı esas olup; sözleşmenin belirli ya da 

belirsiz süreli, tam veya kısmi süreli99, mevsimlik ya da daimi olmasının, çağrı 

                                                 
96 Ekonomi, (Feshe Karşı Koruma), s. 36; Aktay, Arıcı, Senyen, a.g.e., s. 183; Çelik, (Dersler), s. 
212; Koç, a.g.e., s. 76- 77; Bilgili, a.g.e., s. 24. 
97 Şahlanan, (Gazetecinin Korunması), s. 132. 
98 Mutlay, a.g.m., s. 502; Uçum, (Seminer Notları), s. 135. 
99 İş Kanunu 30. maddesine göre, özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna ilişkin işçi 
sayısının hesaplanmasında “kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate 
alınarak tam süreli sözleşmeye dönüştürülür.” hükmü iş güvencesi konusunda uygulanmaz. Bkz. 
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usulüne göre çalışıyor olmanın yahut deneme süresi içermesinin bir önemi 

bulunmamaktadır100. Diğer bir ifadeyle, işletme veya işyerinde çalışan işçilerin 

hepsinin belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi olması gerekmez. İşçilerin 

yirmi dokuzu belirli süreli veya kısmi süreli iş sözleşmesine tabi çalışıyor olsa da, 

diğer bir işçi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor ise, diğer koşulların da varlığı 

ile iş güvencesi hükümlerinden yararlanır101.  

 

 Otuz işçi ölçütünde sözleşme türünün önemi olmadığı doğrultusundaki 

açıklamadan yola çıkılarak otuz işçi sayısının saptanmasında fesih sırasında işyerinde 

belirli, belirsiz, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar; mevsimlik102 ve çağrı 

üzerine çalışanlar; fesih sırasında hastalık, doğum, iş kazası, rapor, yıllık izin ya da 

başka sebeple izin veya askerlik halinden iş sözleşmesi askıda olanlar; iş güvencesi 

hükümlerinden yararlanamayan işveren vekilleri, üst düzey yöneticiler; işyeriyle 

ilgili bir işin takibi için geçici suretle başka bir yere gönderilenler; deneme süreli iş 

sözleşmesiyle çalışıp halen deneme süresi içinde olanlar; asıl iş dışında çalışmasını 

yan iş olarak sürdürenler; süreli fesih iradesi açıklandıktan sonra, henüz bildirim 

süresi işlemekte olan işçiler; o işyerinin işçisi niteliğinde olup da, tele çalışma veya 

                                                                                                                                          
Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 36; ayrıca, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışanların sayısının yirmi 
sekiz olduğu bir işyerinde, her iş gününün yarısında da iki işçi çalıştırılması durumunda kısmi süreli iş 
sözleşmesiyle çalışanların süresinin, tam süreye dönüştürülmesi ve böyle çalışan sayısının yirmi 
dokuz olarak tespit edilmesi mümkün değildir. Bkz., Mutlay, a.g.m., s. 503. 
100 Savaş Taşkent, Açıklamalı- İçtihatlı 4857 Sayılı İş Kanunu, (İş Kanunu), İstanbul, Legal 
Yayıncılık, 2005, s. 36; Koç, a.g.e., s. 71; Sarıoğlu, a.g.m., s. 59; Akyiğit, (Şerh), s. 783; aynı yazar, 
(İşe İade), s. 216; Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 36; Soyer, (Feshe Karşı Koruma), s. 39; 
Sümer, a.g.e., s. 92; Mutlay, a.g.m., s. 502- 503. Otuz işçinin belirlenmesinde sözleşme türleri 
konusunda bir ayrım olmayacağı konusunda Y. 9. HD. 31.03.2008 T., 2007/29950 E., 2008/7008 K. 
için bkz., Nizamettin Aktay, “İş Güvencesinde Otuz (30) Sayısının Tespiti ve Şirketler Grubu 
Kavramı “Bordro İşvereni” Tabiri, Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Tabiri,” (Otuz 
Sayısının Tespiti), Sicil, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), S. 11, Yıl: 3, Eylül 2008, s. 
60; aynı karar,  Nuri Çelik, “İş Güvencesine İlişkin Otuz İşçi Sayısını Belirleme Esasları,” (Otuz İşçi 
Belirleme), Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları Ve 
İncelemeleri Dergisi (Legal YKİ), C. 3, S. 8, Yıl 2008, İstanbul, Legal Yayıncılık, s. 125- 128. 
101 Göktaş, a.g.m., s. 24; Günay, (İşe İade), s. 1134; Münir Ekonomi, “Hizmet Akdinin Feshi ve İş 
Güvencesi,” (İş Güvencesi), Çimento İşveren Dergisi Özel Eki, C.17, S. 2, Mart 2003, s. 4, 
(Çevrimiçi) http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/isGuvencesi.pdf, 23 Şubat 2009. 
102 Aksi yöndeki görüşler, mevsimlik işçiler için özel bir düzenleme getirilerek bu işçilerin otuz işçi 
sayısının tespitinde dikkate alınmamaları gerektiğini savunmaktadır: Bkz., Ekonomi, (Feshe Karşı 
Koruma),  s. 87. Buna karşın, mevsim bitince sözleşmesi sona ermeyip, yeni mevsime kadar askıda 
kalan mevsimlik işçilerin otuz işçi sayısına dahil edileceğini savunup, mevcut sezon biterken sonraki 
mevsimde çağrılmayacağı bildirilen işçilerin artık sezon sonunda sözleşmesi feshedilmiş olacağından 
hesaba katılmayacakları yönünde bir görüş de mevcuttur. Bu görüş için bkz., Akyiğit, (İşe İade), s. 
218. 
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evde çalışma sergileyenler ve 2495 sayılı Kanun’a tabi olduğu halde iş sözleşmesi ile 

çalışan özel güvenlik görevlileri de dikkate alınacaktır103. Ayrıca, işyerindeki işçi 

sayısı belirlenirken, işçilerin iş ilişkilerinin aynı kanuna tabi olması aranmaz. Bir 

basın- gazete ya da özel televizyon işyerindeki gazeteci hesaba katılacağı gibi, o 

işyerindeki çaycı, elektrikçi, hamal gibi işçiler de hesaba katılır.  

 

 Otuz işçiye dâhil olup olmama konusunda bir diğer husus, iş sözleşmesinin 

feshi tarihinde, işveren aleyhine devam etmekte olan işe iade davalarının bulunması 

halinde, davacı işçinin otuz işçi hesabına katılıp katılmayacağıdır. Devam eden işe 

iade davalarında, hesaba katılma konusunda belirleyici bir unsur, işçinin işe dönmek 

üzere süresinde işverene başvurup başvurmadığıdır. Bu gibi durumlarda, işe iade 

davasının sonucunu beklemenin yanında, işçinin on iş günlük başvuru süresi içinde 

işverene başvurması koşulunu da yerine getirip getirmediğine bakmak 

gerekmektedir. Fesih tarihinde işyerinde çalışan işçi sayısının tespitinde bekletici 

mesele yapılması yerinde bir uygulama olacaktır104. Yargılama sonrası işe iadesine 

karar verilen işçinin on iş günlük başvuru süresi ile işverenin bir aylık düşünme 

süresi içindeki durumu da tartışılabilir. İşçi tarafından başvuru gerçekleşince feshin 

geçersizliği kesinleştiğinden, işverenin bir aylık süre içinde açık veya örtülü reddine 

kadarki süreçte ilgili işçinin otuz işçi sayısına katılmasını kabul etmek isabetli 

olacaktır105. Otuz işçi ölçütünde hesaba katılacak işçinin özürlü, terör mağduru ya da 

eski hükümlü kontenjanından işe alınmış olması önem taşımadığı gibi, işçinin 

yaşının ilerlemiş olması da önemli değildir. İşçinin işverenin aile üyesi olması, 

vizeye tabi olarak çalışıyor olması, işçinin uyruğu, kendisinin iş güvencesi kapsamı 

dışında kalması da durumu değiştirmez106.  

 

                                                 
103 Yeni İş Yasası Semineri, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2004, Yayın No: 2004- 31, s. 73- 74; 
Sümer, a.g.e., s. 92; Koç, a.g.e., s. 71; Soyer, a.g.m., s. 40- 41; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 
164; Çelik, (Otuz İşçi Belirleme), s. 130- 131; aynı yazar, (Dersler), s. 215; Süzek, (İş Hukuku), s. 
496; Eyrenci, a.g.m., s. 32; Akyiğit, (İşe İade), s. 216; Mutlay, a.g.m., s. 503; Ekonomi, (Feshe 
Genel Bakış), s. 36; Bilgili, a.g.e., s. 19; İnciroğlu, a.g.e., s. 168; Şahlanan, (Gazetecinin 
Korunması), s. 133; Demir, a.g.m., s. 887; Sarıoğlu, a.g.m., s. 59; Taşkent, (İş Kanunu), s. 36; 
Çalık, a.g.e., s. 163; Kılıçoğlu, (Kanun Yorumu), s. 110.  
104 Sarıbay, a.g.e., s. 51- 52. 
105 Akyiğit, (İşe İade), s. 216. 
106 Akyiğit, (İşe İade), s. 217. 
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 İşyerinde “işçi” statüsünde olan yukarıda saydığımız kişiler nasıl otuz işçi 

hesabına dâhil oluyor ise, bunun tersine o işyerinin elemanı olsa bile, kamu görevlisi 

statüsünde olan veya kendi özel kanunlarında işçi olmadığı vurgulanan sözleşmeli 

personel ile işyerindeki stajyerler, çıraklar, meslek eğitimi gören öğrenciler, iş 

sözleşmesi askıda olan işçilerin yerine belirli süreli iş sözleşmesiyle geçici süreyle 

istihdam edilenler bu hesaba katılmamaktadır107. 

 

 Otuz işçinin tespitinde işyerinde o işyerinin sahibi olan işverenin taraf olduğu 

bir iş sözleşmesiyle çalışan işçiler esas alındığına göre, aynı işyerinde çalışıyor 

olsalar da, hukuken oranın işçisi olmayan, alt işverenin işçileri ve geçici (ödünç) iş 

ilişkisi ile çalışan işçiler dikkate alınmayacak demektir. Daha doğru bir ifadeyle, 

geçici iş ilişkisinde ödünç alınan geçici işçi, yasal ödünç ilişkisi boyunca ödünç 

veren işverenin işyerindeki işçi sayısına katılacak, ödünç alan işverenin işyerindeki 

işçilerin hesabına dâhil olmayacaktır. Taraflar yasal azami ödünç ilişki süresini ortak 

iradeleriyle aştıkları takdirde, ödünç alınan geçici işçi artık ödünç alan işverenin 

işçisi olarak hesaplanabilecektir. Benzer şekilde, asıl işveren- alt işveren ilişkisinde 

de işverenler ve işyerleri birbirinden bağımsız olduğundan, işçinin hangi işyerindeki 

sayıya dâhil olacağı meselesi, işçi ile arasında iş sözleşmesi bulunan işverene göre 

belirlenecektir. Buna göre, asıl işverenin işçileri, asıl işverenin işyerinde hesaba 

katılıp, alt işverenin işyeri için otuz işçi tespitinde dikkate alınmayacakları gibi, alt 

işverenin işçileri de, alt işverenin işyerinde göz önüne alınacak, asıl işverenin 

işyerindeki işçilerin sayısına dâhil edilmeyeceklerdir108.  

 

                                                 
107 Kılıçoğlu, (Kanun Yorumu), s. 109; Mutlay, a.g.m., s. 503; Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 
36; Bilgili, a.g.e., s. 19; Kurt, a.g.e., s. 1160; Göktaş, a.g.m., s. 24; Çalık, a.g.e., s. 163; Taşkent, (İş 
Kanunu), s. 36; Demir, a.g.m., s. 887; İnciroğlu, a.g.e., s. 168- 169; Sarıbay, a.g.e., s. 52;  Aktay, 
Arıcı, Kaplan-Senyen, a.g.e., s. 182; Sümer, a.g.e., s. 92; Akyiğit, (Şerh), s. 783; aynı yazar, (İş 
Hukuku), s. 223; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 164; Eyrenci, a.g.m., s. 32.   
108 Uçum, (Seminer Notları), s. 135; Koç, a.g.e., s. 72; Ercan Akyiğit, “İşçinin Ölümünün İş 
Güvencesi Uyuşmazlığına Etkisi,” (İşçinin Ölümü), Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Dergisi (Legal İSGHD), C. 5, S. 17, Yıl 2008, İstanbul, Legal Yayıncılık, s. 17; Sarıoğlu, a.g.m., s. 
59- 60; İnciroğlu, a.g.e., s. 168- 169; Göktaş, a.g.m., s. 24- 25; Kurt, a.g.e., s. 1160; Mutlay, a.g.m., s. 
503; Bilgili, a.g.e., s. 20; Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 36- 37; Akyiğit, (İşe İade), s. 215; 
Günay, (İş Davaları), s. 1135; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 165; Sümer, a.g.e., s. 92; Sarıbay, 
a.g.e., s. 52. 
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 Buna karşın ilişkilerin tümüyle geçersiz sayılacağı hallerde durum 

değişmektedir. İşyerinde iş güvencesi hükümlerinin uygulanmasını engellemek 

amacıyla çalışan işçi sayısını otuzun altına düşürmek için Yargıtay’ın ve doktrinin 

“muvazaa109” olarak nitelendirdiği bir işlemle alt işverenlik ya da geçici iş ilişkileri 

oluşturulmuşsa, asıl işverenin işyerinde alt işverenin işçilerinin; ödünç alan işyerinde 

ise, geçici işçilerin başından itibaren hesaba katılması kaçınılmaz hal alır110.  

 

 Bu konuyla bağlantılı olarak açıklanması gereken bir başka husus da, 

Yargıtay111 kararıyla yeni oluşan “bordro işvereni” kavramıdır. Tarafların, geçici iş 

ilişkisinde gönderen (ödünç veren) işveren olarak nitelendirdikleri, aslında “bordro 

işvereni” olarak faaliyet gösteren, yaptığı iş işyerlerine işçi temin etmekten ibaret 

olan bir işverenin işçisinin otuz işçi hesabına katılıp katılmayacağı bir diğer 

sorundur. Öncelikle doktrinde bir görüş, bu kavramın tamamen yanlış olduğunu, 

Yargıtay’ın “bordro işvereni” tabiriyle bir iş aracılığı kurmaya yarayan bir hukuki 

kurum yarattığını, bu durumun alt işverenliği İş Kanunu’na yüklenen anlamından 

uzaklaştıracağını ve işçi temini konusunda böyle bir aracı kurum yaratılmasına Özel 

İstihdam Büroları Yönetmeliği112’nin de izin vermeyeceğini ifade etmektedir113. 

Kavramın yerindeliği tartışılmakla birlikte, böyle bir durum söz konusu olduğunda 
                                                 
109 Doktrinde işlemin muvazaa değil, kanuna karşı hile olduğunu savunan bir görüş mevcuttur. Buna 
göre; alt işveren ilişkilerinde muvazaadan bahsedilebilmesi için, ilişkinin İş Kanunu’na göre 
unsurlarında bir eksiklik olmaması veya başka bir geçersizlik halini üzerinde taşımaması lazımdır. 
Muvazaada, görünen muvazaalı işlemin yanında tarafların bir muvazaa anlaşması da yapması gerekir. 
Hâlbuki asıl işveren- alt işveren arasında böyle bir anlaşma mevcut değildir. Bu durum muvazaanın 
varlığını ortadan kaldırır. Alt işveren ilişkisinde bir suiistimalden bahsedilecekse bu “kanuna karşı 
hile” olarak nitelendirilmelidir. Kanuna karşı hileden söz edebilmek için; bir hukuk kuralı ile 
doğrudan ya da dolaylı şekilde bir sonucun yasaklanması, yasaklanan amaca doğrudan veya dolaylı 
ulaşmaya yarayan geçerli bir hukuki işlemin yapılması gerekir. Üstelik kanuna karşı hile yapanların 
hile kastı taşımasının da bir önemi bulunmamaktadır. Kanuna karşı hile ile İş Kanunu 2/7 maddesinde 
“muvazaa” olarak bahsedilen hususun örtüştüğü, muvazaanın ise bu kötü niyetli uygulamayı 
karşılamaya yetmediği görülür. Bu sebeplerle, “muvazaa” ifadesi yerine “kanuna karşı hile” ifadesinin 
kullanılması hukuken daha doğru olacaktır. Bu görüş için bkz., Aktay, (Otuz Sayısının Tespiti), s. 
63- 64. 
110 Eyrenci, a.g.m., s. 32; Süzek, (İş Hukuku), s. 496; Akyiğit, (Şerh), s. 783; Sarıbay, a.g.e., s. 52; 
Çalık, a.g.e., s. 163. 
111 Y. 9. HD. 31.03.2008 T., 2007/29950 E., 2008/7008 K. için bkz., Aktay, (Otuz Sayısının Tespiti), 
s. 60; aynı karar, Çelik, (Otuz İşçi Belirleme), s. 127. 
112 Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği md. 5/2: “Bürolar, Kurumca izin verilmek kaydıyla, yurt içi ve 
yurt dışında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunabilir; ancak, kamu kurum ve kuruluşlarına iş ve işçi 
bulma faaliyetlerinde bulunamazlar.”, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, 01 Ağustos 2008 Tarihli 
Resmi Gazete, S. 26954, (Çevrimiçi), http://www.alomaliye.com/ozel_istihdam_yonetmelik.htm, 14. 
Temmuz 2009. 
113 Aktay, (Otuz Sayısının Tespiti), s. 63. 
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bu tür bir işverenin yanındaki işçilerin otuz işçi ölçüsünde hesaba katılacağı gerek 

Yargıtay kararında, gerek doktrinde kabul edilmektedir. Buna göre, ister geçici iş 

ilişkisi, ister alt işverenlik ilişkisi ya da iş aracılığı ilişkisi çerçevesinde olsun, bir 

şirketin bordrosunda gösterilmekle birlikte çalışmasını başka bir işveren yanında 

yapan işçi, başlangıçtan itibaren bu işverenin işçisi sayılacak ve fiilen çalışmakta 

olduğu işyerindeki otuz işçi hesabına dâhil edilecektir114. 

 

 Otuz işçi hesabında tartışma götüren bir diğer konu, yurtdışındaki işçilerin 

otuz işçi hesabına katılıp katılmayacağıdır. Konuyla ilgili doktrinde yorum 

yapılırken, merkezi yurtdışında bulunan bir şirketin Türkiye’deki şubesinde yapılan 

bir fesihte, şubedeki işçinin iş güvencesinden yararlanması için aranan işyerindeki 

otuz işçi ölçütüne, yurtdışındaki merkezde çalışan işçilerin de girip girmediği 

hakkındaki Yargıtay kararlarından115 yola çıkılmıştır.  

 

 Yakın tarihli bu kararlardan anlaşıldığı üzere Yargıtay’ın görüşü, yurtdışında 

aynı iş kolundaki işyerlerinde çalışan işçilerin dikkate alınmayacağı ve aynı 

işkolundaki işyerlerinin sadece ülke sınırları içinde değerlendirileceği şeklinde açık 

bir yasal düzenleme bulunmadığına göre, yurtdışındaki işçilerin otuz işçi ölçütüne 

dâhil edilmesi konusunda, işçi lehine hareket edilmesi ve soruya olumlu yanıt 

verilmesi yönündedir.  

 

                                                 
114 Çelik, (Otuz İşçi Belirleme), s. 132- 133; Soyer, a.g.m., s. 41. 
115 Y. 9. HD. 03.07.2006 T., 2006/9818 E., 2006/19560 K. sayılı karar, bkz., Sarıbay, a.g.e., s. 55; 
Fatih Uşan, Musa Aygül, “Türkiye’de Bulunan Şubede Çalışanlar İçin İş Güvencesi Uygulamasında 
Aynı İşverene Ait Yurtdışında Bulunan İşçilerin De Sayıda Dikkate Alınması Kararına Getirilen 
Eleştirilerin Değerlendirilmesi,” (Karar Değerlendirilmesi), Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Dergisi (Legal İSGHD), C. 5, S. 17, Yıl 2008, İstanbul, Legal Yayıncılık, s. 49 vd.; aynı 
yazarlar, “İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanmasında 30 İşçi Çalıştırılması Koşulu Açısından 
Gerekli SayınınTesbitinde Türkiye’de Bulunan İrtibat Bürosunda Çalışan İşçiler İçin Yurtdışındaki 
İşyerlerinde Çalışan İşçiler Dikkate Alınabilir Mi?”, (Yurtdışındaki İşçiler), Legal İş Hukuku ve 
Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları Ve İncelemeleri Dergisi (Legal YKİ), C. 2, S. 
3, Yıl 2007, İstanbul, Legal Yayıncılık, s. 75 vd.; Serkan Odaman, “Yurtdışında Çalışan İşçilerin İş 
Güvencesi Açısından İşçi Sayısı Tespitine Etkisi,” Sicil, S. 6, Yıl 2, İstanbul, Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası (MESS), Haziran 2007,  s. 82 vd.; Y. 9. HD. 12.02.2007 T., 2006/32297 E., 
2007/3272 K., sayılı karar, bkz., A. Can Tuncay, “İşe İadede 30 İşçi Ölçütünün Yorumu,” (Otuz İşçi), 
Sicil, S. 6, Yıl 2, İstanbul, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Haziran 2007,  s. 75 vd.  



 

 91

 Doktrinde ise konuyla ilgili farklı görüşler yer almaktadır. Söz konusu 

Yargıtay kararlarını ve Yargıtay’ın görüşünü değerlendiren görüşlerden ilki116, 

Yargıtay’ın, “… Kanun koyucu tarafından yurtdışında aynı işkolundaki işyerlerinde 

çalışan işçilerin dikkate alınmayacağı yönünde açık bir düzenleme yapılmaması 

anlamlıdır. Aynı işkolundaki işyerlerinin sadece ülke sınırları çerçevesinde 

değerlendirileceğine ilişkin bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.” şeklindeki 

gerekçesinin tartışılır olduğunu ifade etmektedir. Bu görüşe göre, kanunlarda olağan 

duruma dokunulmak istenmediği durumlarda bir açıklama yapılmaması esas olup, 

olağan durumun tersinin amaçlandığı durumlarda açık bir hüküm getirilmesi 

gerekmektedir. Kanun’da, söz konusu Kanun’un yurtdışında uygulanamayacağına 

dair bir hükmün bulunması zaten olağan kanun yapma tekniğine ters düşen bir 

harekettir; zira her kanun kural olarak onu çıkaran devletin ülkesinde uygulanır. Bu 

sebeple, sırf İş Kanunu’nda “aynı iş kolundaki işyerlerinin sadece ülke sınırları 

içindeki işyerleri olması” yönünde bir hükmün bulunmaması, yurtdışındaki işçilerin 

hesaba katılmalarına bir gerekçe sayılamaz. Görüşün buraya kadarki açıklaması 

bizim de katıldığımız şekilde yerindedir.  

 

 Aynı görüş asıl olarak yurtdışındaki işçilerin otuz işçi ölçütüne katılmaması 

gereğini savunmakta; bu düşüncesinin gerekçelerini yine Yargıtay’ın görüş ve 

gerekçesinden yola çıkarak şöyle sürdürmektedir: Kanun’un uygulama alanını 

yurtdışındaki işyerlerine kadar genişletmek, kanunların uygulanması açısından temel 

ilke olan “mülkilik ilkesi”ne aykırı düşer. Nitekim İş Kanunu’nun hiçbir yerinde ya 

da madde gerekçesinde Yargıtay’ın bu hükmün uygulanmasını genişleten yorumuna 

imkân veren bir açıklık yer almamaktadır. Otuz işçi ölçütünü belirlemede 

yurtdışındaki işyerlerini hesaba katmak her zaman sağlıklı sonuç da vermez. Otuz 

işçi ölçütünü tutturmak için yurtdışındaki işçileri de göz önüne almak, kanun 

koyucunun iradesini aşmak demektir. Merkezi yurtdışında olan bir yabancı şirketin 

ülkede şube veya irtibat bürosu açması tamamen işletmesel bir karar olup, Yargıtay’a 

işçiyi feshe karşı koruma uğruna, yurtdışındaki işyerlerini hesaba katma hakkını 

vermez, bu değişiklik ancak kanun koyucunun işidir.  

                                                 
116 Tuncay, (Otuz İşçi), s. 77 vd. 
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 Doktrindeki bir başka görüş117 ise, yurtdışındaki işçilerin hesabı konusunda 

işverenin niyetini temel almaktadır. İşverenin iki farklı ülkede işçi istihdam etmesi ve 

yatırımını yurtdışında yapan bir girişimci olarak Türkiye’de kurduğu irtibat 

bürosunda otuzun altında işçi çalıştırması her zaman iş güvencesi hükümlerinden 

kaçmak amaçlı olmayabilir. Bu durumda Türkiye’deki işçileri iş güvencesinden 

yararlandırmak uğruna, kötü niyetli olmayan bir işveren için de yurtdışındaki işçileri 

hesaba katmak hakkaniyete aykırı sonuç doğurur. İş Hukuku günümüzde bir taraftan 

çalışma koşullarını korumanın aracı olurken, diğer yandan işletmelere piyasanın 

gereklerine göre rekabet etme imkânı sunmak durumundadır. İşveren otuz işçi 

ölçütünü bertaraf etmek için kötü niyetle hareket etmişse, Türkiye’deki irtibat 

bürosunda çalışan işçilerin sayısı ne olursa olsun, bu işçilerin iş güvencesinden 

yararlandırılması gerekir. Böyle bir amaç olmadığı anlaşıldığında ise, sırf işçi lehine 

yorum yapmış olmak için, yurtdışındaki işçilerin sayısı otuz işçi ölçütüne dâhil 

edilmemelidir.  

 

 Yurtdışındaki işçilerin hesaba katılması konusunda, yurtdışındaki şirket ile 

Türkiye’deki şirketin aynı tüzel kişilik çatısında olup olmamasına göre 

değerlendirme yapılması da mümkündür118. Buna göre, yurtdışındaki şirket 

Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde ayrı bir tüzel kişilik teşkil 

etmekteyse, yurtdışındaki işçilerin Türkiye’deki işçilerin iş güvenceleri konusunda 

hesaba katılmamaları gerekir. Aksine, yurtdışındaki şirket Türkiye’de şube veya 

temsilcilik açmışsa, yurtdışındaki işçileri Türkiye’dekilerle aynı işkolunda olmak 

koşuluyla otuz işçi ölçütüne dâhil etmek doğrudur.  

 

                                                 
117 Odaman, a.g.m., s. 84 vd.  
118 Y. 9. HD., 31.03.2008 T., 2007/29950 E., 2008/7008 K. numralı kararda da, aynı gruba ait olsalar 
da farklı tüzel kişilere ait işyerlerindeki işçi sayısının iş güvencesi kapsamına girme bakımından göz 
önünde bulundurulmasının mümkün olmadığı ifade edilmektedir, (Çevrimiçi),  
http://www.hukukturk.com/fractal/hukukTurk/pages/findKararDetail_n.jsp?pKunye=Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi- Esas%20No: 2007/29950 - Karar%20No :2008/7008 -  - Tarih: 
31/03/2008&&pTopHtml=<table border=0 cellspacing=0 
cellpadding=0></table>&pKararId=831716&pMevzuatId=&pMainCategoryId=Yargitay&pSearchKe
yToBold=, 24.08.2010. 
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 Bir görüş ise119, Yargıtay’ın işçi sayısının tespitinde bir bütün olarak 

görülmesi yönündeki fikrine, İş Kanunu’nun yanı sıra 158 Sayılı ILO 

Sözleşmesi’nde de “yurtdışında aynı işkolundaki işyerlerinde çalışan işçilerin dikkate 

alınmayacağına” dair açık bir düzenlemenin bulunmayışının dayanak oluşturduğunu 

düşünmektedir. Bu görüşe göre, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nde iş güvencesinden 

yararlanamayacak işçiler belirlenirken, iş sözleşmesinin türü, işyerinin büyüklüğü 

gibi ölçütlerden yararlanılmıştır. Bu noktada hukukun genel prensiplerinin tekrar 

edilmemiş olması, yurt dışındaki işçileri bir bütün olarak ele almaya gerekçe olarak 

kabul edilemez. Önemli olan, ülke içinde bulunma koşuludur. Yurtdışında bulunan 

şirketin yabancı işvereniyle yabancı işçileri arasındaki işçilere İş Kanunu 

hükümlerinin uygulanması, o işçilerin Türkiye’deki işyeriyle birlikte ele alınması 

mümkün değildir.  

 

 Bu görüşlere karşı doktrinde yurtdışındaki işçilerin otuz işçi ölçütüne dâhil 

edilebileceğini savunan görüş de yer almaktadır.  

 

 Bu yöndeki bir görüş120, Yargıtay’la aynı görüşü savunmakla birlikte, 

“mülkilik esası”, “işçi lehine yorum”, “aynı işkolu esası”, “kuralların doğrudan 

uygulanabilirliği” gerekçeleriyle görüşünü açıklamaktadır. Bu görüş, günümüzde 

kanunların uygulama alanlarının “mülkilik” ya da “şahsilik” ilkesi ile 

belirlenmediğini, hangi kanunun mülki veya şahsi etkiye sahip olduğunun göreceli 

olduğunu, hukuk kurallarının öncelikle kendi ülkelerinde uygulanmak üzere 

çıkarıldıkları kesin olsa da, yabancılık unsuru içeren ihtilaflar için bu yargının 

kesinlik taşımadığını dile getirmektedir. İş Kanunu’nda aynı iş kolu esası olmakla 

birlikte, bu esasın neye göre belirleneceği düzenlenmediğinden bunun tespiti güçtür. 

Yine de, aynı işkolu esasının tespitinin zor olması, yurtdışındaki işçileri dikkate 

almamayı gerektirmez. Ayrıca, bir kuralın uygulama alanını belirlerken tek ve güçlü 

dayanak “işçi lehine yorum ilkesi” olamaz. Elbette çözümün işçi lehine olması, 

kuralın uygulanırlığını arttırır; ancak kuralın uygulama alanı sırf işçi lehine olup 

                                                 
119 Sarıbay, a.g.e., s. 55- 56. 
120 Uşan, Aygül, (Karar Değerlendirilmesi), s. 49 vd.; aynı yazarlar, (Yurtdışındaki İşçiler), s. 78 
vd. 
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olmamasına göre belirlenemez.  Diğer yandan, işçilerin ve işyerinin yurtdışında 

oluşu, hukuki ihtilafı yer ve kişi bakımından yabancı unsurlu hale getirmektedir. 

Milletlerarası Özel Hukuk’ta “doğrudan uygulanan kurallar teorisi” kabul edilmekte, 

böylece yabancılık unsuru içeren ihtilaflarda bu teorinin hüküm bulduğu hallerde, 

kanunlar ihtilafı kurallarına, yani Milletlerarası Özel ve Usul Hukuku Hakkında 

Kanun’un (MÖHUK) diğer kurallarına, müracaat etmeksizin “hâkimin hukukunun 

doğrudan uygulanan hukuk kuralları121” uygulama alanı bulmaktadır. Üstelik 

yurtdışındaki işçilerin hesaba katılmasının kabulü, her ihtilafta koşulsuz 

yurtdışındaki işçilerin hesaba dâhil olacakları anlamına da gelmemektedir. Anılan 

gerekçelerle bu görüşe göre, iş güvencesi hükümleri açısından böyle bir hesap söz 

konusu olmalıdır. 

 

 Tüm bu tartışma yumağında bizim görüşümüz ise, “yurtdışındaki işçiler” 

ifadesiyle olayda yabancılık unsuru bulunmasından dolayı öncelikle MÖHUK 

düzenlemelerine bakarak yola çıkmak şeklindedir. Yabancılık unsuru taşıyan bir 

ihtilaf olduğunda, öncelikle kanunlar ihtilafı kurallarına bakmak ve onun gösterdiği 

hukuku olaya uygulamak esastır. Hemen bu noktada, kanunlar ihtilafı kuralına hiç 

müracaat etmeden, “doğrudan uygulanan kuralları” uygulamaktan bahseden 

doktrindeki görüşle ilgili şu söylenmelidir ki; doğrudan uygulanan kurallar 

emredicidir ve her durumda değil, sadece bu kuralların uygulanmasını zorunlu kılan 

özel bir amaç olduğunda uygulanmaları doğru olur122.  

 

 Türk Hukuku’nda 1982 tarihli 2675 sayılı eski MÖHUK’ta İş Hukuku’na 

ilişkin bir madde hükmü bulunmadığından, iş güvencesi konusunda “doğrudan 

uygulanan kurallar”la, işçiyi koruma yolunu seçmek kabul edilir görülebilirken; 

değişen MÖHUK karşısında bunu rahatça söylemek bizce artık mümkün değildir. 

                                                 
121 Karşıt görüş, bir kuralın doğrudan uygulanabilir olması için, hâkimin hukukunun, yani 
uygulanacak hukukun bu hususta açık ya da örtülü bir ifade içermesi gerektiğini, İş Kanunu 18. 
madde metninde böyle bir ifadenin yer almadığını, bu sebeple doğrudan uygulanan hukuk kurallarının 
yurtdışındaki işçilerin hesaba katılması konusunda uygulanamayacağını savunmaktadır. Bkz. Tuncay, 
(Otuz İşçi), s. 81.  
122 Gülören Tekinalp, Milletlerarası Özel Hukuk: Bağlama Kuralları, 8. bası, İstanbul, Beta, 2004, 
s. 41- 42. 
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Yeni bir MÖHUK123, 27 Kasım 2007 tarihinde kabul edilerek, 04 Aralık 2007 

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yeni MÖHUK, İş 

Hukuku ile ilgili yeni bir hüküm de düzenlemiştir. “İş Sözleşmeleri” başlığı altında 

yer alan MÖHUK 27. maddeye124 göre, “tarafların bir hukuk seçmediği hallerde, iş 

sözleşmeleri hakkında işçinin işini mutad olarak yaptığı işyeri hukuku” 

uygulanacaktır. Bu açık düzenleme karşısında, hükmü yok sayarak artık doktrindeki 

görüşün savunduğu şekilde “doğrudan uygulanan kurallar”a başvurmanın, bu 

kuralların konuluş ve uygulanma amacına ters düşeceği kanısındayız.  

 

 MÖHUK 27. madde düzenlemesine göre, işçinin fiilen ifasını yaptığı yerin 

hukuku olaya uygulanan hukuk olduğundan, iş güvencesinden yararlanacak işçinin 

işini sürekli gördüğü işyeri Türkiye’de ise, olaya İş Kanunu hükümlerinin 

uygulanacağına şüphe yoktur. Yabancılık unsuruyla ilgili sorun böylece çözüldükten 

sonra, yurtdışındaki işçilerin otuz işçi ölçütüne katılması hususunda ikinci adım bizce 

Türkiye’deki ve yurtdışındaki şirketlerin arasındaki bağ olmalıdır. Söz konusu 

şirketler arasında Türk Ticaret Hukuku anlamında bir merkez-şube ilişkisi 

bulunmakta ise, zaten ayrılmaz bir bütünün parçaları mevcut olduğundan, 

yurtdışındaki işçilerin dikkate alınması kaçınılmaz olacaktır. Şirketler arasında böyle 

bir ilişki mevcut olmayıp, aynı işkolunda olmakla birlikte farklı tüzel kişilikler söz 

konusu ise, bu durumda bizce işverenin iş güvencesi bakımından yükü ülke dışına 

kadar genişletilmemelidir. Böyle geniş bir yorum kabul edilse bile, bunun söylemde 

kalmaktan öteye gitmeyip, pratikte iş güvencesinin uygulanırlığını olumsuz 

etkilemesi bizce kaçınılmazdır. Bu sebeple sonuç olarak, aynı işverenin aynı 

işkolundaki şirketleri arasında merkez-şube-temsilcilik ilişkisi var ise, yurtdışındaki 

işçiler sayının hesabına dâhil edilmeli; böyle bir ilişki olmayan hallerde kural, 
                                                 
123 04.12.2007 tarih 26728 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5718 Sayılı “Milletlerarası Özel 
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” (MÖHUK),  (Çevrimiçi) 
http://www.hukukturk.com/fractal/hukukTurk/pages/findMevzuatDetail.jsp?pSearchKeyToBold=571
8&?pTabId=217&pInstanceId=2001702&pViewId=259&pObjectId=414, 16 Temmuz 2010. 
124 “MÖHUK md. 27, Bkz., (Çevrimiçi) 
http://www.hukukturk.com/fractal/hukukTurk/pages/findMevzuatDetail.jsp?pSearchKeyToBold=571
8&?pTabId=217&pInstanceId=2001702&pViewId=259&pObjectId=414, 16 Temmuz 2010. 
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yurtdışındaki işçilerin hesaba katılmaması şeklinde kurulmalı; ancak işverenin niyeti 

iş güvencesinden kaçmak olduğundan böyle bir farklılık yaratıldığı ispatlandığında 

kuralın bir istisnası olarak yurtdışındaki işçiler dikkate alınmalıdır.  

 

ii. SAYININ İŞKOLU BAKIMINDAN BELİRLENMESİ 

 

 İş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için aranan “otuz ve daha fazla işçi 

çalıştırma” koşulu, işverenin tek bir işyerine sahip olduğu durumlarda o tek 

işyerindeki işçilerin, yaptıkları iş ayırt edilmeksizin, tümünün hesaba katılmasıyla 

sağlanırken; aynı işverene ait birden fazla işyerinin bulunması halinde sayının nasıl 

belirleneceği sorusunu da akla getirmektedir. 4773 sayılı Kanun zamanında açıklık 

kazanmayarak, her bir işyerini aynı işverene ait olsa da ayrı ayrı ele alma esası, 

nihayet 4857 sayılı İş Kanunu’yla bir cevap bulmuştur. Aynı işverene ait birden çok 

işyeri olduğunda bu işyerlerinin tek tek değil, bir bütün halinde değerlendirileceği125 

ve işçi sayısının toplanacağı özüne sahip cevapta bu kez bir ölçütle daha 

karşılaşılmaktadır. İş Kanunu’nun 18. maddesinin 4. fıkrasında yer verilen 

düzenlemeye göre, işverenin birden çok işyeri bulunması durumunda otuz işçi 

sayısının tespitinde, söz konusu işyerlerindeki işçi sayısının toplanabilmesi için bu 

işyerlerinin “aynı işkolunda bulunması” gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, aynı 

işverene ait birden çok işyerinden aynı işkolunda yer alanlar toplamda göz önüne 

alınırken; aynı işkolunda bulunmayan işyerlerindeki işçiler sayıya dâhil edilmezler.  

 

 İş Kanunu 18. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, bir işyerinde otuzdan az işçi 

çalışsa da, işverenin bu işyeri ile aynı işkolundaki diğer işyeri veya işyerlerinde 

çalıştırdığı işçi sayısının toplamı otuz veya daha fazla ise bu işyerlerinde iş güvencesi 

hükümleri uygulanır. Böylece bazı işverenlerin, aynı işkolunda olsalar dâhi, iş 

güvencesinden kaçınmak amacıyla her işyerinde otuzdan az işçi çalıştırarak işçileri 

bölmeleri önlenmek istenmektedir. Söz konusu işyerlerinin aynı iş kolunda olmaları 

yeterli olup, ayrıca aynı il sınırları içinde olmaları aranmamaktadır. Bu nedenledir ki, 
                                                 
125 Y. HGK. 11.07.2007 T., 2007/9-549 E., 2007/543 K. sayılı karara göre, “…işçinin şikayeti üzerine 
sigorta müfettişleri işyerinde 6- 7 işçi çalıştığını tespit etmişse de, işverenin başka işyerleri olup 
olmadığı ve başka işyerleri varsa buralarda başka işçilerin çalıştırılıp çalıştırılmadığı mahkemece 
araştırılmalıdır…” Karar için bkz., Yargıtay Kararları Dergisi, C. 34, S. 2, Şubat 2008, s. 189- 190.  
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aynı işverene ait ve aynı işkolunda olan işyerleri farklı illerde bulunsalar da toplamda 

dikkate alınırken; aynı il sınırları içinde yer alan birden çok işyeri farklı işkollarında 

ise, toplam işçi sayısının saptanmasında göz önünde tutulmazlar126. Diğer bir 

ifadeyle, otuz işçinin hesabında aynı işverenin aynı işkolunda olmak suretiyle 

Türkiye’deki tüm işyerlerindeki işçilerinin sayının hesabına katılacağında kuşku 

yoktur. Yargıtay da, işverenin aynı işkolundaki işyerlerindeki toplam işçinin esas 

alınacağını ifade etmektedir127.  

 

 Bu arada hemen hatırlatılmalıdır ki, “aynı işkolu” ölçütünü uygulayabilmek 

ve birden çok işyerindeki işçileri toplayabilmek için, öncelikle birden çok işyerinin 

aynı işverene ait olduğunun tespiti gereklidir. Yargıtay yakın bir tarihte konuyla ilgili 

olarak, aynı şirketler grubunda olsalar dâhi, farklı tüzel kişilere ait işyerlerindeki 

işçilerin sayısının iş güvencesi kapsamına girmede göz önünde bulundurulmasının 

mümkün olmadığı yönünde görüş beyan etmiştir. Bir diğer ifadeyle, salt aralarında 

“organik bağ128” bulunduğundan hareketle, bir gruba ait şirketlerde çalışan işçilerin 

otuz işçi hesabı için yapılacak toplamada göz önünde bulundurulamayacağını dile 

getirmiştir129. Yargıtay’ın görüşünü destekleyen bir görüş ise, kendisine bağlı 

şirketler dışında ayrıca tüzel kişiliği olan holdingler için varılan bu sonucun, tüzel 

kişiliği bulunmayan şirketler grubu için de kabulü gerektiğini, farklı tüzel kişiliklerin 

olduğu işyerlerindeki işçi sayılarının toplanamayacağını savunmuştur130. Doktrinde 

başka bir görüş, tüzel kişilikleri farklı olsa da, aynı işkolunda aynı grubun 

                                                 
126 Şahlanan, (Gazetecinin Korunması), s. 132; Süzek, (İş Hukuku), s. 495- 496; Sarıbay, a.g.e., s. 
49-50; buna karşın; aynı işverene ait aynı işkolundaki birden çok işyerini işverenin suni olarak 
bölmesini engellediği düşünülen bu düzenlemeye rağmen, işverenin aynı işkoluna girdiği halde sırf iş 
güvencesine tabi olmamak için işlerini farklı işkollarında faaliyet gösterecek şekilde bölerek 
yürütmesinin de ihtimal dâhilinde olduğunu öne süren görüş için bkz. Mutlay, a.g.m., s. 502.  
127 “İşletme düzeyinde imzalanan toplu iş sözleşmesinin aynı işverene bağlı aynı işkolunda altı adet 
işyerini kapsaması halinde, 4857 Sayılı Kanun’un 18. maddesinde yer alan 30 işçi kriterinin 
belirlenmesinde bu altı işyerinde çalışan toplam işçi sayısı nazara alınır.” Y. 9. HD. 11.12.2003 T., 
2003/19269 E., 2003/20526 K. sayılı kararı için bkz., Koç, a.g.e., s. 72- 73; Özbek, a.g.e., s. 65; 
Demir, a.g.m., s. 887- 888; benzer şekilde, “otuz işçi sayısının tespitinde işverenin aynı işkolunda 
birden fazla işyerinde çalışan toplam işçi sayısı dikkate alınır.” Y. 9. HD. 10.11.2003 T., 2003/18919 
e., 2003/18913 K. sayılı kararı için bkz., Özbek, a.g.e., s. 68; Çalık, a.g.e., s. 164. 
128 Yargıtay, gruba dâhil işletmeler için “organik bağ” kavramını kullanmış; ancak bu kavramın maddi 
ilişkiyi mi, idari ilişkiyi mi, sosyal ilişkiyi mi anlattığını açıklamamıştır. Bkz., Aktay, (Otuz Sayısının 
Tespiti), s. 62. 
129 Y. 9. HD. 31.03.2008 T., 2007/29950 E., 2008/7008 K. sayılı karar, bkz., Aktay, (Otuz Sayısının 
Tespiti), s. 62; aynı karar, Çelik, (Otuz İşçi Belirleme), s. 128. 
130 Çelik, (Otuz İşçi Belirleme), s. 133- 134. 
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oluşturduğu, sahiplikleri aynı kaynağa dayanan işyerleri ve işletmelerin 

bulunabileceğini; “grup” olgusunun zaten mülkiyetin aynı merkezden 

yönlendirildiği, sahipliğin aynı merkeze bağlanabileceği işyerleri ve işletmeler, hatta 

farklı tüzel kişilikler, söz konusu olduğunda ortaya çıktığını ifade etmektedir. Bu 

görüşe göre; İş Kanunu 18/4’deki düzenlemeyle, “aynı işkolunda işyerleri 

sahipliğinin aynı olması” amaçlanmaktadır. Aynı gruptan anlaşılması gereken de, 

aynı işverenin mülkiyetindeki işyerleri ve işletmelerdir. Aksinin kabulü, farklı 

işverenlerin aynı işkolunda işbirliği yaptığı işverenlerle bir grup oluşturması demek 

olur ki bu mümkün değildir ve kanunun amacıyla da bağdaşmaz131. Bizce de, “aynı 

işkolu” kriterini getiren kanun düzenlemesinde anlatılmak istenen, bir şirketler grubu 

altında birden çok işyeri söz konusu olduğunda, bunların aynı işverene ait olmasıdır. 

Aynı grupta birden çok işyeri var ise, aynı işverene aidiyetliği mülkiyetin aynı 

işverene ait olup olmamasına göre değerlendirmek uygun olacaktır. 

 

 Aynı işverene ait olduğu belirlenen birden çok işyeri söz konusu olduğunda 

aranacak “aynı işkolu” ölçütü, uygulamada işkollarına hangi işlerin girdiği, 

işkollarının aynı olup olmadığının nasıl belirleneceği ve işkolu tespitinin neye göre 

yapılacağı sorunlarını da beraberinde getirmektedir.  

 

 Toplu İş Hukuku’na ait bir kavram olarak tanıdığımız “işkolu” kavramı, 

Sendikalar Kanunu’nun 60. maddesinde yer almakta ve bu kanun maddesine 

dayanarak çıkarılan 1983 tarihli “İşkolları Tüzüğü132” ile içerik kazanmaktadır. 

Gerek Sendikalar Kanunu 60. maddenin 2. fıkrası, gerekse tüzüğün 3. maddesi gereği 

bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler, asıl işin dâhil olduğu işkolundan 

sayılmaktadır133. Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu iktisadi faaliyetlerin 

uluslararası tasnifine göre İşkolları Tüzüğü’ne ekli listede gösterildiği şekilde 

                                                 
131 Aktay, (Otuz Sayısının Tespiti), s. 63. 
132 “İşkolları Tüzüğü,” Bakanlar Kurulu Karar Tarih ve No: 10.11.1983- 83/7376; Resmi Gazete Tarih 
ve No: 06.12.1983- 18243; (Çevrimiçi) http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5129.html, 04 Eylül 
2009. 
133 Hatırlatmak gerekir ki, işverene ait birden çok işyerinin aynı işkolunda olup olmadığı 
işyerlerindeki asıl işe göre belirlenir. Buna karşılık, işyerindeki otuz işçinin tespitinde işçilerin ne iş 
yaptığının bir önemi bulunmamaktadır. Yani, aynı iş kolunun tespitinde asıl iş – yardımcı iş önem arz 
ederken; otuz sayısının tespitinde o işyerindeki işçilerin ne iş yaptığının önemi olmaksızın, tüm işçiler 
dikkate alınır. Bkz., Sarıbay, a.g.e., s. 50- 51. 
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sınıflanmaktadır. Buna rağmen bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda 

anlaşmazlık çıkması halinde ilgililerin başvurusu üzerine işkolu, o işyerinde 

yürütülen işin niteliğine göre Çalışma Bakanlığı tarafından tespit edilir. İşkolları 

Tüzüğü’nde sıra, bölüm ve gruplar halinde yirmi sekiz adet işkolu belirlenmiştir134. 

İşkolları konusunu bir örnekle açıklamak gerekirse; bir işverenin konfeksiyon 

atölyesinde yirmi beş işçinin çalıştığı, aynı işverenin gıda ve ihtiyaç maddelerinin 

satışının yapıldığı marketinde ise beş işçinin istihdam edildiği düşünüldüğünde, biri 

İşkolları Tüzüğü’nün ekli listesinde altıncı sırada yer alan “dokuma” işkolu; diğeri 

ise dört numaralı “gıda sanayi” işkolunda yer alan iki işyerindeki hiçbir işçi, 

toplamda otuz işçiyi bulsa dahi farklı işkollarında olduğundan işçilerin 

toplanamaması sebebiyle iş güvencesinden yararlanamayacaktır135. Başka bir örnek 

ise, işveren (A)’nın Adana’da on, Denizli’de on üç, Eskişehir’de sekiz işçisinin 

çalıştığı üç ayrı dokuma ya da gıda marketi olması halinde, işyerleri farklı illerde 

bulunsalar da, üçü de aynı (dokuma ya da gıda) işkolunda faaliyet gösterdiğinden 

toplamda işçi sayısı otuzu aştığından her bir işyerindeki işçilerin iş güvencesinden 

yararlanacağı şeklindedir. Buna karşın, bu işyerlerinden biri gıda, diğeri metal, bir 

diğeri inşaat işkolunda olursa işçi sayısı toplanamayacağından, her bir işyerinde tek 

başına otuz sayısına ulaşmak gerekecektir136. Konuyla ilgili yargı uygulamalarına 

bakıldığında ise, Yargıtay’ın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak o ilde 

faaliyet gösteren ilköğretim okulunda çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanıp 

yararlanamayacağı konusunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ilköğretim 

okullarının birlikte ele alınıp otuz işçi sayısının bunlardaki toplam işçi sayısına göre 

sağlanıp sağlanmadığına bakılması yönünde bir kararı olduğu görülmektedir137. 

Yargıtay aynı uygulamayı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile 

ilgili olan başka bir kararda da sürdürmüştür. Otuz işçi ölçütünde, sadece merkezdeki 

                                                 
134 İşkollarının içini dolduran işler için bkz. İşkolları Tüzüğü, İşkolları başlıklı Ekli Liste, 
(Çevrimiçi)  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5129.html, 04 Eylül 2009. 
135 Örnek için bkz., İnciroğlu, a.g.e., s. 170. 
136 Akyiğit, (İşe İade), s. 214; aynı yazar, (İş Hukuku), s. 222- 223; aynı yazar, (İşçinin Ölümü), s. 
3. 
137 Y. 9. HD. 11.12.2003 T. 2003/19269 E., 2003/20526 K. sayılı kararı, bkz., Akyiğit, (İşe İade), s. 
124; aynı kararın incelenmesi hakkında bkz., Tankut Centel, “İş Güvencesine Tabi Olacak 
İşyerlerinde Çalışan İşçi Sayısının Hesabı (Karar İncelemesi),” (Çevrimiçi) 
http://www.tekstilisveren.org.tr/dergi/2004/mart/hukuk.html, 07 Mart 2009. 
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işçi sayısıyla yetinilmeyip, merkeze bağlı tüm Tarım Kredi Kooperatiflerindeki işçi 

sayısının otuzu aşıp aşmadığına bakılması gerektiğini vurgulamıştır138.  

 

 Yargıtay kararlarıyla da desteklenen “aynı işkolu” ölçütünü arayan İş 

Kanunu, ne yazık ki, işkolunun nasıl tespit edileceğine ilişkin bir düzenleme 

yapmamıştır. İşveren, bir işçisinin çalıştığı yerin işçinin iddia ettiği işkolunda 

olmadığı yönünde bir savunma yaparsa, işkolunun tespitinin hangi düzenleme esas 

alınarak yapılacağı bir sorun teşkil eder. Sendikalar Kanunu anlamında bir işkolu 

tespiti mi yapılacağı, yoksa konuya özgü başka bir tespit mi bulunacağı, ya da 

bekletici meseleyle mi çözüme varılacağı birer sorudur.  

 

 İşyerlerinin muvazaalı olarak farklı işkollarına giriyormuş gibi bölündüğü 

iddiası söz konusu olduğunda, işkolu tespitinin bekletici mesele yapılarak işyerinin 

girdiği işkolunun tespit edileceği ve muvazaanın varlığı halinde otuz işçi ölçütünün 

toplama göre dikkate alınacağı doktrinde ifade edilmektedir139. Bunun dışında ise, iş 

güvencesi konusunda işkolu tespitiyle ilgili başkaca bir sistem öngörülmediğinden, 

işkolu tespiti, Sendikalar Kanunu hükümlerinden hareketle saptanacaktır140. Biz de, 

muvazaa iddiası halinde sorunun bekletici mesele yapılarak sonucun beklenmesi, 

sonrasında ise işkolunun tespiti için, hukukumuzda ayrı bir düzenleme söz konusu 

olmadığından, işkolu kavramının ait olduğu Sendikalar Kanunu ve kanun uyarınca 

çıkarılan İşkolları Tüzüğü ve ekli listesinin dikkate alınması gerektiğini 

düşünmekteyiz.   

 

 Söz konusu tespit sorunları aslında toplu iş hukukuna ait bir kavram olan 

“işkolu” kavramının bireysel iş hukuku içine dâhil edilmesinin yanlışlığını ortaya 

koymaya yetmektedir. Bir başka iş güvencesinden yararlanma koşulu olan “en az altı 

aylık kıdem” belirlenmesinde aranmayan “aynı işkolu” esasının, “otuz işçi ölçütü” 

için, tek bir işyeri bulunan hallerde dikkate alınmayıp, birden çok işyerinin varlığı 

                                                 
138 Y. 9. HD. 10.11.2003 T., 2003/ 18919 E., 2003/ 18913 K. sayılı karar, bkz. Akyiğit, (İşe İade), s. 
214. 
139 Bekletici mesele görüşünü savunan Öner Eyrenci ve Cevdet İlhan günay’ın görüşleri için; Sarıbay, 
a.g.e., s. 49- 50. 
140 Akyiğit, (İşe İade), s. 214. 
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halinde adeta bir ön koşul olarak aranması da bizce anlamsız şekilde 

düşündürücüdür. Nitekim doktrinde çoğunluk da, farklı işkollarındaki işçilerin sırf bu 

gerekçeyle sayılarının toplamda dikkate alınamamasını iş güvencesinden 

yararlanacak işçi sayısına bir sınırlama olarak görmekte, “aynı işkolu” esasının 

isabetli olmadığını ve kanun metninden çıkarılması gerektiğini haklı olarak dile 

getirmektedir141.  

 
iii. SAYININ ZAMAN BAKIMINDAN BELİRLENMESİ 

 
 Otuz işçi ölçütünde diğer bir konu da, otuz işçi sayısının hangi ana göre 

belirleneceği meselesidir. Gerçekten de, işyerindeki işçi sayısının işe yani alımlar, 

işten çıkarmalar, işçinin ölümü gibi sebeplerle değişkenlik gösterme ihtimalleri göz 

önüne alındığında, otuz işçi sayısının mevcudiyetinin hangi anda aranacağı önem 

kazanır. İş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için işyerinde otuz ve üzerinde işçi 

çalıştırma ölçütü getiren kanun, bu sayının tespitinin hangi zaman diliminde 

yapılması gerektiğine bir açıklık getirmemiştir. Hal böyle olunca doktrinde konuyla 

ilgili tartışma götürür şekilde farklı görüşler hâsıl olmuştur.  

 

 Görüşlerden ilki, Yargıtay’ın da desteklediği üzere çoğunluk tarafından 

savunulan, iş sözleşmesinin işverence feshedildiği tarihteki işçi sayısının esas 

alınmasını, fesih anından sonraki değişikliklerin sayıyı etkilememesini ileri süren 

görüştür142.  

                                                 
141 Sarıbay, a.g.e., s. 48; “işkolu” sözcüğünün kanuna konmasını talihsizlik olarak gören görüş için 
bkz., Bilgili, a.g.e., s. 19;  “aynı işkolunda” ibaresinin kanundan çıkarılması görüşü için bkz., Aktay, 
Arıcı, Senyen, a.g.e., s. 183; Nuri Çelik, İş Güvencesi, (İş Güvencesi), İstanbul, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Yayınları, 2003, 2003/3, s. 20; Çelik, (Dersler), s. 214. Bu görüşe karşın; aynı 
işkolundaki işyerlerinin birleştirilmesinin, iş güvencesine getirilen otuz işçi ölçütünü yumuşatan bir 
düzenleme olduğunu; zira bu birleşmeyle iş güvencesinden yararlanan işçi sayısının arttığını düşünen 
görüş de mevcuttur. Bkz., Ekonomi, (Feshe Karşı Koruma), s. 35. 

142 Y. 9 HD. 18.10.2004 T., 2004/26855 E., 2004/… K. sayılı karar, bkz., Bilgili, a.g.e., s. 20; Y. 9 
HD., 05.07.2005 T., 2005/17838 E., 2005/ 23813 K. sayılı karar, bkz., Süzek, (İş Hukuku), s. 496; Y. 
9 HD. 11.12.2003 T., 2003/19269 E., 2003/20526 K. sayılı karar, bkz., Süzek, (İş Hukuku), s. 496 ve 
Çelik, (Dersler), s. 214 ve İnciroğlu, a.g.e., s. 169; Çalık, a.g.e., s. 163;  Y. 9 HD. 08.04.2004 T., 
2004/7166 E., 2004/ 7634 K. sayılı karar; Y. 9 HD., 26.01.2005 T., 2005/30907 E., 2005/1534 K. 
sayılı karar, bkz., Demir, a.g.m., s. 888; Y. 9 HD., 24.01.2005 T., 2004/30909 E., 2005/ 1536 K. sayılı 
karar, Y. 9 HD., 28.11.2005 T., 2005/34667 E., 2005/37461 K. sayılı karar, bkz., Sarıbay, a.g.e., s. 58; 
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 Doktrinde ikinci bir görüş, feshi bildiriminin işçiye tebliğ edildiği tarihe 

bakmak gerektiğini ifade etmektedir. Eğer yazılı değil, sözlü veya fiili fesih yoluna 

gidilmişse, bunun işçiye bildirildiği tarihe bakılmalıdır. İşveren işçiye önel vererek 

feshe gittiğinde de sistem bu olmalıdır, önelin bitip feshin gerçekleştiği tarihteki sayı 

dikkate alınmamalıdır143.  

 

 Üçüncü grup görüşe göre ise, sayının tespitinde ilk bakışta iş sözleşmesinin 

işveren tarafından feshedildiği tarihi kabul etmek gerektiği düşünülebilirse de, 

işletme kapasitesine göre, o işyerinin normal işleyebilmesi için, fesih sırasında en az 

otuz işçinin çalışmasının gerekli olması yeterli görülmelidir. Fesih tarihinde 

işyerinde otuzdan az işçi görülüyor olmasına karşın, işçi o işyerinin normal 

işleyebilmesi için orada en az otuz işçi olması gerektiğini ispat ederse, fesih tarihinde 

fiilen işyerinde otuzdan az işçi görünse de, işyeri sayı bakımından iş güvencesi 

kapsamında sayılmalıdır. Aksinin kabulü, çeşitli sebeplerle fesih tarihinde işçi 

sayısındaki değişmelerden dolayı işçileri iş güvencesi kapsamı dışına itmek olur ki, 

bu durum işçinin korunması ilkesiyle bağdaşmaz. İşçinin yapacağı ispatın yalnızca 

fesih tarihinde otuzdan az işçi olduğu durumlarda ortaya çıkacağı, fesih tarihinde 

işyerinde zaten en az otuz işçi çalıştırılıyor ise, bir incelemeye, ispata gerek olmadığı 

da ayrıca bilinmelidir. Özetle, bu grup görüş fesih tarihindeki görünen sayıyla bağlı 

kalmayıp, o işyeri için normalde düzenli şekilde olması gereken sayının esas 

alınmasını ve işyerinin niteliğinin sayının otuz ve üzerinde olmasını gerekli kıldığı 

hallerde, fesih anında sayı otuzdan az olsa da, iş güvencesi hükümlerini uygulamayı 

savunmaktadır. Feshe maruz kalan işçiyi rastlantısal sayının sonuçlarıyla karşı 

                                                                                                                                          
İnciroğlu, a.g.e., s. 169; Aktay, Arıcı, Senyen, a.g.e., s. 183; Eyrenci, a.g.m., s. 32;  Eyrenci, Taşkent, 
Ulucan, a.g.e., s. 164- 165; Uçum, (Seminer Notları), s. 134; Tahsin Sınav, “İş Güvencesinin 
Kapsamı,” 09 Haziran 2003 tarihli yazısı, (Çevrimiçi) 
http://yenisafak.com.tr/arsiv/2003/haziran/09/tsinav.html, 12 Şubat 2009; Murat Kandemir, “İş 
Güvencesi Kapsamındaki İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi,” S. 6, Eylül 2005, s. 320, 
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, (Çevrimiçi) 
http://www.akader.info/sbard/sayilar/2005Eylul/7.pdf, 12 Eylül 2009. 

143 Akyiğit, (İşe İade), s. 215,; aynı yazar, (İş Kanunu Şerhi), s. 784. 
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karşıya bırakmamak için, fesihten önceki personel sayısı ile olası gelişmelerin 

gerektirdiği personele de bakarak bir sonuca varılmalıdır144.  

 

 Söz konusu görüş içinde daha detaylı açıklamalara ve önceki görüşlere karşı 

eleştirilere sahip yaklaşım145 görüşünü şöyle kuvvetlendirmektedir: Sayı ölçütünü 

sadece fesih tarihindeki işçi sayısıyla belirlemeye çalışmak, işçi sayısının tesadüflere 

bağlı şekilde tespiti sonucu doğurur. Oysa bazen işçinin, bazen işverenin, bazen her 

ikisinin iradesiyle veya iradeler dışındaki etkilerle sayının azalması veya artması 

mümkündür. Bu değişime bağlı olarak işçileri iş güvencesi kurumu kapsamına dâhil 

etmek veya kapsamdan çıkarmak kabul edilebilir değildir. İşyerinde otuz işçi 

çalışmaktayken, birinin iş ilişkisi ölümle, diğerininki fesihle, bir diğerininki işten 

kendi isteğiyle ayrılması sonucu sona ererse, sayı birden otuzun altına inecektir. Otuz 

sayısına ulaşana değin o işyerindeki diğer işçileri iş güvencesinden mahrum 

bırakmak düşünülemez.  

 

 Aynı yaklaşım, fesih tarihini savunan görüşün fesih tarihinden, fesih 

bildiriminin yapıldığı tarihi mi, yoksa feshin işçiye ulaştığı tarihi mi kastettiğini 

açıklamadığını dile getirerek, fesih tarihi denildiğinde fesih bildiriminin karşı tarafa 

ulaştığı tarihin anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir. Hatta böyle anlamanın bile 

bazen işçiler için tesadüflere bağlı bir kayıp doğurmaya engel olmadığına da 

değinmeden geçmemektedir. Şöyle ki; işveren otuz işçinin çalıştığı bir işyerinde dört 

işçisinin sözleşmesini feshediyorsa, işçilere aynı tarihi taşıyan bildirimler gönderse 

de, bunlardan üçü aynı tarihte karşı tarafa ulaşırken, biri yolda gecikme sebebiyle üç 

gün sonra ulaştığında, ulaşma anında işçi sayısı yirmi dokuza inmiş olacağından, o 

tarihte dördüncü işçinin iş güvencesinden yararlanamaması söz konusu olur. Bu 

durumda da, işçi sayısı ölçütünde, başka bir esasa dayanmadan sadece fesih 

bildiriminin ulaştığı tarihe bakmak iş güvencesi kurumuna uygun düşmemektedir. 

Aynı şey, işçi sayısı için sözleşmenin sona erdiği tarihin esas alındığı ve bildirim 

süresi içinde işçinin çalıştırıldığı halde, işçilerin farklı bildirim sürelerinden dolayı iş 
                                                 
144 Ekonomi, (Feshe Karşı Koruma), s. 37 vd.; Soyer, a.g.m., s. 42; Günay, (İş Davaları), s. 1133; 
Mutlay, a.g.m., s. 504; Koç, a.g.e., s. 74; Kılıçoğlu, (Kanun Yorumu), s. 109; Sarıbay, a.g.e., s. 56 
vd.; Göktaş, a.g.m., s. 24. 
145 Münir Ekonomi, (Feshe Karşı Koruma), s. 37 vd.  
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güvencesi dışında bırakılmaları durumunda da söz konusu olacaktır. Tüm bu 

sebeplerle, otuz işçi ölçütünde salt fesih tarihi ya da feshin tebliğ tarihinin esas 

alınması yerinde bir tespit değildir. Uygun olanı, genel işçi sayısındaki anlık 

değişimlerin otuz işçi ölçütünde ve iş güvencesinden yararlanmada bir olumsuzluk 

yaratmamasını sağlamaktır. Bu açıdan, sayının tespitinde aranan ölçüt, işyerinin 

normal işleyebilmesi için işyerinde en az otuz işçinin çalışmasının gerekmesi ve bu 

gerekliliğin iş sözleşmesinin feshedildiği, ki bundan anlaşılması gereken bildirimin 

işçiye ulaştığı tarihtir, tarihte de var olmasıdır146.  

 

 Doktrinde söz konusu yaklaşıma, işyerinde normal işleyiş için düzenli şekilde 

yasal yeter sayıda işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespitinin zorluğu147 ve işverenin 

“işletme hakkı” çerçevesindeki uygulamalarının kendi aleyhine sonuçlanabilecek 

olması148 noktalarında karşı çıkan görüşler mevcuttur. Oysa normal işleyiş için 

gereken sayıyı temel alan görüş, sadece fesih tarihindeki sayıya bakmaktansa normal 

işleyiş açısından gereken sayıya bakılmasının, işvereni bu ihtiyacı karşılamak için 

işçi alımında bir planlama yapmaya sevk edeceğine inanmaktadır. Ayrıca tespit 

yapılırken işyerindeki yıllık ortalama işçi sayısına bakılmayacağını; promosyon, 

mevsim sonu satışlar, fuarlar gibi işçi sayısında artış olan zamanlar ile toplu izin 

kullandırma, kısa süreli çalışma, mali güçlük sebebiyle ücretsiz izin gibi işçi 

sayısının azaldığı dönemlerin işçi sayısı ölçütünde etkili olmayacağını, önemli olanın 

işyerinin normal faaliyeti için çalıştırılması gereken sayı olduğunu, geçici artış ve 

azalmaların etkisinin dikkate alınmayacağını ifade etmektedir149.  

 

 Üçüncü grup görüşün aradığı normal işleyiş için gereken sayı ölçütünü 

işverenin “işletme hakkı”na ihlal sayarak karşı çıkan görüşe göre, çözüm MK. md. 

2’ye göre bulunmalıdır. İşverenin işyeri, iş organizasyonunun büyüklüğü daha fazla 

üretimi sağlayabilecek kapasitede olduğu halde, işveren ticari sebeplerle daha az 

üretimi hedefliyor ve olağandan az işçi çalıştırıyorsa bu işyerinde otuz işçi ölçütünün 

sağlanmadığı kabul edilerek iş güvencesi hükümleri uygulanmamalıdır. Aksi 
                                                 
146 Ekonomi, (Feshe Karşı Koruma), s. 38- 39. 
147 Akyiğit, (İşe İade), s. 215. 
148 Sarıbay, a.g.e., s. 58.  
149 Ekonomi, (Feshe Karşı Koruma), s. 39- 40. 
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takdirde, işverenin işletme hakkı hiçe sayılmış olacaktır. Buna karşın, işveren iş 

güvencesi hükümlerini dolanmak maksadıyla mevcut işçileri yoğun tempoda 

çalıştırarak sürekli fazla mesai yaptırıyor ve işçi sayısını otuzun altında tutuyorsa, bu 

durumda normal işleyiş için en az otuz işçi gerektiği kabul edilmeli ve fesih 

bildiriminin işçiye tebliğ edildiği tarihte otuz işçi varmış gibi iş güvencesi 

uygulanmalıdır150. 

 

 Doktrindeki bir diğer açıklama ise, konuya işe iade taleplerinde dava açma 

süresinin başlangıcının tespiti ile otuz işçi ölçütünün tespiti ilişkisinden yaklaşmakta 

ve Yargıtay’ın da katıldığı birinci grup görüşe cevap vermektedir. Şöyle ki; İş 

Kanunu’nun 20. maddesindeki “iş sözleşmesi feshedilen işçi, (...) fesih bildiriminin 

tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.” düzenlemesi, 

dava açma süresinin iş ilişkisini (iş sözleşmesini) hukuken ve fiilen sona erdiren 

fesih bildiriminin tebliğinden itibaren başlaması şeklinde anlaşılmalıdır. Dava açma 

süresinin iş ilişkisi devam ederken başlaması mümkün değildir. Buna karşın, süreli 

fesihlerde iş ilişkisi fesih durumunun işçiye bildirilmesiyle değil, işçinin kıdemine 

göre değişen bildirim sürelerinin dolmasıyla son bulmaktadır. Bu durumda İş 

Kanunu 20. maddesindeki düzenlemede lafza bağlı kalarak, dava açma süresini fesih 

bildiriminin işçiye tebliği anından itibaren başlatmak, süreli fesihlerde iş ilişkisi 

devam etmekteyken işçiye dava açma imkânı tanımak anlamına gelir. Bu durum ise 

hukuki sorunlar yaratmanın yanında, hükmün kendi içinde tutarsızlığına da yol açar; 

zira işçi iş ilişkisi sürerken dava açtığında, “iş sözleşmesi feshedilmiş işçi” 

konumunda olmayacağından, madde metninde geçen “fesih” ifadesi karşılığını 

bulmamış olur. Usul hukuku açısından da, henüz doğmamış hakkı dava etmek 

mümkün olmadığına göre, fesih bildiriminin tebliği değil, bildirim süresinin 

dolmasıyla fiilen ve hukuken sona ermiş bir iş ilişkisi bekleyip dava açmak en 

uygunudur.  

 

 Otuz işçi sayısının tespiti tarihi açısından ilk akla gelen Yargıtay kararlarının 

da desteklediği üzere, birinci grubun görüşü olan, fesih anındaki, yani iş ilişkisinin 

                                                 
150 Sarıbay, a.g.e., s. 58. 
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hukuken ve fiilen bittiği tarihteki, sayıya bakmak olabilir. Ne var ki, dava açma 

süresinin başlangıcına ilişkin yukarıdaki mantıktan yola çıkıldığında, süreli 

fesihlerde dava açma süresini henüz iş ilişkisi bitmeden başlatıp, otuz sayısının 

tespitini fesih tarihinde yapmak arasında bir uyum sağlanamaz. Böylece örneğin dört 

haftadan fazla bildirim süresi olan bir işçi de henüz daha fesih gerçekleşmeden dava 

açmak zorunda bırakılmış olur. Henüz fesih gerçekleşmediği için, fesih tarihinde o 

işyerinde en az otuz işçinin olup olmadığı da bilinemediğinden dava şartı 

gerçekleşmediği için dava reddedilir. Oysa dava açıldığı tarihte otuz işçi sayısının 

bilinebilir olması gereklidir ki, davanın esasına girilebilsin. Bu durum karşısında 

süreli fesihlerde dava açma süresini iş ilişkisi devam ederken başlatan görüşün, bu 

görüşünün tutarlı olabilmesi için, işçi sayısı bakımından da bildirim sürelerini 

başlatan tebligat tarihindeki işçi sayısına bakılması gerektiğini savunması gerekir. 

Aksi halde ihbar öneli fazla olan işçilerin işe iade davası açma haklarını kullanmaları 

olanaksız hale gelecektir. Bu konuyla ilgili ileri sürülebilecek önemli bir itiraz ancak 

şu olabilir: Süreli fesihlerde hem işçi sayısı bakımından, hem de dava açma süresinin 

başlangıcı bakımından fesih tarihi esas alınırsa; dava açmak için feshin 

gerçekleşmesini bekleyen işçinin bildirim süresi içinde, işveren başka işçilerin iş 

sözleşmelerini peşin ödeme suretiyle feshederek, işyerinde sayıyı otuzun altına 

düşürebilir ve söz konusu işçiyi iş güvencesinden yoksun bırakabilir. Bu itiraz haklı 

olmakla birlikte, bu tarz bir davranış fesih hakkının tipik bir kötüye kullanımı olduğu 

için zaten kanun korumasından yararlanamayacaktır. O halde sayı otuzun altında 

görünse de, kötü niyet korunmayacağından işçi iş güvencesinden yararlanmaya 

devam edecektir ve bir sorun oluşmayacaktır. Asıl sorun olan, kötü niyet olmadan 

yapılan bir fesihte bildirim süresini bekleyen işçinin iş güvencesinden yoksun kalma 

olasılığıdır. Bunu korumak için de, dava açma süresini iş ilişkisi devam ederken 

başlatan görüşün, işçi sayısının saptanacağı tarihi de fesih tarihi değil, işverenin fesih 

iradesini açıkladığı tarih olarak kabul etmesi zaruridir. Sonuç olarak, otuz sayısının 

tespitinde işverenin fesih iradesini açıkladığı tarihi esas almak yanlış olmamakla 

birlikte, en isabetli çözüm; işverenin fesih iradesinin ortaya çıktığı tarih ile fesih 

tarihi arasındaki dönemi tümüyle dikkate almaktır151.  

                                                 
151 Tüm açıklamalar için bkz., Mehmet Uçum, “İşe İade Taleplerinde Dava Açma Süresinin 
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 Biz bunca tartışmanın ortasında, işçinin korunması ilkesi gereği işçi lehine 

olan yolun tercihinden yanayız. Buna karşın, işyerindeki işçi sayısının her an 

değişmesinin ihtimal dâhilinde olduğu gerçeği ve doktrindeki tartışmalar ışığında 

hangi aşamanın dikkate alınmasının işçinin daha lehine olacağının tespitinin 

neredeyse imkânsız olduğu da görünmektedir. İşçinin lehine olacağı düşünülen bir 

aşamanın, işçi sayısının değişik sebeplerle azalması sonucu işçinin aleyhine dönerek, 

işçiyi güvence kapsamı dışında bırakması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle, somut 

olayın özelliği karşısında katı bir kural sayılmamakla birlikte, yine işçinin lehine 

olması açısından alternatifli bir yolu tercih etmekten yanayız. Buna göre, altı aylık 

kıdem tespitinde de olduğu gibi, feshin işçiye ulaşma anındaki sayının esas 

alınmasını, ancak bir kayıtla kabul etmekteyiz. Feshin işçiye ulaştığı anda işyerindeki 

sayı otuzun üzerinde ise, hiçbir işverenin sayıyı otuzun altında olduğu halde otuzun 

üzerinde göstermeyeceği mutlak olduğundan, bu görünen sayının gerçek olduğunun 

kabulü ile bu sayı esas alınmalıdır. Feshin işçiye ulaştığı anda işyerinde görünen sayı 

otuzun altında olduğunda ise, sayının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının 

araştırılmasına gidilmelidir. Bu araştırmada, işverenin gerçekte işyerindeki sayı 

otuzun üzerinde olması gerektiği halde, yakın bir tarihte muvazaalı bir işlemle 

sayının düşmesine sebep olup olmadığı ya da o işyerindeki işin otuzun altında işçiyle 

yapılmasının mümkün olup olmadığı veya işverenin sırf iş güvencesinden kaçmak 

amacıyla kötü niyetini yansıtır tavrının olup olmadığının üzerinde durulmalı ve 

sonuçta sayının gerçek değeri tespit edilerek bir karara varılmalıdır. Sayının feshin 

işçiye ulaşma anında düşük olması işverenin bilgisi dahilinde yapılan bilinçli bir kötü 

niyet hali ise, feshin işçiye ulaşması anından önceki yüksek sayı iş güvencesinin 

uygulanması bakımından temel alınmalıdır.  

 

(2) OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN YERİNDELİĞİ VE NİSPİ EMREDİCİLİĞİ  

 

 İş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için aranan “otuz ve üzeri (tarım 

işlerinde ise elli üzeri) işçi çalıştırma” koşulu, yukarıda yer verdiğimiz üzere birçok 

                                                                                                                                          
Başlangıcına İlişkin Sorunlar,” (Dava Süresi),  (Çevrimiçi), 
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_888.htm, 12 Eylül 2009.  
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noktada farklı görüşlere sahne olmasının yanında, otuz sayısının yerindeliği 

konusunda da eleştirilere maruz kalmaktadır.  

 

 İş güvencesinin yer bakımından uygulama alanını belirleyen ve getirdiği sayı 

sınırı ile aslında bu alanı büyük ölçüde daraltan “otuz ve üzeri işçi çalıştırma” 

koşulunun, kendisine ilk olarak 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’ni gerekçe göstermeye 

çalıştığı gözden kaçmamaktadır. Gerçekten, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin 2/5 

maddesi, “istihdam eden işletmenin büyüklüğü veya niteliği açısından esaslı sorunlar 

bulunan durumlarda, istihdam olunanlardan sınırlı bir kategorinin, gerektiği takdirde, 

feshe karşı koruma kapsamı dışında bırakılabileceğini” düzenlemiştir. Bu sebeple, 

158 Sayılı Sözleşme’nin ölçütleri dâhilinde olduğu sürece, iş güvencesinden 

yararlanmada işçi sayısı koşulu getirmek, kural olarak bu sözleşmeye aykırılık 

oluşturmayacağından152 böyle bir gerekçe genel olarak kabul edilebilir. Sözleşme’nin 

taraflarından olan ülkemiz düzenlemelerinde de, işveren lehine getirilen bu imkân 

dikkate alınmış ve bir kısım işçileri iş güvencesi dışında bırakacak şekilde sayısal bir 

sınır var edilmiştir.  

 

 Ülkemize 4773 sayılı Kanun’la yasal olarak ilk kez giren iş güvencesinin, 

daha kanun taslağından başlanarak hep sayı sınırına maruz kaldığı bir gerçektir. İşçi 

sayısına yönelik böyle bir sınırın başından itibaren var oluşu, “ülkemiz açısından 

sayısal bir sınıra her zaman gerek var mıdır?” sorusunu öncelikle akla getirse de, 

ülkenin sosyal, ekonomik gerçekleri ve ihtiyaçları gerektirdiği ölçüde, makul bir 

koşul olarak sayı sınırı konmasında 158 Sayılı Sözleşme gereğince de bir sakınca 

bulunmadığı ifade edilmelidir. Ayrıca, iş güvencesi uygulamasında sayıya bir sınır 

getirmenin; küçük işletmeleri, esnaf ve sanatkâr boyutundaki işyerlerini feshe karşı 

korumanın ağır sayılabilecek sonuçlarıyla karşı karşıya bırakmamak, istihdamda 

azalmaya yol açmamak için gerekli olduğu ve işçi işveren ilişkilerinin daha sıkı 

yürüdüğü küçük işyerlerinde düzeni bozan işçinin basit bir usulle işten çıkarılmasının 

daha uygun olabileceği153 de hatırlatılmalıdır. 

                                                 
152 Sarıbay, a.g.e., s. 59. 
153 Mutlay, a.g.m., s. 501; Sarıbay, a.g.e., s. 59; Soyer, a.g.m., s. 38; Alp, a.g.m., s. 6; (Çevrimiçi) 
http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz5-1/PDF/alp1.pdf, 25 Ağustos 2010. 
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 Getirilen sayı sınırının 4773 sayılı Kanun’un taslağında “on ve üzeri işçi” 

olarak belirlenmesi ve taslağın bu haliyle kanunlaşması, öncelikle “on” sayısının 

yerindeliğini sorgulatmıştır.  Sınırın, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve çalışma hakkına 

aykırılık teşkil edip etmediği işçilerin bakış açısını oluştururken; sayının düşüklüğü 

nedeniyle çok sayıda işletmenin iş güvencesi kapsamına girmesinin olumsuz olduğu 

işverenlerce o dönemin tartışma konusu olmuştur.  

 

 Bu sınırlamanın ülkemiz koşullarında ciddi sorunlar yaratacağını, on ve üzeri 

işçi çalıştıran işyerlerinde işçilerden zorunlu tasarruf kesintisi yapılmasını 

düzenleyen zorunlu tasarrufa 3417 sayılı Kanun’un ve getirdiği sayısal sınır 

nedeniyle Konut Edindirme Yardımına İlişkin Kanun’daki sayısal sınırın Anayasa 

Mahkemesi’nce eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle iptal edildiklerini ve aynı sonucun 

on işçi ölçütü için de doğabileceğini öne süren görüşler olmuştur154. Buna karşın, on 

işçiye dayalı 4773 sayılı Kanun’daki esasın, küçük işyerlerinin yapısal ve iktisadi 

özelliklerinin yarattığı farklılığa dayandığı göz önüne alınarak eşitlik ilkesine ters 

düşmediğini, objektif olduğunu; aynı şekilde bu sınır nedeniyle iş güvencesi kapsamı 

dışında kalanların tamamen güvencesiz kalmadıklarını, kötü niyetli fesihlerde dava 

açmak ve tazminat istemek haklarına sahip olduklarından on sınırının Anayasa’daki 

çalışma hakkına da aykırılık oluşturmadığını savunan görüşler de doktrinde yer 

almıştır155.  

 

 4773 sayılı Kanun zamanında işçiler tarafından on işçi ölçütü dâhi fazla 

bulunarak eleştirilip, sayının beş işçiye inmesi beklenirken; 4857 sayılı İş Kanunu ile 

sayının otuza çıkarılması eleştirileri daha da yoğunlaştırmıştır. Otuz ölçütünün 

yüksek ve haksız bir ölçüt olduğu iş hukuku ile ilgili uzmanlar arasında baskın bir 

görüş olarak kendini göstermektedir156. Nitekim doktrinde çoğunluk görüşü, bu 

ölçütün arttırılmasıyla otuz sayısının orta ölçekli işyerlerini de içine alarak 

                                                 
154 Çelik, (Dersler), s. 213; Sarıbay, a.g.e., s. 60; Mutlay, a.g.m., s. 501. 
155 Çelik, (Dersler), s. 213; Sarıbay, a.g.e., s. 60; aynı yönde görüşler; Süleyman Başterzi, “4857 
Sayılı İş Kanununa Göre İş Güvencesi Kurallarının Uygulama Alanı ve İstihdama Etkisi”, A. Can 
Tuncay’a Armağan, İstanbul, 2005, s. 630; Çelik, (İş Güvencesi), s. 19. 
156 Bilgili, a.g.e., s. 24. 
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ülkemizdeki işyerlerinin neredeyse yarısını iş güvencesi kapsamı dışında bıraktığını, 

böyle bir düzenlemenin küçük işyerlerinin durumunun düşünülerek yapıldığının artık 

savunulamayacağını, ölçütün Anayasa’ya, hatta 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’ne ters 

düştüğünü ve kabulünün imkânsız olduğunu isabetli şekilde dile getirmektedir157. 

Gerçekten de, ülkemizde “otuz ve tarım için elli bir üzeri” işçi çalıştıran işyerlerinin 

tüm işyerleri arasındaki oranının pek de fazla olmayışı, güvence dışı bırakılanların 

mı, yoksa güvenceye kavuşturulanların mı “sınırlı kategori” oluşturduğu konusunda 

ciddi soru işaretleri uyandırmaktadır158.  

 

 Otuz sınırına Anayasa bakımından bakıldığında, sınırın çok geniş bir işçi 

kitlesini kapsam dışı bırakmasından ötürü, Anayasa’nın 10. maddesinde güvence 

altına alınan, “kişilerin kanun önünde eşitliği” temel hakkını, diğer bir deyişle 

“eşitlik ilkesi”ni haksız şekilde kısıtlamış olduğu görülür159. Aynı şekilde, ölçütün 

yüksek tutulması, Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan ve sosyal eşitsizliği 

gidermeyi, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği, sosyal adaleti 

sağlamayı amaçlayan “sosyal devlet ilkesi”ni de zedelemektedir160. Benzer olarak,  

geniş bir kitlenin kapsam dışı bırakılması, Anayasa’nın 13. maddesindeki “ölçülülük 

ilkesi”ne de aykırıdır; zira yapılan düzenlemeyle ortaya çıkan zarar, amaçlanan 

yararla orantılandığında katlanılabilir nitelikte değildir161. Diğer yandan, işçi 

sayısındaki dalgalanmanın işyerlerinin sık sık kanun kapsamına girip çıkmasına 

sebep olacağı ve kanun kapsamına girmek istemeyen işverenlerin kayıt dışı işçi 

çalıştırabileceği,162 ya da zorunlu tasarruf uygulamasına karşı işyeri bölmenin, işçi 

sayısını yasal sınırın altında bildirmenin yaygınlaşma163 ihtimali de işin diğer acı 

boyutudur. 

 

                                                 
157 Çelik, (Dersler), s. 213; Mutlay, a.g.m., s. 501; Sarıbay, a.g.e., s. 61; Soyer, (Feshe Karşı 
Koruma), s. 39; Eyrenci, Taşkent, Ulucan, a.g.e., s. 164; 
158 Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 782- 783; aynı yazar, (İşe İade), s. 213; Mollamahmutoğlu, a.g.e., 
s. 556. 
159 Eyrenci, a.g.m., s. 33;  Süzek, (İş Hukuku), s. 494;  
160 Sarıbay, a.g.e., s. 61. 
161 Süzek, (İş Hukuku), s. 494- 495; Ölçülülük ilkesine aykırılığı dile getiren diğer görüşler; Çelik, 
(Dersler), s. 213; Sarıbay, a.g.e., s.62.  
162 Kurt, a.g.e., s. 1160.  
163 Uçum, (Seminer Notları), s. 134.  
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 Ölçütün olumsuzluğuna ilişkin tüm bu açıklamalara uygun olarak, otuz 

sınırını getiren İş Kanunu hükmünün iptalinin de içinde yer aldığı, 4857 sayılı İş 

Kanunu’nun özellikle iş güvencesine ilişkin hükümlerinin iptaline yönelik dava 

açılmışsa da, Anayasa Mahkemesi (AYM) otuz sınırının Anayasa’ya ve 158 Sayılı 

ILO Sözleşmesi’ne aykırı olmadığını belirten bir kararla iptal davasını reddetmiştir.  

 

 İptal isteminde İş Kanunu 18. maddesinde yer alan işçi sayısına yönelik 

kuralın, otuzdan az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışanları iş güvencesi kapsamına 

almayıp haksız feshe karşı korumadığı, anayasal bir hak olan iş güvencesinin 

işyerlerini değil, işçileri ilgilendiren nitelikte olduğu, işyerleri açısından gözetilen 

eşitliğin, işçilerin haklarında işyerlerinde çalıştırılan işçi sayısına göre bir ayırım 

yapılması halinde eşitsizlik doğuracağı ifade edilmiştir. İşsizliğin büyük boyutlara 

ulaştığı günümüzde iş güvencesinin eşitlik temelinde yaygın olarak 

uygulanmamasının ise, çalışma ilişkilerinin bütününü etkileyeceği ve çalışma barışını 

bozacağı, taraf olduğumuz 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’ndeki iş güvencesi 

hükümlerine uygun olmadığı, işçi olmak niteliğini taşıyan ve bu açıdan durumları 

aynı olan kimselerin bir kısmının “çalıştıkları işyerindeki işçi sayısı” gibi bir dış 

durum ölçüt alınarak is güvencesi koşulunun belirlenmesinin Anayasa’nın 10. 

maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğu, Anayasa’nın 49. maddesindeki çalışma 

hakkını sınırlandırdığı için Anayasa’ya aykırı olduğu, sosyal adaletin ve toplumsal 

dengenin sağlanmasını imkânsız hale getirdiği için Anayasanın 2. ve 5. maddelerine 

de aykırılık teşkil ettiği öne sürülmüştür164. 

 

 AYM ise iptal istemini reddeden kararında red gerekçelerini şöyle 

belirtmiştir: “İş güvencesi ölçütleri belirlenirken, her ülke kendi verilerini ve iş 

hayatı koşullarını göz önüne almaktadır. İş hayatına ilişkin kuralların 

belirlenmesinde kamu yararı esas alınmakta, ayrıca işçi ve işveren arasındaki denge 

de gözetilmektedir. İş Kanunu 18. maddesiyle getirilen ‘otuz veya daha fazla işçi’ 

                                                 
164 AYM. 19.10.2005 T., 2003/66 E., 2005/72 K., RG. 24.11.2007, S. 26710, Nuri Çelik, “İş 
Güvencesi Kapsamı İle İlgili Otuz İşçi Sayısını Düzenleyen İş Kanunu Kuralının İptal İsteminin 
Anayasa Mahkemesince Reddi Üzerine Düşünceler,” (AYM Reddi), İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, Y.6, S. 12, Güz 2007/2, s. 1- 6, (Çevrimiçi) 
http://www.iticu.edu.tr/Kutuphane/dergi/s12/M00184.pdf, 10 Şubat 2009. 



 

 112

çalıştırma koşulunun işveren aleyhine değiştirilmesi durumunda işveren için 

oluşacak ek mali külfetlerin kayıt dışı uygulamalara neden olabileceği, ayrıca iş 

güvencesi ile oluşabilecek ağır mali yükten küçük işletmelerin uzak tutulması 

amaçları gözetildiğinde, yasal kuralla işçi ve işveren arasında kurulan dengede bir 

ölçüsüzlük bulunmamaktadır. Nitekim, ILO’nun 158 Sayılı Sözleşmesi’nde de 

işletmenin büyüklüğü ve niteliği bakımından bazı işçilerin iş güvencesi kapsamı 

dışında tutulabileceği öngörülmektedir. İptali istenen kural, hak ve yükümlülükler 

bakımından Anayasa’nın 13. maddesindeki ölçülere uygun bir denge oluşturmakta ve 

Anayasa’nın 2, 5, 13 ve 49. maddelerine aykırı bulunmamaktadır. Ayrıca, bu kuralın 

Anayasa’nın 10 ve 11. maddeleriyle ilgisi yoktur165.” 

 

 AYM’nin söz konusu gerekçeleri doktrindeki görüşleri yeniden harekete 

geçirmiş ve çoğunluk, verilen kararı eleştiren bir tutumla fikir birliğine varmıştır.  

 

 İşçi sayısının azlığı çokluğu, yerindeliği bir yana bırakıldığında, karardaki 

temel düşüncenin yerinde olduğu genel olarak kabul görür. Belli sayıdan az işçi 

çalıştıran, ekonomik yönden küçük işyerlerinin, Batı ülkelerinde de olduğu gibi, 158 

Sayılı Sözleşme’ye uygun şekilde, iş güvencesi kapsamı dışında bırakılması o 

işyerlerinin feshin ağır külfetinden etkilenmemeleri için bir gerekliliktir, işyerleri 

arasında ayrımcılık ya da hukuka bir aykırılık olarak görülemez. Küçük çaplı 

işyerleri için savunulan bu durum, ölçüt “otuz ve üzeri işçi” olduğunda 

değişmektedir. Otuz ve üzeri işçi ölçütü varken,  küçük işyerlerinin özelliği gereği 

kabul gören gerekçeyi öne sürme imkânı kalkmaktadır. Ülkemizde işyerlerinin 

neredeyse yarısının otuzun altında işçi çalıştırması sebebiyle, çoğu kişi iş güvencesi 

kapsamı dışında kalmakta ve bu durum artık gereklilik, eşitlik, ölçülülük, oranlılık 

öğelerine ters düştüğünden, ölçütün kabulü mümkün olmamaktadır. Kısacası, 

kanundaki otuz sayısına ilişkin kuralın bu öğelerle bağdaşmadığı açıktır. Bu durum 

karşısında, AYM kararında öne sürülen, iş güvencesi ile oluşabilecek ağır mali 

yükten küçük işletmelerin uzak tutulması amaçlarının gözetilmesi gerektiği ve 

                                                 
165 Karar için bkz., Süzek, (İş Hukuku), s. 493; Çelik, (AYM Reddi), s. 1- 6, (Çevrimiçi) 
http://www.iticu.edu.tr/Kutuphane/dergi/s12/M00184.pdf, 10 Şubat 2009. 
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“kanundaki otuz ve üzeri işçi sınırıyla işçi ve işveren arasında kurulan dengede 

ölçüsüzlük” bulunmadığı görüşü kabul edilemez. Ayrıca, otuz işçi sayısına ilişkin 

kural, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nde yer verilen ve her ülkenin özelliklerine göre 

değerlendirilmesi gereken “işletmenin büyüklüğü ve niteliği” esası ile de uyumlu 

sayılamaz ve karar isabetli görülemez166.  

 

 Benzer yöndeki diğer görüşler de, AYM’nin nispeten küçük işyerleri için 

doğru sayılabilecek gerekçelerinin otuz işçi çalıştıran orta ölçekli işyerleri için 

geçerliliğini yitirdiğini dile getirmektedirler. 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin 2/5 

hükmünün, otuz işçi çalıştıran küçük sayılmayacak işyerlerini kapsam dışı bırakmayı 

açıklamaktan uzak, inandırıcılığını yitirmiş olarak görmektedirler167. Ayrıca, on işçi 

ölçütü zamanında Konut Edindirme Yardımı Kanunu ve Zorunlu Tasarruf 

Kesintilerine ilişkin sayısal sınır iptali kararını168 veren AYM’nin, yine sayısal bir 

sınıra ilişkin iptal istemi için farklı yönde karar vermesini haklı gösterir bir neden 

bulunmamaktadır. Kanun koyucunun da, iptal riski içeren hükümlere kanunda yer 

vermiş olması, kanunlaştırma çalışmalarında Yüksek Mahkeme Kararları’nın pek 

önemsenmediğinin göstergesi olmaktadır169.  

 

 Doktrinde otuz sayısına yönelik yapılan bunca eleştirinin yanı sıra, böyle bir 

ölçütün ülkemizde kalkmasının mı, yoksa varlığının mı uygun olduğu ve var olacak 

ise bu sınırın ne olması gerektiği konusundaki fikirlere de kısaca değinmek yerinde 

olur. 

 

 Bunca söylem sonucu, ekonomik gücü zayıf işyerlerinin iş güvencesinin 

getirdiği ağır yükü ve uzun süren fesih prosedürünü kaldıramayacakları ve işçi 

işveren arasında yakın çalışmadan doğan uyumlu ortamın bozulmaması için bir sayı 

                                                 
166 Çelik, (AYM Reddi), s. 1- 6, (Çevrimiçi) 
http://www.iticu.edu.tr/Kutuphane/dergi/s12/M00184.pdf, 10 Şubat 2009. 
167 Süzek, (İş Hukuku), s. 494. 
168 AYM 20.06.1996 T., 1996/9 E., 1996/21 K. ve AYM 18.11.1998 T., 1997/59 E., 1998/7 K., Bkz., 
Can Şafak, “İş Güvencesinin Sınırları Genişletilebilir,” 16 Aralık 2005, (Çevrimiçi) 
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=4016, 04 Şubat 2009. 
169 Uçum, (Seminer Notları), s. 134. 
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sınırı konmasının ülkemizde gerektiği konusunda bir görüş birliği olduğu 

söylenebilir.  

 

 Konulacak sınırın ne olması gerektiği noktasında ise, yine değişik fikirler 

mevcuttur. Bir görüş, bu sayısal sınırda önemli olanın, küçük işyerleri ölçütünün 

getirilmek istenen korumadan yararlanacak işçi sayısına etkisi ve bunun sosyal 

yönden haklılığı olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre, ölçüt belirlerken, ülkemizde 

otuzdan az işçi çalıştıran işyerlerinin oran olarak fazlalığı karşısında, yasa koyucunun 

takdir hakkının devreye girmesi en uygun yoldur. Ülkenin ekonomik (çalışan 

sayısına göre küçük işyerleri) ve sosyal (iş güvencesinden yararlanacak işçi sayısı) 

koşulları arasındaki hassas dengenin kurulması için en makul ölçütün bulunması 

Anayasa’nın bir gereğidir. Bu ölçüt ülkemiz açısından, 4773 Sayılı Kanun’da olduğu 

gibi, yeniden “on ve üzeri işçi” olarak ayarlanmalıdır170.  

 

 Başka bir görüşe göre ise, bir KOBİ ülkesi olan Türkiye’de ölçütün “beş ve 

üzeri işçi” olarak belirlenmesi, milyonlarca işçiyi güvence kapsamına alarak kayıt 

dışılığı önler, vergi ve sigorta primlerinin rahatlıkla toplanmasını sağlar, küçük ve 

kaçak işçi çalıştırılmasını engeller ve kayıt içi sektörü haksız rekabetten kurtarır171.  

 Bu görüşlere karşın, 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki “otuz ve üzeri işçi” 

ölçütünü yerinde ve doğru gören bir görüş de mevcuttur. Şöyle ki; Türkiye'de 

faaliyet gösteren işyerlerinin %85- 90'ı otuz ve altında işçi çalıştıran küçük ve orta 

ölçekli işletmelerden (KOBİ) oluşmaktadır. KOBİ'lerde işçilerle yüz yüze bizzat 

çalışan işverenin geçersiz fesih halinde işe iade edilen işçiyle tekrar çalışmaya 

mecbur bırakılması işyerinde disiplin sorunlarına yol açabileceğinden huzursuz bir 

ortam doğacaktır. Böyle bir sonucun oluşmaması için konulan sınır yerindedir172. 

 Otuz ölçütüyle ilgili son olarak da kendi görüşümüze yer vermek gerekirse; 

görüşümüzü, konulan otuz sınırının yanlışlığı, sınırın aşağı çekilmesi gerektiği ve bu 

                                                 
170 Ekonomi, (Feshe Karşı Koruma), s. 34- 35; Soyer, (158 Sayılı Sözleşme), s. 274. 
171 Bilgili, a.g.e., s. 24- 25. 
172 Görmüş, a.g.m., (Çevrimiçi) http://www.isguc.org/?p=article&id=209&cilt=6&sayi=1&yil=2004 , 
25 Ağustos 2010. 
. 
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nedenle Anayasa Mahkemesi’nin gerekçelerine ve kararına da katılamadığımız 

şeklinde özetlemek mümkündür.  

 

 158 Sayılı Sözleşme’nin 2/5 maddesinde “sınırlı bir kategoriyi” iş güvencesi 

kapsamı dışında bırakmaya imkân tanıdığına şüphe yoktur. Ne var ki, uluslararası bir 

sözleşme olan 158 Sayılı Sözleşme, yerinde bir düzenleme yaparak, konuyla ilgili bir 

çerçeve çizmiş, kapsam dışı bırakılacak personelin sayısı konusunda, haklı olarak, 

net bir sayı belirtmemiş; çerçevenin içini her taraf devletin kendi iç hukukuna, kendi 

şartlarına uygun olarak belirlemesi yolunu açık tutmuştur. Hâl böyle iken, iş 

güvencesi hükümlerinin uygulanabilmesi için, ülkemizde alt sınır olarak neden otuz 

sayısının getirildiği ve bu düzenlemeyi yapan hükmün yerinde olup olmadığı 

sorularına 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin 2/5 maddesini gerekçe göstererek cevap 

vermek bizce anlamsızdır; zira ana sorun olarak tartıştığımız,  bir sayı sınırının neden 

getirildiği değil; bu sınırın neden “otuz” olarak seçildiğidir. Elbette, iş güvencesi 

hükümlerinin işçi açısından gerekliliği kadar, bu kurumun işverene yüklediği 

külfetler de düşünülecek ve başından beri savunduğumuz üzere yükün sadece 

işverene yüklenmemesi için uzlaşmacı bir yol seçilecektir. Bu anlamda, 158 Sayılı 

Sözleşme’nin vurguladığı gibi, “gerektirdiği takdirde,” bazı işyerleri ve işçilerin iş 

güvencesi kapsamı dışında kalması kaçınılmazdır, zaten iş güvencesinin kapsamını 

oluşturan koşullar da bu yüzden vardır. Koşulları taşımayanların kapsam dışı 

tutulmalarının hukuk düzenlemelerine aykırı olmadığı açık ve kesindir. Her ne kadar 

arzulanan, tüm işçileri güvence kapsamına alarak korumak olsa da, işverenlerin 

durumu da dikkate alınarak, makul bir sayıyla iş güvencesi kapsamına, tabir 

yerindeyse, set çekmek bizce ülkemizde bir ihtiyaçtır. Bu nedenlerle, iş güvencesinin 

yer bakımından uygulanmasında sayısal bir sınırın varlığının bir gereksinim 

olduğundan şüphe duyulmamalıdır. Sorun, sayı bakımından kapsam dışı bırakılacak 

işçilerin “otuz” ölçütüne göre belirlenmesinin doğru olup olmadığıdır. Ülkemizdeki 

işyerlerinin büyük çoğunluğunun küçük ve orta çaplı işyerleri olduğu, özellikle son 

yıllarda yaşanılan ekonomik krizden en çok bu işyerlerinin etkilendiği gerçekleri de 

düşünüldüğünde, çalışma hayatının büyüklüğü içinde belki küçük bir sayı gibi 

görünen “otuz” sınırının, aslında azımsanmayacak kadar önemli ve bunca 

açıklamaya, tartışmaya değer olduğu anlaşılacaktır.  



 

 116

 

 Ekonomik yönden gelişmiş ve refaha ulaşmış bir ülke olarak ne yazık ki 

göremediğimiz Türkiye şartlarında ölçütün alt limitini otuz olarak belirlemek, 

doktrinde çoğunluğun da isabetli şekilde savunduğu üzere, işyerlerini “küçük işyeri” 

olmaktan çıkarıp, “orta çaplı işyeri” kategorisine soktuğundan, küçük işyerlerinde iş 

güvencesinin uygulanmamasını haklı gösterecek argümanlar artık “orta çaplı 

işyerleri” açısından çürümektedir. Aynı şekilde, ülkemizdeki işyeri, işçi, işsiz sayısı, 

otuzun altında ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinin oranları, piyasa durumu, sosyal 

ve ekonomik sorunlar gibi öğeleri göz önüne alarak sayı tespit etmeye çalışıldığında, 

“otuz” sayısının 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin öngördüğü “kapsam dışı kalacak 

sınırlı kategori”yi “sınırlı” olmaktan çıkardığı görülecektir. Bu durumda, “sınırlı” 

kelimesini karşılaması gereken “az, bir kısım, istisna, azınlık” gibi ifadeler 

ülkemizde güvenceden yararlanamayanların sayısının çokluğu karşısında anlamını 

yitirdiğinden, AYM’nin seçilen sayının ILO’ya, AY’nın “eşitlik, sosyal devlet, 

ölçülülük” hak ve ilkelerine aykırı olmadığı savını doğru bulmak imkânsız 

olmaktadır.  

 

 Otuz sayısının bizce de sayısal bir sınır getirme gerekçesini haklı 

göstermeyecek kadar yüksek olduğu, ülkemiz şartlarına uymadığı gerçeğinin 

ardından, sınırın bizce ne olması gerektiği sorusu gelmektedir. Bu konuda yukarıda 

yer verdiğimiz gibi, “beş ve üzeri işçi” sınırını getirmeyi daha fazla işçiyi iş 

güvencesinden yararlandırmak bakımından gönül istese de, “beş” sınırı işyerini 

küçük ölçekli yapacağından, iş güvencesi ve fesih prosedürünün ağır yanlarını küçük 

işyerlerine uygulatmamak bakımından yerinde kabul edilemez. İş güvencesinin 

sağlıklı işlemesi için her zaman işçi kadar işvereni de düşünmek gerektiğini 

vurguladığımız için, ülkemizde “beş” sınırını bu kez işverenlerin gözüyle haklı 

göremiyoruz. Sınırı 4773 Sayılı Kanun’da olduğu gibi, “on” kabul etmenin içinde 

bulunduğumuz ülke şartlarında şu an en uygun olan ölçü olarak görmekteyiz. Benzer 

şekilde, işverenlerin ücret ödeme yükümlülüğüne ilişkin 2008 yılında getirilen bir 

düzenlemede de, İş Kanunu’na tabi işyerlerinde ücretin işçiye banka aracılığıyla 
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ödenmesi konusundaki sınırın “on ve üzeri işçi” olarak belirlenmiştir173. Ücret 

konusunda da işçi sayısındaki sayısal sınırın “on ve üzeri işçi” olarak seçilmesi, bizce 

“on”un üzerinde işçi çalıştıran bir işyerinin, mali külfetlere katlanabilecek yeterli 

büyüklükte olduğuna bir gösterge olarak kabul edilebilir ve uygundur.  

 

 Otuz sayısına ilişkin son değinilmesi gereken husus, İş Kanunu 18. 

maddesindeki bu sayısal sınırın mutlak emredici olup olmadığıdır. Bilindiği üzere, 

mutlak emredici hükümler, lehe yapılacak olsa, dahi değiştirilmesi mümkün olmayan 

hükümlerdir. Oysa nispi emredici hükümler, aleyhine değiştirilemeyen; ancak lehe 

olacak şekilde taraflarca kararlaştırılabilen hükümlerdir. İş Kanunu açısından 

bakıldığında, 18. maddenin diğer fıkralarında ya da kanunun diğer maddelerinde 18. 

maddenin birinci fıkrasının sözleşmelerle hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğine ilişkin 

bir düzenleme bulunmamaktadır. Buradan yola çıkılarak, 18. maddenin birinci 

fıkrasında yer alan otuz işçi koşulunun nispi emredici olduğu sonucuna varılabilir174. 

Nitekim hükmün nispi emredici olduğu, sözleşmeyle işçi lehine olmak kaydıyla 

değiştirilebileceği Yargıtay kararlarıyla da kabul edilmiştir. Yargıtay oy birliğiyle 

yakın tarihte verdiği bir kararında, toplu iş sözleşmesinde “iş akdinin feshedileceği 

durumlarda işyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

iş güvencesine ilişkin hükümlerinin uygulanacağı” hükmünün geçerli olduğuna 

hükmetmiştir. Bu durumda “işyerinde çalışan işçi sayısı otuz işçinin altında olsa 

dahi, toplu iş sözleşmesindeki işçi lehine olan maddeye itibar etmek” gerekecektir175.  

 

  Otuz ölçütünün işçi lehine indirilebilmesi ancak aleyhe olarak 

arttırılamamasına benzer şekilde tarım işçileri için getirilen elli bir sınırının da 
                                                 
173 Ücretin banka aracılığıyla ödenmesi konusunda, 5457 Sayılı Kanunla 4857, 854 ve 5953 Sayılı 
Kanunlarda değişiklik yapılmış; 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerindeki işçi, gazeteci, gemi 
adamının ücretinin banka aracılığıyla ödeneceği 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar 
Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” ile öngörülmüştür. Yönetmelik için bkz., (Çevrimiçi) 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/11/200811
18.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/11/20081118.htm, 23 Ağustos 2010. 
174 Gaye Burcu Yıldız, “İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanmasında Otuz İşçi Ölçütünün Nispi 
Emredici Niteliği,” Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (Legal İSGHD), C.3, S. 
11, 2006, s. 907; otuz sınırının sözleşmeyle  değiştirilebileceği hakkında Göktaş, a.g.m., s. 25. 
175 Y. 9. HD. 26.05.2005 T., 2005/12317 E., 2005/19404 K., bkz., Yıldız, a.g.m., s. 901- 913; 
İnciroğlu, a.g.e., s. 168; Süzek, (İş Hukuku), s. 497; Şafak, (Çevrimiçi) 
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=4016, 04 Şubat 2009. 
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değiştirilmesinin mümkün olup olmadığı da açıklanmalıdır. Burada dikkat edilmesi 

gereken, İş Kanunu’nun uygulanmasının ve işyeri ile iş ilişkisinin İş Kanunu’na tabi 

olup olmamasının tarafların iradesine terk edilmediği unutmamaktır. Elli birden az 

işçi çalıştıran tarım ve orman işyerlerinin İş Kanunu’na tabi olmadığı kanunun 4. 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu yüzden tarafların aralarındaki bir sözleşmeyle sayıyı 

aşağı çekmesi, elli birden az işçi çalıştıran tarım ve orman işyerlerini İş Kanunu’na 

tabi hale getirmez. Yine de, taraflar isterlerse, İş Kanunu kapsamında olmayan bir 

işyerinde iş güvencesi hükümlerinin uygulanmasını kararlaştıran bir sözleşme 

yapabilirler. Bu durumda işçilere tanınan iş güvencesinin de kanunen değil, 

sözleşmeyle getirilen, sözleşmesel bir güvence olacağı bilinmelidir176.   

 

c. OTUZ İŞÇİ SAYISININ İSPATI 

 

 Otuz işçi sayısının tespitinde ispat yükünün kimin üzerinde olduğu doktrinde 

tartışmalıdır. Bir grup görüş, ispat yükünün işçide olduğunu savunurken; bir grup 

görüş işverende olduğunu belirtmekte ve başka bir görüş ise, hâkimin re’sen otuz işçi 

sayısı koşulunun sağlanıp sağlanmadığını belirleyeceğini ifade etmektedir.  

 

 İspat yükünün işçide olduğunu savunan görüşlerden ilki177, işçinin iş 

güvencesinden yararlanabilmesi için, zaten en az otuz işçi çalıştırması gereken bir 

işyerinde veya işletmede istihdam edileceğinden, otuz işçinin varlığını işçi 

ispatlamalıdır, demektedir. Aynı görüşü paylaşan diğer görüş ise, fesih tarihindeki 

işçi sayısı yerine, işyerinin normal işleyebilmesi için en az otuz işçinin o işyerinde 

olması gerekip gerekmediğine bakılmasını önermektedir. Buna göre, örneğin otuz iki 

işçinin çalıştığı işyerinde üç kişi ayrıldığı sırada, işveren işyerinde yirmi dokuz işçi 

kaldığı iddiasıyla iş güvencesinden yararlanılamayacağını ileri sürememeli, iş 

güvencesinden yararlanması gerektiğini iddia eden işçi iddiasını ispat etmelidir178. 

İşçinin ispatında işverence Sosyal Sigortalar Kurumu’na, İş Kurumu’na, doğrudan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan bildirimler önemli bir belge 

                                                 
176 Akyiğit, (İşe İade), s. 213- 214; aynı yazar, (İşçinin Ölümü), s. 17. 
177 Cumhur Sinan Özdemir, a.g.e., s. 293. 
178 Cumhur Sinan Özdemir, a.g.e., s. 293; Koç, a.g.e., s. 74. 
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oluşturacağı gibi, işyerinde kayıt dışı çalıştırılan işçilerin ve bu durumu bilenlerin 

tanıklığı da güçlü bir dayanak teşkil edecektir. Buna karşılık, işveren hukuki 

durumun farklı olduğunu ileri sürerse, bu iddiasını ispatlayacaktır179.  

 

 Doktrin bir görüş de, genel usul ilkesi gereği, ispat yükünün bir haktan 

yararlanacak olan kişi üzerinde bulunduğunu, otuz işçi sayısını bu nedenle işçinin 

ispatlaması gerektiğini; ancak adaletin gerçekleşmesi açısından bu düşüncenin işçi 

aleyhine olabileceğini, bu nedenle ispat yükünü bu işi kolay başarabilecek tarafa 

yüklemenin Türk Hukuku’na en uygun çözüm olduğunu ifade etmektedir180.   

 

 İspat yükünün işverende olmasını gerektiği görüşlerinin gerekçeleri ise 

şöyledir: bir işyerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştığını işçi değil, otuzdan az işçi 

çalıştığını işveren ispatlamak zorundadır. Bir işyerinde çalışan işçilerin tüm kayıtları 

işverence tutulduğuna ve bu kayıtlara göre resmi makamlara vergi kesintisi ve 

bildirimi ile sigorta primi kesintisi ve ödemeleri işverence ilgili makamlara 

yapıldığına göre, işyerinde çalışan işçi sayısını en iyi bilen ve bildiren işveren 

olacaktır. İşçi sayısının otuzun altında gösterildiği hallerde ise işçi aksini her türlü 

delille ispat edebilecektir181. Ayrıca, ispat yükünün işverende olduğu sonucuna genel 

ispat kuralından ve kanunda olmayan ispat yükünün işçiye yüklenmemesi gereğinden 

yola çıkanlar olduğu gibi182, ispat yükünün işçi üzerinde olmasının, işçinin bunların 

gerçekleştiği konusunda mahkemeyi inandıramadığında aleyhine karar çıkacağı 

sonucunun kolay kabul edilebilir olmadığını gerekçe yapan görüş183 de mevcuttur.  

 

 Bu görüşlerin dışında bir görüş de, otuz işçi kuralına ilişkin iş güvencesi 

koşulunun kamu düzenine ilişkin olup, re’sen araştırılması gerektiğini, bu nedenle 

tarafların bu hususta bir talepte bulunup bulunmadığına bakılmayacağını 

savunmaktadır. Buna göre, mahkeme Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Sosyal Sigortalar 

                                                 
179 Ekonomi, (Feshe Karşı Koruma), s. 40. 
180 Kılıçoğlu, (Madde Yorumu), s. 469. 
181 Kar, (İspat Yükü), s. 1007- 1008; Benzer yöndeki Devrim Ulucan görüşü için bkz., Kılıçoğlu, 
(Madde Yorumu), s. 469; Sarıbay, a.g.e., s. 140. 
182 Bilgili, a.g.e., s. 19; Kılıçoğlu, (Madde Yorumu), s. 469. 
183 Cumhur Sinan Özdemir, a.g.e., s. 293. 
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Kurumu’ndan fesih tarihi itibariyle çalışan sayısını sordurmalı, gerekirse tanık 

dinlenmeli ve bu şekilde sonuca gidilmelidir184.  

 

 Yargıtay’ın da, daha ileri giderek tüm iş güvencesi koşulları için verdiği, iş 

güvencesi koşullarıyla ilgili hususları adeta dava şartı olarak gördüğü, bu hususların 

açıklığa kavuşturulamadığı hallerde, eksikliğin mahkemece araştırılması gerektiği 

yönünde kararları mevcuttur185. Yargıtay’ın söz konusu kararlarında re’sen araştırma 

ilkesini kullanması, işe iade davalarını kamu düzeninden sayması, işçiyi koruma 

amacıyla dava hakkından önceden feragati mümkün görmemesinin birer 

sonucudur186. Bu sonuca rağmen, doktrinde Yargıtay’ın bu görüşünü değiştirmesi 

gerektiğini, İş K. md.18’deki koşulları, adeta mutlak emredici yorumlamak anlamına 

gelen tarafların delil getirmelerinin yanında araştırma ilkesini zorunlu tutmanın iş 

güvencesi amacıyla örtüşmediğini belirten bir görüş187 mevcuttur. Bunun yanı sıra, 

genel kural kapsamında iş sözleşmesiyle çalıştığını işçinin ispatlaması ve İş K. md. 

21 açık hükmünün geçerli sebebi işverenin ispatlaması gibi taraflarca hazırlama 

ilkesi kapsamında kalan olguların dışında, genelde kendiliğinden araştırma ilkesinin 

var olduğunu savunan görüş188 de doktrinde yer almaktadır.  

 

                                                 
184 Günay, (İş Davaları), s. 1134. 
185 İş sözleşmesinin işverence feshine ilişkin koşulun re’sen araştırılması hakkında, Y. 9. HD. 
21.04.2005 T., 2005/10110 E., 2005/14008 K. sayılı karar için bkz., Sarıbay, a.g.e., s. 141, dipnot 
188; işçi sayısının otuz olduğuna ilişkin koşulun re’sen araştırılması hakkında, Y. 9. HD. 26.01.2005 
T., 2004/30907 E., 2005/1534 K. sayılı karar, Y. 9. HD. 24.02.2005 T., 2005/2227 E., 2005/6141 K. 
sayılı karar için bkz., Sarıbay, a.g.e., s. 141, dipnot 189; altı aylık kıdeme ilişkin koşulun re’sen 
araştırılması hakkında, Y. 9. HD. 26.01.2005 T., 2004/29376 E., 2005/1502 K. sayılı karar, Y. 9. HD. 
22.04.2004 T., 2004/6849 E., 2004/9030 K. sayılı karar için bkz., Sarıbay, a.g.e., s. 141, dipnot 190; 
işveren vekilliği hususunun re’sen araştırılmasına ilişkin, Y. 9. HD. 05.10.2004 T., 2004/4886 E., 
2004/18831 K. sayılı karar, Y. 9. HD., 05.04.2005 T., 2005/1134 E., 2005/12174 K. sayılı karar için 
bkz., Sarıbay, a.g.e., s. 142, dipnot 191; işçi sayısının dosyaya göre belirlenemediği hallerde SSK İl 
Müdürlüğü, Bölge Çalışma Müdürlüğü’nden sorularak, gerekirse tanık dinlenerek işçi sayısının 
belirlenmesi gerektiği konusunda Y. 9. HD. 10.10.2005 T.,2005/28968 E., 2005/33031 K. sayılı karar 
için bkz., Aktay, Arıcı, Senyen, a.g.e., s. 183. 
186 Yargıtay’ın fesih tarihindeki işçi sayısının kesin olarak belirlenmesi gerektiğine ilişkin kararlarının 
sonucu, Yargıtay’ın ispatsızlığın riskini işçi veya işveren üzerinde bırakmak istemediğini, 
mahkemenin tüm delilleri değerlendirerek iş güvencesi koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğini 
kesin olarak bir karara bağlamasını istediğini göstermektedir. Y. 9. HD. 30.03.2005 T., 8336/10992; 
Y. 9.HD. 08.02.2005 T., 2004/33948 E., 2005/3661 K. sayılı kararlar için bkz., Cumhur Sinan 
Özdemir, a.g.e., s. 294- 295. 
187 Sarıbay, a.g.e., s. 142- 143. 
188 Kar, (İspat Yükü), s. 1011- 1012. 
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 Bu konuda bizim görüşümüz ise, usul hukuku sisteminde tarafların vakıayı en 

iyi bilenler oldukları ve lehine olan delilleri getirmek için gayret gösterecekleri 

gerçeklerinden yola çıkılarak taraflarca getirilme ilkesi ağırlıklı olsa da, tek başına 

mutlak uygulanmadığından, hâkimin tam kanaate varmak için re’sen araştırma 

ilkesini diğer ilke yanında her zaman uygulayabileceği şeklindedir. Buna göre; bir 

işyerindeki işçi sayısını işverenin işçiden daha iyi bileceği kuşkusuz olduğundan, 

otuz işçi koşulunun ispat yükü işverende olmalıdır. İş güvencesinden kaçınmak için 

işçi sayısında değişmeler gösterildiğinde ise aksini işçi ispatlayabilmelidir. Tarafların 

delil getirmesine öncelikle fırsat verilmeli; ancak delil getiremezlerse ya da vakıayı 

tam aydınlatamazlarsa re’sen araştırma ilkesi devreye girerek gerçek işçi sayısı 

mahkemece belirlenmelidir. 

 

4. KOŞULLARIN SÖZLEŞME BAKIMINDAN KAPSAMI 
 

a. GENEL OLARAK 

  

İş Kanunu kapsamında olabilmek için, İş Kanunu’na giren bir işte, 

sözleşmenin tipik veya atipik, deneme süreli ya da deneme süresiz olup olmadığına 

bakılmaksızın, bir “iş sözleşmesi”yle çalışıyor olmak gerekli ve yeterli iken; iş 

güvencesinden yararlanmada aynı şeyi söylemek mümkün olmamaktadır189. Bu 

durum, iş güvencesinden yararlanma koşullarının düzenlendiği İş Kanunu 18. 

maddesinin 1. fıkrasından açıkça anlaşılmaktadır. Maddenin lafzında yer alan  “… 

işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren…” ifadesinin mefhumu 

muhalifinden çıkan sonuç, belirli süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş 

güvencesinden yararlanamayacağıdır190. Bir başka anlatımla, iş güvencesi 

kapsamında olmak için, sadece bir “iş sözleşmesi”yle çalışıyor olmak yetmemekte; 

ayrıca sözleşmenin “belirsiz süreli bir iş sözleşmesi” olması gerekmektedir.  

 

 Çalışma hayatı içinde taraflar sözleşme serbestîsi çerçevesinde, İş 

Kanunu’nun 9. maddesinin de yer verdiği üzere, kanun hükümleriyle getirilen 
                                                 
189 Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 779. 
190 Bilgili, a.g.e., s. 13. 
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sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, iş sözleşmesini ihtiyaçlarına uygun türde 

düzenleyebilir. Buna göre; iş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli olarak 

yapılabilir. Sözleşme türündeki bu ayrım, ilişkinin sona ereceği zamanın taraflarca 

kararlaştırılmış olup olmamasına göre belirlenmektedir. İş ilişkisinin bir süreye bağlı 

olarak yapılmadığı hale ilişkin sözleşmeler belirsiz süreli iken; taraflarca 

sözleşmenin kurulduğu sırada hukuki ilişkinin devam edeceği sürenin bilindiği veya 

öngörülebildiği, bu anın açıkça ya da örtülü olarak kararlaştırıldığı sözleşmeler belirli 

süreli olmaktadır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından ise; tam süreli veya 

kısmi süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir. Sözleşme türünün 

bu şekilde belirlenmesinde ise; işçinin niteliğinden çok, işin özelliğinin belirleyici 

olduğu söylenebilir. Unutulmaması gereken ise; iş güvencesinden yararlanma 

konusunda, bu sözleşme türlerinden yalnız belirsiz süreli sözleşmelerin dikkate 

alındığıdır. İş güvencesi bakımından sözleşmenin belirsiz süreli olması aranan bir 

koşuldur; ancak sözleşmenin ayrıca çalışma türüne göre tam, kısmi, çağrı üzerine, 

mevsimlik ya da deneme süreli olup olmamasının bir önemi yoktur. Diğer bir 

ifadeyle, belirli süreli olmadığı sürece, tam- kısmi süre ayrımı yapılmaksızın, bu tür 

sözleşmelerle çalışan işçiler de iş güvencesinden yararlanabilirler191.   

 

 Hatırlanacağı gibi, iş güvencesi konusunda rol modelimiz olan 158 Sayılı ILO 

Sözleşmesi 2/2-a maddesinde, “belirli süreli ya da belirli bir işin tamamlanmasıyla 

ilgili iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçilerin iş güvencesinin uygulama alanı dışında 

bırakılabileceğini” düzenlemiştir. 4857 sayılı İş Kanunu da, yukarıda bahsettiğimiz 

üzere, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçileri iş güvencesi kapsamı dışında 

                                                 
191 Abdullah Kahraman, “İş Sözleşmesinde Feshin Geçersiz Sayılması Sonucunda Yapılan 
Ödemelerin Mali Hukuk Ve Sosyal Sigortalar Açısından Analizi,” Kamu-İş Dergisi, C.8, S.3, 2005, 
(Çevrimiçi) http://www.kamu-is.org.tr/pdf/839.pdf, 12 Şubat 2009; Koç, a.g.e., s. 82; Göktaş, a.g.m., 
s. 22; Akyiğit, (İş Hukuku), s. 223; aynı yazar, (İş Kanunu Şerhi), s. 780; Çalık, a.g.e., s. 164; 
Demir, a.g.m., s. 891; Şahlanan, (Gazetecinin Korunması), s. 131; ayrıca belirtmekte yarar var ki; 
“belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işe alınmış işçi, hakları ödendikten sonra işverenliğin bünyesinde 
oluşturulmuş başka bir birimde üst düzey yönetici olarak belirli süreli sözleşme ile çalıştırılmışsa ve 
özlük haklarının belirlenmesi için yeni bir sözleşme yapılmışsa, sözleşme belirli süreli kabul 
edileceğinden işçi iş güvencesinden yararlanamaz”. Y. 9. HD. 20.11.2003 T., 2003/19338 E., 
2003/19593 K. sayılı karar, bkz. Göktaş, a.g.m., s. 22. 
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bırakan 18. madde düzenlemesiyle, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin ülkelere tanıdığı 

bu imkânı kullanmıştır192.  

 

 Belirli süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş güvencesi kapsamı dışında 

bırakılmasının, belirli süreli sözleşmelerin kendine has özelliğinden ileri geldiği 

düşünülebilir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde, haklı nedenle fesih olmadıkça veya 

BK md. 343’e göre bir istisnai durum doğmadıkça193, kural sözleşmenin tarafların 

öngördüğü sürenin sonuna kadar devam edeceği, süre bitmeden önce süreli fesih 

yapılamayacağıdır. Sürenin bitiminde ise, sözleşme kendiliğinden sona ermekte, 

herhangi bir tazminat ya da sorumluluk olmadan taraflar serbest kalmaktadır. Oysa 

belirsiz süreli sözleşmelerde, taraflara verilen tek taraflı fesih hakkının işverenlerce 

sık kullanıldığı bir gerçektir. Bu durum, belirsiz süreli sözleşmede güvensizliğe yol 

açarken;  belirli süreli sözleşmelerin daha güvenli olduğu inancını yaratmıştır194. Hal 

böyle olunca, devamlılık yönünden belirli süreli sözleşmelerin, sözleşmede 

kararlaştırılan süre boyunca işçiye nispi de olsa güvence ve garanti veren bir 

sözleşme türü olduğuna inanılır195. Oysa işçinin feshe karşı korunması ihtiyacı, yani 

iş güvencesine duyulan ihtiyaç, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin ne zaman sona 

ereceği belli olmayan, sürenin belirsiz olduğu durumlarda daha belirgindir196. Belirli 

süreli sözleşmelerde, sözleşmenin özelliği gereği var olan nispi güvenceden yola 

çıkılmış olsa gerek, bu sözleşmeleri iş güvencesi kapsamı dışında bırakmakta genel 

anlamda bir sakınca görülmemiş; iş güvencesinde yalnızca nispi bile olsa böyle bir 

güvence taşımayan belirsiz süreli sözleşmeler dikkate alınmıştır.  

 

                                                 
192 Sarıbay, a.g.e., s. 43. 
193 BK md. 343’ün uygulanabilmesi için ön koşul, iş sözleşmesinin taraflardan birinin “yaşamı 
boyunca” veya “on yıldan fazla” bir süre için yapılmış olması gereklidir. Bu hallerde, özellikle işçinin 
kişisel özgürlüğü gereği, yaşamı boyunca veya on yıldan uzun süre birine bağlı olması 
istenmediğinden, sözleşmede kararlaştırılanın aksine süre dolmadan önce feshe imkân tanınmaktadır. 
Detaylı bilgi için bkz., Şükran Ertürk, “Belirli- Belirsiz Süreli İş Akidlerinin Sona Ermeleri Ve 
Sonuçları Arasındaki Farklar,” Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, İzmir, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Yayını, 2001, s. 93- 115. 
194 Fevzi Demir, İş Güvencesi Hukuku, (İş Güvencesi), 2. baskı, İzmir, 1999, s. 47 vd. 
195 Göktaş, a.g.m., s. 22; Günay, (İş Davaları), s. 1136; aynı yazar, (Şerh), s. 582; Mutlay, a.g.m., s. 
498; Koç, a.g.e., s. 82. 
196 Mutlay, a.g.m., s. 498. 
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 Belirsiz süreli sözleşmelerdeki sürekli fesih tehdidi dikkate alındığında, iş 

güvencesinin henüz gelmediği 2003 yılı öncesinde ya da koşulları taşımadığı için iş 

güvencesinin uygulanamadığı işyerlerinde, belirli süreli sözleşmeleri işçi için daha 

avantajlı görmek mümkün olsa da, durum bu kadar basit değildir. Uygulamada belirli 

süreli sözleşmeler çoğunlukla kısa süreli olmakta, süre bittiğinde sözleşme 

kendiliğinden sona ermekte, bu sınırlı avantaj da böylece ortadan kalkabilmektedir. 

Sözleşmenin sona ereceği tarihin belirlenmiş olması, işverenin fesih için önceden 

bildirim yapma yükümünü de haklı olarak kaldırmaktadır. Bununla birlikte, belirli iş 

sözleşmelerinde sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceğinin işçi açısından son güne 

kadar belirsiz kalabilmesi; sözleşmenin sona ermesinden önceki dönemde işçiye yeni 

iş aramak için ücretli izin verilmemesi bu tür sözleşmelerin diğer olumsuz yönlerini 

oluşturmaktadır197.  

 

 Anılan olumsuzluklar karşısında, işçilerin çalışma hayatında belirli süreli 

sözleşmeleri pek tercih etmeyeceği bir gerçektir. İşçilerin aleyhine olduğunu 

gördüğümüz belirli süreli sözleşmeleri, iş güvencesinden kaçmak amacıyla 

işverenlerin yapmak isteyeceği198 de işin diğer boyutudur. İşyerinde otuz ve üzeri işçi 

çalıştırmakla birlikte, en az altı aylık kıdemi bile olsa belirli süreli sözleşmeyle 

çalışan işçiler için işverenin geçerli bir sebep belirtme yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. Nasılsa belirli süreli sözleşmeler sürenin sonunda kendiliğinden 

sona ermekte; böylece herhangi bir sözleşmeyi yenilememe sebebi dahi göstermek 

gerekmemektedir199. İşverenlerin lehe olan bu durumu sürdürme ya da kötüye 

kullanma ihtimali düşünülmüş olsa gerek, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nde bir taraftan 

belirli süreli sözleşmeler iş güvencesi kapsamı dışında bırakılmış; diğer yandan 2. 

maddenin 3. paragrafında taraf devletlere bu ihtimale karşı yeterli önlem alma 

yükümü yüklenmiştir. Aynı şekilde, ILO’nun 161 Sayılı Tavsiye’nin 3/2.c. 

                                                 
197 Gülsevil Alpagut, “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi,” (Tez), Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü, İstanbul, 1997, s. 36- 37. 
198 “Davalı işverenin iş güvencesine ilişkin hükümleri bertaraf etmek amacıyla işçilere belirli süreli 
sözleşme imzalatmak istemesi ve bu durumu kabul etmeyen işçilerin sendikaya üye olmalarıyla 
işverenin sözleşmelerin feshi yoluna gitmesi üzerine açılan davada feshin geçersizliği ve davacı 
işçilerin işe iadesine karar verilmesi” hakkındaki Y. 9. HD. 08.07.2003 T., 2003/12442 E., 
2003/13123 K. sayılı karar için bkz., Özbek, a.g.e., s. 64. 
199 Demir, a.g.m., s. 889. 
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maddesinde; “belirli süreli iş sözleşmelerinin ‘yapılacak işin niteliği,’ ‘işin 

yapılmasına ilişkin koşullar,’ ‘işçilerin çıkarları’ gerekli kılıyorsa yapılabileceği, aksi 

takdirde yapılan belirli süreli iş sözleşmesinin belirsiz sayılması gerektiği, aynı 

şekilde belirtilen nedenler dışında belirli süreli sözleşmenin süresi bir veya birden 

fazla uzatılmış ise yine belirsiz süreli sözleşme hükümlerine tabi olacağı” 

belirtilmiştir. Benzer olarak 166 Sayılı Tavsiye Kararı’nda da bu tedbirler yer 

alırken; AB’nin 99/70 Sayılı Yönergesi’nde de, iş ilişkilerinde asıl olanın belirsiz 

süreli sözleşme olduğu, ancak objektif nedenlerin varlığı halinde belirli süreli 

sözleşme yapılabileceği ve objektif nedenler varsa, üye devletlerin tercihine göre, 

öngörülecek sayı kadar sözleşmenin yenilenebileceği düzenlenmiştir200.  

 

 Türk İş Hukuku’nda 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin taraf devletlere tanıdığı 

belirli süreli sözleşmeleri iş güvencesi kapsamı dışında bırakma imkânı kullanılırken; 

yukarıda anılan ilkeler de göz ardı edilmemiştir. Bu doğrultuda, İş Kanunu 11. 

maddesinde, belirli süreli sözleşmelerin ancak “belirli süreli işlerde” veya “belirli bir 

işin tamamlanması” ya da “belirli bir olgunun ortaya çıkması” gibi objektif 

nedenlerin varlığı halinde yapılabileceği belirtilmiştir. Aynı madde 2. fıkrasında, 

emredici bir kural olarak, esaslı neden olmadıkça belirli süreli sözleşmelerin birden 

fazla üst üste yapılamayacağını düzenlerken; sadece esaslı nedenlerin varlığı halinde 

belirli süreli sözleşmelerin yenilenebileceğini ifade etmiştir. Yenilenme konusunda 

AB yönergelerinde olduğu gibi, azami bir sayı sınırının getirilmemesinin AB 

yönergelerine ters bir düzenleme yapıldığı anlamına gelmeyeceği ise hemen 

söylenmelidir; zira yönergede yenilenme sayısının devletlere seçimlik hak olarak 

tanındığı “devletlerin tercihine göre” deyimiyle zaten dile getirilmiştir201.  

 

 158 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin devletlere yüklediği “koruyucu hükümlerden 

kaçmak amacıyla yapılan belirli süreli sözleşmelere karşı yeterli güvenceler almak” 

yükümlülüğü hukukumuzda öncelikle yargı kararlarına yansımış, ardından 2003 

yılında yürürlüğe giren İş Kanunu’nun bir maddesi olmuştur. Gerçi BK 339. 
                                                 
200 Mutlay, a.g.m., s. 499; Sarıbay, a.g.e., s. 43; Şahlanan, (Gazetecinin Korunması), s. 131. 
201 Her ne kadar durum devletlerin tercihine bırakılmış olsa da, azami bir süre öngörülerek belirli 
süreli sözleşme yapma hakkının bu şekilde de kısıtlanarak, iş güvencesinin uygulama alanının 
genişletilmesi daha isabetli olacaktır. Bkz., Mutlay, a.g.m., s. 499- 500. 
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maddesinin bir gereği olarak, sözleşmede açıkça bir süre kararlaştırılmadığı hallerde, 

sözleşmenin bir süreye bağlı olduğunun kabulü için, işin niteliği ve amacı gibi 

objektif ölçülere dayalı olarak yapılmış olması eskiden beri doktrin ve yargı 

kararlarınca aranmaktadır. Bu doğrultuda, yerleşik yargı kararlarına göre; objektif, 

esaslı (geçerli) bir neden bulunmadıkça birbirini izleyen belirli süreli sözleşmelerin 

yapılması, diğer bir ifadeyle zincirleme iş sözleşmeleri yaratmak, sözleşme yapma 

hakkının kötüye kullanılmasını oluşturmaktadır. Böyle bir durumda ayrı ayrı belirli 

süreli sözleşmeleri değil, başından itibaren tek bir belirsiz süreli sözleşmenin 

varlığını kabul etmek esastır202.  

 

 Zincirleme sözleşmeler, belirli süreli sözleşmeleri her defasında tarafların bir 

araya gelerek yeniden açık ya da örtülü şekilde peş peşe yenilemesi ile oluşmaktadır. 

Bir işyerinde belirli süreli sözleşmeyle çalışmaya başlamakla birlikte, tarafların 

susma ile sözleşmenin yenilenmesi suretiyle iş ilişkisini devam ettirmesi, 

sözleşmenin belirli süreli olma niteliğini de kaybettirir. Yapılan her bir sözleşmenin, 

zincirleme olarak yapılmış olsalar dâhi, belirli süreli sözleşme özelliğini 

koruyabilmesi ve dolayısıyla işçinin iş güvencesi kapsamı dışında sayılması için, İş 

K. md. 11/3’de ifade edildiği üzere, sözleşmenin belirli süreli olmasını gerektiren 

objektif, esaslı nedenlerin varlığı gereklidir. Aksi halde, başlangıçta belirli süreli 

sözleşme yapılmasını gerektiren objektif nedenler bulunmakta iken, sonradan bu 

nedenlerin ortadan kalkmış olması mümkün olduğundan, zincirleme yapılmış 

sözleşmeler belirsiz hale dönüşecektir203.  

 

 Diğer yandan, bir sözleşmenin ne zaman üst üste (zincirleme) yapılmış 

sayılacağı konusunda da kanunda bir açıklık yoktur. Mevcut sözleşmenin süresinin 

bitiminden hemen sonra art arda yeni bir sözleşme yapılmışsa burada zincirleme 

sözleşmeden bahsedileceğinde tereddüt yoktur. Aynı şekilde, tesadüfî görünmeyen 

                                                 
202 Devrim Ulucan, “Kamu Kuruluşlarında Çalışan İşçilerin Vize Verilmediği Gerekçesi İle İşten 
Çıkarılmaları ve İş Güvencesi”, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Kamu-İş, C.7, S. 3, 2004, s. 5, 
(Çevrimiçi)  http://www.kamu-is.org.tr/pdf/735.pdf, 12 Şubat 2009; İnciroğlu, a.g.e., s. 173; atfen Y. 
9 HD., 20.06.1989 T., 1989/4514 E., 1989/5792 K., Tekstil İşveren Dergisi 1989, s. 16; Y. 9. HD., 
05.11.1992 T., 1992/4182 E., 1992/12212 K., YKD., Nisan 1993, s. 535; Uçum, (Seminer Notları), s. 
137. 
203 Göktaş, a.g.m., s. 22; Sarıoğlu, a.g.m., s. 59. 
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kısa aralıklarla yapılan sözleşmelerin de zincirleme sayılacağı söylenebilir. Tartışma 

götüren husus, İş K. md. 11/2’deki “belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden 

olmadıkça birden fazla üst üste yapılamaz.” ifadesindeki “birden fazla”nın nasıl 

anlaşılması gerektiği noktasındadır. Madde metni, ‘belirli süreli sözleşmelerin esaslı 

neden olmaksızın bir kez üst üste yapıldığında, başka bir deyişle, art arda gelen 

toplam iki belirli süreli sözleşme var olduğunda, bu sözleşmelerin belirli süreli 

sözleşme olarak caiz olduğu, birden fazla kez, en az iki defa daha üst üste yapılması 

halinde belirli süreli sözleşmelerin geçersiz olacağı’ şeklinde bir anlam çıkarmaya 

müsaittir. Ne var ki, bizim de katıldığımız çoğunluk görüşü maddenin lafzına bağlı 

kalmadan maddenin özünü yorumlamak şeklindedir. Buna göre, esaslı bir neden 

olmaksızın belirli süreli sözleşmeyi bir kez yenilemek, yani toplamda üst üste iki 

adet belirli süreli sözleşme elde etmek durumunda, bu sözleşmelerin başından 

itibaren tek bir belirsiz süreli sözleşme sayılmaları esas olmalıdır204. Nitekim 

uygulamada Yargıtay da, özellikle vasıfsız işçilerle yapılan belirli süreli 

sözleşmeleri, esaslı neden yoksa bir kez yenilense dâhi otomatik olarak belirsiz süreli 

sözleşme saymaktadır. Bu anlamda, süreklilik arz eden işte imalat işçisi olarak 

çalışan, asgari ücretle yardımcı eleman olarak işe alınan, yükleme elemanı olarak 

çalışan, güvenlik personeli olarak çalışan, temizlik işçisi olarak çalışan işçilerin 

sözleşmeleri belirsiz süreli olarak kabul edilmiştir205. 

 

 Hemen hatırlatılmak gerekir ki, Yargıtay 1475 Sayılı İş Kanunu döneminde 

birden fazla yenilemelerin sözleşmeyi belirsiz hale getireceğini kabul etmiş, 

sözleşmenin belirli süreli olmasını gerektiren nedenlerin devam edip etmediği 

üzerinde durmamıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra 

verdiği kararlarında ise, belirli süreli sözleşmenin birden fazla yenilenmesi halinde 

esaslı neden bulunduğu sürece sözleşmenin belirli süreli olduğuna karar vermiştir. 

Bu noktada, sadece bir defa yapılan iş sözleşmesinin belirli süreli olması için 

objektif, esaslı neden aranıp aranmayacağı doktrinde tartışma yaratmıştır. Bir görüş, 

ister bir defa olsun, ister zincirleme yapılsın, objektif nedenin aranacağını 
                                                 
204 Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 781- 782. 
205 Demir, a.g.m., s. 890; atfen Y. 9. HD. 21.04.2005 T., 12959/14908; 24.03.2005 T., 18955/9551; 
14.01.2005 T., 24748/1083; 09.02.2005 T., 24894/4036; 24.02.2005 T., 2433/6269; 16.12.2004 T., 
18185/28256; 28.04.2005 T., 12959/14908. 
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savunurken; diğer görüş bir defa yapılmış iş sözleşmesinin belirli süreli sayılması 

için objektif nedenin bulunmasının gerekmeyeceğini dile getirmektedir206. Biz de, 

belirsiz süreli iş sözleşmesinin olağan sözleşme olması, İş K. md. 11/1’de belirli 

süreli sözleşmenin tanımında dâhi kanun koyucunun objektif koşulları araması, daha 

çok işçinin iş güvencesinden yararlanması, belirli süreli sözleşmelerin alanının 

genişlememesi gerekçeleriyle ilk görüşe katılarak, bir defalık yapılmış belirli süreli 

sözleşmelerde de objektif bir koşul aranmasından yanayız. 

 

 Belirli süreli sözleşmelerin yapılmasında mevcudiyeti aranan objektif, esaslı 

nedenlerin ne anlama geldiği, nelerden ibaret olduğu konusunda kanunda bir açıklık 

bulunmamaktadır. Kanun sözleşmeyi bir süreye bağlamayı tarafların keyfi 

iradelerine bırakmamak için “objektif” ölçütten bahsetmiş, bu konuda sadece “belirli 

süreli işler” veya “belirli bir işin tamamlanması” veya “belirli bir olgunun ortaya 

çıkması” gibi objektif koşullardan söz etmiştir. Bu doğrultuda çok net olmamakla 

birlikte, belli süre devam edecek, örneğin bir otomobil tanıtım fuarı boyunca devam 

edecek çalıştırma işinin belirli süreli işlerden sayılması uygun görülebilir. Buna 

karşın bir baraj işinin bitimine dek çalışma halinde baraj işinin belirli süreli olduğu 

söylenemez. Yargıtay kararları ve doktrin bu konularda işin niteliğine, mahiyetine ve 

konumuna, ayrıca sosyal ve ekonomik açıdan haklı ve objektif bir nedenin bulunup 

bulunmadığına bakılarak karar verilmesini doğru bulmaktadır207. Belirtmekte fayda 

var ki, işçinin nitelikli bir işçi olması, ya da (hemşirelik gibi), iş bakımından o 

statüdeki kişilere ihtiyaç duyulması sözleşmenin belirli süreli yapılmasını haklı 

kılabilecek olgular değildir208. 

 

  Sözleşme süresinin bir tarih ya da zaman olarak belirlenmediği ve işin 

niteliğinden de kesin bir süre çıkarılmasının mümkün olmadığı hallerde, sözleşmenin 

belirsiz süreli kabul edileceği de unutulmamalıdır. Özellikle iş sözleşmesinin belirli 

bir işin sonuna kadar devam edeceği şeklinde belirleme halinde, iş sözleşmesinin ne 

zaman sona ereceğinin objektif olarak taraflar için yeterli açıklıkla saptanabilir 

                                                 
206 Göktaş, a.g.m., s. 22- 23. 
207 Bilgili, a.g.e., s. 15; Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 780. 
208 Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 780. 
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olması gerekir; saptanamıyorsa sözleşme belirsiz süreli sayılır. Bu nedenle, yukarıda 

verdiğimiz baraj örneğinde, işçinin baraj inşaatının bitim tarihine kadar mühendis 

olarak çalıştırılacağının kararlaştırılmadığı sözleşmeyi Yargıtay isabetli olarak belirli 

süreli sözleşme olarak saymamaktadır209. 

 

 Objektif olguların kanundan kaynaklandığına ilişkin 1475 sayılı Kanun 

döneminde kabul edilen diğer bir hal de, anonim şirket müdürleriyle yapılan 

sözleşmelerin belirli süreli olması halidir. Genel müdür ve yardımcılarının gerek 

konumları, gerekse işin mahiyeti gereği belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışmalarının 

objektif neden olarak kabulüne yönelik Yargıtay kararları 1475 sayılı Kanun 

döneminde verilmiş olmasına rağmen, 4857 sayılı Kanun’un 11. maddesine ışık tutar 

mahiyette uygun bulunmuş ve yeni kanun döneminde de bu kişilerle yapılan belirli 

süreli sözleşmelerin yenilenseler bile, belirsiz hale dönmeyeceği kabul görmüştür210. 

Buna karşın, anonim şirket genel müdürlüğünün belirli süreyle sınırlı bir görev 

oluşunun, o kişiyle mutlaka belirli süreli sözleşme yapılacağı anlamına gelmediğini 

savunan görüş de mevcuttur. Buna göre, istenirse sözleşme belirsiz süreli de 

yapılabilir ve anonim şirket müdürlüğü bitmesine rağmen, sözleşme varlığını 

sürdürebilir; ancak istenirse müdürle belirli süreli sözleşme yapılması da geçerli 

olacaktır211.   

 

 Son olarak değinilmesi gereken konu, mevsimlik işçilerin ve vizeli işçilerin 

durumudur. Mevsimlik iş sözleşmelerinin tek bir mevsim için yapıldığı takdirde 

belirli süreli olması mümkündür. Her yıl yenilenerek yapılması halinde ise, her 

mevsim sonunda sözleşme bir dahaki mevsime kadar askıda kalacak demektir. Bu 

durumda da baştan itibaren tek bir belirsiz sözleşmenin varlığının kabulü gerekir. 

Nitekim Yargıtay da mevsimlik ya da dönemsel çalışmada işin belirli süreli 

olduğundan söz edilemeyeceğini, sürekli yapılan işin belirli bir zaman diliminde 

                                                 
209 Y. 9. HD. 10.03.1998 T., 20294/3771; Ekonomi, (Feshe Genel Bakış), s. 41- 42; Akyiğit, (İş 
Kanunu Şerhi), s. 780. 
210 Y. 9. HD. 11.04.2003 T., 2002/20581 E., 2003/6120 K., bkz., Bilgili, a.g.e., s. 16; Y. 9. HD. 
23.10.2003 T., 18234/17604 K. bkz., Günay, (Şerh), s. 582; Y. 9. HD., 24.01.2005 T., 28341/11655 
K., bkz. Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 781.  
211 Akyiğit, (İş Kanunu Şerhi), s. 781.  
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yapılmamasının o işi belirli hale getirmeyeceğini, bu nedenlerle de birbiri ardına 

yapılan mevsimlik iş sözleşmelerinin belirsiz süreli sayılacağını kabul etmektedir212. 

 

 Gördükleri işin niteliği gereği objektif ölçülere göre belirli süreli iş 

sözleşmesiyle çalışmakta oldukları kabul edilemeyecek olan belediye işçilerinin 

(vizeli işçilerin), her yıl bir kamu makamının iradesine bağlı olarak sözleşmelerinin 

uzatılıp uzatılmayacağına karar verilmesi işleminin sözleşmenin türüne etkisinin ne 

olacağı üzerinde de durmak gerekir. Belediyelerde çalışan ve geçici işçi diye 

nitelendirilen işçilerin iş sözleşmelerinin, her yıl vizeye tabi tutularak sözleşmelerin 

uzatılıp uzatılmamasına valilikçe karar verilmesi, görülen işin niteliği gereği 

süreklilik arz ettiği için belirsiz süreli kabul edilmesi gereken iş sözleşmelerini, 

belirli süreli iş sözleşmesine dönüştürmez. Aynı şekilde, bu sözleşmelerin vize 

yoluyla sürekli yenilenmesi bunları zincirleme sözleşmeler olarak geçerli de kılmaz. 

Özel hukukta, esaslı bir neden olmadıkça üst üste yapılması geçerli sayılmayan ve 

yargı tarafından hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilen zincirleme 

sözleşmeler, belirsiz süreli sözleşme olarak değerlendirildiğine göre, aynı ilkenin 

kamu makamları için de geçerli olacağı tartışmasızdır. Bu nedenle, kamuda çalışan 

vizeli işçilerin vizeyle sözleşmelerinin uzaması halinde de, durum değişmez, bu 

yenilenen sözleşmeler zincirleme olarak değil, belirsiz süreli sözleşmeler olarak 

kabul görürler213.  

 

 İş güvencesinin sözleşme bakımından kapsamıyla ilgili olarak, belirsiz süreli 

sözleşme koşulunun gazeteciler için de geçerli olduğu hatırlatılmalıdır. Basın İş 

Kanunu’nda, İş Kanunu 11. maddesi paralelinde bir hükmün bulunmaması, belirli 

süreli sözleşmeler konusunda yukarıdaki esasların gazeteciler hakkında 

uygulanmayacağı anlamına gelmemektedir; aksinin kabulü iş güvencesi 

hükümlerinin gazetecilere kıyasen uygulanmasının işlerliğini etkisiz kılacaktır. Bu 

                                                 
212 Y. 9. HD. 10.01.2005 T., 2004/21961 E., 2005/110 K. bkz., Demir, a.g.m., s. 891; Sarıbay, a.g.e., 
s. 46- 47. 
213 Ulucan, a.g.m., s. 5- 6, (Çevrimiçi)  http://www.kamu-is.org.tr/pdf/735.pdf, 12 Şubat 2009. 
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noktada belki fark yaratacak, dikkat edilmesi gereken tek husus, gazetecilerin 

işkollarının özelliklerini göz önünde tutarak değerlendirme yapılmasıdır214. 

 

b. İŞ SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞININ VE SÖZLEŞMENİN BELİRSİZ 

SÜRELİ OLDUĞUNUN İSPATI 

 

 İspat konusunda ispatı ilk beklenen husus, taraflar arasında bir sözleşmenin 

olup olmadığı, bir sözleşme var ise bu sözleşmenin bir iş sözleşmesi olup olmadığı 

ve sözleşmenin türüdür. Doktrinde sözleşmenin varlığını iddia eden tarafın bunu 

ispatlaması gerektiği ifade olunmaktadır. Buna göre, işverenle arasında bir iş 

sözleşmesi olduğunu işçi ispat edecektir; zira işverenin iş sözleşmesinin yokluğunu 

ispat etmesi kendisinden beklenemez215. Yargıtay’a göre de, iş sözleşmesinin 

varlığını ispat yükü işçi üzerinde olup, işçinin çalışma olgusunu ispat etmesi 

gerekmektedir216.  

 

 İspat yükü kendisinde olan işçi, sözleşmenin varlığını ispatlamada öncelikle 

yazılı delillere başvurabilecektir. Tarafların imzasını taşıyan bir iş sözleşmesinin 

varlığı güçlü bir delil teşkil etse de mevzuatımızın iş sözleşmesini, aksi 

belirtilmedikçe özel bir şekle tabi tutmaması nedeniyle bu yola gitmek her zaman 

mümkün olmayacaktır217.  

 

 Yazılı bir iş sözleşmesinin yapılmadığı hallerde ispatın ne şekilde olacağına 

ilişkin doktrinde farklı gerekçelerle aynı yönde olan görüşler mevcuttur. Bu 

görüşlerden ilkine göre218, hukuki işlem olduğunda şüphe bulunmayan iş 

sözleşmesinin HUMK md. 288’e göre senetle ispatı yapılmalıdır. Aksi halde, her 

hukuki işlem bir vakıaya dayandığından, vakıaların tanıkla ispatı bahanesi 

                                                 
214 Şahlanan, (Gazetecinin Korunması), s. 131- 132. 
215 Erdem Özdemir, İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü Ve Araçları, İstanbul, 
Beta, 2006, s. 67; Sarıbay, a.g.e., s. 139; Alp, a.g.e., s. 20; Kar, (İspat Yükü), s. 1007. 
216 Y. 9. HD. 23.06.1967 T., 6411/5916; Y. HGK. 23.12.1964 T., 9-1252/751 sayılı kararlar için bkz. 
Erdem Özdemir, a.g.e., s. 67- 68. 
217 Erdem Özdemir, a.g.e., s. 68. 
218 Erdem Özdemir, a.g.e., s. 69. 
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kullanılarak ana kural işletilmez hale gelebilecektir. Diğer bir görüşe219 göre ise, 

senetle ispat zorunluluğunu iş sözleşmesinin varlığını ispatta aramak işçiyi koruyucu 

bir yaklaşımdır. İspat kuralları içinde iş sözleşmesine bir istisna tanınmadığına göre, 

iş sözleşmesinin senetle ispatı kuralı geçerli sayılmalıdır. Buna karşın bizim de 

isabetli bulduğumuz görüş gereği senetle ispat kuralını iş sözleşmesi açısından kabul 

etmek mümkün değildir. Özel hukuk alanında bir tarafın diğer tarafa üstünlüğünün 

en üst seviyeye ulaştığı iş sözleşmesinde, işçinin yazılı bir belge düzenlenmesi 

konusunda işverene baskı uygulaması kendisinden beklenemez. Ayrıca ifası zamana 

yayılan bir sözleşme olan iş sözleşmesinde işçinin borcunun eylemsel olarak 

gerçekleştirildiği gözden kaçırılmamalıdır. Bu gerekçelerle de, senetle ispat kuralı iş 

sözleşmesinin varlığını ispatta mutlak ispat aracı olmamalı, özellikle tanık olmak 

üzere, her türlü delille ispat mümkün kabul edilmelidir220.  

 

 Sözleşmenin varlığı ve bu sözleşmenin bir iş sözleşmesi olduğu tespit 

edildikten sonra, sıra iş güvencesinin kapsamı bakımından belirleyici noktası olan; 

belirli- belirsiz süreli iş sözleşmesinin ispatına gelmektedir. İş Kanunu md. 11’e 

göre, belirli süreli sözleşmeler yalnızca kanunun belirlediği koşullarda 

yapılabildiğine göre, bu haller dışında taraflar istese de belirli süreli sözleşme 

yapamadığından, aslolan sözleşmesinin belirsiz süreli olmasıdır. O halde ispat yükü 

normal durumun aksini iddia eden kişi üzerinde olmaktadır. Buna göre, sözleşmenin 

belirli süreli olduğunu iddia eden işverenin bu iddiasını ispat etmesi gerekir221.  

 

 Yargıtay da isabetli şekilde, “… iş sözleşmelerinin süresi belli olmayan birer 

sözleşme olması asıldır. Bu gibi sözleşmelerin süreye bağlı olarak yapılması, iş 

yaşamında az görülen durumlardandır. Medeni Kanun’un 6. maddesi’nde kural 

niteliğinde bulunan, diğer deyimle, olağan nitelikte bulunan bir durumu iddia eden 

kimse, onu ispatla yükümlü tutulur. Buna göre, iş sözleşmesi sabit görülünce, bunun 

                                                 
219 Erdem Özdemir, a.g.e., s. 69. 
220 Erdem Özdemir, a.g.e., s. 69- 74. 
221 Kar, (İspat Yükü), s. 1007. 
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süresi belli olmayan bir iş sözleşmesi olduğu sabit olmuş demektir”222 diyerek 

sözleşmenin belirli süreli olduğunu ileri süren işvereni ispatla yükümlü tutmuştur. 

 

 Belirtilmelidir ki, işçinin belirli süreli iş sözleşmesi yapmayı gerektiren bir 

hal yokken, işverenin zorlamasıyla belirli süreli sözleşme yapıldığı iddiası söz 

konusu olduğunda ise, zincirleme sözleşme sorunu gündeme gelecektir. Bu durumda, 

devam ederek belirli süreli sözleşmenin belirsiz süreliye dönüştüğünü ispat yükü 

işçide olacaktır223.  

 

 Ayrıca, normal olan işçinin İş Kanunu’na tabi olarak çalışması olduğundan, 

işçinin İş Kanunu’na tabi olmasının ispatını da işverenin yapacağı hatırlatılmalıdır224. 

 

Son olarak, gazetecilerin sözleşmelerinin ispatı meselesine değinecek olursak; 

gazeteci ile onu çalıştıran işveren arasındaki sözleşmenin de öncelikle bir iş 

sözleşmesi olması gerekmektedir. Gazeteci, iş sözleşmesiyle değil de, telif ilişkisi, 

istisna ilişkisi çerçevesinde ya da serbest gazeteci olarak iş yapmışsa, Basın İş 

Kanunu kapsamında sayılmayacaktır. Bu hususlar birlikte düşünüldüğünde, aradaki 

ilişkinin nitelenmesinde de bir ispat sorununun doğması kaçınılmaz olmaktadır. 

Gazeteci, iş sözleşmesine dayanarak talepte bulunuyorsa genel ispat kuralı gereği, iş 

sözleşmesinin varlığını ispatlamalıdır. Burada asıl sorun, iş sözleşmesinin nasıl ispat 

edileceğidir. Basın İş Kanunu 4. maddesinde iş sözleşmesinin yazılı yapılmasını 

zorunlu kıldığından, bu açık hüküm karşısında, ispatın tanık dinletmek suretiyle 

yapılamayacağı hemen söylenmelidir. İş sözleşmesinin hukuki bir işlem olması 

sebebiyle, ispatında HUMK md. 288 gereği senetle ispat kuralının işletileceği, 

                                                 
222 Y. HGK. 23.12.1964 T., 9-1252/751 sayılı karar  için bkz. Erdem Özdemir, a.g.e., s. 105- 106; Y. 
9.HD. 10.09.1954 T., 5461/5306 sayılı karar için bkz. H. Argun Bozkurt, İş Yargılaması Usul 
Hukuku:Yargılama Usulü, Davaların İşleyişi, Görev, Yetki, Kanıtlar, Örnek Kararlar, İş 
Güvencesi Yasa Değişiklikleri, 2. Bası, Ankara, Seçkin, 2003, s. 355. 
223 Bozkurt, a.g.e., s. 356. 
224 Sarıbay, a.g.e., s. 141. 
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bordro, çalışma belgesi gibi diğer yazılı delillerle de ispatın mümkün olduğu 

belirtilmelidir225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
225 Özekes, a.g.m., s. 195- 196. 
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SONUÇ 

 
 Çalışmamız boyunca bahsettiğimiz hususlardan bir özet sunmak gerekirse; 

çalışmamızdaki “İş Güvencesi” konusunun, İş Hukuku’nun bel kemiği olduğu ve 

özünü de İş Hukuku’ndaki “işçiyi ve iş ilişkisini korumak” temel felsefesinden aldığı 

öncelikle söylenmelidir.  

 

 Özellikle belirsiz süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin sözleşmelerinin 

feshinde, işverenin fesih hakkının “gerekçesiz, keyfi, serbest” şekilde kullanılmasının 

önlenmesi bakımından önem arz eden konu, gerek ulusal, gerek uluslararası 

kaynaklarla kabul edilen “çalışma hakkı”nın metin üzerinde kalmasını engellemek ve 

işçiyi korumaktaki en etkili silahtır. 

 

 En basit haliyle, “çalışma hakkının korunması”, “iş ilişkisinin sürekliliğinin 

sağlanması”, “keyfi fesihlerin önlenmesi” şeklinde bilinen iş güvencesini, kanunda 

bir tanımı olmasa da, çeşitli yollarla tanımlamak mümkündür. Dar anlamıyla, iş 

güvencesi; işverenin makul, geçerli, yeterli sebepleri olmaksızın fesih 

yapamamasının, keyfi fesihlere karşı işçiyi koruyucu her türlü önlemin alınmasının 

aracıdır. Geniş anlamıyla ise, işçinin işten çıkarılmasını engelleyen her türlü önlemin 

yanında, feshin zararlarını da hafifleten, telafi eden önlemleri de içeren bir kurumdur. 

Dikkat arz eden husus kuşkusuz, tüm tanımların paydasının iş güvencesinin işçiye 

sağladığı faydalara rağmen, işverenin yetkilerini ve fesih hakkını tamamen yok eden, 

katı ve mutlak bir kurum olmadığı noktasında kesişmesidir. 

 

 İş güvencesi, işverenin fesih hakkını yasaklamayan bir kurum olsa da, 

işverenin bu hakkını kullanmasının işçi için yaratacağı güçlükler malumdur. İşçinin 

yaşaması muhtemel güçlüklere karşı iş güvencesinden beklenen ise, iş güvencesinin 

var oluş amaçlarını yerine getirmesidir. Bu amaçlar; “işten çıkarılacak işçiyi, 

işsizliğin doğurduğu ekonomik yönlü maddi ve manevi zararlardan korumak; sosyal 

ve psikolojik düşüncelerle, işçinin yaşamının merkezini oluşturan işini kaybetmesine 

karşı bir güvence getirmek; feshe karşı koruma ile işçinin işyerindeki hakları ve 
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işlevleri açısından da ek bir güvence sağlamak; feshe karşı koruma ve işçi-işveren 

arasındaki mikro-ekonomik uyuşmazlığa müdahale ederek toplumsal menfaatleri 

korumak; bireysel menfaatlerin sosyal çatışmalara dönüşmesini engellemek; fesih 

hakkının kötüye kullanılmasını engellemek veya denetlemek” şeklinde özetlenebilir. 

 

 İş güvencesinin amaçlarını yerine getirmesi bakımından, bu kavramın arka 

planında yatan ekonomik, sosyal ve bireysel gerçeklerle bir denge kurulması da 

başka bir gerekliliktir. Bu nedenle, iş güvencesi denildiğinde, işçi üzerindeki bireysel 

etkisi yanında, sosyal devlet ilkesi ve ülkenin ekonomik yapısıyla olan birlikteliği de 

düşünülmelidir; zira söz konusu unsurlar, aynı zamanda iş güvencesinin faydalarını 

da yansıttığı sahalardır. 

 

 Bunca önemine ve etkilediği hususa rağmen, ülkemize geç girmiş olan iş 

güvencesinin uzun bir hazırlanma sürecinden geçtiği de bir gerçektir. Türk 

Hukuku’nda 3008 sayılı ilk İş Kanunu’ndan itibaren fesihle ilgili düzenlemeler 

mevcut olsa da, iş güvencesi hükümleri ilk kez 4773 sayılı “İş Kanunu, Sendikalar 

Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 

Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun” ile Türk 

Hukuku’nda yer almıştır. Sonrasında iş güvencesi hükümleri, 4857 sayılı bugünkü İş 

Kanunu’na girerek yerini sağlamlaştırmıştır. İş güvencesiyle ilgili yapılan bu yasal 

düzenlemelerin temelini ise 1994 yılında kabul ettiğimiz 158 Sayılı ILO Sözleşmesi 

oluşturmaktadır.  

 

 Çalışmamızın temelini oluşturan konu kuşkusuz, 10 Haziran 2003 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayımlanarak kabul edilen yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu’nda 

yer alan genel iş güvencesinin uygulama alanını ve kapsamını belirleyen iş güvencesi 

koşullarıdır.  

 

 Genel iş güvencesi hükümlerinden yararlanmanın koşulları; işçinin İş Kanunu 

veya Basın İş Kanunu kapsamındaki işçilerden olması, belirsiz süreli iş 

sözleşmesiyle çalışması, otuz ya da daha fazla işçinin çalıştığı bir işyerinde çalışıyor 

olması, işyerinde en az altı aylık kıdeme sahip olması, işletmenin bütününü sevk ve 
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idare eden ya da işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten 

çıkarma yetkisine sahip işveren vekili sıfatı taşımaması ve işverenin feshi geçerli bir 

sebebe dayanarak yapmasıdır. 

 

 İş güvencesinin kişi bakımından kapsamını belirleyen ve iş güvencesi 

hükümlerinin işçilere uygulanmasında aranan ilk koşul, İş Kanunu kapsamındaki 

işçilerden olma koşuludur. İş Kanunu’na tabi olarak çalışanların yanında, yapılan atıf 

gereği Basın İş Kanunu’na tabi çalışanlar da, diğer iş güvencesi koşullarını taşımaları 

halinde, iş güvencesinden yararlanmaktadır. Kural bu olmakla birlikte, istisna olarak 

iş güvencesi kapsamı dışında kalanlar da söz konusudur. Kamu görevlisi olanlar, 

kendi özel kanunlarında işçi olmadığı vurgulanan sözleşmeli personel, iş 

sözleşmesine tabi olarak çalıştığı halde, İş Kanunu 4. maddesi ile yukarıda sayılan 

istisnai işlerde çalışanlar, Borçlar Kanunu’na tabi olanlar, gemi adamları, İş 

Kanunu’na tabi olsa da, istifa eden işçiler, işletmenin bütününü sevk ve idare eden 

işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe 

alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri iş güvencesinin kişi 

bakımından kapsamı dışında kalmaktadır. 

 

 İş güvencesinin süre bakımından kapsamını oluşturan ikinci koşul, işçinin 

kıdemiyle ilgilidir. İş güvencesinden yararlanabilmek için, işçinin en az altı aylık 

kıdemi olmalıdır. Bu kıdem, işçinin işe fiilen başladığı tarihten itibaren 

hesaplanmaktadır. Önemli olan aynı işverene bağlı olarak geçirilen sürenin en az altı 

ay olmasıyken, bu sürenin tamamının İş Kanunu’na tabi olarak geçirilmesi ise 

aranmamaktadır. 

 

 Diğer bir iş güvencesi koşulu, güvencenin kapsamını yer bakımından 

belirleyen koşuldur. Buna göre, iş güvencesi hükümlerinin uygulanabilmesi için; 

işyeri, yer itibariyle İş Kanunu ve Basın İş Kanunu kapsamındaki işlerin yapıldığı ve 

en az otuz işçinin çalıştırıldığı bir işyeri olmalıdır. Otuz işçi sayısının tespitinde 

önemli olan kişinin işçi statüsünde olmasıdır. O işyerinin elemanı olsa bile, kamu 

görevlisi statüsünde olan veya kendi özel kanunlarında işçi olmadığı vurgulanan 

sözleşmeli personel ile işyerindeki stajyerler, çıraklar, meslek eğitimi gören 
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öğrenciler, iş sözleşmesi askıda olan işçilerin yerine belirli süreli iş sözleşmesiyle 

geçici süreyle istihdam edilenler otuz işçi hesabına katılmamaktadır. Bu koşulla ilgili 

bilinmesi gereken bir husus da, işverenin birden fazla işyerine sahip olduğu hallerde, 

sayının tespiti için bu işyerlerinin “aynı işkolunda” olmasının arandığıdır. Diğer 

yandan, tarım işleriyle ilgili olarak aranan sayı, otuz yerine, ellinin üzerine 

çıkmaktadır.  

 

 İş güvencesi hükümlerinin uygulanması için gereken bir koşul da, işçinin 

belirsiz süreli bir sözleşmeyle çalışmasının gerekliliğidir. Belirli süreli olmadığı 

sürece, tam- kısmi süre, çağrı üzerine, mevsimlik, deneme süreli gibi ayrımlar 

yapılmaksızın, bu tür sözleşmelerle çalışan işçiler de iş güvencesinden 

yararlanmaktadır. 

 

 Son olarak tüm bu iş güvencesiyle ilgili hususlarda ispatın kim tarafından 

yapılacağı meselesine gelindiğinde, genel ispat kurallarının İş Hukuku’nda da 

işlediği görülmektedir.  

 

 İş sözleşmesinin varlığının ispat yükü işçideyken; sözleşmenin belirsiz süreli 

olması asıl olduğundan, aksinin iddiasıyla işçinin iş güvencesinden 

yararlanamayacağının ispat yükü işverendedir. Otuz işçi sayısının ispatı tartışmalı 

olmakla birlikte, bizim görüşümüz, işyerindeki sayıyı işçiden daha bilmesi olağan 

olduğundan ispat yükünün işverende olması; ancak yeterli kanaat oluşmadığında 

gerçek sayıyı mahkemenin re’sen tespit etmesi şeklindedir. Altı aylık kıdemin ispat 

yükü ise tartışmasız işçi üzerindedir. Buna karşın, işçinin işveren vekili olduğu için iş 

güvencesi kapsamı dışında kaldığını işveren ispatlamalıdır.  

 

 Tüm bu açıklamalar sonucunda iş güvencesiyle ilgili bizce akılda kalması 

gereken ana hususlar; iş güvencesinin işverenin fesih hakkını yok etmeden, işçiyi 

keyfi, gerekçesiz fesihlere karşı koruma amaç ve anlamını taşıdığı ve işçiyi koruma 

ilkesinin varlığına rağmen, asla katı ve mutlak uygulanmaması gereğidir. Ayrıca 

unutulmamalıdır ki; çalışmamız boyunca sıkça savunduğumuz üzere, iş güvencesi 

işçinin kalkanı olsa da, bu güvencedeki tek özne işçi değildir. İş güvencesinin 
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pratikte etkinliği arttırılmak isteniyorsa, işçiyi korurken, işvereni göz ardı etmeyen 

uzlaşmacı bir sistemin varlığına çalışılmalı ve bu kurum bizce yeniden 

düzenlenmelidir.  
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