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ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI
NELER GETÝRÝYOR
üzere mevzuatýmýzda yeterli iþ güvencesi
bulunduðu, ülkemizde iþçi maliyetinin
zaten yüksek olduðu, bu düzenlemenin
Türk çalýþma hayatýný tedirgin edeceði,
sanayinin rekabet gücünü kýracaðý, kayýtdýþý
çalýþtýrmayý özendireceði gerekçesiyle þiddetle karþý çýkmýþtýr. Daha da önemli bir
öneri ise Yasakoyucunun iþçi çýkarmayý zorlaþtýracak düzenlemeler yerine, esnek çalýþma sürelerini, atipik hizmet iliþkilerini, telafi
çalýþmasýný, kýsmi çalýþmayý, özel istihdam
bürolarýný, geçici çalýþtýrma gibi yeni
ihtiyaçlarý karþýlayacak yeni bir Ýþ Kanunu’nun çýkarýlmasýnýn daha uygun olacaðý
idi. Ayrýca Ýþsizlik Sigortasý Kanunu da
çýkartýldýðýna göre yýllar geçtikçe iþletmeler
için aðýr bir yük oluþturmaya baþlayan
kýdem tazminatýnýn da yeni ÝþK. içinde
yeniden gözden geçirilmesi isteniyordu. Ýþçi
kesimi ise prensipte iþ güvencesi yasasýndan yanadýr. Onlara göre, iþ güvencesine
sahip olmayan ülke çaðdaþ sayýlamaz. AB
ye dahil ülkelerin ise hepsinde iþ güvencesi
mevcuttur. Bu durum insan haklarý ile de
baðdaþmaz. Ýþ güvencesinin yokluðu ülkemizde kayýt dýþý istihdamý arttýrmakta, bu
durum bir yandan iþletmeler arasýnda haksýz rekabete yol açmakta, öte yandan
sendikal örgütlenmeyi zayýflatmaktadýr.
Ayrýca, iþ güvencesinin bulunmayýþý, iþçinin
çalýþtýðý yeri, iþletmeyi benimseme duygusunu da köreltmekte, iþ verimini azaltmaktadýr.
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Giriþ
Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982
yýlýnda kabul ettiði “Hizmet Ýliþkisine Ýþveren Tarafýndan Son Verilmesi Hakkýnda 158
sayýlý Çalýþma Sözleþmesi” Türkiye tarafýndan 09.06.1994 tarih ve 3999 sayýlý kanunla kabul edilmiþ olduðu halde aradan geçen
8 yýlda mevzuatýmýzda 158 sayýlý sözleþmeye uygun deðiþiklikler yapýlmamýþ ve
ülkemiz ILO nun genel konferansýnda her
yýl yoðun eleþtirilere hedef olmuþtur. Gerekli deðiþikliklerin yapýlmamasýnýn nedenleri kamuoyundan fakat özellikle iþveren
kesiminden gelen yoðun tepkiler, eleþtiriler,
siyasal kararsýzlýk ve ekonomik konjonktürdeki olumsuz geliþmelerdir. Ýþveren kesimi, buna kýdem tazminatý baþta olmak
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Yukarýdaki görüþlerin kanýmýzca hemen
hepsinde bir gerçek payý vardýr. Doðrusu
dozu iyi ayarlanmýþ bir iþ güvencesini de
içine alan yeni bir Ýþ Kanunu’nun çýkarýlmasýdýr. Çünkü mevcut Ýþ K. artýk ihtiyaçlara
cevap veremez hale gelmiþtir. Kanun
modasý geçmiþ katý hükümlerle dolu olup,
ne esnek çalýþma süresinden, ne atipik çalýþma modellerinden haberdardýr. Fakat 158
sayýlý Sözleþmeyi 8 yýl önce bir kanunla
kabul edip bugüne kadar gereðini yerine
getirmemiþ olmak da Türkiye’nin devlet
olma ciddiyetiyle baðdaþmamaktadýr.
Nitekim 158 sayýlý Sözleþmenin gereklerinin
yerine getirilmesi konusunda çok geç
kalýndýðýný gören o zamanýn Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý 2000 yýlýnda
akademisyenlerden oluþan bir komisyona Ýþ
Güvencesi Yasasý adýyla anýlan bir taslak
hazýrlatmýþsa da yukarýda belirttiðimiz tepkiler karþýsýnda taslak rafa kaldýrýlmýþ fakat
bu defa iþ güvencesini de içine alacak
biçimde yeni ihtiyaç ve geliþmelere paralel
biçimde yeni bir ÝþK. tasarýsýný hazýrlatma
kararýna varýlmýþtýr. Ancak bu noktada iþçi
ve iþveren kesimleri arasýnda bir konsensus
saðlanmasý amacýyla iþçi ve iþveren konfederasyonlarý komisyonca hazýrlanacak
tasarýya karþý çýkmayacaklarý hususunda
2001 yýlý ortalarýnda prensip antlaþmasýna
varmýþlardýr. Bunun üzerine iþ güvencesi
yasa tasarýsýný hazýrlamýþ olan bilim komisyonundan yeni bir Ýþ Kanunu hazýrlanmasý
istenmiþtir. Komisyon bir yýl sürdürdüðü
çalýþmalar sonucunda hazýrladýðý metni
geçtiðimiz Nisan ayýnda Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðýna sunmuþtur. Bakanlýk
da bunu görüþ bildirmeleri için sosyal
taraflara göndermiþtir. Herkes çaðdaþ ihtiyaç
ve geliþmelere göre hazýrlanan bu metnin,
üzerinde bazý rötuþlar yapýlarak TBMM
Genel Kuruluna kanunlaþmasý için gönderilmesini beklerken alýnan erken seçim
kararýnýn hemen ardýndan, daha önce rafa
kaldýrýlmýþ olan ve 1475 sayýlý Ýþ K.nun

hizmet akdinin sona ermesiyle Sendikalar
K.nun sendika temsilcisi ve sendikal ayýrýmcýlýkla ilgili maddelerinde deðiþiklik yapan
ve kamuoyunda “Ýþ Güvencesi Yasa Tasarýsý”
olarak bilinen tasarý birden bire raftan
indirilerek bazý deðiþikliklerle 09.08.2002
günü yasalaþtýrýlmýþ ve 15.08.2002 günü
Resmi Gazete’de yayýnlanmýþtýr. Bu þok
geliþmeler sürerken sürpriz þekilde istifa
eden eski bakanýn yerine atanan yeni Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýnýn bir jestiyle
4773 sayýlý bu kanunun yürürlüðe girmesi
15.03.2003’e býrakýlmýþtýr. Yasanýn yürürlüðe giriþ tarihinin ileri atýlmasýnýn nedeni
de yeni seçilecek Meclise Ýþ Kanunu
tasarýsýný kanunlaþtýrabilmek ve 4773 sayýlý
Kanun henüz yürürlüðe girmeden yenisini
yürürlüðe koyabilmek için zaman tanýmak
olarak açýklanmýþtýr.
Bu durumda 15.03.2003’e kadar yeni bir Ýþ
Kanunu kabul edilip yürürlüðe sokulmaz ise
iþverenler 4773 sayýlý Kanunun iþçiyi feshe
karþý koruyan yeni hükümlerine uymak
zorunda kalacaklardýr. Aþaðýda 4773 sayýlý
Kanunla 1475 sayýlý ÝþK. da yapýlan deðiþikliklere sýrayla göz atmak istiyoruz.
II. Tarým Ýþleri Ýþ Kanunu Kapsamýna
Alýnmýþtýr
Bu deðiþikliðin iþ güvencesi ile ilgisi yoktur.
Bu, bilim komisyonunca hazýrlanan tasarýda
da yoktur. Muhtemelen son anda
Bakanlýkça yasaya eklenmiþtir. Bugüne
kadar iþin niteliðindeki bazý özellikler
nedeniyle (geleneklere, iklime, mevsime
baðlý olmasý ve genelde aile içi yapýlan bir
çalýþma olmasý gibi) ÝþK. kapsamý dýþýnda
býrakýlmýþ olan tarým ve orman iþleri ÝþK.
kapsamýna alýnmýþ ve 6. maddeye ticaret ve
sanayi iþleri yanýnda III. fýkra olarak eklenmiþtir. Yapýlan deðiþikliðe göre tarým iþleri
þöyle tanýmlanmýþtýr:
4

Ayrýca 1475 sayýlý ÝþK.nun kapsam dýþý
býrakýlan iþ ve iþyerleri ile ilgili 5. maddesinin 1. fýkrasýnýn 2.no.lu bendin “50 den
az iþçi çalýþtýrýlan (50 dahil) tarým iþlerinin
yapýldýðý iþ yerlerinde” þeklinde deðiþtirilerek (md. 11) ancak 50 den çok iþçi
çalýþtýrýlan tarým ve orman iþlerinin ÝþK. kapsamýna girmesine imkan saðlanmýþtýr.
Dolayýsiyle iþ güvencesi hükümlerinden de
ancak 50 den fazla iþçi çalýþtýran tarým ve
orman iþyerleri yararlanabilecektir.

“III. Bu kanunun uygulanmasý bakýmýndan
tarýmdan sayýlacak iþler þunlardýr:
a) Her çeþit meyveli ve meyvesiz bitkiler;
çay, pamuk, tütün, elyaflý bitkiler;
turunçgiller; pirinç, baklagiller; aðaç,
aðaççýk, omca, tohum, fide, fidan; sebze
ve tarla ürünleri; yem ve süs bitkilerinin
yetiþtirilmesi, üretimi, ýslahý, araþtýrýlmasý,
bunlarla ilgili her türlü toprak iþleri, ekim,
dikim, aþý, budama, sulama, gübreleme,
hasat, harman, devþirme, temizleme,
hazýrlama ve ayýrma iþleri, hastalýk ve
zararlýlarla mücadele, toprak ýslahý, çayýr,
mera, toprak ve su korumasý iþleri,

Bize göre tarým iþlerinin Ýþ Kanunu’nun
koruyucu hükümleri içine alýnmasý isabetli
bir düþünce ise de bu iþlerin tamamýnýn (en
az 50 iþçi çalýþtýrma þartý bir yana) ÝþK. kapsamýna alýnmasý isabetli bir tercih deðildir.
Her ne kadar yasanýn gerekçesinde sektörün özellikleri dikkate alýnarak gerekli
düzenlemenin yönetmelikte yapýlmasý
öngörülmüþse de tarým iþlerinin özellikleri
göz önünde tutularak bu hususta ayrý bir
Tarým Ýþ Kanunu’nun hazýrlanmasý daha
uygun olurdu.

b) Fidanlýk ve aðaçlandýrma, tabii ve suni
tensil, orman koruma ve bakýmý (yangýn
dahil), orman imar ve islahý, tohum
toplama, ormancýlýk araþtýrma (sulama,
dikim, yetiþtirme, bakým), tali orman yolu
yapýmý ve onarýmý, amenajman, silvikültür, orman ürünleri istihsali, ana depolara nakil, son depolarda istif ve tasnif,
milli parklarýn yapým, bakým ve geliþtirilmesi iþleri,

III. Ýþverence Feshin Geçerli Sebebe
Dayandýrýlmasý Gerekir

c) Her türlü iþ ve gelir hayvanlarýnýn (arý, ipek
böceði ve benzerleri dahil) yetiþtirilmesi,
üretimi, ýslahý ve bunlarla ilgili bakým,
güdüm, terbiye, kýrkým, saðým ve ürünlerinin elde edilmesi, toplanmasý, saklanmasý iþleri ile bu hayvanlarýn hastalýk ve
asalaklarýyla mücadele iþleri,

Yasanýn çýkarýlmasýnýn en önemli nedeni
yukarýda deðindiðimiz gibi T.C.nin onayladýðý ve bir kanunla kabul ettiði 158 sayýlý
ÝLO sözleþmesi hükümlerinin 8 yýllýk gecikmeyle de olsa iç hukukumuza adapte
edilmesi gereði, öte yandan girmek için yýllardýr çabaladýðýmýz AB’ne üye ülkelerin
hemen hepsinde ve diðer bir çok ülkede
iþçi çýkarmak isteyen iþverenin mutlaka
geçerli bir neden göstermesinin þart koþulmuþ olmasýdýr. Ancak yasanýn yukarýda
açýkladýðýmýz gibi birdenbire erken seçim
kararý alýnmasýnýn hemen arkasýndan kabul
edilmiþ olmasý ister istemez bunun bir
seçim yatýrýmý olduðu kuþkusunu getirmektedir. 4773 sayýlý Yasa kabul edilirken 158
sayýlý Sözleþmenin getirdiði esneklikten

ç) 854 sayýlý Deniz Ýþ Kanunu hükümleri
saklý kalmak kaydýyla, kara ve su avcýlýðý
ve bu yoldan elde edilen ürünlerin saklanmasý, taþýnmasý ve üretilmesi iþleri.
IV. Yukarýda sayýlan iþler dýþýnda kalan bir iþin
bu Kanunun uygulanmasý bakýmýndan
sanayi, ticaret veya tarým iþlerinden sayýlýp
sayýlmadýðýný belirlemeye, Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn
görüþleri alýnarak, Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý yetkilidir.”
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yararlanýlarak ýlýmlý bir iþ güvencesi getirilmiþ bulunmaktadýr (158 sayýlý Sözleþme
hakkýnda bak. M. Ekonomi, Türkiye’de
Ýþçinin Feshe Karþý Korunmasý Bakýmýndan
158 Sayýlý ILO Sözleþmesi ve Yeni Model
Arayýþý, MÜHF, Almanya’da ve Türkiye’de
Ýþçinin Feshe Karþý Korunmasý Semineri,
Ýstanbul 1997, s. 83 vd.). Nitekim 4773
sayýlý Kanun bir ayýrým yaparak iþçiyi feshe
karþý koruyan hükümlerin uygulanmasýný 10
veya daha fazla iþçi çalýþtýran iþyerleri için
öngörmüþ, dokuz veya daha az sayýda iþçi
çalýþtýran iþyerleri ise ÝþK.nun yürürlükteki
hükümlerine býrakýlmýþtýr. 4773 sayýlý
Yasanýn 13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E
maddelerinde düzenlenen bu hükümler
toplu iþçi çýkarmayý ve sendikal nedenlerle
iþçi çýkarmayý da yeni baþtan düzenlemiþ
bulunmaktadýr.

fesheden iþverenin iþçinin yeterliliðinden
veya davranýþlarýndan ya da iþletmenin, iþyerinin veya iþin gereklerinden kaynaklanan
geçerli bir sebebe dayanmasý gerektiðini
þart koþmuþtur. Ýþçinin yeterliliðinden,
davranýþlarýndan, iþin veya iþyerinin gereklerinden kaynaklanan sebeplerin neler olabileceði yasada belirtilmemiþ ise de nelerin
geçerli sebep olarak kabul edileceðini
zaman içinde yargý kararlarý belirleyecektir.
Bununla beraber bunlar haklý fesih nedenlerindeki aðýrlýkta olmasalarda iþin ve iþyerinin normal yürüyüþünü olumsuz yönde
etkileyen hallerdir. Yasanýn md. 13/A
gerekçesinde bazý örnekler gösterilmiþtir.
Buna göre, iþçinin iþe uyum saðlayamamasý,
öðrenme ve kendini yetiþtirme yetersizliði,
isteksiz ve ilgisiz çalýþma, beklenen performansýn gösterilememesi, iþyerinde diðer
iþçileri rahatsýz edecek biçimde çalýþma, sýk
sýk hastalanma, iþyerinde sýk sýk amirlerle
veya iþçilerle tartýþmaya giriþme, sýk sýk iþe
geç gelme, iþyerinde herkesten borç istemeyi alýþkanlýk haline getirme, iþin kötü
ifasý, özen göstermeme gibi nedenler geçerli fesih nedeni oluþtururlar. Bunlar iþçinin
yeterliliði veya davranýþlarýndan kaynaklanan nedenlerdir. Gerçekten Alman
Hukukunda belirtildiði üzere iþçi üstlendiði
hizmet edinimini artýk gereði gibi yerine
getirememeye baþlarsa iþ iliþkisi öze iliþkin
içeriðini yitirmiþ olur, bu durumda akdin
feshi gerekir. Feshe Karþý Koruma Kanunu
ne iþverenin fesih hakkýný ortadan kaldýrmaya ne de iþsizliðin önlenmesine yönelik
bir araç deðildir. Sadece iþçilerin gereksiz
yere iþten çýkarýlmasýný önlemeye çalýþan bir
düzenlemedir (M. Löwisch, Arbeitsrecht, 4
Aufl., Düsseldorf 1996, Nr. 1315, 1316).
Ýþyeri gereklerinden kaynaklanan geçerli
fesih nedenleri ise iþyeri içi nedenlerden
(yeni teknoloji veya yeni çalýþma yöntemlerinin uygulanmasý, bazý bölümlerin
kapanmasý gibi) kaynaklanacaðý gibi, iþyeri
dýþý nedenlerden de (ekonomik kriz, hammadde veya enerji sýkýntýsý, dýþ pazar kaybý

Aslýnda iþ güvencesi ile iþçiyi feshe karþý
koruma kavramlarý eþ anlamlý sayýlmazlar. Ýþ
Güvencesi kavramý, feshe karþý korumayý da
içine alan daha geniþ bir anlam taþýr. Çünkü
iþçiyi feshe karþý koruma dýþýnda kalan
baþka iþ güvenceleri de vardýr. Kýdem tazminatý ödenmesi, belirli iþçilerle sözleþme
yapma, eski iþçileri iþe alma zorunluluðu,
iþyeri el deðiþtirse, sendika fesholunsa bile
toplu iþ sözleþmesinin iþyerinde süre sonuna
kadar uygulamaya devam etmesi gibi. Bu
nedenle bu yazýda iþ güvencesinden söz
edilirken iþçiyi feshe karþý koruyan hükümler kastedilmektedir.
Madde 13/A) Feshin geçerli sebebe
dayanmasý: Ülkemizce de onaylanýp, bir
kanunla kabul edilen 158 sayýlý ILO
Sözleþmesinde belirsiz süreli iþ akdinin iþveren tarafýndan feshedilmesi için geçerli
(objektif, kabul edilebilir) bir sebep bildirme
zorunluluðu getirilmiþtir. Geçerli sebepler
iþçinin yeterliliði veya davranýþlarýndan ve
iþyerinin veya iþin gereklerinden kaynaklanan sebeplerdir. 4773 sayýlý Yasa da
iþverenin belirsiz süreli bir hizmet akdini
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kriterlere göre bazý iþyerleri ve iþçilerin
sözleþmenin kapsamý dýþýnda tutulabileceðine cevaz vermiþtir. Nitekim md. 13/A
da bu doðrultuda 10 dan az iþçi çalýþtýran
iþyerlerini, on veya daha fazla iþçi çalýþtýran
iþyerlerinde çalýþýyor olsalar bile kýdemi 6
aydan az olan iþçileri ve iþletmenin
bütününü yöneten iþveren vekili niteliðinde
olanlarý feshe karþý güvence hükümleri kapsamý dýþýnda tutmuþtur. Almanya’da da 10
dan az (01.01.1999 dan itibaren 5 ten az)
iþçi çalýþtýrýlan iþyerleri, 6 aydan az kýdemli
olanlar ve üst düzey yöneticileri Feshe Karþý
Koruma K. kapsamý dýþýnda tutulmuþtur (A.
Söllner, Grundriss des Arbeitsrechts, 12
Aufl., München 1998, s. 307). Fransa’da da
onbirden az iþçi çalýþtýran iþyerleri ile iþyerinde iki yýldan az kýdemi olanlar feshe
karþý koruma hükümleri kapsamý dýþýnda
býrakýlmýþlardýr (A. Güzel, Ýþ Güvencesi Yasa

gibi iþin yürütümünü imkansýzlaþtýran veya
zorlaþtýran nedenlerden) kaynaklanabilir.
Madde gerekçesinde iþverenin bu uygulamaya giderken feshe en son çare (ultima
ratio) olarak bakmasý gerektiði belirtilmiþtir.

Maddenin 2. fýkrasýnda nelerin kesinlikle
geçerli sebep oluþturmayacaðý sayýlmýþtýr.
Bunlar sendika üyeliði, sendikal faaliyetlere
katýlma, sendika temsilciliði yapma veya
temsilciliðe aday olma, iþveren aleyhine
idari makamlara ya da mahkemeye baþvurma, iþveren aleyhine tanýklýk yapma, hastalýk
veya kaza nedeniyle bildirim sürelerini altý
hafta aþan bir süre için iþe devam edememe
ya da kadýn iþçinin hamilelik ve doðum
nedeniyle izinli sayýldýðý dönemde iþe gelememesi, ayrýca cinsiyet, ýrk, renk, din,
hamilelik, aile yükümlülükleri, medeni hal,
siyasi görüþ, etnik veya sosyal köken gibi
nedenlerdir.
Her ne kadar yasanýn gerekçesinde sektörün
4773 sayýlý Yasa belirli süreli iþ özellikleri dikkate alýnarak gerekli düzenlemenin
sözleþmelerinin iþverence feshi yönetmelikte yapýlmasý öngörülmüþse de tarým
iþlerinin özellikleri göz önünde
halini ise düzenlememiþ, bunu
tutularak bu hususta ayrý bir
genel hükümlere býrakmýþtýr. Esasen belirli
Tarým Ýþ Kanunu’nun hazýrlansüreli iþ sözleþmelerinin haklý bir neden
masý daha uygun olurdu.
yokken süresinden önce tek taraflý fesih
beyanýyla feshi hukuken mümkün deðildir.
Böyle bir davranýþ iþverenin iþi kabulde
Tasarýsýnýn Deðerlendirilmesi, Ýst. Barosu
temerrüdü sayýlýr (BK. md. 325). Bununla
Yayýný, Ýstanbul 2001, s.26). Avusturya’da 5
beraber belirli süreli bir hizmet akdinin
ya da daha az iþçi çalýþtýran iþyerleri, Ýtalya’sürenin sona ermesine raðmen bir defada
da sanayi ve ticaret iþyerlerinde 15 den az,
fazla susma ile uzamasý (BK. md. 339) ya
tarým iþletmelerinde 5 ten az, diðer iþyerda belirli süreli yapýlmasýný gerektiren
lerinde ise 35 den az iþçi çalýþtýran iþyerleri
objektif bir neden yokken peþ peþe yapýlan
feshe karþý koruma yasasý dýþýnda
(zincirleme) belirli süreli hizmet akitlerinin
býrakýlmýþlardýr (Diðer ülke uygulamalarý
için bak. G. Alpagut, Karþýlaþtýrmalý
belirsiz süreli hizmet akdine dönüþmesi hallerinde (Bak. G. Alpagut, Belirli Süreli
Hukukta Ýþçinin Feshe Karþý Korunmasý, Ýktisadi, Sosyal ve Uluslararasý Hukuki Boyutu
Hizmet Sözleþmesi, Ýstanbul 1998, s. 166,
ile Ýþçinin Feshe Karþý Korunmasý, Ýst. Barosu
203) feshe karþý koruma hükümleri yine
Yayýný, Ýstanbul 2002, s. 86 vd.).
uygulama alaný bulur.
Md. 13/A da getirilen en az 10 kiþi kýstasýna
kýdemleri 6 aydan kýsa olan iþçilerin ve part
time çalýþanlarýn gireceði fakat alt iþveren

158 sayýlý Sözleþmenin 2. maddesi iþletmenin büyüklüðü, niteliði, çalýþma þartlarýnýn özelliði, bazý hizmet kategorileri gibi
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yerlerinin 9’ar kiþilik bölümlere ayrýlacaðý,
iþlerin bölünerek iþçilerin taþeronlara
devredileceði gibi) baþvurulacaðý ayrýca 10
iþçi kýstasýnýn eþitlik ilkesine aykýrý düþtüðü
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin iptal
kararýna bile konu olabileceði endiþesi dile
getirilmektedir (A. Güzel, s. 26-27). Kanýmca sadece iþyerinin bütününü yöneten iþveren vekillerini (ki çok sýnýrlý bir en üst
düzey çalýþan kesimidir) dýþarýda býrakarak
diðer tüm iþveren vekillerinin feshe karþý
koruma kapsamý içine alýnmýþ olmasý iþ
yaþamýnýn deneyimleri açýsýndan pek isabetli olmamýþ gibidir.

iþçilerinin girmeyeceði kanýsýndayým. Diðer
bir ifade ile part time çalýþanlarla, kýdemleri
6 aydan kýsa olanlarla birlikte iþyerindeki
toplam iþçi sayýsý 10’u aþýyorsa iþyerinde
feshe karþý koruma hükümleri uygulanacaktýr ve bu korumadan part time iþçiler de
yararlanabileceklerdir. Çünkü part time da
çalýþsalar, kýdemleri kýsa da olsa bunlar ayný
iþverenin iþçisidirler. Ayrýca Yasada bu iþçilerin dýþlandýðýný gösteren bir açýklýk da yoktur. En önemlisi kanun açýkça iþyerinden söz
ettiðinden iþverenin ayný iþkolunda birden
çok iþyeri olsa bile 10 iþçi sayýsý her iþyeri
için ayrý ayrý düþünülmek gerekir. Burada
esas sorun iþyerinde taþeron iþçisi ve ödünç
(geçici) iþçi çalýþtýrýldýðýnda yaþanacaktýr.
Kanýmca taþeron iþçileri kural olarak asýl iþverenin iþçileri sayýlmadýðýndan bunlarýn 10
iþçi kýstasýna dahil olmasý düþünülemez.
Ancak amacýn 10 iþçiye ulaþýlmasýný, diðer
bir ifade ile 4773 sayýlý K. kapsamý dýþýnda
kalmak (muvazaa) olduðu kanýtlanabildiði
ölçüde taþeron iþçileri de 10 iþçi kýstasýna
dahil edilmelidir. Þukadar ki, taþeron iþçileri
bizzat 10 sayýsýna ulaþýyorsa esasen bunlara
feshe karþý koruma hükümleri uygulanacaktýr.

Yeni hükümler iþverenin bildirim süresine
ait ücreti peþin vererek hizmet akdini sona
erdirmesine engel teþkil etmeyecektir.
Bununla birlikte hizmet akdinin peþin
ödeme veya iþverenin bildirim þartýna
uymadan akdi sona erdirmesi 13/A, 13/B,
13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulamasýna engel olmayacaktýr (md. 13/son).
Ayrýca feshe karþý koruma hükümlerinin
kapsam dýþýnda kalan iþçilerin hizmet akitleri fesih hakkýnýn kötüye kullanýlarak sona
erdirildiði durumlarda iþçiye bildirim süresine ait ücretin 3 katý tutarýnda tazminat
ödenir. Bu tür fesihte bildirim süresine dahi
uyulmamýþsa iþçiye kötü niyet tazminatý
yanýnda ayrýca bildirim süresine iliþkin ücret
tutarýnda bir tazminat (ihbar tazminatý)
daha ödenmesi gerekecektir (md. 13/son).

Ödünç iþçilere gelince. Bu iliþkide bu kiþiler
ödünç alanýn deðil, ödünç verenin iþçileri
sayýldýðýndan o iþyerinde çalýþan 10 iþçi kýstasýna dahil edilmemeleri gerekir. Fakat
baðlý olduklarý iþveren bakýmýndan 10 iþçi
sayýsýna dahildirler. Ancak 6 aylýk kýdemin
hesabýnda yasa açýkça ayný iþverenin bir
veya deðiþik iþyerlerinde geçen sürelerin
birleþtirilerek hesaplanacaðýný hükme
baðlamýþtýr ki bu isabetli bir düþünce
tarzýdýr. Ekleyelim ki, iþçi ile yapýlan birden
çok sözleþmenin her birinin devam süresi 6
aydan daha kýsa olsa bile bu sürelerin
toplamý 6 ayý aþýyorsa bu iþçiler de feshe
karþý
korumadan
yararlanacaklardýr.
Bununla birlikte ülkemizde bu istisna
hükümleri yüzünden iþyerlerinde kapsam
dýþýnda kalabilmek için çeþitli çarelere (iþ-

Madde 13/B. Sözleþmenin Feshinde Usul:
Ýþveren fesih bildirimini yazýlý yapmak ve
fesih sebebini açýk ve kesin þekilde belirtmek zorundadýr. Ayrýca belirsiz süreli iþ
sözleþmesi iþçinin savunmasý alýnmadan,
davranýþý veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Fesih iþ veya iþyeri ile ilgili
nedenlere dayandýrýlmýþsa iþçiden savunma
alma yükümlülüðü söz konusu deðildir.
Alýnmasý da zaten anlamsýz olurdu. Örneðin
fesih iþletme gereklerinden kaynaklanýyorsa
iþçinin çýkarýlma nedeni kendinden kay8

tutulmuþtu. Ne varki bu hüküm 4773 sK. la
yasalaþan metne alýnmamýþtýr. Her ne kadar
maddede 158 sayýlý Sözleþme hükümlerine
uygun olarak TÝS nde hüküm varsa ya da
taraflar aralarýnda anlaþýrlarsa feshe itirazýn
hakem huzurunda dahi görülebileceðine yer
verilmiþse de, Hukukumuzda ötedenberi Ýþ
Mahkemeleri K. nun emredici hükümlerinin
iþçiyi doðal mahkemesinden yoksun býrakmasýna engel olduðu ve Ýþ Hukukunun iþçiyi
koruyucu özelliði gereði iþ sözleþmelerine
tahkim kaydý konamýyacaðý, TÝS ndeki
tahkim veya davadan feragat kaydýnýn iþçiyi
baðlamýyacaðý doktrin ve yargý kararlarýnda
benimsenmiþ bulunuyordu (Bak. C. Tuncay,
Toplu Ýþ Hukuku, Ýstanbul 1999, s. 227).
Getirilen hüküm bu esaslara aykýrý olup
iþçinin iþ mahkemesinde dava açma hakkýný
engelleyebileceðinden uygulamada sorunlar
yaratabilecektir. Esasen tahkim yolunun paralý olmasý bu usulün daha çok iþverenin
iþine yarayacaðý kuþkusu nedeniyle iþçilerin
buna yanaþacaklarý kanýsýnda da deðilim.
Ayrýca tahkim kaydý sadece 4773 sayýlý
Kanunun uygulama alaný için geçerlidir.
4773 sK. kapsamý dýþýnda kalan hallerde
bireysel iþ sözleþmelerine konabilecek uyuþmazlýklarýn hakemde çözüleceðine dair þartlar geçerli sayýlmaz.

naklanmýyor ki, neyin savunmasýný yapacaktýr? Ýþverenin Ýþ K. md. 17/II ye göre fesih
hakký herhalde saklý tutulmuþtur. Yani ortada haklý fesih nedeni varsa iþveren derhal ve
tazminatsýz fesih hakkýný kullanabilecektir.
Maddede 158 sayýlý Sözleþmenin 7. maddesindeki hükme uygun olarak iþveren
bakýmýndan “beklenemeyecek hallerde”
iþçiden savunma alma aranmamýþ ise de
beklenemeyecek hallerin ne anlama geldiði
pek açýk deðildir. Yasada buna açýklýk getirilmesi isabetli olurdu (Ekonomi, s. 97).
Herþeye raðmen bunlarýn iþverenin iþçiyi
çýkarmak için beklemeye “dürüstlük kuralý
açýsýndan tahammülü olmayan” hal ve
davranýþlar olduðu söylenebilir.

Madde 13/C. Fesih bildirimine itiraz ve
usulü: Ýþ sözleþmesi feshedilen iþçiye fesih
sebebi gösterilmediði veya gösterilen sebebin geçerli olmadýðý iddiasý ile feshin teblið
tarihinden itibaren bir ay içinde iþ
mahkemesine dava açabilme hakký tanýnmýþtýr. Demek oluyor ki, iþverenin iþçiyi
çýkarýrken fesih nedeni göstermemiþ olmasý
ile fesih nedeninin geçerli olmamasý hukuki
sonucu itibariyle ayný tutulmuþtur (S. Süzek,
Ýþ Hukuku, Ýstanbul 2002, s. 608). Yasa bu
tür davalarýn, seri yargýlama usulüne göre 2
ay içinde sonuçlandýrýlacaðýný
öngörmüþse de ülkemizde uygu- Kanýmca sadece iþyerinin bütününü yöneten iþlamada bu davalarýn iki ayda veren vekillerini (ki çok sýnýrlý bir en üst düzey
bitirilmesi mümkün görülme- çalýþan kesimidir) dýþarýda býrakarak diðer tüm
iþveren vekillerinin feshe karþý
mektedir. TÝS nde hüküm varsa
koruma kapsamý içine alýnmýþ
ya da taraflar aralarýnda anlaþýrolmasý iþ yaþamýnýn deneyimleri
larsa uyuþmazlýk bir ay içinde hakeme de
açýsýndan pek isabetli olmamýþ
götürülebilir. Feshin geçerli sebebe dagibidir.
yandýðýnýn ispat yükümlülüðü iþverene aittir.
Bu hüküm de 158 sayýlý Sözleþmeye uygun
olmakla birlikte uygulamada zaten feshin
Madde 13/D. Geçersiz feshin sonuçlarý:
haklý nedene dayandýðýný ispat yükü de
Mahkeme davayý iki ay içinde sonuçlandýrýr,
uzun zamandýr yargý kararlarýyla iþverene
kararýn temyizi halinde ise Yargýtay bir ay
yüklenmiþti. Bununla beraber kanun
içinde kesin olarak karar verir. Bu süreler
tasarýsýnýn sonuna eklenen bir hükümle, iþçi
gerçekçi deðildir. Dolayýsiyle bu sürelerin
feshin baþka bir sebebe dayandýðýný iddia
geçirilmesi kararýn geçerliliðini etkilemez.
ettiði takdirde bu iddiasýný ispatla yükümlü
Mahkemece, iþverence geçerli sebep gös9

terilmediði veya gösterilen sebebin geçerli
olmadýðý tespit edilirse feshin geçersizliðine karar verilir. Feshin geçersizliðine
karar verildiðinde iþveren iþçiyi bir ay içinde
iþe baþlatmak zorundadýr. Ýþçiyi baþvurusuna raðmen bir ay içinde iþe baþlatmayan iþveren en az 6 aylýk, en çok bir yýllýk ücreti tutarýnda tazminat ödemekle
yükümlü tutulmuþtur. Mahkeme kararýnda
iþçinin iþe baþlatýlmamasý halinde ödenecek
tazminat miktarý da gösterilecektir. Bu
hüküm iþvereni rahatlatan bir hüküm ise de
Alman Hukukunda belirtildiði gibi iþçiyi
“feshe karþý koruma hukuku” son aþamada
“tazminat hukukuna” dönüþmektedir (Bak.
U. Preis, Federal Almanya’da Feshe Karþý
Koruma Hukuku, Almanya’da ve Türkiye’de Ýþçinin Feshe Karþý Korunmasý Semineri, (MÜHF), Ýstanbul 1997, s. 27). Esasen
sebep ne olursa olsun iþverenin bir kez iþten
çýkardýðý iþçiyi (ortada mahkeme kararý,
tazminat ödeme tehdidi olsa bile) tekrar iþe
almasýný beklemek pek gerçekçi bir durum
deðildir.

Ýþveren iþçiyi bir ay içinde iþe baþlatmaz ise
mahkemece ilamda gösterilen tazminatý
ödemek zorunda kalacaktýr. Ancak iþçi de
–aþaðýda tekrar deðineceðimiz gibi- iþe
yeniden alýnma veya tazminat hakkýndan
yararlanabilmek için mahkeme kararýnýn
kendisine tebliðinden itibaren 6 iþgünü
içinde iþverene baþvurmak zorundadýr (md.
13/D.4). Bu tazminat iþçinin 6 aylýk ücreti
tutarýndan az, 12 aylýk ücreti tutarýndan
fazla olamaz. Ancak tazminata esas ücretin
çýplak ücret mi giydirilmiþ ücret mi olacaðý
yasada belirtilmemiþtir. Kanýmca bu tazminat Sendikalar K. md. 31/son hükmündeki
tazminat hesabýnda yapýldýðý gibi çýplak
(brüt) ücrete göre belirlenmelidir (Bak. H.
H. Sümer, Ýþçinin Sendikal Nedenlerle
Feshe Karþý Korunmasý, Konya 1997, s.
121).
Kararýn kesinleþmesine kadar çalýþtýrýlmadýðý
süre için iþçiye en çok dört aya kadar doðmuþ bulunan ücret ve diðer haklarý da ayrýca ödenir. Kanýmca bu miktar da mahkeme
kararýnda gösterilecektir. Dört aylýk sýnýrlama yargýlamanýn uzun sürmesi ihtimaline
karþý karþýlýklý çýkarlarý dengelemek için
getirilmiþe benzemektedir. Kuþkusuz bu
hüküm iþçinin bunu talep etmesi ve davada
haklý çýkmasý halinde uygulanacaktýr. Dört
aylýk süre geçersiz fesih tarihinden itibaren
baþlar (Ö. Ekmekçi, 4773 Sayýlý Ýþ
Güvencesi Yasasý Karþýsýnda Yargýnýn
Durumu ve Ortaya Çýkabilecek Uygulama
Sorunlarý Üzerine, MERCEK, Ekim 2002, s.
108). Bu durumda iþçiye “bildirim süresine
ait ücret peþin ödenmiþse bu tutar yukarýdaki hükümlere göre yapýlacak ödemeden
mahsup edilir”. Md. 13/D’nin 3. fýkrasýnda
yer alan bu hüküm tereddütlere yol açacak
niteliktedir. Zira kendisinden mahsup
yapýlacak ödemenin 4 aylýk ücret mi yoksa
en çok bir yýllýk ücret tutarýnda tazminat mý
ya da her ikisinin toplamý mý olduðu pek
anlaþýlamamaktadýr. Bununla birlikte bunun
4 aylýk ücret tutarýndaki ödeme olmasý

158 sayýlý Sözleþme (md. 10), mahkeme ya
da hakemin iþten çýkarma iþlemini haksýz
bulmalarý halinde iþlemi iptale ve iþçinin iþe
iadesine ya da iþçiyle yeni bir hizmet akdi
yapýlmasýna yahut bunlar uygulanabilir
bulunmaz ise yeterli bir tazminata yahut da
uygun bir baþka telafi biçimine karar verebileceklerine olanak tanýmýþtýr (Bak.
Ekonomi, s. 99-102). Kanunda bu olanaklar
içinde makul bir seçim yapýlmýþ ve feshin
geçersiz sayýlarak iþçinin iþe iadesi
öngörülmüþ fakat iþçiyi iþe baþlatmayan
iþverene tazminat ödeme yükümlülüðü
getirilmiþtir. Yani iþveren bir anlamda iþe
iade ile tazminat ödeme arasýnda seçim
yapma durumunda býrakýlmýþtýr. Fakat
mahkeme, iþe iade yerine sadece tazminata
hükmedemez. Kararda ikisi de yer alacaktýr.
Feshin geçersizliðine iliþkin mahkeme
kararýnýn kesinleþmesinden itibaren iþveren
iþçiyi bir ay içinde iþe baþlatmak zorundadýr.
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iþçi henüz dava açmadan ölürse,
gerektiði daha akla yatkýn gözükmektedir
mirasçýlarýn iþe iade ve tazminat davasý aça(Karþ. Güzel, s. 42-43; Süzek, s.615; M.
mayacaklarý kuþkusuzdur. Mirasçýlar bu
Uçum, Türk Toplu Ýþ Hukukunda Ýþçinin
takdirde eðer murislerine ödenmemiþse
Feshe Karþý Korunmasý, Ýktisadi, Sosyal ve
ihbar ve kýdem tazminatý ve diðer iþçilik
Hukuki Boyutu ile Ýþçinin Feshe Karþý
haklarý için dava açabilirler (Ekmekçi, 4773
Korunmasý, s. 218). Davada haklý çýkan
iþçiye bildirim süresi verilmemiþ veya
Sayýlý Ýþ Güvencesi Yasasý, s. 110). Eðer iþe
bildirim süresine ait ücret (ihbar tazminatý)
iade davasý görülürken iþyeri kapanýrsa ve
peþin ödenmemiþse bu sürelere ait ücret
bu kapama hukuka uygun bir kapama ise
ayrýca ödenecektir. Bu demektir ki, iþçiye
mahkemenin iþe iadeye hükmetmesi söz
tazminat yanýnda bildirim sürelerine ait
konusu olamaz. Ancak dava haklý ise tazmiücreti, kýdem tazminatý ve en çok dört aylýk
nata ve en çok dört aylýk ücret tutarýna hükücret tutarý da ödenecektir. Baþka bir
metmesi gerekir (Karþ. Ekmekçi, 4773 Sayýlý
anlatýmla geçerli neden bulunmadan iþten
Ýþ Güvencesi Yasasý, s. 110). Dört aylýk ücret
çýkarýlan iþçiye tazminatýn yanýnda iþveren
tutarý feshin mahkemece geçersiz sayýlýp
ister iþe baþlatsýn ister baþlatmasýn
iþçinin iþe iadesi kararý üzerine ödenecek
mahkeme kararýnýn kesinleþmesine kadar
bir ücret yani gecikmeli ödenen bir ücret
çalýþtýrýlmayan süre için en fazla dört aya
olduðundan bu tutardan sigorta primi ve
kadar ücreti ve sair haklarý ödenecektir.
gelir vergisi kesileceði fakat gecikme zam
Dört aylýk doðmuþ ücret vs. haklar akdin feshi anýndaki ücret
158 sayýlý Sözleþme (md. 10), mahkeme ya da
tutarý olmalýdýr. Maddede bir
hakemin iþten çýkarma iþlemini haksýz bulmalarý
açýklýk olmamakla birlikte iþçi
halinde iþlemi iptale ve iþçinin iþe iadesine ya da
mahkeme kararý üzerine iþe
iþçiyle yeni bir hizmet akdi yapýlmasýna yahut
baþlatýlmýþsa ve daha önceden
bunlar uygulanabilir bulunmaz
kendisine ihbar tazminatý ve
ise yeterli bir tazminata yahut da
kýdem tazminatý ödenmiþse kanýmca bunlar
uygun bir baþka telafi biçimine
iþverene iade edilmek gerekir. Ancak iþçinin
karar verebileceklerine olanak
bunu nasýl iade edeceði de ayrý bir soruntanýmýþtýr.
dur. Yine de bu durumda dahi iþçiye
çalýþtýrýlmadýðý süre için en çok 4 aylýk ücret
vs. haklarý ödenecektir. Bu takdirde iþçinin
mýna tabi tutulmamasý gerektiði düþüncekýdeminde hiç bir kesinti olmaksýzýn akdin
sindeyim. Ancak feshin geçersizliðine karar
baþýndan itibaren hesaplanýr. Eðer
verilirse kararýn kesinleþmesinden itibaren 4
mahkeme kararýna raðmen iþçi zamanýnda
aylýk ücrete gecikme faizi uygulanabilir.
iþe baþlatýlmazsa yukarýda belirttiðimiz gibi
Bunun gibi mahkeme kararýna raðmen iþçiyi
ihbar ve kýdem tazminatý yanýnda, iþçiye
süresi içinde iþe almayan iþverenin ödeyemahkemece hükmedilen tazminat (bir yýla
ceði tazminata da bu sürenin bitiminden
kadar ücret alacaðý) ile birlikte çalýþtýrýlitibaren gecikme faizi iþletilebilir (Ekmekçi,
mayan süre için en çok 4 aylýk ücret vs. alaayný yer). Ayrýca 4447 sayýlý K.la getirilen
caklarý da ödenecektir.
iþsizlik ödeneði ile 4 aylýk ücretin nasýl baðdaþacaðý da ayrý bir sorundur. Zira iþsizlik
Dava esnasýnda iþçinin ölümü halinde
ödeneði iþsiz kalan iþsize verilir. Ýþsizlik
mirasçýlarý sadece en çok 4 aylýk ücret
ödeneði almakta olan bir kimsenin gelir
talebinde bulunabilir, yoksa tazminat da
getirici bir iþte çalýþmamasý gerekir (md.
isteyemezler. Buna karþýlýk iþten çýkarýlan
52/b). Aksi halde ödenek kesilir ve T. Ýþ
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Kurumuna iadesi gerekir. Bu noktada 4447
sK.nun iþsizlik ödeneðini düzenleyen 50, 51
ve 52. maddelerinin de gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Kýsacasý, md. 13/D nin 3.
fýkrasý pek baþarýlý bir þekilde kaleme alýnmamýþtýr. Bu hususlarda uygulamada sorunlar yaþanacaktýr.

Bu mutlak emredici hüküm nedeniyle
hakem kaydýna veya sözleþmesine (hizmet
sözleþmesinde yabancý unsuru bulunsa
dahi) yabancý hukukun uygulanabileceði
yolunda hüküm konulamaz. Konulursa
geçersizdir. Bu husus özellikle yabancý sermayeli þirketlerde veya çok uluslu kuruluþlarda çalýþtýrýlan Türk çalýþanlar için
geçerlidir.

Ýþçi çýkarýldýðý iþine geri dönmek istiyorsa
kararýn kendisine tebliði tarihinden itibaren 6 iþgünü içinde iþe
4773 sayýlý Yasanýn getirdiði iþçiyi geçersiz feshe
baþlamak için iþverene baþvurkarþý koruyan hükümlerin, iþ mahkemelerinin
mak zorundadýr. Ýþçi bu süre
yükünü olaðanüstü aðýrlaþtýracaðý, iþten çýkarýlan
içinde baþvuruda bulunmaz ise
hemen her iþçinin ihbar ve kýdem tazminatlarýný
fesih artýk geçerli bir fesih sayýlaalmýþ olsa dahi iþ mahkemesinde
cak ve iþçi sadece buna göre
þansýný denemek isteyeceði çok
hak ettiði tazminatlar, (ihbar ve kýdem) alamuhtemeldir.
cak, almýþ ise bunlarla yetinecektir (md.
13/D.A). Ekleyelim ki, Yasakoyucu 4773 sK.
ÝþK. md. 13 son daki “Taraflarýn ayrýca
Birçok Avrupa ülkesinde de mahkeme
tazminat isteme haklarý saklýdýr” hükmünü
kararýna raðmen iþçiyi iþe geri almayan iþçýkarmýþ ve md. 13/A ya da benzer bir
verenin tazminat ödemesi hükme baðlanhüküm getirmemiþ ise de bu deðiþiklik
mýþtýr. Örneðin Alman Hukukunda bu
4773 sayýlý Kanuna tabi olan ve olmayan
tazminat miktarý en çok 12 aylýk ücret tutarý
iþçiler bakýmýndan þartlarý oluþmuþsa ihbar
olup, 50 yaþýný doldurmuþ 15 yýllýk kýdeme
ve kötü niyet tazminatý veya en çok bir yýlsahip iþçiler bakýmýndan bu miktar 15 aylýk
lýk ücret tutarýnda tazminat dýþýnda genel
ücrete, 55 yaþýný doldurmuþ, 20 yýllýk
hükümlere göre ayrýca (maddi ve manevi)
kýdeme sahip iþçiler bakýmýndan 18 aylýk
tazminat isteme hakkýný ortadan kaldýrmaz
ücrete kadar arttýrýlabilir. Ýtalyan Huku(Süzek, s.609)
kunda ise bu tazminat 15 aylýk ücret
tutarýdýr. Buna karþýlýk Ýsveç Hukukunda bu
Madde 13/D son fýkra ile birinci, ikinci ve
tazminatlar oldukça yüksek tutulmuþ olup 5
üçüncü fýkra hükümlerinin yani md. 13/D
yýldan az kýdemi olanlar için 16 aylýk, 5-10
de düzenlenen iþe iade ve tazminat
yýllýk kýdemi olanlar için 24 aylýk, 15 yýldan
hükümlerinin hiçbir suretle deðiþtirfazla kýdemi olanlar için 32 aylýk ücret
ilemiyeceði, aksi yönde sözleþme
tutarýdýr. Ýþçinin 60 yaþýný doldurmuþ olyapýlamýyacaðý hükme baðlanarak madde
masý halinde bu tutarlar 24-48 aylýk ücret
hükümlerinin sözleþmelerle bertaraf
tutarýna kadar çýkabilmektedir. Belçika
edilmesine, yumuþatýlmasýna ya da aðýrHukukunda iþçiyi geçerli bir neden bulunlaþtýrýlmasýna izin verilmemiþtir. Bu mutmaksýzýn iþten çýkaran iþveren en az iki yýllak emredici bir hüküm ise de toplu
lýk ücret tutarýnda tazminat ödemek zorunsözleþme özerkliði ile pek baðdaþmamakda kalýr. Fransýz Hukukunda ise tazminatýn
tadýr (Güzel, s. 43; Ekmekçi, Ayný seminer,
alt sýnýrý 6 aylýk ücret olarak belirlenmiþ
Toplu Ýþ Hukuku Bakýmýndan Ýþ Güvencesi
fakat buna üst sýnýr getirilmemiþtir (Bak.
Yasa Tasarýsýnýn Deðerlendirilmesi, s.59).
Alpagut, s. 101-104). Birleþik Kýrallýkta da
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benzeri bir uygulama mevcuttur. Bu ülkede
mahkemenin geçerli fesih nedeni bulamayýp iþçinin iþe iadesine karar verdiði
hallerde iþverence bu kararýn uygulanmamasý halinde iþçi lehine hükmettiði tazminat
tutarý hayli yüksektir (Bak. N. Selwyn, Law
of Employment, 11.Ed. London 2000, s.
372 vd). Buna göre mahkemece 1) iþçinin
kýdemi, haftalýk ücreti ve yaþý esas alýnarak
hesaplanan “temel ödeme” (bunun miktarý
max. 6.900 poundu geçemez). 2) hakimin
geçersiz feshin özelliklerini hakkaniyet
kurallarý içinde deðerlendirerek hükmettiði
“tazminat” (burada iþçinin o güne kadarki
kayýplarý, gelecekteki kayýplarý, sözleþmesinin feshi nedeniyle yapmak zorunda
kaldýðý extra harcamalar, varsa bu yüzden
mahrum kaldýðý yasal haklar ve sosyal sigorta haklarý göz önünde tutulur), bu miktar
50.000.- poundu aþamaz, 3) varsa “sair
tazminat”lara da hükmeder.

iliþkin hukuki sonuçlar doðar. Bu demektir
ki iþçi sadece aldýðý veya alacaðý ihbar ve
kýdem tazminatý ile yetinir. Bu hüküm
Alman Feshe Karþý Koruma Kanunundan
(md. 12) aynen alýnmýþtýr. Yeni iþe giren
iþçinin artýk eski iþine dönmek istemediðini
6 iþ günü içinde bildirmediði durumda ne
olacaðý maddede belirtilmiþ deðilse de bu
durumda da feshin geçerli olduðu ve iþçinin
aldýðý tazminatlarla yetineceði sonucuna
varýlmalýdýr. Aslýnda mahkemece feshin
geçersizliðine karar verildiðinde iþçinin
yeniden iþe dönebilmesi için kesinleþen
mahkeme kararýnýn tebliðinden itibaren 6 iþ
günü içinde bu hakkýný kullanmasý
öngörülmüþ iken (md. 13/D.4) ayrýca böyle
bir maddeye daha neden ihtiyaç duyulduðu
pek anlaþýlamamaktadýr.
Ayrýca 5953 sayýlý Basýn ÝþK.nun 6. maddesine eklenen bir fýkra ile hizmet akdi iþveren
tarafýndan feshedilen gazeteciye de ÝþK.nun
deðiþik 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E ile 24.
maddelerinden, yani yeni iþ güvencesi ve
toplu iþçi çýkarmaya iliþkin maddelerinden
yararlanma hakký tanýnmýþtýr. Bu durumda
ayný maddelerden neden gemi adamlarýnýn
da yararlanmasýný saðlayacak þekilde 854
sayýlý Deniz ÝþK. da deðiþiklik yapýlmadýðý
sorusuna cevap bulmak gerekir.

4773 sayýlý Yasanýn getirdiði iþçiyi geçersiz
feshe karþý koruyan hükümlerin, iþ
mahkemelerinin yükünü olaðanüstü aðýrlaþtýracaðý, iþten çýkarýlan hemen her iþçinin
ihbar ve kýdem tazminatlarýný almýþ olsa
dahi iþ mahkemesinde þansýný denemek
isteyeceði çok muhtemeldir.
Madde 13/E. Yeni iþe girme: Tasarýda yer
almayan fakat 4773 sayýlý K.na eklenen
birkaç maddeden biri, iþçinin yeni iþe girme
maddesidir. Nitekim, Yasakoyucu hizmet
akdinin feshine karþý mahkemeye baþvurduðu halde dava sürerken yeni bir iþe giren
iþçinin durumunu düþünerek Kanuna 13/E
maddesini eklemiþtir. Bu maddeye göre
mahkemece feshin geçersizliðine karar verilirse önceki iþine dönmek istemeyen iþçi
kararýn kendisine tebliðinden itibaren 6
iþgünü içerisinde durumu önceki iþverene
yazýlý olarak bildirmelidir. Bunun üzerine
belirsiz süreli hizmet akdi iþverence geçerli
bir sebeple fesholunmuþ sayýlýr ve buna

Ýþten haklý nedenle çýkarýlan iþçiye feshin Ýþ
K. md. 17 (I), (II) ve (III) numaralý bentlerde
öngörülen sebeplere uygun olmadýðý iddiasý
ile 13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E madde
hükümleri çerçevesinde yargý yoluna
baþvurabilme hakký tanýnmýþtýr (md. 17/IV).
Ýþverence yapýlacak feshin geçerli sebebe
baðlanmasý zorunluluðunun getirilmiþ
olmasý her ne kadar 158 sayýlý ILO
Sözleþmesine uygun düþüyorsa da uygulamada artýk her türlü feshin mahkemeye
götürüleceði ve mahkemelerin iþ yükünün
olaðanüstü artacaðýný tahmin etmek güç
deðildir.
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veya bir ay içinde sadece 10 iþçi çýkarýlmasý dahi toplu iþçi çýkarma prosedürüne
tabi tutulacaktýr. On iþçi kýstasýnýn bir iþletmeye dahil tüm iþyerleri mi yoksa her bir
iþyeri için ayrý ayrý mý nazara alýnacaðý açýk
deðildir. Gerekçede de buna dair bir açýklýk
yoktur. Bununla beraber 24. madde toplu
iþçi çýkarma bildirimlerinin iþyeri iþçi temsilcilerine yapýlmasýný öngördüðü, iþyerinin
bütününün kapatýlmasý durumunda bu
bildirime gerek olmadýðý göz önünde tutulacak olursa 10 iþçi kýstasýnýn her iþyeri için
ayrý ayrý nazara alýnmasý gerektiði
söylenebilir. Aksi halde iþletmelere iþçi
çýkarmalarla ilgili gereksiz bürokratik bir yük
getirileceðini düþünüyorum. Ekleyelim ki,
toplu iþçi çýkarma hükümlerinin uygulanabilmesi için Ýþ K. md. 13/A da getirilen en
az 10 iþçi çalýþtýrma, 6 aydan fazla kýdemi
olma, iþletmenin bütününü yöneten iþveren
vekili niteliðinde olmama gibi þartlarýn burada uygulama alaný yoktur. Toplu iþçi çýkarma prosedürüne her türlü iþyeri ve iþçi hatta
kýdemi 6 aydan kýsa olan veya part time
çalýþanlar için dahi baþvurulabilecektir. Þu
kadar ki, iþçinin kiþiliðinden veya
davranýþlarýndan kaynaklanan nedenlerle
topluca 10 kiþinin çýkarýlmasý toplu iþçi
çýkarma prosedürünün uygulanmasýný
gerektirmez.

IV. Toplu Ýþçi Çýkarma Belirli Þartlara
ve Usule Baðlanmýþtýr
Madde 24. Toplu iþçi çýkarma: 1475 sayýlý
ÝþK.nun 24. maddesinde baþlangýçta toplu
iþçi çýkarma baþlýðý altýnda yer alan bu
hüküm 1975 tarih ve 1927 sK.’la deðiþtirilerek toplu iþçi çýkarma ile neredeyse hiç bir
ilgisi bulunmayan sadece iþçi çýkarmanýn
sonucunu düzenleyen bir madde haline
dönüþtürülmüþtü. Bu madde tasarýda AB
nin 75/129 sayýlý Toplu Ýþçi Çýkarma
Yönergesi ile 158 sayýlý ÝLO Sözleþmesi
kriterleri esas alýnarak yeniden düzenlenmiþtir.
Buna göre iþveren ekonomik, teknolojik,
reorganizasyon gibi iþletme, iþin veya iþyerinin gerekleri gibi nedenlerle toplu iþçi
çýkarmak istediðinde bunu en az 30 gün
önceden yazý ile bir yandan sendika temsilcilerine veya iþçi temsilcilerine, öte yandan
ilgili Bölge Çalýþma Müdürlüðüne ve Türkiye Ýþ Kurumuna bildirir. Ne var ki maddenin
tasarýdaki þeklinde iþyerinde çalýþan iþçi
sayýsý 20-100 arasýnda ise en az 10 iþçinin,
101-300 arasýnda ise en az % 10 oranýnda
iþçinin, 301 ve daha fazla ise en az 30
iþçinin bildirimli fesih yoluyla ayný anda ya
da bir aylýk süre içinde farklý tarihlerde
çýkarýlmasý toplu iþçi çýkarma olarak tanýmlanmýþtý. Otuz günlük zaman dilimi içinde
çýkarýlacak iþçi sayýsý söz konusu yönergeye
uygundu. Fakat bu madde kanunlaþýrken
muhtemelen Sosyal Ýþler Komisyonunda
yapýlan bir deðiþiklikle toplu iþçi çýkarmaya
konu iþçi sayýsý indirilmiþ ve sadece “topluca veya bir ay içinde toplam on iþçinin” iþ
akdinin feshi toplu iþçi çýkarma olarak
tanýmlanmýþtýr.
Bu
deðiþikliðin
AB
Yönergesiyle hiç bir ilgisi yoktur. Bu düzenlemeyle iþyerinde ister az, ister çok sayýda
iþçi çalýþtýrýlan her türlü iþyerinde bir defada

Bildirimlerde, çýkarma sebeplerinin, bundan etkilenecek iþçi sayýsýnýn, iþe son verme
tarihlerinin açýklanmasý zorunlu tutulmuþtur. Bildirimden sonra temsilcilerle iþveren
arasýnda yapýlacak görüþmelerde toplu iþçi
çýkarmanýn önlenmesi ya da çýkarýlacak iþçi
sayýsýnýn azaltýlmasý yahut bunun iþçiler
üzerindeki olumsuz etkisinin en aza
indirilmesi konularý görüþülecektir. Fesih
bildirimleri iþverenin toplu çýkarma
talebinin Bölge Çalýþma Müdürlüðüne
bildirilmesinden itibaren 30 gün sonra
hüküm doðurur. Bu demektir ki bildirim
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süresi 30 günün altýnda kalan iþçilerin
hizmet akidlerinin son bulma tarihi 30
günün sonuna uzatýlmýþtýr. Fakat 30 günlük
bildirim kuralý getiren madde, iþverenin iþçi
temsilcileriyle görüþmelerinin uzamasý
halinde ne olacaðýna cevap vermemektedir.
Fransýz Hukukunda iþverenin iþçi temsilcileriyle görüþmeksizin, ya da görüþmelerin
sonucunu beklemeksizin (ki toplantý
süreleri iþletmenin büyüklüðüne göre 2 ila 4
hafta arasýnda deðiþir) toplu çýkarmayý
gerçekleþtirmesi halinde çýkarmalar mahkemece geçersiz sayýlýr (Bak. Güzel, s. 47 ,
Alpagut, s. 111-116). ÝþK. md. 24’ün yeni
þeklinde bu konuda hiç bir açýklýk bulunmadýðýna göre görüþmelerin sonucu ne
olursa olsun feshin yine de bildirimden 30
gün sonra hüküm doðuracaðý kabul edilmelidir. Kuþkusuz iþçilere 30 günün sonuna
kadarki ücretleri ödenecektir. Ancak temsilcilerle görüþme, onlara bilgi verme yükümlülüðünü yerine getirmeyen iþveren hakkýnda da bir yaptýrým öngörülmemiþtir. ÝþK.
Md. 98/B de bu duruma uygulanacak cüzi
bir para cezasý yer almaktadýr. Fakat burada
hukuki bir yaptýrým öngörülmemiþ olmasý
toplu iþçi çýkarmada iþçi temsilcileriyle
görüþme yapýlmasýndan beklenen yararý
etkisiz kýlacaktýr. Ýþyerinin tamamen kapatýlarak faaliyete kesin olarak son verilmesi
halinde 30 gün önceden sadece Bölge
Müdürlüðüne ve T. Ýþ Kurumuna bildirme
ve iþyerinde ilan yeterli görülmüþtür. Bu
durumda iþçi temsilcileriyle görüþmeye
gerek görülmemiþtir. Mevsim ve kampanya
iþlerinde iþten çýkarma iþlemi esasen bu
iþlerin niteliði gereði yapýlýyorsa toplu iþçi
çýkarmaya iliþkin hükümler uygulanamaz.
Ýþverenin toplu iþçi çýkarma yoluna, feshin
geçerli nedenle yapýlmasýna iliþkin hükümlerin uygulanmasýný engellemek amacýyla
(hakkýn kötüye kullanýlmasý) gidemeyeceði,
aksi halde iþçinin feshin bu amaçla
yapýldýðýný dava edebileceði maddeye son

fýkra olarak eklenmiþtir. Kanýmca toplu iþçi
çýkarma nedenlerinin sonradan ortadan
kalkmýþ olmasý iþverene çýkarýlan iþçileri
yeniden iþe alma yükümlülüðünü getirmez.
Geçici madde 13 (Ýþçi temsilcileri): Ýþ K. na
eklenen geçici md. 13 ile ÝþK. madde 24’te
bahsi geçen iþyeri temsilcileri ile ilgili olarak
yeni bir düzenleme getirilinceye kadar iþyerinde sendika temsilcilerinin bulunmadýklarý hallerde o iþyerinde çalýþan iþçiler tarafýndan Sendikalar Kanunu’nun 34. maddesine göre (iþyerinde elliye kadar iþçi
çalýþtýrýlan iþyerlerinde bir, 51-100 arasýnda
iþçi çalýþtýrýlan iþyerlerinde iki vs.) seçilecek
iþçi temsilcilerinin görev yapacaðý hükme
baðlanmýþtýr. Bu md. ile T.C. tarafýndan
1992 de bir kanunla kabul edilmiþ olan
“Ýþletmelerde Ýþçi Temsilcilerinin Korunmasý
ve Onlara Saðlanacak Kolaylýklar Hakkýnda
135 sayýlý ILO Sözleþmesinin” gereklerinin
sýnýrlý da olsa yerine getirildiði söylenebilecektir. 135 sayýlý Sözleþmede iþyerlerinde
her iki temsilci türünün (sendika iþyeri temsilcileri ve iþçi temsilcileri) birlikte görev
yapabilecekleri gibi bunlardan sadece
birinin görev yapabilmelerine de imkan
tanýnmýþtýr. Geçici md. 13 “iþyeri sendika
temsilcilerinin bulunmadýðý hallerde”
demek suretiyle iþçi temsilcilerine ancak
sendika iþyeri temsilcilerinin bulunmadýðý
hallerde izin vermiþtir. Bu demektir ki iþyerinde sendika iþyeri temsilcileri atandýðý
durumlarda, iþçi temsilcilerinin görevi sona
erecektir (Süzek, s.617). 4773 sayýlý K.da
iþçi temsilcilerinin nasýl ve ne zaman seçileceðine dair açýklama yer almamýþtýr. Bu
konuda yasal düzenleme getirilinceye kadar
kanýmca en az 10 iþçi çalýþtýran iþyerlerinde
iþçilerin kendi aralarýnda makul bir sürede
seçim yapmalarý ve sonucu iþverene
bildirmeleri gerekir. Ancak bu konuda en
kýsa zamanda yasal bir düzenlemeye
gidilmesi zorunludur.
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dirilmesi (6.7.2001), Ýst. Barosu Yayýný,
2001, s. 55; Uçum, s. 219). Bu deðiþikliðin
gerekçesi olarak iþçiler arasýndaki farklý
düzenlemelerin yaratacaðý sakýncalarýn
önlenmesi gösterilmiþtir. Oysa iþyeri sendika
temsilcilerine tanýnan iþe iade güvencesinin
temelinde bu kiþilerin diðer sendikalý
iþçilere oranla iþverene ters düþme ihtimalinin çok daha fazla ve iþten çýkarýlma riskine çok daha yakýn olmasý yatmaktadýr. Bu
gerekçenin artýk ortadan kalktýðýný söylemek ise zordur. Ancak iþyeri sendika temsilcilerinin iþ güvencesi 1475 sayýlý Ýþ K.
hükümlerine baðlandýðýna göre hangi iþ
kanununa tabi olurlarsa olsunlar tüm sendika iþyeri temsilcilerinin hizmet akitlerinin
feshinde ayný koruma hükümleri uygulanacak, eðer iþe son verme temsilcinin
sendikal faaliyetleri nedeniyle olduðu kanýtlanacak olursa, iþçiye ödenecek tazminat
onun bir yýllýk ücret tutarýndan az olmayacaktýr. Buna karþýlýk iþyeri sendika temsilcisinin yazýlý rýzasý olmadan iþyerinin veya
çalýþma þartlarýnýn esaslý tarzda deðiþtirilemiyeceðine dair getirilen hüküm olumlu
bir yeniliktir. Zira sendikalar K. md.30’da bu
konuda bir açýklýk bulunmamasý karþýsýnda
doktrinde, temsilcilik güvencesinin iþyeri
deðiþikliðini de kapsadýðý görüþleri aðýrlýk
kazanmýþ, Yargýtay da önceleri aksi görüþteyken son yýllarda doktrinin görüþlerine
uyan kararlar vermeye baþlamýþtýr (Bak. N.
Çelik, Ýþ Hukuku Dersleri, 15. basý, Ýstanbul
2000, s.340). Yapýlan deðiþiklik, bu hususta
son gelinen noktanýn yasalaþmýþ ifadesidir.

V. Sendikalar Kanunu’nda Sendikal
Güvenceler Açýsýndan Deðiþiklik
Yapýlmýþtýr
4773 sayýlý K., 2821 sayýlý Sendikalar K.’nda
sendika güvencesiyle ilgili bazý deðiþiklikler
yapmýþ bulunmaktadýr. Ýþyeri sendika temsilcilerinin güvencesi ile ilgili 30. maddenin
yeni þekli þöyledir:
“Ýþyeri sendika temsilcisinin belirsiz süreli
hizmet akdinin iþveren tarafýndan feshine
1475 sayýlý Ýþ Kanunu’nun ilgili hükümleri
uygulanýr.
Temsilcinin hizmet akdinin sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayý feshedilmesi
halinde, 1475 sayýlý Kanun’un 13/D maddesinin birinci fýkrasý uyarýnca en az bir yýllýk ücreti tutarýnda tazminata hükmedilir.
Ýþveren, yazýlý rýzasý olmadýkça iþyeri temsilcisinin çalýþtýðý iþyerini deðiþtiremez veya
iþinde esaslý bir tarzda deðiþiklik yapamaz.
Aksi halde deðiþiklik geçersiz sayýlýr.”
Bu deðiþikliðin anlamý þudur: Eskiden iþyeri
sendika temsilcileri için gerçek anlamda bir
iþe iade olanaðý mevcutken þimdi bu
güvence ortadan kaldýrýlmýþ ve temsilcilerin
güvencesi diðer sendikalý iþçilerin iþ
güvencesi düzeyine indirilmiþtir. Bu demektir ki diðer iþçilerde olduðu gibi feshin haklý
ya da geçerli nedenlere dayanýp dayanmadýðý araþtýrýlacaktýr. Hatta 10 iþçiden
daha az sayýda iþçi çalýþtýrýlan iþyerlerindeki
veya iþyerindeki kýdemi 6 ayý doldurmamýþ
temsilcilerin, örneðin temsilcilik faaliyeti
nedeniyle bile iþten çýkarýlmalarý halinde
Sendikalar K. md. 31’deki sendikal tazminat talebinden baþka bir talepte bulunma
olanaðý kalmamýþtýr (Bak. Ö. Ekmekçi, Ýþ
Güvencesi Yasa Tasarýsýnýn Deðerlen-

4773 sK. iþyeri sendika temsicisinin
güvencesini azaltýrken görevini arttýrmýþa
benzemektedir. Nitekim, Ýþ K. md.24’ün
toplu iþçi çýkarmayý düzenleyen yeni þeklinde iþverenin toplu iþçi çýkarma kararýný
30 gün önceden ilgili bölge çalýþma müdürlüðüne ve Türkiye Ýþ Kurumu yanýnda iþyeri
sendika temsilcilerine veya iþçi temsilcile16

rine de bildirilmesi öngörülmüþtür. Bildirimden sonra temsilcilerle iþveren arasýnda yapýlacak görüþmelerde toplu iþçi çýkarmanýn önlenmesi ya da çýkarýlacak iþçi
sayýsýnýn azaltýlmasý, yahut iþçi çýkarmanýn
iþçiler açýsýndan olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesi konularý görüþülecektir.

güvencesi ile ilgili 31. madde ile ilgilidir.
4773 sayýlý K. ile bu maddenin son fýkrasý
deðiþtirilmiþ ve maddeye yeni bir fýkra
eklenmiþtir. Bu deðiþikliðe göre:
“Ýþverenin, hizmet akdinin feshi dýþýnda,
üçüncü ve beþinci fýkra hükümlerine aykýrý
hareket etmesi halinde, iþçinin bir yýllýk
ücret tutarýndan az olmamak üzere tazminata hükmedilir. Sendika üyeliði veya
sendikal faaliyetlerden dolayý hizmet
akdinin feshi halinde ise, 1475 sayýlý
Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E
madde hükümleri uygulanýr. Ancak, 1475
sayýlý Kanunun 13/D maddesinin birinci
fýkrasý uyarýnca ödenecek tazminat iþçinin
bir yýllýk ücret tutarýndan az olamaz.

4773 sK. da azaltýlan iþyeri sendika temsilciliði güvencesinin toplu iþ sözleþmeleri ile
arttýrýlmasý mümkün müdür? Toplu
sözleþme özerkliði ilkesi çerçevesinde olumlu cevap vermemiz gereken bu konuda
(yukarýda deðinildiði gibi) yasa açýk bir
hüküm getirerek bu kapýyý kesin olarak
kapamýþtýr. Nitekim “geçersiz sebeple
yapýlan feshin sonuçlarý” baþlýðýný taþýyan
md. 13/D nin 5. fýkrasý “birinci, ikinci ve
üçüncü fýkra hükümleri sözleþmeler ile
hiçbir suretle deðiþtirilemez, aksi halde
sözleþme hükümleri geçersizdir” hükmünü
taþýmaktadýr. 13/D nin birinci, ikinci ve
üçüncü fýkralarýnda ise geçerli sebep gösterilmeyen veya sebebin geçerli olmadýðý
mahkeme tespit edilen hallerde iþe baþlatýlmayan iþçiye en az 6 aylýk, en çok bir yýllýk
ücret tutarýnda tazminat, iþçiye bu yöndeki
mahkeme kararýnýn kesinleþmesine kadar
çalýþtýrýlmadýðý süre içinde en çok dört aylýk
ücret, fesih bildirimi süresi verilmemiþ veya
bu süreye iliþkin ücret peþin ödenmemiþse
bu sürelere ait ücret tutarýnýn ayrýca
ödeneceði öngörülmüþtür. Böylece md.
13/D’nin 5. fýkrasýnda geçersiz feshin
sonuçlarýnýn mutlak emredici tarzda düzenlendiði anlaþýlmaktadýr (Ekmekçi, s. 59; A.
Güzel, ayný Deðerlendirme Semineri, s. 43).
Esasen yasanýn gerekçesinde de maddede
öngörülen tazminatlarýn sözleþmelerle arttýrýlamayacaðý, azaltýlamayacaðý veya
deðiþtirilemiyeceðinin vurgulandýðý yazýlýdýr.

854 sayýlý Deniz Ýþ Kanunu, 5953 sayýlý Basýn
Mesleðinde Çalýþanlarla Çalýþtýrýlanlar
Arasýndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkýnda Kanun ile 818 sayýlý Borçlar Kanunu’na
tabi olan iþçiler ve tarýmdan sayýlan iþlerde
çalýþanlar ile 1475 sayýlý Kanunun 13/A maddesinin birinci fýkrasý uyarýnca, ayný Kanunun
13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E maddelerinin uygulanma alaný dýþýnda kalan
iþçinin sendika üyeliði veya sendikal
faaliyetlerden dolayý hizmet akdinin feshi
iddiasý ile açacaðý davada, ispat yükümlülüðü
iþverende olmak üzere 5521 sayýlý Ýþ
Mahkemeleri Kanunu’nun genel hükümleri
uygulanýr. Ýþçiye ödenecek tazminat miktarý
için, altýncý fýkra hükmü esas alýnýr.
Ýþçinin iþ kanunlarý ve diðer kanunlara göre
haiz olduðu bütün haklarý saklýdýr.”
Getirilen deðiþiklikle sendikal faaliyet
nedeniyle iþverence ayrýmcý iþleme maruz
kalan iþçiye ödenecek tazminatýn onun bir
yýllýk ücret tutarýndan az olamýyacaðýnýn
yaný sýra hizmet akdinin sendika üyeliði

Nihayet 2821 sayýlý Sendikalar K.da yapýlan
ikinci deðiþiklik de sendika özgürlüðünün
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veya sendikal faaliyet nedeniyle feshedilmesi halinde de Ýþ Kanunu’nun geçerli
fesihle ilgili 13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E
hükümlerinin uygulanacaðý ve bu durumlarda ödenecek tazminatýn da bir yýllýk ücret
tutarýndan az olamayacaðý hükme baðlanmýþtýr. Madde. 31’e eklenen son fýkra ile de
gerek iþ kanunlarýna tabi olan gerekse iþ
kanunlarýna ve 1475 sayýlý kanuna eklenen
iþgüvencesi ile ilgili hükümlerin kapsamý
dýþýnda kalan iþçilerin sendika üyeliði veya
sendikal faaliyet nedeniyle iþten çýkarýlmalarý dolayýsýyla açacaklarý davalarda ispat
yükünün iþverene ait olduðu, bu davalarýn
iþ mahkemelerinde görüleceði ve hükmedilecek tazminat miktarýnýn iþçinin bir
yýllýk ücret tutarýndan az olamayacaðý
hükme baðlanmýþ, ayrýca iþçinin iþ kanunlarý
ve diðer kanunlara göre haiz olduðu tüm
haklar saklý tutulmuþtur. Böylece Ýþ Kanunu’na tabi olan iþçilerle olmayan iþçilerin
sendikal ayrýmcýlýða karþý ayný korumadan
yararlanmalarý hükme baðlanmýþtýr.

yandan T.C. nin bir kanunla kabul etmiþ
olduðu ILO’nun 158 sayýlý Çalýþma Sözleþmesinin gereklerinin 8 yýl gecikmeyle de
olsa yerine getirilmiþ olmaktadýr. Bize göre
Yasakoyucu bu düzenlemeyi yaparken 158
sayýlý Sözleþmesinin üye ülkelere sunduðu
çözüm alternatifleri içinde iþverene nispeten daha az yük getirenlerini seçmiþtir. Bu
tercihle bir yandan iþçinin iþ güvenliðinin
iþverenin insafýna býrakýlmasý önlenmiþ olacak, öte yandan Türk iþvereninin rekabet
gücü çok fazla olumsuz yönde etkilenmeyecektir. Yasada özellikle toplu iþçi çýkarma
usulüne ve feshin geçersiz sayýlmasýnýn
sonuçlarýna iliþkin hükümlerde bazý belirsizlikler mevcuttur. Bunlar uygulamada önemli sorunlara yol açabilir. Bununla birlikte bu
düzenlemenin gecikmeli olarak yapýlmýþ
olmasý bir yana ülkenin aðýr bir ekonomik
kriz içinde çýrpýndýðý ve erken seçim
kararýnýn alýndýðý bir zamana denk
gelmesi talihsizlik olmuþtur. Bu da akla
ister istemez yasanýn bir seçim yatýrýmý
olduðu kuþkusunu getirmektedir. Sebep
ne olursa olsun, bu düzenleme gerekliydi
ama keþke ya çok daha önce yapýlsaydý ya
da daha sonra fakat bugün deðil. Aslýnda
böyle olumsuz bir ortamda bu tür bir
yasa çýkarýlacaðý yerde iþçiyi feshe karþý
koruyan hükümleri de içine alan fakat
yeni ihtiyaçlara göre hazýrlanan, esnek
çalýþma biçimlerine, deðiþken iþ sürelerine yer veren, kýdem tazminatýný da
yeniden gözden geçiren, iþletmeyi de
koruyucu unsurlar taþýyan yeni bir Ýþ
Kanunu kabul edilseydi çok daha iyi olur,
çalýþma hayatýnda dengeler korunmuþ
olurdu. Kaldý ki, yeni Ýþ K. Tasarýsý da
hazýr idi. Beklentimiz ve umudumuz, yeni
siyasi iktidarýn 4773 sayýlý Kanun yürürlüðe girmeden önce bunu gerçekleþtirmesidir. O zaman hatadan, bir ölçüde
dönülmüþ olur.

Bu deðiþikliðin anlamý iþçiye sendika üyeliði
veya sendikal faaliyetlere katýldýðý için iþverence ayýrým yapýlmasý veya iþten çýkarýlmasý hallerinde iþe iade hakkýnýn saðlanmasý yanýsýra kendisine ödenecek tazminatýn md. 13/D de öngörülen miktarla sýnýrlý kalmamasýný saðlamaktýr.
VI. Sonuç
15.03.2002 tarihinde yürürlüðe girecek
olan yasanýn en büyük özelliði, ortada haklý
bir neden olmasa dahi belirsiz süreli hizmet
akdiyle çalýþan iþçinin hizmet akdi iþveren
tarafýndan feshedilmek istendiðinde kabul
edilebilir, geçerli bir nedenin bulunmasýnýn
öngörülmüþ olmasýdýr. Böylece bir yandan
iþçi feshe karþý bir ölçüde korunmuþ, öte
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