Y›llard›r üyelerinin ve halk›n ç›karlar›n› savunan
TMMOB olarak son ekonomik krizin düzenin sonucu oldu¤unu, bunun faturas›n›n emekçi halk›m›za
ödettirilmek istendi¤ini ve bu düzen içinde ekonominin sorunlar›n›n çözümsüz oldu¤unu tekrar vurguluyoruz. Bundan önce oldu¤u gibi bundan sonra
da emperyalizme ba¤›ml›l›¤› artt›racak bütün giriﬂimlere karﬂ› ç›kaca¤›z. Ücretlerin ve ekonomik
haklar›m›z›n k›s›tlanmas›na karﬂ› bundan sonra da
bütün gücümüzle mücadele edecek, ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi savaﬂ›na daha büyük bir güçle sar›laca¤›z.

Teoman Öztürk
TMMOB 18-24. Dönem Yönetim Kurulu Baﬂkan›
10.09.1977

‹ﬁE BAﬁLARKEN H‹ZMET SÖZLEﬁMES‹
YAPTINIZ MI?

‹ﬂ sözleﬂmesi (MADDE 8)
• ‹ﬂ sözleﬂmesi, bir taraf›n (iﬂçi) ba¤›ml› olarak iﬂ
görmeyi, di¤er taraf›n (iﬂveren) da ücret ödemeyi
üstlenmesinden oluﬂan sözleﬂmedir.
• Süresi bir y›l ve daha fazla olan iﬂ sözleﬂmelerinin
yaz›l› ﬂekilde yap›lmas› zorunludur.
• Yaz›l› sözleﬂme yap›lmayan hallerde iﬂveren iﬂçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çal›ﬂma koﬂullar›n›, günlük ya da haftal›k çal›ﬂma süresini, temel
ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleﬂmenin süresini, fesih halinde taraflar›n uymak zorunda olduklar› hükümleri
gösteren yaz›l› bir belge vermekle yükümlüdür.
Deneme süreli iﬂ sözleﬂmesi (MADDE 15)
• Taraflarca iﬂ sözleﬂmesine bir deneme kayd› konuldu¤unda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iﬂ sözleﬂmeleriyle dört
aya kadar uzat›labilir.

ÜCRET‹N‹Z‹ ZAMANINDA ALAMIYORSANIZ
NELER YAPAB‹L‹RS‹N‹Z?

Ücretin gününde ödenmemesi
(MADDE 34)
• Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi
gün içinde mücbir bir neden d›ﬂ›nda
ödenmeyen iﬂçi, iﬂ görme borcunu yerine
getirmekten kaç›nabilir. Bu nedenle kiﬂisel kararlar›na dayanarak iﬂ görme borcunu yerine getirmemeleri say›sal olarak
toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak
nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen
ücretler için mevduata uygulanan en
yüksek faiz oran› uygulan›r.
• Bu iﬂçilerin bu nedenle iﬂ akitleri çal›ﬂmad›klar› için feshedilemez ve yerine yeni iﬂçi al›namaz, bu iﬂler baﬂkalar›na yapt›r›lamaz.
Fazla çal›ﬂma ücreti (MADDE 41)
• Ülkenin genel yararlar› yahut iﬂin niteli¤i
veya üretimin art›r›lmas› gibi nedenlerle
fazla çal›ﬂma yap›labilir. Fazla çal›ﬂma,
Kanunda yaz›l› koﬂullar çerçevesinde,
haftal›k k›rkbeﬂ saati aﬂan çal›ﬂmalard›r.
• Her bir saat fazla çal›ﬂma için verilecek
ücret normal çal›ﬂma ücretinin saat baﬂ›na düﬂen miktar›n›n yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

• Fazla saatlerle çal›ﬂmak için iﬂçinin onay›n›n al›nmas› gerekir.
• Fazla çal›ﬂma süresinin toplam› bir y›lda ikiyüzyetmiﬂ saatten fazla olamaz.
Y›ll›k ücretli izin hakk› ve izin süreleri (MADDE 53)
• ‹ﬂyerinde iﬂe baﬂlad›¤› günden itibaren, deneme
süresi de içinde olmak üzere, en az bir y›l çal›ﬂm›ﬂ
olan iﬂçilere y›ll›k ücretli izin verilir.
• Y›ll›k ücretli izin hakk›ndan vazgeçilemez.
• ‹ﬂçilere verilecek y›ll›k ücretli izin süresi, hizmet
süresi;
a) Bir y›ldan beﬂ y›la kadar (beﬂ y›l dahil) olanlara
ondört günden,
b) Beﬂ y›ldan fazla onbeﬂ y›ldan az olanlara yirmi
günden,
c) Onbeﬂ y›l (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialt›
günden,
Az olamaz.

‹ﬁTEN ÇIKARTILDI⁄INIZDA HANG‹
HAKLARA SAH‹PS‹N‹Z?

‹HBAR TAZM‹NATI NED‹R?
‹hbar tazminat›, iﬂçinin iﬂ kanunundan do¤an hakk›d›r. Çeﬂitli sebeplerle iﬂten ç›kart›lacak iﬂçiye çal›ﬂma süreleri göz
önünde bulundurularak önceden bilgi verilmesi gerekmektedir. E¤er bu sürelere
uyulmam›ﬂsa taraflara tazminat hakk› do¤ar. ‹ﬂveren ve iﬂçi akdin feshinde bildirim
sürelerine uymak zorundad›r.
Süreli fesih (MADDE 17)
• Belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmelerinin feshinden önce durumun di¤er tarafa bildirilmesi gerekir.
• ‹ﬂ sözleﬂmeleri;
a) ‹ﬂi alt› aydan az sürmüﬂ olan iﬂçi için,
bildirimin di¤er tarafa yap›lmas›ndan baﬂlayarak iki hafta sonra,
b) ‹ﬂi alt› aydan birbuçuk y›la kadar sürmüﬂ
olan iﬂçi için, bildirimin di¤er tarafa yap›lmas›ndan baﬂlayarak dört hafta sonra,
c) ‹ﬂi birbuçuk y›ldan üç y›la kadar sürmüﬂ
olan iﬂçi için, bildirimin di¤er tarafa yap›lmas›ndan baﬂlayarak alt› hafta sonra,
d) ‹ﬂi üç y›ldan fazla sürmüﬂ iﬂçi için, bildirim
yap›lmas›ndan baﬂlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiﬂ say›l›r.

• Bu süreler asgari olup sözleﬂmeler ile art›r›labilir.
• Bildirim ﬂart›na uymayan taraf, bildirim süresine
iliﬂkin ücret tutar›nda tazminat ödemek zorundad›r.
• ‹ﬂveren bildirim süresine ait ücreti peﬂin vermek
suretiyle iﬂ sözleﬂmesini feshedebilir.
• Fesih hakk›n›n kötüye kullan›larak sona erdirildi¤i
durumlarda iﬂçiye bildirim süresinin üç kat› tutar›nda tazminat ödenir.
Yeni iﬂ arama izni (MADDE 27)
• Bildirim süreleri içinde iﬂveren, iﬂçiye yeni bir iﬂ
bulmas› için gerekli olan iﬂ arama iznini iﬂ saatleri
içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. ‹ﬂ arama izninin süresi günde iki saatten az
olamaz ve iﬂçi isterse iﬂ arama izin saatlerini birleﬂtirerek toplu kullanabilir. Ancak iﬂ arama iznini toplu kullanmak isteyen iﬂçi, bunu iﬂten ayr›laca¤› günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu iﬂverene bildirmek zorundad›r.
• ‹ﬂveren yeni iﬂ arama iznini vermez veya eksik
kulland›r›rsa o süreye iliﬂkin ücret iﬂçiye ödenir.
• ‹ﬂveren, iﬂ arama izni esnas›nda iﬂçiyi çal›ﬂt›r›r ise
iﬂçinin izin kullanarak bir çal›ﬂma karﬂ›l›¤› olmaks›z›n alaca¤› ücrete ilaveten, çal›ﬂt›rd›¤› sürenin ücretini yüzde yüz zaml› öder.

‹ﬁTEN ÇIKARTILDI⁄INIZDA HANG‹
HAKLARA SAH‹PS‹N‹Z?

KIDEM TAZM‹NATI NED‹R?
K›dem tazminat› iﬂ sözleﬂmesinin sona ermesi sonucunda iﬂçinin y›pranmas› karﬂ›l›¤› gelece¤ini güvence alt›na almak amac›yla ödenen bir tazminatt›r. Bir y›ldan
fazla bir iﬂverene ba¤l› olarak bir iﬂyerinde çal›ﬂt›¤›n› ispat eden iﬂçi, iﬂ iliﬂkisinin
yasan›n öngördü¤ü koﬂullarda sona ermesi durumunda bu tazminat› hak eder.
K›dem tazminat› hesaplan›rken iﬂçiye çal›ﬂt›¤› her bir tam y›l için, giydirilmiﬂ brüt
ücretinin otuz günlük tutar› ödenir. Bir y›ldan arta kalan süreler için ayn› ücret üzerinden oranlama yap›lmak suretiyle tazminat tutar› hesaplan›r. K›dem tazminat›n›n tavan miktar› 2009 senesi için 2.260
TL dir.
Sözleﬂmenin feshinde usul (MADDE 19)
• ‹ﬂveren fesih bildirimini yaz›l› olarak
yapmak ve fesih sebebini aç›k ve kesin bir
ﬂekilde belirtmek zorundad›r.
• Hakk›ndaki iddialara karﬂ› savunmas›n›
almadan bir iﬂçinin belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesi, o iﬂçinin davran›ﬂ› veya verimi ile
ilgili nedenlerle feshedilemez.

Fesih bildirimine itiraz ve usulü
(MADDE 20)
• ‹ﬂ sözleﬂmesi feshedilen iﬂçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmedi¤i veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmad›¤› iddias› ile fesih bildiriminin
tebli¤i tarihinden itibaren bir ay içinde iﬂ mahkemesinde dava açabilir.
• Feshin geçerli bir sebebe dayand›¤›n› ispat yükümlülü¤ü iﬂverene aittir. ‹ﬂçi, feshin baﬂka bir sebebe dayand›¤›n› iddia etti¤i takdirde, bu iddias›n›
ispatla yükümlüdür.
• Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde
sonuçland›r›l›r. Mahkemece verilen karar›n temyizi
halinde, Yarg›tay bir ay içinde kesin olarak karar
verir.
Geçersiz sebeple yap›lan feshin sonuçlar›
(MADDE 21)
• ‹ﬂverence geçerli sebep gösterilmedi¤i veya gösterilen sebebin geçerli olmad›¤› mahkemece veya
özel hakem taraf›ndan tespit edilerek feshin geçersizli¤ine karar verildi¤inde, iﬂveren, iﬂçiyi bir ay
içinde iﬂe baﬂlatmak zorundad›r. ‹ﬂçiyi baﬂvurusu
üzerine iﬂveren bir ay içinde iﬂe baﬂlatmaz ise, iﬂçiye en az dört ayl›k ve en çok sekiz ayl›k ücreti tutar›nda tazminat ödemekle yükümlü olur.

‹ﬁTEN ÇIKARTILDI⁄INIZDA HANG‹
HAKLARA SAH‹PS‹N‹Z?

• Karar›n kesinleﬂmesine kadar çal›ﬂt›r›lmad›¤› süre için iﬂçiye en çok dört aya
kadar do¤muﬂ bulunan ücret ve di¤er
haklar› ödenir.
Feshin geçerli sebebe dayand›r›lmas›
(MADDE 18)
• Otuz veya daha fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂyerlerinde en az alt› ayl›k k›demi olan iﬂçinin belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesini fesheden
iﬂveren, iﬂçinin yeterlili¤inden veya davran›ﬂlar›ndan ya da iﬂletmenin, iﬂyerinin
veya iﬂin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundad›r.
• Özellikle aﬂa¤›daki hususlar fesih için
geçerli bir sebep oluﬂturmaz:
a) Sendika üyeli¤i veya çal›ﬂma saatleri d›ﬂ›nda veya iﬂverenin r›zas› ile çal›ﬂma saatleri içinde sendikal faaliyetlere kat›lmak.
b) ‹ﬂyeri sendika temsilcili¤i yapmak.
c) Mevzuattan veya sözleﬂmeden do¤an
haklar›n› takip için iﬂveren aleyhine idari
veya adli makamlara baﬂvurmak veya bu
hususta baﬂlat›lm›ﬂ sürece kat›lmak.
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, do¤um, din, siyasi
görüﬂ ve benzeri nedenler.

e) 74’üncü maddede öngörülen ve kad›n iﬂçilerin
çal›ﬂt›r›lmas›n›n yasak oldu¤u sürelerde iﬂe gelmemek.
f) Hastal›k veya kaza nedeniyle 25’inci maddenin
(I) numaral› bendinin (b) alt bendinde öngörülen
bekleme süresinde iﬂe geçici devams›zl›k.
• ‹ﬂçinin alt› ayl›k k›demi, ayn› iﬂverenin bir veya de¤iﬂik iﬂyerlerinde geçen süreler birleﬂtirilerek hesap
edilir. ‹ﬂverenin ayn› iﬂkolunda birden fazla iﬂyerinin
bulunmas› halinde, iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçi say›s›, bu
iﬂyerlerinde çal›ﬂan toplam iﬂçi say›s›na göre belirlenir.

‹ﬁTEN KEND‹ ‹STE⁄‹ ‹LE AYRILAN
TAZM‹NAT ALAB‹L‹R M‹?
Askere gitme, kad›n çal›ﬂan için evlilik (evlendikten
sonraki 1 y›l içinde), emeklilik durumlar›nda k›dem
tazminat› al›nabilir. Bunlar›n d›ﬂ›nda sa¤l›k nedenleri, iﬂverenin ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymamas›
gibi durumlarda sözleﬂme feshedilebilir.
Örne¤in sigortan›n yap›lmamas› veya düﬂük ücret
üzerinden yat›r›lmas›, ücretlerin sürekli gecikmeli
verilmesi, çal›ﬂan›n sözleﬂmede öngörülen iﬂten
esasl› olarak farkl› nitelikte bir iﬂe verilmesi gibi durumlarda çal›ﬂan sözleﬂmeyi tazminat hakk›n› koruyarak feshedebilir.

‹ﬁTEN ÇIKARTILDI⁄INIZDA HANG‹
HAKLARA SAH‹PS‹N‹Z?

‹ﬂçinin hakl› nedenle derhal fesih hakk›
(MADDE 24)
• Süresi belirli olsun veya olmas›n iﬂçi,
aﬂa¤›da yaz›l› hallerde iﬂ sözleﬂmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I. Sa¤l›k sebepleri:
a) ‹ﬂ sözleﬂmesinin konusu olan iﬂin yap›lmas›, iﬂin niteli¤inden do¤an bir sebeple iﬂçinin
sa¤l›¤› veya yaﬂay›ﬂ› için tehlikeli olursa.
b) ‹ﬂçinin sürekli olarak yak›ndan ve do¤rudan buluﬂup görüﬂtü¤ü iﬂveren yahut
baﬂka bir iﬂçi bulaﬂ›c› veya iﬂçinin iﬂi ile
ba¤daﬂmayan bir hastal›¤a tutulursa.
II. Ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan
haller ve benzerleri:
a) ‹ﬂveren iﬂ sözleﬂmesi yap›ld›¤› s›rada
bu sözleﬂmenin esasl› noktalar›ndan biri
hakk›nda yanl›ﬂ vas›flar veya ﬂartlar göstermek yahut gerçe¤e uygun olmayan
bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle iﬂçiyi yan›lt›rsa.
b) ‹ﬂveren iﬂçinin veya ailesi üyelerinden
birinin ﬂeref ve namusuna dokunacak ﬂe-

kilde sözler söyler, davran›ﬂlarda bulunursa veya iﬂçiye cinsel tacizde bulunursa.
c) ‹ﬂveren iﬂçiye veya ailesi üyelerinden birine karﬂ› sataﬂmada bulunur veya gözda¤› verirse, yahut
iﬂçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karﬂ›
davran›ﬂa özendirir, k›ﬂk›rt›r, sürükler, yahut iﬂçiye
ve ailesi üyelerinden birine karﬂ› hapsi gerektiren
bir suç iﬂlerse, yahut iﬂçi hakk›nda ﬂeref ve haysiyet
k›r›c› as›ls›z a¤›r isnat veya ithamlarda bulunursa.
d) ‹ﬂçinin di¤er bir iﬂçi veya üçüncü kiﬂiler taraf›ndan iﬂyerinde cinsel tacize u¤ramas› ve bu durumu
iﬂverene bildirmesine ra¤men gerekli önlemler al›nmazsa.
e) ‹ﬂveren taraf›ndan iﬂçinin ücreti kanun hükümleri
veya sözleﬂme ﬂartlar›na uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
f) Ücretin parça baﬂ›na veya iﬂ tutar› üzerinden
ödenmesi kararlaﬂt›r›l›p da iﬂveren taraf›ndan iﬂçiye
yapabilece¤i say› ve tutardan az iﬂ verildi¤i hallerde, aradaki ücret fark› zaman esas›na göre ödenerek iﬂçinin eksik ald›¤› ücret karﬂ›lanmazsa, yahut
çal›ﬂma ﬂartlar› uygulanmazsa.
III. Zorlay›c› sebepler:
‹ﬂçinin çal›ﬂt›¤› iﬂyerinde bir haftadan fazla süre ile
iﬂin durmas›n› gerektirecek zorlay›c› sebepler ortaya ç›karsa.

‹ﬁTEN ÇIKARTILDI⁄INIZDA HANG‹
HAKLARA SAH‹PS‹N‹Z?

‹ﬂverenin hakl› nedenle derhal fesih
hakk› (MADDE 25)
• Süresi belirli olsun veya olmas›n iﬂveren,
aﬂa¤›da yaz›l› hallerde iﬂ sözleﬂmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I- Sa¤l›k sebepleri:
II- Ahlak ve iyi niyet kurallar›na uymayan
haller ve benzerleri:
a) ‹ﬂ sözleﬂmesi yap›ld›¤› s›rada bu sözleﬂmenin esasl› noktalar›ndan biri için gerekli vas›flar veya ﬂartlar kendisinde bulunmad›¤› halde bunlar›n kendisinde bulundu¤unu ileri sürerek, yahut gerçe¤e
uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek iﬂçinin iﬂvereni yan›ltmas›.
b) ‹ﬂçinin, iﬂveren yahut bunlar›n aile üyelerinden birinin ﬂeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davran›ﬂlarda bulunmas›, yahut iﬂveren hakk›nda ﬂeref ve haysiyet k›r›c› as›ls›z ihbar ve isnatlarda bulunmas›.
c) ‹ﬂçinin iﬂverenin baﬂka bir iﬂçisine cinsel tacizde bulunmas›.

d) ‹ﬂçinin iﬂverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut iﬂverenin baﬂka iﬂçisine sataﬂmas› veya
84’üncü maddeye ayk›r› hareket etmesi.
e) ‹ﬂçinin, iﬂverenin güvenini kötüye kullanmak, h›rs›zl›k yapmak, iﬂverenin meslek s›rlar›n› ortaya atmak gibi do¤ruluk ve ba¤l›l›¤a uymayan davran›ﬂlarda bulunmas›.
f) ‹ﬂçinin, iﬂyerinde, yedi günden fazla hapisle cezaland›r›lan ve cezas› ertelenmeyen bir suç iﬂlemesi.
g) ‹ﬂçinin iﬂverenden izin almaks›z›n veya hakl› bir
sebebe dayanmaks›z›n ard› ard›na iki iﬂgünü veya
bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden
sonraki iﬂ günü, yahut bir ayda üç iﬂgünü iﬂine devam etmemesi.
h) ‹ﬂçinin yapmakla ödevli bulundu¤u görevleri kendisine hat›rlat›ld›¤› halde yapmamakta ›srar etmesi.
›) ‹ﬂçinin kendi iste¤i veya savsamas› yüzünden iﬂin
güvenli¤ini tehlikeye düﬂürmesi, iﬂyerinin mal› olan
veya mal› olmay›p da eli alt›nda bulunan makineleri, tesisat› veya baﬂka eﬂya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutar›yla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba u¤ratmas›.
III- Zorlay›c› sebepler:
‹ﬂçiyi iﬂyerinde bir haftadan fazla süre ile çal›ﬂmaktan al›koyan zorlay›c› bir sebebin ortaya ç›kmas›.

MÜHEND‹S VE SEND‹KA

‹ﬁTEN ÇIKARTILDI⁄INIZDA HANG‹
HAKLARA SAH‹PS‹N‹Z?

SEND‹KALAR KANUNU
Kanun Numaras›: 2821
‹ﬂveren vekili: ‹ﬂveren say›lan gerçek ve
tüzel kiﬂiler ve tüzel kiﬂili¤i olmayan kamu
kuruluﬂlar› ad›na iﬂletmenin bütününü
sevk ve idareye, iﬂçiyi iﬂe alma ve iﬂten ç›karmaya yetkili olanlara denilir.
‹ﬂveren veya iﬂveren vekili d›ﬂ›ndaki tüm
çal›ﬂanlar iﬂçi sendikalar›na üye olabilirler.

