
1982/60-61de sosyal güvenlik hukukunu 
düzenleyen bazı hükümler vardır.

GENÇLİĞİN KORUNMASI (1982/58) 
(1) Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet 

edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk 
ilke ve inkılapları doğrultusunda ve Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı 
yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. 

(2) Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, 
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve 

benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten 
korumak için gerekli tedbirleri alır.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÇEVRENİN 
KORUNMASI (1982/56) 

(1) Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir. 

(2) Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak 
ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir. 
(3) Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh 

sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve 
madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, 

işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık 
kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet 

vermesini düzenler.

ÜCRETTE ADALET SAĞLANMASI (1982/55) 
(1) Ücret emeğin karşılığıdır. 

(2) Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun 
adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal 

yardımlardan yararlanmaları için gerekli 
tedbirleri alır. 

(3) Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim 
şartları ile ülkenin ekonomik durumu da 

gözönünde bulundurulur.

SENDİKA KURMA HAKKI (1982/51) 
(1) Çalışanlar(işçiler, memurlar ve sözleşmeli 
personeller) ve işverenler, üyelerinin çalışma 

ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için 
önceden izin almaksızın sendikalar ve üst 

kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma 
ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına 

sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya 
da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE DİNLENME HAKKI 
(1982/50) 

(1) Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne 
uymayan işlerde çalıştırılamaz. (Çocuklar, 

kadınlar ve engelliler.) 
(2) Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi 

yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından 
özel olarak korunurlar. (Kadınları burada 

ehliyetsizlerin arasında saymış gibi olmuşlar.) 
(3) Dinlenmek çalışanların hakkıdır. 

(4) Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık 
izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVİ (1982/49) 
(1) Herkes, dilediği alanda çalışma ve 
sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel 

teşebbüsler kurmak serbesttir. 
 (2) Devlet, özel teşebbüslerin milli 

ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara 
uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde 

çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.

HAK ARAMA HÜRRİYETİ (1982/36) 
(1) Herkes, meşru vasıta ve yollardan 

faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile 

adil yargılanma hakkına sahiptir. 
(2) Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki 

davaya bakmaktan kaçınamaz.

HABERLEŞME HÜRRİYETİ (1982/22) 
(1) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. 

Haberleşmenin gizliliği esastır. (şirketler en çok 
e-postaları kontrol eder ve gözetler, telefonları 

dinleyebilir, yerleştirilen kameralarla işçiler 
izlenebilir, işyerine giriş ve çıkışta üst araması 

yapılabilir, işçinin masası ve çekmecesi 
incelenebilir ancak bunlar hukuka uygun 

mudur?)

Çağdaş iş hukukunun oluşumunda, işçilerin ve 
işverenlerin "kendi kendine yardım hareketi" 

içinde birleşerek mesleki örgütlerini kurmaları 
ve uluslararası girişimlerin(Uluslararası Çalışma 

Örgütü gibi) de önemli rolü olmuştur.

ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI (1982/18) 
(1) Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya 

yasaktır. (Angarya, kişinin ücretsiz 
çalıştırılmasıdır.)  

(2) (a) Şekil ve şartları kanunda düzenlenmek 
üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri 

içindeki çalıştırmalar; (b) olağanüstü hallerde 
vatandaşlardan istenecek hizmetler; (c) ülke 

ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen 
vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir 

çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz. (a 
bendindeki amaç meslek edindirme yolu ile 

kişiyi topluma kazandırmaktır)

İK/22 
(1) İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş 

sözleşmesinin eki niteliğindeki personel 
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri 
uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında 

esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı 
olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle 

uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından  altı 
işgünü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen 
değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik 

önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren 
değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya 

fesih için başka bir geçerli nedenin 
bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim 

süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini 
feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci 

madde hükümlerine göre dava açabilir. 
(2) Taraflar aralarında anlaşarak çalışma 

koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma 
koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak 

yürürlüğe konulamaz.

Devlet, daha önceki pasif tutumundan farklı 
olarak artık bir yapma borcu altına girmekte, 

güçsüzlere yardım amacıyla ekonomik ve sosyal 
yaşama müdahale etmektedir. İşçi haklarının 
korunması konusunda zaman içinde yasaların 

getirdiği güvencelerle de yetinilmemiş, bu 
haklar bir çok ülkede anayasal güvenceye 

kavuşturulmuştur. Böylece kişilere devletten 
olumlu bir edim, bir hizmet ve yardım isteme 

olanağı veren anayasal sosyal hakların 
tanınması yoluna gidilmiştir (sosyal devlet ve 

sosyal adalet).

KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE 
MANEVİ VARLIĞI (1982/17) 

(1) Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını 
koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. (Maden 
işçilerinin ve inşaat işçilerinin yaşama hakkının 

korunması gerek.) 
(2) Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller 

dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi 

deneylere tabi tutulamaz.

Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN NİTELİĞİ 
(1982/12) 

(1) Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 

hürriyetlere sahiptir. (Burada işçi kendi kişiliğine 
bağlı olan haklarını kullanmamayı düşünerek 

suça izin vermişse bile bu uygun değildir, 
burada savcı ceza davası açar.) (kişilik hakları 

açısından rıza kabul edilmiyor.) (Devlet, bu 
şartlarla kişinin çalışma hakkına engel olabilir; 
çalışma hakkına engel olursan da kişinin onuru 
kırılmış olur, dolayısıyla kişilik haklarına dair bir 

suç meydana gelir.) 
 

(2) Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, 
ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve 

sorumluluklarını da ihtiva eder.

Sanayi devriminin yarattığı olumsuz çalışma 
koşulları kamuoyunu geniş ölçüde etkilemiş ve 
tepkisine yol açmıştır. Bunun sonucunda 1802 
yılında İngiltere'de çocuk işçileri koruyucu bir 
yasa yürürlüğe konulmuş, daha sonra sanayi 

devriminin gerçekleştiği diğer Avrupa 
ülkelerinde işçileri koruyucu yönde yasalar 
düzenlenmiştir. Dar kapsamlı ve çok sınırlı 

haklar tanıyan bu ilk yasalarla başlayan süreç 
sonucunda, günümüzde birçok ülkede iş 

ilişkilerinin tüm yönlerini kapsayan, bu ilişkilerin 
normatif çerçevesini çizen, işçilerle ilgili 

uygulanacak asgari kuralları düzenleyen bir iş 
mevzuatı ortaya çıkmıştır.

ŞARTLARI 
(1) Uygulamanın genel nitelik taşıması 

(2) Uygulamanın devamlı olması 
(3) Ödemenin aynı koşullarla yapılması 

 
* İşveren işçilere belirli bir süre tek taraflı bir 

ödemede bulunmakla birlikte, bu uygulamadan 
vazgeçme hakkını saklı tutmuş ise, gelecek 

yıllarda bu ödemeyi yapmakla yükümlü 
sayılmaz.

Bir işyeri uygulamasının dava edilebilir olması 
için en az 3 defa tekrar edilmesi gereklidir. 

Burada işveren, bir uygulamanın işyeri 
uygulamasına dönüşmesini istemiyorsa, 

uygulamanın gelecekte gerçekleşemeyeceğini 
söylemelidir. Eğer işveren 3 defa gelecekte 

gerçekleşemeyeceğini söylemeyerek bir 
uygulamaya başlarsa, işçi buna göre hayat 

standardını değiştirebileceği için işçinin hakkı 
korunmalıdır (Alman İş Mahkemesinin 

teamülünü Türk Yargıtayı kabul etmiştir).

İşyeri uygulaması, iş sözleşmesinin içeriği 
durumuna geldiği için bağlayıcılık kazanır. 
İşverenin bu uygulamayı yaparken bunun 
gelecekte bağlayıcı olmasını gerçekten 

düşünmüş ve istemiş olması aranmaz. İşçilerin, 
işverenin davranışından böyle bir isteği olduğu 
sonucunu, dürüstlük kurallarına uygun olarak 

çıkarmış bulunmaları yeterlidir.

HUKUKİ İLİŞKİYE BAKILIR : İş hukukunun 
kapsamına giren çalışma ilişkilerinin 

belirlenmesinde çalışanla çalıştıran arasındaki 
hukuki ilişkiye bakmak gerekir. Bu ilişki bir iş 

akdine dayanıyorsa çalışan taraf işçi, çalıştıran 
taraf ise işveren sayılır. Bu koşul gerçekleştiği 
takdirde çalışan kişinin bedenen veya fikren 
çalışması, mesleği, işin niteliği, çalıştıranın 

kamu ya da özel kesim işvereni olması, 
işyerinde çalıştırılan kişi sayısı önem taşımaz. 
Böyle bir ilişki (yasayla getirilen istisnai haller 

dışında) iş hukukunun kapsamına girer.

Eğer talimat böyle olursa ve işçi talimatı kabul 
etmezse işveren bunun karşılığında misilleme 

yapamaz, eğer böyle bir şey gerçekleşirse 
hakkın kötüye kullanılması suçu ortaya çıkar.

İşveren bu yönetmeliği işçiye tebliğ 
etmelidir, işçinin haberi yoksa işçi sorumlu 
olmaz. Yönetmeliğin belirli ve görülebilir 

yerlere asılması yoluyla da tebliğ 
gerçekleşebilir. 

Bu sözleşmeler doğrudan uygulanabilir ve 
doğrudan uygulanamaz şeklinde iki türdür.  

- Doğrudan uygulanabilir bir hüküm getirilmişse 
kişiler bu sözleşmelerdeki haklarını rahatça 

kullanabilirler. 
- Doğrudan uygulanamaz bir sözleşme veya 
hüküm varsa, kişiler sözleşmedeki haklarını 
devletin araya girip bu sözleşmeyi iç hukuka 

uydurmasının ardından kullanabilir; bu 
sözleşmeler devletlere bir sorumluluk yükler. 

Sözleşmenin hükmünde "üç seçenek 
sunuyorum, birini kabul edin" şeklinde devlete 

öneride bulunulur, devlet birini seçer ve bu 
uygulanır. Seçim yapılmamışsa hak kaybına 

uğranılması halinde STKlar, sendikalar bireyler 
adına dava açabilir. 

KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK (1982/10) 
(1) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 

düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 

önünde eşittir. 
 

  (2) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
(Kadınlara Dair Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 

Kaldırılması sözleşmesine göre bu madde 
eklenmiştir ve hukuki eşitlikten 

bahsedilmektedir) Devlet, bu eşitliğin yaşama 
geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu 

maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
olarak yorumlanamaz. (olumlu ayrımcılık 

uygulanmaktadır.) 
 

 (3) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife 
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler 

için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
sayılmaz. (halihazırda çocuklar ve özürlüler ile 

yetişkinler aynı kategoride değildir, yanlış tanım 
yapılmıştır.)

İş Kanunu fabrika işçilerini ve günlük işçileri 
kapsıyorken diğer çalışanlar için Deniz İş 
Kanunu, Basın İş Kanunu ve sporcular için 

belirli organizasyonların çıkardığı malumatlar 
uygulanır. Eğer işçiler İş Kanunu veya diğer özel 
kanunlar kapsamında bulunmuyorlarsa (pilotlar 

ve hostesler gibi) TBKnın hizmet sözleşmesi 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

Toplu iş sözleşmesi ile iş sözleşmesi 
arasındaki uyuşmazlıklarda işçinin lehine olan 

hüküm uygulanır.

Hiçbir koruyucu yasanın ve mesleki 
örgütlenmenin (sendikalaşmanın) bulunmadığı 

bu ortamda işçiler ekonomik güce sahip 
işverenlerce tek yanlı olarak saptanan ağır 

çalışma koşullarında çalışmak zorunda 
kalmışlardır. İş bulabilmek veya işlerini 
yitirmemek kaygısı içindeki işçiler için 

işverenlerce dikte edilen ücret ve çalışma 
koşullarını kabul etmekten başka bir seçenek 

kalmamıştır. Böyle bir ekonomik ve hukuki 
ortam içinde ücretler en düşük düzeye (sefalet 
ücretine) inmiştir. Kadın ve çocuk işçiler en ağır 

ve yıpratıcı işlerde, her türlü iş sağlığı ve 
güvenliği önleminden yoksun bir biçimde 

çalıştırılmışlardır. Genel olarak tüm işçiler için 
günlük iş süreleri olağanüstü uzun olup, 12-16 

saat arasında değişebilmekteydi. Sanayi 
devriminin yarattığı olumsuz çalışma 

koşullarında iş kazaları nedeniyle ölüm ve 
sakatlık oranı olağanüstü boyutlara ulaşmış, o 

güne kadar var olmayan meslek hastalıkları 
ortaya çıkmıştır.

AB bölgesel bir örgüttür ve Türkiye için bir 
bağlayıcılığı yoktur, yalnızca mevzuatı 

uyumlaştırma yönünde bir taahhüdümüz vardır.

Bir işvereni olan ve bu işverene bağımlı olarak 
çalışan kişilerdir. Devlet, her tür bağımlı çalışanı 

çalıştırabilirken; özel sektör yalnızca işçileri 
çalıştırabilirler. Memur ve sözleşmeli personel 

kamu hukukuna tabi iken, işçiler iş hukukuna ve 
iş kanununa tabidirler.  

- MEMUR : Diğer çalışanlara göre devlete 
sadakat borcunun kapsamı daha geniştir, 

yükümlülükleri daha fazladır. Sendika, toplu iş 
sözleşmesi hakları var iken grev hakları yoktur 

çünkü kamu hizmetinin sürekliliği esastır.  
- SÖZLEŞMELİ PERSONEL : Sendika, toplu iş 

sözleşmesi hakları var iken grev hakları yoktur 
çünkü kamu hizmetinin sürekliliği esastır.  
- İŞÇİ : Sendika, toplu iş sözleşmesi, grev 

hakları vardır.

Türkiye'nin de üye bulunduğu uluslararası 
örgütlerden BM, Uluslararası Çalışma 

Örgütü(bütün sözleşmeleri çalışma hayatına 
ilişkindir), Avrupa Konseyi (Avrupa Sosyal Şartı 

tamamen çalışma hayatı ile ilgilidir), UNICEF 
gibi kurumların düzenlemeleridir. BM Çocuk 

Hakları ve Engelli Hakları ve Kadınlara Dair Her 
Türlü Ayrımcılığın Engellenmesi sözleşmeleri bu 

düzenlemelerden bazılarıdır.

SOSYAL DEVLET İLKESİ (1982/2)  
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 

haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

İşverenin işyerinde yönetim hakkı vardır ve 
işçilere kanunlarda düzenlenmemiş konularda 
bazı talimatlar verebilir. Ancak verilebilecek bu 

talimatların bir sınırı vardır :  Talimatlar iş ile 
ilgili olmalıdır, (TBK/27) hukuka, ahlaka, kamu 

düzenine aykırı ve imkansız olmamalıdır.

İşverenin, işyerindeki bazı kuralları ve 
davranışları belirlemek için hazırlamış olduğu 

yönetmeliktir(Giriş-çıkış saatleri, kıyafet 
zorunluluğu, disiplin hükümleri gibi). İşveren 

bu yönetmeliği kanuna, anayasaya uygun 
olarak düzenlemelidir.

İşçi ile işveren arasında iş ilişkisi kuran 
sözleşmedir. İşçi ile işveren kurdukları iş 

sözleşmesinin içeriğiyle, karşılıklı 
davranışlarında kendilerini bağlayıcı kurallar 

koyarlar, kendileri için subjektif hukuk kuralları 
oluştururlar.

Gelişen sanayinin ihtiyaç duyduğu iş gücü 
nedeniyle kırsal kesimden sanayi bölgelerine 

büyük bir göç hareketi başlamış, hızlı bir 
kentleşme sürecine girilmiştir. Ortaçağ'dan beri 

süregelen lonca düzeni sona ermiş, kitle 
üretiminin başlaması ile ekonomik olanaklarını 
yitiren zanaat kesiminin usta ve kalfaları yeni 
ortaya çıkan endüstri yaşamının vasıfsız veya 

yarı vasıflı işçileri haline gelmişlerdir.

İşçi sendikası ile işveren veya işveren 
sendikası arasında gerçekleşir. Bu sözleşme 

ile iş ilişkisi kurulmaz yalnızca çalışma 
koşulları belirlenir(ücretler, saatler, disiplin 

hükümleri ve kurallar gibi).

BAĞIMLI ÇALIŞANLAR  
Bu gruba esas itibariyle işçiler ve memurlar 

girer. Ancak, iş hukuku bunlardan yalnızca bir iş 
akdine dayanarak çalışan işçilerle onları 

çalıştıran işverenlerin ilişkilerini düzenler. 
Memurlarla onları çalıştıran kamu kuruluşunun 

hukuki ilişkileri idare hukukuna tabi olduğundan 
iş hukukunun kapsamına girmezler ancak 

hukukumuzda kamu görevlilerine sendika kurma 
ve idare ile toplu sözleşme yapabilme hakkı 

tanındığından memurlar bu konuları itibariyle iş 
hukuku ile ilgili sayılırlar.

İşçi kavramı çok geniş bir kavramdır; yoğun 
olarak haftada 80 saat çalışanlar, gemide 

çalışanlar, gazeteci olarak çalışanlar ve ev işi 
yapanlar gibi farklı işçi grupları vardır. Bu işçi 
gruplarının çalışma koşulları farklı olduğu için 

bazı meslek gruplarının hakları özel kanunlarda 
düzenlenmiştir.

Yasalar ile konulmuş kuralları 
uygulayabilmek için iş hukuku ile ilgili 

birçok yönetmelik de vardır.

İşyeri uygulaması, işyerinde bazı fiili 
davranışların tekrarlanmasıyla ortaya çıkar. 

İşveren tarafından başlangıçta yasal veya akdi 
bir zorunluluk olmaksızın, bir menfaatin tek 

taraflı olarak devamlı şekilde ve aynı koşullarla 
sağlanması halinde, işçilerin de zımni 

kabulleriyle iş sözleşmesi hükmü (iş şartı) haline 
gelen bir işyeri uygulaması oluşur.

Toplu İş Sözleşmeleri
Çağdaş anlamda işçi ve işveren kavramı 

ve buna bağlı olarak iş hukuku 
sanayileşme olgusu ile ortaya çıkmıştır. 
Buhar gücünün makineye uygulanması 

sanayide yeni üretim yöntemlerinin 
doğmasına ve kitlesel üretime geçilmesine 

olanak tanımıştır. Tezgah ve atölye 
üretiminin yerini iş bölümüne dayalı seri 

fabrika üretimi almıştır.

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR 
Bağımsız çalışanlar, başkası için bir iş 
görseler bile, onların emri ve otoritesi 

altına veya iş organizasyonu içine 
girmedikleri için çalışmalarını belirli bir 

serbesti içinde yürütürler; bundan dolayı 
iş hukukunun kapsamı içine girmezler. 

Örneğin, avukat, hekim...

İş hukuku dinamik bir yapıya sahiptir ve 
kapsadığı konular açısından sürekli bir 

gelişim ve değişim göstermektedir. 
Bununla beraber, iş hukukunun kapsamına 
giren konuları başlıca iş hukukunun genel 

esasları, bireysel iş hukuku ve toplu iş 
hukuku bölümleri altında toplamak 

mümkündür.

Uluslararası Sözleşmeler

Anayasa

İş Sözleşmesi

Yasalar

İç Yönetmelik

Yönetmelikler

İşverenin Talimatları

İşyeri Uygulamaları

Resmi Kaynaklar

İş Hukukunun Kapsamı

Özel Kaynaklar

İş  H ukukunun Konusu

İş hukuku; işçi, işveren ve devlet 
arasındaki ilişkileri düzenleyen 
ve inceleyen bir hukuk dalıdır. 

Bu hukuk dalında amaç, işçinin 
korunmasıdır ve şüpheden işçi 
yararlanır; şüphe durumunda 

işçi lehine karar verilir. 

İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi

İş Hukukunun Kaynakları
İş Hukukuna Giriş

Bu harita Burak SEYMAN tarafından 
hazırlanmıştır, tüm hakları saklıdır.  

Diğer haritalar için: burakseyman.com


