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GALISMA HAYATINDA "YEN/ 19 KANUNU"
DOG.Dr. Ali R ~ z aBUYUKUSLU
K~PLASGenel Sekreteri

Turk Sanayii ve elbette ki Kimya
SeMoru aq~s~ndan
bu y~lkien onemli
geligmelerden birisi de yeni ig kanunu ve
igletmelerde uygulama boyutudur.
4857 say111ig Kanunu genel hatlarl
ile genel hukumler, ig sozlegme turleri ve
feshi,
ucret
ve
ucrete
iligkin
duzenlemeler, igin duzenlenmesi, ig
saglrg~ve guvenligi, qal~gmahayatlr~~n
denetim ve teftigi ile idari ceza
hukumlerini iqermektedir.
Hiq kugkusuz ki, yeni ig kanunu Turk
Calrgma hayatmi ve endustri iligkilerini
(igqi - igveren) onemli olqude
degigtirecek ve geleneksel qallgma
iligkilerini derin bir trasformasyona tabii
tutacak boyuttadrr.
Esas itibariyle, tum dunya da ve
Birligi1nde1990'1r
ozellikle
Avrupa
yrllardan itibaren endustri iligkileri
sistemleri ve bu sistemi qerqeveleyen
yasal mevzuat ciddi bir
degigim
gostermistir.Globalizasvon,
baskrc~
.
rekabet artrml ve buna bag11 olarak
yeniden yapllanan uretim ve yonetim
organizasyonu yeniden
qallama
iligkilerini igletmelere dayatlp empoze
etmeve baslam~strr.
Cevremi~deki bu
uluslararasl
geligmeler, Turk endijstri iligkilerini de
etkisi ald~naalm~gve ozellikle AB adaylrk

sureci ulusal program aqs~ndan da
Turkiye'nin b a z ~ taahhutler alt~na
girmesine neden olmugtur.
Tum bu geligmeler Turk qalrgma
yagamlnln bugunku ve gelecekteki
ihtiyaqlarrn~kargrlayacak ve uluslararas~
mukayeseli endustri iligkileri aq~srndan
da paralellik arz edecek bir yeni ig
kanunu ihtiyac~nrortaya qrkarm~gtlr.
Dogug nedenlerini, ruhunu ve
felsefesini aqrklamaya qallgtrgrm~zyeni ig
kanunu ozu itibariyle iki temel yeni
onemli muesse ile Turk insan kaynaklar~
yoneticilerini tanlgtrrmaktadrr. Bunlardan
birisi "ig guvencesi" digeri ise "esneklik"
tir.
Bugun bat~daen onemli tart~gma
konusu, igqilerin dlglanmas~n~
onleyecek
sosyal guvence ile igletmelerin ihtiyaq
duyddugu esnekligin dengelenmesidir.
Bu itibarla yeni iq kanununun onemli
bazl maddelerini ozetler isek;
4857 say111kanun ig hukukunun
igveren, igveren vekili, iaqi, igyeri, as11
igveren - alt igveren, geqici ig gibi gene1
hukumlerini ve tWnel kavramlar~
tan~mlam~g
ve ardlndan ig sozlegmesi
turleri standart drgr yeni qalrgma
bipimlerini ~ i j ~Callgma
k
~
~ ile
tanlgtlrml~tlr~
Klsmi sureli Fallgma (part time), qagrl uzerine qallgma, geqici ig
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(odunq ig iligkisi) ve belirli sijreli ig
sozlegmeleri esnelik muessesenin
onemli parametreleri olarak kanundaki
yerini almrgt~r.
Diger taraftan ig sbzlegmesinin feshi
ve qallganlar aqlslndan son derece
onem arz eden bir kurum olarak "ig
guvencesi sistemi" Turk qal~gma
hayatlna yine bu kanunla birlikte dahil
olan yenilikler araslndadrr.
Daha onceki kanunda yargrya intikal
etmig
baa
yanllg
yada
kotu
uygulamalar~nbertarafln~da hedefleyen
bu kanunun getirdigi yeni Falrgma
turlerini ve uygumadaki baz~esneklik
muesseselerinin
aks~yan yonleri
kurumsallagtrrma yada disipline etme
yontemini benimsemigtir. ~ r n e g i n ,as11
igveren - alt igveren iligkisinin igyerinde
yurutulen ma1 veya hizmet uretimine
iligkin yardimc~iglerde veya as11igin bir
bolumunde olmasrn~mumkun krlm~gve
igletmenin ve igin geregi ile teknolojik
nedenlerle uzmanl~kgerektiren iglerde
bu tarz iligkilerin kurulabilecegine izin
kullan~mlnln
verilerek
Tageron
uygulamada kotuye kullan~lmas~nrn
onune ge~ilmekistenmigtir. Soyle ki;
Kanundaki "igin bir bolumu" ifadesi ile
aynr bolumde hem as11 igverenin
igqisinin ve hemde alt igveren (tageron)
i~qisininqal~gamayacag~
ongorulmugtur.
As11 igverenin igqilerinin alt igverenin
bordrosunda qal~gamayacagrve eskiden
as11 igverenin igqisi olan igqilerin alt
igverenin igqisi olmayacag~aksi halde ve
gene1 anlamda bu tarz kotu niyetle alt

.

igveren
iligkilerinin
kuruldugu
durumlarda asrl igveren ile alt igveren
araslnda iglerin muvazaaya dayand~gi
kabul edilerek, alt igverenin igqilerinin
baglang~qtanitibaren as11igverenin i g ~ i s i
~ a ~ l l a r a k i ~ gorecegi
lem
kanun ITladdesi
i ~ i n d ehukme baglanmrgtrr.
Ayrrca as11 igveren ve alt igveren
iligkisine muteselsilen sorumluluk
getirilerek, bu tijr bir iligkide as11igveren,
alt isverenin igqilerine kargr o igyeri ile
ilgili olarak
bu Kanundan, ig
sozlegmesinden dogan yukumluluklerinden alt igveren ile birliMe sorumlu
tutulmugtur.
Kanun diger onemli maddelerinden
ve yeni mijesseselerinden birisi de
feshin geqerli sebebe dayandrr~lmasr
yani ig ghencesi hukmudur. Otuz veya
daha fazla igqi qallgtlran igyerlerinde en
az altr aylrk k~demiolan igqinin belirsiz
sureli ig sozlegmesinin feshinden
igveren, igqinin yeterliliginden veya
davranrglarrndan ya da igletmenin,
igyerinin veya igin gereklerinden
kaynaklanan geqerli bir sebebe
dayanmak
zorundadrr.
Ancak,
igletmenin butununu sevk ve idare eden
igveren vekili ve yard~rncllar~ile
igyerlerinin butununu sevk ve idare eden
ve i ~ q i yige
i alma ve igten q~karmayetkisi
bulunan
igveren
vekilleri
ig
guvencesinden yararlanmayacaklardrr.
Esas itibariyle yeni is kanununun ig
guvencesine iligkin duzenlemesi kanun
yaplcl aq~slndan yine bir tepki
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duzerllemesi olarak algllarnak gerekir.
1475 sayll~eski ig kanununun ijnlu 13.
maddesi Turkiye'de qokuluslu girket
veya yabanc~ sermayeli girketleri
yoneten yoneticiler dahil kotu niyetli
igverenler taraflndan igyerlerinde slkqa
gorulen hakslz qlkarmalara (unfair
dismissal) dayanarak y a p ~ l m ~ gve
uygulamada bazl qallganlar adeta
"yargls~zinfaz" sureci igletilerek geqerli
igverenlerin ve
bir sebep olmaks~z~n
yoneticilerin keyfiyetine brrakrlmlglardr.
Oysa ki, gerek AB uygulamalar~nda
gerekse Turkiye'nin de imzaladlgl
Uluslararasl Calrgma ~ r g u t u ' n u n 158
say111sozlegmesi geregi igten ~lkmalarln
kurumsal bir yarglya ve haks~zfesihlerin
veya konuyla ilgli uyugmazl~klar~nda
bir
yargr surecine tabii olmas~gerekiyordu.
Bu kanunla birlikte qal19anlarrn feshin
geqersizligini iddia ederek mahkemeye
ba9vurma ve i9e iade talep edebilme
haklar~dogmqtur.
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Kanunun 33'uncu maddesi igverenin
iflas etmesi, konkordato ilan etmesi veya
haciz vesikasr gibi nedenler ile odeme
guqlugu iqine girip, igqinin ucret
odenmemig ise son uq ayl~k ucret
alacaklarlnrn kargllamak amacl ile igsizlik
sigortasl fonu kapsamlnda ayrl bir ucret
garanti fonu olugturulmugtur.
Ayr~ca, yine bu kanunla igqilerin
ucretinin igveren tarafrndan mucbir bir
sebep olmaks~zrn odeme gununden
itibaren yirmi gun iqinde oderlmemesi
durumunda ise bireysel veya topluca igi
brrakmalarr imkan~getirilmigtir.
Bu kanun yine esneklek konsepti
baglam~ndaen yeni duzenlemelerinden
biriside ig sureleri ve fazla qal~gma
konusudur.

Ayrlca, iperence geqerli sebep
gosterilmedigi veya gosterilen sebebin
geqerli olmadlgl mahkemece veya ozel
hakem taraflndan tespit edilerek feshin
geqersizligine
karar
verildiginde,
iyeren, i3qiyi bir ay iqinde i9e baglatmak
zorunda olmakla birlikte igqinin bu
ba9vurusu uzerine igveren igqiyi bir ay
iqinde i2e ba9latmaz ise, i9qiye en az
dort ayl~kve en qok sekiz ayllk ucreti
tutar~ndatazminat odemekle y u k u ~ ~ l u
tutulmaktadlr.

Bu kanunla birlikte haftalrk qalrgma
suresi eskisi gibi 45 saat olarak
belirlenmekle birlikte 45 saatlik qal19ma
suresinin
haftan~n
gunlerine
bolunmesinde onemli bir elastikiyet
getirmektedir. Soyle ki, 4857 say111
kanunun 63. maddesine gore taraflar~n
anlagmas1 ile haftal~k normal qal19ma
suresi, i9yerlerinde haftanrn qallgma
gunlerine gunde onbir saati a9mamak
kogulu ile farklr 9ekilde daglt~labilir.Bu
durumda, iki ayl~ksure iqinde igqinin
haftal~kortalama qalqma suresi, normal
haftalrk qal19rnasuresini a9amayacaktlr.
~ n g o r u l e nbu iki ayllk "Denklegtirme
Suresi" toplu i9 sozlegmeleri ile 4 aya
kadar uzatllabilecektir.

Bu kanun ile birlikte ucret, ucret
hakkl ve qal~gmasurelerine ili9kin onemli
duzenlemeler gelmigtir.

Fazla qal~gmakonusunda getirilen
diger onemli bir aqrllm ise fazla qal19ma
veya fazla surelerle qalrgma yapan igqiye
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isterse bu qallgmalar~n karg~l~gt
fazla
qal15maiqin verilecek zaml~ucret yerine,
her saat kargll~g~nda
bir
fazla qal~gt~gr
saat otuz dakikay~, fazla surelerle
qallgt~g~
her saat kargrl~g~nda
ise bir saat
onbeg dakikayr serbest zaman olarak
kullanabilecektir. Diger taraftan her bir
saat fazla qall9ma iqin verilecek ucret
normal qal~gma ucretinin saat bag~na
dugen miktar~n~n
yuzde elli yukseltilmesi
suretiyle odenir. Bagka bir ifadeyle,
haftallk 45 saati agan qal~gman~n
uzerindeki yuzde 50 zaml~ucret fazla
qal~gma ucretidir. Bununla beraber,
haftal~kqal~gmasuresinin bireysel veya
toplu ig sozlegmeleriyle 45 saatin alt~nda
belirlendigi durumlarda ornegin taraflar
qall9ma surecini 40 saate indirirlerse 40
saatin uzerindeki qallgman~n adr, fazla
qal~gmadegil, fazla sijrelerle qalrgmadlr
ve bunun ucreti de 45 saatin uzerindeki
fazla qal~gmaya uygulanan oran olan
yuzde 50 degil, yuzde 25 zarnl~ucret
olacakt~r.Boylece Kanun fazla qal~gma
(kanun anlam~nda fazla qal~gma 45
saatin uzerindeki qal~gma) ve fazla
sureler ile qalrgma (kanun anlamlnda 45
saate kadar yaprlan qal~gma)araslnda
bir aylrrm yapmrgt~r.
Son olarak yeni ig kanunun yine en
derin degigiklige tabii tutuldugu
bolumlerden biriside i s a g l ~ g ~ve
guvenligi ile ilgili duzenlemelerdir.
~ n c e l i k l ebu kanun ile birlikte anal~k
halindeki dogum izni AB ulkelerindeki
uygulamalar~ndaotesine giderek kadrn
qal~ganlar~n
dogumdan once sekiz ve
dogumdan sonra sekiz hafta olmak
uzere toplam onalt~ haftal~ksure iqin

qal19rnalarlnin esas oldugu ve qogul
gebelik halinde dogumdan once
qal19t1r1lmayacak
sekiz haftalrk sureye iki
hafta daha eklenecegi hukum altrna
allnmlgt~r. Bunun dlglnda ayrlca istegi
halinde k a d ~ n iqqiye yasal izinlerin
d ~ g ~ n daal t ~ aya kadar ucretsiz izin
verilecegi ve de bir yag~ndan kuquk
qocuklar~nl emzirmeleri iqin gunde
toplam bir buquk saat sut izni verilecegi
hukijm alt~naal~nrnrgt~r.
Daha once Umumi H ~ f z ~ s ~ h h a
Kanununa gore 50 i i qal~gt~ran
igverenler iqin igyeri hekimi qallgtrrma
zorunlulugu vard~. Bu diizenleme ig
kanununa getirilen bir madde ile
yeniden ele alrnm~g81. madde ile en az
50 igqi qal~gt~rani~verenlerinigqilerin
sagl~kdurumu, ig s a g l ~ gve
~ guvenligi
tedbirlerinin denetlenmesi iqin igyeri
hekimi istihdam etme ve sagl~kbirimi
olugturma zorunlulugu getirilmigtir. Yine
bu kanunla birlikte zorunlu istihdam
yada gorevlendirme olarak gelen diger
onemli bir duzer~lemedevaml~olarak en
az elli igqi qallgt~ranve altl ayda fazla
surekli iglerin y a p ~ l d l g ~igyerlerinde
igverenler, igyerlerinin i guvenligi
onlemlerinin saglanmas~,ig kazalar~nrn
ve meslek hastallklarln~nonlenmesi iqin
al~nacak onlemlerin belirlenmesi ve
uygulanmasln~n izlenmesi hizmetlerini
yurutmek uzere igyerindeki igqi saylslna,
i9yerlerinin niteligine ve tehlikenin
derecesine gore bir veya daha
muhendis veya
teknik
eleman1
gorevlendirmekle yukumlu k~l~nmaktad~r.

TiJHiS

ig s a g l ~ gve
~ guvenligi hukumlerini
yerine getirmeyen igverene kargr,
igqilerin ig brrakabilmeleri haklarlnln dahi
guvence altrna a l r n d ~ g ~bu kanun
~
maddelerinin yanlslra ig s a g l ~ g ve
guvenligine iligkin 4857 say111kanunda
toplam 29 yonetmeligin q~kabilecegine
a t ~ f yaprl~yor. Ancak, kanun 78.
maddesine istinaden q~kartrlacak olan
tuzuk ki ismi ig s a g l ~ gve
~ guvenligi
tuzugu ise 32 tane ayrl yonetmelik
q~kartrlrnasrn~
ongormektedir.
Yukar~da kanunun ozet ve onemli
maddelerinin degerlendirilmesinden
qrkan mesajrn yeni ig kanunu ile birlikte
Turk c a l ~ g m a hayatrn~n ve endustri
iligkilerinin yeni bir doneme girdigi ve
"ben yaptrm oldu" mantrgrnln otesinde
bir
kurumsallagmayr
ongordugu
algrlanmas~ gerektigidir.
yonunde
Endustri iligkilerinin ve ig kanunu
uygulanmas~ surecinde ise en buyuk
rolu igqi - igveren, onlarln sivil toplum
orgutleri, devlet ve yargl oynayacaktrr.
AB'ni sadece ekonomik ticari ve
pragmatik bir entegrasyon boyutuyla
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igimize geldigi gibi yorumlamanrn Turk
qalrgma hayatlnl qerqeveleyen global
sosyal projeler karglsrnda qokta anlamlr
olmadrgln~ bilmek gerqegi ile karg~
karg~yay~z.
Yeni donem tum igletmeler
iqin
yeni
sosyal
yukumlulijkler
ongormektedir. Sosyal sorumlu firma
konsepti yeni yasal duzenlemelerin
otesinde bir t a k ~ meylem planlar~nrn
girketler taraflndan benimsenmesini
tegvik etmektedir. iktisat Bilim Nobel
odulu sahibi Maurica ALLAISYlndedigi
gibi "Toplum, ozgur ve humanist ise
yoldan
kendini kaylts~z, nemelaz~mc~,
qrkm~g, birilerince oynatllan, kural
tanrmayan veya onunu goremeyen
toplumlar ile bir tutamaz".
Kurumsallagma ve kurall~ yagama
donemi yeni ig kanunnu detayc~
duzenlemelerinde gorulmekle birlikte
bunun bir kultur konusu oldugu, bu
konuda gelecek yrllarda yoneticiler ve
qal~ganlarolarak alacag~m~z
mesafenin
kanunun
uygulama
boyutunu
gekillendirecegi
yanslnamaz
bir
gerqektir.

