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1. Gün, 1. OTURUM

SUNUCU- Değerli konuklar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si olarak İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonuyla 
Birlikte düzenlediğimiz “İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerile-
ri” toplantısına hoş geldiniz.

Toplantımızın ilk açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Barosu İş 
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyon Başkanı Sayın Av. Halil Ormanoğ-
lu’nu kürsüye davet ediyorum.

Av. HALİL ORMANOĞLU

Değerli öğretim üyeleri, değerli meslektaşlarım, sayın katılımcılar; ön-
celikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Teoriyle uygulamayı bir araya ge-
tiren bu bilimsel toplantıların sosyal tarafları da bir araya getirici önemli 
bir özelliği var. O nedenle bu toplantıların Türk iş hukukuna çok önemli 
katkısı olduğuna inanıyorum. Ayrıca batılıların empati dedikleri, bizim 
Türkçeye eşduyum olarak çevirdiğimiz bir kavram var biliyorsunuz; sos-
yal tarafların bir araya gelmesi, yani sadece bir tarafın yaptığı bir sosyal 
taraf ki iş hukuku alanında işveren tarafı veya işçi tarafı zaman zaman 
bu tarz etkinlikleri düzenliyorlar. Ancak diğer tarafın bundan, konuşu-
lanlardan hiç haberi olmuyor. O bakımdan empatiyi geliştirmesi, yani 
eşduyumu geliştirmesi açısından da baromuzla Galatasaray Üniversi-
tesinin gelenekselleşen ve 21.sini yapmakta olduğumuz bu toplantının 
çok önemli olduğuna inanıyorum.

Bunun dışında bu seminerin düzenlenmesinde çok önemli katkıları 
olan Sayın Abdi Pesok’a teşekkür ediyorum ve ayrıca emperyalist iş-
gale karşı ulusal kurtuluş mücadelemizi örgütleyen ve yürüten Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına hazirunu bir dakikalık saygı 
duruşuna davet ediyorum.

(Saygı Duruşu)

Teşekkür ediyorum. Tekrar seminerimizin Türk çalışma hayatına ha-
yırlı olmasını diliyorum.
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SUNUCU- Sayın Ormanoğlu’na konuşması için çok teşekkür ediyo-
ruz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Galatasaray Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Sayın Hocam Prof. Dr. Murat Engin’i kürsüye davet edi-
yorum.

Prof. Dr. MURAT ENGİN

 Saygıdeğer konuklar, bugünkü tartışmalarımız, bugün ve yarın ya-
pacağımız tartışmalar, özellikle bugün iki önemli tasarıyı, daha doğrusu 
biri artık kanun haline geldi geçici iş ilişkisiyle ilgili konu, diğeri de İş 
Mahkemeleri Kanunu. İş hukukumuzda son zamanlarda son derece hızlı 
ve önemli değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler hayırlara alamet mi bilmi-
yorum, geleceğinin de ne olacağını bilmiyorum, ama sonuçta dinamizm 
iyidir diye düşünüyorum. Bu dinamizmin sonuçlarının nereye varacağı-
nı, varabileceğini öngörmeye çalışacağımız toplantımızın yine geçmiş-
te olduğu gibi bu toplantımızın da aydınlatıcı olmasını, bilgi birikimimizi 
arttırıcı nitelikte olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.

SUNUCU- Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Konferansımızın 
ilk oturumuna başkanlık etmek üzere Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Can Tuncay’ı ve “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısının De-
ğerlendirilmesi” konulu tebliği sunmak üzere Marmara Üniversitesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Talat Canbolat’ı kürsüye davet ediyorum.
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İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. CAN TUNCAY

Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım; herkese günaydın diyorum. 
Galatasaray Üniversitesiyle İstanbul Barosunun düzenlediği bu gele-
neksel İş Hukuku Konferansları tam 21 seneye ulaşmış, bu sene 21.sini 
idrak ediyoruz. Bu toplantı iki gün sürecek ve önemli konular var. Birinci 
günde elinizdeki zaten program gereği İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı-
sı, tasarı taslağı üzerinde görüşülecek. Öğleden sonra da kanunlaşmış 
olan geçici iş ilişkisi ve geçici istihdam büroları hakkında kanunla ilgili 
bir toplantımız var. Bu konularda değerli meslektaşlarım konuşacaklar. 
Fakat benim hemen peşinen söylemek istediğim ve bu konuda çok ıs-
rarcı olduğum bir husus var. Türkiye’de bu tür toplantılarda hiç zamana 
riayet edilmiyor, hiçbir zaman vaktinde başlamıyor, vaktinde bitmiyor ve 
toplantılar uzuyor, uzuyor. Ben yurtdışında bu tip toplantılara gittiğimde 
orada nedense az da olsa gelen vaktinde başlar, vaktinde biter ve ko-
nuşmacılar verilen süreye uyarlar. Soru sormak isteyenler de gayet özlü 
sorarlar ve zaman hiç aşılmaz. Bir de başkan olanın da böyle ne ayrıca 
bir tebliğ sunma ya da yorumda bulunma lüksünü kullandığını hiç gör-
medim. Burada aktör tebliğ sunan kişidir, ancak ona sorular sorulur, o 
da sualleri cevaplar. 

Şimdi bu açıklamadan sonra süre konusuna riayet edeceğimi vurgu-
lamak istedim ve sözü hemen değerli meslektaşım Talat Canbolat’a bı-
rakıyorum. Yalnız kendisinden konuşmasını böyle 75 dakika falan değil, 
bir saat içinde bitirmesini rica ediyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Ame-
rika’da 1982’de bulunduğum sırada benden yeni Türkiye Anayasasını 
anlatmamı istemişlerdi ve hukuk fakültesine girdim sınıfa, tıklım tıklım 
doluydu, fakat hoca beni uyardı: “Aman, 50 dakikayı geçirme, çünkü bir 
deneylere göre bir kimsenin en fazla dikkatle dinleyeceği süre 50 daki-
kadır. 50 dakikayı geçtiği takdirde öğrenciler çıkar, sakın alınma” dedi. 
Onun için ben 50 dakikaya bir Türk toleransı olarak 10 dakika da ilave 
ediyorum, arkadaşıma sözü bırakıyorum. Kendisine şimdiden başarılar 
diliyorum.
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OTURUM BAŞKANI

Prof. Dr. TALAT CANBOLAT

 Sayın Hocama çok teşekkür ediyorum. İstanbul Barosunun değerli 
temsilcileri, Sayın hocalarım, Yargıtay’ın değerli başkan ve üyeleri, çok 
kıymetli avukat meslektaşlarım değerli misafirler hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. 

Yine iş hukukunun önemli ve güncel konularının çok yoğun olarak 
konuşulduğu, yeni kanun tasarı ve taslaklarının gündemde olduğu bir 
dönemden geçiyoruz. Murat Hoca “hayra alamet mi” demişti, inşallah 
hayra alamettir. Bugünkü oturumda benim sunumunu yapacağım “İş 
Mahkemeleri Kanun Tasarı Taslağı” bir taslak halindedir, kamuoyunun 
görüşüne açılmıştır ve öğleden sonraki konuşacağımız Sayın meslek-
taşım Ercüment Özkaraca’nın konusu da yasalaşmıştır, somut bir yasa 
metni üzerinde tartışacağız.

Şimdi İş Mahkemeleri Kanun Tasarı Taslağının madde hükümlerini 
anlatmaya başlamadan önce daha iyi anlaşılması için nasıl yola çıkıl-
dı? Neler yapıldı? Önce bu konuda birkaç cümle etmek isterim. Çünkü 
her bağımsız yasanın bir ruhu vardır, bir felsefesi vardır. Oturum konusu 
olan bu İş Mahkemeleri Kanun Tasarı Taslağı dikkat ederseniz Çalışma 
Bakanlığı tarafından değil, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu 
nedenle taslağın hazırlanma aşamasında sosyal taraflar yoktur. İş Hu-
kuku alanında taslak hazırlanma şekli birkaç türlü olur. Bunlardan biri 
sıklıkla Çalışma Bakanlığı tarafından ancak sosyal taraflarla birlikte ha-
zırlanır ya da hazırlandıktan sonra sosyal taraflarla görüşülerek son şekli 
verilir. İkincisi, Adalet Bakanlığının tercih etmiş olduğu yol: Bir komisyon 
tarafından hazırlanan taslak kamuoyunun gündemine açıldı ve sosyal 
taraflardan tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, akademisyen-
ler ve bu tip toplantılardan geri dönüşe göre, eleştirilere göre birçok hük-
mü yeniden kaleme alınacak. Geçtiğimiz hafta verilen bilgiye göre 400’e 
yakın görüş bildirilmiş ve bunların önemli bir kısmı benim de biraz sonra 
maddelerde size izah etmeye çalıştığım muhalif olduğum, itiraz ettiğim 
ya da alternatif önerilerde bulunduğum noktalara ilişkindir. Bunların ye-
niden kaleme alınacağı endişelere yönelik olarak yeniden düzeltileceği 
yönünde görüş bildirildi ki bunu olumlu buluyorum.  
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Şimdi başlangıçta hemen şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye’deki 
yargının çok büyük sorunları vardır. İş Yargısının içinde bulunduğu so-
runların bir kısmı genel olarak yargının sorunu olan konulardır. Bu taslak-
la yargının genel sorunlarını veya iş yargısının tüm sorunlarını çözemez-
siniz. Ancak iş yüküne yönelik olarak bazı kısmi iyileştirme yapılabilir. 
Çünkü yargının içerisinde bulunduğu sorun çok ayrı ve uzun vadeli çö-
zümlenmesi gereken bir konudur. Yargının bağımsızlığı, yargının taraf-
sızlığı, avukat-hakim ve savcıların eğitimi, hukuk fakültelerindeki eğitim, 
eğitimcilerin eğitimi, bunların hepsi bir bütün olarak ve tabi ki bilirkişilik 
uygulamaları gibi konularda birikmiş, son derece girift, uzun yıllara yayı-
lan kronik sorunları bünyesinde barındırmaktadır. 

Bu arada belki iş hukukçularının gözünden kaçmış olabilir, ama bi-
lirkişilik kanun tasarı taslağı Mecliste görüşülmeye başlanmıştır. Meclis 
alt komisyonundan da geçmiş durumdadır. Muhtemelen haziran ayı içe-
risinde yasalaşacaktır. Çünkü bilirkişilik iş yargısının da bir sorunu, yani 
genel yargı sistemi içerisinde yer alan bir müessese ve oradaki yeni 
düzenlemeler doğrudan doğruya iş mahkemelerindeki bilirkişilik uygu-
lamalarını da kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Bunu da dikkatlerinize 
sunuyorum.

Efendim, şimdi Türkiye’deki genel dava sayılarına, iş yüklerine bir 
baktığınız zaman 2006’dan 2015 yılına kadar yüzde 48.9 artış mey-
dana gelmiştir. 2015 yılı istatistiklerine göre sadece hukuk davası sa-
yısı 3.391.000 ddır. Ceza davalarını da  dahil ettiğiniz zaman bu sayı 
6.500.000 olmaktadır. Şimdi bu davalarda, özellikle hukuk davalarının 
en az iki tarafının olduğu, iki tarafın da her bir tarafın bir eşi ve çocu-
ğu olduğunu düşündüğünüzde yaklaşık 27.000.000 kişi birbiriyle davalı 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu toplam nüfusun 1/3’ine tekabül etmektedir. 
Efendim, bizde uzlaşı kültürü var mıydı, yok muydu, bana tanınan süre 
içerisinde ayrıntılarına girmeyeceğim, ama önümüzde tablo bu. Burada 
uzlaşıdan söz etmek mümkün değil. Uzlaşı olmadığı için de her uyuş-
mazlık mahkemeye yansımaktadır. İkinci çarpıcı bir istatistik mahkeme-
lerin iş yükü aynı süre içerisinde yaklaşık yüzde 50 artarken, Yargıtayın 
iş yükü yüzde 90 artmıştır. Bu da bize şunu göstermektedir: Neredeyse 
her karar temyiz edilmektedir. Öbür taraftan Yargıtayın kararlarını da çok 
tartışırız. Aynı konuda görüş değişikliği, aynı konuda farklı dairelerden 
farklı kararların çıkmış olması hukuk güvenliğini zedeleyen ayrı bir sis-
tem olarak bizi meşgul ediyor. 
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Şimdi iş mahkemeleri bazında istatistikleri değerlendirdiğimiz zaman 
şöyle bir tabloyla karşılaşırız;

Yıllar   Dava Sayısı Yıllar   Dava Sayısı

2004 189.159 2009 297.252

2005 230.615 2010 326.537

2006 265.572 2011 348.799

2007 275.822 2012 355.356

2008 269.529 2013 406.986

    2014 424.890

Bir İş Mahkemesi Hakimine Bir Yılda Düşen Dava Sayısı Ortalaması 
(Türkiye Geneli 2014) : 1.283

Bir yıl içinde açılan dava sayısı 2004 yılında yüzde 189.000 iken 2014 
yılında bu sayı 500.000’lere kadar çıkmıştır. Değerli arkadaşlar, bu dava 
sayısına asliye hukuk mahkemelerinde görülen İş Kanununun kapsamı 
dışında kişilerin davalar dahil değil, yaklaşık 50.000 de onu ilave ettiği-
miz zaman -biraz sonra söyleyeceğim- yeni açılan davalarla birlikte biz 
ortalama 600.000 dava sayısını konuşuyor oluyoruz. Diğer taraftan bir 
iş mahkemesi hâkimine ortalama yolda 1.283 dava düşüyor. Ortalama-
dan bahsediyorum, bu dava sayısı bazı bölgelerde daha yığılmıştır, bazı 
bölgelerde daha az olarak karşımıza çıkıyor. Asıl istatistiklerde bizim için 
önemli bir veri: Gelen işin karşılanma oranıdır. Yani açılan daha elimizde 
bir müddet birikmiş dava var, yeni açılan davalarla birlikte değerlendir-
diğimizde yargılama süresi uzadığı zaman elinizde iş kalır. Türkiye’deki 
mahkemeler arasında bir istatistiğe bakıyorsunuz, bunların içerisinde 
gelen işi karşılama oranı iş mahkemeleri en düşük seviyede kalıyor. Yüz-
de 43.8 buna iş hukukunu ilgilendiren iş mahkemelerinde görülmeyen 
diğer davaları da eklediğiniz zaman yüzde 50’yi geçiyor. Yani siz gelen 
işin yarısını sonuçlandırabiliyorsunuz, geriye kalan yarısı bir sonraki yıla 
devrediliyor. 
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Diğer mahkemelerdeki davaların görülme süresi ortalama 207 gün 
iken iş mahkemelerindeki davaların görülme süresi ortalama 417 güne 
çıkmış olup her geçen gün bu daha da uzamaktadır. Yargıtaya intikal 
eden davaların toplam yüzde 32 civarındaki iş davaları olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Şimdi bu tablo içerisinde Adalet Bakanlığı şöyle bir yöntem belirle-
di: İş yargısının hızlandırılabilmesi için ne yapmak gerekir? Büyük bir 
komisyon toplandı. Bu komisyon içerisinde akademisyenler, Yargıtayın 
ilgili dairelerinden üyeler ve tetkik hâkimleri, kürsü hâkimleri, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının temsilcileri vardı. Hatta Çalışma Genel 
Müdürü ve ekibi bizzat bu iş yargısının hızlandırılma komisyonunun üye-
sidir. Yani bu tasarı Çalışma Bakanlığıyla birlikte hazırlanmıştır ve kendi-
lerinin de birçok görüşlerinden istifade edilmiştir. Türkiye İş Kurumunun 
da temsilcisi vardı, Sosyal Güvenlik Kurumunun da birden fazla temsil-
cisi bu komisyonda vardır. Dolayısıyla çalışma bakanlığından habersiz 
bir durum yoktur. 

Komisyon üç gruba ayrıldı, üç başlığa ayrıldı: 1. Uyuşmazlıkların 
doğmadan önce önlenmesi alt komisyonu, 2. Uyuşmazlıklarda alternatif 
çözüm yolları alt komisyonu ve 3. İş yargısının hızlandırılması alt komis-
yonu. Neden bu kadar dava açılıyor ve biz bunu acaba farklı şekillerde 
alternatif çözüm yollarıyla önleyebilir miyiz? Uyuşmazlıklar mahkeme-
lere gelmeden nasıl çözümlenir? İki, uyuşmazlık ortaya çıktı, iş mahke-
melerinin mevcut iş yükü karşısında vermiş olduğu kararlardan herkes 
şikayetçi, işçi kesimi şikâyet ediyor, alacağımı alamadım, tam alama-
dım, geç aldım. İşveren şikâyet ediyor, sosyal taraflar şikâyet ediyor, 
bakanlık görevlileri şikâyet ediyor, akademisyenler iş yargısının mevcut 
sisteminden şikâyet ediyor. Öyleyse birtakım çözüm önerilerinde bulun-
mak mecburiyeti var. Acaba alternatif uyuşmazlık çözüm yolları çözüm 
olabilir mi? Üçüncü, komisyonda iş yargısının mahkemelerde görülen 
davalarda nasıl hızlandırılır? İşte bu iş yargısının hızlandırılma bölü-
münün detayına girmeyeceğim, ama önemli ölçüde Bilirkişilik Kanunu 
içerisindedir. Çünkü iş mahkemelerinde davaların yüzde 96 sı bilirki-
şiye gönderiliyor. Şunu ifade ettim, burada da ifade etmekte mahsur 
görmüyorum: Türkiye’de herkes taşerona karşı, ama en fazla taşeronu 
kullananlar iş hâkimleri. Çünkü yüzde 96 oranında bilirkişiye giden dos-
yaların önemli bir kısmı hukuki konularda bilirkişilere gönderiliyor. Ör-
neğin bir hizmet tespit davalarının hangi süre içerisinde geçtiği ve bu 
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çalışma sigortalı olmayı gerektirip gerektirmediği sorusu tamamen hu-
kuk mesele ve hâkimin takdir yetkisine giren bir konuyken, hizmet tespit 
davalarının hemen hepsinde bilirkişiye gönderilir. Gerçekten davacının 
çalışması var mı, yok mu, bilirkişi neye göre karar verecek? Şahidin ver-
diği ifadelere göre. Halbuki bize hukuk fakültesinde şahitleri mutlaka 
hâkimin dinlemesi gerektiği, hâkimin onun dinlediği beyandan edindiği 
kanaate göre takdir yetkisini kullanması gerektiği öğretildi. Ya da yargıyı 
meşgul eden en önemli sorunlarından biri ücret tespitidir. İşçi geliyor, 
3 000 lira ücret alıyorum diyor, işveren geliyor, bordroları sunuyor. Hep-
si imzalı ve itiraz da yok, asgari ücret alıyordu diyor. Şahitlerin her biri 
başka bir şey söylüyor. Burada bir hukuki ihtilaf var, nedir o? Bu işçinin 
ücreti kaç lira, gerçek ücreti tespit edilecek. Biz ne yapıyoruz? Bilirkişiye 
gönderiyoruz. Yıllarca çok bilirkişilik yaptım, bu nedenle profesörlüğüm 
iki yıl gecikti. 2010 yılında bir yılda bilirkişilik yaptığım dosya sayısı 600’e 
yaklaştı, ondan sonra da bıraktım. Şimdi bu dosyalarda bilirkişi diyor ki 
davacı böyle demiş, savunma böyle demiş, şahitler böyle demiş, belge-
ler bu, takdiren 1 800 olduğu kabul edilerek hesap yapılacaktır. Burada 
ücret ihtilafını hakim değil bilirkişi çözüyor. Çünkü hesap yapabilmesi 
için ücreti belirlemesi gerekir. Diğer taraftan bu aynı zamanda tarafların 
sunmuş oldukları delillerin takdiri anlamındadır. Halbuki taraflar hakimi 
inandırmak için delil sunuyorlar ancak mevcut sistemde bilirkişiyi inan-
dırmak önemli. Tanığı hakim dinliyor, onun dosyaya geçen soğuk be-
yanlarına göre bilirkişi karar veriyor. Tabi ki giderek uyuşmazlığı çözen 
tüm kararları bilirkişiler vermeye başladılar. Yani fesih haklı mı haksız mı? 
İşe iadeye karar vermek gerekir mi? Tazminata hak kazanmış mı kazan-
mışsa ne kadar? Vs. Dünyanın hiçbir yerinde de bu yok. Bunun devam 
ettirilmesi son derece zor görünüyor. Hemen belirteyim ki bu sistem aynı 
zamanda avukatlık mesleğini öldürmüştür. Yargıtay da içtihat mahkeme-
si yerine vaka ve yerindelik denetimi yapıyor. Benzer dosyalarda aynı 
yönde karar verilmesi gerektiği şeklinde bozmalar yapıyor. Halbu ki hu-
kuk mahkemelerinde avukat ne getirirse onu alır. Yani vaka ve delilleri 
taraflar getirir ve karar ona göre verilir. Benzer konuda biri reddedilirken 
diğeri kazanabilir ya da miktarları farklı olabilir. Bu da davayı takip eden 
avukatın yeteneğiyle ilgilidir. Oysa şimdi internetten indirme dilekçelerle 
aynı sonuca gidiliyor. 

Bu şekliyle değerli arkadaşlar, hazırlanan tasarı taslağı Bakanlığın 
internet sitesinde ilan edildi. Sosyal taraflara sunuldu ve onlardan gö-



15İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2016 YILI TOPLANTILARI

rüş istendi. Nitekim gelmiş olduğumuz noktada maddeleri anlatırken 
size söyleyeceğim, birçok maddelerinde gelen görüşler doğrultusunda 
yeniden gözden geçirileceğini bakanlık açıkladı. İlk defa bir yasanın 
görüşe açılmasından sonra bu kadar görüş bildirildi. Bu olumlu bir ge-
lişmedir oldukça geniş katılımla yapılmak istenmektedir. Yani toparlar-
sam değerli arkadaşlar, bu da bir yasa yapma tekniğidir. Ben Adalet 
Bakanlığının doğru bir yöntem tespit ettiğini düşünüyorum. Bunu direkt 
Meclise sevk etmedi, bunu bugün buralarda ve bundan önceki sem-
pozyumlarda tartışmaya açtı. Evet, birtakım eksikleri, birtakım yanlışları 
olabilir. Bize bunu söyleme fırsatı tanıdı ve bu doğrultuda da yeniden 
değerlendireceğini ve son şeklinin verileceğini ümit ediyorum. 

Taslağa genel olarak baktığımızda

1. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun yenilenmesi,

2. 4857 sayılı İş Kanununda bazı değişiklikler yapılması,

3.  6356 sayılı Sendikalar ve TİS Kanununun kanun yoluna ilişkin bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi,

4. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda 
bazı değişiklikler yapılması şeklinde düzenlemeler yapıldığı gö-
rülmektedir. 

Yürürlükteki 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 4 Şubat 1950 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 1961 Anaya-
sasından sonra kurulan Anayasa mahkemesi 1970 ve 1971 yıllarında 
birçok hükmünü iptal etmiştir. İlk şeklinde hakimin başkanlığında bir işçi 
temsilcisi ve bir işveren temsilcisi olmak üzere 3 kişilik heyet şeklinde 
çalışması öngörülmüştür. Kanundaki “bir işveren temsilcisi ile bir işçi 
temsilcisinden” ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 13.4.1971 tarih ve E. 
1970/63, K. 1971/38 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Yine diğer birçok 
hükmü de  Anayasa Mahkemesi’nin 14.5.1970 tarih ve E. 1967/40, K. 
1970/26 sayılı kararı ve 13.4.1971 tarih ve E. 1970/63, K. 1971/38 sayılı 
kararı ile iptal edilmiştir. Yaklaşık 50 yıldır birçok hükmü iptal edilmiş 
şekilde yürürlükte kalmıştır. 

Bu kanun Almanya’dan alınmıştı veya esinlenmişti, öyle söyleyelim. 
Kürsüdeki meslek hâkiminin yanında işçi ve işveren temsilcilerinden 
oluşan bir heyet iş davalarına bakıyordu. Düzenleme şekli daha çok uz-
laştırmaya yönelikti. Değerli arkadaşlar hemen belirteyim ki, bu Kanun-
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dan önce 1936 yılında çıkarılan 3308 sayılı  ilk İş Kanunumuzda işçinin 
mahkemeye gitmeden önce işyeri temsilcisine başvurmuş ve uyuşmaz-
lığın orada çözümlenememiş olması dava şartı olarak düzenlenmişti. Bu 
Kanunun 79. Maddesinde uzlaştırma olarak ifade edilmiştir. Bu hükme 
göre ““Tek başlı iş ihtilâfı» nda alâkadar her bir işçinin işverenle uzlaştı-
rılması, mümessillerin aracılığı ile olur. Uzlaşma, tarafların ve mümessil-
lerin imzalayacakları bir zabıt varakası ile tesbit olunur. Ancak bu suretle 
uzlaşılamadığı takdirde mahkemeye başvurulabilir”. Kanun hükümleri 
çerçevesinde «İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi» ya-
yımlanmıştır. Nizamnamede, bireysel ve toplu iş uyuşmazlıklarının uz-
laştırma ve tahkim yoluyla çözümüne dair hükümler ayrıntılı olarak yer 
almıştı.

 1950 yılında 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla birlikte ba-
ğımsız ayrı bir iş yargılaması kanunu yürürlüğe girmiş oldu. Zira işçinin 
alacağına bir an önce kavuşması için genel yargılama sisteminin dışın-
da ayrı bir kanun yapılması gerekiyordur. Ancak Anayasa mahkemesinin 
belirtilen iptal kararlarından sonra bu alanda önemli bir boşluk oluştu 
ve o tarihten bu zamana kadar iş mahkemeleri kanununun yeniden dü-
zenlenmesi ihtiyacı olduğunu hep söyledik. Zira boşluları HMK nın uy-
gulanması ve burada iş yargısına uymayan katı düzenlemeler nedeniyle 
Yargıtay ve hakimler hep farklı şekilde usul hükümleri uyguladılar. Hani 
sıklıkla bazı avukatlar: “Hocam, her iş hâkimin ayrı bir İş Mahkemeleri 
Kanunu var. Farklı yorumluyor, farklı değerlendiriyor” derdi. Hatta daha 
sonra “Her iş dairesinin ayrı bir usul yasası var” denilmeye başlandı. İş 
Mahkemeleri Kanunu mutlaka yenilenmesi gerekiyordu. Çünkü Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu yenilendikten sonra acaba tefhim mi, tebliğ mi 
veya sözlü yargılama mı, basit yargılama mı, seri yargılama mı tartışma-
ları ortadan kaldırıldı.  

4857 sayılı İş Kanununda bazı değişiklikler yapıldı. Arkadaşlar, İş Ka-
nununda birçok değişiklik yapılması gerekir, ama burada yapılan deği-
şiklikler demin size bahsetmeye çalıştığım iş yargısının hızlandırılması-
na yönelik, iş mahkemelerine yönelik değişiklikler yapıldı. Yoksa zaman 
zaman biz komisyonda söyledik, burada şu maddeye de dokunalım. 
Özellikle işe iade davalarını baştan sonra yeniden yazalım. Dediler ki 
hayır, o madde bizim işimiz değil, Bakanlığın hazırladığı başka bir tasa-
rının işidir. Biz sadece iş mahkemeleri olarak, yargılama sistemi olarak 
konuya bakıyoruz. 
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Ardından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun-
da değişiklikler yapıldı. Bu da sendikalara yönelik değişiklikler değil, 
tamamen buradaki davaların kesinlik sınırıyla ilgili. Acaba bölge adliye 
mahkemesinde mi kesinleşsin Yargıtaya temyizi açık olsun mu, olmasın 
mı şeklinde düzenlemelere yönelik, 

Bir de Arabuluculuk Kanununda değişiklik yapıyor. Çünkü bizim 2012 
yılında Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu kabul edildi ve şu 
an iradi/gönüllü arabuluculuk uygulanmaktadır. Bu kanunla kolaylaştırıcı 
arabuluculuktan değerlendirici arabuluculuk sistemine geçiş anlamına 
gelebilecek tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde 
arabulucuya çözüm önerisi sunabilme imkanı getirildi. Ayrıca arabulu-
cuların kendi içerisinde uzmanlaşması getiriliyor. İş hukuku uzmanı ol-
mayan bir arabulucunun taraflara çözüm önerisi bulunması da bekle-
nemez. Bu nedenden dolayı ayrı bir iş arabuluculuğu uzmanlık sicilinin 
tutulması, iş hukuku uyuşmazlıklarında bu sicilden görevli olan arabulu-
cuların görevlendirilmesi, iradi arabuluculuğun yine bu kanun, 6325 sa-
yılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu sistemi kapsamında 
serbest olarak çalışmaya devam ediyor olması, iş davaları açılmadan 
önce arabuluculuğa başvuru zorunluluğu, getirilen sistemi bu şekilde 
özetleyebiliriz.

Tasarının 1. maddesi amaç olup şöyle tanımlıyordu: “Bu kanunun 
amacı iş mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usulleriyle zorunlu 
arabuluculuğa ilişkin hükümleri düzenlemektir”. Efendim, burada “zo-
runlu arabuluculuğa” ilişkin ibareye çok itiraz geldi. İtirazların bir kısmı 
dava şartı da olmasın, iradi arabuluculuk olarak kalsın şeklinde, zorun-
lu arabuluculuk kesinlikle düzenlenmesin şeklindeydi. İkinci bir kısmı 
ise sistemin devamında başvuru zorunluluğu getirmenize rağmen sanki 
uyuşmazlıkların mutlaka arabulucuda çözümleniyormuş izlenimini do-
ğuran “zorunlu arabulucu” kelimesinin kullanılmasın şeklindeydi. Dola-
yısıyla bu maddede “zorunlu“ kelimesi kaldırılabilir ve madde “…yargıla-
ma usulleriyle arabuluculuğa ilişkin hükümleri düzenlemektedir” şekline 
kaleme alınabilir. Ancak arabuluculuk derneklerinden gelen görüşlerin 
önemli bir kısmı bunun aynen böyle kalması şekilden olmuştur. Bu gö-
rüşe göre “zorunlu arabuluculuk” ibaresi kalsın. Buradaki “zürunlu” ke-
limesi özellikle farkındalık açısından çok önemli denildi. Aynı zamanda 
bir dava şartı olduğunun bilinmesi açısından da bunun böyle kalması 
gerektiği söyleniyor. Bu konu tartışılıyor. Son halini bakanlık verecektir. 
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Bence daha önemli bir değişiklik İş Mahkemeleri Kanununda 2. mad-
dede yapılıyor. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin 
birden fazla dairesinin oluşturulması imkânı tanınıyor. Bu da ihtisaslaş-
manın önünü açıyor. Nedir? Örneğin, İstanbul Çağlayan’da şu şu mah-
kemeler sadece işe iade davalarına bakacaklar ya da şu şu mahke-
meler ihbar ve kıdem tazminatı davalarına bakacaktır ya da örneğin, 
bence, benim önerilerimdin biridir, toplu iş sözleşmesi ve sendikalar çok 
ayrı uzmanlık olarak karşımıza çıkıyor. Bununla getirilen bir yetki belki bir 
bölgede birden fazla iş dairesi varsa bunlardan bir kısmının 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme Kanunundan doğan uyuşmazlıklara 
bakmasının sağlanmasının önü açılmış oluyor. 

Madde 3 “zorunlu arabuluculuk” başlığını taşıyor, ama değerli ar-
kadaşlarım, kamuoyundaki bir yanlış anlamaya meydan bırakmamak 
için her ne kadar başlık “zorunlu arabuluculuk” ise de, burada getirilen 
düzenleme başvuru zorunluluğundan ibarettir. Başvuru yaptıktan son-
ra görüşmelere dahi gitmek zorunda değilsiniz, ilk toplantıya katılmak 
zorunda değilsiniz, anlaşıp anlaşmamakta tamamen serbestsiniz. Hü-
küm şu şekilde kaleme alınmış; «MADDE 3- (1) Kanuna, bireysel veya 
toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak 
davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorun-
ludur. Aksi halde 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanununun 115 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci  fıkrasının birinci 
cümlesi hükmüne göre işlem yapılır.» Yani dava şartı yokluğundan da-
vanın reddedilmesi gerekiyor. 

Şimdi başvurmak zorunludur hükmüyle bırakılsaydı belki kürsü hâ-
kimleri tamam da, şöyle bir düzenleme iş yargısında hâkimdi: O zaman 
hâkim dosyayı bekletir, sen git arabulucuya başvur, anlaşırsan orada 
çözersin, anlaşamazsan tekrar buraya gelirsin kaldığı yerden devam 
ederiz. Yani bekletici mesele yapar diye düşünüldü. Buna ilişkin çeşit-
li örnekler var. Bu nedenle denildi ki iş yükünü azaltmaya çalışıyoruz. 
Dolayısıyla böyle bir konuyu dava şartı olarak düzenlediğimize göre 
bekletici yapılmaması gerektiğini de açıkça yazalım. Tartışmalara mahal 
bırakmamak için de devamında açıkça davanın reddedileceği yazılmış 
oldu. 

Hemen belirteyim ki bu maddenin kaleme alınma şeklinde sorun var-
dır ve düzeltilmesi gerekir. Buna ilişkin görüşlerimi bakanlığa da bildir-
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dim. Komisyonun hazırlamış olduğu metin böyle değildi. Kamuoyuna 
açıklanmadan bazı değişiklikler yapılmış. Metinde sanki işçinin açacağı 
davalarda başvuru zorunluluğu varmış gibi bir izlenim doğuyor. Burada-
ki düzenlemenin amacı bu değildir, işçiyle işveren arasındaki kanuna, 
iş sözleşmesine, toplu iş sözleşmesine işyeri uygulamaları gibi her türlü 
işçilik alacakları başta olmak üzere bu ilişkiden kaynaklanan tüm ta-
leplerde davadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasını aramaktadır. 
Yazım şekli bunu ifade etmiyor. 

Başvuru nereye yapılacak? Değerli arkadaşlar, başvuru karşı tara-
fın, karşı taraf birden fazlaysa, bunlardan herhangi birisinin yerleşim 
yerindeki, işin yapıldığı yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki 
arabuluculuk bürosuna başvuru yapılacak. Şu an büyük adliyelerde 
arabuluculuk büroları açılmaya başladı. Bazı yerlerde yok. İşte madde-
nin devamında da der ki: “Şayet arabuluculuk bürosu kurulmamışsa, 
o zaman sulh hukuk mahkemelerinden biri arabuluculuk bürosu olara 
yetkilendirilecek ve sulh hukuk mahkemesine başvurulacak” Başvuru 
son derece önemli. Şimdi buraya kadar başvuru söyleyince bu acaba 
İtalyan sistemi mi ya da İtalyan sistemine benzer bir tarafı var mı, yok 
mu, bunu mutlaka belirtmem lazım. Çünkü bundan önceki sempozyum-
larda 22. Hukuk Daire Başkanım da söylemişti, en son Milli Komitenin 
sempozyumunda dedi ki: “Her İtalyan sistemini anlatan farklı sistem 
anlatıyor, benim kafam karıştı. İtalyan sistemi nedir, bu sistem nedir” 
Bu konuya ilişkin söyleyeceğim birinci konu: komisyon İtalyan sistemini 
önüne alıp inceleyip de biz oradan esinlenerek kaleme alınmış değildir. 
Birçok ülke sistemlerindeki arabuluculuklar incelendi, çok geniş çaplı 
bir çalışma yapıldı. Arabuluculuk Daire Başkanlığının bu konuya ilişkin 
farklı çalışmaları da var. Lakin iş yargısının hızlandırılması komisyonunda 
iş mahkemelerindeki “zorunlu arabuluculuk” diye getirilen ve başvuru 
zorunluluğu getirilen İtalyan sistemine benzediği çalışma bittikten sonra 
ortaya çıktı. Şimdi İtalya’da en son sempozyumda denildi ki: “Biz böyle 
bir sistemi getirmiştik, çalışmadı, geriye kaldırıldı” Halbuki bize verilen 
bilgi bu değildi. Bunun üzerine ben oturdum, bir hafta önce Ankara’da 
Arabuluculuk Çalıştayı vardı, bunlardan birinde 1.5 gün “iş davalarında 
arabuluculuk” konuşuldu. Bir İtalyan arabulucu ve bir İtalyan profesör de 
geldi. Ben kendilerinden özel olarak rica ettim, dedim ki: Sizin sistemi-
nizi bana bir tabloda anlatır mısınız? Bana bu tablo verildi. Değerli arka-
daşlar, İtalya’da 2004 yılına kadar iradi arabuluculuk var, bizim mevcut 
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6325 sayılı Kanun gibi. İradi arabuluculukta en alttaki yeşil tablo, üstteki 
tablo arkadaşlar dava sayıları, alttakiler arabuluculukla çözülen dava 
sayılarını gösteriyor. Ancak ihtiyari arabuluculuk pek çalışmadı, yani bi-
zim şimdiki arabuluculuk gibi bir kanun çıkarıldı, isteyen gidebilir arabu-
luculuğa denildi, çalışmadı. 2005 yılında arabuluculuğa teşvik getirildi. 
Yani orada çözdüğünüz zaman bazı yargı harçlarından muafiyet gibi 
teşvik edici sistemde bakıldı ki arabuluculuk gittikçe her yıl artan mik-
tarda başvuru artmaya başladı. 2010 yılında aynı dava yükünün daha 
fazlası İtalya’da var, özellikle iş davalarında. 2010 yılında bir kanun çı-
karılıyor, zorunlu arabuluculuk getiriliyor. 2011 ve 2012 yılında zorunlu 
arabuluculuk uygulanıyor. 2011 yılında kanunun ilk çıktığı yıl yaklaşık 
60 000 dava arabulucuda çözülüyor. İkinci yıl 154 000 dava arabulucu-
da çözülüyor. Zorunlu arabuluculuğu getiren düzenleme bir yönetmelik 
benzeri işlemle getirildiği için Anayasa mahkemesi bunu ancak Kanunla 
getirebilirsin diye 2012 yılında iptal ediyor. 2013 yılında iradi arabulu-
culuğa geçiliyor tekrar, zorunlu arabuluculuk kaldırılıyor. Bunun üzerine 
şu tabloda gördüğünüz 154 800’den yaklaşık 155 000 çözülen dosya-
dan 41 000’e düşüyor. Bunun üzerine İtalya diyor ki bizim ortalama bir 
sistem bulmamız lazım. Zorunlu da yapmayalım, iradi de yapmayalım, 
ama arabuluculuk da işlevsel hale gelsin. Yeni bir kanun çıkartıyor, 2014 
yılında yürürlüğe giriyor. Bu ilk toplantının zorunlu olduğu arabuluculuk 
sistemidir. Bu toplantıda arabuluculuk konusunda taraflar bilgilendirili-
yorlar. Ondan sonra taraflar uyuşmazlığı isterlerse arabuluculukta de-
vam ediyorlar isterlerse mahkemeye gidebiliyorlar. İşte bize de deni-
liyor ki sizin getirdiğiniz de ilk toplantıya katılma zorunluluğu başvuru 
zorunluluğu, siz İtalyan sistemini mi aldınız? Çok benziyor ve örtüşen 
yönleri var. İlk toplantıya katılma zorunluluğunun İtalya’dan getirilmesiy-
le birlikte tekrar arabulucuda çözülen dava sayıları değerli arkadaşlar, 
burada görüyorsunuz, 2014 yılında 179 500 ve yine 2015 yılında da 196 
000, yaklaşık 200 000 dosya arabulucuda çözümleniyor. Bunun üzeri-
ne son derece memnunlar ve sistemin yap-boz la, deneme-yanılmayla 
gelmiş olduğumuz yöntem tamamen iradi de değil, tamamen zorunlu 
da değil, ama ilk toplantıda taraflar katıldıkları zaman birbirlerini anlar-
lar. Ben mahkemeye gidiyorum diyene buyurun mahkemenin yolu açık 
yahut da birbirleriyle müzakere edip anlaşma ümidi varsa iradi olarak 
devam edip uyuşmazlığı arabulucuda çözebiliyorlar Kendi çözümlerini 
kendileri üretiyorlar. Bunu böyle bilmek lazım.
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Şimdi 3. maddede zorunlu arabuluculuk düzenlenirken, bizde de 
başvuru zorunluluğu dava şartı olarak getiriliyor. Biraz sonra söyleyece-
ğim ilk toplantıya katılma zorunluluğu var katılmayan kişinin yargılama 
giderlerinden sorumlu olması şeklinde bir de yaptırıma bağlanmış. An-
cak hemen söyleyeyim benim kişisel düşüncem ilk toplantıya katılma-
nın ve arabuluculukta sorunları çözümleyenlerin teşvik edilmesi, buna 
dayalı olarak gönüllü/iradi olması, başvurmayan veya ilk toplantıya git-
meyenin cezalandırılmaması, yargılama giderlerinden de sorumlu tutul-
maması gerektiğini düşünüyorum. Burası çok önemli, çünkü siz en fazla 
arabuluculuktaki masraflardan sorumlu tutabilirsiniz, ama şimdi getirilen 
sistem diyor ki haklı çıksan bile tüm yargılama giderlerinden sorumlu 
olur. Bunu da isabetli bulmadığımı peşinen belirtmem gerekir. 

Arabuluculuk ofisine ya da sulh hukuk mahkemesine başvurdunuz, 
hemen bir arabulucu atanıyor ve görev süresi 3 haftalık süre tanınıyor, 
artı zorunlu durumlarda 1 hafta ilave edilebiliyor, bununla 4 hafta içeri-
sinde bunun çözümlenmesi isteniyor. Dolayısıyla arabuluculuk her tür-
lü iletişim vasıtasını çok iyi şekilde kullanması veya gerekiyorsa bunları 
delillendirilmesi ve belgelendirilmesi gerekir. Özellikle hemen telefon 
açarsınız, yarın gel dersiniz, geldi. Problem yok. Asıl problem gelmeyen 
tarafın gerçekten bilgilendirildiği ya da o toplantıdan haberdar edilip 
edilmediği yönünde, çünkü ileride yargılama giderlerinden sorumlu tu-
tulacaksa, onun mutlaka usulüne uygun toplantıya davet edilmesi ve 
bunun da arabulucu tarafından belgelendirilmesi gerekir. Davet usulüne 
uygun değilse ya da haberi yoksa sorumlu tutulması mümkün değildir. 

Arabuluculuk ofisi taraflara soruyor: “Liste bu, siz bu listeden herhan-
gi bir kişiyi müştereken arabulucu olarak belirleyebilirsiniz” diyor. Eğer 
taraflar biz A kişinin bizim uyuşmazlıkta arabulucu olmasını istiyoruz di-
yorlarsa, o kişi atanıyor. Eğer taraflar anlaşamıyorlarsa, o zaman ofis bir 
arabulucuyu görevlendiriyor. ARES diye bir sistem kabul edildi. UYAP’ta 
fark eden arkadaşlarım olmuştur, arabuluculuk portalı açıldı. 

Değerli arkadaşlar, arabulucuda uyuşmazlık acaba bu kadar hızlı 
çözülebilir mi? Bu husus arabuluculuk sisteminin iyi anlaşılmasından 
ve arabulucunun kişisel yeteneklerinden ve ayrıca uzmanlık bilgisinden 
geçer. Çünkü arabuluculuk mahkeme gibi karar verici merci değildir. 
Bu nedenle arabulucunun hiç bilgi ve belgeye ihtiyacı yoktur. Sadece 
taraflar gelir, tarafların birbirini ikna etmesi ve yine kendilerinin istedikleri 



22 İSTANBUL BAROSU YAYINLARI

bir anlaşma yapmaları üzerine kurulu bir sistemdir. Bu nedenle arabu-
lucuya hiçbir belge vermelerine ve ispatlamalarına gerek yoktur. Şimdi 
eğri oturalım doğru konuşalım, işçi ne kadar ücret aldığını bilir, işveren 
de ne verdiğini bilir. Aslında ikisi gerçeği konuşursa, bizim hiç başka 
bir şeye ihtiyacımız yoktur. Öyleyse böyle bir sistemde evet, sen beni 
asgari ücretten gösterdin, ama ben asgari ücret almıyordum, bu kadar 
alıyordum, dolayısıyla tazminatımı bundan vereceksin. İşveren de buna 
göre bir tavır takınacak. Anlaşma ihtimalleri daha yüksek. Yani arabu-
lucu bir yargılama yapıp karar verme ve böyle bir görev de kendisine 
verilmediği için tamamen tarafların kendi istekleri doğrultusunda kendi 
çözümlerini üretmesi üzerine kurulu bir sistemdir. İşte buna yeni gelen 
düzenlemeyle bir değişiklik yapılmak isteniyor. Bu istek de çoğunlukla 
arabuluculardan gelmektedir. Taraflarla normal arabuluculuk süreci ta-
mamlandı ve taraflar anlaşamadılar. Bu aşamada uyuşmazlık tutanağını 
tutmadan arabulucuya isterse taraflara çözüm önerisi sunabilme imkanı 
getiriliyor. Arabulucu diyor ki bakın, ne senin dediğin, ne senin dediğin 
veyahut da taraflardan birinin dediği, diyor ki: “Ben böyle bir uyuşmaz-
lıkta, şöyle bir çözüm önerisinin adaletli, makul olduğunu, iki tarafı da 
koruduğunu düşünüyorum” diye taraflara çözüm önerisinde bulunup, 
bunun üzerinden bir tartışmayı yeniden yapmaları imkânı sağlanıyor. 
Şayet taraflar herhangi bir aşamada kabul ederlerse, iki taraf arabulucu-
dan bu yönde öneride bulunmasını birlikte isterlerse daha önceden de 
arabulucu öneri sunabilir. Değerli arkadaşlar, sadece sonuç bölümünü 
yazmaları yeterli, nedir? İşveren falanca işçiye şu zamanda şu kadar 
para verecek, bitti. 10 000 lira ödeyecek. Bu kadardı, bunu mahkemeye 
götürüp, icra edilebilirlik şerhi arıyorsunuz ve ilam niteliğinde bir belge 
olarak karşımıza çıkıyor. 

İşte arabuluculuk ofisi tarafından görevlendirilen arabulucu her türlü 
iletişim vasıtalarını kullanarak taraflar ilk toplantıya çağrılır. Üç hafta içe-
risinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en 
fazla bir hafta uzatılabilir. Buradaki üç haftalık sürenin çok kısıtlı olduğu, 
en azından tarafların anlaşmaları halinde bu sürenin uzatılması gerektiği 
yönünde çok görüş geldi. Ancak, biraz sonra söyleyeceğim, burada-
ki süreler zamanaşımını durduruyor, hak düşümü sürelerini durduruyor, 
dolayısıyla bunun mutlaka ilanihaye bir süre olmaması gerekiyor. Ancak 
taraflar istiyorlarsa, arabulucuya ihtiyari olarak devam edebilirler. 6325 
sayılı Kanun tarafların her aşamada, hatta mahkemeye gittikten sonra 
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da biz arabulucuya gidiyoruz, bize süre verin deme hakları var. Hâkimin 
3 ay süre verme mecburiyeti var. Her zaman iradi arabuluculuk zaten 
sistem içerisinde mevcut, onu engelleyen bir durum yoktur. 

Taraflar anlaşmaları halinde arabuluculuk ücreti asgari ücret tarifesi-
nin ikinci kısmına göre, yani nispi olarak aksi kararlaştırmadıkça taraf-
larca eşit şekilde karşılanır. Anlaşamamaları halinde ilk iki saatlik ücret 
hazine tarafından karşılanacaktır ve bu yargılama giderlerinden sayıla-
caktır. Geçerli bir mazeret göstermeksizin arabuluculuk görüşmelerine 
katılmayan taraf son tutanakta arabulucu tarafından belirtilecektir. Diye-
cek ki ben usulüne uygun olarak iki tarafı çağırdım, falanca gelmedi bu 
nedenle görüşme yapılamadı. Neden gelmediğini sorduğumda da şöy-
le bir şey söyledi ya da söylemedi. Herhangi bir mazeret belirtmeden 
işte bu toplantıya katılmamışsa, ileride mahkemeye gidildiğinde haklı 
çıksa bile yargılama giderlerinin tamamını ödemeye mahkûm edilir. İşte 
bu noktada ayrışıyoruz. Benim kişisel düşüncem kişilerin mahkemeye 
erişiminin her zaman açık olması, özellikle Türkiye gibi çok az ülkede 
olan dava vekalet ücretinin dahi yargılama gideri sayıldığı bir sistemde 
haklı çıkan tarafın üstelik tüm yargılama giderlerinden sorumlu tutuluyor 
olmasını ben biraz ağır buluyorum. Benim önerim: Arabuluculuk toplan-
tısına katılmayan kişi sadece buna ilişkin masrafı ödemesidir, orada ilk 
iki saatlik ücret mi, şimdi 140-150 lira civarında, ondan sorumlu tutula-
bilir. Yani arabuluculuk masrafından belki sorumlu tutulabilir diye düşü-
nüyorum. Eğer benim alacağım ödenseydi arabulucuya da gitme ihtiya-
cım kalmazdı, mahkemeye de gitme ihtiyacım kalmazdı. Beni buralara 
sürükleyen karşı tarafın alacağımı ödenmemesidir. Nitekim mahkeme 
de benim haklılığımı tescil etmiştir. Öyleyse ben niye bunun tamamını 
ödemek zorunda kalayım.

İkinci olarak arkadaşlar, bu noktada çok tartışılan işçinin avukatla 
temsil edilmesidir. Açıkçası ben bunu destekliyorum. Zorunlu arabulu-
culuk getiriliyorsa işçinin avukatla temsilinin de zorunlu olması gerekir 
diye düşünüyorum. Açıkçası Türkiye Barolar Birliği de bunu destekliyor. 
İş yargılaması ve iş hukukunun özü nedir? İşçiyi korumaya yöneliktir, 
işçi zayıftır. Nitekim İş Mahkemeleri Kanunu daha oluşturulurken, işte 
işveren temsilcilerinden oluşan farklı bir sistem benimsenmiştir. Değerli 
arkadaşlar, iş davaları ve iş hukuku o kadar önemlidir ki siz 1789 Fransız 
İhtilaline bakın, işçi ayaklanmasıdır onun da temeli, dünyanın şekillen-
mesine sebebiyet vermiştir. Alman Anayasası iş yargısını ayrı bir yargı 
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sistemi olarak kabul eder. Onun için hâlâ orada meslekten olmayan işçi 
ve işveren temsilcileri hakimin başkanlığında heyet olarak yargılamaya 
katılırlar. Bizim Anayasamızda böyle bir düzenleme olmadığı için Ana-
yasa mahkemesi 5521 sayılı Kanunun Almanyadaki gibi düzenlemeleri-
ni anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Yine Almanyada İşçi Buluşları 
Kanunu ayrı bir kanun olarak var. Yani ülkenin gelişmesine emekçiler 
katkı sağlıyorlar buluşlarıyla, bizim bunları korumamız gerekir diyorlar ve 
normal Patent Kanununun dışında ayrı bir kanun çıkartıyorlar. Şimdi, işçi 
ile işveren eşit olmadığı için İş Hukuku ve ayrı bir İş Yargılaması vardır. 
Eşit kabul edilseydi zaten Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve HMK’dan 
ayrı bir düzenleme yapmaya ihtiyaç yoktu. Bu ihtiyaç ortadan kalkmış 
değildir. İşte buna yönelik eleştirileri haklı buluyorum. İşçinin avukatla 
temsil edilmesini önemsiyorum. Siz arabuluculuk önüne işçiyle işvereni 
attığınızda tekrar o koruyuculuk ortadan kalkıp, yine bir eşitler arasında-
ki eski düzenleme gibi bir duruma mı dönülüyor? Yani burada meğer-
ki başvuru zorunluluğunu siz bir kanunla işçiye getiriyorsunuz. Kişisel 
düşüncem: İşçiyi avukatla temsil etme zorunluluğunun da düşünülmesi 
gerekir. Şimdi işveren serbest, isterse avukat tutar, isterse tutmaz, ama 
avukatım yok diyen işçiye yine artık bu Türkiye Barolar Birliğinden mi 
olur veya ayrı bir sistemden mi olur, bir avukatla temsil edilme imkânının 
ya da zorunluluğunun kabul edilmesi bu sistemi çok daha işlerli hale ge-
tirir ve buna yönelik eleştirilerin önemli bir kısmını bertaraf eder. Bunun 
ciddi olarak düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Türkiye Barolar Bir-
liği Ankara’daki toplantıda kendileri bunu üstlenebileceklerini ve kendi-
lerindeki fondan da karşılanabileceğini açıkça beyan etmişlerdir ve ben 
bunu çok önemsiyorum. Ben bu görüşümü komisyon toplantılarında ve 
bakanlığa ayrıca belirttim. 

Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlen-
diği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre 
işlemez. Değerli arkadaşlar, burada da benim kişisel düşüncem süre 
o kadar önemlidir ki biraz sonra konuşacağımız işe iade davalarında, 
falan ilave bir-iki haftalık süre getiriliyor. Burada sürenin durdurmanın 
bittiği tarih olarak tutanağın düzenlendiği tarih esas alınır. Sanki bana 
arabulucunun tuttuğu tutanağın tarihi, diyelim ki arabulucu bir hafta 
sonra teslim etti büroya, neyse cezasına da katlanır. Bu durum neden 
taraflardan birinin hak kaybına sebebiyet versin? Kişisel düşüncem res-
mi kayıtların esas alınmasıdır. Böylece aleniyet sağlanmış olur. İkincisi 
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de şu: Eğri oturalım, doğru konuşalım, hangi tarihli tutanak lazım, gel 
vereyim muhabbeti de olmaması gerekir. Sistemi bir çarkı düzgün çalışı-
yorsanız o ülkenin kendi değerlerine uygun düzenleme yapılması gere-
kir. Meğerki başvuruyu arabuluculuk bürosunda başlatıyorsunuz, tekrar 
o evrak arabuluculuk bürosuna gelince duran sürenin tekrar işlemeye 
başlaması gerektiği kanaatindeyim ve ben görüşümü bu şekilde ilettim.

Yine bir torba kanunla gelen bir hüküm İş Mahkemeleri Kanununa 
aktarıldı. Yeni bir durum değildir, o da Sosyal Güvenlik Kurumuna müra-
caat zorunluluğu. Hizmet tespit davaları hariç olmak üzere dava açılma-
dan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi bir yine dava 
şartı olarak getiriliyor. Şimdi biraz sonra şu yönde gelecek eleştirileri 
biliyorum: Başvuru zorunluluğunun getirilmesi işte şuna aykırı, buna ay-
kırı. İyi de kardeşim, burada da var bak. O zaman aynı düşünceyi bu-
rada da söylememiz lazım. Burada da Sosyal Güvenlik Kurumuna veya 
idari davalarda dava açmadan önce gidip bir yere başvuru zorunluluğu 
sistemimizin bütünlüğü içerisinde zaten var. Üstelik toplu iş sözleşme-
sinde yetki tespitine itiraz davalarında dilekçenin bölge müdürlüğüne 
kaydedilmesi zorunluluğunun dahi olduğu bir dolu benzer düzenleme 
var. Bu da iş mahkemelerinde, yani sosyal güvenlik davalarına bakan iş 
daireleri aynı yargılama içerisinde bulunması gerektiği için bu hükmün 
İş Mahkemeleri Kanunu içerisinde bulunması gerektiği düşüncesiyle o 
hüküm buraya aktarıldı.

Bize özgü bir Sosyal Güvenlik Kurumunun taraf olmaktan çıkarılıp, 
feri müdahil olması ve fakat temyiz hakkının bulunması, bu yeni bir dü-
zenleme olmadığı için ayrıntılarına girmeyeceğim. Vekâlet ücretlerinden 
kurtulmaya yönelik bir düzenleme. Diğer taraftan Hocam kaşlarını çat-
maya başladı, ben de hızlanmaya başlıyorum. Bir başka şey isabetli bir 
düzenleme: sadece İş Kanununa tabi işçilerin değil, Basın İş Kanununa 
tabi, Deniz İş Kanununa tabi, Borçlar Kanununa tabi işçilerin de dava-
larının iş mahkemelerinde görülmesine yönelik bir düzenleme yapılıyor. 
Bunu da isabetli bulduğumu belirtmek isterim. 

Bir diğer çok tartışılan konu -onu söylemem lazım- para cezalarına 
itiraz. Değerli arkadaşlar, İş Kanunu veya Sosyal Güvenlik Kanunundan 
kaynaklanan para cezalarına itirazların bir kısmı idare mahkemesinde, 
bir kısmı ceza mahkemelerine gidiyor ve fakat oralardan gelen geri bildi-
rimler bunların ihtisas mahkemeleri tarafından bir uzmanlık işi olduğu ve 
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birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Ancak açık söyleyeyim, burada da önümüz-
de bir Anayasa Mahkemesinin kararı var. Yani o süreç biraz uzundur, 
ama nihayetinde neden idare mahkemesine gidiyordu? İşte Anayasa 
Mahkemesi bu idari bir işlem dediği için bu tekrar bu kanunla iş mahke-
melerine alınmaktadır. Bunun da isabetli olduğunu düşünüyorum.

Yetki tekrar ediliyor. Yani işin yapıldığı yer mahkemesi de yetki kap-
samı içerisinde sayıldıktan sonra Yargıtayın içtihatlarıyla oluşturulan 
mahkemelerin yetkiyi resen dikkate alacakları yönünde düzenleme de 
kanuna geçirilmiş oluyor. Kanun yolları tefhim mi, tebliğ mi tartışması or-
tadan kaldırılıyor. Mutlaka tebliğ getiriliyor. HMK’ya uyum sağlanıyor bu 
düzenlemeyle, tebliğden itibaren iki haftalık bir temyiz süresi söz konusu 
olacak. 

Kesinlik sınırı, yani hem bölge adliye mahkemeleri, hem yerel mahke-
melerde her bir talep bakımından ayrı ayrı değerlendirilir hükmü getiri-
liyor. Ben buna muhalefet ettim, eleştiriyorum da, iş yargısında biz şunu 
kabul etmemiz lazım: Neredeyse tüm kalemleri etkileyen bir bileşen söz 
konusudur. Verdiğim örneği burada da anlatabilirim. İşçi ayın 10’unda 
çıkarılmış, 10 günlük de ücretim ödenmedi diyor. Genellikle öyle oluyor. 
Ücret 10 günlük talebi de bir alacak kalemi, siz ücrete ilişkin olarak 700, 
800, 1.000 lira neyse miktar kesinlik sınırının altında deyip bıraktığınız-
da kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram, genel 
tatil ve diğer alacaklar da yine ücrete endeksli olduğuna göre burada 
örneğin, ücret alacağında asgari ücretin esas alındığı kesin kalacak, 
sonra öbür kalemler daha yüksek olduğundan temyiz edilebilecek ve 
diyelim ki Yargıtay ücretin daha yüksek olması gerektiği gerekçesiyle 
bozacak. Hukuk güvenliği açısından diğer kalemler örnek 2 000 liradan 
hesaplanacak, bazı kalemler kesin sınırı altında diye 1 000 liradan he-
saplanacak. Kişisel düşüncem ben hep şöyle bakıyorum: Karşımızda 
bir işçi var, işçinin de alacağı var. Bunu kendi içerisinde kalemlendire-
bilirsiniz. Tek bir alacak türüdür, işçilik alacağıdır. Bunun için temerrüdü 
de her zaman söylemişimdir, ayrı ayrı ihtara falan hiç gerek yok. Bizim 
İş Kanunumuz diyor ki: “İşçinin sözleşmesi feshedildiğinde her türlü ala-
cak ödenir” Yasal bir vadedir, ödenmediyse her türlü alacaklarda temer-
rüt fesihten başlar ve işçi de fesih tarihinden itibaren faiz ister. Nitekim 
Yargıtay ayrı bir düzenleme olmamasına rağmen kıdem tazminatında 
yıllardan beri fesih tarihinden itibaren faiz işletiyor. Sadece kıdem tazmi-
natında değildir bu, tüm alacaklar için aynıdır ve yine faiz türünün farklı 
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farklı olması da beni rahatsız ediyor. Niye kıdem tazminatında mevduata 
uygulanan en yüksek faiz de, hafta tatili veya diğer başka bir alacaksa 
yasal faiz? İşçinin alacağı tektir, kural olarak temerrüt aynı tarihte başlar, 
aynı tip faizin olması gerektiği düşüncesindeyim. 

Temyiz edilemeyen birtakım alacaklar, bu yalnız temyiz edilememe 
yerel mahkeme değil, bölge adliye mahkemesinden sonra temyiz geli-
yor biliyorsunuz. Bölge adliye mahkemesi kararlarının temyiz edilip edil-
meyeceğine yönelik fesih bildirimine itiraz, yani işe iade davaları bölge 
adliye mahkemesinde, buna çok eleştiri geldi. Tartışılabilir. Acaba işe 
iade davaları Yargıtaya gitsin mi? Peki, Yargıtaya gitsinse, nereden git-
sin? Direkt yerel mahkemeden sıçramalı temyiz dedikleri bölge adliye 
mahkemesine gitmeden Yargıtaya mı gitsin, yoksa bölge adliyeye gidip, 
bölge adliyenin kararı üzerine de Yargıtaya mı gitsin? Bu tartışılıyor. Ge-
lenler görüşlere Bakanlık, ama benim kişisel düşüncem bölge adliye 
mahkemesinde sonuçlanması gerektiği yönündedir. Sanki bizde böyle 
bir sıralama olunca yukarıdaki daha iyi karar verecek gibi bakılıyor. Hal-
bu ki Yargıtay temyiz mahkemesi vaka denetimi yapamaz. Yerindelik 
denetimi yapamaz. Ayrıca bunlar aynı hâkimimiz, aynı insanlarımız, çok 
da fark eden bir durum olduğu kanaatinde değilim. 

İşçiye verilen disiplin cezaları da bu kapsamda, yine Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşme Kanunundan kaynaklanan işkolu tespiti, genel kurul 
kararlarının iptali, işyeri sendika temsilciliğine ilişkin, işletme toplu söz-
leşmesine ilişkin işletme niteliğinden kaynaklanan davalar, işkolu istatis-
tiğine itiraz davaları, yetki itirazı davaları, toplu iş sözleşmesinin yorumu, 
grev ve lokavtın kanun dışı olduğunun tespiti bölge adliye mahkeme-
sinde kesinleşecek, yukarıya gitmeyecek. Bunlardan bir kısmı benim 
kişisel düşüncem özellikle genel kurul kararlarının iptali veya seçimle-
re yönelik durumların temyiz yolunun açılması gerekir gibi geliyor. İşte 
bizim sendikalarla siyasi partiler birbirlerine çok yakındır. Hatırlarsanız 
eskiden 2820 sayılı Kanun Siyasi Partiler, 2821 Sendikalar, 2822 Grev 
Lokavt Kanunuydu ve sistem tamamen aynıydı. Şimdi bir partinin genel 
kurulunun davasının nasıl, ne şekliyle dolaştığını hepimiz görüyoruz. Bu-
nun Yargıtay üyeleri de bölge adliye mahkemelerinin iş yükünün daha 
çok artacağı, Yargıtayın mevcut yükü olmayacağı için eskisi kadar uzun 
bekletilmeden daha hızlı çözümleneceği için Yargıtaya gitmesi gerek-
tiği yönünde görüşler geliyor ve bunlar değerlendiriliyor. Bu kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanır, İş 
Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılıyor. 
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İşe iade davalarına ilişkin olarak değerli arkadaşlar, bu bir matruşka 
gibi içinden dava çıkan bir tür haline dönüştü ve Yargıtayın ve iş mah-
kemelerinin iş yükünün önemli bir kısmını işe iade davaları oluşturuyor. 
Burada şöyle bir sistem benimsendi: Mevcut gelmiş olduğumuz ortam-
da benim kişisel düşüncem işe iadenin baştan sona yeniden yazılması 
gerekir. Ancak bu komisyonda bu görüşlerimizi beyan ettiğimizde denil-
di ki hayır, biz sadece yargının hızlandırılmasına yönelik bölümü ele ala-
cağız. Haklısınız, bu daha sonra tekrar ele alınacak. Nedir? Arkadaşlar, 
işçi işe gidecekmiş gibi yaptırıyor, işvereni alacakmış gibi yaptırıp, ama 
nihayetinde ortada üç-beş kuruşun pazarlığının yapıldığı bir sistem ha-
line dönüştü. Zoraki böyle bir sistemin değil de, ya başlangıçta sorulsun 
ve mecburi iş ilişkisi kurulsun mahkeme kararıyla yahut da başlangıçta 
sorulsun. İşçi gitmek istemiyorsa işverenin feshinin de geçersiz oldu-
ğunu mahkeme tespit ediyorsa, geçersizliğin bir yaptırım olarak diğer 
alacakların yanında bunun yaptırımını da başta verin ve iş burada bitsin 
düşüncesindeyim. Buna yakın bir düzenleme kabul edildi. O da şudur 
arkadaşlar: Hâkimler artık işe iade davalarında çalıştırılmayan süre, yani 
sıklıkla boşta geçen süre denilen ücretle ile işe almama tazminatını ra-
kamsal olarak belirleyecek. Şunu söyleyeyim: Mevcut sistemimizde de 
rakamsal belirlenmesi gerekiyordu tazminatın, hatta Yargıtayın kısa süre 
böyle kararlar verdi ancak daha sonra yargılamanın uzun süreceği en-
dişesiyle görüş değişikliğine gitti. Rakamsal olarak belirleyecekse hâ-
kimimiz, o zaman hangi ücreti esas alacak? Fesih tarihini esas almak 
mecburiyetinde. 

Demin söylediğim konular, yine çok tartışılacak bir düzenleme: İşe 
iade davalarının arabulucuda sonuçlanmasının önünü açmak için kamu 
düzenine ilişkin sayılan 4 aylık boşta geçen süreyle 4-8 ay arasında-
ki tazminat arabulucuda kamu düzeni olmaktan çıkarılıyor. Yani taraflar 
arabulucuda istedikleri rakam üzerinden anlaşabiliyor. Tabii buna yö-
nelik işçi tarafı hemen bize şu endişeyi dile getiriyor haklı olarak: Bunu 
bir kamu düzeni olmaktan çıkarıyorsanız, iki taraf için de serbest hale 
geliyor. Bizim kanaatimiz işçinin mahkemeye gittiğinden daha fazla ala-
bileceği yönündedir. Çünkü orada pazarlık yapabileceği başka unsurlar 
da var, sıklıkla önümüze bu çıkıyordu. 

Zamanaşımı ek maddeyle getiriliyor. Yıllık izin, ihbar, kıdem tazminatı 
gibi alacaklarda 2 yıl. Şunu söylemem gerekir: Bu madde de komisyon-
da görüşülmedi, bu sonradan ilave edilmiştir. Savunması da bana ait 



29İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2016 YILI TOPLANTILARI

değildir. Ben çünkü 2 yıllık bir zamanaşamı süresini doğru bulmuyorum. 
Henüz bu sistemde ücrete ilişkin zamanaşımı dahi 5 yıl iken tazminata 
ilişkin zamanaşımının 2 yıl olması kabul edilir bir tarafı yok. Bunun bilim-
sel olarak haklı tarafını da görmüyorum. Şunu söylerseniz konuşurum: 
Tüm zamanaşımı 5 yıl olsun hepsinde, ücrette de, tazminatta da, ötekin-
de, niye 10 yıl? Düzenleme olmadığı için. Düzenleme olsun, ama 2 yıl da 
olmasın. Yani bunu da isabetli bulmadığımı belirtmek isterim.

Arabulucuda anlaşamazlarsa buna ilişkin tutanağın düzenlendiği ta-
rihten itibaren işe iade davalarının önemine binaen kalan süre yerine iki 
haftalık bir ilave süre getiriliyor. Siz arabulucuya başvuru zorunluluğu işe 
iade davalarında da var, arabulucuda anlaşamadığınızda anlaşmazlık 
tutanağından itibaren iki hafta içerisinde bu davayı mahkemede aça-
caksınız. 

Arabuluculuk Kanununa ilişkin olarak da değerli arkadaşlar, konuş-
malarım arasına serpiştirdim bunları Hocam hemen bitirir diye, Arabulu-
culuk Kanununda önce taraflar çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması 
halinde çözüm önerisi getirme imkânı sağlanıyor. 

Asıl çok önemli başka bir düzenleme getiriliyor, buraya dikkatinizi 
çekmek isterim. Arabuluculuk Kanununda idare tanımlanıyor. İdarenin 
taraf olduğu uyuşmazlıklar da da arabuluculuk işçi davalarında zorunlu 
diğerlerinde ihtiyari olarak düzenleniyor. Hemen bana şunu söylersiniz: 
Hocam, hangi idare gider de arabulucuda anlaşmaya imza atar? İşte 
bunu düşünen komisyon dedi ki: “Arabuluculuk müzakerelerinde ida-
reyi üst yönetici tarafından belirlenen iki üyeyle hukuk birimi amiri veya 
onun belirleyeceği bir hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder” 
Arkadaşlar, bu komisyona sorumsuzluk vermezseniz işlemez. İşte bu-
nun için komisyon üyeleri arabuluculuk müzakereleri sırasında aldıkla-
rı kararlar ve yaptıkları işlemler nedeniyle görevinin gereklerine açıkça 
aykırı davrandıklarının mahkeme kararıyla tespit edilmesi dışında mali 
ve idari yönden sorumlulukları yoktur. Benim kişisel düşüncem idarenin 
taraf olduğu uyuşmazlıklarda böyle oluşturulacak bir komisyonun bir 
sorumsuzluğuyla beraber çok miktarda arabuluculukla sonuçlanacağı 
düşüncesindeyim. Çünkü şunu biliyorum: Bir yakınım SSK’ya gidiyor. 
Geliyor, ne oldu diyorum. Haklısın, ama biz reddedeceğiz, mahkemeyi 
kesin kazanırsın dediler deyip gönderiyorlar. Hatta bazıları dilekçe örne-
ği de veriyorlar. Yani baştan biliyorsunuz bunu, ama orada bir inisiyatif 
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kullanılması mümkün değil. İşte bunun yolunu bu komisyonlar açacak 
gibi gözüküyor. 

Diğer taraftan gizlilik, arabuluculuğun en önemli özelliği arabulucu-
lukta sunulan hiçbir evrak mahkemece istenemez ve hiçbir yerde de 
sunulamaz. Arabuluculuk müzakeresindeki tarafların teklifi ya da görüş-
melerin tamamı gizlidir, hiçbir kimse diğerinin rızasını almadan mahke-
me dahil şahitlik de yapılamaz, hiçbir yerde de açıklanamaz. Arabulu-
culuk Kanununda bu açık düzenleme varken bizim kanunumuz şimdi 
şunu getiriyor taraflara: Avukat dışında teknik uzmanı da beraberinde 
götürme hakkınızı getiriyor. İşte bu nedenle bu gizliliğin sadece taraf-
lara değil, taraflar ve görüşmelere katılan diğer kişileri de kapsayan bir 
düzenleme getiriliyor. Kişisel düşüncem, yani bir arabuluculuk müzake-
resinde bu işten anlayan bir teknik uzmanı avukat olması da şart değil, 
yanınızda götürebilirsiniz. HMK’daki uzman görüşüne benzer. 

Diğer taraftan arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat kanuni 
temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. Uyuşmazlığın çözü-
müne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bu-
lundurulabilir. Şimdi burada “temsilcileri” kelimesi çok tartışma konusu 
oldu. Hatta usul hukuku hocaları “değiştirmenize gerek yok, bu avukatı 
kastediyor zaten” dedilerse de kamuya da bunun açıldığı için, kamu 
kurumlarının temsilcilerinin de avukat olup olmama zorunluluğu, vesai-
re tartışması gündeme geldiğinde burada açıkça “avukatlar aracılığıyla 
katılabilirler” kelimesi eklenmiş olmaktadır. 

Şu tartışma sık yapılıyor: Peki, arabulucuda taraflar anlaştılar. Anla-
şılan bir konuda hani genel hükümlere göre irade fesadı geçersizlik dı-
şında, tekrar bir mahkemeye gidilecek mi? Bunu da cevabı hayır, ama 
kanuna yazmak icap etti. Arabulucuda anlaşılan hususlar hakkında 
taraflarca dava açılamaz diye hüküm getirildi. Arabulucu sicile kayıtlı 
arabulucuların en fazla üç komisyon listesine kaydolabilirler diye hü-
küm getirildi. Benim kişisel düşüncem, ben bu tür sınırlamalara taraftar 
değilim. bir arabulucu üç adli yargı çevresinde faaliyette bulunabilir, lis-
teye yatılabilir deniliyor. İstanbul’dasınız, Kartal, Çağlayan, Bakırköy’e 
yazıldınız. Çekmece’de arabuluculuk yapamayacaksınız. Diğer illerde 
yapamayacaksınız, niye? Ben bunu anlamıyorum. Zaten oranın ofisleri 
kendi bölgesinden seçebilir. Taraflar anlaşsa bile yapamayacaklar. Ben 
bu tür sınırlandırmaları çok isabetli bulmuyorum, ama İstanbul düşü-
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nülerek üç yargı bölgesiyle sınırlandırıldı. Yeterli yerlerde arabuluculuk 
ofisleri açılacak.

Geçtim, ama bir maddede de yine işe iade davalarının iki ay için-
de sonuçlandırılacağı düzenleyen hüküm tutuluyor, olmayacak bir şeyi 
kanuna yazmak bana çok uygun gelmiyor. Komisyon kaldırmak istedi 
bakanlık da dedi ki biz bunu kaldırırsak, bak işe iade davasının artık 2 
ayda sonuçlandırılması kaldırıldı yıllarca sürebilecek gibi bir algı oluşur 
bunu istemiyoruz, hani bu işte daha uzun bir sürenin önünü açtık gibi 
algılanmasın. 

Sabrınız için teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Değerli arkadaşım o kadar güzel konuştu ki 
yani müdahale etmeyi kendime şey yapamadım, yediremedim. Eğer bu 
şekilde anlatıyorsa, öğrencileri çok şanslı, hakikaten çok güzel anlattı, 
kendisini ayrıca kutlarım. Bir de bu komisyonda yer almış olması da ay-
rıca bir kazanç. Şimdi programımıza göre genel görüşmeye geçmeden 
önce bir ara vereceğiz, 15 dakika çay molası, 15 dakika sonra burada 
bulunalım. Teşekkür ederiz.

ARA VERİLDİ
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SORU - CEVAP

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Talat Canbolat’ın “İş Mahkemeleri Kanunu 
Tasarısının Değerlendirilmesi” hakkındaki tebliğinden sonra bu konuda 
söz almak isteyen, soru sormak isteyen bölüme geliyoruz. Bu konuda 
önce ilk beş kişiye söz vereceğim. Bunlar üçer dakikayı geçmeyecek 
şekilde soru sorabilir veya katkıda bulunabilirler. İlk beş kişiden gör-
düğüm kadarıyla birincisi Abdi Pesok, ikincisi Ali Şen, başka? Abbas, 
Ahmet Sevimli, önce bu beş kişi şey yapsın, sonra vakit kalırsa tekrar 
şey yapacağım. Birinci konuşmacı lütfen.

Av. ABDİ PESOK- Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben Saygıdeğer 
Hocamın verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim, gerçekten he-
pimizin ilgisini uyandıracak canlı bir sunumda bulundu. Laf olarak değil, 
gerçekten teşekkür ederim.

Ben öncelikle bir konuya değinmek istiyorum. Bugünkü oturumlarda 
dikkat edildiyse ilan edilen listeden değişiklik oldu, başkanlar, oturum 
başkanlarından ikisi değişti, üçü değişti. Yargıtay 21. senesini doldu-
ran bu toplantıda bugüne kadar aynı matbu dilekçeyle başvurulmasına 
rağmen bu defa hayır, biz üyelerimize izin vermiyoruz dedi. Ben buna 
Yargıtaya teessüflerimi bildirerek, sözüme başlamak istiyorum. Çünkü 
Yargıtay çay toplamaya gidecek kadar zaman bulurken, böyle bilimsel 
bir toplantıya ambargo koymasını hoş karşılamamız mümkün değil. Ben 
bunun değişik nedenlerle olduğu kanısındayım, bu görüşümü arkadaş-
larımla paylaşmak istedim.

Saygıdeğer katılımcılar, bu ülke yönetiminde bulunan siyasi görüş 
ve anlayış bulunduğu sürece yeni yapılacak düzenlemelerde işçilerin 
aleyhine olmayacak, emeğin ve emekçinin aleyhine olmayacak bir dü-
zenleme gelmesini mümkün görmemekteyim. Bugün tartışılan konu da 
bunlardan bir örnektir. Bundan üç hafta evvel Milli Komitenin aynı ko-
nuyu işleyen toplantısında Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Niyazi Acar da bir konuşma yaptı. Orada 
dedi ki: “Biz şu konuda bu fikre katılmıyoruz, ama Bakanın özel isteği 
oldu bir konuda”, yani zamanaşımı konusunda açıkçası. İkincisi, bize 
geldiler, biz bunun içeriğine karşı değiliz, kabul ediyoruz, ama isim de-
ğişikliği olursa yeterli dediler. Şimdi Bakanlığa ulaşan görüş sahipleri bu 
anlayıştaki kişiler olabilir. Biz, ben ve benim gibi düşünen hukukçular, iş 
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hukukçuları bu tasarının içeriğine de karşıyız. Bunu belirtmekle yetini-
yorum.

Özetle şunu anlamak mümkün değil: İş Mahkemeleri Kanunu adı altın-
da iş güvencesi hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ve işçinin alacağı 
tazminatın bu arada düşürülmesinin ne anlamı olabilir? İki, genel olarak 
zorunlu arabuluculuğun zorunluluğunun özellikle olmak üzere İş Mahke-
meleri Kanununda ne işi olabilir? Üç, zamanaşımı konusunun, Borçlar 
Kanunuyla ilgili olan zamanaşımı konusunun İş Mahkemeleri Kanununu 
içinde ne ilgisi olabilir, ne alakası olabilir? Ben sadece işin prensiplerini 
böylece belirtmek istiyorum. Mümkünse ben bir yurttaş olarak bu siyasi 
anlayış iktidarda olduğu sürece bu konulara dokunulmamasının emek 
ve emekçi açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Her zaman geçi-
minde mutlaka faydalı değişiklikler de olacaktır. Her değişiklikte mutlaka 
faydalı hükümler de vardır. Nitekim Borçlar Yasasına göre çalışan insan-
ların iş mahkemelerinde davalarını yürütüyor olması yönündeki tespit 
bu kanun tasarısında doğru bir tespittir, ama genel olarak fikrimi böyle 
belirtmek istedim. Çok teşekkür ederim.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Teşekkür ederiz Abdi Bey. İkinci soru Av. Ali 
Şen, sonra hepsine beraber cevap verirsiniz.

Av. ALİ ŞEN- Öncelikle konuşmacıya açıklamalarından dolayı teşek-
kür ederiz. Yalnız biz Barolar Birliğinde Emek Platformunda da konuş-
tuk, bu yasanın tümüne karşıyız. Abdi arkadaşımın söylediklerine aynen 
katılıyorum. O Borçlar Kanunundaki işçilerle ilgili olayların, ihtilafların 
iş mahkemelerinde çözümlenmesi olumlu bir gelişme, ama bunun dı-
şındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Niye doğru bulmuyoruz? Çünkü 
devamlı işçilerle ilgili çıkarılan yasalar şu son yıllarda hep işçi haklarını 
gerileten yasalar olarak bizim önümüze geldi. Şimdi bu Barolar Birliğin-
de yapılan tespitte bu yasanın Anayasanın 6, 9, çünkü mahkemelerin 
kuruluş ve işleyişi anayasal bir kurumdur, arabuluculuk ihtiyari bir ku-
rumdur. İhtiyari bir kurumu anayasal bir kurumun içine, Mahkemelerin 
İşleyiş Yasası içine sokulmasını doğru bulmuyoruz. Arabuluculuk Yasası 
Bilirkişi Yasası gibi ayrıca düzenlenebilirdi, düzenlenmemiş. Sonra zo-
runlu hale getirilmesi, bu Anayasanın 36, 37. maddelerine aykırı, Barolar 
Birliğinde yapılan konuşmada Barolar Birliğindeki yönetici arkadaş Kür-
şat Bey bunun Barolar Birliğinin görüşü olarak o Anayasaya aykırılığını 
ileri sürdü. Şimdi Hocam farklı bir şey söyledi Barolar Birliği destekliyor 
diye, ben onu da kendisine sormak istiyorum. 
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İkinci nokta da şu: Bizde altyapısı olmayan yasalar düzenleniyor. İşte 
mesela, yetki meselesinde iki ay içinde çözümlenecek, işe iade mese-
lesinde gene Yargıtay iki ay içinde çözümlenecek. Siz de biliyorsunuz, 
hepimiz de biliyoruz ki bu yıllar süren, hatta iki yıla varan yetki, işe iade 
davaları iki yıla varan süre almaktadır. Kaldı ki mesela, parası olmayan 
birisi ne yapacak? Gidecek adli müzaherete başvuracak. Adli müzahe-
rette, tatbikatta 4 aydan önce adli müzaherette karar alamazsınız. Niye? 
O mahkemenin elemanı yok ki yazacak şeye, Polis Teşkilatına, Polis 
Teşkilatının adamı varsa gidecek araştıracak. Bunun gelmesi, karara 
bağlanması, adli müzaheretin kararının çıkması en az 3, 4 ay, 5 ay, 6 ay 
hatta süren, yani bu yasa birçok konuyu mesela, işe diyelim ki iadesinde 
işçinin ücretinin hesaplanmasında mahkemenin kararını ortadan kaldı-
rıyor. Niye kaldırıyor? Diyor ki ilk fesih, geçersiz feshin yapıldığı tarihten 
itibarenki ücreti esas alacaksın. Bunlar bir yargı güvenliğini, hukuk gü-
venliğini ortadan kaldıran maddelerdir. Dolayısıyla bu yasaya söylenilen 
olumlu kısım dışında hiç katılmıyorum, karşıyım, onu söylemek istedim. 
Teşekkür ederim.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Teşekkür ederiz Ali Bey. Şimdi Mahmut Bey-
lem.

Av. MAHMUT BEYLEM (Adana Barosu)- Öncelikle Talat Hocama 
sunumundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Fakat sunumunda bir ek-
siklik gördüm. Mesela, yıllar itibariyle Türkiye’de açılan dava sayıları-
nı iş yükünü verdikten sonra istatistiki bilgiyi İtalya’daki sisteme göre 
arabulucuyla sonuçlanan davaların istatistiki bilgilerini, yani İtalya siste-
mindeki istatistiklerden dahi haberdar olduk, ancak bir istatistiği eksik 
bırakmış. O da şu: Acaba 2002 yılında yerel mahkemelerde sonuçlanan 
davaların o zamanki 9. Hukuk Dairesi, 21. Hukuk Dairesi ve 10. Hukuk 
Dairesinde yüzde kaç oranında onanıyordu, 2015 ve 2016 yıllarında ye-
rel mahkeme kararlarının yüzde kaçı onanıyor? Bunlara ilişkin bir istatis-
tiki bilgi sunsaydı, istatistiki bilgilerini tamamlamış olacağı kanaatinde-
yim. Çünkü edindiğim bilgiye göre 7. Hukuk Dairesinin şu anda bozma 
kararları yaklaşık yüzde 90’lara yaklaşmış durumda. Bu işçinin kusu-
rundan meydana gelen bir olay değil, Adalet Bakanlığı hâlâ hissiyata 
ve yakınlığa göre atamalar yapılıyor. Hâkimlerine Adalet Akademisi söz 
konusu olmasına rağmen hâkimlere herhangi bir şekilde belli bir ihtisas 
alanına yönlendirip, sırf o ihtisas alanında, yani ihtisas mahkemelerine 
en azından uzmanlaşan hâkimleri ataması gerekirken, kura veya hatır 
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gönül işiyle atamalar yapılıyor. Ben çok iyi biliyorum, bana bir iş mah-
kemesi hâkimi müşteki vekili, sanık vekili diyebilecek konumda. Çünkü 
niye? Daha önce ceza mahkemesinden gelmiş. Adana’da 10 yıl iş mah-
kemesi hâkimliği yapıyor, ticaret mahkemesine gidiyor. Çok iyi bildiğim 
yakın arkadaşım iş hukukunda doktora yapıyor, ceza mahkemesi üyesi 
olarak atanıyor.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Bunun yalnız konuyla ne ilgisi var?

Av. MAHMUT BEYLEM- Şimdi efendim, bunlar tamamıyla Bakan-
lığın kendi hataları, yani olayın hızlandırılması Bakanlığın hatasıyken 
bunu tamamıyla işçinin sırtına bindirmek mümkün değil. Getirilen ta-
sarıyla işçiyi haklarından edelim, işçiyi köle edelim ki köle de edilmez, 
zaten çıkartılan yeni yasayla da eşya konumuna şey yapıldı. Şimdi Rent 
a Worker  … (95.03) şirketler kurulacak, bir sürü yerde göreceğiz. İşçiler 
kiraya verilecek. Bakanlık…

SALONDAN- Öğleden sonra tartışılacak.

Av. MAHMUT BEYLEM- Tamam, onlar öğleden sonra tartışılacak.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Başka sorunuz var mı?

Av. MAHMUT BEYLEM- Şimdi Hocama şunu söylemek istiyorum: 
Hocam, çok iyi bir tespit yaptı. Artık bilirkişileri alt işveren taşeron konu-
muna koydu. Acaba devlet bunca her şeyi özelleştirirken adalet hizmet-
lerini özelleştirmesi daha verimli olmaz mı? Teşekkür ederim.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Teşekkür ederiz. Av. Abbas Bilgili, buyurun.

Av. ABBAS BİLGİLİ (Adana Barosu)- Benden önce konuşan ar-
kadaşlarım arabuluculuğun zorunlu olması konusunda endişelerini dile 
getirmişlerdi, ben de onlara katılıyorum. Ben sadece arabuluculukla ilgili 
daha önce de eleştirmiştim, Hocam hatırlayacaktır Milli Komite Toplantı-
sından, işe iade davalarının arabuluculukla bağdaşmadığını düşünüyo-
rum. Çünkü iş güvencesi ve işe iade davaları bir alacak davası değil, işe 
iade davalarındaki arabuluculuğun sadece ve sadece işçinin işe başla-
tılıp başlatılmamasıyla sınırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer işe 
başlatılıp başlatılmama konusunun dışına çıkıp da parasal pazarlığa dö-
nüşürse, artık o bir işe iade olmaktan çıkar. Bu durum uzun yıllar sonra 
elde edilmiş bir kazanımın ruhunu ve özünü kaybetmek anlamına gelir. 
Ondan sonra işe iade ve iş güvencesi kavramı kalmaz. Bu nedenle ben 
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Hocam paylaşır mı bilmiyorum, işe iade davalarında sadece işe baş-
latılıp başlatılmaması konusunu tartışma konusu, arabuluculuk konusu 
olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Teşekküre deriz Abbas Bey. Şimdi Ahmet 
Sevimli arkadaşım.

Yrd. Doç. Dr. AHMET SEVİMLİ (Uludağ Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi)- Hocama teşekkür ederek başlıyorum ben de, taslağın çalışma 
aşamasında bulunması itibariyle Hocama merak ettiğim iki nokta var, 
onu sormak istiyorum. Birincisi, ticaret hukukunun iş hukukuna tecavüz 
diyebileceğimiz birtakım sonuçları olan kanunlaştırmaları oldu. Bunlar-
dan biri de eskiden iş mahkemelerinde görülmekte olan rekabet yasağı 
davalarının artık ticaret mahkemelerinde görülüyor olması. Böyle bir fır-
sat doğmuşken acaba hani tekrar iş mahkemelerinin görev alanına alı-
nabilir miydi, bu tartışıldı mı? Diğeri de çok tartışma götüren bir mesele 
olması itibariyle belirsiz alacak davasıyla ilgili bu kanuna özel bir hüküm 
konulması, örneğin işçi alacakları belirsiz alacak davası olarak kabul 
edilir gibisinden bu tartışıldı mı? Teşekkür ederim.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Teşekkür ederiz Ahmet Sevimli’ye, şimdi 
bunların cevabını Talat kardeşim verecek, ama iki dakika bir şey söyle-
mek istiyorum. Sorularda enteresan bir şey var. Bu kanun içinde mürur 
zamanın ne alakası var veya iş güvenliğinin ne alakası var gibi sorular 
geldi. Gerçekten son zamanlarda çıkarılan torba kanunlarda her şey 
var. Bir salata gibi zaten onlar, içine havuç da koyuyorlar, enginar da 
koyuyorlar, kıvırcık da koyuyorlar. 10 senedir böyle bir kültür gelişti, tor-
ba kanun, dolayısıyla hangi değişikliğin hangi kanun içinde yer aldığını 
bilmek mümkün değil. Bu da onlardan biri olacak. Şuraya geleceğim: 
Bundan 2000 sene önce Roma’da M.Ö. 90 yılında o zamana gelinceye 
kadar bu tür kanunlar yapmak adet haline gelmiş ve bunlara lex saturai 
… (99.16) deniliyor. Yani karmaşık kanunlar. Fakat bu öyle bir enflasyo-
na ulaşmış ki o zamanın mayistraları yasaklamışlar bunu, bunu kanun 
yapma ahlâkına aykırı bir teknik olarak niteleyerek yasaklamışlar. Ara-
dan 2000 küsur yıl geçiyor, biz o yasaklanan şeyi hâlâ devam ettiriyoruz. 
Takdirlerinize arz ediyorum. Söz Talat Canbolat’ta.

Prof. Dr. TALAT CANBOLAT- Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Şim-
di bazı şeyleri düzeltmem lazım. Bunlardan biri bu bir torba kanun de-
ğil, ama Hocamın torba kanunlara yönelik eleştirilerine aynen katılırım. 
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Şimdi gerçekten son dönemde bir önceki yanılmıyorsam 6552 sayılı Ka-
nunu ben oturdum, saydım 72 kanunda değişiklik yapılmış. Bunlara yö-
nelik eleştiriler haklı olabilir, ama bu kanunun adı İş Mahkemeleri Kanun 
Tasarı Taslağıdır. Değişikliklerin tamamı da İş Mahkemeleri Kanununda 
yapılan ve olması gereken değişikliklerdi. Şimdi tek tek söyleyeceğim, 
ne alaka dedi. Şimdi Sayın Ali Şen dedi ki: “Bilirkişilik Kanunu gibi Ara-
buluculuk ayrı kanun yapılsın” Yapıldı zaten, Bilirkişilik Kanunu gibi ayrı 
bir Arabuluculuk Kanunumuz var, 2012 yılından beri de yürürlükte. 6325 
Sayılı Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu. İş Mahkemeleri 
Kanunuyla ne alakası var? Şu alakası var: İş davasında arabulucuya 
başvuruyu zorunlu tutuyorsanız, bir dava şartı olarak düzenliyorsanız 
tabi ki bunu İş Mahkemeleri Kanununda yapacaksınız. Çünkü siz buraya 
iş hâkimine ve iş yargılamasına diyorsunuz ki davayı kabul edebilme ko-
şullarından biri önce dava dilekçesinin altında arabulucu tutanağını gö-
receksin, yoksa reddedeceksin. Bunun yeri İş Mahkemeleri Kanunudur. 

 İki, bu kanunun hazırlaması çok geniş komisyonla yapılmıştır. 
Türkiye Barolar Birliğinin temsilcisi de komisyon üyesidir ve gelmiştir, 
tüm çalışmalara katılmıştır. Dahası, Arabuluculuk Kanunu yasalaşırken 
de şimdi ben şunu görüyorum değerli arkadaşlar: Şimdi bir kesim iste-
mezük zihniyetiyle hareket ediyor, ne olursa olsun biz her şeye karşıyız, 
tipik bir Çarşı Grubu. Şimdi de burada denildi ki biz bu dönemde hiçbir 
kanun çıkarılsın istemiyoruz, faydalı tarafı da olsa istemiyoruz. Yani ben 
çok net konuşurum, istemezük zihniyeti. Kanunun eksik tarafları varsa 
buyurun eleştirin, hep beraber katkı vermeye çalışalım, yanlış olan yer-
lerini düzeltelim. Ben de konuşmamda birçok eleştiri yönelttim. 

 Şimdi ikinci sorunuz sizden başladığım için: Fesih tarihi esas 
alan bir sistem yargı güvenliğini zedeliyor. Değerli arkadaşlar, bir ala-
cağı rakamsal olarak belirleyecekseniz sistemsel olarak mecbursunuz 
o tarihteki rakamı belirlemeye. Siz önünüzde iki sistem var: Ya şimdiki 
gibi bir başvuru, başvuru alınmadığı takdirde alacakların o tarihe göre 
belirleneceği ve ikinci davanın açılacağı bir sistem ki benim düşüncem 
şu şekilde: Mevcut sistemde işe almama tazminatını hâkimin rakamsal 
olarak belirlemesi gerekiyor. Nitekim ilk davalarda rakamsal olarak be-
lirlendi, ama ardından Yargıtay dedi ki: “Bu uzun sürüyor, bu hâkimin 
işini uzatıyor. Kanunda da 4 ay içerisinde bunun bitirilmesi gerekiyor. Bu 
nedenle biz rakamsal belirlemeyelim, sonraki ileride almadığı takdirde 
çıkan uyuşmazlıkta atalım” diye yargı kararıyla rakamsal belirlenmekten 
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çıktı. Soruların genelinde Yargıtayın içerisinde bulunduğu içtihat mah-
kemesi özelliği gözden kaçırılıyor. Anlaşılan uygulama Yargıtay’ı mevcut 
haliyle kabul etmiş. Bakın, hepimiz burada büyük bir kesim hukukçuyuz, 
içimizde akademisyen, hâkimi, avukatı var. Arkadaşlar, şu an Yargıtay 
içtihat mahkemesi görevi yapmıyor. Hangi kanunun hangi maddesinin 
nasıl anlaşılacağını genel ilkeler koymak yerine yerindelik denetimi ya-
pıyor, hâkimin takdir yetkisine karışıyor ve bilimsel gelişmelerde çok 
önemli bir engelle karşılaşıyoruz. Zaman zaman soru soruyorlar, soruyu 
izah ediyorsunuz akademik yönden, “Hocam, Yargıtayın görüşü ne, onu 
söyle” deniliyor. Çünkü Yargıtayımız belki kendi içerisinde bulunduğu 
durumdan da farkında, hâkime hayır diyor, senin buradaki takdir yetkini 
öyle değil, şöyle şöyle yapacaksın veya içine nasıl bir bilirkişiliği oluş-
turacağına bile şu şu alanlarda uzmanlardan oluşan bir bilirkişiden bir 
rapor alarak karar vereceksin, şurada şunu kabul edeceksin, burada 
bunu. Bu içtihat mahkemesi değil arkadaşlar, bu bölge adliye mahkeme-
si, yani istinaf, çünkü istinafta bu anlamda karşı olanlar var, taraf olanlar 
var. Ben istinafın gelmesinin taraftarıyım, ama nasıl oluyor? Yargıtaydaki 
tüm karışıklığı alıp istinafa atmanın yeni birtakım karışıklıklara sebebiyet 
vereceği düşüncesindeyim, o anlamda endişem var. Şimdi Sayın Abdi 
Pesok’un sorularını da bu anlamda önemli ölçüde cevaplamış oldum. 
Niyazi Acar Milli Komitenin sempozyumunda söylediği, Niyazi Bey çok 
geniş bir konuşma yaptı. Ben de vardım o toplantıda ve şunu da söyledi: 
Yani “çok görüş geldi, biz bunları değerlendiriyoruz, şu şu maddelerde 
biz yeniden bunu eleştiriler doğrultusunda kaleme alacağız.  Varsa ilave 
görüşleriniz onları da bildirin” şeklindeydi. Ben bahsettiğiniz, yani başlı-
ğına karşı diğerlerine şeklini bilmiyorum, hani onun sorusunun cevabını 
ben o anlamda veremem. 

Abdi Bey de “zorunluluk iş mahkemesinde ne alaka” dedi. Yani ara-
buluculuk ne alaka, arabulucunun zorunlu olması İş Mahkemeleri Ka-
nununda yeri nedir? Değerli arkadaşlar, bu kanun İş Mahkemeleri Ka-
nununda ve iş yargısında dava açmadan önce arabulucuya başvuru ve 
ilk toplantının yapılma zorunluluğunu getiriyor, dolayısıyla yeri tam da 
İş Mahkemeleri Kanunudur. Bunun dışındaki arabuluculuk sisteminin 
çalışması Arabuluculuk Kanunundadır. Fakat iş arabuluculuğu ayrı bir 
uzmanlık gerektirdiği için buna yönelik değişiklikler de Arabuluculuk Ka-
nununda yapılıyor. İşte uzmanlar için ayrı bir sicil tutulacak.
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Şimdi Ali Bey dedi ki: “Biz Türkiye Barolar Birliği Emek Platformunda 
da tartıştık. Buna hep kökten karşıyız” Türkiye Barolar Birliğinin böyle 
bir görüşünü ben bilmiyorum, nereden çıktı, bunu da sormak istiyorum. 
Şimdi Barolar Birliğinin temsil yetkisini Kürşat Beye verip vermediğini 
ben bilmem, hangisi kendi arasında konuşacak, onu da bilmem, ama ilk 
defa Barolar Birliğinin Emek Platformunun Danışma Kurulu Toplantısına 
ben de davet edildim. Orada da aynı şekilde söyledim. Konuşmacıların 
önemli bir kısmı, büyük bir kısmı, hatta tamamına yakını karşı çıktılar, 
Kürşat Bey de karşı çıktı, doğrudur, ama bu karşı çıkışı oradaki toplantı-
nın dışında Barolar Birliğinin resmi görüşü müydü, onu ben bilmiyorum, 
ama biz iki hafta önce Ankara’da sırf arabuluculuk konusunda üç gün-
lük uluslararası sempozyum yapıldı. Bunlardan birinin iş arabuluculu-
ğunun moderatörü bendim. Barolar Birliğinin temsilcisi hem kayıtlara 
geçen konuşmalarında, hem sonraki konuşmalarında dedi ki: “Hocam, 
biz Barolar Birliği olarak 6325 sayılı kanun çıkarken arabuluculuğa baş-
langıçta kökten karşıydık. Bu görüşümüzü dile getirdik” Çünkü orada 
Bakanlık temsilcileri dedi ki: “Biz bu işi başta Barolar Birliğiyle yapmak 
istedik. Hatta arabuluculuk ofislerini adliyede açmak yerine barolarda 
açmak istedik ve Barolar Birliğine dedik ki barolar üstlensin bunu” Teyit 
etti, “evet, ama biz o zamanlar arabuluculuğa tamamen karşıydık. Fa-
kat şimdi biz arabuluculuk eğitimleri veriyoruz, arabuluculuk sertifikası 
veriyoruz, biz bunu destekliyoruz. Birçok meslektaşlarımız da buradan 
eğitim alıyorlar, arabuluculuk yapıyorlar. Bu kapsam içerisinde iş mah-
kemelerinde zorunlu arabuluculuk getiriliyorsa ve bunu destekleyecek 
benim size söylediğim işçinin de bir avukatla temsilini önemsiyoruz ve 
avukatla temsil zorunluluğunu Barolar Birliği olarak üstlenmeye hazırız” 
Aynen kayıtlara geçti, görüşü budur. Bu Barolar Birliği adına söylenmiş-
tir, ben de bunun için burada söyledim. Bu konuda çalışmaya da hazırız 
dedi. Yani söylediğiniz gibi işçi bir avukat istediğinde sulh hukuk mah-
kemesinden adli yardım istedi, bunun yargılamayı uzatabileceği, vesa-
ire, ama “Barolar Birliğinden CMK gibi bir sistem benimsenir, Barolar 
Birliğinden istendiği zaman direkt kendisine bir avukat gönderebiliriz” 
dedi. Bunu dolayısıyla ben bu haliyle aktarmak durumundayım.

Mahmut Bey, ben vallahi Bakanlık temsilcisi falan değilim. Benim 
böyle yargıyı özelleştirmek özelleştirmemek gibi ne bir yetkim var, ne bir 
görüşüm var, ne bir farklı şey, sorunun muhatabı ben değilim.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Kendi görüşü olarak.
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Prof. Dr. TALAT CANBOLAT- Hayır, bana sonunda özelleştirmeyi 
düşünür müsünüz gibi bir soru sordu. Sonunda da istatistiklerin eksik 
olduğu kanaatinde de değilim, ben istatistikleri gayet güzel yansıttığımı 
düşünüyorum. Sizin bahsettiğiniz Yargıtayın bozma oranlarının bununla 
ne alakası var? Biz Yargıtay Kanunu hazırlamıyoruz ki yani bana böyle 
soruyorsunuz ya.

MAHMUT- …(Anlaşılamadı)

Prof. Dr. TALAT CANBOLAT- İlave edersek zaten benim ortaya koy-
duğum tablonun daha da vahameti ortaya çıkmış oluyor. Ortalama 417 
gün değil, bunun iş yargısındaki dava sürecinin belki 500-600’ü geçti-
ği oluyor. Bu da zaten ben o istatistiklerle hangi ortamda hazırlandığı, 
ne yapılmaya çalışıldığını verdim. Beni o anlamda destekliyor. Benim 
elimde o istatistikler yok, bir de ihtiyaç görmedim. Ulaşabilirim onlara 
da, ama söylediğinizde haklısınız. O da şunu gösteriyor: Mevcut sistem 
içerisinde bir sıkıntı var arkadaşlar, eğer 7. Hukuk Dairesinin söylediği-
niz gibi yüzde 90’lara yaklaşan bir bozma oranı söz konusuysa, bu da 
başka kanunların da gözden geçirilmesini gerektirir.

Abbas Beyin görüşü işe iade davalarının arabuluculukta sadece işe 
alıp almama yönüyle mümkün olduğu, parasal değerlerinin tartışması-
nın isabetli olmadığı değerlendirilebilir. Lakin ben sistemi bir bütün ola-
rak görüyorum. Nasıl ki mahkeme kararından sonra taraflar yine gidip 
gitmeme ve buna bağlı sonuçlar varsa bizim düşüncemiz iş yargının 
hızlandırılmasında hem işe alıp almamayı, alacaksa ya da almayacak-
sa neler ödenecekse, bunu bir sistemin içerisinde ve sadece işe iade 
olarak da değil. Peki, tamam, almayacağım, bunu ödeyeceksin, benim 
tazminatım da var, kıdemim de var, fazla mesaim de var deyip, tüm işçi-
lik alacaklarının oradan bir el sıkışarak sonuçlanması şeklindedir.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Ben de bu konuda Talat Bey gibi düşünü-
yorum.

Prof. Dr. TALAT CANBOLAT- Ahmet Beyin evet, özellikle haksız re-
kabet veya rekabet yasağı sözleşmesine dayalı davalar gündeme geldi. 
Biz bunu orada da önerdik. Fakat bu biliyorsunuz birkaç defa hukuk 
genel kurulu kararına konu oldu. Yasal düzenlemeye bu anlamda bu 
komisyonda müdahale edilmesi halinde işin ticaret bölümünün de ko-
misyona davet edilmesi ve daha onların görüşünün alınmadan bura-
da bu komisyonun bir bypass yapmasının doğru olmayacağı yönünde 
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değerlendirildi. Belirsiz alacak davasına yönelik bunlar belirsiz alacak 
olur şeklinde bir hükmü isabetli bulmuyorum. Şimdi biz bir kanun yapı-
yoruz, bunu uygulamacılara bırakıyoruz. Sonra yanlış değerlendirmele-
ri kanunla düzeltmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. HMK’daki 
belirsiz alacak davası son derece açık, net, gayet de uygulanabilir bir 
vaziyettedir. Bu içtihat meselesidir, kanun değil. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Teşekkür ederiz. Şimdi bir ikinci beş, önce 
sizden alacağım. Buyurun. Özlem Kenan, Feride Tokcan, bir kişi daha, 
Hacer Tuna. Evet, İhsan Berkan, buyurun.

İHSAN BERKAN- Öncelikle Hocamıza çok teşekkür ediyorum. An-
kara’daki Çalıştayda ben de vardım, çok verimli bir Çalıştay oldu. Ora-
da da katkılarını Hocamızın gördük. Şimdi 11-13 Mayıstı yanılmıyorsam, 
Bosphorus Otelde Uluslararası Arabuluculuk Sempozyumu vardı. Ora-
da da Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Metin Feyzioğlu bu işin barolar 
vasıtasıyla yapılması halinde biz talip olduğumuzu, tevzi de yapabilece-
ğimizi, eğitimleri de barolar olarak biz üstlendiğimizi, verebileceklerini 
söylediler. Onu teyit etmek için öncelikle belirtmek istiyorum.

Hocam, sorum şu: Aslında bir teknik soru, ama hemen şunu da be-
lirtmemde fayda var: Arabuluculuk eğitimleri sırasında benim ilk aklıma 
gelen şuydu: Bu eğitimleri sadece arabulucuların değil, avukat meslek-
taşlarımızın özellikle almasının çok yararlı olduğunu düşünmüştüm. Hâlâ 
da aynı görüşteyim ve arabuluculukla bağdaştırmak anlamında Avukat-
lık Kanunu 35.a maddesini beraber değerlendirmek gerekir diye düşü-
nüyorum. Yani çok yabancı bir kavram değil arabuluculuk aslında mev-
zuatımıza, sadece isim olarak arabuluculuk tercih edilmiş. Sorum şu: 
“Zorunlu arabuluculuk” ifadesi yerine Ankara’daki Çalıştay sırasında da 
ifade edildiği gibi “ilk oturuma katılma zorunluluğu” başlığı getirilmesini 
nasıl görürsünüz? İkincisi, her iki tarafın da avukatla temsili halinde -ki 
arabuluculukta normal şartlarda avukatın katılma zorunluluğu yok- hatta 
asillerin katılması, duyguların tanıtılması, yönetilmesi ve bir noktaya va-
rılması anlamında çok daha yararlı, ancak hak kaybı olmaması, hakların 
sorulması anlamında her iki tarafın da avukatla temsili halinde 6325 sa-
yılı Hukuk Uyuşmazlığında Arabuluculuk Kanununun 18. maddesinin 3. 
fıkrasında belirtilen icra edilebilirlik şerhini mahkemeden almak yerine 
iki avukatın imzalamasının yeterli olması konusunda ne düşünüyorsu-
nuz? Teşekkür ederim.
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Prof. Dr. CAN TUNCAY- Teşekkür ederiz. Özlem Kenan.

Av. ÖZLEM KENAN (Adana Barosu)- Hocam, çok kısa bir sorum 
olacak. Kanunun ilk çıktığı dönemlerdeki Yargıtay kararlarını hatırlaya-
mıyorum. Ancak işe iade davasının boşta kalan süre ücreti ve işe baş-
latmama tazminatı rakamsal olarak ifade edilmesi durumunda bunun 
yargılama giderine yansıması nasıl olacak? Özellikle şu an matbu olarak 
hükme esas alınan vekâlet ücreti nispi olarak mı hesaplanacak? Teşek-
kür ederim.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Evet, Necdet Tokcan.

Av. NECDET TOKCAN (İstanbul Barosu)- Hocam, ben de size te-
şekkür ederim, bizi aydınlatıcı bir sunum yaptınız.  Tabii çok tartışmalı bir 
yasa, herkes bir tarafından karşı çıkıyor. Ben şimdi tabloyu şöyle özetle-
mek istiyorum: Milli Komite Toplantısında çeşitli kategorilerde sunumlar 
vardı. Biri Sayın Hocalarımızın sunduğu yasayı değerlendirmeleri vardı. 
Yabancı konuklarımızın kendi ülke deneyimlerini aktarmaları vardı. En 
son oturumda da Yargıtay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 
Çalışma Müsteşar Yardımcısı ve sosyal taraf, konfederasyon temsilcileri 
vardı. Şimdi benim buradan çıkarttığım sonuç şuydu: İşveren temsilcisi 
dışında herkes bu yasaya karşı. Şimdi siz tabii ki komisyonun içinde bir 
kişi olarak yasayı, yani belirli eleştirileriniz olmasına rağmen sahipleni-
yorsunuz yasayı, ama şöyle bir durum var: Oradaki en sert tepki toplantı 
Milli Komitede gösterenlerden biri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı çok sert bir tepki gösterdi. Kendi Bakanlığın, 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısına “bizi arasaydınız, sorsaydınız, 
filan” gibi böyle nezaket belki sınırlarını aşan belki bir tepki gösterdi. 
Şimdi burada tabii bu yasanın oldu-bittiye getirilerek ki orada hemen 
sunulması gibi bir şey var, çeşitli sıkıntılı hükümler içeriyor. Onun için 
bunun bir aklıselimle biz yaptık oldu mantığından çok sosyal tarafların 
daha derinlemesine görüşlerini alıp, eğer bir sosyal barışı sağlayacaksa 
hem uyuşmazlıkları aza indireceğiz, yargılama süresini aza indireceğiz, 
ama bir taraftan da tarafların tatmini meselesi var. Şimdi Adalet Bakanlı-
ğı Müsteşarı, Genel Müdürü çıktı dedi ki: “İşverenler bu helalleşmek is-
tiyorlar” Bu 10 yıl zamanaşımı elbet helal, helalleşmek isteyen insan bir 
insanın hakkını teslim eder, helalleşir. Helalleşmenin mantığında bir hak 
varsa ortada, hakkı ortadan kaldırma, eksik ifada bulunmamak gerekir.
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Şimdi dolayısıyla zamanaşımı meselesinde böyle bir iktidardan özel-
likle dinsel temalı bir basınç var. Yani helalleşme kültürü hukuk çerçe-
vesinde bir değerlendirme değildir, hukuk düzleminde bir değerlendir-
me değildir, dinsel temalı bir değerlendirmedir. Onun için bunun çok 
kabul edilemez bir yaklaşımdır. Siz de buna katıldınız, dediniz ki 2 yıl, 
siz çünkü yılda 600 rapor hazırlayacak düzeyde bilirkişilik ortamının içi-
ne girmiş, dosyaları, pratiği bilen bir insansınız. Dosyalar 5 yıldan önce 
alacak davaları sonuçlanmıyor, bir de zamanaşımı meselesi biliyorsu-
nuz nereden başlayacak, kısmi davada kısmi dava kadarı keser zama-
naşımı meselelerinden özellikle fazla çalışma alacakların tamamı kuşa 
dönüyor ıslahtan sonra yapılan zamanaşımı itirazlarıyla. Biri bu mese-
leye eğer yaklaşılacaksa, belirsiz alacak davasındaki gibi kısmi dava 
alacağın tamamı bakımından zamanaşımı keser gibi bir hükmü oraya 
koyarsanız, zamanaşımını bir seneye indirin. Bir senede açsın insanlar 
davasını diyebilirsiniz.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Toparlar mısınız?

Av. NECDET TOKCAN- Toparlıyorum Hocam. İkincisi, bu kesinlik 
sınırı meselesinde siz genel kurullarla iş hukukuna ilişkin bir tek orada 
genel kurulları ayrıksı tuttunuz. Ancak daha önemli davalar var. Grev ya-
saklarına ilişkin özellikle işletme düzeyinde Türkiye’nin birçok bölgesini 
kapsayan yetki itirazlarına ilişkin davalar önemli, bunları yerelden çıkart-
mak lazım. Yüksek yargı bu anlamda Ankara’da daha güvenceli hâkim-
ler ve yerelin etkilerinden uzaklaşmış hâkimler olarak bu konularda daha 
objektif karar vereceklerdir. O açıdan istinafların alanından çıkartıp, bu 
konuya tekrar sıçramalı temyiz olabilir, istinaftan sonra temyiz olabilir. 
Bu arada tabii ben başlangıçta söyleyecektim, benden önce konuşan 
meslektaşların görüşlerine katıldım. O açıdan tekrar olmasın diye bunu 
bir daha ifade etmek istedim. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Teşekkür ederiz. Deniz Aktaş.

Av. DENİZ AKTAŞ (İstanbul Barosu)- Ben arabuluculuk uygulama-
sının bir bütün olarak iş yargılamasına ve 4857 sayılı Kanuna kavramsal 
olarak aykırı olduğunu düşünüyorum. Şöyle, malumunuz olduğu üzere 
İş Kanununda 1475’te, 4857’de mutlak ve nispi emredici hükümler bu-
lunmaktadır. Nedir bunlar? Örneklendirelim: Mutlak emredici hüküm ola-
rak kıdem tazminatı miktarının belirlenmesi hususu işin giydirilmiş brüt 
ücreti çarpı işyerindeki kıdemi şeklinde tespit edilir. Bunun üstünün de, 
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altının da belirlenmesi mümkün değildir taraflarca işçi ve işveren tara-
fından ve toplu iş sözleşmesinde. Nispi emredici hükümler açısından 
değerlendirirsek, işte ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacağı, hafta 
tatili, genel tatil ücreti alacağı, vesaire, bunlar kanunda asgari haddi be-
lirtilmiştir, ne şekilde ödeneceği, ne şekilde tespit edileceği belirtilmiştir 
ve fakat üstüne tarafların anlaşmalarıyla çıkılabilir. Şimdi arabuluculuk 
uygulamasıyla kanunda, 4857’de tarif edilmiş olan ve işçilerin lehine 
tarif edilmiş olan bu nispi ve mutlak emredici hükümlere bir tecavüzün 
yolu açılmamakta mıdır? Sorum bundan ibaret.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Teşekkür ederiz. Av. Hacer Tuna.

Av. HACER TUNA- Çok teşekkür ederim. İstanbul Barosu avukatı-
yım. Ben öncelikle Hocama çok teşekkür etmek istiyorum iki nedenle; 
birincisi bu konuda güzel sunumu nedeniyle, ikincisi de o kadar neta-
meli ve sorunlu bir kanunu bizim karşımızda bütün eleştirileri dinlemek 
için karşımızda bulunduğu ve bunları sabırla dinlediği için çok teşekkür 
ediyorum. Bu konuşmalarımızın, bu eleştirilerimizin umarım kanunun 
netleşmesi aşamasında dikkate alındığını ve doğru bir yasa çıkarılması-
na katkıda bulunduğunu görmek de bizi çok sevindirecek.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Hacer, bir dakika, bir şey söyleyeyim. Şimdi 
bu konu üniversitelere de soruldu, bize de hukuk fakültesi olarak ko-
nunun uzmanlarından görüş istendi. Biz de Adalet Bakanlığına görüş 
bildirdik. Herhalde birçok üniversite, yani konu tartışılıyor.

Av. HACER TUNA- Çok tartışılıyor ve çok sorun var. Ben şimdi hızlı 
hızlı sorularımı sormak istiyorum. Bir açıklama yapmak istemiyorum. İlk 
sorum şu: Şimdi bu kanundan önce pek çok kanun çıkarıldı biliyorsu-
nuz. Mesela, işe iade davası çıkarılırken hepimiz, işe iade davalarıyla il-
gili karar çıkarılırken hepimiz dedik ki işe iade zorunlu olmalı, dava süre-
since işe başlatılıncaya kadar tüm haklar işçiye ödenmeli, bu bir sorun 
olacaktır dedik. Örgütlenme özgürlüğüyle ilgili kanunlar çıkarken bu ör-
gütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalı dedik. Hak grevi 
mutlaka yasalara girilmeli, korunmalı dedik. Hâkim güvencesi mutlaka 
kanunlarda uygulamada düzenleme altına alınmalı dedik. Yani sisteme 
ilişkin çıkarılan çok daha önceki kanunlarda pek çok eleştirilerimiz vardı 
ve bunların hiçbiri dikkate alınmadı. İşe iade zorunlu olmadı, hepimizin 
söylemesine rağmen 4 aylık sürede imkânsız karar çıkamaz dedik. Bu 
yasada korundu ve şimdi geldik kanunda şimdi denildi ki artık davalar 
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çözülmüyor, davalar bitmiyor. Ne yapmamız gerekir? Şimdi ben dönü-
yorum diyorum ki yeni bir kanun aramanıza ya da şey yapmanıza gerek 
yok. Yani güzel bir şey evet, yargının hızlandırılmasını sağlamak ve bu 
nedenle bir çözüm düşünmek güzel, ama lütfen geriye dönelim ve işe 
iadenin zorunlu olması, 4 aylık ücret yerine tüm yasa, yani tüm yargılama 
süresinceki hakların ödenmesi gündeme gelmeli, örgütlenme özgürlü-
ğünün önündeki engeller kaldırılmalı, hak grevi yasalara girmeli, hâkimin 
güvencesi mutlaka sağlanmalı ki hâkimler, o uzman hâkimler korunmalı, 
o hâkim oradan oraya atanmamalı. Bunlar sağlandığında ben zaten yar-
gının hızlanacağı kanısındayım. Acaba siz bunları bu şey aşamasında, 
bu kanun aşamasında düşündünüz mü, bu konuda öneriler geldi mi? 

İkincisi, arabuluculukla ilgili arabuluculukta sorun çözümlendi mi? 
Yeniden dava açılamaz hükmü getiriliyor. Bu arabuluculukta verilen ka-
rarlar kesin anlamına mı geliyor? Çünkü arabuluculukla ilgili çalışmış ar-
kadaşlardan bildiğim kadarıyla uluslararası düzeyde arabulucu kararları 
kesin hüküm niteliğinde değil, bu dava açılamaz hükmü hak arama öz-
gürlüğünü engelleyen bir hüküm mü? Bu konudaki görüşünüzü merak 
ediyorum.

Bir başka şey: Şimdi arabuluculukta avukat zorunlu olmalı. Evet, iş-
çinin yanında avukat olmalı, ama biz bu davaları çözerken bir avukat 
olarak -ben arabulucu olmayı da hiç düşünmüyorum- biz müvekkilimize 
şunu mu diyeceğiz: Anlaş arkadaşım, çünkü bu davalar en az 3-4 yıl 
sürüyor. Bu kararlar davanın sonucunda mahkeme, Yargıtayın kararları 
ne çıkacağını kestirebilmemiz çok mümkün olmuyor. Yani hukukta birlik 
söz konusu değil, üstelik bu sürede işverenin çeker giderse, paranı da 
alabilme olanağın yok. İsterse işvereninin yatı olsun, katı olsun, ama 
şirket masa, sandalye kaldığında hiçbir şey alamıyoruz. Yani biz siste-
min kendisini işçiye, yani bunu söylemek doğru mu bilmiyorum, ama bir 
tehdit olarak mı sunacağız? Anlaş, bir an önce anlaş mı diyeceğiz? O 
zaman şimdi bakın, benim bir vakam söz konusu.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Yetmez mi artık? Anlaşıldı.

Av. HACER TUNA- Hayır, hemen yok, onu soracağım. Yani bu ne-
denle avukatıyla, yani gabin niteliğindeki bir sözleşme yapıldığında, bir 
arabulucu sözleşmesi yapıldığında avukatla işçi arasında sorun çıkma 
ihtimali ve yeni davalar doğma ihtimaline kadar bunu sormak istiyorum. 
Bir arkadaşım rica etti, son efendim.
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Prof. Dr. CAN TUNCAY- Yok, yeter, sonra dışarıda şey yaparız, te-
şekkür ederim. Evet, buyurun Talat Bey.

Prof. Dr. TALAT CANBOLAT- Teşekkür ediyorum hem sorular için, 
hem de katkıda bulunan arkadaşlarımın katkıları için, sırayla cevap ver-
meye çalışacağım. Sayın İhsan Berkan Tükiye Barolar Birliği başkanı 
Sayın Feyzioğlu’nun bu yöndeki beyanlarını aktardı. Ben de o toplantıda 
vardım, beni teyit ettiler, teşekkür ediyorum. Yalnız bizim sistemimizde 
zaten Avukatlık Kanununun 35.a maddesi iki taraf avukatlarının ve asil-
lerin birlikte hazırladıkları belgelerin ilam niteliğinde olduğunu belirtiyor. 
Şayet arabulucuda da iki tarafta hazır olur da, iki tarafın avukatı da bu 
belgeleri imzaladıkları takdirde Arabuluculuk Kanunundaki icra edile-
bilirlik şerhine ihtiyaç var mı ya da hangi yönde alacak? Şimdi değerli 
arkadaşlar, anlıyorum, ama ikisi bağımsız ayrı kurumlar. Yani siz dava 
açmadan ve arabuluculuk müessesesini işletmeden önce Avukatlık 
Kanununun 35.a maddesini zaten çalıştırabilirsiniz. Bunda hiçbir engel 
yok. Siz müvekkilinize arabuluculuk yerine diyebilirsiniz ki karşı tarafın 
avukatını arayıp, biz oturalım, 35.a’yı çalıştıralım, birlikte tutanağınızı tu-
tarsınız. Bu ilam niteliğindedir, taslak bunu engellemiyor. Burada hiçbir 
problem yok. Her aşamada bunu yine yapabilirsiniz. Ancak Arabulu-
culuk Kanunu kapsamında ve bu kanun kapsamında bir arabulucuya 
gidildikten sonraki yapılan arabulucu huzurundaki tutanak 35.a değildir. 
İki tarafın avukatının olması da bunu değiştirmez. Zaten sonuç itiba-
riyle ikisi de ilam hükmü niteliğindedir. Ayrıca avukatlık hukuku gereği 
zorunlu olması dahi avukatın müvekkilini aydınlatma yükümlülüğü ge-
reği arabuluculuk konusunda bilgi vermek ve müvekkilinin bu yöndeki 
iradesini sorması gerekir. Avukatın temel görevlerden biridir uzlaştırma 
zaten. Uyuşmazlığın da en hızlı ve masrafsız şekilde sonuçlanması için 
müvekkilini bilgilendirecektir. 

Özlem Kenan: “İşe iade davalarının rakamsal olarak belirlenmesi na-
sıl olacak” diye bir soru sordu. Şimdi şunu kabul ediyorum arkadaşlar: 
İşe iade davaları konusunda Türkiye’de yeteri kadar bir tecrübe ve bilgi 
birikimi oturdu, bu işe iade davalarını baştan sona sıfırdan yeniden ya-
zalım. Ben sunumumda da söyledim, ben bunu komisyonda da ilettim. 
Fakat denildi ki bu bir İş Kanununa yönelik ya da işe iadeye yönelik 
bir çalışma değil, bunu Çalışma Bakanlığı ayrı olarak yapacak. Biz iş 
mahkemelerinin hızlandırılmasına yönelik olarak bir çalışma yapıyoruz. 
Burada da şu ön plana çıktı: Mevcut durumda işe iade davalarında mat-
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ruşka gibi iç içe üç-dört davanın açıldığı ve bakıldı ki zaten tazminat-
ların rakamsal olarak belirlenmesi ilk halinde de vardı, ama Yargıtayın 
bir içtihadıyla bu yapılmıyor. Onun yerine kanuna konulması halinde, o 
zaman eğer boşta geçen süreyi de bir rakamsal belirleyecekseniz, ile-
rideki müstakbel belki bir ücreti değil, mevcut ücrete göre bir tazmi-
nata dönüştürüldü. Dolayısıyla işçinin yargılama sonunda önünde net 
bir rakam var: Ya bu kadar para toplam olarak alınacak veya işe iade 
alınacak konuya bu açıdan bakıldı. İşe iade davaları baştan sona ya-
zılabilir, yazılması gerektiğini düşünüyorum. Yargının iş yükünün külfeti 
işçiye yüklenemez. Ben sistem olarak ilk çıktığında da söyledim, neden 
boşta geçen 4 ay? Almanya’dan alıyorsunuz, Almanya’da yok böyle bir 
şey, yani yargı geç çalışıyorsa, bir senede karar veriyorsa, iki senede 
karar veriyorsa, bunun yükü devlete aittir. Ya bir işe iade sistemi vardır 
ya da yoktur, ama mevcut Türkiye’deki genel uygulama bunun parasal 
bir davaya dönüştüğü şeklindedir. Tüm avukatlardan, diğerlerinden de 
gelen konuya bu açıdan bakıldı. O yönde görüşler de oldu.

Sayın Necdet Okcan, şimdi Milli Komite Toplantısında sonrasında 
çıkartırım, herkes buna karşıydı işveren dışında, ama sizin konuşmanız-
dan karşı olmadığınız yahut da burada da artık çok o kadar karşı olma-
yanlar da var mı gibisinden bir değerlendirme. Şimdi Milli Komite Top-
lantısında ben de vardım, ama orada taslaktan hiç kimse konuşmadı. 
Daha önemlisi bu zamana kadar Milli Komite geleneğinde tartışmalar 
bölümü vardır. Yani kürsüde birisi kendi görüşünü söyler, ama daha son-
ra katılmayan katılmadığını söyleme fırsatı verilir ya da bir soru-cevap 
bölümü olur. İlk defa herhangi bir soru-cevap bölümü olmadı, sadece 
sunumlar yapıldı ve eleştiriler de sunumu yapanlardan geldi. Eleştirilerin 
bir kısmı haklıydı, bir kısmı da açıkçası arabuluculuk sisteminin bilinme-
mesindendi. Şimdi de aynı yönde bazı eleştiri ya da sorular var. Mevcut 
sistemde 2012’den beri yürürlükte olan bir Arabuluculuk Kanunu var. 
Taslakta dava şartını düzenliyor ancak arabuluculuk müzakerelerinin yü-
rütülmesine ilişkin usul ve esaslar 6325 sayılı Arabuluculuk kanununda 
düzenleniyor. Bu nedenle oradaki düzenlemelerin de iyi bilinmesi gere-
kiyor diye düşünüyorum.

Yani bu yasa oldu-bittiye getiriliyor, biz yaptık oldu mantığı doğru de-
ğil, sosyal devlet tartışır. E tartışılıyor, bu yasanın da oldu-bittiyle gel-
mediğini söylemek zordur. Yasa yapma tekniğinden biri Bakanlık yapar, 
götürüp bunu Meclise gönderseydi bu eleştiriler haklı olurdu. Derdik ki 
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bunu niye tartışmadan direkt Meclise sevk ettiniz? Şimdi burada taslağı 
tartıştığımıza göre oldu bitti ye gelmemiş. Şimdi orada da Niyazi Bey 
çok açıklama yaptı, şimdi ben de söyledim. Birçok madde bu eleştiri-
ler doğrultusunda zaten gözden geçiriliyor. Buradaki katkı mahiyetin-
deki önemli eleştirilerin de dikkate alınacağını ümit ediyorum. Hocam 
söyledi, Türkiye’deki tüm üniversitelere gönderilip resmi görüş istendi. 
Sadece üniversiteler değil, 400 kuruluştan görüş istendi, 300 küsuru 
geldi. Sosyal taraflardan da görüş istendi, geliyor. Tabii ki muhtemeldir 
ve benim beklentim bundan sonra son komisyon bir daha toplanır, bu 
eleştirilerin haklı olan yanları -ki benim de eleştirilerim var- ki ardından 
sorunuzda zamanaşımını dile getirdiniz, ben de söyledim. Zamanaşı-
mını biz komisyonda görüşmedik, komisyondan çıkmış bir madde de 
değildi. Niye geldi, gelmesinin cevabını ben veremem. İki yıllık bir za-
manaşımını isabetli de bu anlamda bulmuyorum, doğru bulmadığımı da 
görüşlerim olarak dile getirdim. 

Kesinlik sınırı yönünden Sendikalar Kanunundaki işletme itirazları 
gibi davaların da temyize gidilmesi gerektiğini, ben bu işletme itirazının 
çok fazla anlaşılmadığını düşünüyorum. Mevcut sistemimizde işletme 
itirazının temyizine bile gerek yok. Bu kadar da net söylüyorum, ama 
yine önümüze Yargıtay kanunu tanımıyor. Nedir? Arkadaşlar, bizim Ka-
nunumuzda işletme şöyle tanımlanır: Aynı işverenin yetki başvurusunda 
yapıldığında aynı işkolunda birden fazla işyeri olup olmadığı. Şimdi yet-
ki başvurusu üzerine yetkiyi bertaraf etmeye yönelik bu zamana kadar 
işverenler ya girdi-çıktı yaptırıyorlardı sayıyı değiştirmek için geçmişe 
yönelik ya da benim bir işyerim daha var, o da bu işkolunda veya bura-
daki bir işyeri bu işkolunda değildir diye işletme tespit davaları açıyor-
du. Şimdi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki 5. 
madde neyi getirdi? Dedi ki: “İşletme itirazı ve buna yönelik davalar bek-
letici mesele yapılamaz, başvuru tarihinde kayıtlarda ne gözüküyorsa 
budur” Mahkeme ne yapacak? İşveren işyerini tescil ederken hangi iş-
kolunda gözüküyor? Sendika buna göre örgütleniyor. Tam örgütlenmeye 
yetki alacağı, vay o işkolu değilmiş, bu itirazı yapılıyor. Değerli arkadaş-
lar, başvuru tarihindeki kayıtların esas alınacağı bir sistem getirildi ve o 
kadar net yazıldı ki kanun diyor ki: “Bundan sonraki davalarda bekletici 
mesele yapılmaz. Eğer ki dava sonunda işkolu değişiyorsa, o bundan 
sonraki davalarda etkili olur” Yani sen mevcut sisteme göre toplu iş söz-
leşmesini yapacaksın. Hâlâ sendikaların bunun uygulamasının işlerliğini 
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kazandırmak yerine bu tartışmaları bekletici meseleleri yapıp, hâlâ bu 
konu bölge adliye mahkemesine gitsin, Yargıtaya gitsin, bir daha temyiz 
olsun, ben aynı düşüncede değilim. Bu nedenden dolayı eğer bir hata 
varsa bölge adliye mahkemesi o anlamda yeterlidir diye düşünüyorum.

Deniz Aktaş: “Arabuluculuk 4857’ye aykırı” Evet, aykırı, onun için bir 
kanun olarak düzenleniyor. Efendim, nispi emredici ve mutlak emredici 
düzenlemelere tecavüzün yolu açılıyor. Efendim, siz nispi emredici bir 
düzenlemede dava açmama hakkını kullanabiliyorsunuz, davadan fe-
ragat edebiliyorsunuz. Yani sizin bu alacak üzerinde tasarruf hakkınız 
var, tasarruf yetkiniz var. Yani konuyu mutlaka arabulucuya gidince biraz 
sonra en son arkadaşımın söylediği orada işçinin alacağının ne kadar 
az öderiz pazarlığı olarak görülmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. 

Hacer Hanım: “İşe iadeyi zorunlu olan, örgütlenmenin özündeki en-
gelleri kaldıran, hâkim güvencesi olan bir sistemi getirirseniz zaten iş 
yükü azalır. Yani bunlar komisyonlarda hiç mi görüşülmedi, dile geti-
rilmedi” Dile getirildi, görüşüldü, her ortamda da bunlar görüşülüyor. 
Ben size başlangıçta bir tablo çizdim. Dedim ki yargının çok sorunları 
var, bunların tüm sorunlarını böyle bir kanundan beklemeniz yanlış olur. 
Bu hazırlanırken iş yüküne yönelik ışık tutan ne yapabilirizi son derece 
mütevazı bir sorunlara yönelik belki iş yükünü azaltacak bir şeydir, sis-
temsel olarak bunun mutlaka düşünülmesi gerekir.

Arabuluculukta verilen kararlar kesin mi, bu hak arama özgürlüğü-
nü engellemez mi? Engellemez. Verilen karar da kesindir. Daha doğru-
su arabulucu bir karar vermiyor ki. Siz arabulucuya gidiyorsunuz, karşı 
tarafla görüşüyorsunuz ve bir konuda anlaşıyorsunuz ya da anlaşmı-
yorsunuz. Avukatınız da var, anlaştık diyorsunuz veya 35.a’daki hüküm 
niye engellemiyor hak arama özgürlüğünü de bu engelliyor? Zaten var 
olan bir dolu sistemimizin bir parçası, bunlar birazcık sisteme baştan bir 
olumsuz yaklaşımın sonucu olarak görüyorum, ama şunu kabul edelim: 
Evet, arabulucuda da anlaşılsa, bir irade fesadı ortaya çıktıysa, bu ni-
hayetinde bir anlaşma, gayet tabii ki yargılama mahkeme kararının bile 
sonradan iadeyi muhakemenin yapılmış olduğu bir sistem içerisinde hiç 
tartışılmayacak değil. Elbette ki tartışılabilecektir, özellikle bunun bir an-
laşma olması nedeniyle hata, hile ve ikrah gibi iradeyi fesada uğratan 
nedenlerde tartışılır ve gerekirse anlaşma iptal edilebilir. 
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Biz avukat olarak müvekkilimize şunu mu söyleyeceğiz: İşte mahke-
meye gidersen uzun sürer, 5 yerine 3’e razı ol veyahut hiç alamayabilir-
sin, iflas eder. Değerli arkadaşlar, bu da sizin ne konuşacağınıza bağlı. 
Ben size öyle söylemeyin derim. Benim alacağım bu kadar, bunu veri-
yorsan anlaşırım, bu kadar basit. Benim istediğim işçinin alacağına tam 
ve eksiklik olarak bir an önce kavuşmasıdır. Arabuluculukta sonuçlana-
cak en çok dava türü iş kazaları sonunda olan maddi tazminata dayalı 
davalardır. Ben aktüerya hesabı yapıyorum, senede en az 4-5 taraflar 
arabulucu olarak değil, kendiliğinden gelirler. Derler ki biz maddi za-
rarı hemen ödemek istiyoruz, ama neyi ödeyeceğiz? Verileri verirseniz 
size mahkemeye gitseydiniz sizin alacağınız tazminat şudur diye ortaya 
konulur ve yüzde 90’ında işçinin avukatı der ki 80 000 lira mı çıktı, 100 
000 lira verin, avukatlık parası da var, bu işte anlaşalım der. Genellikle 
de o şekliyle anlaşma olur. Yani bizim avukat desteği önermemiz işçinin 
haklarının bilerek arabulucuya gidip gitmemesi ve avukatların da bilerek 
önerilen rakama razı olup olmaması yönünden işçiyi bilgilendirmesidir, 
haklarının ona öğretilmesidir. Yoksa kati surette işçiye psikolojik baskı 
yapılmaması sistemin en önemli özelliğidir değerli arkadaşlar, yani ben 
sistemi bu gözle görüyorum. Yalnız en büyük eleştirim şunu söyledim: 
Toplantıya katılmayanı haklı çıksa bile yargılama giderlerine mahkûm 
etmenin doğru olmadığını, bunun hak arama özgürlüğüne aykırılık ola-
bileceğini düşünüyorum. Bunun dışında sistemin uygun olduğunu dü-
şünüyorum ve arabuluculuk sisteminin de taraftarıyım. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. CAN TUNCAY- Teşekkür ederiz. Yani kısacası arabulucuya 
gitmek dava açma hakkını engellemiyor, istersen dava açarsın, arabulu-
cuda anlaşmazsın, sorun çözülür. Evet, sabahki oturumu böylece kapa-
tıyoruz. Gerek Talat Canbolat’ın bu değerli açıklamalarına, cevaplarına 
teşekkür ederiz, gerek sizlerin katkılarınıza, sorularınıza çok teşekkür 
ederiz. Herhalde bunlar yayınlanacak, bunlar herhalde Adalet Bakanlı-
ğına gidecek ve orada gereken değerlendirme yapılacaktır. Herhalde iyi 
sonuç verecek diye düşünüyorum. Şimdi öğleden sonraki oturum Ercü-
ment Özkaraca’nın “Özel İstihdam Büroları ve Geçici İşçi Çalıştırma”yla 
ilgili 14.00’te başlayacak, fakat 14.00’e 5 kala burada bulunalım. Çünkü 
14.00’te konuşma başlayacak. Onun için herkese afiyet olsun diyorum.

SUNUCU- Öğle yemeğine geçmeden önce hocalarımıza teşekkür 
belgelerini vermek üzere Prof. Dr. Murat Engin’i kürsüye davet ediyorum. 
Yemek servisimiz saat 13.00 itibariyle başlayacak, sahil tarafında ye-
mekler servis edilecek. Herkese afiyet olsun.
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2. OTURUM

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI KANUNUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

SUNUCU- Değerli konuklar, 2. Oturumumuza başlıyoruz. 2. Oturu-
mumuzda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ercüment Özkaraca “Özel İstihdam Büroları”yla ilgili kanun değişikliğini 
değerlendirecek. Biz ilanımızda “Özel İstihdam Baroları Kanun Tasarısı” 
demiştik, ancak daha sonra tasarı yasalaştığından Hocamız kanunun 
değerlendirilmesini, değişikliğin değerlendirmesini yapacaklar. Bu otu-
ruma Av. Abdi Pesok başkanlık edecek, kendilerini kürsüye davet edi-
yorum.

Oturum Başkanı
Av. ABDİ PESOK 

Saygıdeğer hocalarım, saygıdeğer katılımcılar; bugünkü seminerimi-
zin 2. Oturumunu açıyoruz. Yemekten sonra, ama rehavet bana çökme-
di, sizlere de çökmediğini zannediyorum. Zaten sıcaktan rehavet hali-
miz kalmadı. Bugünkü oturumumuzda hukukçuluğunu da, kişiliğine de 
çok beğendiğim, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir dostumla aynı 
kürsüde olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Sayın Doç. Dr. Ercüment 
Özkaraca bu konuda kendisini gösteren yıllardan beri, doktor olduğu 
günden bugüne kadar hakikaten hepimizin dikkatini çeken, saygı uyan-
dıran bir arkadaşımız, her konuyu da çok güzel anlatımıyla tanınmakta-
dır. Hepimiz ders dinler gibi dinlemekten de zevk alıyoruz. Kendisine bu 
başarılarının devamını da diliyorum.

Konuya girmeden evvel Can Hocamızın dediği gibi bir tebliğ anla-
mında değil, ama üç kelime bir şey söylemek istiyorum. Özel istihdam 
büroları diye isimlendirilen geçici iş ilişkisiyle ilgili konuda maalesef artık 
yasalaşma tamamlandı. Bundan sonraki tartışmalarımız hemen ses ge-
tirecek bir ortamdan çıktı. Henüz yasalaşmamış olsa ki başladığımızda 
bu ortamdaydık, belki bazı katkılarımız olurdu, bazı konuları tekrardan 
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dikkate almalarını temin edebilirdik, artık o geçti. Bizim ülkemizde de 
bir kanun bir defa çıktıktan sonra yeniden ele alınması veya düzeltilmesi 
maalesef toplum olarak öyle bir kültürümüz yok. Affedersiniz, ben yanlış 
yapmışım, şunu düzelteyim deme anlayışında olmayan bir toplum ol-
duğumuz için bu konu bir hayli uzayacak, ama bugünden başlayıp ha-
talarını söylememizde, tespit etmemizde olur ya ileride iyi niyetle bunu 
değerlendirmek isteyenler olursa faydası olur kanısındayım.

Ercüment Bey uzun uzun anlatacak, hazırlıklarını biliyorum. Ben üç 
ana konuya değineceğim. Bu yasa düzenlemesi yanlış olmuştur, nokta. 
Neden yanlış olmuştur? Yasamızın 7. maddesine göre geçici iş ilişki-
sinde eskiden var olan işçinin iradesinin alınması, muvafakatinin alın-
ması konusu ortadan kaldırılmıştır. Bu insan haklarına aykırı bir konudur. 
Üçüncü konu: Bütün bunların dışında bu yasanın böyle kalması halinde 
bütün olumsuzlukların dışında zaten örgütlenmesi neredeyse sıfırlan-
maya gelmiş olan işçi sendikalarının elindeki örgütlenmeyi de ortadan 
kaldıracaktır. Neden kaldıracaktır? Diğerlerinin izahı kendi içinde mün-
demiçtir, ama burada yüzde 25 oranında geçici iş ilişkisiyle istihdam 
etme imkânı tanınmakta. Arkadaşlar, ben 45 yılı aşkın süredir sendika 
hukukçuluğu yapıyorum. Belki de Türkiye’de en fazla grev uygulama-
sında bulunan hukukçulardan birisiyim. Grev başarıya ulaşabilmesi için 
ana işlevdeki kişilerin greve evet demesi lazım, yoksa meydan işçisinin, 
yükleme-boşaltma işçisinin -onlar da çok önemli işler yapar, ama onlar 
değil- asıl mihenk noktasındaki insanların grevde ben grev yapıyorum 
demesi lazım. İşte bu yüzde 25 oran her işyerinin ve işletmenin grevde 
ileride olası grevde başarıyı temin edecek olan bu mihenk noktadaki 
insanlarla doldurulacaktır. Zaten örgütlenme sıfıra neredeyse yaklaştı. 
Neredeyse örgütlü olduğumuz yerlerde teker teker yetkiler gitmekte, bü-
tün bunların üzerine grev aşamasına kadar gelebilmiş bir sendika ve işçi 
varsa, artık grev de işlevi olmayan, sonuç alınamayan noktaya gelecek. 
Bu üç ana noktadan dolayı sadece bile bu kanunun başından sonu-
na hepsine karşı olmamız gerekir. Peki, gerekir de işçilerimiz ne yaptı? 
Şimdi bu kanunlaştı, ben özellikle dikkat ettim. Hangi sendika ciddi bir 
tepkide bulunacak? Ben göremedim. Hangi konfederasyon bu konuda 
ciddi bir tepki verecek? Bunu da göremedim. Biz konuşmaya devam 
edeceğiz, teşekkür ederim. Buyurun Hocam.
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ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU ARACILIĞIYLA  
GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ1

Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA2

I. Giriş

Klasik istihdam ilişkisi içerisinde asıl olan işçinin kendi işverenine ait 
işyerinde belirsiz ve tam süreli bir iş sözleşmesi ile işvereninden emir ve 
talimat alarak çalışmasıdır. Ancak ekonomik ve teknolojik gelişmelerle 
birlikte atipik istihdam biçimleri ortaya çıkmıştır. Geçici iş ilişkisi de ati-
pik istihdam biçimlerinden birini oluşturmaktadır.

Üçlü iş ilişkilerinin bir türü olan geçici iş ilişkisinde işveren, kendisine 
iş sözleşmesi ile bağlı olan bir işçiye karşı sahip olduğu işin görülmesini 
talep hakkını, geçici bir süreyle ve işçinin de rızasını almak koşuluyla 
başka bir işverene devretmektedir3. Geçici iş ilişkisinin temelinde bir 

1  3.6.2016 tarihinde Galatasaray Üniversitesi’nde sunulan tebliğimizin konusu “Özel İstihdam 
Büroları Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi” olarak ilan edilmiş, sempozyumun iki hafta önce-
si 20.5.2016’da Kanunun yayınlanması üzerine başlık değiştirilmiştir. Kanunun kabulü üzerine 
hazırladığımız çalışmada, sunum sırasında savunulan görüşler ve içeriğe sadık kalınarak yayı-
na kadar geçen süreçte yayınlanan güncel kaynaklara yollama yapılmıştır.  

2  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
3   Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çelik, Nuri/

Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat: İş Hukuku Dersleri, 30. Bası, İstanbul 2017, 210 vd.; 
Süzek, Sarper: İş Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2018, 294 vd.; Eyrenci, Öner/Taşkent, Savaş/
Ulucan, Devrim: Bireysel İş Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2017, 130 vd.; Tunçomağ, Kenan/
Centel, Tankut: İş Hukukunun Esasları, 8. Baskı, İstanbul 2016, 147 vd.; Akyiğit, Ercan: İş 
Hukuku, 11. Basım, İstanbul 2016, 172 vd.; Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Bay-
sal, Ulaş: İş Hukuku Ders Kitabı, C. 1 Bireysel İş Hukuku, Ankara 2017, 112 vd.; Sümer, 
Haluk Hadi: İş Hukuku, 21. Baskı, Ankara 2016, 65 vd.; Senyen Kaplan, E. Tuncay: Bireysel 
İş Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2017, 89 vd.; Güven, Ercan/Aydın, Ufuk: Bireysel İş Hukuku, 5. 
Baskı, Eskişehir 2017, 88 vd.; Akyiğit, Ercan: İş Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi, Ankara 
1995, 1 vd.; Odaman, Serkan: Türk ve Fransız Hukukunda Ödünç İş İlişkisi, İstanbul 2007, 
15 vd.; Ekonomi, Münir, Mesleki Faaliyet Olarak Ödünç İş İlişkisi, Prof. Dr. Devrim ULUCAN’a 
Armağan, İstanbul 2008, 231 vd.; Güzel, Ali/Heper, Hande: Sürekli İstihdamdan Geçici Atipik 
İstihdama!...: Mesleki Amaçlı Geçici İş İlişkisi, Çalışma ve Toplum, 2017/1, 11 vd.; Taşkent, 
Savaş/Kurt, Dilek: Mesleki Anlamda Ödünç İş İlişkisi, Kamu-İş, C. 13, 2013/1, 1 vd.; Doğan 
Yenisey, Kübra: Yeni Bir Tasarı Işığında Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İlişkisi ve Geçici İş 
İlişkisi, Prof. Dr. Turhan ESENER Armağanı 1. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Ankara 2016, 
133 vd.; Odaman, Serkan: Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Türk İş Hukukunda Ödünç İş 
İlişkisi Uygulaması, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 36, 2016, 41 vd.; Tuncay, A. Can/Savaş, F. Bur-
cu : Özel İstihdam Büroları Gerçek ve Çağdaş Fonksiyonlarına Artık Kavuşmalıdırlar, Mercek, 
Ekim 2007, 67 vd; Alpagut, Gülsevil: Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi: Sınırlamadan Teşvike, 
Prof. Dr. A. Can TUNCAY’a Armağan, İstanbul 2005, 260 vd.; Caniklioğlu, Nurşen: İş Huku-
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işverenin alacağını temlik etmesi bulunmaktadır. Geçici iş ilişkisinde, 
iş görme edimini talep hakkının devri, belirli bir süre ile sınırlandırılmış 
olup; süre ile sınırlandırılmaksızın, sürekli bir şekilde iş görme edimini 
talep hakkının başka birine devredilmesi halinde ise iş sözleşmesinin 
devri söz konusu olmakta, bir işveren değişikliği gerçekleşmektedir4.

Geçici iş ilişkisinin asıl işveren-alt işveren ilişkisinden farkı ise, alt iş-
veren ilişkisinde de işçi başka bir işverene ait işyerinde iş görme edimi-
ni yerine getirmekle birlikte, emir ve talimatları yine kendi işvereninden 
almakta iken; geçici iş ilişkisinde işçiye emir ve talimat verme yetkisi 

kunda Değişiklik Öngören Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi ve Esnek Çalışma Biçimlerine 
İlişkin Tasarıların Genel Olarak Değerlendirilmesi, İşveren Dergisi, Ocak-Şubat 2012, 56 vd.; 
Caniklioğlu, Nurşen: Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Tarafları Açısından Hukuki Sonuçları, Türk İş 
Hukukunda Üçlü İlişkiler, Legal Vefa Toplantıları II, Prof. Dr. Nuri ÇELİK’e Saygı, İstanbul 2008, 
121 vd.; Alpagut, Gülsevil: Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi ve Yargıtayın Konuya İlişkin Bir 
Kararının Düşündürdükleri, Legal İHSGHD, 2006, S. 10, 570 vd.; Alpagut, Gülsevil: Geçici İş 
İlişkisini Düzenleyen Avrupa Birliği Yönergesinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Sarper SÜZEK’e 
Armağan, C. 1, İstanbul 2011, 353 vd.; Özdemir, Erdem: Mesleki Faaliyet Olarak Geçici İş İliş-
kisi: Düzenlenmeli Ama Nasıl?, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 18, Haziran 2010, 20 vd.; Başterzi, 
Süleyman: İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 2009 
Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının 
Değerlendirilmesi 2009, Ankara 2011, 32 vd.; Dereli, Toker: Geçici İş İlişkisinin Yeni İstihdam 
Büroları Aracılığıyla Kurulmasına İlişkin Yeni Düzenleme Önerileri, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 
25, 10 vd.; Doğan Yenisey, Kübra: İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi 
Açısından Yargıtayın 2013 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2013, İstanbul 2015, 49 vd.; Nazlı, Seçkin: 
Özel İş Aracılığı, İstanbul 2009, 1 vd.; Kabakcı, Mahmut: 5920 sayılı Kanunun Ödünç İş İlişkisi 
Hakkında Veto Edilen Hükmünün AB Yönergesi Işığında Değerlendirilmesi, Çalışma ve Top-
lum, 2011/4, 73 vd.; Baskan, Ş. Esra: Türk İş Hukukunda Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi, 
GÜHFD, C. XXI, S. 2, 2017, 3 vd.; Dulay Yangın, Dilek: Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde 
Eşit İşlem İlkesi Üzerine Değerlendirmeler, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 38, 2017, 112 vd.; Civan, 
Orhan Ersun: Meslek Edinilmiş Ödünç İlişkisi ile İlgili Güncel Gelişmeler, İş Hukukunda Yeni 
Yaklaşımlar, İstanbul 2017, 103 vd.; Hekimler, Alpay: Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici 
İş İlişkisine İlişkin Mevzuat ve Taslakların Genel Değerlendirmesi, Özel İstihdam Büroları Ara-
cılığıyla Geçici İş İlişkisi Semineri, Ankara 2013, 49 vd.; Odaman, Serkan: Ödünç İş İlişkisinde 
Değişiklik Bu Defa Gerçekleşiyor Mu?, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 25, Mart 2012, 44 vd.; Oda-
man, Serkan: Güvenceli Esneklik Açısından Fransa ve Türkiye Uygulamaları, İşveren Dergisi, 
Ocak-Şubat 2012, 63 vd.; Sayın, Ali Kemal: Private Emp0loyment Agencies: Case of Turkey, 
Turkish American Scientists and Scholars Association Conference, 11-13 April 2008, 269 vd.; 
Süral, Nurhan: AB Müktesebatında Geçici İş İlişkisi, Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici 
İş İlişkisi Semineri, Ankara 2013, 28 vd.; Şen, Murat: Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kuru-
lan Geçici İş İlişkisi MÜHFD, C. 3, S. 1, 2014, 13 vd.; Usen, Şelale: 2008/104/Ec Sayılı Ödünç 
İş İlişkisine İlişkin Avrupa Birliği Yönergesinin Getirdiği Yeni Düzenlemelerin Türkiye Açısın-
dan Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum, 2010/3, 169 vd.; Uslu, Murat: Ödünç İş İlişkisine 
Dair Sorunlar ve Basın Hukukunda Ödünç İş İlişkisi-Karar İnceleme, DEÜHFD, C. 9, Özel Sayı, 
2007, 331 vd. 

4  Bu konuda bilgi için bkz. Cengiz, İştar : İş Sözleşmesinin İradi Devri, Ankara 2014, 172 vd.; 
Özkaraca, Ercüment : İş Sözleşmesinin Devri, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, Koç Üniversite-
si Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No:5, Ed. Tankut Centel, İstanbul 
2014, 115 vd.
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başka bir işverene geçmektedir5. Yine, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin 
kurulması açısından Kanunda asıl iş yardımcı iş ayırımı yapılarak asıl 
işin bir bölümünde bu ilişkinin kurulabilmesi, işletmenin ve işin gere-
ği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme koşuluna bağlanmıştır. 
Geçici iş ilişkisinde ise, böyle bir koşul bulunmamaktadır. Kanunda bu 
ilişkinin kurulabileceği öngörülen hallerde geçici işçinin yaptığı işin asıl 
iş mi yardımcı iş mi olduğunun, asıl iş olması halinde uzmanlık gerektirip 
gerektirmemesinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır6. Aynı şekilde, 
asıl işin bir bölümünde işverene iş sözleşmesi ile bağlı olan işçilerle 
birlikte geçici işçilerin çalışması da mümkündür.

Geçici iş ilişkisinin iki türü bulunmaktadır. İlk türde, kendi işvereni ya-
nında çalışmak üzere işe alınan ve klasik istihdam ilişkisi içinde çalış-
makta olan işçi, geçici bir ihtiyaç nedeniyle, bir başka işverene geçici 
(ödünç) olarak gönderilmektedir. Bu türde, işçinin başka bir işverene 
geçici iş ilişkisi ile gönderilmesi istisnai bir durumdur. Alman öğreti-
sinde, geçici iş ilişkisinin bu türünü ifade etmek üzere, gerçek geçici 
(ödünç) iş ilişkisi (echtes Leiharbeitsverhaeltnis), meslek edinilmemiş 
biçimde geçici iş ilişkisi kavramları kullanılmaktadır. Özel istihdam büro-
ları aracılığıyla geçici iş ilişkisinde ise, işçi sırf başka işverenlere geçici 
iş ilişkisi ile ödünç verilmek üzere işe alınmaktadır. Bu tür geçici iş ilişkisi 
ise gerçek olmayan geçici iş ilişkisi (unechtes Leiharbeitsverhaeltnis), 
meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi olarak da adlandırılmaktadır7. Tebliği-
mizde asıl olarak özel istihdam bürosu aracılığıyla (meslek edinilmiş) 
geçici iş ilişkisi incelenecektir. Ancak meslek edinilmemiş geçici iş iliş-
kisinde yapılan değişikliklere de değinilecektir8. 

5  Süzek, İş Hukuku, 294; Alpagut, Geçici İş İlişkisi, 572-573.
6  Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal, 111-112. Mesleki anlamda  geçici iş ilişkisinin iş aracılığı ile 

karşılaştırılması hususunda bkz. Süzek, Sarper : İş Akdinin Türleri, Mercek, Nisan 2001, 32; 
Akyiğit, Ödünç İş İlişkisi, 62-68; Odaman, Ödünç İş İlişkisi, 33 vd.; Tuncay, A. Can : İş Kanu-
nu Tasarısı’ndaki Ödünç İş İlişkisi ve Eleştirisi, Mercek, Nisan 2003, 59; Alpagut, Sınırlamadan 
Teşvike, 263; Engin, E. Murat: Atipik İstihdam Biçimleri ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, 
(Özellikle Ödünç İş İlişkisi ve Evde Çalışma), “Çalışma Hayatında Esneklik ve İş Hukukuna 
Etkileri” seminerine sunulan tebliğ, İstanbul 2002, 126-127. 

7  Hamann, Wolfgang in Schüren/Hamann, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 5. Auflage, Mün-
chen 2018, AÜG § 1, Rn. 8; Wank in Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 18. Auflage 2018, 
Einleitung, Rn. 15; Akyiğit, Ödünç İş İlişkisi, 33.

8  Çalışmanın kapsamı açısından incelememiz bireysel iş hukukuna ilişkin sorunlarla sınırlı olacak-
tır. 
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II. Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisinin Gelişim 
Süreci 

1) Genel Olarak 

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, işletmelerin esnek-
lik ihtiyacını karşılayan bir kurum olarak görülüp Avrupa Birliği bünye-
sinde teşvik edilmektedir. Geçici iş ilişkisi hakkında 19.11.2008 tarih ve 
2008/104 sayılı AB Yönergesinde, özel istihdam bürosu aracılığıyla ge-
çici iş ilişkisinin üye ülkelerde sınırlandırmalardan uzak bir şekilde kabul 
edilmesi, Yönerge hükümlerinin üç yıl içerisinde iç hukuklara aktarılması 
gerektiği düzenlenmiştir (m.11). Bu doğrultuda bütün üye ülkeler Yöner-
geye uyum sağlamışlardır. Yönergeye göre, geçici iş ilişkisi konusundaki 
sınırlama ve yasaklamalar ancak kamu yararı temelinde, geçici iş ilişkisi 
ile çalışanların korunması, iş sağlığı ve güvenliği gerekleri ile işgücü 
piyasasında suistimallerin önlenmesi ve işgücü piyasasının işleyişinin 
bozulmaması gerekçesine dayandırılabilir (m. 4). Hangi gerekçeyle sı-
nırlandırma getirildiği konusunda ise sınırlama ve yasakların yeniden 
gözden geçirilmesi öngörülmüştür. Görüldüğü üzere, AB meslek edinil-
miş geçici iş ilişkisinin mümkün olduğunca serbest bırakılması gerektiği 
görüşündedir. Meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinin uluslararası alanda 
gelişimine bakıldığında bu ilişkinin önce yasaklandığı, sonra tercihe bı-
rakıldığı, daha sonra serbest bırakıldığı ve şu anda sınırların neredeyse 
tamamen kaldırıldığı görülmektedir9. ILO sözleşmelerinde de bu gelişim 
süreci gözlenebilir10. 

2008/104 sayılı Yönergenin giriş kısmında geçici iş ilişkisinin sadece 
işletmelerin esneklik ihtiyacını karşılamakla kalmayıp çalışanların iş ve 
özel hayatlarının uzlaştırılması ihtiyacını da karşıladığı, böylece iş yara-
tılmasına ve işgücü piyasasına katılıma ve entegrasyona katkı sağladığı 
ifade edilmiştir. Yönergenin amacı da, eşit işlem ilkesinin geçici işçilere 
uygulanmasının sağlanması ve geçici istihdam bürolarının işveren ola-
rak kabul edilmesi suretiyle geçici işçilerin korunmasını sağlamak ve 
geçici iş ilişkisinin niteliğini iyileştirmek yanında, iş yaratmada ve esnek 

9  Özdemir, Mesleki Faaliyet, 21; Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 136; Kabakcı, 75-76; Nazlı, 
228-232; Usen, 183.

10  Ayrıntılı bilgi için bkz. Taşkent/Kurt, 6. ILO’nun bu konudaki en son sözleşmesi olan 181 sayılı 
Sözleşmesinde özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisinin serbestçe kurulmasına izin 
verilmişken, kötüye kullanmaları önlemek için Sözleşmeyi onaylayan üye ülkelere örgütlenme 
özgürlükleri, toplu pazarlık hakları, asgari ücret, çalışma süresi ve diğer iş koşulları bakımından 
gerekli önlemleri alma yükümlülüğü yüklenmiştir. Bu Sözleşme, ülkemizce onaylanmamıştır. 
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çalışma biçimlerinin geliştirilmesinde etkili olabilmek için geçici iş ilişki-
sinin uygun bir çerçeveye oturtulması olarak ifade edilmiştir (m.2) 

 Benzer düşüncelerin Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde 
olan ülkemiz açısından da geçerli olduğu görülmektedir. Yüksek Plan-
lama Kurulu tarafından hazırlanan 2014-2023 Ulusal İstihdam Strateji-
sinde11, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisinin mevzuatta 
düzenlenmemiş olmasının işletmelerin karşı karşıya kaldığı kısa süreli 
iş gücü ihtiyacının karşılanması, özel politika gerektiren gruplar başta 
olmak üzere işsizlerin iş gücü piyasasına entegrasyonu ve işsizliğin 
azaltılması açısından önemli bir eksiklik olduğu belirtilmiştir. Aynı Stra-
tejide, gerek bazı esnek çalışma biçimlerinin mevzuatta yer almama-
sı, gerekse de mevzuatta yer alan esnek çalışma biçimlerinin istenilen 
düzeyde yaygınlık kazanmamış olması nedeniyle, Türkiye’de kayıtlı iş 
gücü piyasasının oldukça katı bir yapıya sahip olduğu, dünyada işgücü 
piyasalarının esnekliğine ışık tutan ve OECD tarafından yayınlanan 2008 
yılı verilerinin yer aldığı İstihdam Koruma Mevzuatı Endeksi’ne göre ül-
kemizin, istihdam koruma mevzuatı açısından 30’u OECD üyesi olmak 
üzere toplam 40 ülke içinde en katı mevzuata sahip ülke konumunda ol-
duğu ifade edilmiştir. Stratejiye göre Türkiye geçici istihdam biçimlerine 
ilişkin düzenlemelerde en katı mevzuata sahip ülke olarak görülmekte, 
özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisine dair düzenlemele-
rin bulunmaması, belirli süreli iş sözleşmelerine ilişkin şartlar, süre ve 
miktar kısıtlamaları bu alanda katılık yaratan temel nedenler olarak öne 
çıkmaktadır. 

Ulusal İstihdam Stratejisi 2014-2015 Eylem Planında ise, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel istihdam büroları aracılığıyla 
geçici iş ilişkisi kurulabilmesine yönelik, 181 sayılı ILO Sözleşmesi ile 
2008/104 sayılı AB Yönergesi ve uygulamaları dikkate alınarak yasal 
düzenleme yapılacağı belirtilmiştir. 

Öğretide de, özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinin sü-
rekli işe geçişi kolaylaştırarak, kadınlar, ilk kez iş arayan gençler, en-
gelliler, göçmen işçiler gibi dezavantajlı grupların işgücü piyasalarına 
girişlerini kolaylaştırabileceği12; gerekli yasal düzenlemeler olmadan uy-
gulanan büro aracılığıyla geçici iş ilişkisinde işçilerin, sürekli istihdam 
11  06.05.2014, RG. 30.05.2014, 29015.
12  Süral, 33; Şen, 20; Akyiğit, Ödünç İş İlişkisi, 214-215; Caniklioğlu, Mesleki Anlamda, 56; De-

reli, 11; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, İşgücü Piyasalarında Özel İstihdam 
Bürolarının Önemi, TİSK İnceleme Yayınları 16, Yayın No: 157, 11 vd.  Geçici işçilerin profiline 
ilişkin bilgiler için bkz. Özdemir, Mesleki Faaliyet, 23; Hekimler, 62.
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edilen işçilere oranla daha az mali ve sosyal haklara sahip olduğu, sen-
dikal haklarının kullanılmasında sıkıntı yaşadıkları ifade edilmiştir13. 

Ülkemizde mesleki olmayan geçici iş ilişkisi az da olsa 1960’lı yılların 
başından itibaren uygulanmasına ve şirketlerin holdingleşmeye başla-
malarıyla birlikte yaygınlaşmasına rağmen14 ilk defa 2003 yılında 4857 
sayılı İş Kanununun 7. maddesinde düzenlenmiştir. Meslek edinilmiş ge-
çici iş ilişkisine yönelik ilk düzenleme girişimi de Bilim Kurulu tarafından 
hazırlanan İş Kanunu Tasarı Taslağıyla yapılmıştır. Ancak meslek edinil-
miş geçici iş ilişkisini düzenleyen 93. madde işçi sendikalarının tepkisi 
üzerine Hükümetin TBMM’ye sunduğu metin içerisinde yer almamıştır. 
Taslakta yer alan düzenlemede, işverenin belirsiz süreli iş sözleşmesi 
ile çalıştırdığı işçinin iş sözleşmesini ödünç verme süresinin sona erme-
sinden itibaren üç ay içinde süreli fesih yoluyla sona erdiremeyeceği, 
ayrıca belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, geçi-
ci iş ilişkisi kurulmadığı dönemde işyerinde çalıştırılmasa dahi asgari 
ücretten az olmamak üzere ücretinin yarısının ödeneceği hüküm altına 
alınmıştı. Yine, geçici işverenin, gerçek geçici iş ilişkisinde olduğu gibi 
işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözet-
me borcundan ve sosyal sigorta primlerinden ödünç veren işverenle 
birlikte müteselsilen sorumlu olacağı öngörülmekteydi15. Buna karşılık 
Taslakta, bu ilişkinin kurulabileceği hallere, süresine, tekrarlanma sayısı-
na ilişkin düzenlemeler yer almamaktaydı.

2003 yılında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile Türkiye İş Ku-
rumunun iş ve işçi bulma konusundaki tekeli kaldırılmış16, özel istihdam 
bürolarına iş aracılığı yapma yetkisi verilmiştir. Özel istihdam bürosu 

13  Bu konuda bkz. Taşkent/Kurt, 4; Akyiğit, Ödünç İş İlişkisi, 215-216; Alpagut, Avrupa Birliği 
Yönergesi, 354; Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 137; Özdemir, Mesleki Faaliyet, 23; Kabakcı, 
73; Odaman, Güvenceli Esneklik, 63-64.

14  Caniklioğlu, Hukuki Sonuçlar, 121-122.
15  Bilim Komisyonu Tarafından Hazırlanan İş Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi, Kıdem Tazminat Fonu 

Kanun Tasarısı ve Gerekçesi, 26 Haziran 2002, MESS 387 Numaralı Yayın, 2002, 53-54.
16  1962’de İsviçreli özel istihdam bürosu ADIA Hamburg’da şube açmıştır. Ancak o zamanlar Al-

manya’da iş aracılığı konusunda devlet tekeli olduğundan, bu faaliyet yasaklanmıştır. ADIA’nın 
Anayasa şikayetini işletmesi üzerine, Alman Anayasa Mahkemesi, iş aracılığı konusundaki dev-
let tekelini, işçilerin geçici iş ilişkisi ile devri sözleşmelerine de uygulamanın Any. m.12/2’de dü-
zenlenen meslek seçme özgürlüğü ile bağdaşmayacağı, mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin 
genel olarak yasaklanmasının Anayasaya aykırı olduğu yönünde karar vermiştir (BVerfG  (1. 
Senat ), 04.04.1967 - 1 BvR 84/65, NJW 1967, 974). Buna karşılık, sektörel olarak mesleki an-
lamda geçici iş ilişkisinin yasaklanması mümkün görülüp, bu bağlamda örneğin inşaat sektörü 
için getirilen sektörel yasak Alman Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı bulunmamıştır 
(BVerfG, 06.10.1987 - 1 BvR 1086/82, NJW, 1988 H. 19, 1195 vd.). 
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aracılığıyla geçici iş ilişkisi daha sonra 2009 yılında 5920 sayılı Kanunla 
düzenlenmek istenmiş, ancak TBMM’de kabul edilen kanun Cumhur-
başkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönde-
rilmiş, sonuç olarak kanunlaşmamıştır. 5920 sayılı Kanunla getirilmek 
istenen sisteme bakıldığında, geçici işçiler için işyerindeki işçi sayısının 
1/4’ü oranında bir kota öngörülmüş, geçici iş ilişkisi aynı işçi için aynı 
işverenle toplam 18 aylık süreyle sınırlandırılmıştı. Geçici iş ilişkisinin ku-
rulabileceği hallere yönelik özel bir sınırlandırma getirilmemiş; büronun 
bu faaliyet için istihdam edeceği işçileri ile yapacağı belirli süreli iş söz-
leşmelerinin esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri sayılacağı 
belirtilmişti. Bu Kanunda da, meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisinde 
olduğu gibi, işçinin ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal si-
gorta primlerinden birlikte sorumluluk öngörülmekteydi. Eşit işlem ilkesi 
öngörmeyen, işverenlere hiçbir neden göstermeksizin işyerindeki işçi 
sayısının dörtte biri oranında geçici işçi çalıştırma, büroya da sınırsız 
belirli süreli iş sözleşmesi yapma imkanı veren bu düzenleme işçi sen-
dikalarının tepkileri üzerine yasalaşmamıştır. 

Sonrasında çeşitli taslaklar hazırlanmakla birlikte konuya ilişkin yasal 
düzenleme ancak 6.5.2016 tarihinde kabul edilen 6715 sayılı İş Kanunu 
ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla17 
İş Kanununda gerçekleştirilen değişiklikle yapılabilmiştir.

2) Düzenlemenin İş Kanununda Yapılmasının İsabetsiz Olması 

Bilindiği gibi, 6715 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeden önce de 
özel istihdam büroları uygulamada alt işverenlik, danışmanlık adı altında 
meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi faaliyetlerini sürdürmekteydiler18. Yargı-
tay ve öğretinin büyük çoğunluğu bu faaliyetin yasal olmadığı görüşün-
de idi. Nitekim mülga Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği m. 4/2, c’de de 
özel istihdam bürolarının mesleki olarak geçici iş ilişkisinde düzenleme 
faaliyetinde bulunması açıkça yasaklanmıştı19. Meslek edinilmiş geçici 

17  RG, 20.5.2016, 29717.
18  Taşkent/Kurt, 1; Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 134. 4857 sayılı İş Kanununun 6715 sayılı 

Kanun öncesi meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisine ilişkin 7. maddesinin gerekçesinde de, 
Türk çalışma hayatında geçici iş ilişkisinin 1960’lı yıllardan başlayarak, özellikle holdinglerin 
gittikçe yaygın bir girişim olarak faaliyete geçmeleriyle sayıları artan şekilde görüldüğü, hatta 
geçici iş ilişkisini mesleki faaliyet olarak yürütüp gelir sağlamayı amaçlayan girişimcilerin sayı-
larında bir artışın olduğu ifade edilmiştir. Gerekçe için bkz. TBMM, Dönem : 22 Yasama Yılı : 1 
(S. Sayısı : 73), İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/534).

19  R.G. 19.03.2013, 28592. 
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iş ilişkisi kurulması halinde fiili iş ilişkisi kiminle kurulduysa, kim işçiye 
emir ve talimat veriyorsa, işçinin onun işçisi sayılacağı yönünde içtihat 
yerleşmişti20. Her ne kadar yasal olmasa da uygulamada sürdürülen 
meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinin yasal düzenlemeye kavuşturulması, 
çeşitli sınırlandırmalara yer verilerek işçilerin korunması gerekmektey-
di21. Gerçekten, meslek edinilmiş geçici iş ilişkisinde, hukuki anlamda 
olmasa da fiili anlamda iş aracılığına yaklaşan bir faaliyet söz konusu 
olduğundan, işçilerin haklarının korunması açısından bu faaliyet sıkı ka-
yıt ve koşullara bağlanmaktadır22. Bu açıdan meslek edinilmiş geçici iş 
ilişkisinin yasal düzenlemeye kavuşturulması isabetlidir.

Bununla birlikte, söz konusu düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunu-
nun bir maddesi olarak yapılması isabetli olmamıştır. Her şeyden önce 
madde onbeş fıkradan oluşmaktadır ve her biri bir madde olabilecek 
nitelikteki her fıkrada farklı bir husus düzenlenmektedir. Bunun yerine 
bağımsız bir kanun yapılarak ilişkinin hüküm ve sonuçlarının sistematik 
bir şekilde düzenlenmesi daha yerinde olurdu23. 

Öte yandan, geçici iş ilişkisi sadece 4857 sayılı İş Kanununa tabi 
işyerlerinde başvurulan/başvurulma ihtiyacı duyulan bir kurum değildir. 
Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu kapsamında-
ki işyerleri/işçiler için de bu ihtiyaç söz konusudur. Hukukumuzda genel-
likle Toplu İş Hukukuna ilişkin düzenlemelerde rastlanan, ülkedeki tüm 
işçiler/işyerleri İş Kanunu kapsamındaymış gibi kural konulması uygula-
ması, burada da söz konusu olmuştur. İş Kanununda daha önce yer ve-
rilen ücret garanti fonu, kısa çalışma kurumları açısından da aynı durum 
söz konusuydu. 6715 sayılı Kanundan önce 6663 sayılı Kanunla getiri-
len ve ebeveyne kısmi süreli çalışma imkanı tanıyan İş Kanunu m.13/5 

20  Yargıtay’ın o dönemde verdiği bir karara göre, “…4857 sayılı İş Kanununun 90.maddesi uya-
rınca Türkiye İş Kurumundan…tarihleri arasında çalışmak üzere özel istihdam bürosu olarak 
faaliyette bulunmak üzere izin alan dava dışı … İstihdam Hizmetleri Ltd.Şti.nden ve yasanın 
yürürlük başlangıç tarihinden önce davalı … Hizmet ve Danışmanlık AŞ.nin davacıyı istihdam 
edecek bir işyeri olmaksızın yaptığı sözleşme iş bulmaya aracılık sözleşmesinde olup, davacı 
ile aralarında iş sözleşmesinin temel unsuru olan bağımlı olarak iş görme söz konusu değildir. 
Böyle olunca belirli süreli olarak düzenlenen iş sözleşmesine itibar edilemez. Öte yandan di-
ğer davalı I... Ltd.Şirketi ile davacının arasında fiili iş sözleşmesi geçerli bir neden bulunmak-
sızın feshedilmiş bulunmaktadır…”, (Yarg. 9. HD, 4.4.2005, E. 2005/774 K. 2005/11838, www.
legalbank.net). 

21  Caniklioğlu, Hukuki Sonuçlar, 123; Alpagut, Sınırlamadan Teşvike, 278; Özkaraca, Ercüment: 
İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 2008, 106.

22  Tuncay, Ödünç İş İlişkisi, 59; Akyiğit, Ödünç İş İlişkisi, 41 vd.; Caniklioğlu, Hukuki Sonuçlar, 
123. 

23  Doğan Yenisey,Tasarı Işığında, 143.
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hükmü de aynı şekilde eleştiriye açıktır. Gerek bu düzenlemede gerek 
geçici iş ilişkisine ilişkin 7. maddede, en azından asgari ücrete ilişkin 
39, doğum ve analık izinlerini düzenleyen 74. maddelerde olduğu gibi, 
düzenlemenin İş Kanununda yer almakla birlikte tüm işçilere/işyerlerine 
uygulanacağı yönünde bir hüküm de getirilmemiş olması isabetsizdir24. 

Kanun yapma tekniği açısından getirilebilecek bir diğer eleştiri, m.7 
hükümlerinin adeta henüz taslak niteliğinde bir düzenleme gibi bir gö-
rünüm arz etmesidir. İlgili yerlerde ayrıca değinileceği üzere, maddede 
gerek terminolojik açıdan gerek ifade açısından isabetsiz düzenlemeler 
yer almaktadır.

III. Taraflar Arasındaki İlişkiler

1) Özel İstihdam Bürosu İle Geçici İşveren Arasındaki İlişki

Özel istihdam büroları, iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleş-
tirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yap-
mak ve/veya geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti yürütmek üzere Kurum ta-
rafından izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan bürolar 
olarak tanımlanmaktadır (Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği25 m. 3/j). 
Tanımdan da anlaşıldığı üzere özel istihdam bürolarının temel faaliyetleri 
iş aracılığı yapmak ve geçici iş ilişkisi kurmaktır. Özel istihdam bürosu 
aracılığıyla geçici iş ilişkisi, yalnızca Türkiye İş Kurumunca izin verilen 
özel istihdam büroları tarafından yerine getirilebilir (İş Kanunu m. 7/2). 

Özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında geçici 
işçi sağlama sözleşmesi bulunmaktadır. Kanuna göre, hem iş sözleş-
mesi hem de geçici işçi sağlama sözleşmesinin yazılı olarak yapılması 
zorunludur (m. 7/11). Maddenin gerekçesinde yazılı şeklin eşit işlem 
ilkesinin hayata geçirilmesi açısından işlevsel olacağı belirtilmişse de 
bu işlevi nasıl yerine getireceği anlaşılamamaktadır26. Zira, İş Kanunu-

24.  Süzek, İş Hukuku, 295; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 208; Taşkent/Kurt, 7; Senyen Kaplan, 89.
25  RG, 11.10.2016, 29854.
26  Düzenlemenin gerekçesine göre, “…Suistimalleri engellemeye ve ihtilaf durumlarında tarafla-

rın ispat yükümlülüğünü yerine getirebilmelerini kolaylaştırmaya yönelik olarak sözleşmelerin 
yazılı yapılması şartı getirilmiştir. Yazılılık şartı, eşit muamele ilkesinin hayata geçirilmesi ve 
kontrolü açısından da işlevsel olacaktır…”. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda da özel 
istihdam bürosunun yazılı sözleşme yapma şartına uymaması hali, büronun geçici iş ilişkisi 
kurma izninin iptali sebepleri arasında düzenlenmiştir (m. 18/2, d). Geçici işçi sağlama söz-
leşmesinin yazılı yapılması geçerlilik koşuludur. Bkz. Akyiğit, 173; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 
210; Güven/Aydın, 89; Baskan, 15. Yazılılık koşulunun ispat koşulu olduğu görüşü için bkz. 
Senyen Kaplan, 95.Yazılı yapılmayan geçici işçi sağlama sözleşmesine göre geçici işveren 
yanında çalışmaya başlayan işçi ile geçici işveren arasında iş sözleşmesi kurulmuş sayılmalı-



62 İSTANBUL BAROSU YAYINLARI

nun 7. maddesinin 11. fıkrasında geçici işçi sağlama sözleşmesinde 
yer alması gereken hükümler arasında bu işlevi yerine getirecek bir dü-
zenleme bulunmamaktadır. Kanuna göre, geçici işçi sağlama sözleş-
mesinde sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam 
bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel 
istihdam bürosunun özel yükümlülüklerinin bulunması gerekir27. Geçici 
işçi sağlama sözleşmesiyle, özel istihdam bürosu işçisini geçici olarak 
çalışması için geçici işverene vermeyi taahhüt etmekte, geçici işveren 
de hizmet bedeli karşılığı iş sözleşmesi ile bağlı olmaksızın işçi çalış-
tırmakta ve işveren sıfatına bağlı bir takım hak ve yükümlülükleri elde 
etmektedir. Bu sözleşme, kanunda düzenlenen sözleşme tiplerinden 
birine girmediğinden kendine özgü (sui generis) bir sözleşme olarak 
kabul edilmektedir28. 

Geçici işçi sağlama sözleşmesine, geçici işçinin, Türkiye İş Kuru-
mundan veya bir başka özel istihdam bürosundan hizmet almasını ya 
da iş görme edimini yerine getirdikten sonra geçici işçi olarak çalıştığı 
işveren veya farklı bir işverenin işyerinde çalışmasını engelleyen hüküm-
ler konulamaz (m. 7/11). Öncelikle belirtmek gerekir ki, maddede işçi-
nin, işvereni olan özel istihdam bürosu ile arasındaki ilişkinin “hizmet 
alma” olarak ifade edilmesi isabetsizdir. Bu hükümle asıl amaçlanan 
işçinin geçici iş ilişkisi ile çalıştığı işyerinde sürekli istihdam edilmesini 
engelleyecek düzenlemeleri bertaraf etmektir. Bu hükümden aynı za-
manda özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinde, işçi için 
rekabet yasağı öngörülemeyeceği sonucu da çıkarılabilir. Hükümde iş-
çinin başka bir işyerinde çalışmasının yasaklanmayacağı belirtilmekle, 
aslında evleviyetle rakip bir yerde çalışmasının yasaklanamayacağı da 
ifade edilmiş olmaktadır. Geçici işçi sağlama sözleşmesinde 11. fıkra-
daki yasaklara aykırı bir hükme yer verilmesi halinde, söz konusu hüküm 
hakkında kısmi geçersizlik yaptırımı uygulanacaktır29. 

dır. Bu konuda bkz. Baskan, 16. Daha önce 5920 sayılı Kanunla getirilmek istenen düzenleme-
de de, “…geçici iş ilişkisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılmaması…durumlarında, devredilen 
işverenle işçi arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş olur.” hükmüne yer verilmişti.

27  Fransız hukukunda olduğu gibi geçici işçi sağlama sözleşmesinde işçinin çalışacağı yer, iş sağ-
lığı ve güvenliğine ilişkin bilgiler ve işçinin alacağı ücretin zorunlu olarak düzenlenmesi daha 
isabetli olurdu. Güzel/Heper, 44. 

28  Akyiğit, Ödünç İş İlişkisi, 117; Odaman, Ödünç İş İlişkisi, 32. Geçici işçi sağlama sözleşmesi-
nin hukuki niteliğine yönelik görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Akyiğit, Ödünç İş İlişkisi, 
107 vd. 

29  Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 210; Baskan, 14. 
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2) Özel İstihdam Bürosu İle İşçi Arasındaki İlişki

a) Genel olarak

Özel istihdam bürosu ile işçi arasında iş sözleşmesi bulunmak-
tadır. İş Kanunu m. 7/11’de ve Yönetmelik m.6/1’de geçici iş ilişkisinde 
işverenin özel istihdam bürosu olduğu belirtilmekte, 4904 sayılı Kanun 
m.19/2’de, İş Kanunu m. 7 saklı kalmak üzere geçici işçiye yönelik 6331 
sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanundan doğan yüküm-
lülüklerin özel istihdam bürosu tarafından yerine getirileceği belirtilerek 
özel istihdam bürosunun işveren sıfatı vurgulanmaktadır.

b) İşçi ile büro arasındaki iş sözleşmesinin türü

Özel istihdam bürosuna bağlı olarak çalışan işçinin iş sözleşmesinin 
belirli süreli mi yoksa belirsiz süreli mi olacağı hususunda Kanunda bir 
düzenleme bulunmamaktadır. 2009 yılında 5920 sayılı Kanunla getiril-
mek istenen düzenlemede ise, büro ile işçi arasında yapılan belirli süreli 
iş sözleşmelerinin esaslı nedene dayalı kabul edileceği belirtilmekteydi.

 İş Hukuku sistemimizde esas olan belirsiz ve tam süreli iş sözleş-
mesiyle çalışma olduğundan, bunun dışında kalan geçici iş ilişkisi gibi 
atipik iş sözleşmelerinde istihdam yöntemine uygun olarak sınırlandır-
maların getirilmesi gerekir. Aksi halde, sınırlandırma olmadan geçici iş 
ilişkisi kurulabileceği kabul edilirse, belirli süreli iş sözleşmesinin yapıl-
masında öngörülen sınırlandırmaların bir anlamı kalmayacaktır30. Geçici 
iş ilişkisinin geçici niteliğini koruması amaçlandığından yani bu ilişkinin 
belirsiz ve tam süreli iş sözleşmesiyle çalışmanın yerini alması önlenme-
ye çalışıldığından, geçici iş ilişkisinde belirli süreli iş sözleşmesi yapıla-
bilmesi için gerekli olan objektif koşullarla bağlantı kurulması gerekir31.  
Aslında Kanunda öngörülen geçici iş ilişkisi kurulabilecek hallere ba-
kıldığında bunların geçici işgücü ihtiyacını gösteren durumlar oldukla-
rı görülmektedir. Ancak burada kimin geçici işgücü ihtiyacı olduğunu 
tespit etmek gerekir. Geçici işverenin geçici işgücü ihtiyacı olduğu için, 
işçi ile işvereni olan özel istihdam bürosu arasında belirli süreli iş sözleş-
mesi yapılamaz. Objektif şartlar işçi ile özel istihdam bürosu arasındaki 
ilişki açısından değerlendirilir. O halde kural olarak işçi ile özel istihdam 
bürosu arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi söz konusu olacaktır32. İş 

30  Özdemir, Mesleki Faaliyet,  25; Kabakcı, 80.
31  Özdemir, Mesleki Faaliyet,  25; Kabakcı, 80; Alpagut, Sınırlamadan Teşvike, 273-274.
32  Aynı yönde Süzek, İş Hukuku, 301; Güzel/Heper, 40; Odaman, Serkan/Çavuş, Hakan Ö.: İş 
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Kanunu m.11 anlamında bir objektif koşulun varlığı durumunda ise 
özel istihdam bürosu, işçisi ile belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek-
tir33.

c) İşçinin işe çağrılmadığı dönemde ücret hakkı olup olmadığı

Kanuna göre, özel istihdam bürosu ile işçi arasında yapılacak iş söz-
leşmesinde işçinin ne kadar süreyle işe çağrılmazsa iş sözleşmesini 
haklı nedenle feshedebileceğinin yazılı olması gerekir, bu süre üç ayı 
geçmemek üzere belirlenir (m.7/11).  İşçinin işe çağrılmadığı dönem-
de ücret alıp alamayacağı hususunda Kanunda bir düzenleme yoktur. 
Örnek vermek gerekirse, özel istihdam bürosunun işçiyi 4 ay için başka 
bir işverene görevlendirdiği, bu sürenin bitiminden sonra 3 ay boyunca 
özel istihdam bürosunun işçiyi herhangi bir işverene görevlendirmediği 
varsayımında, işçi görevlendirilmediği bu 3 aylık süre boyunca ücretini 
alabilecek midir? Kanunda bu husus düzenlenmemiştir. Öğretide savu-
nulan bir görüşe göre, işçi özel istihdam bürosu tarafından işe çağrılma-
dığı dönemde, iş görme edimini gerçekleştirmeye yani yeni bir geçici iş 
ilişkisi kurulmasına hazır beklediği için bu süreler çalışma süresinden 
sayılır ve iş sözleşmesinde özel bir hüküm yoksa özel istihdam bürosu 
bu süreler için asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti işçiye 
ödemekle yükümlüdür34. Öğretide savunulan diğer bir görüşe göre ise, 

Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Ödünç İş İlişkisi, Prof. Dr. Turhan ESENER’e Ar-
mağan, C. 1, Ankara 2016, 255; Civan, 105; Baskan, 13. Bir görüşe göre, özel istihdam bürosu 
ile geçici işçi arasındaki iş sözleşmesinin bir an için belirli süreli iş sözleşmesi olduğu düşünül-
se, süre sınırlaması olmayan ev hizmetleri ve mevsimlik tarım işlerinde geçici işçinin kaç ay kaç 
yıl çalışmış olursa olsun iş güvencesi sisteminden ve kıdem tazminatından yararlanamayacağı 
sonucu ile karşılaşılacaktır. Bkz. Güzel/Heper, 41. Sözü edilen görüşe özü itibariyle katılmakla 
birlikte ev hizmetleri ve tarım işlerinde çalışanlar İş Kanunu kapsamı dışında olduklarından, 
mahrum kalınan hak örnekleri açısından katılmamaktayız. Özdemir’e göre, belirsiz süreli iş 
sözleşmesi ile çalışmak geçici işçiyi korumak için yeterli değildir. Fransız Hukukunda olduğu 
gibi, işçi özel istihdam bürosu tarafından belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilmeli fakat 
sürenin sonunda işçiye uygun bir tazminat verilmelidir. Bkz. Özdemir, Mesleki Faaliyet, 29.

33 Güzel/Heper, 41.
34 Güzel/Heper, 42-43. Kabakcı tarafından, geçici işçinin işe çağrılmadığı dönemde ücret alaca-

ğının bulunup bulunmadığı hususunda 6715 sayılı Kanundan önce, yapılacak yasal düzenleme 
bakımından şu öneride bulunulmuştur. Her ne kadar işçi ile özel istihdam bürosu arasındaki 
ilişki zayıf olsa da özel istihdam bürosu işverenlik risklerine katlanmalıdır. Bu nedenle yapıla-
cak yasal düzenlemede işçinin ödünç alan işverenden kaynaklanan nedenlerle çalışamadığı 
veya belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı fakat talep olmaması nedeniyle geçici iş ilişkisi 
kurulmayan iki devir arasında boşluk olduğu hallerde işçinin ücrete hak kazanma hususu ya 
kanunda hiç düzenlenmemeli ya da alacaklı temerrüdü hükümleri gereği işçinin ücrete hak 
kazanacağı düzenlenmelidir. Bkz. Kabakcı, 102. Akyiğit’e göre, bu halde işveren işçinin sun-
duğu iş görme edimini haksız olarak kabulden kaçınıyor denilemez. O nedenle teknik anlamda 
bir işi kabulde temerrüdün bulunmadığı söylenebilir. Ancak yine de işçinin ücretinin tam olarak 
ödenmesi gerekir. Aksi halde işçi ne zaman geçici iş ilişkisi kurulacağını bilmediğinden, iş söz-
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4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu m. 19/4, b’de düzenlenen özel is-
tihdam bürosu ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesinde yer alan işçiye 
asgari ücretin altında ücret ödeneceği yönündeki anlaşmaların geçer-
siz sayılacağına ilişkin hüküm dikkate alındığında, geçici işçiye işe gön-
derildiği veya gönderilmediği dönemde özel istihdam bürosu tarafından 
asgari ücretin altında olmayan bir ücret ödenmesi gerekir35. 

Kanımızca her ne kadar bu hususa ilişkin açık bir düzenleme olmasa 
da 7. maddenin yorumlanması yoluyla bazı sonuçlar çıkarılabilir. Yuka-
rıda belirtildiği gibi, maddede, üç ayı geçmemek üzere, geçici işçinin 
ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini 
feshedebileceğinin iş sözleşmesinde belirtileceği düzenlenmiştir (f.11). 
Bu noktada işçinin işe çağrılmadığı dönemde ücretini almakta olduğu 
varsayımında, neden iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmek isteye-
ceği veya bu hakkın işçiye neden tanındığı sorusu akla gelmektedir. Bu 
itibarla maddede işçinin işe çağrılmadığı dönemde ücret almayacağı 
bir sistemin öngörüldüğü izlenimi doğmaktadır36. 

Öte yandan, bu izlenimi güçlendiren bir başka husus daha bulun-
maktadır. Şöyle ki, m.7 hükmü ile öngörülen sistemde, geçici işçiye ge-
çici işverenin işyerinde çalıştığı sürece bu işveren tarafından doğrudan 
istihdam edilseydi sahip olacağı hakların sağlanması öngörülmüştür. 
Başka bir deyişle, AB Yönergesinde öngörülen eşit davranma ilkesi Hu-
kukumuzda hayata geçirilmiştir. AB Yönergesinin eşit davranma konu-
sunda öngördüğü sisteme bakıldığında ise, bazı durumlarda bu ilkeye 
istisna tanınmasına cevaz verildiği görülmektedir. Bu istisnalardan biri 
ise, ücret hususunda, bir geçici istihdam bürosuyla belirsiz süreli söz-
leşmesi olan geçici işçilere iki geçici görev arasındaki dönemde ödeme 

leşmesi devam etmesine rağmen ücret isteme hakkı işverenin tek taraflı inisiyatifine bırakılmış 
olacaktır. Bu tür bir durumda da iş sözleşmesinin çağrı üzerine çalışma şeklinde düzenlen-
diğinden bahsedilebilecektir. Bkz. Akyiğit, Ödünç İş İlişkisi, 152. Baskan’a göre ise, geçici 
iş ilişkisinin kurulmadığı dönemlerde de özel istihdam bürosu ile işçi arasında iş sözleşmesi 
devam ettiğinden, geçici iş ilişkisi kurulmayan dönemlerde de özel istihdam bürosunun ücret 
ödeme yükümlülüğü devam etmektedir. Özel istihdam bürosunun geçici iş ilişkisi kurması veya 
kuramamasının sonuçlarının işçiye yüklenmemesi gerekir. Bkz. Baskan, 36.; Güven/Aydın’a 
göre, çağrı üzerine çalışmaya ilişkin İş Kanunu m. 14/2’de yer alan düzenleme esas alınarak, 
geçici işçilerin ödünç verilmedikleri dönem için haftalık en az 20 saatlik ücretin kararlaştırılmış 
sayılması uygulamasına kıyasen başvurulabilir. Bkz. Güven/Aydın, 91.

35 Süzek, İş Hukuku, 301.
36 Nitekim öğretide, İş Kanunu Tasarısındaki hüküm de örnek gösterilerek mevcut durumda ge-

çici işçilerin ödünç verilmedikleri dönemlerde ücret alamayabilecekleri, bu hususta güvence 
öngören düzenlemeler getirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu konuda bkz. Çelik/Caniklioğlu/
Canbolat, 211; Doğan Yenisey, Tasarı Işığında,  164-165; Güven/Aydın, 91. 
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yapılmaya devam edildiğinde, üye devletlerin, sosyal ortaklara danıştık-
tan sonra, eşit davranma ilkesine istisna getirilebilmeleridir (m.5/2). 

Hukukumuzda geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinin kural ola-
rak belirsiz süreli olacağı yukarıda açıklanmıştır. Eşit davranma ilkesine 
istisna da getirilmemiştir. Bu hukuki durum da geçici işçinin görevlen-
dirilmediği dönemlerde ücret hakkı bulunmadığı bir sisteme işaret et-
mektedir. Ancak belirtmek isteriz ki, Hukukumuzda öngörülen düzenle-
me yeterli hazırlık yapılmadan, bu konuda bir sistem benimsenmeden 
hazırlanmış adeta taslak bir metin izlenimi yaratmaktadır. Öte yandan, 
Yönergede de açıkça belirtildiği üzere, Yönerge üye devletlerin işçilerin 
daha lehine olan düzenlemeler öngörme hakkına halel getirmemektedir 
(m.9/1). 

Yine işverenin kendisine iş sözleşmesi ile bağlı olan bir işçisine ücret 
ödemekle yükümlü olabilmesi için bu konuda özel bir düzenleme bulun-
ması gerekmemektedir. Ücret işin karşılığı olmakla birlikte işçinin işve-
renden kaynaklanan nedenlerle iş görme edimini yerine getirememesi 
halinde ücrete hak kazanması iş hukukunun temel ilkeleri gereğidir. Bu 
konuda tereddüt yaratan hususlar, yukarıda açıklandığı gibi yeni düzen-
lemede İş Kanunu Taslağındakine benzer bir hükme yer verilmemesi ve 
işçiye haklı fesih yetkisi tanınmış olmasıdır. Bilindiği gibi, Bilim Kurulu 
tarafından hazırlanan İş Kanunu Tasarı Taslağında işçinin işe çağrılma-
dığı dönemde asgari ücretten az olmamak üzere ücretinin yarısını ala-
cağı düzenlenmekteydi37. Getirilen düzenlemenin Batı hukuklarındaki 
modellerden birine dahil edilememesi de bu tereddütleri artırmaktadır. 
Bununla birlikte, bizde de oluşan bu tereddütler ücret ödeme borcunun 
bulunmadığının kabulü için yeterli değildir. Kanunda tanınan haklı feshin 
gerekçesi, işçinin görevlendirme dönemlerinde geçici işverenin işye-
rindeki çalışma koşullarına bağlı olarak daha yüksek ücret alırken, ara 
dönemde büro ile arasındaki iş sözleşmesinde yer alan ve daha düşük 
olabilecek ücreti alması olabilir. Ancak yine de bu haklı fesih yetkisine 
anlam vermek güçtür. 

Ara dönemlerde ücret alma hakkı, İş Kanunu Tasarısında olduğu gibi, 
ancak bu dönemlerde belirli süre ile de olsa işverenin iş sözleşmesini 
fesih hakkının sınırlanması ile garanti altına alınabilir. Aksi halde işvereni 

37 2003 yılında hazırlanan Taslakta ayrıca ödünç veren işverenin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile 
çalışan işçisinin iş sözleşmesini ödünç verme süresinin sona ermesinden itibaren üç ay içinde 
süreli fesih yoluyla sona erdiremeyeceği de öngörülmekteydi (m.93). 
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feshi veya tarafların anlaşarak iş sözleşmesini askıya almaları suretiyle 
bu hak etkisiz hale getirilebilecektir. Esasen yine İş Kanunu Tasarısında 
görüldüğü üzere, ara dönemde belirli bir oranda da olsa ücreti ödeme 
yükümlülüğünün devam ettiğinin kanunda açıkça öngörülmesi bu tür 
anlaşmalar yoluyla işverenin ücret ödeme yükümlülüğünden kurtulma-
sının önleyici bir işlev görebilmesi açısından önem taşıyabilir.

Mevcut yasal düzenleme kapsamında ara dönemlerde özel istihdam 
bürosunun ücret ödemekle yükümlü olduğunun kabulü işverenin sosyal 
sigorta yükümlülükleri ile de uyumludur. Gerçekten, aksi görüşün kabul 
halinde özel istihdam bürosunun ara dönemde bordrosunda tuttuğu iş-
çisine ücret ödememe ve buna bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna 
sosyal sigorta primlerini yatırmamasının gerekçesi açıklanamayacaktır. 
İşveren bu dönemde ancak örneğin ücretsiz izin (iş sözleşmesinin an-
laşma suretiyle askıya alınması) nedeniyle eksik gün bildirimi yaparak 
sosyal sigorta primlerini ödemekten kaçınabilecektir.

Tüm bu açıklamalarımızdan sonra belirtelim ki, uygulamada görev-
lendirmeler arası dönemlerde işçinin iş sözleşmesinin askıya alınması 
kuvvetle muhtemeldir. Esasen, geçici işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi 
ile çalıştığı, ara dönemde ücrete hak kazandığı, eşit davranma ilkesinin 
geçerli olduğu, yine aşağıda inceleneceği üzere ilişkinin kurulmasının 
çeşitli sınırlamalara tabi tutulduğu bir sistemin işlerliği de oldukça şüp-
heli görünmektedir. Bu açıklamalarımızdan getirilen güvencelere karşı 
olduğumuz şeklinde bir anlam çıkarılmamalıdır. Ancak bir esneklik ve 
istihdam yaratma aracı olarak getirilen bir kurumun işlerliği açısından bu 
konuda geçerli olan modellerin titizlikle incelenerek güvenceli esneklik 
prensibine uygun düzenlemeler öngörülmesi gereği de gözden uzak 
tutulmamalıdır. 

 3) Geçici İşverenle Geçici İşçi Arasındaki İlişki 

Geçici işverenle işçi arasında iş sözleşmesi bulunmamasına rağmen, 
geçici işçinin geçici işverenin iş organizasyonu kapsamında iş görme 
borcunu yerine getirmesi, geçici işverenin emir ve talimatlarına uymakla 
yükümlü olması nedeniyle bu ilişki iş sözleşmesi benzeri bir hukuki ilişki 
olarak nitelendirilmektedir38. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı 2013 yı-
lında verdiği bir kararında, geçici işçi ile geçici işveren arasındaki huku-

38  Süzek, İş Akdinin Türleri, 32; Akyiğit, Ödünç İş İlişkisi, 123; Caniklioğlu, Hukuki Sonuçlar, 
127; Odaman, Ödünç İş İlişkisi, 91; Nazlı, 245; Güven/Aydın, 90.
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ki ilişkiyi “sözleşme dışı iş ilişkisi” olarak nitelendirmiştir39.

Kanunda geçici işçinin geçici işverenden borç alma yasağına ilişkin 
bir düzenleme bulunmaktadır. İş Kanunu m. 7/8’e göre, geçici işçi, ge-
çici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline 
mahsup edilmek üzere avans veya borç alamaz. Ancak bu hükmü an-
lamlandırmak oldukça güçtür. Hükümde geçici iş sözleşmesi ile çalışan 
işçinin, geçici işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeli ala-
cağına mahsuben avans veya borç alamayacağı düzenlenmektedir. Bu 
hüküm olmasaydı da geçici işçinin işvereninin alacağına mahsuben ge-
çici işverenden avans veya borç alabilme yetkisi bulunmadığı sonucuna 
varılabilirdi. Geçici işverenin işçiye karşı hak ve yükümlülükleri aşağıda 
ayrı bir başlık altında incelenecektir.

IV. Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi Kurulabile-
cek Haller ve Süreler

1) Geçici İş İlişkisi Kurulabilecek Haller

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilecek hal-
ler 7. maddenin ikinci fıkrasında sınırlı olarak düzenlenmektedir40. Bu-
rada sayılan haller dışında büro aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması 
mümkün değildir. Aşağıda ayrıca değinileceği üzere, geçici iş ilişkisi 
kurulabilecek hallere ilişkin bu sınırlandırmalara aykırılık halinde işçinin 
geçici işverenin işyerinde çalışmasıyla birlikte bu işverenle arasında iş 
sözleşmesi kurulmuş sayılmalıdır41.

Kanunda düzenlenen hallerden ilki İş Kanunu m. 13/5’in uygulandı-
ğı durumlardır (m. 7/2, a). İş Kanunu m. 13/5’te, ebeveynlerin ve evlat 

39  ATAD, 11. 4. 2013, C-290/12, (Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA), NZA 2013, H.9, 495-
498. Divan bu kararında, geçici iş ilişkisinde çifte iş ilişkisi bulunduğundan söz etmiş (parag. 
40) ve kararda asıl olarak ödünç verenle işçi arasındaki belirli süreli iş sözleşmesine 99/70 
sayılı Yönerge ile Çerçeve Anlaşma’nın uygulanmayacağına karar vermiştir (parag. 34-46).

40  6715 sayılı Kanunun genel gerekçesinde, geçici iş ilişkisi kapsamında çalışanların sürekli istih-
damın yerini almasının önlenmesi için Avrupa Birliğinin 2008/104 sayılı Yönergesine de uygun 
olarak, ülkemizin iş gücü piyasası ve ekonomisinin de özellikleri dikkate alınarak uygulama 
sebepleri, işçi sayısı ve sözleşme süresi ile ilgili sınırlandırmalar getirildiği belirtilmiştir. Mesleki 
amaçlı geçici iş ilişkisinin istisnai özelliğini koruyabilmesi, sürekli istihdamın yerini almasının 
önlenebilmesi açısından hukuk sistemleri çeşitli sınırlandırmalara başvurmaktadır. Bu ilişki ya 
hakkın kötüye kullanılması teorisiyle sınırlandırılmakta ya da yasa ile sınırlandırma yolu tercih 
edilmektedir. Bu konuda bkz. Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 152; Güzel/Heper, 30; Ka-
bakcı, 79-83. Odaman’a göre, özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilecek 
hallerin sınırlandırılması, bu düzenleme ile amaçlanan esneklik fikrine uygun değildir. Bkz. 
Odaman, Ödünç İş İlişkisinde Değişiklik, 47.

41 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 211; Baskan, 18. 
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edinenlerin çocuklarının mecburi ilköğretim çağının başladıkları tarihe 
kadar kısmi süreli çalışmaya geçiş hakları düzenlenmektedir. Bu mad-
de uyarınca kısmi süreli çalışmaya geçenlerin, çalışmadıkları süreler 
için özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilecektir. 
Söz konusu maddede kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı 
çalışmaya başlaması halinde yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesinin 
kendiliğinden sona ereceği düzenlenmiştir. Burada iş sözleşmesi ken-
diliğinden sona erecek olan işçi, o işyerinin işverenine iş sözleşmesi ile 
bağlı olan işçidir. Kısmi süreli istihdama geçen işçinin çalışmadığı süre-
ler için bir işçi ile iş sözleşmesi kurulmayıp geçici iş ilişkisi kapsamında 
işçi çalıştırılmakta ise, geçici iş ilişkisi sona erse de, geçici işçinin iş 
sözleşmesi bu nedenle sona ermez. Geçici işçinin iş sözleşmesi geçici 
işverenle değil, özel istihdam bürosu iledir. 

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilecek bir 
diğer hal, İş Kanununun 74. maddesinde belirtilen durumlardır. İş Kanu-
nun 74. maddesinde, analık izni, doğum sonrası yarım çalışma izni ve 
ücretsiz izin konusunda düzenlemeler yer almaktadır. Bu izinlerin kulla-
nıldığı süre boyunca özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi 
kurulabilecektir. 

Yine, işçi askere gittiğinde iş sözleşmesi askıda ise, bu işçi yerine 
askı süresi boyunca özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici işçi çalıştı-
rılabilir. Kanunda yer verilen “işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş söz-
leşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde” ibarelerinden de anlaşılacağı 
üzere, askere giden işçinin yerine geçici iş ilişkisi ile işçi çalıştırılması iş 
sözleşmesinin askerlik nedeniyle feshedilmeyip askıya alındığı hallere 
özgüdür. İş sözleşmesinin feshedilmiş olması halinde askere giden iş-
çinin yerine büro aracılığıyla geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştırıla-
mayacaktır42. 

İş Kanunu m. 7/2, (a)’da son olarak iş sözleşmesinin askıda olduğu 
diğer hallerde, özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kuru-
labileceği düzenlenmiştir. Madde gerekçesinde de belirtildiği gibi, iş 
sözleşmesinin askıda olduğu hallere, işçinin yıllık iznini kullanması veya 
hastalanması nedeniyle iş görme borcunu ifa edememesi örnek gösteri-
lebilir. Esasında geçici nitelikte olan bu haller, belirli süreli iş sözleşmesi 
yapılması için gereken objektif koşullar arasında yer alır. İşveren bu hal-

42 Aynı yönde, Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 212. 
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lerde geçici iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere, belirli süreli iş sözleş-
mesi ile işçi çalıştırabilir. İşveren belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışacak 
işçinin işe alınma süreci düşünüldüğünde, daha esnek ve daha ucuz bir 
istihdam yöntemi olan geçici iş ilişkisi ile işçi çalıştırma yoluna başvura-
bilir43. İş Kanunu m. 7/3’e göre, süre sınırlaması olmaksızın m.7/2, (a)’da 
belirtilen bu hallerin devamı süresince özel istihdam bürosu aracılığıyla 
geçici iş ilişkisi kurulabilir. İş sözleşmesinin iradi olarak yani tarafların 
anlaşması ile askıya alındığı durumlarda da geçici iş ilişkisi kuruması 
mümkündür44.

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilecek diğer 
haller ise mevsimlik tarım işleri ve ev hizmetleridir (m. 7/2, (b), (c)). Bu 
işlerde süre sınırı olmaksızın geçici iş ilişkisi kurulması mümkündür45. 
Dikkat edilmelidir ki, elli ve daha az sayıda işçi çalıştırılan tarım ve or-
man işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeler ile ev hizmetlerinde çalı-
şanlar İş Kanunu kapsamı dışındadır46. Elli ve daha az sayıda işçi çalıştı-
rılan tarım işyerlerinde ve ev hizmetlerinde kurulacak geçici iş ilişkisinde 
İş Kanununun 7. maddesi uygulanacak, bunun dışındaki konularda Türk 
Borçlar Kanunu hükümleri uygulama alanı bulacaktır47. Yukarıda belirtti-
ğimiz gibi, İş Kanununun kapsamı dışında kalan ilişkilerde özel istihdam 
bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulup kurulamayacağı sorununu 
ortadan kaldırmak için, İş Kanunun 7. maddesinde yer alan bu düzen-
lemenin ayrı bir Kanunda düzenlenmesinin isabetli olacağı kanaatinde-
yiz48. 

İş Kanunu m. 7/2, (d)’ye göre, işletmenin günlük işlerinden sayılma-
yan ve aralıklı olarak görülen işlerde de özel istihdam bürosu aracılığıyla 
geçici iş ilişkisi kurulabilecektir49. Gerekçede bu işlere örnek olarak yeni 

43  Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 153; Güzel/Heper, 32. 
44  Akyiğit, 176.
45  Süre sınırı olmadan bu işlerde özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinin kurulabilme-

sinin geçici iş ilişkisinin istisnai (geçici) niteliğine aykırılık teşkil ettiği yönünde, Güzel/Heper, 
32.

46  İş Kanununun kapsamı dışında kalan bu işlerde, özellikle mevsimlik tarım işlerinde kayıt dışılık 
oldukça yaygındır. Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması, bu işlerde çalı-
şan işçilerin kayıt altına alınması bakımından faydalı olabilir. Bu konuda bkz. Doğan Yenisey, 
Tasarı Işığında, 154-155; Baskan, 21.  

47 Süzek, İş Hukuku, 296. Tüm geçici işçilerin elli işçi ölçütü aranmaksızın İş Kanunu m.7 kap-
samında İş Kanunu hükümlerinden yararlanacakları yönünde, Eyrenci/Taşkent/Ulucan, 132.

48 Güzel/Heper, 27; Taşkent/Kurt, 7; Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 143; Çelik/Caniklioğlu/
Canbolat, 208; Süzek, İş Hukuku, 295; Baskan, 10.   

49 Odaman’ a göre, maddede yer alan “işletmenin günlük işlerinden sayılmayan işlerde” ibaresi, 
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bir yazılım geliştirilmesi, teknik bakım, onarım gibi ihtiyaçların ortaya çık-
ması, belirli süreli proje işleri gösterilmiştir. İşletmenin günlük işlerinden 
ne anlaşılması gerektiği bilinmemektedir. Her gün yapılan iş günlük iş 
sayılır mı ya da 2-3 günde bir yapılan iş işletmenin günlük işi sayılmaz 
mı, bu hususlar oldukça belirsizdir. Örneğin gemi üretimi yapılan bir iş-
yerinde, geminin boyanmasının üç ay sürmesi halinde bu iş işletme-
nin günlük işi sayılacak mıdır50? İşletme ve ekonomiye ait kavramların 
iş hukukuna ithal edilmesi, bu kavramların kapsamının belirlenmesinde 
güçlük yaratmaktadır. Öğretiye göre günlük iş, düzenli ve kısa aralıklı 
yürütülen işler ( örneğin haftada iki, iki haftada bir yapılan işler) ola-
rak tanımlanabilir51. İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı 
olarak görülen işlerde en fazla dört ay için özel istihdam bürosu aracı-
lığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilecek, en fazla iki defa yenilenebilecektir 
(m. 7/3)52. Gerekçede örnek olarak gösterilen bakım ve onarım işlerinde 
özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilmesinin isabet 
derecesi, bu faaliyetin çok riskli bir faaliyet olması, iş kazalarının büyük 
çoğunluğunun bu faaliyetler sırasında ortaya çıkması nedeniyle tartışı-
labilir niteliktedir. EUROSTAT istatistiklerine göre, ülkelere göre değişen 
oranlarda olmak üzere kazaların %15-20’si, ölümcül kazaların %10-15’i 
bakım-onarım süreçlerinde meydana gelmektedir. Kimyasal kazaların 
38%’i bakım sırasında bırakılan tehlikeli maddelerden kaynaklanmak-
tadır53. Avrupa Komisyonu Risk Değerlendirme Rehberinde, bakım ve 
onarımda çalışan işçiler, çok yüksek riskli işleri yapan işçiler olarak ni-
telendirilmiştir54. 

İş Kanunu m. 7/2, (e)’ye göre, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil 
olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin 
ortaya çıkması halinde özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi 
kurulabilir. İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işler ile üretimi 
etkileyen zorlayıcı nedenler arasında bağlantı olmamasına rağmen iki 

özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulacak geçici iş ilişkisi genellikle işletmenin günlük işlerin-
den sayılan işlerinde uygulama alanı bulacağından, bu ilişkinin uygulanabilirliğini zayıflatacak-
tır. Bkz. Odaman, Ödünç İş İlişkisinde Değişiklik, 48.

50  Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 156. 
51  Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 157; Süzek, İş Hukuku, 297; Güzel/Heper, 33; Baskan, 22.  
52  Doğan Yenisey, söz konusu zaman sınırından hareket ederek, özel istihdam bürosu işçisi 

çalıştırılabilecek işlerin düzenli tekrar eden işler niteliğinde olmasının mümkün olmadığı görü-
şündedir. Bu konuda bkz. Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 157.

53  https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/maintenance_OSH_statistics/view.
54  http://osha.europa.eu/en/topics/riskassessment/guidance.pdf. 
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farklı durum aynı bentte düzenlenmiştir. Bu iki durumun ayrı birer bent 
olarak düzenlenmesi daha isabetli olurdu. Zorlayıcı nedenlerle örneğin 
su baskını, sel, deprem gibi hallerde işyeri etkilenmişse bu gibi hallerde 
üretimin yetiştirilmesi amacıyla özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici 
iş ilişkisi kurulabilecektir. İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan 
işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya 
çıkması halinde en fazla dört ay süreyle özel istihdam bürosu aracılığıy-
la geçici iş ilişkisi kurulabilir ve en fazla iki defa yenilebilir (m.7/3).

İş Kanunu m. 7/2’de öngörülen bir diğer hal, işletmenin ortalama mal 
ve hizmet üretimi kapasitesinin geçici iş ilişkisini kurulmasını gerektire-
cek ölçüde ve öngörülemeyecek şekilde artmasıdır (f bendi). Olduk-
ça muğlak ifadeler55 içeren bu bent, Tasarıda “İşletmenin iş hacminin 
öngörülemeyen ölçüde artması halinde” şeklinde iken TBMM’deki gö-
rüşmeler sırasında verilen bir önerge ile değişikliğe uğramıştır56. Kana-
atimizce kapasite tabirinin kullanılması da isabetli olmamıştır. Zira ka-
pasitenin artması bize göre somut iş hacmi veya sipariş durumundan 
bağımsız olarak, teknik açıdan olanaklar açısından daha çok üretim 
yapabilme gücüne işaret etmektedir. Gerekçede bu bende (Tasarıdaki 
şekline) giren durumlara örnek olarak, ihracat talebinin artması, iç pi-
yasada öngörülemeyen talep artışı gösterilmektedir. Kanun koyucu bu 
bendin oldukça suiistimal edilebileceğini düşünerek, bu bende göre 
kurulan geçici iş ilişkilerine özel düzenlemeler yapmıştır. Örneğin geçici 
iş ilişkisi kurulabilecek işçi sayısında uygulanan kota yalnızca bu bende 
özgüdür. Aynı şekilde geçici işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini 
kontrol etme ve özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etme yü-
kümlülüğü yalnızca bu bent için öngörülmüştür. Bu bende göre kurulan 
geçici iş ilişkilerinde denetim, teftiş özel hükümle düzenlenmiş (4094 
sayılı Kanun m. 17/13), idari para cezalarının dört katı olarak uygulana-
cağı hükme bağlanmıştır (İş Kanunu m. 99/son). Ancak kanımıza göre, 
maddede işletmenin ortalama mal ve hizmet üretiminin öngörülemeye-
cek şekilde artması halinden bahsedildiğinden, öngörülebilen hallerde 
geçici iş ilişkisi kurulamayacağından, bu bendin uygulama alanı olduk-
ça sınırlı düzenlenmiştir. 

55  Madde metninde yer alan “geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde” ve “öngörüleme-
yen şekilde” ibareleri oldukça muğlaktır. Bu belirsizlik uygulamada birçok sorun doğuracak 
niteliktedir. Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 213; Güzel/Heper, 34; Akyiğit, 180.

56  Amasya milletvekili Mehmet Naci Bostancı ve arkadaşlarının önergesi. Değişiklik önergesinin 
gerekçesinde ise, “İşletmelerin sipariş veya iş hacimlerinin yükselmesine bağlı olarak üretim 
kapasitelerinin artması sonucu ortaya çıkan iş gücü ihtiyacının geçici iş ilişkisi ile sağlanması…
amaçlanmaktadır.” denilmiştir.
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İş Kanunu m. 7/2, (f) bendinde düzenlenen, işletmenin ortalama mal 
ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek 
ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması halinde kurulacak geçici iş 
ilişkisinde, çalıştırılacak işçi sayısı için yukarıda da değinildiği gibi kota 
öngörülmüştür. Bu halde kurulan geçici iş ilişkisinde çalıştırılan işçi sa-
yısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez. Ancak on 
ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi 
kurulabilir (m.7/6)5758. Tasarıda “beş işçiye kadar” sınırlaması bulunma-
maktaydı, yani on ve daha az işçisi bulunan işyerlerinde çalışanların ta-
mamı geçici iş ilişkisi ile çalıştırılabilecekti. Beş işçiye kadar sınırlaması 
Alt Komisyon’da metne eklenmiştir59. Maddede öngörülen sınırlamaya 
uyulup uyulmadığının tespitinde işverenin tüm işyerlerindeki işçi sayı-
sı değil, yalnızca geçici iş ilişkisi kurulan işyerindeki işçi sayısı esas 
alınmalıdır60. İşçi sayısının tespitinde ise kısmi süreli iş sözleşmesine 
göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya 
dönüştürülür. 

İş Kanunu m.7/2,(f) bendine özgü hükümlerin yer aldığı 6. fıkrada yer 
verilen bir diğer hükme göre, geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan 
işçi, 30. maddenin uygulanmasında özel istihdam bürosu ve geçici işçi 
çalıştıran işverenin işçi sayısına dâhil edilmez (m. 7/6)61. Belirtelim ki, her 
ne kadar 6. fıkrada yer alan diğer düzenlemeler (f) bendine özgü ise de 
engelli işçi çalıştırma yükümlülüğüne ilişkin bu düzenleme özel istihdam 
bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilecek tüm haller için geçerli 
kabul edilmelidir. Bu açıdan hükmün düzenleme yeri isabetli olmamıştır. 
Madde gerekçesinde de, geçici işçinin işyerinde daimi çalışmaması, 

57  On ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde işçi sayısı sınırlamasına tabi olmamasının, küçük 
ölçekli işletmelerin çoğunlukta olduğu ülkemizde, zaten sınırlı olarak uygulanan işçi sayısı sı-
nırlamasının önemsizleşmesine yol açacağı yönünde, Güzel/Heper, 37. 

58  5920 sayılı Kanunda, İş Kanunu m. 7’deki düzenlemeden farklı olarak yalnızca bir halde değil, 
özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulan tüm hallerde işçi sayısı bakımından 
sınırlama öngörülmüştü.

59  Hükümetin teklif ettiği metnin gerekçesinde, “…küçük ölçekli işletmelerde üretimin devamının 
sağlanması amacıyla on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinin dörtte bir sınırlamasına tabi ol-
mayacağı ve on işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabileceği düzenlenmiştir.” ifadelerine yer ve-
rilmişti. Bkz. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Alt Komisyon Raporu, 22.2.2016, 
Esas No:1/597.

60  Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 216. 
61  Söz konusu hüküm herhangi bir işverenden farksız olan özel istihdam bürolarının engelli çalış-

tırma yükümlülüğünden kaçmasına neden olabileceği yönünde, Güzel/Heper, 37; süre sınırları 
dikkate alındığında düzenlemenin yerinde olduğunun söylenebileceği yönünde, Doğan Yeni-
sey, Tasarı Işığında,169; Senyen Kaplan, 92. Düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı 
düştüğü yönünde, Akyiğit, 191-192, 195. 
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hesaplamaya konu işçi sayılarının sürekli takibinin zor olması ve kon-
tenjan değişikliklerinin engelli işçilere olumsuz sonuçlar doğurma riski 
nedeniyle geçici işçilerin hesaplama dışında bırakıldıkları belirtilmiştir. 

Kanımızca (f) bendinden ziyade asıl sınırlama getirilmesi gereken 
hal, bir sonraki bentte yer alan öngörülebilir artışlar yani “mevsimlik işler 
hariç dönemsellik arz eden iş artışları” halidir. “Mevsimlik işler hariç” 
ifadesi işçi sendikalarının müdahalesi ile Komisyon aşamasında kanuna 
eklenmiştir. Gerekçede verilen bayram öncesi şeker üretimi veya pa-
ketlenmesi, seçim öncesi bayrak üretimi gibi örneklerle çok sınırlı bir 
alanda uygulama alanı bulacak gibi gözükse de dönemsellik arz eden 
iş artışlarının uygulama alanı çok daha geniş olabilecektir62. Mevsimlik 
işler hariç olmak üzere dönemsellik arz eden iş artışlarında en fazla 4 ay 
süre ile özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilecek, 
diğer en fazla 4 ay süre ile yapılan geçici işçi sağlama sözleşmelerin-
den farklı olarak, bu halde geçici işçi sağlama sözleşmesinin yenilen-
mesi mümkün olmayacaktır (m.7/3).

2) Geçici İş İlişkisinin Süresi

İlgili kısımlarda değinildiği üzere, İş Kanunu m. 7/3’e göre,  geçici 
işçi sağlama sözleşmesi ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan hallerin de-
vamı süresince (İş Kanunu m. 13/5, m. 74, askerlik, askı halleri); (b) ve 
(c) bentlerinde sayılan hallerde süre sınırı olmaksızın (mevsimlik tarım 
işleri, ev hizmetleri); diğer bentlerde sayılan hallerde ise en fazla dört 
ay süreyle kurulabilir. Yapılan bu sözleşme ikinci fıkranın (g) bendi (mev-
simlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları) hariç toplam sekiz ayı 
geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir63. Yenilemenin mümkün 
olduğu hallerde geçici işçi sağlama sözleşmesinin en fazla süresi 8 ay 
mıdır yoksa 12 ay mıdır? Toplam sekiz ayı geçmemek üzere ifadesinin, 
sözleşmenin yenileme sürelerini mi yoksa sözleşme süresi dahil tüm 
süreyi mi kapsadığı belirsizdir. Ancak yenilemede, öncelikle sözleşme 
yapılır sözleşmenin bir daha yapılmasında birinci yenileme söz konusu 
olur. Bir daha sözleşme yapılması halinde sözleşme iki kere yenilenmiş 
olur. O nedenle geçici işçi sağlama sözleşmesinin 4+4+4 ay en fazla 

62  Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 157. 
63  Öğretide savunulan bir görüşe göre, gerçek geçici iş ilişkisinin azami 18 ay olarak uygulana-

bilmesine olanak tanınırken, özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinin kurulabileceği 
süreyi bu ilişkinin uygulanabilmesini zorlaştıracak şekilde kısaltmak, esneklik sağlamak değil 
esnekliğe aykırı bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Bu konuda bkz. Odaman, Ödünç İş İlişki-
sinde Değişiklik, 53. 
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12 ay süreyle yapılabileceği kanaatindeyiz. Bu görüşümüz kanun koyu-
cunun yenilemelerin de 4’er aylık süreler şeklinde olacağından hareket 
ederek sekiz aylık süreyi yenileme için öngördüğü kabulüne dayanmak-
tadır. Önceki bazı taslaklarda da 12 aylık süre sınırının getirilmek isten-
mesi de görüşümüzde etkili olmuştur64. Kanunda ilişkinin süresi gibi 
temel bir hususta farklı görüşlere neden olabilecek bir düzenlemeye 
yer verilmesi, kurumun yeterli hazırlık yapılmadan yasalaştırıldığının bir 
diğer göstergesidir.

Kanunda geçici iş ilişkisi kurulabilecek hallere ilişkin süre sınırı, bu 
ilişkinin sürdürülebileceği en fazla süreyi göstermektedir. Dört aydan 
kısa bir süre için geçici iş ilişkisi kurulması, aynı şekilde yenilemenin 
daha kısa bir süre için yapılması mümkündür. Ancak yenileme sayısı 
ikiyi geçemeyecektir. Geçici işçi çalıştıran işveren, geçici iş ilişkisi kuru-
labilecek haller için belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçme-
dikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz (m. 7/3)65. 

Kanunda öngörülen sürelerin aşılması halinde, yani süreler dolduk-
tan sonra işçinin geçici işverenin işyerinde çalışmaya devam etmesi ha-
linde, geçici işverenle işçi arasında iş sözleşmesi kurulmuş olur. Belirsiz 
süreli olan bu iş sözleşmesinin başlangıç tarihi, işçinin geçici işverenin 
işyerinde çalışmaya başladığı tarih değil, geçici işçi sağlama sözleşme-
sinin sona erdiği tarihtir (m. 7/13)66. Hükmün devamında kanun yapma 
tekniği bakımından isabetsiz bir düzenleme yer almaktadır. Söz konusu 
düzenlemeye göre, “Bu durumda özel istihdam bürosu işçinin geçici iş 
ilişkisinden kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sos-
yal sigorta primlerinden sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorum-
ludur”. Bu hükümdeki sözleşme ifadesinden özel istihdam bürosu ile 
işçi arasındaki iş sözleşmesi kastediliyorsa, sorumlu olacağı kalemler 
64  Aynı yönde, Çelik /Caniklioğlu/Canbolat, 214; Güzel/Heper, 36; Civan, 110. 
65  Söz konusu hükmün aynı iş için hem aynı işçi ile hem de başka bir işçi ile altı ay süre ile geçici 

iş ilişkisi kurulmasını yasakladığı yönünde, Güzel/Heper, 38; Odaman, Yeni Düzenlemeler, 48. 
Yazara göre getirilen bu yasaklama isabetli değildir. Geçici iş ilişkisi kurulmasına olan ihtiyaç 
devam ettiği müddetçe, bu ilişki sürdürülebilir olmalıdır. Bkz. Odaman, Ödünç İş İlişkisinde 
Değişiklik, 52.

66  Bu hükümle her iki işverenin baştan itibaren sorumlu olması, her iki işverenin birlikte işveren 
sayılması ya da iş sözleşmesinin devri görüşleri dışlanmak istenmiş ve geçici işveren ile geçici 
işçi arasında sürenin sonundan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulacağı belirtilerek, bir 
anlamda işçinin kıdemi parçalanmıştır. Bu konuda bkz. Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 166. 
Odaman’a göre de bu hükümle iş sözleşmesinin devri hükümlerinin uygulanması engellen-
miştir. Odaman, Yeni Düzenlemeler, 58. Fransız iş hukukunda bu halde işçinin geçici işverenin 
yanında çalışmaya başladığı tarihten itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayıldığı 
yönünde, Güzel/Heper, 53. 
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olarak işçinin ücreti, gözetme borcu, sosyal sigorta primlerinin sayılma-
sını anlamlandırmak mümkün değildir. Çünkü özel istihdam bürosu o 
dönem için zaten işveren sıfatı ile işçiye karşı herhangi bir sınırlandırma 
olmadan sorumludur. Bu hükümle amaçlananın özel istihdam bürosu-
nun iş sözleşmesi süresince işçiye karşı olan sorumluluğunu sınırlan-
dırmak olduğunu kabulü mümkün değildir67. Hükmün gerekçesinde, 
“…fıkrada, iş ilişkisinin sözleşmenin kanuni süresinin tamamlanmasına 
rağmen sonlandırılmaması halinde özel istihdam bürosu işçisi ile geçici 
işçi çalıştıran işveren arasındaki ilişkinin sözleşmenin sona erme tarihin-
den itibaren belirsiz süreli iş ilişkisi kabul edileceği düzenlenmiştir. Bu 
durumda özel istihdam bürosu işçinin geçici iş ilişkisinden kaynaklanan 
ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden 
sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorumludur. Bu düzenlemenin 
özel istihdam bürosu tarafından kötüye kullanılarak özel istihdam büro-
sunun geçici iş ilişkisi sürecindeki yükümlülüklerinden imtina etmesini 
engellemek üzere sorumluluğu düzenlenmiştir.” ifadelerine yer verilmiş-
tir. Oysa bu sorumluluğun kabulü için özel bir düzenlemeye gerek dahi 
yoktur. Geçici işverenle iş sözleşmesi kurulduğunun kabul edildiği tarih, 
geçici iş ilişkisi süresinin sonu olduğuna göre, bu tarihten önceki dö-
nemden o dönem işveren sıfatını taşıyan büronun sorumlu olması do-
ğaldır. Aksine fıkranın ilk cümlesindeki hüküm sorumlulukları sınırlayıcı 
bir işlev görmektedir68. 

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasına yönelik 
sınırlandırma ve yasaklara aykırılık halinde, İş Kanununun 99. madde-
sine göre geçici işveren hakkında, Türkiye İş Kurumu Kanununun 20. 
maddesine göre özel istihdam bürosu ve geçici işveren hakkında uygu-
lanacak bir takım idari para cezaları düzenlenmiştir. Özel hukuka ilişkin 
yaptırım olarak yalnızca geçici iş ilişkisinin süresi bittikten sonra işçinin 
geçici işveren yanında çalışmaya devam etmesi (İş Kanunu m. 7/13) ve 
özel istihdam bürosunun kapanmasına rağmen işçinin geçici işveren 
yanında çalışmaya devam etmesi (Türkiye İş Kurumu Kanunu m. 18/4) 
hallerinde, işçi ile geçici işveren arasında iş sözleşmesinin kurulacağı 
öngörülmüştür. Bunlar dışında kalan diğer aykırılık hallerinde de işçi ile 
geçici işveren arasında bir iş sözleşmesi kurulduğu sonucuna varılıp 

67  Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 167.
68  TBMM, Yasama Dönemi 26, Yasama Yılı 1, S.Sayısı 170 İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Ka-

nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/597) ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu.
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varılamayacağı tartışmalıdır. Doktrinde bir görüşe göre, meslek edinil-
miş geçici iş ilişkisinin Kanundaki sınırlandırmalara ve yasaklara aykırı 
olarak kurulması halinde, asıl işveren alt işveren ilişkisinde muvazaanın 
yaptırımı kıyasen uygulanmalı ve geçici işveren ile geçici işçi arasında 
görevlendirmenin başından itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurul-
muş sayılmalıdır69. Bizim de katıldığımız diğer bir görüşe göre, özel istih-
dam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilecek iş ve hallere ilişkin 
sınırlandırmalara aykırılık halinde özel istihdam bürosunun iş aracılığı 
yaptığı kabul edilmeli ve işçinin geçici işverenin işyerinde çalışmasıyla 
birlikte bu işverenle arasında iş sözleşmesi kurulmuş sayılmalıdır70.

Alman Hukukunda 2017 yılında yapılan değişiklikle geçici iş ilişkisi 
için kural olarak 18 aylık bir süre sınır getirilmiştir (§ 1, 1b, 1 AÜG)71.

V. Geçici İş İlişkisinin Kurulmasının Yasak Olduğu Haller

İş Kanunu m. 7/4’e göre, bu Kanunun 29. maddesi kapsamında toplu 
işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşla-
rında72 ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde bu maddenin ikinci 
fıkrası kapsamında geçici iş ilişkisi kurulamaz. Madde gerekçesinde, 
kamu kurumlarında yürütülen işin devamlılık arz etmesi, kamu hizmetle-
rinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kamu sektöründe geçici iş iliş-
kisi kullanımının suistimale açık olması sebebiyle, kamu kurum ve kuru-
luşlarında ve iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olan yer altında 
maden çıkarılan işyerlerinde sektörel sınırlamaya gidildiği ve buralar-
da geçici işçi çalıştırılamayacağının hüküm altına alındığı belirtilmiştir. 

69  Güzel/Heper, 31; Civan’a göre, özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurmak için 
gereken hallerden biri mevcut olmadığı halde, varmış gibi göstererek geçici iş ilişkisinin ku-
rulması muvazaalı bir işlemdir. Ödünç alan işverenin iradesi, iş sözleşmesiyle çalıştırması 
gereken bir işçiyi, özel istihdam bürosunca istihdam ediliyor gibi göstererek kendi işyerinde 
çalıştırmaya yöneliktir. Bu halde geçici işçi sağlama sözleşmesinin görünürdeki işlem, işçi ile 
geçici işveren arasında kurulacak iş sözleşmesini de gizli işlem kabul edip, muvazaanın yap-
tırımı olarak işçinin en baştan beri geçici işverenin işçisi olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak 
bu sonuç muvazaalı ilişkiler bakımından geçerli olup, tarafların muvazaaya yönelik iradeleri 
olmadan geçici iş ilişkisi kurulacak hallerin tespitinde yanılmaları halinde geçici işçi sağlama 
sözleşmesinin ileriye etkili olarak geçersiz olacağı, özel istihdam bürosu ile işçi arasındaki iş 
sözleşmesinin bundan etkilenmeyeceği kabul edilmelidir. Bkz. Civan, 111-112.

70  Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 211; Baskan, 18.
71  Alman Hukukunda üst sürenin aşılması durumunda ortaya çıkacak hukuki sonuçlar hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. Hamann in Schüren/Hamann, AÜG § 1, Rn. 382-385; ErfK/Wank, AÜG 
§ 1 Rn. 58.

72  4904 sayılı Kanun m. 17/7’de de özel istihdam bürolarının kamu kurum ve kuruluşlarının kadro 
ve pozisyonları için aracılık faaliyeti ve geçici iş ilişkisi kuramayacağı belirtilmiş, Türkiye İş 
Kurumu aracılığı olmadan sürekli işçi veya geçici istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına 
idari para cezası verileceği düzenlenmiştir (m. 20/1,n). 
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Kanımızca tehlikeli işlerden yalnızca yer altı maden işlerinin değil, tüm 
tehlikeli işlerin yasak kapsamına alınması daha isabetli olurdu73. Mevcut 
biçimiyle maddede yer altında maden çıkarılan işyerlerinde özel istih-
dam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması yasaklandığından, yer 
üstünde maden çıkarılan işyerlerinde özel istihdam bürosu aracılığıyla 
geçici iş ilişkisi kurulabilecektir74. Öte yandan, yasak düzenlenirken Ka-
nunda, yer altında maden çıkarılan “işyerlerinde” ifadesinin kullanılması 
da isabetli olmamıştır. Zira bu biçimiyle yer altında maden çıkarılan iş-
yerinin yer üstünde çalışan idari personeli açısından da geçici iş ilişkisi 
kurulamayacağı sonucu çıkmaktadır75. Oysa böyle bir yasa getirilmesi-
nin makul bir gerekçesi bulunmamaktadır. Kanaatimizce maddede de-
ğişiklik yapılıncaya kadar da buradaki yasak, yer altı maden işlerinde” 
şeklinde anlaşılıp uygulanmalıdır.

İş Kanununun 29. maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılan işyerle-
rinde, sekiz ay süresince geçici iş ilişkisi kurulması yasaklanmıştır. 6715 
sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce 7. maddede, toplu işçi çıkar-
maya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde top-
lu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi kurulamayacağı 
düzenlenmekteydi. Yapılan değişikle önceden altı ay olan süre sekiz 
aya çıkarılmış, İş Kanununun 29. maddesinde yer alan işverenin toplu 
işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki 
iş için işçi almak istediğinde nitelikleri uygun olanları tercihen işe ça-
ğıracağı yönündeki hükümle olan uyum ortadan kaldırılmıştır76. Ayrıca 
önceki düzenlemede “toplu işçi çıkarma konusu işlerde” bu yasak söz 
konusu iken, yeni düzenlemede “toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerin-
de” yasak uygulanacaktır77. Düzenlemenin toplu işçi çıkarma konusu 
işe ilişkin sınırlama içermemesi de isabetsizdir. Tasarıda toplu işçi çı-
karılan işyerlerinde geçici iş ilişkisi kurma yasağı herhangi bir süre ile 
sınırlı olmaksızın düzenlenirken, sekiz aylık sınır Alt Komisyon’da metne 
eklenmiştir.

Grev ve lokavtın uygulanması sırasında geçici işçi çalıştırmak ya-
saklanmıştır (m. 7/5). Bu yasağın istisnasını 6356 sayılı Kanunun 65. 

73 Aynı yönde Süzek, İş Hukuku, 299; Güzel/Heper, 35; Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 150; 
Baskan, 25.  

74  Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 214. 
75  Akyiğit, 184.
76  Güzel/Heper, 35; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 214; Akyiğit, 183;.Baskan, 25.
77  Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 214-215; Güzel/Heper, 35; Baskan, 25.
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maddesinde belirtilen grev veya lokavt sırasında çalışması zorunlu olan 
işçiler oluşturmaktadır. 

Aşağıda ayrıca değinileceği üzere, m. 7/f.4 ve f.5 hükümlerinde yer 
alan tüm bu yasaklamalar maddenin son fıkrasında yapılan atıf nedeniy-
le meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisinde de uygulama alanı bulacaktır. 
Bu nedenle, 4. fıkrasında “bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında” yani 
özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulamayacağının vur-
gulanmış olması yanlış anlamaya neden olmaktan öte bir anlam taşıma-
maktadır.

Geçici iş ilişkisinde öngörülen bir diğer yasaklama 7. maddenin 7. 
fıkrasında düzenlenmektedir. Buna göre geçici işçi çalıştıran işveren, iş 
sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren altı ay geçme-
den geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz. Gerekçede de belirtildiği 
üzere, bu hükümle sürekli işçilerin geçici işçi hale getirilmesi haline ge-
tirilmesi yasaklanmaktadır. Yasağa aykırılık halinde geçici iş ilişkisi kuru-
lan (önceki) işverenle belirsiz süreli bir iş sözleşmesinin yapıldığı kabul 
edilmelidir78. Önlem olarak getirilen bu düzenlemede yalnızca fesih hali 
düzenlenmiş, sözleşmenin ikale ile sona ermesi veya işçinin istifa etmiş 
gibi gösterilmesi gibi durumlar düzenlenmemiştir. Belirtmek gerekir ki, 
söz konusu yasak yalnızca özel istihdam büroları aracılığıyla kurulan ge-
çici iş ilişkisinde uygulanmaktadır. Bu nedenle iş sözleşmesi feshedilen 
bir işçinin, holding veya grup şirket içerisindeki diğer bir işveren tarafın-
dan işe alınıp, önceki işvereni bünyesinde geçici iş ilişkisi kapsamında 
ile çalıştırılmasını engelleyecek bir düzenleme bulunmamaktadır79.

VI. Geçici İş İlişkisinde Eşitlik İlkesi 

1) Özel İstihdam Bürosunun Eşit Koşulları Sağlama Yükümlülüğü 

Yukarıda belirtildiği üzere, 2009 yılında meslek edinilmiş geçici iş 
ilişkisini düzenlemek amacıyla hazırlanan 5920 sayılı Kanun, Cumhur-
başkanı tarafından 2008/104 sayılı AB Yönergesinin temel esası olan 
eşitlik ilkesini içermediğinden Meclise iade edilmişti. 6715 sayılı Ka-
nunda ise geçici iş ilişkisinde eşitlik ilkesine yönelik düzenlemeye yer 

78  Akyiğit, 185-187.
79  Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 215. İşçinin holding veya grup şirket niteliğinde olmayan farklı tü-

zel kişilikler aracılığıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi yoluyla da bu hükmün dolanıl-
masının mümkün olduğu hususunda, Özveri, Murat: Kiralık İşçi Yasa Tasarısının Açmazları, 
Evrensel Gazetesi, 17.02.2016, https://www.evrensel.net/yazi/76004/kiralik-isci-yasa-tasarisi-
nin-acmazlari. Aynı yönde Güzel/Heper, 39. 
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verilmiştir. İş Kanunu m. 7/10’a göre, geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştı-
ran işverenin işyerindeki çalışma süresince temel çalışma koşulları, bu 
işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı hâlinde 
sağlanacak koşulların altında olamaz80. Temel çalışma koşullarında eşit-
lik ilkesini düzenleyen bu hüküm meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisinde 
de uygulanacaktır.

Maddede, belirli süreli ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar hak-
kında öngörülen ayırımcılık yasağında ölçüt alınan “emsal işçi”den farklı 
olarak, “aynı iş için doğrudan işe alınmış olma hali” esas alınmıştır81. 
Madde gerekçesinde ise geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan iş-
çinin kendisiyle benzer işi yapan emsal işçiyle esaslı bir neden olmadık-
ça aynı çalışma koşullarına sahip olmasının düzenlendiği belirtilmiştir. 
Gerekçede emsal işçiden söz edilirken Kanunda, aynı iş için doğrudan 
istihdam halinde sağlanacak koşullardan söz edilmesi suretiyle oluşan 
farklılığın nedeni, Hükümetin teklif ettiği metindeki çalışma koşullarında 
eşitliğe ilişkin hükmün lafzının Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Ko-
misyonu Alt Komisyonunda değiştirilmiş olmasıdır. Komisyonda yapılan 
bu değişikliğin üzerinde özel olarak durmak gerektiği kanısındayız. Zira, 
bu değişikliğin hem eşit koşulları sağlama yükümlülüğünün kime ait ol-
duğunun ortaya konulması hem de terminolojik açıdan bu yükümlülüğü 
ifade etmek için kullanılacak ifadenin belirlenmesi açısından önem ta-
şımaktadır. 

Hükümetin teklif ettiği metinde eşitlik ilkesi, geçici işverenin yüküm-
lülüklerinin sayıldığı 9. fıkrada düzenlenmiş, başka bir deyişle geçici 
işverenin bir yükümlülüğü olarak öngörülmüştü. Gerçekten, Tasarı met-
ninde, “Geçici işçi çalıştıran işveren;… d) Çalışma koşulları açısından 
işçisiyle emsal iş yapan geçici işçi arasında esaslı bir neden olmadıkça 
ayrım yapamaz.” hükmü yer almaktaydı. Alt Komisyonda ise, Komisyon 
raporunda geçen ifadesiyle “İşverenin geçici işçi için sağlayacağı temel 
çalışma koşullarının, doğrudan istihdam durumunda sağlanacak olan-
lar ile aynı olması koşulunu belirleyen ve 2008/104/EC sayılı Avrupa Bir-

80 Odaman’a göre, özel istihdam bürosuna geçici iş ilişkisi boyunca işçisine geçici işverenin iş-
yerinde aynı iş için doğrudan istihdam edilecek olması halinde uygulanacak temel çalışma 
koşullarını sağlama yükümlülüğü yüklenmesi, geçici işveren açısından temel çalışma koşulları 
ve özel istihdam bürosunun kar payı düşünüldüğünde kendi işçisinin maliyetini aşan bir du-
rum oluşturacak ve bu durum özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinin uygulanma 
olasılığını ortadan kaldıracaktır. Bkz. Odaman, Ödünç İş İlişkisinde Değişiklik, 53; Odaman/
Çavuş, 264.

81 Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 159; Kabakcı, 104; Dulay Yangın, 118.
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liği Direktifi’nin 5’inci maddesine uygun olarak tasarlanan yeni bir fıkra 
maddeye eklenmiş; bu değişikliğe koşut olarak aynı konuyu düzenleyen 
dokuzuncu fıkranın ilgili bendi madde metninden çıkarılmıştır.”. Böylece 
geçici iş ilişkisinde iş sözleşmesinin işveren tarafının özel istihdam bü-
rosu olmasına uygun olarak, bu yükümlülük işverenin bir yükümlülüğü 
olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla büro, işçisini gönderdiği geçici işvere-
nin işyerindeki koşullara bağlı olarak geçici iş ilişkisi süresince işçisine, 
kendisi ile olan iş sözleşmesindeki koşullardan farklı koşullar uygulamak 
durumunda kalacak; başka bir geçici işveren işyerinde görevlendirilme 
durumunda bu koşullarda önceki işyerine göre lehe ya da aleyhe deği-
şiklikler meydana gelebilecektir. Aynı şekilde, geçici iş ilişkisinin bitimi 
üzerine işçinin büro ile arasındaki iş sözleşmesindeki çalışma koşulları-
nın uygulanması söz konusu olacak, geçici işyerindeki çalışma koşulları 
işçi açısından kazanılmış hak veya iş sözleşmesinin parçası haline gel-
miş işyeri uygulaması niteliği kazanmayacaktır. 

Bu noktada söz konusu yükümlülüğün terminolojik açıdan ne şekil-
de ifade edilmesi gerektiği üzerinde de durulmalıdır. Kanımızca bu yü-
kümlülüğün eşit davranma ilkesi veya yükümlülüğü yerine “eşit koşulları 
sağlama yükümlülüğü” olarak adlandırılması daha isabetli olacaktır. Zira 
eşit davranmadan söz edebilmek için davranışın bir kişi tarafından en 
az iki kişiye karşı icra edilmesi gerekir. Burada ölçüt alınan çalışan grubu 
ise, başka bir işverenin işçileridir. Hatta Hukukumuzdaki yasal düzen-
lemede işçinin geçici işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihda-
mı halinde uygulanacak (farazi) çalışma koşulları esastır. Bu koşulları 
sağlama yükümlülüğü ise özel istihdam bürosuna aittir. Koşullar geçi-
ci işverenin işyeri esas alınarak belirlenecek, belirlenen bu koşullar ise 
özel istihdam bürosunca sağlanacaktır. Yoksa hükmün düzenleme alanı 
geçici işverenin geçici işçi ile kendi işçilerine eşit davranması değildir82.

Madde gerekçesinde,  çalışma koşulları kapsamında, çalışma süre-
leri, fazla çalışma, ara dinlenmeleri, gece çalışması ve işyerinde yapıla-
cak mesleki eğitim, yıllık izin, iş sağlığı ve güvenliği, genç çalışanların 
ve hamilelerin korunması gibi tüm koşulların yer aldığı ve böylelikle AB 
Yönergesinin temel ilkesi olan eşit muamele ilkesine uyum sağlandığı 
ifade edilmiştir. Yine Kanun Tasarısının Genel Gerekçesine göre, “Özel 
istihdam bürosu aracılığıyla geçici olarak çalışanların haklarını güven-
ce altına almak amacıyla hazırlanan 2008/104/EC sayılı Avrupa Birli-

82 Krş. Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 217-218.
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ği Direktifinin temel ilkesi, güvenceli esnekliğin bir gereği olarak, geçici 
olarak çalışanlara eşit muamele edilmesidir. Eşit muamele ilkesine göre, 
özel istihdam bürosu çalışanlarının haklarının; çalışma süreleri, fazla ça-
lışma, ara dinlenmeleri, gece çalışması ve tatilleri de dâhil olmak üzere, 
çalışma koşullarının geçici işçi sağlama sözleşmesi kapsamında işçi-
nin çalışacağı işyerindeki emsal çalışan dikkate alınarak düzenlenmesi 
esastır”. Bu nedenle söz konusu maddenin yorumlanmasında Yönerge-
deki esaslar dikkate alınmalıdır.

Madde gerekçesinde vurgulandığı üzere, 2008/104 sayılı AB Yöner-
gesinin en önemli düzenlemesini eşitlik ilkesi teşkil etmektedir. Yönerge-
nin “İstihdam ve Çalışma Koşulları” başlıklı 2. Bölümünün “Eşit muame-
le ilkesi” başlıklı 5. maddesi uyarınca, geçici işçilerin temel çalışma ve 
istihdam koşulları, bunların bir kullanıcı işletmedeki geçici görev süreleri 
boyunca,  bu işçiler kullanıcı işletme tarafından aynı iş için doğrudan işe 
alınmış olsalardı onlara hangi koşullar uygulanacak idiyse en azından o 
düzeyde olmalıdır (m. 5/1). 

Yönergenin tanımlara ilişkin maddesinde temel çalışma koşulları, kul-
lanıcı işletmede geçerli kanun, tüzük, idari düzenlemeler, toplu iş söz-
leşmesi ve/veya diğer bağlayıcı genel hükümlerle çalışma süreleri, fazla 
çalışma, ara dinlenmesi, dinlenme süreleri, gece çalışması, yıllık izin ve 
resmi tatiller ile ücret konularına ilişkin olarak düzenlenmiş çalışma ve 
istihdam koşulları olarak tanımlanmış83 (m.3/1, f) ve Yönergenin ücret 
tanımı konusunda ulusal hukuka halel getirmeyeceği düzenlenmiştir. 

Yönergedeki eşitlik ilkesine ilişkin düzenlemelere bakıldığında mutlak 
olarak eşitlik ilkesinin benimsenmediği, bir takım istisnalara yer verildiği 
görülmektedir. Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelerde eşitlik ilkesi geçerliy-
ken, 12 ülke eşitlik ilkesine bu madde kapsamında istisnalar getirmiş-
tir84. Bizim düzenlememizde ise herhangi bir istisnaya yer verilmemiştir.

Eşitlik ilkesinin uygulanmayacağı üç istisnai halden ilki ücret ile ilgi-
lidir. Üye Devletler,  sosyal taraflara danıştıktan sonra, geçici istihdam 
bürosuyla aralarında belirsiz süreli iş sözleşmesi olan geçici işçilere 
iki geçici görev arasındaki dönemde ücret ödemeye devam edilmesi 

83  Yönergede sayılan temel istihdam ve çalışma koşullarının sınırlı sayı prensibine tabi olduğu 
yönünde Kabakcı, 84. 

84  Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die Anwendung der 
Richtlinie 2008/104/EG über Leiharbeit, Brüssel, 21.3.2014, COM(2014) 176, 6.
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koşuluyla, ücret hususunda eşitlik ilkesine istisna getirilebileceklerdir 
(m. 5/2). Yönergenin giriş bölümünde de, belirsiz süreli iş sözleşme-
si ile çalışan işçilerin bu tür sözleşmelerin sağladığı özel korumadan 
yararlanmaları nedeniyle, kullanıcı işletmede uygulanacak kurallardan 
muafiyete izin veren düzenlemelerin yapılabileceği belirtilmiştir (Giriş b. 
15). Bu istisnanın uygulandığı bazı ülkelere bakmak gerekirse, örneğin 
İrlanda’daki düzenlemede, geçici işçi ile belirsiz süreli iş sözleşmesi ya-
pılır ve ara dönemde de yasal asgari ücretin altında olmamak kaydıyla 
son işteki ücretinin en az %50’si ödenirse, işçinin görevlendirme sıra-
sında eşit ücret talep hakkı bulunmaz. Büro, geçici işçi ile iş sözleşmesi 
imzalamadan önce ona eşit ücret talep hakkı olmadığını yazılı olarak 
bildirmek zorundadır. Malta ve İsveç’te işçi belirsiz süreli iş sözleşmesi 
ile çalışıyor ve ara dönemde aynı ücreti alıyorsa, özel istihdam bürosu 
geçici işverenin işyerindeki koşulları uygulamak zorunda değildir. İngiliz 
Hukukunda geçici büro çalışanı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılma-
sı ve görevlendirmeler arasındaki ara dönemde ücret ödenmesi halinde 
eşitlik ilkesinin uygulanmayabileceği kabul edilmektedir. Ödenecek üc-
ret asgari ücretin altında olmamak kaydıyla bir önceki çalışmasındaki 
son 12 haftalık temel ücretinin %50’sinden az olamaz. Böyle bir durum-
da geçici çalışanın eşit ücret hakkının bulunmadığının iş sözleşmesinde 
de açıkça belirtilmesi gerekir. Ayrıca İngiltere’de işçi 12 hafta aynı kulla-
nıcı işletmede aynı işi yaptığı takdirde, temel çalışma koşullarında eşitlik 
talep edilebilmektedir85.

Yönergede eşitlik ilkesi için öngörülen ikinci istisna toplu iş sözleş-
mesi ile ilgilidir. Üye Devletler,  sosyal taraflara danıştıktan sonra,  uygun 
düzeyde ve üye devletlerce belirlenen koşullara bağlı kalmak kaydıyla, 
geçici işçilerin genel korunma düzeyine riayet ederek, geçici işçilerin 
çalışma koşullarıyla ilgili olarak eşitlik ilkesine aykırı düzenlemeler içeren 
toplu iş sözleşmelerini sürdürme veya akdetme seçeneğini sosyal taraf-
lara sunabilirler (m. 5/3). Üye ülkelere eşitlik ilkesi ile geçici işçilere özel 
toplu iş sözleşmeleri arasında seçim hakkı tanınmıştır86. Avrupa Birliği’n-
de 10 üye ülke (Bulgaristan, Danimarka, Almanya, Finlandiya, İrlanda, 
İtalya, Hollanda, Avusturya, İsveç ve Macaristan), eşitlik ilkesine toplu iş 
sözleşmesi yoluyla istisna getirilmesine cevaz vermiştir87. Almanya’da 

85   Bericht der Kommission, 21.3.2014, COM(2014) 176, 6-7. İngiltere için ayrıca bkz. Department 
for Business Innovation & Skills, Agency Workers Regulations, Guidance, May 2011, 18-19.

86  Kabakcı, 86. 
87  Bericht der Kommission, 21.3.2014, COM(2014) 176, 8.
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Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personal-Service-A-
genturen (CGZP) adlı geçici işçilere özgü sendikanın yapmış olduğu 
toplu iş sözleşmesi uygulanmaktadır. Ancak bu toplu iş sözleşmesi ile 
sağlanan ücret, § 3a/2 AÜG hükmü uyarınca geçici işçilere özel olarak 
belirlenen asgari saatlik ücretlerin altında olursa, ödünç veren ödünç 
alanın işyerindeki karşılaştırılabilir işçiye ödenen saat ücretini ödemek 
zorundadır (§ 8/2 AÜG)88. 01.06.2016 tarihinden itibaren bu asgari saat 
ücreti, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sa-
chsen-Anhalt ve Thüringen’de 8,50 Avro; diğer eyaletlerde 9 Avro olarak 
uygulanmaya başlamıştır89. 

Eşitlik ilkesinin son istisnası, kanunlarında herkese uygulanabilir top-
lu sözleşmeler yapmayı öngören usuller bulunmayan ya da bunların 
hükümlerini belli bir sektördeki ya da coğrafi bölgedeki bütün benzer 
işletmelere teşmil edecek usuller kanunlarında veya uygulamalarında 
bulunmayan Üye Devletlere özgüdür. Bu üye devletler, geçici işçiler için 
uygun bir koruma düzeyinin sağlanması şartıyla, ulusal düzeyde sosyal 
taraflara danıştıktan sonra ve bunların akdettikleri bir sözleşme temelin-
de, temel çalışma ve istihdam koşulları hususunda eşitlik ilkesine aykırı 
düzenlemeler yapabilirler. Böyle düzenlemeler,  eşit muamele için bir 
bekleme süresi içerebilecektir (m. 5/4). İngiltere’de, işçi aynı kullanıcı 
işletmede en az 12 hafta çalıştıktan sonra eşitlik ilkesinden yararlana-
bilmektedir. Macaristan’da ise işçi ödünç alan işletmedeki 184. çalışma 
gününden itibaren ücret ve diğer edimlerde eşitlik ilkesinden yararlana-
bilmektedir90. 

Hukukumuzda öngörülen düzenlemede eşit çalışma koşullarını sağ-
lama yükümlülüğünün ücreti kapsayıp kapsamadığı tartışma konusu 
olmuştur. İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Tasarısında, ayırım yasağı, yukarıda belirtildiği gibi, 
geçici işverenin yükümlülükleri arasında düzenleniyordu ve kapsamı 
“çalışma koşulları” olarak belirlenmişti. Yasalaşan metinde ise eşit ko-
şulların sağlanması işveren olan büronun bir yükümlülüğü olarak düzen-

88  Bu konuda bkz. Schüren in Schüren/Hamann, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 5. Auflage, 
München 2018, AÜG § 8, Rn. 187.

89 Zweite Verordnung über eine Lohnuntergrenze in der Arbeitnehmerüberlassung § 2,2, 
21.3.2014. 1.4.2018-31.12.2018 tarihleri arasında bu rakamlar sırasıyla 9,27 ve 9,49 Avro ola-
rak uygulanmaktadır. Bkz. Dritte Verordnung über eine Lohnuntergrenze in der Arbeitnehmerü-
berlassung § 2,2, 26.5.2017.

90  Bericht der Kommission, 21.3.2014, COM(2014) 176, 9.
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lenmiş ancak burada “temel çalışma koşulları”ndan söz edilmiştir (f.10).

Yine Tasarıda özel istihdam bürosunun hak ve yükümlülükleri kapsa-
mında eşitlik ilkesi düzenlenirken ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki 
istihkak çalışma koşulu olarak açıkça sayılmıştı. Gerçekten, Hükümetin 
teklif ettiği metinde, 4904 sayılı Kanunun özel istihdam bürosunun hak 
ve yükümlülüklerini düzenleyen 19. maddesinin 2. fıkrası olarak, “Geçici 
iş ilişkisinde işveren, özel istihdam bürosudur. Özel istihdam bürosu, iş 
sözleşmesinde yer alan ücretten az olmamak kaydıyla özel istihdam bü-
rosu işçisine, geçici işçi çalıştıran işverenin aynı kıdemi haiz emsal işçi-
sinin aldığı ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkakı geçici çalıştığı 
dönemle sınırlı olarak ödemek zorundadır.” hükmüne yer verilmişti. Alt 
Komisyonda söz konusu hüküm Tasarıdan çıkarılmış, İş Kanununun 7. 
maddesinde Yönergedeki düzenleme gibi “Geçici işçinin, geçici işçiyi 
çalıştıran işverenin işyerindeki çalışma süresince temel çalışma koşul-
ları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı 
hâlinde sağlanacak koşulların altında olamaz.” hükmüne yer verilmiştir. 

Doktrinde bir görüş, Tasarıda ücret ile ilgili açık bir hüküm varken 
yasalaşma esnasında bu hükme yer verilmemesini, ücret konusunda 
eşitlik ilkesinin uygulanmayacağı şeklinde yorumlamaktadır91. Taslakta 
yer alan bu düzenlemeye yasalaşma esnasında yer verilmemiş olma-
sı ve 6715 sayılı Kanunun genel gerekçesinde temel çalışma koşulları 
arasında ücretin sayılmamış olması, kanun koyucunun iradesinin ücret 
açısından eşit işlem ilkesinin benimsenmemesi yönünde olduğunu, hu-
kukumuzda Yönergede belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan geçici 
işçiler için öngörülen ücret açısından eşitlik ilkesine getirilen istisnanın 
kabul edildiğini gösterir92. Bize göre ise, ücretin temel çalışma koşulla-
rına dahil olduğuna yönelik bir şüphe duyulmamalıdır. Tasarıda öngörü-
len ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak ifadesine 4904 sayılı 
Kanunun 19. maddesinde yer verilmeyip, İş Kanununun 7. maddesinde 
Yönergedeki gibi temel çalışma koşulları ifadesine yer verilmesinin ge-
rekçesi olarak, bu değişiklikle işçiyi koruyucu hükümlerin İş Kanununda 
daha geniş biçimde düzenlenmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir. Bu 
husus Alt Komisyon Raporunda açıkça belirtilmiştir93. Temel çalışma 

91  Süzek, İş Hukuku, 13. Bası, 313.
92  Civan, 116-117.
93  Alt Komisyon Raporu’na göre, “…2008/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifinin 5’inci maddesi-

ne uygun olarak tasarlanan ve geçici iş ilişkisi kurulan işçinin temel çalışma koşullarını güven-
ce altına almayı amaçlayan bir hükmün Tasarı’nın çerçeve l’inci maddesinde yapılan değişiklik 
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koşullarında eşitliğin düzenlendiği İş Kanununun 7. maddesinin 10. fık-
rasına ilişkin gerekçede de söz konusu düzenlemeyle AB’nin 2008/104 
sayılı Yönergesinin temel ilkesi olan eşit muamele ilkesi ile uyum sağ-
landığı belirtilmektedir. Dolayısıyla Yönergede açıkça belirtildiği üzere 
ücret, temel çalışma koşullarına dâhildir94. 

Temel çalışma koşullarından sayılan ücret, ücret eklerini örneğin ik-
ramiyeyi de kapsar mı? Yukarıda belirtildiği gibi Tasarı’daki ücret, prim, 
ikramiye ve bu nitelikteki istihkak ifadesinin Yönergedeki gibi temel ça-
lışma koşulları ifadesiyle değiştirilmesine gerekçe olarak, bu değişiklikle 
işçiyi koruyucu hükümlerin İş Kanununda daha geniş biçimde düzen-
lenmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir. Buradan hareketle ücret ekleri-
nin de temel çalışma koşulu olarak dikkate alınması gerektiği kanaatin-
deyiz. Alman hukukunda, AÜG’de temel çalışma koşullarının ne olduğu 
sayılmamıştır. Ancak Alman İspat Kanunu (Nachweisgesetz) § 2’ye göre 
işveren işçiye en geç bir ay içinde “esaslı” çalışma koşullarını yazılı ola-
rak bildirmelidir. Burada esaslı çalışma koşulları on kalem olarak sıra-
lanmış olup, altıncısında “ücreti oluşturan unsurlar ve yüksekliği (ücret 
ekleri, primler gece/vardiya zamları, özel ödemeler)” ifadesine yer veril-
miştir. Alman Hukukunda, geçici işçilere sağlanacak koşulların kapsamı 
hakkında özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, iş görme ediminin 
karşılığı olarak zamana veya işin sonucuna göre sağlanan ayni nakdi 
tüm ödemeler, sosyal yardımlar bu kapsamda değerlendirilmektedir95. 
Bizim hukukumuz bakımından da ücretin geniş anlamda ücret olarak 
anlaşılması gerekir96. Temel çalışma koşullarında kriter olarak, ödünç 
alanın belirsiz süreli iş sözleşmesiyle bir işçi alsaydı ona sağlayacağı 
koşullar esas alınabilir97. İkramiyenin yıllık olarak ödenmesi halinde, kıs-
telyevm usulü ile ikramiyenin dikkate alınması gerekir98. Buna karşılık, 
geçici işverenin işyerindeki feshe karşı korumaya ilişkin kurallar geçici 
işçi hakkında uygulanacak temel çalışma koşulları arasında değildir99.

ile İş Kanunu’nun ilgili maddesine bir fıkra olarak eklenmesi nedeniyle, 25/6/2003 tarihli ve 
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’na eklenmesini öngören çerçeve 7’nci maddenin benzer 
içerikteki ilgili fıkrası madde metninden çıkarılmıştır. Böylece işçiyi koruyucu hükümlerin İş Ka-
nununda ve daha geniş bir biçimde düzenlenmesi amaçlanmıştır…”. Bkz. Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu Alt Komisyon Raporu, 22.2.2016, Esas No:1/597.

94  Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 217-218; Süzek, İş Hukuku, 307-308; Baskan, 32. 
95  ErfK/Wank, AÜG § 8, Rn. 6; Schüren, in Schüren/Harmann, AÜG § 8, Rn. 27 vd.
96  Alpagut, Avrupa Birliği Yönergesi, 360.
97  Kabakcı, 105.
98  Schüren, in Schüren/Harmann, AÜG § 8, Rn. 28; ayrıca bkz. ErfK/Wank, AÜG § 8 Rn. 7-8.
99   Schüren, in Schüren/Harmann, AÜG § 8, Rn. 53.
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Özel istihdam bürosu geçici iş ilişkisi süresince, işçiye geçici işve-
renin işyerindeki koşulları sağlayacaktır. Bunun için özel istihdam bü-
rosunun, geçici işverenin işyerindeki temel çalışma koşulları hakkında 
bilgi sahibi olması gerekir. Alman Hukukunda AÜG § 12 ve 13’e göre, 
ödünç alan ödünç verenle aralarındaki yazılı sözleşmede, işyerindeki 
karşılaştırılabilir işçisinin ücret dahil esaslı çalışma koşullarını belirtmeli-
dir. Eşitlik ilkesinin uygulanması noktasında istisna söz konusu değilse, 
ödünç işçi ödünç alandan bu bilgileri talep edebilir100. Hukukumuzda da 
Alman Hukukundakine benzer düzenlemeler yapılması isabetli olurdu.  

2) Geçici İşverenin “Sosyal Hizmetlerde” Eşit Muamele Yüküm-
lülüğü 

Kanuna göre, geçici işveren geçici işçileri çalıştıkları dönemlerde, 
işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırır. 
Geçici işçiler, çalışmadıkları dönemlerde ise özel istihdam bürosundaki 
eğitim ve çocuk bakım hizmetlerinden yararlandırılır (m. 7/9, (d)).  Gö-
rüldüğü gibi, sosyal güvenlik hukukunda teknik bir kavram olan “sosyal 
hizmet” kavramına, isabetsiz olarak iş hukukunda yer verilmiştir101. Bu 
kavram, Yönergenin Almanca metninde (ve Alman Hukukundaki yasal 
düzenlemede) “Gemeinschaftseinrichtungen oder –diensten”, İngiliz-
ce metninde ise “collective facilities and amenities” olarak yani kolektif 
olanak, tesis, kolaylıklar şeklinde ifade edilmiştir. Bu olanaklara örnek 
olarak ulaşım hizmeti, kreş, yemek gibi hizmet biçiminde sunulan haklar 
gösterilebilir. Hizmet değil de parası verilmek suretiyle sunulan haklar 
ise bu kapsamda değildir. 

Yönergede, geçici işçilerin başta yemekhane, çocuk bakımı imkan-
ları ve ulaşım hizmetleri olmak üzere, kullanıcı işletmedeki tesislere ve 
ortak kullanımdaki imkanlara erişimlerine, farklı muamelenin nesnel ge-
rekçelere dayanıyor olması dışında, işletme tarafından doğrudan işe alı-
nan işçilerle aynı koşullarda imkan verileceği düzenlenmektedir (m.6/4). 
Alman Hukukunda AÜG § 13b’de,  özellikle yemekhane, çocuk bakımı 
imkanları ve ulaşım hizmetleri kolektif tesis ve imkanlar olarak nitelendi-
rilmiştir102. İşyerinde sunulan bu hizmetlerin, 3. kişiler tarafından yerine 

100 ErfK/Wank, AÜG § 13 Rn. 1-2; Brors, in Schüren/Harmann, AÜG § 13, Rn. 4-7; Schüren, in 
Schüren/Harmann, AÜG § 8, Rn. 32-34.

101 Aynı yönde Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 162; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 218; Güzel/
Heper, 51.

102 ErfK/Wank, AÜG § 13b Rn. 1-4; Hamann in Schüren/Hamann, AÜG § 13b, Rn. 1vd.
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getiriliyor olmasının bir önemi yoktur. Örneğin işyerinde gerçekleştirilen 
masaj, işyeri spor grupları, jimnastik kursu, psikolojik destek hizmetleri 
gibi. Yukarıda belirttiğimiz gibi, kreş, kantin, otopark, dinlenme odaları, 
spor tesisleri, kütüphane gibi hizmetlerin sunulması yerine bunların pa-
rası ödeniyorsa (örneğin yol, yemek, kira parası, çevre işyerlerinden/ge-
çici işverenin işyerinden ucuz indirimli alışveriş/kullanım imkânı,  benzin 
parası, dil kursu, bilgisayar kursu gibi) bu halde geçici işçinin bunlardan 
yararlandırılması zorunlu değildir103. İngiltere’de de benzer şekilde kan-
tin, tesisler, çocuk bakımı imkânları, ulaşım hizmetleri, otopark, internet 
erişimi, duş, ortak personel odası, ibadet odası, bekleme salonu, yiye-
cek içecek otomatları bu kapsamda sayılmaktadır. Ancak işyeri arabası 
ya da ulaşım hizmeti yerine çalışana ticket verilmesi halinde, bundan 
geçici işçinin yararlanamayacağı kabul edilmektedir104. 

Geçici işçiler işyerindeki bu imkan ve hizmetlerden eşit muamele 
ilkesince yararlandırılacaklarından, geçici işçi geçici işverenin işçileri 
gibi varlığı halinde bu hizmetlerden yararlanmak için gerekli masraflara 
katlanmalıdır. Nitekim Alman Hukukunda da, geçici işçinin geçici işve-
renin karşılaştırılabilir işçileri ile aynı şekilde olmak üzere, örneğin işyeri 
otoparkı için ödenmesi gereken aylık ücreti ödemekle yükümlü olduğu 
veya hizmetten yararlanmak için kıdem şartı söz konusu ise buna tabi 
olacağı kabul edilmektedir105.

Geçici işverenin, bu hizmetlerden geçici işçiyi yararlandırmaması ha-
linde Alman hukukunda, işçinin maddi tazminat isteyebileceği yönünde 
düzenlemeler bulunmaktadır106. Alman hukukunda, bu halde geçici iş-
çinin çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabileceği görüşü mevcuttur107. 
Yine geçici işçinin söz konusu hizmetlerden eşit şekilde yararlandırıl-
maması halinde Almanya’da AÜG § 16 /1 Nr.10-f.2’e göre 2500 Euro’ya 
kadar para cezası verilebilmektedir.

103 ErfK/Wank, AÜG § 13b Rn. 1.
104 Department for Business Innovation & Skills, Agency Workers Regulations, Guidance, May 

2011, 15-16.
105 Hamann in Schüren/Hamann, AÜG § 13b, Rn. 40; ErfK/Wank, AÜG § 13b Rn. 2.
106 ErfK/Wank, AÜG § 13b Rn. 3.
107 Bu yükümlülüğe aykırılığın hukuki sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hamann in Schü-

ren/Hamann, AÜG § 13b, Rn. 46-49.
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VII. Geçici İşverenin Yetki ve Yükümlülükleri

1) Talimat Verme ve Zararlarının Tazminini Talep Etme Yetkisi

Geçici işveren işin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uy-
gun olarak geçici işçisine talimat verme yetkisine sahiptir (m. 7/9, (a)). 
Belirtelim ki, geçici işçi, özel istihdam bürosunun işçisi olduğundan, bu 
hükümde yer alan “geçici işçi çalıştıran işveren…geçici işçisine” ifade-
si isabetli değildir. Yönetim hakkını geçici işveren kullanacağından, bu 
kapsamda talimat verme yetkisine de sahiptir108. Geçici işçi de işyerine 
ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden olduğu zarardan, geçi-
ci işçi çalıştıran işverene karşı sorumlu tutulmuştur (m. 7/14). Öğretide 
belirtildiği gibi, söz konusu hüküm işçinin kusurlu davranışlarından kay-
naklanan zararlardan geçici işverene karşı bizzat kendisinin sorumlu 
olacağı, işverenin zararın meydana gelmesine etkili kusurlu bir davra-
nışı olmadıkça, bu zarardan geçici işverene karşı bir sorumluluğunun 
bulunmayacağını şeklinde anlaşılmalıdır109. 

2) Açık Pozisyonları Bildirme Yükümlülüğü

Geçici işveren işyerindeki geçici işçilerin istihdam durumuna ilişkin 
bilgileri varsa işyeri sendika temsilcisine bildirmekle yükümlüdür (m.7/9, 
(e)). Ayrıca geçici işveren için işyerindeki açık pozisyonları geçici işçiye 
bildirme yükümlülüğü de öngörülmüştür. İş Kanunu m. 7/9, (b)’ye göre, 
geçici işveren işyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici işçisine bildirmek 
ve Türkiye İş Kurumu tarafından istenecek belgeleri belirlenen sürelerle 
saklamakla yükümlüdür. Maddedeki ifadeden işçinin niteliğine uygun 
iş pozisyonunun değil, her türlü açık iş pozisyonunun geçici işçiye bil-
dirilmesi gibi sonuca ulaşılabilmektedir. İş Kanunu 13. maddesinde bu 
maddedeki ifadeden farklı olarak, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan-
lara niteliklerine uygun açık yerlerin bildirileceği açıkça düzenlenmiştir. 
Yönergenin ilgili maddesinde, geçici işçilerin kullanıcı işletmedeki diğer 
işçilerle aynı şekilde sürekli bir iş sahibi olabilmeleri için kullanıcı işlet-
medeki boş iş imkanlarından haberdar edileceği öngörülmüştür. İş-
yerindeki boş pozisyonlar panoya ilan edilebilir, intranette duyurulabilir, 
boş pozisyonlara işyeri gazetesinde yer verilebilir. Geçici işveren boş iş 

108 Geçici işverenin talimat verme yetkisi, yalnızca işin görülmesi ile ilgili olmayıp, işyeri düzeni ve 
iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını da kapsar. Bkz. Güzel/Heper, 45. Yıllık izin hakkının 
kullanılması gibi hususlarda, işverenin de yönetim yetkisi çerçevesinde işçiye talimat verebile-
ceğini kabul etmek gerekir. Bkz. Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 217. 

109 Bu konuda bkz. Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 209; Baskan, 35. 
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pozisyonlarını bildirmezse bunu yaptırımı ne olacaktır? Almanya Huku-
kunda AÜG § 13a’ya göre, bu yükümlülüğün ihlali halinde maddi tazmi-
nat talep edilebilir. Yine boş iş pozisyonlarının bildirilmemesi, eksik veya 
hatalı bildirilmesi halinde §  16  /1  Nr.  9-f.2’e göre, 2500 Avroya kadar 
para cezası uygulanabilmektedir. Ancak geçici işçi, aynen ifa isteye-
mez110. Geçici işverenle iş sözleşmesinin kurulması halinde kural olarak 
işçinin kıdemi bu iş ilişkisinin başlangıcından itibaren başlayacaktır.

Alman Hukukunda geçici işverenin bildirim yapmakla yükümlülüğü-
nü yerine getirmiş sayılacağı, bundan sonraki aşamada işçinin seçim 
konusunda genel kuralların uygulanacağı kabul edilmektedir111. Aynı 
sonuç Hukukumuz açısından da geçerli olup burada zorunlu olarak işe 
alma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3) İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Geçici işçinin geçici işverene ait işyerinde onun emir ve talimatları 
altında çalışması, geçici işverene ait işyerine özgü tehlikelerle karşılaşa-
bilecek olması, geçici işverene geçici işçinin iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanmasında bir takım yükümlülükler yüklenmesini gerekli kılar112. Bu 
nedenle mevzuatımızda, geçici işverenin iş sağlığı ve güvenliği yüküm-
lülüklerine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. 6331 sayılı Kanunda 
yer verilen hükümlerin yanı sıra, geçici iş ilişkisinde iş sağlığı ve güven-
liği hususunda Avrupa Birliğinin Belirli Süreli İş İlişkisi veya Geçici İş 
İlişkisiyle Çalışan İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınması 
ve Geliştirilmesine Yönelik 91/383/EEC sayılı Yönergesine paralel olarak 
düzenlenen, 2013 yılında çıkarılan Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik hükümleri bulunmaktadır. Her 
ne kadar bu Yönetmelikte 6715 sayılı Kanunla yürürlüğe giren özel is-
tihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisine yönelik değişiklikler yapıl-
mamış olsa da Yönetmeliğin geçici ilişkisinde iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin hükümlerinin özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinde 
de uygulanacağını söylemek yanlış olmayacaktır113. 
110 A yrıntılı bilgi için bkz. Hamann  in Schüren/Hamann, AÜG § 13a, Rn. 29-37; ErfK/Wank, 

AÜG § 13a Rn. 2-4.
111 Hamann  in Schüren/Hamann, AÜG § 13a, Rn. 28.
112 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 218; Akyiğit, Ödünç İş İlişkisi, 155-156. 
113 Öztürk, Berna: Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Kurulan Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisine 

Tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, İstanbul 2017, 
231.
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6331 sayılı Kanun m. 16/2’de işverenlerin başka işyerlerinden çalış-
mak üzere kendi işyerlerine gelen çalışanların işverenlerine, işyerinde 
karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici ted-
birler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan 
dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda 
görevlendirilen kişilerle ilgili olarak çalışanların bilgilendirilmesini sağla-
mak amacıyla gerekli bilgileri vereceği düzenlenmektedir. Yönetmeliğin 
10. maddesinde de, geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacaklarla ilgili olarak ge-
çici iş ilişkisi kurulacak işverenin diğer işverene, 6331 sayılı Kanun m. 
16/1’de yer verilen hususlar ile yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, 
yetenek ve işin özellikleri hakkında gerekli bilgiyi vereceği, bu bilgilerin 
sözleşmede yer almasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Görüldü-
ğü üzere, geçici işveren özel istihdam bürosu işçisinin bilgilendirilmesini 
sağlamak amacıyla belirlenen bazı hususlarda özel istihdam bürosuna 
gerekli bilgileri vermekle yükümlü tutulmuştur. 

Yine 6331 sayılı Kanun m. 17/5 gereği, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik 
riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair 
belge olmaksızın, geçici işçilerin geçici işverenin işyerinde işe başlatıl-
maları mümkün değildir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m. 17/6’da, geçici iş ilişkisi 
kurulan işverenin iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli 
eğitimin verilmesini sağlayacağı düzenlenmiştir. İş Kanunu m. 7/9, (f)’de 
ise geçici işverenin 6331 sayılı Kanun m. 17/6’da öngörülen eğitimleri 
vermekle ve iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken tedbirleri almakla, 
geçici işçinin de bu eğitimlere katılmakla yükümlü olduğu belirtilmiş-
tir. Başka bir deyişle, İş Kanunu m, 7/9, (f)’de, 6331 sayılı Kanun m. 
17/6’dan farklı olarak geçici işverenin geçici işçinin iş sağlığı ve güven-
liği eğitimi almasını sağlayacağı değil, geçici işçiye bu eğitimi vereceği 
düzenlenmiştir. 

Geçici işveren, geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hâllerini 
özel istihdam bürosuna derhâl,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun 13. ve 14. maddelerine göre Kurum ve yet-
kili kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlü tutulmuştur (m. 7/9, c). Geçi-
ci işçinin işvereni olan özel istihdam bürosunun, gerçekleşen iş kazasını 
Kuruma ve yetkili kolluk kuvvetlerine bildirme yükümlülüğü devam et-



92 İSTANBUL BAROSU YAYINLARI

mekte midir? 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu m. 19/2’de, özel istih-
dam bürosu tarafından işçisine ilişkin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
ile 4447 sayılı Kanundan doğan yükümlülüklerin, 4857 sayılı Kanunun 7. 
maddesi saklı kalmak kaydıyla yerine getirileceği düzenlenmiştir114. Bu 
durumda, özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan geçici iş ilişkisinde, 
gerçekleşen iş kazası veya meslek hastalığını bildirme yükümlülüğünün 
artık geçici işverene yüklendiği sonucuna varılmaktadır115. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma yükümlülüğü bakımından 
geçici işçilerin hangi işverenin işyerindeki işçi sayısına dâhil edilecek-
lerinin de değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda öğretide savunulan bir 
görüşe göre, geçici işçiler geçici işverenin işyerinde meydana gelen 
risklere maruz kaldıklarından geçici işverenin işyerindeki işçi sayısına 
dahil edilmelidir. Fakat bu sonucun geçici işçinin işvereninin işyerindeki 
işçi sayısının azalarak kurul kurma yükümünden kurtulmasına yol aç-
masını engellemek için her iki işvereninin işyerindeki işçi sayısına da 
dahil edilmesi isabetli olabilirdi116. Diğer bir görüşe göre, geçici işçilerin 
geçici iş ilişkisi süresi boyunca geçici işverenin işyerindeki işçi sayısına 
dâhil edilmeleri gerekir117. Bizim de katıldığımız son görüşe göre ise ge-
çici işçiler yalnızca iş ilişkisi ile bağlı oldukları işverenlerinin işyerindeki 
işçi sayısına dahil edilebilirler118. 

Alman hukukunda da, AÜG § 11 (6)’a göre, ödünç işçinin kullanıcı 
işletmedeki faaliyeti, bu işyeri için geçerli olan iş güvenliği kurallarına 
tabidir. Yükümlülükler ödünç verenin yükümlülüklerine halel gelmemek 
kaydıyla ödünç alan tarafından yerine getirilir. Ödünç alan ödünç işçiyi 
özellikle işe başlamadan önce ve görev değişikliklerinde iş sırasında 
maruz kalabileceği sağlık ve güvenlik tehlikeleri ve bu tehlikelerin önlen-

114 Özel istihdam bürosunun hak ve yükümlülüklerinin hem 4857 sayılı İş Kanununda hem de 
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununda düzenlenmesinin sistematik açıdan isabetli olmadığı 
yönünde görüş için bkz. Güzel/Heper, 28. Doğan Yenisey’e göre de, idari yapılanmanın dü-
zenlendiği bir Kanunda, geçici işçi ve özel istihdam bürosu arasındaki sözleşme ilişkisinden 
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin yer alması, 4904 sayılı Kanunun amaç ve kapsamı ile bağ-
daşmamakta aynı zamanda hukuk teorisi açısından uygun olmamaktadır (Doğan Yenisey, 
Tasarı Işığında, 145). Belirtilen eleştirilere biz de katılmaktayız.

115 Aynı yönde Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 219; Baskan, 35. 
116 Akyiğit, İş Hukuku, 490.
117 Öztürk, 238.
118 Caniklioğlu, Hukuki Sonuçlar, 137; Ekmekçi, Ömer: 4857 Sayılı İş Kanununa Göre İş Sağlığı 

ve Güvenliği Konusunda İşyeri Örgütlenmesi, İstanbul 2005, 46-47; Özdemir, Erdem: İş Sağlığı 
ve Güvenliği Hukuku, İstanbul 2014, 315-316 .
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mesi için alınan tedbirler hakkında bilgilendirmelidir. Ödünç alan işçiyi 
ayrıca işin özel nitelikler veya meslek tecrübesi gerektirmesi veya özel 
bir sağlık gözetimi gerektirmesi yahut yoğun tehlike arz etmesi halinde 
ek olarak bilgilendirir119. Alman hukukunda iş sağlığı ve güvenliği ön-
lemlerinin uygulanması aslolarak ödünç alanın yükümlülüğüdür. Pratik 
nedenlerle ödünç verenin yükümlülüğü kontrol ile sınırlı olmaktadır120.

Geçici iş ilişkisinde, bu ilişkinin yapısından kaynaklanan bir takım 
problemler ortaya çıkabilmektedir. Örneğin değişik işyerlerinde çalışan 
özel istihdam bürosu işçisinin meslek hastalığına yakalandığının anla-
şılması üzerine, hangi işverene ait işyerinde bu hastalığa yakalandığının 
tespit edilmesi gibi çözümü zor hususlar gündeme gelebilecektir.

4) Bazı Hallerde Ücretin Ödendiğini Kontrol ve Ödeme Yüküm-
lülüğü

İş Kanunu m. 7/12’ye göre, ikinci fıkranın (f) bendi kapsamında ku-
rulan geçici iş ilişkisinde, geçici işçi çalıştıran işveren işyerinde bir ayın 
üzerinde çalışan geçici işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini ça-
lıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle, özel istihdam bürosu ise 
ücretin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak geçici işçi çalıştıran 
işverene ibraz etmekle yükümlüdür. Geçici işçi çalıştıran işveren, öden-
meyen ücretler mevcut ise bunlar ödenene kadar özel istihdam bürosu-
nun alacağını ödemeyerek, özel istihdam bürosunun alacağından mah-
sup etmek kaydıyla geçici işçilerin en çok üç aya kadar olan ücretlerini 
doğrudan işçilerin banka hesabına yatırır. Ücreti ödenmeyen işçiler ve 
ödenmeyen ücret tutarları geçici işçi çalıştıran işveren tarafından Çalış-
ma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilir. 

Görüldüğü üzere, geçici işçinin ücretinin ödenmemesi durumunda, 
geçici işveren işçinin ücret alacağını üç ayla sınırlı olarak özel istihdam 
bürosunun alacağından mahsup ederek, işçinin banka hesabına yatıra-
caktır. Ancak özel istihdam bürosunun alacağının olmaması veya özel 
istihdam bürosuna alacağın peşin ödenmesi halinde, geçici işverenin 
bu yükümlülüğünü nasıl yerine getireceği belirsizdir. Her ay kontrol yü-
kümlülüğünün bir anlamı olabilmesi için, mahsuba ilişkin düzenlemeyi 
bir imkan olarak kabul edip özel istihdam bürosunun alacağının bu-

119 Geçici işverenin bilgilendirme yükümlülüğüne ilişkin hükümler, AB 91/383 sayılı Direktifi ile 
uyum için eklenmiştir. 

120 ErfK/Wank, AÜG § 11 Rn. 22. Alman Federal İş Mahkemesinin bu doğrultudaki kararı için bkz. 
BAG, 7.6.2016, 1 ABR 25/14, NZA 2016, H. 22, 1420 vd.
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lunmaması durumunda da geçici işverenin üç aylık ücret alacağından 
sorumlu olduğunu kabul etmek gerekir. Hükümde öngörülen üç aylık 
sınırlandırmayı isabetli bulmak da mümkün değildir. Bu yükümlülük Ta-
sarı ve Komisyonun kabul ettiği metinde mevcut değilken TBMM’deki 
görüşmeler sırasında verilen bir önerge ile eklenmiştir. Söz konusu öner-
gede üç aylık sınırlandırmanın gerekçesi olarak üç ay boyunca ücretin 
ödenmemesi halinde özel istihdam bürosunun izninin iptal edileceği 
belirtilmiştir121. Ancak özel istihdam bürosunun izninin ne zaman iptal 
edileceği hususu da oldukça muğlaktır. 

Öte yandan, geçici işveren için öngörülen bu yükümlülüğün sadece 
(f) bendi uyarınca, yani işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapa-
sitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörüle-
meyen şekilde artması halinde kurulan geçici iş ilişkilerine özgülenmiş 
olması da isabetsiz olup haklı bir gerekçesi bulunmamaktadır. Sadece 
(f) bendini esas alan diğer düzenlemeler de dikkate alındığında yasa 
koyucunun bu bendi en çok başvurulacak ve/veya kötüye kullanılacak 
hal olarak değerlendirdiği söylenebilecektir. Oysa konu bu husustan ba-
ğımsız olarak geçici işçinin korunma ihtiyacı esas alınarak düzenlenme-
lidir.

Kanımızca özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinde de 
herhangi bir bent ile sınırlı olmaksızın tüm haller için işçinin ücret ala-
cağından birlikte sorumluluk öngörülmeli ve buna ek olarak asıl işveren 
alt işveren ilişkisinde olduğu gibi (m. 36/son) geçici işçinin kendisinde 
çalıştığı süre boyunca hak ettiği ücret alacaklarının ödendiğini kontrol 
ve özel istihdam bürosunun alacağından mahsup ederek ödeme yü-
kümlülüğü getirilmelidir122. 

VIII. Geçici İşverenin Sorumluluğu

İş Kanununun 7. maddesinin meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisi-
ni düzenleyen 15. fıkrasında, 6715 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten 
önceki hukuki durumda olduğu gibi, geçici işverenin işçiye karşı mü-

121 Amasya milletvekili Mehmet Naci Bostancı ve arkadaşlarının önergesi. Değişiklik önergesi-
nin gerekçesinde, “İşletmelerin sipariş veya iş hacimlerinin yükselmesine bağlı olarak üretim 
kapasitelerinin artması sonucu ortaya çıkan iş gücü ihtiyacının geçici iş ilişkisi ile sağlanması 
ve bu kapsamda geçici olarak çalıştırılan işçilerin ücret alacaklarının üç aylık süreyle garanti 
altına alınması amaçlanmaktadır. Ücret ödeme yükümlülüğünü üç kez yerine getirmeyen 
büronun yetkisinin iptal edileceği göz önüne alınarak geçici işveren tarafından ödenecek ücret 
tutarı üç ay ile sınırlandırılmıştır.”

122 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 221.
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teselsil sorumluluğunu öngören bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna 
göre, “Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı süre-
de ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta 
primlerinden, devreden işveren ile birlikte sorumludur.” (m.7/f.15,c.4). 

Buna karşılık, işçinin daha çok koruma ihtiyacının söz konusu olduğu 
özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisini düzenleyen hüküm-
lerde birlikte sorumluluk öngören bu yönde bir hükme yer verilmemiştir. 
Bu isabetli bir yaklaşım olmayıp Kanunda yapılacak değişiklikle aynı 
kapsamda birlikte sorumluluk öngören bir hükme açıkça yer verilmeli-
dir123. Belirtelim ki, gerek 2003 yılında Bilim Komisyonu tarafından ha-
zırlanan İş Kanunu Tasarısı Taslağında gerek 2009 yılında 5920 sayılı 
Kanunla124 getirilmek istenen düzenlemede, meslek edinilmiş geçici iş 
ilişkisinde de isabetli olarak, ücret, gözetme borcu ve sosyal sigorta 
primlerinden birlikte sorumluluk öngörülmekteydi.

Yukarıda belirtildiği gibi, özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulan 
geçici iş ilişkisinde ücret alacakları için, yalnızca m. 7/2, (f) bendi uya-
rınca kurulan geçici iş ilişkilerinde, geçici işverene geçici işçinin ücreti-
nin ödenip ödenmediğini kontrol etme ve ödenmediğinin tespiti halinde 
sınırlı ölçüde bu alacağı özel istihdam bürosunun alacağından mahsup 
ederek işçiye ödeme yükümlülüğü öngörülmüştür. Mevcut yasal düzen-
lemede konu ücret ödeme borcunda müteselsil sorumluluğun bulun-
maması açısından net bir durum arz etse de, sosyal sigorta primleri ve 
işçiyi gözetme borcu açısından tartışılabilir niteliktedir.

Sosyal sigorta primleri açısından, öğretide İşK.m.7’de özel istihdam 
bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinde birlikte sorumluluğa ilişkin düzen-
lemeye yer verilmemiş olması nedeniyle, geçici işverenin Sosyal Güven-
lik Kurumuna karşı bir sorumluluğunun bulunmadığı belirtilmekte ve bu 
husus eleştirilmektedir125. Kanımızca, geçici iş ilişkisinde sosyal sigorta 
yükümlülüklerinden birlikte sorumluluğu ilişkin 5510 sayılı Kanunun 12. 
maddesi gereği geçici işverenin sosyal sigorta primlerinden özel istih-

123 Aynı yönde Senyen Kaplan, 97; Güven/Aydın, 94.
124 Söz konusu Kanunla İş Kanunu’na eklenmek istenen m.7/A’da “Mesleki anlamda geçici iş iliş-

kisinde, bu madde hükümleri ile 7 nci maddenin ikinci fıkrası hariç diğer hükümleri uygulanır.” 
düzenlemesine yer verilmişti. İstisna tutulan ikinci fıkra meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisinin 
süresini düzenlerken, birlikte sorumluluk üçüncü fıkrada düzenlenmekteydi.

125 Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 166; Süzek, İş Hukuku, 304; Odaman, Yeni Düzenlemeler, 
55-56. 
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dam bürosu ile müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilmelidir126.  

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinde, geçici iş ilişkisi 
kurulan işverenin, işçinin kendisinde çalıştığı sürede işçiyi gözetme bor-
cundan büro ile birlikte sorumlu tutulup tutulamayacağının da değer-
lendirilmesi gerekir. Yukarıda belirtildiği gibi, müteselsil sorumluluk dü-
zenlemesine sadece 15. fıkrada yer verilmiş, büro aracılığıyla geçici iş 
ilişkisinde gözetme borcundan müteselsil sorumluluk düzenlenmemiştir. 
Geçici işçinin ücret alacağına ilişkin açıklamalarımızda belirtilen sebep-
lerle, bu düzenleme biçimi isabetli olmayıp kanunda değişiklik yapılarak 
müteselsil sorumluluk öngörülmelidir. Gerçekten, büro işçileri genel ola-
rak daha çok korunması gereken bir çalışan grubunu oluşturdukları gibi, 
sürekli ve düzenli olarak belirli bir işyerinde çalışmadıklarından iş sağ-
lığı ve güvenliği açısından bakıldığında da iş kazası geçirme riski daha 
yüksek olan çalışanlardır. Müteselsil sorumluluk düzenlemesi hem bu 
işçilerin/geride kalanlarının haklarının güvence altına alınmasına hem 
de olası bir birlikte sorumluluk nedeniyle büronun geçici işçi sağlama 
sözleşmesi yapacağı işverenleri iş sağlığı ve güvenliği açısından daha 
titiz davranarak seçmesine katkıda bulunacaktır.

Bu noktada ifade edelim ki, geçici iş ilişkisi süresince işçi başka 
bir (geçici) işverene ait işyerinde çalışmakta olduğundan, iş sağlığı ve 
güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğü de asıl olarak geçici işverenin 
sorumluluğundadır127. Bu nedenle işverenin iş kazası ve meslek hasta-
lığından sorumluluğunun kusur esasına dayalı olarak kabul edildiği bir 
hukuk sisteminde, geçici iş ilişkisinde işçiyi gözetme borcundan müte-
selsil sorumluluk öngörülmesi çoğu durumda işçinin kendi işvereninin 
birlikte sorumlu tutulabilmesine hizmet edecektir.

İş Kanunu m.7’de büro aracılığıyla geçici iş ilişkisinde işçiyi gözet-
me borcundan müteselsil sorumluluk öngörülmemiş olmakla birlikte, 
kanımızca mevcut hukuki durumda da özel istihdam bürosu ile geçici 
işverenin birlikte sorumlu tutulabileceği durumlar söz konusu olabile-
cektir. Gerçekten mevzuatımızda geçici iş ilişkisine ilişkin düzenleme-
lerde hem işveren olan özel istihdam bürosuna hem de geçici iş ilişkisi 
kurulan işverene iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri getirilmiştir. Bu 
düzenlemelere yukarıda geçici iş ilişkisi kurulan işverenin yetki ve yü-

126 Aynı yönde Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 221; Güzel/Heper, 47; Mollamahmutoğlu/Astarlı/
Baysal, 120.

127 Odaman, Yeni Düzenlemeler, 54; Öztürk, 243.
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kümlülükleri incelenirken yer verilmiştir. Bu yükümlülükler kapsamında 
iş kazasının veya meslek hastalığının meydana gelmesinde hem işve-
renin hem de geçici işverenin kusuru bulunmakta ise, Türk Borçlar Ka-
nunu m. 61 gereği aynı zarara birlikte sebep olduklarından gerçekleşen 
iş kazası veya meslek hastalığından müteselsilen sorumlu tutulmaları 
mümkün olabilecektir128. 

IX. Meslek Edinilmemiş (Gerçek) Geçici İş İlişkisinde Yapılan 
Değişiklikler

İş Kanununun 7. maddesinin ilk fıkrasına göre, “ Geçici iş ilişkisi, özel 
istihdam büroları aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı 
şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak 
suretiyle kurulabilir”. Maddede geçici iş ilişkisi ikiye ayrılmış olup bu iliş-
kinin ya özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde 
veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme 
yapmak suretiyle kurulacağı düzenlenmiştir. Geçici iş ilişkisi kavramı 
hem üst kavram olarak her ikisini de kapsayacak şekilde, hem de mes-
lek edinilmemiş (özel istihdam bürosu aracılığı olmadan kurulan) geçici 
iş ilişkisini ifade edecek şekilde kullanılmıştır129. 

Özel istihdam bürosu aracılığı söz konusu olmaksızın holding veya 
şirketler topluluğu bünyesinde iki işveren arasında kurulacak geçici iş 
ilişkisi maddenin 15. fıkrasında tek bir fıkrada düzenlenmiştir. Söz konu-
su fıkraya göre, “İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle 
bir işçisini, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı 
başka bir işyerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak 
devretmesi hâlinde de geçici iş ilişkisi kurulmuş olur” (m.7/15, c.1).

6715 sayılı Kanunla İş Kanununun 7. maddesinde değişiklik yapılma-
dan önce bir işveren işçisini, Kanundaki ifadesiyle. aynı holding veya 
şirketler topluluğu içinde olmayan başka bir işverene, işçinin rızasını al-
mak kaydıyla benzer işleri yapmak üzere gönderebilmekteydi. Ancak 
yapılan değişiklikle, geçici iş ilişkisi kurma imkânı özel istihdam büroları 
dışında sadece holding bünyesi içinde ve aynı şirketler topluluğunda 

128 Aynı yönde Öztürk, 244. Güven/Aydın, 91. Öztürk’e göre ayrıca, geçici işverenin sosyal temas 
ve dürüstlük kuralından doğan geçici işçiyi iş sağlığı ve güvenliği tehditlerine karşı koruma yü-
kümlülüğü bulunmaktadır. Geçici işverenin, geçici işçiye karşı olan bu koruma yükümlülüğüne 
aykırılık halinde sözleşmeden doğan borcun ihlaline ilişkin hükümler gündeme gelecektir. Bkz. 
Öztürk, 244-245.

129 Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 143. 
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yer alan işverenlere özgülenmiştir. Kanundaki ifadesiyle, holding bün-
yesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı olmayan iki işverenin 
geçici iş ilişkisi kurma imkânı düzenlenmemiştir130. 

Genel hükümler uyarınca böyle bir geçici iş ilişkisinin kurulup ku-
rulamayacağının değerlendirilmesi gerekir. İş Kanununda geçici iş iliş-
kisi düzenlenmeden önce 818 sayılı Borçlar Kanunu m. 320/2’de yer 
alan “İş sahibinin dahi hakkını başkasına devredebilmesi, aynı kayıtlara 
tabidir.” hükmüne dayanılarak geçici iş ilişkisinin kurulabileceği kabul 
edilmekteydi. Türk Borçlar Kanununda ise bu yönde bir hükme yer ve-
rilmemiştir. Ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun şirket birleşmesi 
ve bölünmesi halinde iş ilişkisinin durumunu düzenleyen 178. madde-
sinde işverenin iş görme edimini talep hakkını devri düzenlenmektedir. 
Borçlar Kanununda yer alması gereken bu hükmün Ticaret Kanununda 
yer alması, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu hazırlayanların mehaz İs-
viçre Birleşme Kanununun ilgili maddesinde atıf yapılan İsviçre Borçlar 
Kanunu hükümlerini de çevirerek bu maddeye eklemelerinden kaynak-
lanmaktadır131. 

Genel hükümler uyarınca organik bağ içerisinde olmayan iki işve-
ren arasında geçici iş ilişkisi kurulabileceği düşünülebilir ise de 6715 
sayılı Kanunla eklenen İş Kanunun geçici 7. maddesi buna engel ola-
cak niteliktedir. İş Kanununun geçici 7. maddesine göre, “Bu maddeyi 
ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce 7. maddenin birinci fıkrası 
uyarınca bir işçinin yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması 
koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere 
geçici olarak devredilmesi suretiyle kurulmuş bulunan geçici iş ilişkileri, 
sözleşmelerinin süresince devam eder”. Söz konusu hükme göre, Kanu-
nun yayımı tarihinden önce benzer işlerde çalıştırılmak üzere başka bir 
işverenle geçici iş ilişkisinin kurulmuş olması halinde, bu geçici iş ilişkisi 
sözleşmenin süresinin sonuna kadar devam edecek, getirilen yasaktan 
etkilenmeyecektir. Hükümden sözleşmenin süresi bittikten sonra benzer 
işlerde çalıştırılmak üzere başka bir işverenle geçici iş ilişkisi kurulama-

130 Doğan Yenisey’e göre, organik bağ içinde olmayan iki işveren arasında gerçek geçici iş iliş-
kisinin kurulmasının yasaklanması gerekli değildir. Gerçek anlamda geçici iş ilişkisinde esas 
olan, işçinin rızasının alınmasıdır. İşverenlerin aynı holding veya şirketler topluluğuna dahil ol-
masının, geçici iş ilişkisine ek bir koruma sağladığını söylemek zordur. Bkz. Doğan Yenisey, 
Tasarı Işığında, 146.

131 Özkaraca, Ercüment: 6102 sayılı TTK’nın Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirme-
sine İlişkin Hükümlerinin İş Hukukuna Etkileri, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İş Huku-
kunda Güncel Sorunlar (2), Sempozyum-25 Mayıs 2012, İstanbul 2012, 110-111.
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yacağı anlaşılmaktadır. Bu yönüyle yasaklayıcı bir norm niteliğindedir132. 
Ancak bize göre hükmün bu etkisi, İş Kanunu kapsamına giren iş ilişkile-
ri açısından söz konusu olabilecektir. İş Kanunu kapsamı dışında kalan 
iş ilişkilerinde genel hükümler uyarınca meslek edinilmemiş geçici iş 
ilişkisi kurulması mümkün sayılmalıdır133.

İş Kanunu m. 7/1’de, geçici iş ilişkisinin özel istihdam büroları aracı-
lığıyla veya holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı 
işyerlerinde kurulabileceği düzenlenirken, “holding bünyesi içinde veya 
aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapıl-
mak suretiyle” kurulabileceği ifadesine yer verilmiştir. Buradaki görev-
lendirme ifadesi, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna 
bağlı işyerlerinde, işçinin rızası aranmadan tek taraflı geçici iş ilişkisi 
kurulabileceği izlenimi vermektedir. Bu nedenle, söz konusu ifade isa-
betsizdir134. Nitekim meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisinin düzenlen-
diği m.7/15 hükmünde, işçinin devir sırasında yazılı rızasının alınması 
gerektiği belirtilmektedir. 

Kanunda kullanılan bir diğer isabetsiz ifade, “holding”in sanki birden 
çok şirketi ifade eder şekilde kullanılmış olmasıdır. Gerçekten holding 
hukuken tek bir şirkettir135. TTK’da holdinge sadece kanuni yedek ak-
çelere ilişkin 519. maddede değinilmiştir. Şirketler topluluğu TTK m.195 
vd.’da düzenlenmiştir.

Meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisi, eski düzenlemede olduğu gibi 
altı ayı geçmemek üzere kurulabilecek ve en fazla iki defa yenilenebi-
lecektir. Dolayısıyla bu tür geçici iş ilişkisinin süresinin üst sınırı, 18 ay-
dır. İşçisini geçici olarak devreden işverenin ücret ödeme yükümlülüğü 
devam etmektedir. Bununla birlikte, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve 
devreden işveren, ücret, gözetme borcu, sosyal sigorta primlerinden 
müteselsilen sorumludur. 

Kanunda özel istihdam büroları aracılığıyla geçici ilişkisinde uygula-
nacak bazı hükümlerin meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisinde de uy-
gulanacağı düzenlenmiştir. Bu hükümlerden biri, eşitlik ilkesini düzenle-
yen 10. fıkra hükmüdür. İş Kanunu m. 7/10’a göre, geçici işçinin, geçici 

132 Aynı yönde Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 146; Çelik/Caniklioğlu/Canbolat, 208; Odaman, 
Yeni Düzenlemeler, 45. Krş. Süzek, İş Hukuku, 308. 

133 Bkz. ve krş. Süzek, İş Hukuku, 295, 308; bu konuda ayrıca bkz. Akyiğit, 195-196.
134 Doğan Yenisey, Tasarı Işığında, 143. 
135 Ayrıca bkz. Akyiğit, 168.
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işçiyi çalıştıran işverenin işyerindeki çalışma süresince temel çalışma 
koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş içi doğrudan istihda-
mı halinde sağlanacak koşulların altında olamaz. İşçisini geçici olarak 
devreden işveren, işçinin geçici süreyle çalıştığı holding veya şirketler 
topluluğu bünyesindeki diğer işverene ait işyerinde yer alan temel çalış-
ma koşullarını geçici iş ilişkisi süresince işçiye sağlamakla yükümlüdür. 

Avrupa Birliği Yönergesinde geçici iş ilişkisinde eşitlik ilkesi dü-
zenlenmekte fakat Yönerge gerçek geçici iş ilişkisi ile çalışanlara uy-
gulanmamaktadır. 2008/104 s. Yön. m.1/1’de uygulama alanı istihdam 
bürosuyla iş ilişkisi olan işçiler olarak belirlenmiş, istihdam bürosu ise 
m.3/1,b’te işçiyi başka bir işverene geçici olarak çalışması için devret-
mek üzere işe alan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Avrupa 
Komisyonu Uzmanlar Grubu Raporu’na göre de işçi başka bir işverene 
ödünç verilmek amacıyla işe alınmadıysa, özel istihdam bürosu olma-
yan işverenler arası ödünçlerde Yönerge uygulanmaz. 

Eşit koşulları sağlama yükümlülüğü dışında, özel istihdam büro-
su aracılığıyla geçici iş ilişkisi için geçerli olan ve yukarıda açıklanan 
m.15/4,5,10,14. fıkraları ve 9. fıkranın (a) ve (f) bentleri ile (d) bendinin 
1. cümlesinde düzenlenen hak ve yükümlülükler meslek edinilmemiş 
geçici iş ilişkisinde de uygulanır. 

Buna göre, geçici iş ilişkisi kurma yasakları burada da uygulanacak, 
geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında 
6356 sayılı Kanunun 65. maddesi saklı kalmak kaydıyla geçici iş iliş-
kisiyle işçi çalıştıramayacağı gibi (f.5); toplu işçi çıkarılan işyerlerinde 
sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden 
çıkarılan işyerlerinde meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisi kurulamaya-
caktır (f.4). Yukarıda da belirtildiği gibi, 7. maddenin son fıkrasında 4. 
fıkraya yapılan atıf karşısında, 4. fıkradaki “bu maddenin ikinci fıkra-
sı kapsamında” yani özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi 
kurulamayacağına ilişkin sınırlandırma anlamsız kalmaktadır. Esasen 
maddenin 2 ila 14. fıkralarının tamamı özel istihdam büroları aracılığıyla 
geçici iş ilişkisini düzenlemekteyken, 4. fıkrada böyle bir ifadeye yer 
verilmesi isabetsizdir.  

Meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisinde de, geçici işçi çalıştıran işve-
ren, işin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçi-
ci işçiye talimat verme yetkisine sahip olup (m.9/a); işçiye İş Sağlığı ve 
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Güvenliği Kanunu m.17/6’da öngörülen eğitimleri vermekle ve iş sağlığı 
ve güvenliği açısından gereken tedbirleri almakla, geçici işçi de bu eği-
timlere katılmakla yükümlüdür (m.9/f). Aynı şekilde, geçici işçiler geçici 
işveren yanında çalıştıkları dönemlerde, bu işyerindeki yemek, servis, 
kantin, otopark, kreş vb. imkanlardan eşit muamele ilkesince yararla-
nabileceklerdir (m.9/d,c.1)136. Son olarak meslek edinilmemiş geçici iş 
ilişkisinde de, geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru 
ile neden olduğu zarardan, geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumlu 
olacaktır (f.14). 

SONUÇ

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinin kanunla dü-
zenlenmiş olması isabetli bir yaklaşımdır. Ancak Hukukumuzdaki dü-
zenlemenin yeterince tartışılıp gerekli hazırlık çalışmaları yapılmadan 
çıkarıldığı değerlendirilmektedir. Kanun metninde kullanılan iş hukuku 
terminolojisine yabancı terimler, muğlak ifadeler, daha çok korumanın 
gerekli olduğu özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinde bir-
likte sorumluluk öngörülmemiş olması gibi hususlar bu kanıyı güçlendir-
mektedir. 

Meslek edinilmemiş geçici iş ilişkisinin holding bünyesi içinde veya 
aynı şirketler topluluğuna bağlı işverenler dışında, aralarında böyle bir 
bağ bulunmayan işverenler arasında kurulmasının engellenmesi isabetli 
olmamıştır. Kanunda yapılacak bir değişiklikle bu imkan yeniden tanın-
malıdır. Mevcut düzenleme çerçevesinde de bu yasağın, yasağın yer al-
dığı İş Kanunu kapsamındaki iş ilişkileri açısından geçerli olduğu kabul 
edilmeli, İş Kanunu kapsamı dışında kalan iş ilişkileri açısından meslek 
edinilmemiş geçici iş ilişkisi kurulması genel hükümlere göre mümkün 
sayılmalıdır. Bu görüşümüz iş sözleşmesinin feshinin son çare olması 
ilkesine de hizmet edecek niteliktedir.

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinin işçinin korunma-
sı açısından titizlikle ele alınıp düzenlenmesi gereken bir kurum olduğu 

136 İş Kanunu m.7/15’te m.7/9,d bendinin sadece 1.cümlesine atıf yapılmış olup. 2. cümledeki ge-
çici işçilerin, çalışmadıkları dönemlerde ise özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk bakım 
hizmetlerinden yararlandırılacaklarına ilişkin hükme atıf yapılmamıştır. Meslek edinilmemiş ge-
çici iş ilişkisinde işçinin çalışmadığı ara dönemler söz konusu olmadığı, işçi geçici iş ilişkisinin 
sona ermesi üzerine işverenine ait işyerinde eskisi gibi iş görme edimini yerine getirmeye de-
vam ettiği için bu işyerindeki her türlü imkandan zaten yararlanacaktır. Dolayısıyla işçinin kendi 
işverenine ait işyerinde bulunduğu döneme ilişkin 2. cümle hükmünün meslek edinilmemiş 
geçici iş ilişkisi için özel bir anlamı bulunmamaktadır.  Krş. Süzek, İş Hukuku, 310.
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kuşkusuzdur. Ancak uygulamada öteden beri fiilen varlığını sürdüren bu 
kuruma ilişkin yasal düzenlemenin, kurumun işlerlik kazanmasına imkan 
tanımaması durumunda, getirilen düzenlemelerin işçinin korunmasına 
da hizmet etmeyeceği söylenebilecektir. Zira bu ihtimalde işverenlerin 
yasal düzenleme öncesi dönemde olduğu gibi, bu husustaki riskleri 
göze alarak Kanunda öngörülen güvenceleri uygulamaksızın bu ilişki-
leri sürdürmeleri olasıdır. Nitekim bu yönde uygulamaların söz konusu 
olduğu dile getirilmektedir. 

Av. ABDİ PESOK- Saygıdeğer Hocamıza verdiği bilgilerden dolayı 
çok çok teşekkür ederiz. Süresini de ilan edilenden evvel bitirdi, onu 
da belirtmek isterim. Şimdi 15 dakika ara vereceğiz, 15 dakika sonra ki 
15.25’te burada olacağız.

ARA VERİLDİ
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Av. ABDİ PESOK- Sayın katılımcılar, toplantıyı açacağız, lütfen içeri 
buyurur musunuz? Sayın katılımcılar, bugünkü 2. Oturumun ikinci bölü-
müne başlıyoruz. Yine ilk oturumda olduğu gibi ilk 5 kişiden önce isim 
alalım, sonradan zaman kalırsa yine ilave yaparız. Ben bu taraftan baş-
layayım. İsim almak istiyorum. Katkıda bulunmak isteyen, soru sormak 
isteyen bak, memnun oluruz demiyorum. Talat Hocamı önce yazıyoruz. 
İsminizi alayım. Serkan Kural, Ahmet Bey, evet arkadaşlar, zaten 5 kişi 
oldu. Talat Canbolat Hocam, buyurun.

Prof. Dr. TALAT CANBOLAT 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli meslektaşım Ercüment 
Özkaraca’nın kapsamlı ve detaylı, çok da güzel her bir fıkrayı, maddeyi 
irdeleyen, ihtimali durumları da açıkça ortaya koyan sunumundan dolayı 
çok teşekkür ediyorum.

Şimdi önce şunu kabul edelim: Sabahki konuşmuş olduğumuz ara-
buluculuğa ilişkin İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağıydı ve sabahle-
yin de söyledim, şimdi bunun arkasından şuna dikkati çekmem gereke-
cek: Adalet Bakanlığı gerçekten güzel bir iş yapmış, hazırlamış olduğu 
tasarıyı kamuoyuna açmış, bu yönde seminer, sempozyumlar yapıyor, 
üniversitelerden yazılı görüş istiyor. 400’ü aşkın kurumdan görüş geli-
yor. Demek ki yasalaşma bakımından doğru bir yöntem izleniyor. Şimdi 
arkadaşımın sunumunda da sık sık maddeleri söylerken değindi, sanki 
bu bir hazırlanmış birinci elden çıkmış bir tasarı taslağıymış, ham bir 
metinmiş gibi üzerinde daha çok çalışılması gerekiyor. Birçok hüküm-
leri kanun yapma tekniğine uymuyor. Çünkü siz diyorsunuz ki sosyal 
hizmetlerden eşit yararlanır. Hukuk tekniği bakımından bunun mefhumu 
muhalifi sosyal yardımlardan yararlanamaz, ama yukarı fıkraya gidiyor-
sunuz, diyor ki eşit davranması gerekir. Aşağısına bakıyorsunuz, başka 
bir şey söylüyor. Bu kanun yapma tekniğine çok uygun değil.

İki, biz hep bu zamana kadar başta alt işveren uygulaması, taşeron 
uygulaması olmak üzere üçlü iş ilişkileri iş hukukunda bir üst kavram 
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olarak elimize geldi ve biz hep bunu tartışırken şunu söyledik: Üçlü iş 
ilişkilerinin ortak özelliği müşterek müteselsil sorumluluktur iki işverenin, 
bir müşterek ve müteselsil sorumluluk olmaksızın Türk hukukunda bir 
ödünç işçilik olabilir, diğeri olabilir, çok sıcak bakmadığımı ifade etmek 
durumundayım. Diğer taraftan biz yıllarca önceki tecrübelerimizle yap-
tırımı açıkça hükme bağlamayıp, sadece idari para cezaları bir hükmün 
getirildiği zaman sıklıkla Yargıtayımız dedi ki: “Kanun koyucu isteseydi 
burada hukuki yaptırım da öngörürdü. Hukuki yaptırım yasal düzenle-
mede olmadığını ve sadece bunun idari para cezası öngörüldüğüne 
göre hukuki yaptırım yoktur” Nerelerde oldu? Biz sendikal güvence-
lerde dahi bunu karşılaştık. İşte profesyonel sendikacıların eski kanun 
döneminde tekrar eski işyerlerine dönmek istemeleri halinde diyordu 
ki kanun öncelikli olarak işe alınır, nokta. Alınmadı. Alınmadığı zaman 
ne yapıldı dava açıldığı zamanlar? Denildi ki bunun hukuki bir yaptırımı 
yoktur. Sonra hukuki yaptırımın sonuçları diye zorlanan birtakım hüküm-
lerin ardından yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunumuz bunu 
tamamen farklı bir düzenlemeye getirdi.

Ben şunu çok merak ediyorum: Belirli süreli yapmayı gerektiren işte 
mevsimlik işlerde, farklı durumlarda falan, ama ısrarla f bendindeki iş-
letmenin çalışma, yani işçi kapasitesinin beklenmeyen durum, vesaire 
gibi durumlarda yükseldiği durumda normal işçi kapasitemin yüzde 25’i 
kadar ajanstan eleman alabiliyorum. Peki, yüzde 25’i değil de yüzde 
50’si kadar aldım. Bunun sonucunu ben çok merak ediyorum. Peki, yüz-
de 50’nin içerisinde hangi işçiler var? Bilemezsiniz ki örnek: 100 adet 
almam gerekirken veya 50 adet almam gerekirken 100 adet aldım. Şim-
di siz diyebilecek misiniz ki bunlardan 50’si bu kapsam değil, geçersiz, 
50’si geçerli? Hangi 50’si, hangi kişi? Peki, böyle bir durumda bu işçile-
rin ücretleri ödenmedi. Müşterek müteselsil sorumluluk da öngörülmü-
yor. Sadece 3 aylık süreye ilişkin olarak, o da kurumun alacağına mah-
suben kesmek üzere bir yetki veriyor. Direkt bir sorumluluk yok, varsa 
alacağı, Ercüment Hocam çok doğru söyledi, peşin verdiyse ne olacak. 
Bu sistem şöyle kurgulanmış gibi geliyor: Siz işçiyi örneğin, aylık 1 500 
liraya alıyorsunuz. 200 lira da aracı kurumun ücretini koyacaksınız. Aracı 
kuruma her ay 1 700 lira vereceksiniz, o da alıp işçiye verecek. Doğ-
rudan doğruya işçiyle irtibatını kesiyor. Yani ben böyle bir bizi en fazla 
ilgilendirecek husus, yani mevsimlik işlerde zaten belirli süreli sözleşme 
de yapabilirdiniz. Yani bunu bir kurumdan, bürodan davet edip, böyle 
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bir personel de çalıştırabilirsiniz, ama normal asli işlerde, üstelik biz yıl-
lardan beri alt işverene ne yaptık? Asıl işveren asıl işlerini alt işverenlere 
devredemez, ancak uzmanlık gerektiriyorsa devredebilir. Peki, şimdiki 
durum ne? Çalıştırabilir yüzde 25’i geçmemek üzere asli işinde. Ben 
öyle tahmin ediyorum ki biz bundan sonra alt işverenlik düzenlemesini 
biraz arayacağız. Teşekkür ederim.

Av. ABDİ PESOK- Hocam, teşekkür ederiz. Murat Bey, buyurun.

Prof. Dr. MURAT ENGİN
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sağ olun Sayın Başkan. Özellikle g bendi üzerinde durmak gerekti-
ğini düşünüyorum ben de Talat Bey Hocamız gibi, diğer bentler esasen 
önceden de geçici iş ilişkisinin kurulabileceği veya atipik iş ilişkilerine 
uygun aşağı yukarı bentlerdi, uygun durumları ifade ediyor, ama sorun 
olacak nokta g bendi. G bendinde ne diyor? Olağanüstü öngörülmeyen 
artış değil, işletmenin belli bir dönem, diyelim yıl içinde her faaliyet-
te, her sektörde yıl içinde işletme faaliyetinin yoğun olduğu dönemler 
vardır, azaldığı dönemler vardır. Bunun gideceği nokta şu: Diyelim ki 3 
000 işçisi olan bir işletme faaliyetinin en asgari olduğu anı tespit ede-
cek, diyelim kasım ayında ben 2 000 kişiyi tam istihdam ediyorum ya 
da kasım ayındaki üretimim, mal ve hizmet üretimim 2 000 kişiyle ida-
re edebiliyorum. Bunu alacak taban olarak, bunun üstünde kalanların 
önce sözleşmesi şu veya bu şekilde işletme gerekleri, vesaire denilerek 
feshedilecek, daha sonra geri kalan 2 000’in üstündeki diğer çalışanlar 
düzenli ve sürekli olarak bu özel istihdam büroları üzerinden istihdam 
edilecek. Bu da yine Talat Beyin değindiği gibi aslında asıl işveren-alt 
işveren ilişkisini de, 2. maddeyi de anlamsız kılıyor büyük ölçüde, asıl 
işin alt işverene devredilememesi hükmünü.

Müteselsil sorumluluğun kaldırılması ve g bendini birlikte düşündü-
ğümüzde, bir de neyi? Eski 7. maddenin sadece şirket gruplarına hol-
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ding denilerek, o da bir hatalı tanım ya, holding değil sadece, holding 
nedir? Sadece şirket grubunun tepe şirketidir. Hadi holding diyelim, 
eski 7. maddeyi sadece holdingler için korumuş. Bilinçli olarak gerçek 
geçici iş ilişkisinin kurulmasının önüne geçilmesi amaçlanmış. Böylece 
ne amaçlanıyor? Sadece ve sadece özel istihdam bürolarından iş alın-
sın ya da özel istihdam bürolarının ticari faaliyeti genişletilsin amacıy-
la hareket edilmiş. Dolayısıyla Avrupa Birliği Yönergesinin de amaçları 
veya Avrupa Birliğinin de efendim, burada flexicurity’i sağlamak amacı 
çerçevesinde de bakıldığında onu da aşan bir, yani sadece esnek is-
tihdamı sağlama amacını da aşan bir ticari faaliyeti destekleme, onu 
yaygınlaştırma amacının olduğu görülüyor. Bu g bendi üzerinde sizin 
görüşünüz nedir? Ben onu sormak istiyorum, teşekkür ederim.

Av. ABDİ PESOK- Teşekkür ederim. Serkan Kural Bey.

Av. SERKAN KURAL (İstanbul Barosu)- Hocamıza tebliğinden do-
layı teşekkür ediyorum. Aslında yeni bir konu olduğu için benim sormak 
istediğim birçok soru var, ama hepsini sormayacağım. Sadece kafama 
çok takılan ve kurcalayan birkaç soru soracağım. Öncelikle sormak is-
tediğim konu: İşçinin hizmet süresine bağlı hakları hesaplanırken, yani 
burada nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Geçici iş ilişkisi kurulan işçi özel 
istihdam bürosunun işçisi kabul ediliyor. Diyelim ki birden fazla işve-
rende değişik zamanlarda aralıklarla çalıştı geçici iş ilişkisi çerçeve-
sinde, o boşlukları hizmet süresine dahil mi edeceğiz, yıllık ücretli izni 
hesaplanırken, kıdem ihbar tazminatı hesaplanırken, yoksa o çalışma-
dığı dönemleri dışlayacak mıyız? Bir merak ettiğim diğer konu da kıdem 
tazminatından geçici iş ilişkisi çerçevesinde çalıştıran işverenler kendi 
dönemlerinden sorumlu olacaklar mı? 

Diğer bir konu: Özel istihdam bürosuyla geçici olarak işçi çalıştıran 
işveren arasında imzalanan sözleşmeye geçici işçi çalıştıran işveren ay-
kırı davrandığında atıyorum, geçici iş ilişkisi sözleşmesinde fazla mesai 
yapılmayacağı, ulusal bayram, genel tatillerde çalışılmayacağı düzen-
lenmesine rağmen -buna göre fiyat belirlenecek çünkü- geçici iş ilişkisi 
kurulan işveren işçiyi çalıştırırsa, bu çalıştırdığı sürelerin ücretlerinden 
kim sorumlu olacak? Bu kadar, teşekkür ederim.

Av. ABDİ PESOK- Biz teşekkür ederiz. Ahmet Sevimli Hocam.

Yrd. Doç. Dr. AHMET SEVİMLİ- Ben de Ercüment Hocama teşek-
kür ederek başlıyorum. 11. fıkradaki kendisi de tebliğinde belirtti, bana 



107İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2016 YILI TOPLANTILARI

garip gelen bir noktaya işaret etmek istiyorum. O da şu: Mesleki an-
lamda geçici iş ilişkisi kuracak olan büro işveren konumunda ve anla-
dığım kadarıyla bu hükümden bunu çıkartıyorum ben, sanırım Hocam 
da aynı sonuca vardı. İşverenin borçları arasında, yani büronun borçları 
arasında işveren konumundaki işçisine hizmet sunmak da var gibi gö-
züküyor. Yani hoş tabii şundan da şikâyet edebilirim: Maddenin içinde 
o kadar çok yerde hizmet kelimesi geçiyor ki en azından bir iş hukuku 
mevzuatındaki bir maddede bu kadar çok hizmet sözcüğünün hoyrat-
ça kullanılmaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hizmet sözleşmesi 
denildiğinde terminolojik açıdan hepimizin anladığı belli bir kavram, bir 
sözleşme var. Yani şu konuda mutabık mıyız? Artık ben öyle gördüm 
gibi geliyor, bana öyle gibi geliyor. Bu anlamdaki işverenin, yani mesleki 
anlamda geçici hizmet ilişkisi kuran işverenin işçisine karşı bir hizmet 
borcu var ve işveren borçları arasında bunu da sayacağız artık gibi gö-
züküyor. Teşekkür ederim.

Av. ABDİ PESOK- Biz teşekkür ederiz. Mahmut Kesici Bey.

MAHMUT KESİCİ- Ben Çalışma Bakanlığı müfettişiyim. Hocam, ağ-
zınıza sağlık, faydalandık. Hoş daha geniş bir zaman olsaydı da daha 
uzun uzun tartışma imkânı bulabilseydik. Ben birkaç not almıştım, ama 
işin aslı bu kadar belirsizlik içerisinde notların çok fazla bir ehemmiyeti 
yok gibi geliyor bana, her biri ayrı ayrı tartışma konusu, ama dediğim 
gibi bu zaman içerisinde bunu tartışmak ne kadar mümkün olabilir, bile-
miyorum. Ben sadece denetim boyutuna ilişkin olarak bir hususa vurgu 
yapmak istedim hani kayda girsin diye, arada sizinle de paylaşmıştım. 
O da şu: Kanunun 7. maddesinde “özel istihdam bürolarının faaliyetle-
rine ve geçici iş ilişkisine yönelik inceleme, denetim ve teftiş Bakanlık iş 
müfettişleri tarafından yapılır” hükmü getirilmiş. Sondan bir önceki fık-
rada da “özel istihdam bürolarının kurulması ve faaliyetleriyle inceleme, 
kontrol, denetim ve teftişe ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından çıka-
rılan yönetmelikle düzenlenir” diyor. Şimdi malum Bakanlıkta İş-kur, Tür-
kiye İş Kurumundan bahsediyor. İlgili kuruluş, hani ana hizmet birimi de 
değil, kendine ait bir genel kurulu var. Şimdi kurumun hazırlayacağı bir 
yönetmelikle denetimin sınırlarının belirlenmesi Bakanlık teftişinin kendi 
iç yönetmelikleri, teftiş rehberi, tüzüğüne aykırılık oluşturması halinde 
aradaki çelişki nasıl giderilecek? Hani yönetmelik daha çıkmadı, ama 
ola ki çakışan hükümler varsa veya tezatlık arz eden hükümler varsa, 
işte hangisine öncelik tanınacak? Bu bizim açımızdan önemli, dolayısıy-
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la bu çelişkinin en azından bundan sonraki süreçte yasada bir değişiklik 
söz konusu olursa giderilmesi adına düşüncelerimi belirttim. Teşekkür 
ederim.

Av. ABDİ PESOK- Biz teşekkür ederiz. Kaan Uslu.

KAAN USLU- Öncelikle teşekkür ediyorum. Heyecanımı bağışlayın, 
üzerinde çok okuma yaptığım, çalışma yaptığım bir konu, Ercüment Ho-
cama da beni aydınlattığı için çok teşekkür ediyorum. Benim soracağım 
soru gerçekte tüm soruların varoluş sebebi ve iş hukukunun karakteriy-
le ilgili bir soru. Türk iş hukukunda özel istihdam bürolarına ilişkin dü-
zenleme değerlendirilirken bu konudaki uluslararası düzenlemelerin de 
ele alınması gerekiyor. 1929 buhranı sonrasında 1933 yılında 34 sayılı 
sözleşmeyle yasaklanan özel istihdam büroları bildiğimiz üzere 88 ve 
96 sayılı sözleşmelerle yumuşatıldı ve 1997’de 181 sayılı sözleşmeyle 
serbest bırakıldı. Birçok kitabı okuduğumda benim karşılaştığım ortak 
cevap, yani ortak denklem şu oldu: Küreselleşme ve rekabet olgusu 
özel istihdam bürolarının bugün mesleki anlamda geçici iş ilişkisi yet-
kisi kurması konusunda küreselleşme ve rekabet olgusu yeterli bir ce-
vap mıdır? İlk olarak bunu soruyorum. Gerçekten iş aracılığının yanında 
mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin yetkisinin verilmesi konusunda ye-
terli bir cevap olmuş mudur?

İkinci sorum toplu iş hukukuna ilişkin: Türkiye’de bildiğimiz gibi açık-
ça konuşmak gerekirse yasaklarla şekillenmiş bir endüstri ilişkileri siste-
minin içinde sendikaların üye sayıları da gözetilirse ve mesleki anlamda 
geçici iş ilişkisi kuran özel istihdam bürolarında istihdam edilen işçilerin 
toplu sözleşme yapmak üzere yetkili sendikaya kayıt olması neredey-
se imkânsız olacaktır. Bu durumda bu işçilerin sendika, toplu pazarlık, 
örgütlenme, grev haklarından bahsedilemeyecektir. Bu ILO’nun sendi-
ka özgürlüğüne ilişkin 87 numaralı sözleşmesine aykırı mıdır? Çünkü 
sözleşme diyor ki: “Üye devletler sözleşmenin üyesi olarak örgütlen-
me konusundaki bütün önlemleri almakla yükümlüdür” Söyleyeceklerim 
bunlardan ibaret, çok teşekkür ediyorum.

Av. ABDİ PESOK- Biz de teşekkür ederiz. Hocam, buyurun.

Doç. Dr. ERCÜMENT ÖZKARACA- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ben de bütün katılımcılara katkıları için teşekkür ediyorum. Talat Hocam 
görüşlerini açıkladılar. Bir de (f) bendindeki yüzde 25 kotasının aşılması, 
örneğin yüzde 50 çalıştırılması durumunda ne olacak? Aslında bu “ne 
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olacak” sorusunu pek çok yükümlülük için sorabiliriz. 6 ay geçmeden 
yeniden aynı iş için işçi çalıştırırsa ne olacak, iş sözleşmesi sona eren 
işçisini 6 ay geçmeden geçici iş ilişkisiyle alırsa ne olacak? Kendisiyle 
doğrudan iş ilişkisi mi kurmuş sayacağız, yoksa idari para cezası yap-
tırımı yeterli mi diyeceğiz? Çok fazla sayıda tartışma var. Aynı görüşleri, 
ben de aynı kaygıları ve eleştirileri paylaşıyorum. Benim notlarım arasın-
da da var, mesela, diyelim ki 20 kişi yerine 40 kişi çalıştırıyorum. Bunun 
20’si onun işçisi sayılacak desek bu defa hangi 20 işçi? Sözleşmenin 
kurulduğu ana mı bakacağız, yani bir kronoloji olsa denilir ki ilk 20 evet, 
orada, ama aynı anda 40 kişi aldıysanız, bu defa bu sorunun cevabı ne 
olacak? Kaldı ki kotayı (f) bendine getiriyorsunuz. Halbuki burada Murat 
Hocamın sorusuna da aynı şekilde cevap vermiş olayım. Daha önce 
de konuştuk Hocamla, (g) bendi asıl burada, yani kota getirecekseniz 
(g) bendine getirmeniz lazım. Çünkü (f) bendi öngörülemeyen bir ar-
tışı düzenliyor, (g) bendindeyse öngörülen artış var. Yine sunumumda 
da belirttiğim toplantıya da Sayın Hocam Engin’le birlikte katıldık. Bu 
konuda şerh yazmış, bir Alman iş hukukçusu anlattı bize Almanya’daki 
durumu, yine Hocamın verdiği örnek gibi mesela, normalde 3.000 kişi 
çalıştırıyorsunuz. İşinizin en az olduğu dönemde 2.000 kişi çalıştırıyor-
sunuz. Diyor ki pek çok işletme burayı bir taban olarak alıyor. Bu konuda 
hizmet sunan özel kuruluşlar var, size diyor ki siz 2.000 kişi çalıştırın, 
iş arttıkça 3.000’e çıkın, bu kurumu kullanın. Bir firma söyleniyor, ismi-
ni vermeyeyim, ama 20.000 çalışanını işten çıkardı ve tamamen geçici 
işçi çalıştırmaya döndü deniyor. Hatta bu Almanya’da hukuk kitapların-
da söz konusu firma ismi ile anılan bir model olarak geçer. Çok sayıda 
tartışmalı, cevapsız soru var. Gerçekten hukuki yaptırımlar ne olacak, 
doğrudan ödünç alanla mı iş ilişkisi kurmuş sayılacak? Bir de Türkiye’de 
acaba bu iş nasıl yürüyor? Şimdi kanuna baktığınızda veya geçici iş iliş-
kisinde durum nedir? Sizin bir çalışanınız var gerek mesleki, gerek mes-
leki olmayan, bunu başka bir işverenle aranızdaki anlaşmayla iş görme 
ediminin talep hakkının devri var. Bizdeki uygulamada şu örnekler yok 
mu: Ben aslında işte headcount’a, yani işçi sayısına ilişkin olarak şir-
ketler topluluğunun belirlediği sınıra takılıyorum. Şu birimde 4’ten fazla 
işçi çalıştırmayacaksınız diyor, siz 6 kişiye ihtiyacım var diyorsunuz, 2 
kişiyi başka bir işveren üzerinde gösteriyor insanlar, uygulamada çok 
yaygın. Aslında siz işe alacağınız kişiyi kendiniz seçiyorsunuz, kendiniz 
iş görüşmesi yapıyorsunuz, bütün ücretini, vesairesini, pazarlığını, her 
şeyi yapıyorsunuz. Bordro işverenliği yapılıyor aslında, özel istihdam bü-
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rosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi mi bunun adı, yoksa bordro işverenliği 
mi? Fiilen uygulamadaki şey mesleki anlamda geçici iş ilişkisinden zi-
yade sizin aslında kendinizin bulup, beğenip, alıp çalıştıracağınız kişiyi 
başkasının bordrosunda göstermek, ona da örneğin, yüzde 8 komisyon 
vermek size bu konuda yardımcı olduğu için, bu mesela bir geçici iş iliş-
kisi midir? Değildir. Bunun yaptırımı bugüne kadar neydi? Yargı kararıyla 
da olsa bu kişi çalıştığı, fiilen onu işe alan, ona emir-talimat veren kişinin 
işçisi sayılıyor. Az önce belirttiğimiz örnek en azından bir geçici iş ilişkisi 
değil, bordro işverenliği. Bordro işverenliğinin sonucunun yeni dönem-
de de aynısı olmak gerekir, ama bütün bu yasaklara aykırılığın yaptırımı 
tartışmalı. Alman hukukunda bir şey bulur muyum diye çok uğraştım. 
Alman hukukunda yasa diyor ki: Özel istihdam bürosunun geçici iş iliş-
kisi kurma yetkisi yoksa ancak o zaman ödünç alanla iş ilişkisi kurmuş 
sayılır. Bunun dışındaki bütün durumlarda yaptırım muhatabı özel istih-
dam bürosudur. Ona yetki vermeyebilirsiniz, yetkisini alabilirsiniz, ama 
kanun koyucunun iradesine aykırı olarak iş ilişkisi kurmuştur denilemez. 
Alman Federal İş Mahkemesi bunu söylüyor. Aynı şeyi bize de ithal ede-
lim anlamında söylemiyorum, ama kanun çok yeni bir kanun, dediğim 
gibi yapılırken de çok tartışılmadı, bundan sonra da tartışacağız. Aynı 
tereddütler benim aklımda da, kafamda da var açıkçası.

Av. Serkan Kural, Serkan Beyin sorduğu soruları da çoğaltmak müm-
kün. Mesela, kıdem tazminatına esas ücreti ne olacak? Son brüt giy-
dirilmiş ücret diyoruz. Değişik değişik işverenler yanında farklı farklı 
ücretler almış kişi, neye göre belirleyeceğiz? Bir sürü soru var. Hizmet 
süresine bağlı haklarında hizmet süresi nasıl hesaplanacak? Arada 
boşta geçen süreleri siz kıdemden sayacak mısınız? Biliyorsunuz bizim 
yasanın gerekçesinde de der, sözleşmenin askıda kaldığı süreler dahil, 
ama Yargıtayın da yerleşik içtihadı askı sürelerini dahil etmez, burada 
da etmeyecektir. Yargıtay uygulaması muhtemelen öyle gelişecektir. Bu 
görevlendirmeler arasında muhtemelen bir ücret ödeme söz konusu ol-
mayacak, sözleşmeler askıya alınacak. Bu dönemlerde hizmet süreleri 
de dikkate alınmayacak. 

Kıdem tazminatından geçici işveren çalıştırdığı dönemle sınırlı olsa 
birlikte sorumlu olacak mı? Hiçbir şeyden sorumlu değil ki, kıdem taz-
minatından sorumlu olsun. Tek yükümlülüğü (f) bendi kapsamında, ön-
görülemeyen artışlara bağlı kurulan geçici iş ilişkilerinde bir ayı aşıyor-
sa, her ay ücretin ödendiğini kontrol yükümlülüğü büronun alacağından 
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mahsup ederek ödenmeyen ücret varsa bunu doğrudan işçinin banka 
hesabına yatırırsınız diyor. Bunun dışında herhangi bir işçilik alacağın-
dan -iş kazasından kaynaklı tazminatları bir tarafa bırakıyorum- bir birlik-
te sorumluluk öngörülmemiş, yok. Ücretinden bile birlikte sorumlu değil 
ki kıdem tazminatından olsun. Böyle bir sorumluluk yasada öngörülme-
miş. Geçici işçi sağlama sözleşmesine aykırılık söz konusu olursa bü-
royla ödünç alan işçi arasında mesela, fazla çalışma yasağı getirilirse, 
buna aykırı davrandığında ödünç alan fazla çalışma yaptırırsa, bundan 
kim sorumlu olacak? Bundan da kendi işvereni sorumlu olacak. Yani 
özel istihdam bürosu bu anlamda sorumlu olacak, yasanın öngördüğü 
bu.

Değerli meslektaşım Ahmet Sevimli Hoca ile daha önce de konuş-
muştuk, hizmet alma, ben de zaten bold yapıp, sunumumda altını çiz-
miştim. İşçi işvereninden hizmet alan bir kişi olarak tanımlanmış. Yani o 
kadar çok terim o kadar isabetsiz kullanılmış ki yasada maalesef, hiz-
met alan kişi, yani siz işverenle bir iş sözleşmesi yapıyorsunuz, o size 
hizmet sağlama borcu altında iş bulacak. Sizi bir yerlerde geçici olarak 
görevlendirmek amacıyla, ben işverenin borçları arasında hizmet sağ-
lama borcu bilmiyorum, düşünmek lazım. Ama şu var: Ne diyor yasa? 
Sözleşmeye yazacaksınız. Ne kadar süreyle çağrılmazsanız haklı fesih 
yapabilir çalışan, bu da 3 ayı geçemez diyor. Böyle bir hüküm koya-
caksınız. İlginç bir yapı oluşturulmuş, ama o kelimenin de çok isabetli 
olmadığını düşünüyorum.

Mahmut Bey görüşlerini ifade ettiler. Arada da konuşmuştuk, denetim 
açısından, yani kurumun bir ilgili kuruluşunun, daha doğrusu Bakanlığın 
ilgili kuruluşunun çıkaracağı yönetmeliğe göre teftiş yapmanın ne kadar 
isabetli olduğu hususu. Tabii kendisi iş müfettişi konunun uzmanı, aslın-
da bu yönetmeliğin Bakanlık tarafından çıkarılması gerektiğini söyledi-
ler. Bir de şu var: Hemen bir önceki fıkrada diyor ki, (f) bendi uyarınca 
yapılan şikayetler teftiş kurulu başkanlığına iletilir. Diğerleri iletilmez mi? 
Yani diğer bentler uyarınca şikayet olursa ne olur? Sümen altı mı yapılır? 
Bu (f) bendine dedim ya yasa koyucu çok önem atfetmiş, kotayı oraya 
getirmiş, kontrolü oraya getirmiş, cezayı fazla öngörmüş. Bir tek buna 
dikkat edin, başka hiçbir sıkıntı yok gibi bir yaklaşım var. Çok isabetli 
değil.

Sayın Kaan Uslu Bey kendisi benim yüksek lisanstan da öğrencim-
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dir, çok başarılı bir arkadaşımızdır, görüşlerini ifade etti. Küreselleşme, 
rekabet, bunun dayanağı, vesaire gibi hususlar teknik hukuk meselesi 
değil. Ben bütün Avrupa istihdam stratejisi, Türkiye’nin ulusal istihdam 
stratejisi, dünyada bu niye böyle, vesaire hepsini anlatmaya çalıştım. 
Aslında anlatılanların mefhumu muhalifini Kaan Beyin kendi görüşlerini 
katkı olarak değerlendirebiliriz. Teşekkür ederim.

Av. ABDİ PESOK- Saygıdeğer Hocam, biz size teşekkür ederiz. 
Arkadaşlar, hepimizin katkısıyla süremizden evvel de bitirdik. Eğer bu 
arada ben şunu da sormak isterdim diye düşünen olduysa, bir-iki ar-
kadaşa, isminiz neydi? Sezgi Öktem Songu, buyurun Sezgi Hanım, bir 
dakika, mikrofonu versinler.

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU (Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi)- Şimdi benim aklıma birkaç şey geldi, daha doğrusu 
takıldı. 30. madde kapsamında değerlendirilmeyeceğini söylediniz özel 
istihdam bürosunda çalışan işçilerin, bu sosyal devlet olma ilkesiyle ne 
kadar bağdaşacak? Neden? Şöyle, çünkü özellikle turizmde çalışan iş-
yerlerinde, yani turizm sektöründe çalışan işyerlerinde dönemsel artışlar 
var. Bu dönemsel artışların olduğu işyerlerinde işçi sayısı arttığı için o 
dönemlerde engelli işçi çalıştırma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bölgesel 
idari para cezalarının yoğun uygulandığı yerler var. Sırf bu engelli ça-
lıştırma zorunluluğunu ihlali için. Şimdi o zaman siz o dönemlerde 50’yi 
geçmemek adına özel istihdam büroları aracılığıyla işçi çalıştırırsınız. 
Böylece de bu hükmü dolanırsınız. Aynı şekilde belki işe iade davaları 
için de söz konusu, 30’dan fazla çalışılan işyerleri bakımından iş güven-
cesi sistemi söz konusu oluyor. Siz bunu dolanmak için özel istihdam 
bürolarından işçi istihdam edebilirsiniz. Bu durumda hakkın kötüye kul-
lanılması mı diyeyim, ne tür bir denetim yapılabilir, ne düşünüyorsunuz?

Av. ABDİ PESOK- Teşekkür ederiz. Hocam, buyurun. Bir dakika, bir 
arkadaşımız daha var herhalde, iki oldu. Şimdi bir İnciser Hanım, Selin 
Hanım. İnciser Hanım, buyurun.

Av. İNCİSER ALPTEKİN- Hocam, teşekkür ederiz. Şimdi bu yasayla 
ilgili en önemli konulardan birinin işçinin örgütlenme hakkı üzerindeki 
baskı olarak düşünüyorum ben. Şimdi burada özel istihdam bürolarıyla 
oluşturulacak sistemde işçi birçok hakkını kaybedecek. Biraz önce siz-
ler ve birçok arkadaşımız ifade etti. Bunlardan en önemlisi de örgütlen-
me hakkı olacak. Çünkü işçi nasıl sendikaya üye olacak? Biraz önce de 
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değinildi, işkolları açısından veya işyerleri açısından ve toplu sözleşme 
hakkı açısından -en önemlisi- bütün bunlar yok mu edilmiş olacak Ho-
cam? Sorum bu, teşekkür ederim.

Av. ABDİ PESOK- Teşekkür ederiz. Selin Hanım.

Av. SELİN GÖK (İstanbul Barosu)- Benim aklıma şu takıldı: Dedik 
ki ödünç alan işveren işyerine o kadar süreli bir işçi alsaydı ne koşullar 
sağlayacaktıysa, özel istihdam bürosu da ödünç işçiye o hakları sağla-
malıdır dedik. Bir, bunu nasıl bilecek, nasıl denetimini yapacak? İkinci-
siyse, özel istihdam bürosunun kendi işçileri arasında eşit işlem ilkesine 
uygun davranma yükümlülüğü yok mu o zaman? İnsan Hakları Kurumu 
Kanunuyla da birlikte değerlendirildiğinde sadece ödünç alan işveren 
işyerindeki işçilerle eşit işlem ilkesini sağlama yükümlülüğü mü oluyor? 
Bunu soracaktım.

Av. ABDİ PESOK- Teşekkür ederiz. Affedersiniz Hocam, zamanımız 
var mı? İki kişi daha var. Yakup Beyden başka biri daha vardı. Peki, Ya-
kup Bey, buyurun.

YAKUP- Geçici iş ilişkisine tabi işçilerin bir de sosyal güvenlik hakla-
rı, yani emeklilik hakları 9 000 günü de düşünürsek, o zaman büyük bir 
işçi kesiminin emeklilik haklarının tırpanlanması anlamına mı gelecektir 
bu? Bunu sormak istiyorum.

Av. ABDİ PESOK- Teşekkür ederiz. İsmini de söylerseniz.

Av. BURAK ALEMDAR (İstanbul Barosu)- Benim sorum işçiyle özel 
istihdam bürosu arasındaki iş ilişkisiyle alakalı, bu belirli süreli olabile-
cek mi? Bu şekilde olursa, yani istihdam bürosu işçiyi başka bir yerde 
doğrudan istihdam etmek üzere işe alabilecek mi?

Av. ABDİ PESOK- Teşekkür ederiz. Hocam, buyurun.

Doç. Dr. ERCÜMENT ÖZKARACA- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Aslında bazılarına tebliğ esnasında cevap vermiştim, ama tekrar etmek-
te de bir beis yok. Sezgi Hocamın sorusu 30. madde sosyal devlet ilkesi 
ilişkisi. Yani engelli çalıştırma yükümlülüğü açısından ne özel istihdam 
bürosunda, ne fiilen çalıştığı yerde dikkate alınacak. Zaten işvereni 
özel istihdam bürosu olarak belirlediğiniz zaman onun işyerinde dikka-
te alınacak mı, alınmayacak mı durumu ortaya çıkıyor. Gerekçe olarak 
şunu söylemişler: Burada hem takibi zor, hem de bu işçi sayısındaki 
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dalgalanmalar engelli işçilerin psikolojisinde olumsuzluk yaratabilir. Yani 
bir yükümlülük ortadan kalktı. Bu gerekçede yazanı söylüyorum. Yasal 
eşikler sorunu zaten ciddi bir sorun, siz geçici işçiyi başka bir işverenin 
işçisini işyerine dahil ettiğiniz zaman o işyerinde çalışan sayısına dahil 
etmiyorsunuz. Bütün yükümlülükler, bu çalışan temsilcisinden, iş sağlığı 
güvenliği kurulundan, 30 işçi iş güvencesinde, engelli çalıştırma vesai-
re bütün her şeyde bunu belirtebilirsiniz. Şimdi bu nasıl denetlenecek? 
Hakkın kötüye kullanılması eğer siz yasaya uygun bir şekilde bu ilişki-
yi kurduysanız, artık bu hakkın kötüye kullanılmasından söz etmek çok 
mümkün olmayacak gibi geliyor bana. Özellikle çalıştıran geçici işveren 
açısından o anlamda bir kötüye kullanım söz konusu değil.

İnciser Hanım: Örgütlenme hakkı, toplu sözleşme hakkı yok edilmiş 
mi oldu, dediler? Şimdi teorik olarak bu haklar var mı? Evet, var ama 
işvereni kim? Özel istihdam bürosu. İşçi özel istihdam bürosunun kuru-
lu bulunduğu, yani yaptığı işin girdiği işkolunda kurulu sendikaya üye 
olabilir. Üye olduğu sendika yetki alıp toplu iş sözleşmesi yapılabilir. Bu-
nun gerçekleşebileceğini çok düşünmediğimi zaten tebliğ esnasında 
da söylemiştim. Hatta dedim ya işte çerçeve sözleşme -tırnak içinde 
söylüyorum, mevcut haliyle değil- evrilerek bu tür iş ilişkilerini kapsa-
yacak bir şekle bürünebilir. Bizde işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi 
yapılamıyor. Bu çalışanların haklarını düzenleyecek bir mekanizmamız 
da yok. Belki bundan sonra bu kişilerin hakları için yasal değişikliklerle 
birtakım önlemler alma ihtiyacı ortaya çıkmış olacak, ama örgütlenme 
hakkının kullanılması noktasında çok sıkıntılı bir alan, zaten normal tam 
ve belirsiz süreli çalışanların örgütlenme düzeyi de Türkiye’de belli. Za-
manında yüzde 10’u sağlayan -sağladığı zannedilen- sendikaların pek 
çoğu şimdi yüzde 1’i sağlayamıyor Türkiye’de, yanılgılı istatistiklerle bu-
güne kadar sendikalara yetki verdiğimiz hepimizin malumu.

Av. Selin Hanım, kişi ödünç alan işveren tarafından aynı iş için doğru-
dan işe alınsaydı hangi haklara sahip olursa, o hakların sağlanacağını, 
temel çalışma koşullarının buna göre belirleneceğini söylüyor kanun, 
aynen yönergenin birebir aynı hükmü. “Bunu nasıl bilecek” dediler. Ben 
de tebliğimde değinmiştim, mesela Alman hukukunda kanunda diyor ki, 
Siz geçici işçi sağlama sözleşmesine ödünç alan olarak yazacaksınız. 
Benim işyerimde bu işi yapan kişinin temel çalışma koşulları bunlardır. 
Bunu yazacaksınız. Aynı şekilde işçi olarak sizin ödünç alan işverenden 
sizin işyerinizde benim işimi yapan, şu an yaptığım işi yapan kişinin te-
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mel çalışma koşulları nelerdir diye talepte bulunma hakkınız var. Bu da 
bir eksiklik, bu nedenle zaten niye tartışılmadı diyoruz. Soracak, araştı-
racak öğrenecek. Kendi işçilerine eşit davranma yükümlülüğü yok mu? 
Evet, bu anlamda olmuyor. Çünkü getirilen kriter sizin ödünç verdiğiniz 
işyerindeki temel çalışma koşulları, zaten ara dönemlerde az sonra ya-
nılmıyorsam öyle bir soru da var, ücret ödeme yükümlülüğünü açıkça 
düzenlemiyor. Böyle bir izlenim yaratıyor yasa. Bu konuda belirli model-
ler var, o modellerin hangisine girdiği anlaşılamıyor, belli bir modeli yok. 
Şu modeli benimsedim, buradan ilerliyorum gibi bir cevaba maalesef 
ulaşamıyorsunuz. İdari para cezası anlamında 5. maddeye aykırılık eşit 
davranma ilkesine aykırılığı yaptırım maddesinde koymuş özel istihdam 
bürosu için, aslında o da yanlış. Getirdiği şey çünkü eşit davranma ilkesi 
değil aslında, geçici işçiye temel çalışma koşullarının uygulanmaması 
demesi lazımdı. Bu vesileyle onu da hatırlattınız. Teşekkür ederim. 

Yakup Bey emeklilik hakları için tamamlanması gereken prim ödeme 
gün sayısı 9.000 gün dedi, onu düzelteyim, 7.200, 4.1.a’lıların 7.200 
güne düşürüldü biliyorsunuz. Çünkü 4.1.c’li ya da b’liyseniz istihdam 
ilişkiniz kesilmiyor siz istemediğiniz sürece, memursunuz, bağımsız ça-
lışansınız, 9.000 gün, ama işçi işini kaybedebilir. O nedenle 5754 sa-
yılı kanunla 4.1.a’lılar için 7.200 güne düşürüldü. Şimdi ilgisiz bir şey 
söyleyeceğim, ama hep içimde kalıyor, bunu söyleyeyim. 5510 sayılı 
Kanuna bakıyorsunuz, yani bir bağımlı çalışanın emeklilik koşullarını zor 
sağlaması nedeniyle 9.000 yerine 7.200 gün uygulanıyor ya, her yerde 
malullük aylığı hesabında, yaşlılık aylığı hesabında, bütün hesaplarda 
7.200’ü kriter alıyor. Yani siz daha kolay emekli oluyorsunuz diye 7.200 
günden size malullük aylığı bağlıyor, öbürlerine 9.000’den bağlıyor, 
4.1.a’lıya 7.200, ne alakası var bu iki kurumun birbiriyle? Hakikaten ya-
saları yaparken çok çok daha dikkatli olmak lazım. Şimdi bunu düşünür-
sek evet, burada sürekli bir çalışma imkanı olmayacağı için emeklilikleri 
daha zor. Bu da zaten kuruma getirilen eleştirilerden biri, ne kadar istih-
damda kalırsa o kadar prim ödenecek.

Murat Bey, “İşçiyle özel istihdam bürosu arasındaki sözleşme belirli 
süreli olabilecek mi” dediler. Tebliğimde çok ayrıntılı değindim, bizim 
İş Yasamızın 11. maddesinde belirli süreli sözleşme yapabilmeniz için 
esaslı neden (objektif koşul) aranıyor. Yani geçici işgücü ihtiyacı ortaya 
çıkması lazım. Geçici iş ilişkisi kurulabilecek haller 2. maddedeki hal-
lerin çoğu siz işçiyi doğrudan istihdam etseniz belirli süreli sözleşme 



116 İSTANBUL BAROSU YAYINLARI

yapabileceğiniz durumlar işveren olarak. Ama burada iş ilişkisi özel is-
tihdam bürosuyla işçi arasında olduğu için özel istihdam bürosu açısın-
dan böyle bir ihtiyaç var mı buna bakılacak? Buna göre esaslı neden 
denetimini yapmanız lazım. Yoksa başlı başına burada belirli süreli söz-
leşme kurulabilir demek mümkün değil, ama Borçlar Kanunu kapsamın-
da mesela, ev hizmetlerinde de kurabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Borçlar 
Kanunu İş Kanunu 11’den farklı olarak ilk defa yapılan belirli süreli iş 
sözleşmesinin esaslı neden olmaksızın yapılabilmesini mümkün kılıyor, 
ancak yenilemede bir esaslı neden arıyor. Orada yapabilirsiniz. Teşek-
kür ederim Sayın Başkan. 

Av. ABDİ PESOK- Hocam, Murat Engin Bey herhalde ilave bir şey 
söyleyecekti, buyurun Hocam.

Prof. Dr. MURAT ENGİN- Toplu iş sözleşmesiyle ilgili bir ekle-
me yapmak istedim. Şimdi direktifin numarası neydi Ercüment Bey? 
2008/104’ün Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamasına bakıldığında 
bazı ülkelerde tüm geçici iş ilişkisiyle çalışan işçileri kapsayacak şekil-
de toplu iş sözleşmesi yapıldığı görülüyor. Zaten 2008/104 sayılı direktif 
eşitlik ilkesini koyuyor önce, diyor ki: “Geçici işçi ödün alanın işletme-
sindeki emsal işçinin haklarından yararlanır” Esas bu. Buna iki istisna 
getiriyor: Ancak arada boşta kaldığı sürelerde ödünç bürosundan özel 
istihdam bürosu ücretini ödemeye devam ediyorsa, eşit davranma bor-
cunu uygulamanın gereği yoktur ya da bu istisna kılınabilir. İkincisi, toplu 
iş sözleşmeleriyle genel olarak düzenleniyorsa durumları, yine bu da 
eşit davranma borcunun istisnasını teşkil ediyor. Bizdeyse bizdeki 6356 
sayılı Kanun sistematiği içinde geçici iş ilişkilerinin herhangi bir toplu iş 
sözleşmesi kapsamına girmeleri mümkün değil. Çünkü özel istihdam 
bürosu diyelim ki 10 numaralı ticaret büro işkolunda, işçiyi gönderdiği 
çalıştığı yer 4 ay için metal işkolunda, ondan sonra 3 ay çalışacağı ilaç 
işkolunda, vesaire olacak. İkincisi, acaba 6356 sayılı Kanun tanımların-
da geçen çerçeve sözleşme kavramı bu iş için kullanılabilir mi? Kanun 
yanımda olmadığı için tam bakamıyorum tanıma, ama orada da sade-
ce iş sağlığı güvenliğiyle ilgili bazı esaslarla sınırlamış. Çerçeve söz-
leşmenin kimin nasıl yapacağı zaten tartışmalı, iş sağlığı güvenliğiyle 
sınırlamış. Dolayısıyla aslında kanun şunu düzenleseydi, şimdi burada 
eşit davranma borcuyla ilgili de çok sayıda uyuşmazlık çıkacak gene 
mahkemenin önüne gelecek olan ileride, kanunda bu işçilerin örneğin, 
boşta kaldıkları sürelerde hadi diyelim belli bir süreye kadar, en fazla 2 
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ay gene sınırlasın, ama belli bir süre özel istihdam bürosu tarafından üc-
retlerinin ödeneceği hükme bağlansaydı bir kere özel istihdam büroları-
nın sayısı sınırlanacaktı, denetimleri daha kolay olacaktı ve önüne gelen 
de özel istihdam bürosu açamayacaktı. İkincisi, işçilerin hiç olmazsa 
nerede eşit işten borcuna uygun mu davranıldı, 3 ay çalıştı, davranıl-
madı mı, bunun tespiti, bilmem şusu busu son derece zor. Teftişle ilgili 
de hususları belirttiğiniz üzere teftişi bile sınırlandırıyor. Âdeta yapılma-
sın gibi bir durum var. Bunun yerine bu eşit davranma ilkesinin istisnası 
olan zaten o direktif de buna yol veriyor. Özel istihdam bürosu bu ücreti 
boşta kaldığı dönemlerde de öder denilseydi, bu biraz daha güvenceli 
olabilirdi. Toplu iş sözleşmelerinden yararlanmaları içinse, 6356’nın bü-
tün temel ilkelerini atıp, yeni baştan bir toplu sözleşme kanunu yapmak 
gerekir. Teşekkür ederim.

Av. ABDİ PESOK-  Biz teşekkür ederiz. Buyurun Hocam.

Doç. Dr. ERCÜMENT ÖZKARACA- Hocam katkı sağladılar. Bilim 
Kurulu taslağında sunumumda da söyledim, 2003 yılında hazırlanan Bi-
lim Kurulu taslağında ara dönemde ücret ödeme zorunluluğu açıkça 
öngörülmüştü mesela, yani asgari ücretin altında olmamak üzere üc-
retinin yarısını özel istihdam bürosunun ödemesinin zorunlu olduğunu 
söylüyordu ve bir işyerindeki görevlendirme sona erdikten sonra 3 ay 
boyunca fesih yasağı getiriyordu. Yani bir senkronizasyon yasağı da 
vardı. Bu işçiyle özel istihdam bürosu arasındaki iş sözleşmesinin o ge-
çici iş ilişkisi süresiyle sınırlı olamayacağını da öngörüyor. En az 3 ay 
daha fazla sürmesi ve en az 3 ay boyunca ücret almasını öngörüyordu. 
O dönem sendikalar karşı çıktı, yasalaşmadı, bugün yasalaşanda bun-
lar yok. Yani onu da belirtmek istedim. Mevcut düzenleme karşısında 
görevlendirmeler arası dönemde muhtemelen iş sözleşmeleri askıya 
alınacak, fiilen ücret ödenmeyecektir. Teşekkürler.

Av. ABDİ PESOK- Saygıdeğer Hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı 
gerçekten teşekkür ederiz. Hiç anlayamadığım, defalarca okumaya ça-
lıştığım halde bir yasayla ilgili olarak şahsım için söylüyorum, en azın-
dan keşke anlamasaydım diyecek kadar karışık olduğunu bugün daha 
iyi öğrendim sayenizde. Katkıda bulunan arkadaşlarımıza da teşekkür 
ederim. Oturumu kapatırken şöyle bir cümleyle kapamak isterim: Bu ka-
nun herhangi bir yeterli, gerekli hazırlık dönemini geçirmeden, toplumu 
hiç kaale almadan, işçinin insan olduğu unutularak veya bilerek unuta-
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rak hazırlanmış bir kanun olduğu kanısındayım. Hani hep bir hikaye var-
dır. Bilgisayar icat olmuş, bizim vatandaşımız her sorulan soruya cevap 
veriliyor denilince gitmiş bilgisayara: “Ne var, ne yok” demiş. Bilgisayar 
patlamış. Bu yasa da bu derece ne sonuç doğuracağı, ne yapacağı 
-olumlu anlamda diyorum- belli olmayan bir yasa olmuştur. Maalesef 
bununla birkaç yıl çok yoğun, ama eğer böyle kalır düzeltilmezse, 10 
yıldan da fazla topluma problem çıkaracak bir yasa olarak göreceğiz ve 
burada hep, yani ben de, birçok arkadaş da belki işçiler açısından ağır-
lık olarak yanlışlıkları söylüyoruz, ama maalesef bizim ülkemizde çok 
çok iyi niyetli işverenlerimizin olduğu da kesin, o işverenlerimiz de en 
az işçiler kadar bu kanunun uygulamasından zararlı çıkacakları kanı-
sındayım. En azından rekabet yasağında eksiye düşecekler. İyi niyetli 
olmayanlar bunu istediği gibi istismar edecek, iyi niyetli işveren zarar-
lı çıkacak kanısındayım. İnşallah ben yanılıyorumdur. Dinlediğiniz için, 
katkılarınız için, Hocamıza da verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz, 
sağ olun.

SUNUCU- Hocamıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Şimdi 
teşekkür belgelerini vermek üzere Sayın Av. Halil Ormanoğlu’nu kürsüye 
davet ediyorum.



119İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2016 YILI TOPLANTILARI

2. GÜN

1. OTURUM: İŞÇİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

SUNUCU- Değerli konuklar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si olarak İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonuyla 
birlikte düzenlendiğimiz “İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Öneri-
leri” toplantısının 2. gününe hoş geldiniz. Konferansımızın ilk oturumuna 
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner EYRENCİ başkanlık 
edecek. Bu oturumda Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU “İşçinin İfade Özgürlüğü” konulu tebliği suna-
caktır. Kendilerini kürsüye davet ediyorum.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ

Değerli izleyiciler, Galatasaray Üniversitesiyle İstanbul Barosunun or-
taklaşa düzenlediği seminerimizin 2. gününün ilk oturumunda gerçek-
ten son dönemlerde aktüel olan, ama iş hukuku alanında çok incelen-
meyen bir konuyu Dokuz Eylül Üniversitesinin genç bilim insanı Sezgi 
Öktem Songu sunacak ve konunun başlığı da: “İşçinin İfade Özgürlüğü” 
Kendisinin 40-45 dakikalık bir süresi var. O süreyi özellikle çünkü geç 
başladık, İstanbul’da her zaman böyle gecikmeler olabiliyor maalesef, 
olmaması gerekir, ama olabiliyor. Süreye uyarsak hem daha sonraki tar-
tışmalar açısından zamanımız kalır, hem de öğleden sonraki oturuma 
zamanında başlayabiliriz. Buyurun Sezgi Hanım.

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Çok teşekkür ederim Sayın 
Hocam, doktora tezimi sizin huzurunuzda savunmuştum, aynı heyecan-
la şimdi bu tebliği de sunmak istiyorum izninizle. Hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. 
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İŞÇİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi SEZGİ ÖKTEM SONGU*

I. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI

Düşünce özgürlüğü, insanın serbestçe düşünce ve bilgilere ulaşabil-
mesi, edindiği düşünce ve kanaatlerden dolayı kınanmaması ve bunları 
tek başına ya da başkaları ile (dernekler, sendikalar vb.) çeşitli yollarla 
(söz, basın, resim, sinema, tiyatro vb.) serbestçe açıklayabilmesi, savu-
nabilmesi, başkalarına aktarabilmesi ve yayabilmesi olarak tanımlana-
bilecektir1. 

Düşünce özgürlüğünün üç öğesinden biri olan ifade özgürlüğü, in-
sanların serbestçe düşünce ve haberlere ulaşabilmesi, fikir edinebil-
mesi, edindiği fikir ve kanaatlerden ötürü kınanmaması ve değişik vası-
talardan yararlanarak bu fikirleri serbestçe aktarabilmesi ve savunabil-
mesidir. Bu tanım çerçevesinde, ifade özgürlüğünün de üç boyutunun 
olduğunu söylemek mümkün olacaktır: bilgi edinme ve düşünme özgür-
lüğü, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, düşünceyi ifade özgürlüğü2.

İnsanın iç dünyası ile ilgili olan düşünce, açıklanmadığı sürece baş-
kaları tarafından bilinemez. Özgür düşünmenin anlam ifade edebilmesi 
için bireyin düşüncesini açıklama özgürlüğüne sahip olması gerekmek-
tedir3. İşte bu nedenle, ifade özgürlüğü, demokratik ülkelerin hemen 
hepsinin anayasaları ile ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına 
alınmış evrensel nitelikte bir temel haktır.

 Düşünce ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü, demokratik 
süreçte önemli bir yere sahiptir. Yeni ve daha iyi fikirlerin ortaya çıkma-
sının zeminini bu özgürlük oluşturmaktadır. Birbirinden farklı fikirlerin ol-
ması ve bunların tartışılması, bireylerin farklı düşünceler arasında seçim 
yapması olanağını sunmaktadır. Kişiler, ancak ifade özgürlüğünün varlı-
ğı halinde kendi düşüncelerinin doğru ya da yanlış olduğunu kavrayabi-

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
  KABOĞLU, İ. Ö. : Özgürlükler Hukuku, Genişletilmesi, 4. Baskı, İstanbul, 1999, 170.
2  TELLİ, K. : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü ve Türkiye, Yayınlan-

mamış Yükseklisans Tezi, Ankara, 2006, s. 11 vd. 
3 ÖZBEY, Ö. : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında İfade Özgürlüğü Kısıtlamaları, TBB Der-

gisi, 2013 (106), s. 42.
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leceklerdir. Dolayısıyla, demokratik bir toplumda ifade özgürlüğü, yöne-
ticilerin veya kamu makamlarının hoşuna gidecek şeyleri söyleme hakkı 
olarak değil; her türlü düşünceyi serbestçe açıklama özgürlüğü olarak 
ortaya çıkmaktadır4. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Handy-
side kararında düşünce özgürlüğü, “… (demokratik) bir toplumun te-
mel yaşamsal dayanağını, toplumun ve her bireyin gelişmesinin temel 
koşullarından birini oluşturur. 10.maddenin ikinci fıkrası düzenlemesi 
yalnızca memnuniyetle karşılanan ya da zararsız ya da önemsiz olarak 
addedilen bilgi ve fikirler söz konusu olduğunda değil; aynı zamanda 
devlete ya da toplumun herhangi bir kesimine karşı kırıcı, şoke eden ve 
rahatsız eden, kırıcı ifadeleri de korumaktadır. Bu durum, kendileri koru-
nup kollanmadan hiçbir demokratik toplumun söz konusu olamayacağı 
çoğulculuk, hoşgörü, açık fikirlilik ilkelerinin gerekleridir.” şeklinde açık-
lanmıştır5. Kararda, ayrıca orantılılık ilkesi üzerinde de durulmuş; “başka 
şeyler bir yana, bu alanda getirilen her “formalite”, “koşul”, “yasak” ve 
“ceza”, izlenen meşru amaçla orantılı olmalıdır”6 tespitine yer verilmiştir. 

Yine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 22.10.2007 tarihli Lindon, 
Otchakovsky-Laurens ve July vs. Fransa kararında, ifade özgürlüğünün 
temellerini demokratik bir toplumdan aldığı; sadece lehe, farklı ya da 
zararsız bilgi veya fikirlerin değil; kırıcı, şaşırtıcı, endişe verici fikirlerin 
de çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin bir gereği olduğunu ve bunlar 
olmaksızın demokratik bir toplumdan söz edilemeyeceği vurgulanmış-
tır7. 

Bununla birlikte demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünün sınırsız 
olduğu da düşünülmemelidir. Her özgürlük gibi,  ifade özgürlüğünün 
de sınırlanması söz konusu olacaktır. Gerek Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’nin 10.maddesinin 2.fıkrasında gerek Anayasamızın 26.mad-
desinin II.fıkrasında, ifade özgürlüğünün ne şekilde sınırlanabileceği 
belirtilmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, müdahalenin gerekli ol-
ması, sınırlamanın kanunla getirilmiş olması ve müdahalenin meşru bir 
amaçla gerçekleşmesi halinde bu özgürlüğün de sınırlanması mümkün 
4   BIÇAK, V. : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Ankara, 2002, 

s. 19; BİRTEK, F. : İfade Özgürlüğü ve Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinin Bu Kavram 
Işığında Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu Dergisi, Y. 2007, C. 81, S. 2, s. 612. 

5   AYDIN, Ö. D. : Düşünce Özgürlüğünün Anlamı ve İşlevi Işığında Düşünce Özgürlüğünü Sınır-
lamanın Anayasallığı, HHFD, (2) 2011, s. 42-43.

6   AİHM, Handyside&Birleşik Krallık Davası, 07.12.1976 T. , 25 K. , http://aihm.anadolu.edu.tr/
aihmgoster.asp?id=25, E. T. : 21.05.2013.

7   www.hudoc.echr.coe.int, E. T. :11.05.2016.
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olacaktır8. 

II. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI

Kişiler düşüncelerini, dile getirme, savunma, anlatma, tanıtma, ilan 
etme, eleştirme, reddetme, çağrıda bulunma, karşı çağrıda bulunma, 
ikna etme, açıklama, yayma, yayımlama, benimsetmeye çalışma, pro-
paganda ve bir düşünce için mücadele yapma, yazma, konuşma, gö-
rüntü, resim, oyun, sinema, tiyatro, miting, örnekleme vb. şeklinde ifade 
edebilirler. 

Sözlü ifade, bireysel ifadenin en aslî unsuru olan konuşulan söz ola-
bileceği gibi, terennüm ve marş söyleme şeklinde de gerçekleşebilir. 
Eylemsel ifade, belli duygu ve düşüncelerin eylemler ile iletilmesidir. 
Alkışlayarak konuşmayı engellemek, bir bayrağı selamlamak, bayrak 
yakmak eylemsel ifade olarak değerlendirilebilecektir. Bu eylemlerin 
hepsi konuşma ile iletilebilecek bir mesaj taşımaktadır. Ancak eylemde 
bulunan, bu yöntemin konuşmaktan daha etkili olduğunu düşünmekte-
dir9. Ayrıca, ses dalgaları yoluyla ifade yanında, elektromanyetik dalga-
lar (plaklar, audio-kasetler, telefon vb.) da düşünceyi ifade araçlarından-
dır. İfadenin kapsamına, gizli simge, resim ve çizimler de girebilecektir. 
El, daktilo ve bilgisayarla yazılmış tüm belgeler, el ilanları, pankartlar, 
mektuplar gibi ifade araçlarının yanında elektronik aktarım biçimleriyle 
yapılan düşünce aktarımları da muhatapta yazılı bir biçimde algılana-
bildiği takdirde ifade kapsamında değerlendirilmektedir10. Yani, ifade 
özgürlüğü kavramı, sadece bireyin konuşarak ortaya koyduğu sözel ifa-
deleri değil; insanın kendisini ifade etmesine yarayan görsel, sanatsal11, 

8  BIÇAK, s. 21, TELLİ, s. 69 vd. ; TANJU, E. : AİHM Kararları Işığında İfade ve Basın Özgürlüğü, 
Ankara, 2012, s. 168; ÖZBEY, s. 47 vd.

9   KARAGÖZ, K. : İfade Özgürlüğü ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Sınırlandırıl-
ması Sorunu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2004, s.20.

10   ÖZBEY, s. 44.

11  Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Müller/İsviçre61 ve Karataş/Tür-
kiye kararlarında 10.maddenin – özellikle bilgi ve fikir alma ve verme özgür-
lüğü dahilinde- kamuda kültürel, siyasi ve sosyal bilgi ve her türlü fikir alış-
verişine katılma olanağı sağlayan sanatsal ifade özgürlüğünü de içerdiği 
kabul etmiştir. (KARAGÖZ, s. 22).
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yazılı anlatımları, sembolik ifadeleri12, siyasi, dini ritüeller gibi ifadeye 
dayanan her türlü eylemi kapsamaktadır. 

Bunlardan başka, belli bir görünüşü ya da düşünceyi ifade eden 
giyim tarzları da temel korumadan faydalanmaktadır13. Örneğin, Avru-
pa İnsan Hakları Komisyonu’nun 3 Mart 1986 tarihli Stevens kararında, 
başvuran kişinin oğlu, okuldan eve kravat takmadığı için gönderilmiştir. 
Başvuran, kişinin ne şekilde giyineceğine okulun karar veremeyeceğini, 
bunun özel ve ailevî bir husus olduğunu belirtmiştir. Komisyon, ifade 
özgürlüğüne, öğrenciler de dahil herkesin sahip olduğunu; giysilerin bir 
ifade şekli olduğunu; ifade özgürlüğünün, kişinin düşüncelerini giydik-
leri yoluyla da ifade edebilmesini içerdiğini, ancak başvuran kişinin ço-
cuğunun giyim tarzının özel bir düşünce ya da fikir ifade etmediğini, bu 
nedenle de ifade özgürlüğü ihlalinin bulunmadığını belirtmiştir14 .

III. BAZI ULUSLARARASI BELGELERDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ-
NÜN DÜZENLENMESİ 

Uluslararası belgelerin en önemlilerinden biri olan İnsan Hakları Ev-
rensel Beyannamesi’nin 19. maddesine göre, “ Herkesin düşünce ve 
anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahat-
sız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri 
her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar.” Bu 
maddeyle düşünce ve ifade özgürlüğü bir temel hak olarak kabul edil-
miştir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ifade özgürlüğü 
başlığını taşımaktadır. Maddenin 1. fıkrası ifade özgürlüğünün kapsamı-
nı, 2. fıkrası ise bu özgürlüğün sınırlama nedenlerini ve bunun şartları-
nı içermektedir. Söz konusu maddeye göre, “1.Herkes ifade özgürlüğü 
hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve 
ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş 
alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin rad-
yo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına 
engel değildir. 2.Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlükle-
12  Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin önüne gelen bir olayda davaya bakan yargıç “Sembolizm, 

düşünceleri iletmek için ilkel ama etkili bir yoldur. Bir sistemi, fikri, kurumu, kişiliği sembolize 
etmek için bir amblemin ya da bayrağın kullanılması akıldan akla giden bir kestirme yoldur.” 
demek suretiyle sembolik ifadenin önemine işaret etmiştir (AYDIN, s. 35.) 

13  ERTÜRK, Ş. : İş İlişkisinde Temel Haklar, Ankara, 2002, s. 121. 
14  (http://www.article19.org/resources.php/ resource/3098/en/echr:-stevens-v.-the-united-king-

dom, E. T. : 19.06.2013).
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rin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal 
güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, 
kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın 
veya ahlâkın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin 
yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güven-
ce altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar 
veya yaptırımlara tabi tutulabilir.” 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinin, sözleşmenin 
en temel ve önemli hükümlerinden birini içerdiği genel olarak kabul gör-
mektedir. Sözleşme’nin 9. maddesinde yer alan “ibadet”, “ayin”, “öğre-
tim” kavramları, 10. maddede yerini “düşünceyi açıklama”, “haber veya 
fikir almak veya vermek” serbestisine bırakmıştır. Düşünce ve fikir sahibi 
olmak, bunları açıklamak, haber yahut fikir almak veya vermek, hangi 
yönden alınırsa alınsın bir zincirin halkaları niteliğindedirler. Düşünce 
ve kanaat, kişinin iç dünyasında kaldığı sürece mutlaktır. Kimse kanaat 
ve inancı dolayısıyla cezalandırılamayacak; kınanamayacak ve düşün-
celerini açıklamaya zorlanamayacaktır; fakat düşüncenin asıl değer ka-
zanması, bunun dış dünyaya aktarılması yani açıklanması ile başlamak-
tadır. İşte Sözleşme’nin 10. maddesi özü itibariyle bu hususu güvence 
altına almaktadır15.

10. maddede yer alan ifade özgürlüğünün iki görünümü bulunmak-
tadır: Bunlardan ilki kanaat oluşturma, bu kapsamda bilgi edinebilme 
ve bilgilere ulaşabilmedir. İkincisi, bunları her türlü araçla açıklayabilme 
ve yayabilme özgürlüğünü içermektedir. Şu halde bu özgürlük, bir yan-
dan kişinin iç dünyasında özgürce kanaat oluşturabilmesini, öte yandan 
özgürce oluşturabileceği bu kanaat ve düşüncelerini dışa vurabilmeyi, 
açıklayabilmeyi, yayabilmeyi içermektedir. Bu anlamda, ifade özgürlü-
ğü, serbestçe oluşturulan kanaat ve düşüncelerin açığa vurulması sure-
tiyle serbest bir tartışma ortamı yaratılmasına ve kamuoyu oluşturulma-
sına olanak sağlamaktadır16. 

15  GÖZÜBÜYÜK, Ş./GÖLCÜKLÜ, F. : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 4. Baskı, 
Ankara, 2003, s.359.

16  KOCASAKAL, Ü. /AKSOY, E. E. /MEMİŞ, P. : Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, http://www.tchd.org.tr/MenuContent.
aspx?id=127. (E. T. : 15.05.2016).
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IV. ANAYASAMIZDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLENMESİ 
ve BU DÜZENLEMENİN UYGULANMASI

A. ANAYASADAKİ DÜZENLEME

1982 Anayasası’nın 25. ve 26. maddelerinde “düşünce ve kanaat 
hürriyeti”, “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” başlıkları altında dü-
zenlenmiştir. Madde 25 uyarınca, “Herkes, düşünce ve kanaat hürriye-
tine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve 
kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle 
kınanamaz ve suçlanamaz.” 26. maddeye göre ise, “Herkes, düşün-
ce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya 
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî ma-
kamların müdahalesi olmak-sızın haber veya fikir almak ya da vermek 
serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya 
benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel 
değildir. Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu 
güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların ce-
zalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklan-
maması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının 
yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama 
görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırla-
nabilir. Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin 
düzenleyici hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, dü-
şünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz. Düşün-
ceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, 
şart ve usuller kanunla düzenlenir.” 

Anayasa’nın 26. maddesi, genel anlamda ifade özgürlüğünü tanım-
ladıktan sonra, ikinci fıkrasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi md. 
10/2’ ye paralel olarak ifade özgürlüğüne demokratik düzen içerisinde 
izin verilebilir müdahalelerin hangileri olduğunu ve müdahalelerin hangi 
gerekçelere dayanabileceğini düzenlemiştir. Bu anlamda, Anayasamız-
daki bu düzenlemeler, öncelikle ifade özgürlüğü konusunda bir temel 
ilke ortaya koymakta ve bu suretle ifade özgürlüğü koruma altına alın-
maktadır. Sonrasında da, ifade özgürlüğüne karşı izin verilebilir müda-
halelerin neler olduğu düzenlenmektedir17.

17  BIÇAK, V. : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü, İzmir Barosu 
Dergisi, Y. 67, S. 1, s. 3, BİRTEK, s. 614.
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B. ANAYASA DÜZENLEMELERİNİN YATAY İLİŞKİLERDE UYGU-
LANMASI

Modern insan hakları düşüncesinde devletler, hükümetler, sadece 
insan hakları ihlallerinden kaçınma yükümlülüğü altında değildir. Aynı 
zamanda bireyleri, diğer bireylerin insan hakları ihlallerinden koruma 
görevi ve sorumluluğu altındadır. Yani, insan hakları hukuku sadece 
devlet-birey ilişkileri ile değil; aynı zamanda yatay düzlemde, bireyler 
veya çeşitli gruplar arasındaki özel ilişkilerde oluşan hak ihlalleri ile de 
ilgilidir. Bu ihlaller, yatay aykırılıklar olarak adlandırılmakta; toplum için-
de bireyler ya da gruplar arasında gerçekleşen siyasi iktidarın ve devlet 
mekanizmasının dışında, daha güçlü konumundaki tarafın diğer tarafa, 
çoğunluğun azınlığa yönelik dayatmaları, haksız davranışları olarak or-
taya çıkmaktadır18. Dolayısıyla, anayasaların devletin kuruluş ve işleyi-
şini, kişilerin devletle olan ilişkilerini düzenleyen, bu nedenle de bireyler 
arasındaki ilişkilerde uygulanamayan kurallar topluluğu olduğunu kabul 
eden klasik kamu hukuku doktrini19 bugün artık terk edilmiş; Anayasa 
hükümlerinin özel hukuk ilişkilerinde de geçerli oldukları tartışmasız bir 
biçimde benimsenmiştir20. 

Yatay aykırılık durumlarının hemen hepsinde, ilişkinin mağduru fizik-
sel, ekonomik, eğitim ve benzeri açılardan daha güçsüz konumdadır. 
Devlet, işte bu aykırılıkların durdurulması, aykırılıkların engellenmesi ve 
yatay ihlal mağdurlarına yardım edilmesi bakımından bir takım pozitif yü-
kümlülükler altındadır. Öncelikle devletler, özel ilişkiler alanında güçsüz 
tarafı koruyacak nitelikte mevzuat oluşturmakla yükümlüdür. Ancak salt 
bu mevzuatın oluşturulması yeterli değildir. Ayrıca bu mevzuatın yatay 
ilişkilerde güçsüz olan potansiyel mağduru korumaya yönelik işlevsel 
olması, mevzuatın ihlal edilmesi halinde uygulanabilir olması da gerekli-
dir. Yine ihlal halinde Devlet, kovuşturma yapmak, yargılama yapmak ve 
ihlalde bulunanlara karşı yaptırımlar uygulamak zorundadır. Aynı şekilde 

18  POROY, M. A. : Yatay İlişkilerde Pozitif Yükümlülük İnsan Haklarının Yatay İlişkilerde Geçerliliği, 
İSTANBUL BAROSU DERGİSİ, C. 80, S. 3, Y. 2006, s. 1005 vd.

19  Klasik kamu hukuku teorisi açısından bir Anayasa, devletin kuruluş ve işleyişi ile ilgili kuralları 
ve kişilerin devlet karşısındaki hak ve özgürlüklerini içermektedir. Dolayısıyla, kişiler açısından 
Anayasa kuralları “devlet-vatandaş” ilişkileri düzeyiyle ilgilidir. Özel hukuk alanı tam bir özerklik 
bölgesidir ve Anayasa kuralları özel hukuk ilişkilerine uygulanamaz. (ŞAHLANAN, F. : Sendi-
kaların İşleyişinin Demokratik İlkelere Uygunluğu, İstanbul, 1980, s. 28.) 

20  SOYER, M.  P. : Genel İş Koşulları, İstanbul, 1987, s. 164; ARSLAN ERTÜRK, A.: Türk İş 
Hukukunda İşçinin Sadakat Borcu, İstanbul, 2010, s. 238. 
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yatay aykırılıkları engelleyici önlemlerin de alınması gerekmektedir21. 

Temel hakların özel hukuk ilişkileri üzerindeki etkisine, “yatay etki”, 
“yatay etkileme”, “anayasanın özel hukuka etkisi”, “anayasanın kişiler 
arası ilişkilere uygulanması”, “üçüncü kişilere etki” şeklinde değişik ad-
lar verilmektedir22. Yatay etki, temel hakların devlet-vatandaş arasındaki 
doğrudan etkisinin yanında, üçüncü kişilere karşı (vatandaş-vatandaş 
arasındaki ilişkilere) doğrudan veya dolaylı etkisidir23. Üçüncü kişiler 
gerçek kişi olabilecekleri gibi, tüzel kişiler de olabilirler24. 

Bu anlamda, Anayasa’nın 25. ve 26. maddelerindeki düzenlemelerin 
işçi-işveren ilişkilerinde de uygulanacağı söylenebilecektir.   

V. İŞYERİNDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI

A. GENEL OLARAK İŞYERİNDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de açıkça belirtildiği üzere, ifa-
de özgürlüğü herkese ait bir haktır. Bu düzenleme, ifade özgürlüğünün 
işyerlerinde de geçerli bir hak olduğunu ortaya koymaktadır25. Gerçek-
ten de, işçiler açısından işverene bağımlı olarak iş görmeleri Anaya-
sa ile tanınan temel hak ve özgürlüklerinden vazgeçmeleri anlamına 
gelmemekte; işyerinin kapısından içeri girmekle söz konusu özgürlükler 
son bulmamaktadır26. 

26.09.1995 tarihli Vogt kararı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
ifade özgürlüğünün işyerinden içeri girilmesi ile sona ermeyeceği dü-
şüncesinde olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu kararda Dorothea Vogt 
isimli bir lise öğretmeni, Alman Komünist Partisi’ne üye olması ve parti-
nin faaliyetlerine katılması nedeniyle işten çıkarılmış; Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi, Sözleşme’nin 10. maddesinin ihlalinin bulunduğuna 
hükmetmiştir27. Dava konusu olayda Bayan Vogt, devlet memurudur. Za-

21  POROY, s. 1005 vd.
22  SAVAŞ, B. F. : İş Hukukunda “Siber Gözetim”, ÇALIŞMA VE TOPLUM, 2009/3, s. 115. 
23  KILIÇARSLAN-İSFEN, S. : Alman Hukuku Işığında, Fikir Beyan Etme ve Yayma Temel Hakkı-

nın Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Açılan Hukuk Davalarında Gözetilmesi, Süleyman Demi-
rel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. I, S. 1, Y. 2011, s. 194.

24  ŞAHLANAN, s. 28.
25  ERDOĞAN, G. : İşyerinde İfade Özgürlüğü, yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 2016, s.93.
26  BAYSAL, U. : İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebeple İş Sözleşmesinin Feshi, 

Ankara, 2011, s. 123. 
27  BOWERS Q. C. /LEWİS, J. : Employement Law and Human Rights, England, 2001, s. 91. Söz 

konusu karar, ayrıca öğretmenlerin ve devlet memurlarının siyasi faaliyetlere katılabilme hakla-
rına vurgu yapması açısından son derece önemlidir (KARAGÖZ, s.75). 
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ten işyerinde ifade özgürlüğünden de gerçek veya tüzel kişi, herhangi 
bir tüzel kişiliği olmayan insan toplulukları, memurlar, işçiler vb. her kişi 
ya da topluluğun faydalanması mümkündür28.  Nitekim Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin Guja-Moldova kararında da, Mahkeme, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesindeki korumanın, genel ola-
rak meslek alanını ve özellikle de devlet memurlarını kapsadığını hatır-
latmıştır29. Yine Mahkeme’nin Kudeshkina/Rusya kararında da, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgür-
lüğü hakkının işyerinde ve memurlara da uygulanacağı vurgulanmıştır30.  

İşyeri, işçinin anayasal temel hak ve özgürlüklerini kullanabileceği 
alanlardan biridir. Bu hak ve özgürlüklerinden birisi de ifade özgürlüğü-
dür. Anayasal bir temel hak olan ifade özgürlüğü, işçiye, bireysel veya 
toplu olarak siyaset, din, bilim, sanat, spor ve benzeri alanlarda dile-
diğini düşünmek, bu konudaki düşüncelerini serbestçe açıklamak ve 
yaymak hakkını vermektedir. İşveren de işçinin bu hakkına katlanmak 
zorundadır31. Bu çerçevede, işçinin işyerinde yaptığı konuşmalar, yazış-
malar, sanatsal veya sembolik ifadeler, internet ve elektronik alanlarda 
kullandığı her türlü iletişim formu işçinin işyerindeki ifade özgürlüğünün 
kapsamına girmektedir32.

Belirtmek gerekir ki, esas itibariyle işyeri işçinin kendisini ifade et-
mesi için ideal bir yer değildir. Çünkü işyerinde işgörme borcu ifa edilir. 
Ayrıca işyerindeki hiyerarşik düzen, ifade özgürlüğünün önünde bir en-
geldir. Buna karşılık, işyerinde işçinin diğer işçilerle ya da çeşitli iletişim 
araçları ile işyeri dışındaki kişilerle özel hayatına ilişkin veya işyeri dü-
zeni, çalışma koşulları gibi konularda görüşmeler yapması mümkündür. 
Öte yandan, işyerinde ifade özgürlüğünün kullanılması, işçinin kendisini 
geliştirmesi bakımından da önem arz etmektedir. İşyerinde karşıt gö-
rüşler bulunsa dahi, işçinin dini, siyasi vb. görüşlerini ifade etmesi, bir 
birey olarak işçinin kimliğini, kendisini oluşturan değerleri ifade etmesi 
demektir. Aksine durum, işçi ile işveren arasında temel haklar açısından 
açık bir dengesizliğe neden olacaktır33. Bu çerçevede, ifade özgürlüğü-

28  ERDOĞAN, s.93.
29  https://www.yumpu.com/tr/document/view/36380466/guja-v-moldova-karara-aain-taklaya-

naz-insan-haklara-daire- (E. T. :18.05.2016).  
30  www.refworld.org. E. T. :06.05.2016.
31  ARSLAN ERTÜRK, s. 241.
32  ERDOĞAN, s.102.
33  ERDOĞAN, s.94.
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nün işyerinde sadece işverenin/işveren vekillerinin/diğer işçilerin iste-
diklerini değil; her türlü görüş ve düşünceyi açıklama özgürlüğü oldu-
ğu söylenebilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi pek çok kararında bu 
esasa vurgu yapmıştır. Örneğin, Paloma Sanchez ve diğerleri-İspanya 
kararında, ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun esas dayanak-
larından biri olduğu; sadece lehe, farklı ya da zararsız bilgi veya fikirlerin 
değil; kırıcı, şaşırtıcı, endişe verici fikirlerin de bu çerçevede korunması-
nın gerektiğini; çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin olmaması halinde 
demokratik bir toplumun da olmayacağı vurgulanmıştır34.  

Türk İş Hukuku mevzuatında işçinin ifade özgürlüğünün bulunduğu-
nu açıkça belirten bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen “eşit davranma ilkesi”, ifade 
özgürlüğü koruyarak, bu nedenle ayırım yapılmasını yasaklamış; “iş iliş-
kisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve 
benzeri sebeplere dayalı ayırım” yapılamayacağını öngörmüştür. Yine 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II. maddesinde öngörülen işçinin cinsel 
tacize karşı korunması için haklı sebeple fesih hakkı tanıyan düzenle-
menin bu kapsamda değerlendirilmesinin gerektiği ifade edilmektedir35. 
Türk İş Hukuku mevzuatına bakıldığında, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller Hakkında Kanun’un resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı 
günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleri olduğunu belirten 2. madde-
si, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25.36, 26. 

34  http://s.conjur.com.br/dl/decisao-corte-europeia-direitos-humanos28.pdf. (E. T. :16.05.2016).
35  ERDOĞAN, s.95.
36  Md. 25 (1) “İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sen-

dikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olma-
ları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.”
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(3)37, 31 (1).38, 58.39, 59.40, 63.41, 78.42, maddeleri43, ifade özgürlüğünü 
dolaylı olarak içeren düzenlemeler olarak değerlendirilebilecektir. 

Fransız İş Kanunu’nun L. 2281-1 vd. maddelerinde işçilerin ifade öz-
gürlüğü başlığı altında bu temel hak doğrudan doğruya düzenlenmiştir. 
Bu maddeye göre, işçiler işlerinin düzenlenmesi, çalışma koşulları ve 
içeriği hakkında kolektif ve doğrudan bir ifade özgürlüğüne sahiptirler. 
L. 2281-2 maddesi uyarınca ise, işçilerin doğrudan ve kolektif ifade öz-
gürlükleri, çalışma koşullarının iyileştirmesini, işlerinin düzenlenmesini, 
işyerinde işçilerin çalıştıkları bölümlerde gerçekleşen üretimin kalitesini 
geliştirmeye yönelik faaliyetleri tanımlamayı konu alarak kullanılmalıdır. 
L. 2281-4’te ise, işçinin ifade özgürlüğü için kendisine ayrılan sürenin 
çalışma süresinden sayılacağı ifade edilmiştir.  

B. İŞYERİNDE KOLEKTİF İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Toplu eylem özgürlükleri, birden çok kişinin birlikte kullanabildiği, öz-
nelerinin sürekli veya geçici gruplaşmalardan oluşan ve bireylerin yalnız 
başlarına gerçekleştiremediği amaçları hedef alan özgürlüklerdir. Bun-
lar örgütlü (dernek, sendika) ve örgütlü olmayan (toplanma, gösteri ve 
yürüyüş) toplu özgürlükler olarak ikiye ayrılmaktadır. Toplu nitelikteki bu 
37  Md. 26 (3) “Kuruluşlar, faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık 

yasaklarına uymakla yükümlüdür. Kuruluşlar, faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini göze-
tir.”

38  Md. 31 (1) “Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı fa-
aliyetlerde bulunan kuruluş, merkezlerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcısının tale-
bi üzerine mahkeme kararı ile kapatılır. Aykırı davranış bireysel olarak yöneticiler tarafından 
gerçekleştirildiği takdirde, mahkemece sadece o yöneticilerin görevine son verilmesine karar 
verilir.”Nitekim Y. HGK.  25.05.2005 T. , 2005/9-320 E. , 2005/355 K. sayılı kararında, bir kamu 
görevlileri sendikasının kapatılması davası çerçevesinde Anayasa’nın 26. maddesi ile Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesine ilişkin değerlendirme yapılmıştır( ÇALIŞMA VE 
TOPLUM, S. 7, s. 129-149). 

39  Md. 58 (2) “Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, işçilerin 
ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla, bu 
Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve kanuni grev denir.”

40  Md.59 (2) “Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası 
tarafından grev kararı alınması hâlinde bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavta 
kanuni lokavt denir.”

41  Md. 63 (1)” Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya 
millî güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün 
süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde baş-lar.”

42  Md. 72 (1) “Taraflardan birinin veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başvurusu üzerine 
mahkemece, grev hakkı veya lokavtın iyi niyet kurallarına aykırı tarzda toplum zararına veya millî 
servete zarar verecek şekilde kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde, uygulanmakta olan grev 
veya lokavtın durdurulmasına karar verilir.”

43  GEMALMAZ, M. S. /GEMALMAZ, H. B. : Ulusalüstü İnsan Hakları Standartları Işığında Türki-
ye’de Bilgi Edinme Düşünce-İfade ve İletişim Mevzuatı, İstanbul, s. 99 vd.
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özgürlüklerde, grup haklarının yanında bireysel hakların korunması da 
önem teşkil etmektedir. Kişilerin teker teker kullanmaları sonucu ortaya 
çıkan toplu eylem özgürlükleri, bireysel hakların ilerletilmesi, geliştiril-
mesi ve derinleştirilmesi ana hedefine yöneliktir. Toplu eylem özgürlük-
leri aynı zamanda ifade özgürlüğünün etkili bir aracı ve demokrasinin 
vazgeçilmezidir44.  

Esas itibariyle bireysel bir özgürlük olan ifade özgürlüğünün ekono-
mik bağımlılık ilişkisinin bulunduğu işyerinde kullanımı güçtür. Bu ne-
denle işyerinde işçiye kendisini yazı, söz, resim, kılık kıyafet vb. çeşitli 
araçlarla bireysel olarak ifade edebilmesinin yanında diğer çalışanlar ile 
bir araya gelerek kolektif bir şekilde ifade özgürlüğünü kullanma imkâ-
nının tanınması, işyerinde örgütleme özgürlüğünün sağlanması gerek-
mektedir. Bu şekilde bireylerin kendilerini kamusal ya da özel güçlere 
karşı daha iyi savunabilmesi söz konusu olmakta; bireysel özgürlükler 
daha güçlü ifade edilebilmesi ve kullanılabilmesi için kolektif özgürlük-
lere dönüşmektedir45.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de vermiş olduğu pek çok kararda 
AİHS’nin 11. maddesi46 çerçevesinde sendika, toplu iş sözleşmesi ve 
grev/toplum eylem haklarının bütününü güvence altına almıştır. Mahke-
me Demir, Baykara/Türkiye kararında, dernek kurma özgürlüğünün bir 
türü ya da özel bir boyutu olarak sendika özgürlüğünü de içerdiğini 
belirtmiş; Belçika Ulusal Polis Sendikası - Belçika, 27 Ekim 1975 ve İs-
veç Lokomotif Sürücüleri Sendikası kararlarına atıf yapmıştır. Yine Mah-
keme, Karaçay/Türkiye ve Kaya ve Seyhan/Türkiye kararlarında47 toplu 
eylemleri Sözleşme’nin 11. maddesi kapsamında değerlendirmiş; söz 
konusu maddenin ihlal edildiğine karar vermiştir. Yine Enerji Yapı Yol 
Sendikası/Türkiye kararında, Devletin 11. madde ile kendisine tanınan 
müdahale yetkisini orantısız bir şekilde kullandığını belirterek söz ko-
nusu maddenin ihlal edildiğine hükmetmiştir. Böylece Mahkeme süreç 
44  KABOĞLU, 194; KABOĞLU, İ. Ö. : Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, İstanbul, 2011, s.302.
45  ERDOĞAN, s.109-110.
46  AİHS. md. 11: “Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü 1. Herkes barışçıl olarak toplanma ve der-

nek kurma hakkına sahiptir. Bu hak, çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendi-
kalar kurma ve sendikalara üye olma hakkını da içerir. 2. Bu hakların kullanılması, yasayla ön-
görülen ve demokratik bir toplum içinde ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin korunması, kamu 
düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının 
hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olanlar dışındaki sınırlamalara tabi tutulamaz. Bu 
madde, silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri veya devlet idaresi mensuplarınca yukarda anılan 
haklarını kullanılmasına meşru sınırlamalar getirilmesine engel değildir.”

47 www.karara.com. E. T. : 21.05.2016.
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içerisinde gelişen içtihadı ile örgütlenme ve sendika özgürlüğü yanında 
toplu pazarlık ve grev haklarının da 11. maddenin güvence alanında ol-
duğunu kabul etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme 
özgürlüğünü düzenleyen 11. maddesi ifade özgürlüğünü düzenleyen 
10. maddenin hemen sonrasında gelmektedir. Mahkeme kararlarında 
da 11.maddedeki örgütlenme hakkı ifade özgürlüğünün kolektif bir gö-
rünüm şekli olarak öngörülmektedir. Yani AİHS ile sadece çalışanların 
ekonomik ve sosyal menfaatlerinin korunması değil; ekonomik ve sosyal 
menfaatlerin savunulması da ifade özgürlüğü çerçevesinde daha geniş 
bir bakış açısıyla ele alınmıştır48.  

Türk Hukuku’nda toplu eylemler yargı kararlarında farklı şekillerde 
değerlendirilmiştir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2013 tarihinde Türk Ha-
vayolları A.Ş. işçilerinin yapmış olduğu toplu eylemlerle ilgili kararında, 
“(…)ulusal mevzuat hükümlerine göre davacı ve arkadaşları tarafından 
gerçekleştirilen eylemin kanun dışı grev olduğu ve fesih için haklı neden 
teşkil ettiği açıktır. (…)Ulusal mevzuatımıza göre işçiler ancak işverene 
kabul ettirebilecekleri, toplu iş sözleşmesine koydurabilecekleri husus-
larda greve gidebilirler. İşverene yönelemeyecek talepler karşılanma-
dığı için işçilerin greve gitmeleri halinde çok geniş anlamda iktisadi ve 
sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını korumak ve düzeltmek amacının 
varlığından bahsedilirse de, kanunun anladığı amaç şartı gerçekleşme-
miş olacak dolayısıyla grev kanun dışı sayılacaktır. Hukukumuzda bu 
sebeple siyasi amaçlı grev kanundışı kabul edilmiştir(...)Dosya içeriği-
ne göre amacı ve yapılış şekli itibariyle gerçekleştirilen eylemin siyasi 
amaçlı grev niteliğinde olduğu açıktır. Toplu iş sözleşmesi görüşmele-
rinin devam ettiği bir sırada hava iş kolunda grev yasağını öngören bir 
kanun değişikliği teklifinin çıkarılmasını önlemek amacıyla yapılan bu 
grevin mesleki bir amaca da hizmet ettiği düşünülebilir ise de, muhatabı 
ve amacı itibariyle eylemin “siyasi amaçlı grev” niteliğinde olduğu kabul 
edilmiştir. Dairemizce uluslararası hukuk çerçevesinde işçilerin, ortak 
ekonomik ve sosyal menfaatlerini ilgilendiren konularda tepkilerini toplu 
eylem yoluyla ifade etme haklarının bulunduğu kabul edilmiştir. Ancak, 
iş bırakmak suretiyle yapılan toplu eylemlerin ulusal ekonomiyi ve kamu 
düzenini olumsuz etkilemesi ihtimali karşısında, bu hakkın sınırsız bir 
şekilde kullanılması düşünülemez. Çalışma barışı için işverenin mülki-

48  Ayrıntılı bilgi için bkz. ENGİN, E. M. : İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Hukuk Ve Türk Hukuku 
Anayasa m. 90 Son Cümle Hükmü Ve Toplu Eylemler Üzerine, SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ, 
C: 5, S: 2, s. 20-22. 
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yet hakkı ile işçilerin toplu pazarlık hakları arasında adil bir dengenin 
kurulması gereklidir. Her şeyden önce iş bırakmak suretiyle yapılan ey-
lemlere kanuni grevde olduğu gibi son çare olarak başvurulmalı ( Ulti-
ma Ratio İlkesi ) ve ölçülülük ilkesine uyulmalıdır. Siyasi amaçlı grevde 
baskı altında tutulmak istenen kurum ile eylem sonucu doğrudan za-
rara uğrayacak işverenin ayrı olmaları ve baskı altına alınmak istenen 
kurum üzerinde işverenin inisiyatife sahip olamaması bu konuda daha 
hassas ve ölçülü davranılmasını gerektirmektedir. Dosya içeriğine göre 
davacı ve arkadaşlarının veya üyesi oldukları sendikanın söz konusu 
toplu eyleme girişmeden önce hükümet veya yasama organı yetkilile-
ri ile görüşme, üçüncü bir kişinin arabuluculuğundan yararlanma gibi 
barışçıl yol ve yöntemleri kullanmadıkları ve iş bırakmaya göre daha 
hafif sayılabilecek diğer protesto biçimlerini tercih etmedikleri, kısaca, 
iş bırakmak suretiyle yapılan eyleme son çare olarak başvurmadıkları 
anlaşılmaktadır. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, işverene söz konusu 
greve gidileceği konusunda önceden herhangi bir bildirimde de bulu-
nulmamıştır. Önceden bildirilmeyen, işveren için sürpriz olan grevlerin 
daha fazla zarara yol açacağı açıktır. Bu sebeple 2822 sayılı Kanun’da 
grev kararının önceden ilanı ve uygulanacağı tarihin greve başlamadan 
önce işverene bildirilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Bu tür eylemlerde, 
greve gidileceğinin ve başlama tarihinin önceden işverene bildirilmesi 
barışçıl niteliğinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Öte yandan, işyeri ve 
yapılan işin niteliği dikkate alındığında, işin durması veya önemli bir öl-
çüde aksaması hizmetin sürekliliğini ve güvenliğini olumsuz etkileyecek 
niteliktedir. Bu sebeple ölçülülük ilkesi bağlamında eylemin süresi de 
önem arz edecektir. Eylemin süresi itibariyle ölçülülük ilkesinin ihlal edi-
lip edilmediğinin belirlenmesinde eylemin yöneldiği muhatap ve amaç, 
kamu yararı, işin ve işyerinin özelliği göz önünde bulundurulmalıdır. 
Somut olayda işçiler hava iş kolunda getirilmek istenen grev yasağı-
nın kendi haklarını tehdit ettiğinden bahisle, kamuoyu oluşturmak ama-
cıyla protesto eyleminde bulunmak, uğrayacakları olası mağduriyetler 
konusunda dikkat çekmek, bir anlamda yasama organınca yapılmak 
istenen değişikliği engellemek gibi meşru bir amaç gütmektedirler. Bu 
haklı amaca yönelik olarak ortaya konulan söz, eylem ve davranışla-
rın, işçilerin seslerini ve haklılıklarını ülke gündemine taşımak işlevini 
aşacak biçimde uzun süreli çalışmaktan kaçınmaları ve hizmeti esaslı 
şekilde aksatmaları yukarıda belirtilen ölçülülük ilkesiyle bağdaşmaya-
caktır. Yapılan grev sonucu Türk Hava Yollarında yürütülen işin 03.00-
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24.00 saatleri arasında, uzun sayılabilecek bir süre ve önemli derecede 
aksadığı dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Sefer iptali ve 
gecikmelerinden dolayı binlerce yolcunun mağduriyeti ve işletmenin bu 
yüzden maruz kalacağı olası zarar miktarı da göz önüne alındığında, 
grevin süresi itibariyle ölçülülük ilkesinin ihlal edildiği kabul edilmelidir. 
Yukarıda belirtilen ulusal ve uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca işçilerin 
barışçıl toplu eylemlerde bulunma hakları bulunmakta ise de, eylemin 
ve işyerinin niteliği dikkate alındığında toplu iş bırakma eylemine son 
çare olarak başvurulmadığı ve ölçülülük ilkesinin dikkate alınmadığı so-
nucuna varılmıştır. Bu sebeple davacının söz konusu davranışı, kural 
olarak, fesih için haklı sebep teşkil etmektedir. Ancak, fesih tarihi itiba-
riyle iş sözleşmesi hükmü olarak devam eden önceki toplu iş sözleşme-
si hükümleri uyarınca Disiplin Kurulu Kararı alınmadan yapılan feshin 
haksız olduğu kabul edilmiştir. Öte yandan, Disiplin Kurulu Kararının 
alınmamış olması feshi haksız hale getirmekte ise de, Yargıtay uygula-
masına göre geçerli sebebi ortadan kaldırmadığından, davalı işverence 
yapılan feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek, 4857 sayılı İş 
Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak sure-
tiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.” 
hükmüne varmıştır49. 

Türk Hava Yolları’nda çalışan işçilere ait dava dosyaları 2 ayrı Yargıtay 
Dairesi (7. ve 22. Hukuk Daireleri) tarafından incelenmiş; daireler ara-
sında içtihat farklılığı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine bir grup işçi Anaya-
sa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuş; Mahkeme 16.12.2015 
tarihinde başvuruyu sonuçlandırmıştır. Mahkeme, mevcut yapısal me-
kanizmanın işletilmesindeki eksiklikle birlikte ele alındığında Yargıtay 
dairelerinin ilamlarında yeterli gerekçeyle desteklenmeyen farklılıkların 
bulunmasının, başvurucuların açtığı  davaların görülmesi bakımından 
hukuki belirsizliğe neden olduğu ve başvurucular açısından öngörüle-
mez bulunduğu sonucuna varmış; bu kapsamda başvurucuların Anaya-
sa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma haklarının 
ihlal edildiğine karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, başvurucu-
ların yeniden yargılama yapılması yönündeki taleplerinin kabulüne karar 
verilmesinin gerektiğine de hükmetmiştir.

49  Y.22.HD., 15.05.2013T., 2013/7515E., 2013/10949K., www.kazanci.com.tr, E.T.:12.05.2016. Yar-
gıtay 22.Hukuk Dairesi’nin bu yöndeki kararlarının değerlendirilmesi için bkz. Doğan, S.: Toplu 
Eylem Hakkı ve Siyasi Grev Bağlamında Bir Yargıtay Kararı İncelemesi, ÇALIŞMA VE TOPLUM, 
S:40, Y:2014, s.305vd.; 
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Doktrinde, THY işçileri tarafından toplamda 21 saat süren ve tam 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında Meclis tarafından çıkarılmak 
istenen havacılık işkolunda grev yasağı getiren düzenlemeyi protesto 
etmek amacıyla yapılan iş bırakma eyleminin toplu eylem olarak kabul 
edilerek bunun özgürlükçü toplumlarda ifade ve hak arama özgürlüğü-
nün demokratik bir ifade tarzı olduğu değerlendirilmektedir50. Yine, 22. 
Hukuk Dairesi’nin “kanuni grev” kavramına ait unsurları bu olaya da uy-
gulaması yerinde görülememektedir. Zira Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi anlamında grev bir toplu pazarlık unsuru olarak sendikal hak iken, 
toplu eylem hakkı ifade özgürlüğüne dayanmaktadır. İşçiler, toplu eylem 
yapma yoluna zorlu bir süreç sonunda ve başka bir yöntem kalmaması 
üzerine son çare olarak başvurmaktadırlar. Bu nedenle de Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin ifade özgürlüğüne ilişkin hükmü ile korunmakta-
dır51.  

Konuyla ilgili bir başka olay, Mersin Limanı’nda gerçekleşen ve işçile-
rin işyerine girişi engellemek suretiyle yaklaşık 5 saat süreyle işi durdur-
malarına ilişkindir. Yargıtay 7. Hukuk dairesi konuyla ilgili kararında, “(…) 
uluslararası normlar uyarınca: işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarını 
etkileyen veya işyerindeki uygulamalara yönelik olarak kısa süreli, de-
mokratik bir hakkın kullanımı niteliğindeki protesto eylemleri toplu eylem 
hakkına dahildir. Bu gibi eylemler salt politik nitelikte olmadıkça yasak-
lanamaz. Nitekim 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanu-
nunda bu yasağın kaldırıldığı dikkate alındığında, temelde bir protesto 
niteliği taşıyan bu eylemin uluslararası normlar kapsamında toplu eylem 
hakkı çerçevesinde korunan bir eylem olarak değerlendirilmesi gerek-
tiği söylenebilecektir. Uluslararası normlar uyarınca demokratik bir hak-
kın kullanımı şeklinde protesto eylemleri barışçıl nitelik taşıdığı takdirde 
ve ölçülülük ilkesine uygun olmak şartıyla yasadışı eylem olarak değer-
lendirilmemelidir. Anayasanın 90.maddesiyle uluslararası sözleşmelerin 
kanun hükmünde kabul edilmesinin sonucu, temel hak ve özgürlükler 
konusunda uluslararası normlar ile iç hukuk kuralları arasında bir çatış-
ma olduğu takdirde uluslararası normların dikkate alınmasını gerektirir.” 
denilmektedir52.      

50  TUNCAY, A. C. : Karar İncelemesi, ÇALIŞMA VE TOPLUM, S:42, s.281.
51  ENGİN, s.28.
52  Y. 7. HD. , 04.06.2014T. , 2014/7372E. , 2014/12367K. , www.sinerjimevzuat.com.tr, E. T. : 

12.05.2016; aynı yönde Y. 7. HD. , 04.06.2014T. , 2014/7643E. , 2014/12368K. , LEGAL İSGHD, 
C: 11, S: 43, s. 122 vd.
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Karar konusu olayda, eylemci işçilerin işyerine girişleri engellemele-
rinin eylemin barışçıl olmadığı sonucuna varılmasına yol açabileceği; 
ancak somut olayda eylemcilerin amacının kendi yerlerine dışarıdan 
getirilen yeni işçilerin girişlerinin engellenmesi olduğunu; bu nedenle 7. 
Hukuk Dairesi’nin amacın meşruluğu, kısa süreli olması ve telafisi im-
kânsız zarar verilmemiş olması kıstaslarından hareketle eylemin barışçı 
olduğu sonucuna varmasının uluslararası hukuka uygun olduğu değer-
lendirilmiştir53.  

C. GENEL OLARAK İŞYERİNDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIR-
LARI

Tüm hak ve özgürlüklerin kullanımında olduğu gibi ifade özgürlüğü-
nün kullanımının da bazı sınırları bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, genel 
olarak kişileri korumak amacıyla sınırlandırılabileceği gibi, kamu düzen 
ve güvenliğini (devleti) korumak amacıyla da sınırlandırılabilecektir. De-
mokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, milli güven-
liğin, toprak bütünlüğünün, kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, kamu 
sağlığının ve genel ahlâkın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, 
suçun önlenmesi, gizli haberlerin açıklanmasına engel olunması veya 
adaletin üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlanması için kanunlarla belli 
usullere, şartlara veya yaptırımlara tabi tutulabilecektir. Nitekim Anaya-
samızın 26. maddesinde de benzer sınırlama nedenlerine yer verilmiştir. 
Ancak belirtmek gerekir ki, sınırlamalar gerekli tedbirler niteliğinde ol-
malı; sebepler dar yorumlanmalıdır54. 

a. İşgörme Borcunun İfasının Engellenmemesi

İşyerinde ifade özgürlüğü bakımından da temel olarak aynı prensip-
ler geçerli olmakla birlikte, iş sözleşmesinin özellikleri de sınırlamada 
göz önünde tutulmalıdır. Öncelikle, işçi, ifade özgürlüğünü işgörme bor-
cunu yerine getirmesini engelleyecek şekilde kullanamayacaktır. Nite-
kim düşünce özgürlüğü de herkesin her istediğini, istediği yer ve za-
manda söyleyebilmesi anlamını taşımamaktadır. Bu anlamda, örneğin 
işçi, iş saatleri içerisinde izinsiz olarak bir toplantıya veya tartışmaya 
katılamayacaktır55. Dolayısıyla, ifade özgürlüğünün değerlendirilmesin-
de, işçinin işyerinde iş sözleşmesinden kaynaklanan edimlerini yerine 

53  ENGİN, s.29.
54  KALABALIK, H. : İnsan Hakları Hukuku, 3. Baskı, Ankara, 2013, s.487.
55  ARSLAN ERTÜRK, s. 241.
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getirirken işverenin emir ve talimatlarına uyması gerektiği ve bazı kısıtla-
maların bulunduğu dikkate alınmalıdır56. 

Fransız İş Kanunu’nun L. 2281-4 maddesine göre, işçilerin doğrudan 
ve kolektif ifade özgürlüğü hakları, çalışma süresi süresince ve işyer-
lerinde uygulanacaktır. Ancak hemen belirtelim ki, işçiye bu hakla ilgili 
getirilebilecek sınırlama, sadece işçinin işyerinde ve mesai saatleri içe-
risinde geçirdiği zamana ilişkin değildir. Zira, işçi bir vatandaş olarak iş-
yeri ve çalışma süreleri dışında, kural olarak, ifade özgürlüğüne sahiptir. 
Nitekim Fransız Yüksek Mahkemesi de vermiş olduğu Floutier kararında 
bu konuya değinmiştir. Dava konusu olayda, özetle, işçi, verilen bir uyarı 
ile ilgili işverene eleştiri ve bazı talepler içeren mektuplar göndermiş; 
bunun üzerine de iş sözleşmesi feshedilmiştir. Yüksek Mahkeme’nin 
02.05.2001 tarihli kararında, işçinin işyerinde ve işyeri dışında ifade 
özgürlüğüne sahip olduğu; bu özgürlüğün işçinin görevi ve bu göre-
vin amacı ile orantılı şekilde sınırlanabileceği belirtilmiştir. Dava konusu 
olayda, mahkeme, işçinin yaptığı gibi zaman içerisinde birçok mektup 
gönderilmesinin, işveren alıcı olduğu, kendisine haksız olarak verildiğini 
düşündüğü bir uyarıya cevap olarak gönderdiği, hiçbir şekilde hakare-
tamiz, ölçüsüz, iftira eden bir içeriği olmadığı için işçinin ifade özgürlü-
ğünün kötüye kullanımı içermediği kanaatine ulaşmıştır57. Ancak, Fran-
sız Hukukunda işyeri ve çalışma süreleri dışında işçinin işyeri ve yaptığı 
iş ile ilgili olarak sadakat borcu ve kötüye kullanma çerçevesinde ifade 
özgürlüğünün sınırlandırılmasının mümkün olduğu kabul edilmektedir58. 

Konuyla ilgili en bilinen kararlardan bir diğeri Clavaud kararıdır. Dun-
lop’un bir fabrikasında kauçuk operatörü olarak çalışan bir işçinin, gece 
çalışmalarından birine ilişkin olarak bir gazeteciye yaptığı açıklamalar, 
günlük bir yayında makale olarak yayınlanmıştır. İşçinin iş sözleşmesi, 
bu yayından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle önelli olarak 23 Ni-
san 1986 tarihinde feshedilmiştir. İlk derece mahkemesi, feshi geçer-
siz kılmış ve işçiye bir tazminat ödenmesine karar verilmiştir. İşverenin 
başvurusu ile olay Fransız Yüksek Mahkemesi’nin önüne gelmiştir. Da-
valı şirket temyiz dilekçesinde, ifade özgürlüğüne ilişkin düzenlemenin 
işyeri dışında farklı uygulanması gerektiğini dile getirmiştir. Mahkeme, 
ifade özgürlüğünün işyeri içinde ve dışında aynı şekilde uygulanacağını 

56  ERDOĞAN, s.101. 
57  Cass. Soc. 02 Mai 2001, B. No. 142, www.juritravail.com, E. T. : 01.06.2013.
58  WAQUET, P.: L’Entreprise et Les Libertés du Salarié, Paris, 2003, s. 181. 
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belirterek, işyeri içinde ifade özgürlüğü için öngörülmüş bir yaptırımın 
olmadığını, aynı esasın işyeri dışında da uygulanması gerektiğine hük-
metmiştir59. 

b. Sadakat Borcuna Aykırılık Teşkil Etmemesi

İfade özgürlüğüne yönelik ikinci sınırlama işçinin sadakat borcu 
çerçevesinde söz konusu olabilecektir. İşçinin kendi yaşam alanında 
ve işverenin hüküm sürdüğü alan olan işyerinde düşüncesini özgürce 
açıklama hakkının, üzerine düşen sadakat borcu ile sınırlı olabileceği 
söylenebilecektir. Kural olarak, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinden 
kaynaklanan ve bu hakkın kullanılmasına engel olan bir durum mevcut 
olmadıkça, temel bir hak olan ifade özgürlüğü ortadan kaldırılamaya-
caktır. Ancak işçinin düşüncesini açıklaması çalışma barışını tehlikeye 
düşürecek veya engelleyecek ise bu kapsamda işçiden düşüncesini 
açıklama hakkını kullanmaması talep edilebilecektir60.

İfade özgürlüğü, işçinin, ideal içeriğe sahip düşünce açıklamalarını 
korumakta; aynı zamanda işçinin, işverene ve işyerine yönelik eleştirel 
açıklamalarını da kapsamaktadır. İşte bu halde, işçinin sadakat borcunu 
ihlal etme tehlikesi bulunmaktadır. İşçinin sadakat borcunu zedelemek-
sizin nereye kadar açıklamalarda bulunabileceği, eleştirel açıklamaların 
sadece işyerine ilişkin veya işverenin davranışları ile ilgili olup olmama-
sına bağlıdır. Nitekim Yargıtay 9.Hukuk Dairesi de bir kararında “Yapıcı 
ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili eleştiri ya 
da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara ilişkin eleştiri söz konu-
su olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez.” kanaatine ulaşmıştır61.

Öte yandan, eğer işverenin davranışı geçerli hukuk kurallarını ihlal 
ediyorsa ve bu davranışı işyeri içerisine yayılan bir boyuttaysa işçi ko-
runmaya değer menfaatlerini sağlamak amacıyla işyeri ile ilgili husus-
ları kamuya açıklayabilecektir. Ancak sadakat borcu ve ölçülülük ilkesi, 
böylesi bir durumda, işçinin önce işverene başvurmasını ve belirlenen 
süre içerisinde durumun açıklığa kavuşmasını gerektirmektedir. Yine 
kamuya açıklama yapılması, ancak durumun işyeri içerisinde giderilme-
59  Cass. Soc. 28 Avril 1988, 87-41.804, http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do? idTexte=-

JURITEXT000007020571, E. T. : 11.06.2013. 
60  DULAY, D. : İşverenin Gözetme Borcunun Kapsamına İşçinin Ahlaki Değerlerinin Korunmasının 

Gireceğini Öngören Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi, ÇALIŞMA VE TOPLUM, S: 48, s. 
271.

61  Y. 9. HD. , 07.06.2010T. , 2009/22921E. , 2010/16410K. , www.sinerjimevzuat.com.tr, E. T. 
:12.05.2016.
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sinin mümkün olmaması halinde söz konusu olabilecektir. Sorun işyeri 
içerisinde giderilmezse, işçi, yetkili makamlara başvurmalı ya da son 
çare olarak basını haberdar ederek açıklamayı daha geniş bir kitleye 
yaymalıdır.  

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin bir kararında, “davacının çalıştığı mü-
essese müdürü ve nöbetçi amiri hakkında bir gazeteye gerçeğe uygun 
olmayan haber verdiği tüm dosya münderecatından ve disiplin kurulun-
daki kendi beyanından anlaşılmaktadır. Bu eylemi, 1475 sayılı İş kanu-
nunun 17.maddesinin II. fıkrasının (b) bendindeki işverene bildirimsiz 
fesih hakkı tanıyan hali oluşturur. Böylece ihbar ve kıdem tazminatına 
hak kazanamaz.” sonucuna  varılmıştır62. Karara karşı yazılan karşı oy 
yazısında ise, “davacı işçi, Volfram tesislerinde gereksiz sarf olunan 
mazot olayını Bursa’da çıkan bir gazeteye telefonla bildirerek, bunun 
kamuoyuna duyurularak açıklığa kavuşturulmasını istemiştir. Gazete bu 
ihbarı davacı işçinin bildirmesi dışında ve tamamiyle kendi haber ver-
me anlayışı içinde yayınlamıştır. Bu yayının tümüyle işçinin ihbarıyla ilgili 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Kaldı ki, volfram tesisleri müdü-
rü gazetenin yazdığı mazot olayını doğrulayarak dönen tank kapağının 
çatlamasıy nedeniyle 95 ton 18.066.907.-TL.lik mazotun akarak zayi 
olduğunu söylemiştir. Olayın gazetenin yazdığı gibi mi, yoksa ilgililerin 
söyledikleri gibi mi olduğu araştırılmamıştır. Bu nedenle işçinin ihbarını 
İş kanununun 17.maddesinin 11.fıkrasının (b) bendinde yazılı şeref ve 
haysiyeti kırıcı asılsız ihbar ve isnat olarak kabul etmek mümkün olma-
dığı” belirtilmektedir.  

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen bir kararda ise özet-
le, belediyeye ait arazide su işçisi olarak işe alınan ve sonra başkanlık 
sekreteri görevinde çalıştırılan işçinin, belediye başkanının değişmesi 
üzerine önceki işine verilmesi söz konusu olduğunda, başkanlıkça yeni 
işi somut ve kesin şekilde belirleninceye karar beklemesinin gerektiği, 
sonucu beklemeden ve kendisine herhangi bir emir ve görev de ve-
rilmemesine rağmen kazma, kürek alarak araziye çıkmasının kendisini 
arazide çalıştırılıyor gibi göstermesi ve gazetecileri çağırarak durumu 
fotoğraflarla tespit ettirme yoluna gitmesinin belediye aleyhine asılsız 
ihbar ve isnatlarda bulunma fiilini oluşturduğu belirtilerek belediyenin 
işçinin iş akdini bildirimsiz feshedebileceğine hükmedilmiştir63.

62  Y. 9. HD. , 02.05.1989T. , 1989/2074E. , 1989/4174K. , www.kazanci.com.tr, E. T. : 16.05.2016.
63  Y. HGK. , 23.06.1982 T. , 1980/9-1229 E ., 1982/719 K. , SOYER, M. P.: İşinin Değiştirilme-
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Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Guja-Moldova kararında 
da benzer bir sonuca varılmıştır. Başvurucu Iacob Guja, 1970 doğumlu 
olup Chişinau’da yaşamaktadır. Dava, Moldova Başsavcılığı Basın De-
partmanı’nın müdürü olarak çalışan başvurucunun Başsavcılığa gelen, 
kamuyla paylaşılmamış ve soruşturma aşamasında bulunan iki mektubu 
bir gazeteye vermesi üzerine işten çıkarılmasına ilişkindir. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi, Sözleşme’nin 10.maddesinin bilgi verme hakkını 
da içerdiğini, çalışanların işverenlerine karşı sadakat yükümlülüğünün 
bulunduğunu; özen yükümü çerçevesinde, bilginin açıklanmasının ön-
celikle kişinin üstlerine ya da diğer yetkili makam ya da organlara yapıl-
masının gerektiğini;  yalnızca bunun elverişsiz olduğu durumlarda son 
çare olarak açıklanabileceğini belirtmiştir. Kararda, Moldova yasalarının 
ve Başsavcılık İçtüzüğünün çalışanlar tarafından usulsüzlüklerin ne şe-
kilde rapor edilebileceğine ilişkin bir hüküm ihtiva etmemesi ile olayın 
özel koşulları dikkate alındığında bu bilginin dışarıya ve hatta bir gaze-
teye verilmesinin haklı görülebileceği, söz konusu mektupların kuvvetler 

si Karşısında İşçinin Durumu Gazetecilerle Tesbit Ettirmesinin Fesih İçin Haklı Sebeb Teşkil 
Etmesi, İHU 17 (No.18) . Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin daha yeni tarihli bir kararında ise, 
“İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendinin (b) fıkrasında, işçinin, işveren yahut bunların aile 
üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bu-
lunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması 
haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır. Böyle durumlarda işçi, Anayasa’nın 25 ve 26. maddesi ile 
güvence altına alınmış düşünceyi açıklama özgürlüğüne dayanamaz. Buna karşılık, işçinin bu 
ağırlıkta olmayan işveren aleyhine sarfettiği sözler çalışma düzenini bozacak nitelikte ise, ge-
çerli fesih nedeni sayılmalıdır. Sadece işverene karşı değil, işveren temsilcisine karşı yöneltilen 
ve haklı feshi gerektirecek ağırlıkta olmayan aleyhe sözler geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. 
İş Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında değerlendirilecek ağır sözleri, işçi, işverenin veya 
vekilinin tahrikleri sonucu söylemesi, geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Yapıcı ve objektif ölçüler 
içerisinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygun-
suzluklara ilişkin eleştiri söz konusu olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez. Davacı işçinin 
iş sözleşmesinin, davalı Kurumun 24.09.2009 tarihli yazısı ile 09.07.2009 tarihinde Perşembe 
günü 17:50-18:45 saatleri arası Genel Merkez önünde tertiplenen toplantıda itibar Kurumu olan 
Türk Kızılay’ı aleyhine iftira niteliğinde bazı açıklamalar yapması, Türk Kızılay’ını küçük düşürü-
cü, itibarını zedeleyici, personeli Kuruma karşı kışkırtıcı, Kurumda olmayan bir olayı olmuş gibi 
gösteren ifadeler kullanması ve Kızılay’ın üst düzey yöneticilerinin itibarını sarsacak beyanat, 
isnat ve tahriklerde bulunması, toplantıya katılımı teşvik etmesi nedenlerinden dolayı; Disiplin 
Yönetmeliği’nin 8. maddesinin ( f )fıkrasının 24. bendindeki “işten çıkarılma cezasını gerektiren 
haller” başlığı altındaki “Kızılay ve üst yöneticilerinin itibarını sarsacak beyanat, isnat ve tah-
riklerde bulunmak” amir hükmü ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun işverenin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı başlıklı 25. maddesinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri 
bendinin ( b )fıkrası hükmü gereği feshedildiği bildirilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, 
davalı Kurumun işçisi ve sendika üyesi olup toplantıya katılanların çalışma şartları bakımından 
isteklerde bulunmasının demokratik hak ve taleplerinden kaynaklandığı anlaşılmakta olup, da-
valı Kurumda yaşanan olaylara demokratik biçimde tepki gösterilerek çalışma koşullarında ve 
ücretlerinde iyileştirmelere ilişkin isteklerde bulunulması haklı veya geçerli fesih nedeni oluş-
turmamaktadır.” (Y. 22. HD. , 24.11.2011T. , 2011/3629E. , 2011/5892K. , www.kazanci.com.tr. 
E. T. : 05.05.2016) .
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ayrılığı, üst düzey bir politikacının uygunsuz davranışları ve Hükümetin 
polislerin şiddet kullanımına karşı tavrı gibi konuları içerdiği; bunların ka-
muoyunun bilgi almakta meşru menfaatlerin bulunduğu demokratik bir 
toplumda çok önemli meseleler olduğu; başvurucuya olabilecek en ağır 
yaptırımın uygulandığı; daha küçük bir cezanın verilmesinin yetkililerin 
elindeyken, başvurucunun işten çıkarıldığı; bu nedenlerle başvurucu-
nun ifade özgürlüğü, özellikle de bilgi verme hakkına yapılan müdaha-
lenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı belirtilerek Sözleşme’nin 
10.maddesinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır64.    

Bununla birlikte, işyerindeki iş koşullarına ilişkin işçinin eleştirel açık-
lamalar yaparak bunları kamuya açıklamasının, kural olarak, önüne ge-
çilmelidir. Zira kamunun sadece işyerini ilgilendiren iç sorunlar hakkında 
bilgi sahibi kılınması, sadakat borcu gereğince işçinin sorumluluğunu 
gündeme getirecektir. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, 7 Kasım 1990 
tarihinde verdiği bir kararda, konuyla ilgili emsal nitelikteki görüşünü or-
taya koymuştur. Olayda, Andrew Todd adındaki bir öğretmen, kendisinin 
yokluğunda diğer çalışanlarca alınan öğle yemeği saatinin kısaltılarak 
çalışanların daha erken çıkışlarını sağlayan yeni zaman çizelgesine iliş-
kin kararı yerel bir gazetede eleştirmiş; bunun üzerine de işyeri tarafın-
dan kendisine sözlü olarak ihtarda bulunulmuştur. Todd, kendisine okul 
müdürü tarafından verilen ihtar ile diğer uyarıların Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 10.maddesinin ihlali niteliği taşıdığını ifade etmektedir. 
Komisyon ücret, terfi ya da iş kaybı içermese bile, kural olarak bir di-
siplin cezasının 10.madde anlamında bir müdahale niteliği taşıdığını; 
ancak başvuran kişiye verilen sözlü ihtarın genel olarak bir disiplin ce-
zası olmadığı ve başvuran için bir yaptırım içermediğini, bunun kabul 
edilebilir ve ölçülü bir amaçla müdahale teşkil ettiğini belirterek ihlalin 
söz konusu olmadığına karar vermiştir65.

İşyerine doğrudan doğruya yönelik olmayan genel nitelikteki açıkla-
maların ise işçi tarafından yapılması mümkündür. Örneğin, işçi, kamuya 
yönelik çevre kirliliğine ilişkin açıklamalarda bulunma hakkını haizdir. 
Aynı şekilde, diğer işletmelerden ayrı olarak işçinin çalıştığı işyerini doğ-
rudan hedef almayan ekonomik yönden eleştiri olarak değerlendirebile-
cek düşünce açıklamaları sadakat borcuna aykırılık teşkil etmezken, bu 

64  ÖZBEY, Ö. : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında İfade Özgürlüğü Kısıtlamaları, TBB 
Dergisi, Mayıs-Haziran 2013, Y: 26, S: 106, s. 87-88.

65    http://echr.ketse.com/doc/ 16936.90-en-19901107/view/, E. T. :18.06.2013.  
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tür bir açıklamanın işçinin çalıştığı işverene yönelmesi halinde sadakat 
borcu ihlal edilmiş olacaktır. 

Fransız Yüksek Mahkemesi vermiş olduğu bir kararda ifade özgür-
lüğünün dürüstlük kuralına uygun kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. 
Bir laboratuarda çalışan karı koca iki işçi, AIDS ile ilgili çalışmalar yapan 
bir organizasyonu, laboratuarda yapılan AIDS testlerindeki bazı aksak-
lıklara ilişkin bilgilendirmişlerdir. Bu bilgilendirmenin ardından organi-
zasyon, konuyla ilgili olarak mahkemeye başvurmuş; durumu Sağlık Ba-
kanlığı’na bildirmiş; ayrıca laboratuar karşıtı bir kampanya başlatmıştır. 
Paris Emniyet Müdürlüğü de laboratuarın çalışmasını bir ay süreliğine 
durdurmuştur. Bunun üzerine karı kocanın iş sözleş-meleri feshedilmiş-
tir. Daha sonra Valiliğin kararı mahkemece kaldırılmıştır. Mahkeme, işyeri 
dışında işçinin ifade özgürlüğünün ancak kötüye kullanımın bulunduğu 
hallerde sınırlanmasının mümkün olduğu, işçilerin işverene karşı bir ka-
ralama kampanyasına aktif olarak katıldıkları; bu kampanya sonucunda 
laboratuarın idare tarafından kapatıldığı; bu durumda işçilerin ifade öz-
gürlüğü haklarını kötüye kullandıkları kanaatine ulaşmıştır66. 

Fransız Yüksek Mahkemesi, 6 Temmuz 2005 tarihinde vermiş oldu-
ğu bir başka kararda, yine aynı yönde görüş açıklamıştır. Dava konusu 
olayda, Sallabery isimli işçi, Idex ve Ortağı Şirketi’nde çalışmakta iken, 
12 Haziran 2003 tarihinde iş sözleşmesi, haftalık bir dergide işyerini 
konu alan bir makale yayınlaması üzerine işverence feshedilmiştir. Da-
vacı işçi, işverenin iş sözleşmesinin feshinin, ifade özgürlüğünün ihlali 
olduğu gerekçesiyle dava açmıştır. Yüksek Mahkeme, davacı işçinin iş-
yerinde çalışan diğer işçilere hakaret etmiş olduğunu ve makalede kul-
landığı bazı ifadelerin ifade özgürlüğünün kötüye kullanımı teşkil ettiğini 
belirtmiş; işçinin davasının reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna 
varmıştır67.

c. İşyeri Barışının Korunması

İşyeri barışının işçinin ifade özgürlüğünü sınırlama gerekçesi olarak 
kullanılıp kullanılamayacağı tartışmalıdır. Bazı görüşler ve bu görüşle-
rin açıklanması işyerinde çalışma barışının bozulmasına ya da bozulma 
tehlikesinin ortaya çıkmasına yol açabilecektir. İşçinin bu durumlardan 

66  Cass. Soc. 4 Février 1997, 96-40.678, http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/soc/1997/2/4/96-40678/, 
E. T. : 11.06.2013.  

67   Cour de Cass. (CH. Soc.) & Juin 2005, LE DROIT OUVRIER, Décembre 2005, No: 689, s. 555.



143İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2016 YILI TOPLANTILARI

kaçınması sadakat borcunun bir gereğidir. Ancak, işyeri barışının bo-
zulma tehlikesinin ifade özgürlüğünün sınırlanması bakımından haklı bir 
gerekçe olamayacağı da ileri sürülmüştür. Zira işyeri barışının bozulma 
tehlikesinin bulunup bulunmadığını işveren takdiren belirleyeceğinden 
bu durum sakıncalıdır. Ayrıca tehlikenin varlığına dayanmak, anayasal 
bir temel hakkı sınırlandırmak için yeterli bir gerekçe olarak kabul edile-
meyecektir68. 

Alman Federal İş Mahkemesi, sadakat borcu çerçevesinde düşün-
ceyi açıklama özgürlüğüne ilişkin bir kararında, her işçinin işletme barı-
şını ciddi ve ağır biçimde tehlikeye düşürmeyecek ve işletmedeki diğer 
işçiler ve işverenle birlikte çalışmanın beklenebilir olmasını sağlayacak 
şekilde davranması gerektiğini belirtmiştir. Bu durumda, örneğin, alko-
lizm ile mücadele eden bir kuruluş müdürünün alkol kullanımını övme-
mesi gerekmektedir69. 

Nitekim aynı doğrultuda, Eylül 1989’da Avrupa İnsan Hakları Komis-
yonu, bir Katolik Hastanesi’nde çalışan bir doktorun kürtaj konusundaki 
beyanları sebebiyle işten çıkarılmasına ilişkin bir başvuruyu reddetmiş-
tir70. Söz konusu olayda bir Katolik hastanesinde doktor olarak çalışan 
Bay Rommelfanger, Kilise’nin konumuna uygun olmayan bir düşüncesi-
ni açıkladığı için işten çıkarılmıştır. Başvuran, tıbbi kuruluşlara öncülük 
eden kişilerin yasal kürtaja ilişkin tutumlarını eleştiren bir mektubu elli 
kişi ile birlikte imzalamış; mektup Stern Dergisi’nde yayınlanmıştır. Bu-
nun akabinde de iş sözleşmesi önelli olarak feshedilmiştir. Daha sonra, 
davacı aynı görüşlerini savunmak için televizyona çıkmıştır. Bay Rom-
melfanger, iş mahkemesinde açtığı davayı kazanmış; ancak Federal 
Anayasa Mahkemesi, iş mahkemelerinin Kilise özerkliğine yeterince 
ağırlık vermediğini belirtmiştir. Bunun üzerine kendisine başvurulan Ko-
misyon, bir Katolik Kilisesi Vakfı tarafından istihdam edilen bir dokto-
run işten çıkarılmasının özel hukuk ilişkisi olduğunu, Alman Hukuku’nda 
Katolik Kilisesinin kamu hukuku tüzel kişisi olarak değerlendirilmesinin, 
fesih işlemini bir devlet eylemi haline getirmeyeceğini belirtmiştir. Ayrı-
ca Komisyon devletin işçinin ifade özgürlüğünü sağlayan hiçbir pozitif 
yükümlülüğü ihlal etmediğini ifade etmiştir. Bununla birlikte, Komisyon 

68  ERTÜRK, s. 120.
69  OKUR, s. 57.
70  TEZCAN, D. : Avrupa’da Düşünce Özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Madde-

sine İlişkin İçtihat, İzmir, 2002, s. 50. 
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iş sözleşmesinin akdedilmesi ile birlikte, işçinin tüm ifade özgürlüğüne 
ilişkin haklarından feragat ettiği düşüncesini kabul etmemekte; ancak 
işçinin işverene olan sadakat borcu çerçevesinde ifade özgürlüğünün 
sınırlanabileceğini dile getirmektedir71. 

Öte yandan işyerinde ırk, cins, dil, din ayırımı yapan, cinsel ayırım-
cılık içeren saldırgan sözlerin, nefret söylemlerinin, aşağılayıcı, rencide 
edici, küçük düşürücü şakaların, çalışma ortamını bozucu bir ses tonuy-
la söylenen hakaret veya tehdit içeren ifadelerin, küfür ve sataşmaların, 
imaların, cinsel içerikli tekliflerin, pornografik yayınların, azınlıklara, ka-
dınlara veya toplum değerlerine yönelik bağnaz ve düşmanca yorumla-
rın, çalışanlar üzerinde korku ve baskı oluşturan ifadeler ve buna benzer 
kötüniyetli davranışların, işverenin ya da diğer işçilerin kişilik haklarının 
ve çalışma huzurunun korunması için işveren tarafından engellenmesi 
gerekmektedir. İşveren, bir yandan tüm çalışanların ifade özgürlüklerini 
korurken diğer yandan çalışma ortamında mevcut ifade özgürlüğünü 
ortadan kaldırıcı ifadeleri, genel sınırlar ve işyeri barışı çerçevesinde 
engellemek ve bunlara karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür72.  

d. İfade Özgürlüğünün Sözleşmelerle Sınırlandırılması

İfade özgürlüğünün iş sözleşmesine konulacak hükümlerle sınırlan-
dırılıp sınırlandırılamayacağı da tartışmalıdır. Kural olarak, iş sözleşme-
sine işçinin ifade özgürlüğüne ilişkin düzenleme ve sınırlamalar getiren 
hükümler konulabilecektir. Ancak, getirilen düzenleme ile işçinin ifade 
özgürlüğünün tamamen elinden alınması mümkün değildir. İşçi, bu 
hakkından vazgeçse dahi, böyle bir vazgeçmeye hukuken geçerlilik ta-
nınamayacaktır. Yine getirilecek sınırlama hukuka ya da ahlâka aykırı 
olamayacak; aksi yöndeki hükümler geçersiz olacaktır73. Aynı şekilde, 
işverenin işçiye göre iktisadi olarak güçlü olan konumunu kötüye kullan-
mak suretiyle işçiyi kişisel düşüncesini açıklama ve yayma hakkından 
menetmesi de mümkün değildir. Böyle bir durumda işveren tarafından 
konulan yasak, hükümsüz olacaktır. Zira ifade özgürlüğünün manevi et-
kisini ortadan kaldıracak veya yasaklayacak şekilde Anayasa hükümle-
rine ters düşen düzenlemeler getirilmesi mümkün değildir74.  

71  BOWERS Q. C. J. /FODDER, M. /LEWİS, J. /MİTCHELL, J. : Whistleblowing: Law and Practi-
ce, Oxford, 2012, 11-138-139.

72   ERDOĞAN, s.103-104.
73  OKUR, s. 48-49.
74  ARSLAN ERTÜRK, s. 243.
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Sonuç itibariyle, her somut olayın özelliği itibariyle işçinin ifade öz-
gürlüğünün sınırlanıp sınırlanamayacağı hususunun belirlenmesi doğ-
ru olacaktır. Bu nedenle, temel hakların korunması açısından, işçi ta-
rafından işe giriş esnasında çoğu zaman zorunlu olarak gerçekleşen 
sınırlamaya yönelik kabullenmelerin, işçinin işyerinde yaptığı işin niteliği 
ile işyeri gereklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda geçerli olup 
olmayacağı belirlenmeli; Anayasa’nın yukarıda değinilen hükümleri ile 
Türk Medeni Kanunu’nun 23. maddesi hükmü sınırlandırmanın geçerlili-
ği açısından dikkate alınmalıdır75. 

C. İŞ İLİŞKİSİNİN ÇEŞİTLİ AŞAMALARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
HAKKININ KULLANILMASI

1. İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI AŞAMASINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İşverenin iş ilişkisinin kurulması aşamasında işçiye yönelik bilgi edin-
mek istemesi olağandır. İşverenin aday işçiden soru sorarak bilgi edin-
me hakkının sınırını ise, genel olarak, Türk Medeni Kanunu’nun 2.mad-
desinde düzenlenmiş olan dürüstlük kuralı belirlemektedir76. İş ilişkisinin 
kurulması ve süresi biten iş sözleşmesinin yenilenmesi sırasında işçinin 
ifade özgürlüğünün korunması gerekmektedir77. Zira, bir iş sözleşmesi-
nin yapılmasına ilişkin görüşmelerde işçi ile işverenin birbirinden farklı 
çıkarları bulunmaktadır. İşveren, var olan boş çalışma yerini, hem işin 
gerektirdiği nitelikler hem de işçinin o işyerindeki diğer işçilerle uyumu 
açısından optimal bir şekilde doldurmak amacındadır. Bu açıdan bir ka-
rar verebilmesi için de işveren doğrudan ya da dolaylı şekilde edindiği 
bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Ancak işverenin aday hakkında arzuladığı 
tüm bilgileri edinme hakkı da bulunmamakta; bu şekilde kapsamlı bil-
gi edinme adayın kişilik hakları ile çatışabilmektedir. İşveren karşısında 
güçsüz konumda olan işçinin işverenin işle doğrudan ilgisi bulunmayan 
soruları cevaplamayı reddetmesi mümkün olmamaktadır. Bu durum, uy-
gulamada, adayın özgeçmişini süslemesi, pek  iyi olmayan diploma ve 
sertifikaları ibraz etmemesi, gerçekler hakkında susması, bazı sorulara 
gerçeğe aykırı şekilde cevap vermesi gibi sonuçların ortaya çıkmasına 
yol açmaktadır78. 

75  ARSLAN ERTÜRK, s. 244; OKUR, s. 49.
76  AYDINLI, İ.: İşçinin Kişiliğinin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler ve Borçlar Kanunu Tasarı-

sının Konuyla İlgili Maddelerinin Değerlendirilmesi, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 19, 
Kasım 2005, S. 6, s. 29. 

77  OKUR, s. 50.
78  EYRENCİ, Ö. : İşe Girişte Personel Seçimi İle İlgili Hukuki Sorunlar, İş Hukuku ve Sosyal Gü-

venlik Hukuku Türk Milli Komitesi 15.Yıl Armağanı, İstanbul, 1991, s. 239.
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İşte işe alımlar sırasında işverenin soru sorma hakkı, işveren karşısın-
da zayıf durumda olan adayın korunma ihtiyacı nedeniyle sınırlanmış; 
işverenin işçiye ancak işle ilgili konularda soru sorabileceği kabul edil-
miştir. İşçinin işveren tarafından hukuka uygun olarak yöneltilen soruları 
gerçeğe aykırı şekilde cevaplaması hilesini oluşturur79. Ancak, işveren 
iş ilişkisinin kurulmasında yasal olarak iş ilişkisinde sınırlanmayan veya 
sınırlanabilir olmayan düşünce ve inançlara ilişkin soru soramayacaktır. 
Örneğin, işçinin dini inancı, parti üyeliği veya sendika üyeliği ile ilgili 
soru sorulması mümkün değildir. Aynı şekilde bu konuları içeren sorular, 
işçi tarafından doldurulması istenen çeşitli formlarda da yer alamaya-
caktır80. İşveren tarafından sorulan bu sorular kural olarak geçersizdir 
ve işçinin bu sorulara doğru yanıt vermemesi işvereni aldatma (hile) 
olarak kabul edilemeyecektir. İşçinin bu gibi durumlarda kendini açı-
ğa vurmama hakkı bulunmaktadır. Fakat işçinin bu hakkını kullanması, 
aleyhine olacaksa, yani suskun kalmak yerine gerçeğe aykırı beyanda 
bulunması daha lehine olacaksa, bu beyan nedeniyle hile yaptığı ileri 
sürülemeyecektir81. Bununla birlikte, aday herhangi bir dini kurumda ve 
siyasi partide ya da dini veya siyasi eğilimi olan bir kuruluşta çalıştırıl-
mak üzere işe alınacaksa bu sorular sorulabilecek; aday da sorulara 
doğru cevap vermekle yükümlü olacaktır82. 

İşverenin işçiyi sahip olduğu düşünceler ve düşüncelerle ilgili ifade 
özgürlüğünü kullanması nedeniyle iş sözleşmesi akdetmediği durum-
larda, işçinin işveren tarafından işe alınmayı talep etme hakkı bulun-
mamaktadır. Böyle bir durumda işçi, ancak işe alınmamasından dolayı 
uğradığı zararların tazminini talep edebilecektir83. 

2. İŞ İLİŞKİSİNİN DEVAMI VE SONA ERMESİNDE İFADE ÖZGÜR-
LÜĞÜ

Anayasamızda belirtilmiş olan ve herkes için öngörülmüş, güvence 
altına alınmış bulunan temel hak ve özgürlükleri işçinin kullanması ne-
deniyle iş akdinin feshedilmesi hakkın kötüye kullanılması olarak değer-
lendirilebilecektir. İşçi, Anayasamızda düzenlenmiş bulunan düşünce, 
inanç, din, toplantı ve gösteri yürüyüşü, yargı organları önünde hak ara-

79  MOLLAMAHMUTOĞLU, H./ASTARLI, M.: İş Hukuku, 5. Bası, Ankara, 2012, s. 464
80  OKUR, s. 52.
81  MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s. 465.
82  EYRENCİ, s. 256.
83  OKUR, s. 71.
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ma gibi özgürlüklerini ya da siyasi haklarını kullanması nedeniyle işten 
çıkarılamayacaktır. Aynı şekilde işçinin anayasa tarafından güvence al-
tına alınmış bulunan düşünce özgürlüğünün baskı altında tutulması da 
kabul edilemeyecektir. 

Fransız İş Kanunu’nun L. 2281-3.maddesi hükmüne göre, işyerindeki 
hiyerarşi içerisindeki yeri nerede olursa olsun, işçinin ifade özgürlüğü 
çerçevesinde dile getirdiği düşünceleri bir yaptırıma veya iş sözleşme-
sinin feshine gerekçe olamayacaktır. 

a. İŞÇİNİN ELEŞTİRİ HAKKI KAPSAMINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Eleştiri, “Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bu-
lup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit” olarak tanımlanmaktadır84. 
Bu açıdan bakıldığında, esas itibariyle, işçi ve işverenin karşılıklı olarak 
işyeri, çalışma koşulları, iş organizasyonu gibi konularda işin yürütümü-
nün doğru ve yanlış yanlarına ilişkin görüşlerini paylaşmaları olağan-
dır ve ifade özgürlüğünün de bir parçasıdır. Ancak, uygulamada, çoğu 
zaman işçinin işvereni eleştirmesi hoş karşılanmamakta; bu davranışın 
işyeri düzenini bozduğu gerekçesiyle işçinin iş sözleşmesi feshedilebil-
mektedir85. 

Eleştiri, mesleki faaliyetin ve çalışma yaşamının bir sonucudur. Ancak 
işçi tarafından yapılan düşünce açıklaması eleştiri boyutunda kalmalı; 
iktisadi varlığı yok etmeye yönelmemelidir. Aksi halde, bu davranış, işve-
renin iktisadi faaliyetine ilişkin kişilik hakkına bir saldırı olarak değerlen-
dirile-bilecektir. Yine işverenin iş sırlarının açıklanması bir eleştiri değil; 
kişinin gizlilik alanına saldırı olarak kabul edilecektir. İşçinin işverene yö-
nelik eleştirisi haklı ve gerçeğe uygun olmalıdır. Şerefin ihlaline yönelik 
olmayan, ancak işverenin politik, toplumsal ve çevresel görünümünü 
zedelemeye neden olabilecek eleştirileri, genel olarak hukuka aykırı 
saymak gerekecektir86. 

Bu itibarla kanunî sınırlar içerisinde, işçinin düşüncelerini herhangi 
bir yolla açıklaması nedeniyle işine son verilmesinin iyiniyet kurallarına 
aykırı olduğu söylenebilecektir. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi bir kararında, 
“Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili 
84  http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS. 

5227031894db76.31412406, E. T. : 01.07.2013.
85  YILMAZ, A.: İşçinin İşvereni Eleştirme Hakkı ve Sınırları, http://www.alomaliye.com/ 2011/al-

per_yilmaz_iscinin_isvereni_elestirme.htm, E. T.: 01.07.2013.
86  OKUR, s. 64.
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eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara dair eleştiri 
söz konusu olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez.”87 demekte; Yar-
gıtay 22. Hukuk Dairesi de bir kararında, “işçinin eleştiri sınırları içinde 
kalan söz ve davranışlarının, işverene haklı fesih imkânı vermeyeceği” 
sonucuna ulaşmaktadır88. Yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi vermiş oldu-
ğu eski tarihli bir kararda, işçinin çalıştığı serviste yolsuzluk yapıldığı 
iddiası ile yerinin değiştirilmesini istemesinin işvereni suçlama anlamı-
na gelmeyeceğini, bu nedenle işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle 
feshedilemeyeceğini belirtmiştir89. Bu anlamda, işçinin bir düşüncesini 
sözlü olarak açıklaması, bir gazetede işçilere düşük ücret ödenmesini 
eleştiren bir yazıyı kaleme almasının feshe sebep teşkil etmesi kötüye 
kullanma olarak değerlendirilecektir90. 

İşçinin işvereni eleştiri hakkının sınırını, 4857 sayılı İş Kanunu’nun md. 
25/II-b bendi çizmektedir. Buna göre, “işçinin, işveren yahut bunların 
aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi 
veya davranışlarda bulunması”, işveren açısından işçinin iş sözleşme-
sini haklı nedenle fesih imkânı tanıyan bir haldir. Böyle bir durumda, 
Anayasa’nın 25. ve 26. maddesi ile tanınmış olan ifade özgürlüğü hak-
kından söz edilemeyecektir. Örneğin, işçinin işvereni kamuoyunda kü-
çük düşürücü mahiyette bildiri yayınlaması işveren yönünden bildirim-
siz fesih için haklı neden teşkil edecektir91. Ancak işçinin yapmış oldu-
ğu eleştirinin haklı neden ağırlığında olmadığı durumlar da söz konusu 
olabilecektir. Örneğin, işçinin sürekli işveren aleyhine sözler söylemesi, 
işvereni eleştirmesi işyerinde bulunması gereken uyumu olumsuz yönde 
etkiliyorsa bu durumda, işverenden iş ilişkisini devam ettirmesini bekle-
mek mümkün olmayabilecek; işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle 
feshi söz konusu olabilecektir92. 

87 Y. 7. HD. , 01.07.2014T. , 2014/9128E. , 2014/14954K. ,(http ://www.hukukturk.com/Sonuc.
aspx?q= (ifade+%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC*) &p=120, E. T. : 
26.05.2016.

88  Y. 22. HD. , 22.09.2011 T. , 2011/472 E. , 2011/1038 K. , ÇALIŞMA VE TOPLUM, S. 32, s. 483-
485.

89  Y. 9. HD. , 26.06.1967 T. , 4417 E. , 5985 K. , ÇENBERCİ, M. : İş Kanunu Şerhi, 5. Baskı, Ankara, 
1984, s. 387. 

90  SÜZEK, S. : İş Akdinin Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, İş Güvencesi Konusunda Karşılaş-
tırılmalı Bir İnceleme, Ankara, 1976, s. 146-147.

91  AKTAY, N. /ARICI, K. /SENYEN KAPLAN, E. T. : İş Hukuku, Yenilenmiş 5. Baskı, Ankara, 2012, 
s. 199. 

92  OKUR, s. 65.
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İş Kanunu’nun md. 25/II-b bendinde, sadece işveren değil; işverenin 
aile üyelerinden biri hakkında da şeref ve namusa dokunacak sözler 
söyleyen işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedileceği belirtil-
miştir93.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de önüne gelen bir olayda, iş söz-
leşmesi feshedilen işçi lehine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade 
özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiş-
tir94. Olayda, Bernardo Fuentes Bobo, 1971 yılından beri İspanyol Devlet 
Televizyonu’nda (TVE) yapımcı olarak çalışmaktadır. 1992 yılının sonun-
da programı kesilmiş ve kendisine bir başka görev teklif edilmemiştir. 23 
Ekim 1993’te başvuran bir iş arkadaşı ile birlikte yönetimin bazı faaliyet-
lerini eleştiren bir makaleyi Diario 16 isimli bir gazetede yayınlamışlardır. 
Bunun ardından yapılan disiplin soruşturması neticesinde başvuranın iş 

93  “İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin II’ nci bendinin (d) fıkrasına göre, işçinin 
işverene veya ailesine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söyleme-
si veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet 
kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene veya aile 
üyelerinden birine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır. Böyle du-
rumlarda işçi, Anayasanın 25 ve 26’ncı maddesi ile güvence altına alınmış 
düşünceyi açıklama özgürlüğüne dayanamaz. Buna karşılık işçinin bu ağır-
lıkta olmayan işveren aleyhine sarf ettiği sözler çalışma düzenini bozacak 
nitelikte ise geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Sadece işverene karşı değil; 
işveren temsilcisine karşı yöneltilen ve haklı feshi gerektirecek ağırlıkta ol-
mayan aleyhe sözler geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Bunun gibi, işçinin, 
işveren veya aile üyelerinden olmamakla birlikte, işverenin yakını olan veya 
işverenin yakın ilişkide bulunduğu veya başka bir işte ortağı olan kişilere 
hakaret ve sövgüde bulunması, bu kişilere asılsız bildirim ve isnatlar yap-
ması özellikle işverenin şahsının önemli olduğu küçük işletmeler bakımın-
dan bu durum iş sözleşmesinin feshi için geçerli neden oluşturacaktır, (…)
İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında değerlendirilecek ağır sözleri, 
işçi işverenin veya vekilinin tahrikleri sonucu söylemesi, geçerli fesih nede-
ni sayılmalıdır. Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık ala-
nı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara ilişkin 
eleştiri söz konusu olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez.” (Y. 9. HD. , 
01.06.2009 T. , 2008/36374 E. , 2009/15159 K. , ÇALIŞMA VE TOPLUM, S. 
23, s. 232-237 ). Aynı doğrultuda bkz. Y. 9. HD. , 14.07.2008T. , 2007/42697 
E. , 2008/20143 K. , ÇALIŞMA VE TOPLUM, S. 21 , s. 143-148; Y. 9. HD. , 
23.02.2009 T. , 2008/17133 E. , 2009/3187 K. , ÇALIŞMA VE TOPLUM, S. 
22, s. 258-264; Y. 9. HD. , 11.10.2010 T. , 2009/27693 E. , 2010/28547 K. , 
ÇALIŞMA VE TOPLUM, S. 28, s. 602-609).

94  TEZCAN, s. 57. 
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sözleşmesi askıya alınmıştır. Aynı ceza başka çalışanlara da verilmiştir. 
Başvuranın bu konuda açtığı dava 10.Madrid İş Mahkemesi tarafından 
reddedilmiş; ancak diğer çalışanlar tarafından açılan davalarda Madrid 
34.İş Mahkemesi cezayı iptal etmiştir. Bunun üzerine başvuran Madrid 
Yüksek Mahkemesi’ne itiraz etmiş; mahkeme, disiplin cezasını kaldır-
mıştır. Bu arada, başvuran, disiplin cezalarını ve TVE’nin tutumunu iki 
radyo programında yorumlamıştır. Bu yorumlar, disiplin işlemlerinin baş-
lamasına yol açmış ve sonunda 15 Nisan 1994 tarihinde başvuranın iş 
sözleşmesi feshedilmiştir. Başvuran ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini 
belirterek Divan’a şikâyette bulunmuştur. Divan, Rommelfanger kararın-
dan farklı olarak, 10. maddenin özel hukuktan kaynaklanan işçi işveren 
ilişkisine de uygulanacağını; dahası, devletin bazı durumlarda ifade öz-
gürlüğünün korunmasına ilişkin pozitif yükümlülüklerinin bulunduğunu 
ifade etmiştir95.  Mahkemeye göre daha hafif ve daha uygun bir disiplin 
cezası verilmesi mümkün iken başvuranın iş akdinin tazminatsız fes-
hedilmesinin ölçüsüzlük oluşturmaktadır. Bu nedenle başvuranın ifade 
özgürlüğünün ihlal edildiği kabul edilmiştir96.  

b. İŞÇİNİN ŞİKÂYET HAKKI KAPSAMINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

aa. GENEL OLARAK ŞİKÂYET HAKKININ KULLANILMASI VE SI-
NIRLARI

Anayasamızın 36. maddesinde hak arama özgürlüğü düzenlenmiş97; 
74. maddede de dilekçe hakkına yer verilmiştir. 74. maddeye göre, 
“Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ika-
met eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri 
hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile 
başvurma hakkına sahiptir.” Yine 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanıl-
masına Dair Kanun98 ile bu hakkın nasıl kullanılacağı düzenlenmiştir. Bu 
anlamda, söz konusu hak, Anayasada yer alan ve herkese tanınan bir 
temel hak olarak, işçi işveren ilişkileri açısından da geçerlidir. 

Bu çerçevede, işçinin işvereni resmi mercilere şikâyet etmesi nede-
niyle iş akdinin feshedilmesi iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil etmek-

95  http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63608#{“itemid”:[“001-63608”]}. 
E. T. : 09.06.2013.

96  KARAGÖZ, s.192-193.

97  Hak arama özgürlüğü ile ilgili olarak ayrıca bkz. Y. 9. HD. , 25.09.2006 T. , 
2006/17667 E. , 2006/24630 K. , ÇALIŞMA VE TOPLUM, S. 12, s. 246-249.

98  RG. 10.11.1984 T. , S. 18571.
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tedir99. Şikâyetin haklı ya da haksız olması sonuca etkili olmayacaktır. 
Ancak işçinin de şikâyet hakkını kötüye kullanmaması gerekmektedir. 
Aksi takdirde işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli nedenle 
feshi mümkün olabilecektir100. 

Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi vermiş olduğu bir kararda “Hak 
arama özgürlüğü olarak tanımlanan ihbar ve şikâyet hakkının kaynağı 
Anayasadır. Elbette bu hak da, her temel hak ve özgürlük gibi kötüye 
kullanılamaz. Kötüye kullanım değer yargısı alt başlıklarından olan hu-
kuka aykırılık ölçütünün olaya uygulanması ile belirlenir. Eldeki kanıt ya 
da en azından emareye dayanan ihbar ve şikâyet hukuka aykırı olamaz. 
Bu konuda hiçbir tartışma yoktur. Aksinin düşünülmesi suç mağduru 
olan kişilerin failin suçluluğunun kanıtlanamaması durumunda kendi-
sinin sorumlu tutulacağı endişesi ile hak arama cesaretine engel olur. 
Bu duruma ise hukuk düzeni izin vermez. Tartışma emare yönündedir. 
Emare, onun gösterdiği amaca yönelik şikâyette, hukuka uygun davra-
nış olduğu için şikâyet edeni sorumluluktan kurtarır. İşaret ettiği konu 
dışında kalmış olan ithamlar ise hukuka aykırı olur. Şikâyetçinin, o bölüm 
için hakkını kötüye kullandığı kabul edilir.” sonucuna ulaşmış; şikâyet 
hakkının kötüye kullanımı ile ilgili Daire görüşünü ortaya koymuştur101. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-b maddesine göre işçinin işveren 
hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması 
halinde, işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilecek-
tir102. İş Kanunu’nun 25/II-b maddesine dayalı olarak iş sözleşmesinin 

99  1475 sayılı İş Kanununda, “işçinin sendikaya üye olması, şikâyete başvur-
ması” gibi sebepler kötü niyet halleri olarak örnekseme biçiminde sayıldığı 
halde 4857 sayılı İş Kanununda genel anlamda fesih haklanın kötüye kul-
lanılmasından söz edilmiştir. Maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, 
işçinin işvereni şikâyet etmesi, dava açması veya şahitlikte bulunması ne-
denine bağlı fesihlerin kötü niyete dayanmaktadır.” (Y. 9. HD. , 22.01.2009 T. 
, 2007/35288 E. , 2009/727 K. , ÇALIŞMA VE TOPLUM, S. 22, s. 347-348).

100  SÜZEK, Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, s. 139.
101  Y. 9. HD. , 26.05.2011 T. , 2009/14467 E. , 2011/15642 K. , ÇALIŞMA VE TOPLUM, S. 32, s. 

351-353.
102  “Mahkemece, davacının işçilik alacakları ile ilgili dava açması ve dava açması nedeni ile 

uğradığı baskı üzerine şikâyette bulunmasının anayasal bir hak olduğu, bu şikâyet nedeni 
ile feshin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. b maddesi kapsamında asılsız ihbar ve isnat ka-
bul edilmemesi gerektiği, verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmediği, 
davacının davranışı ile ilgili savunmasının alınmadığı, feshin geçerli ve haklı nedene dayan-
madığı, davacının da sendikal nedeni kanıtlayamadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine, 
davacı işçinin işe iadesine karar verilirken, işe başlatılmama tazminatı, davacı işçinin 4 aylık 
ücret tutarında belirlenmiştir. Davacının sendika işyeri temsilcisi olarak göreviyle ilgili girişim-



152 İSTANBUL BAROSU YAYINLARI

haklı nedenle feshedilebilmesi için her şeyden önce ihbarın asılsızol-
ması gerekmektedir103.

Ayrıca, asılsız ihbar işverenin şeref ve haysiyetini kırıcı nitelikte olma-
sı104 ve asılsız isnat ve ihbarın ağır olması105 gerekmektedir106. Dolayısıy-
la, iş ilişkisi içerisinde bir işçinin sahip olduğu ifade özgürlüğü çerçe-
vesinde yaptığı açıklamalar, işverenin şeref ve haysiyetini zedeleyecek 
nitelikte olmamalıdır. İşçinin aksi yöndeki davranışı, iş ilişkisinden kay-
naklanan yükümlülüklerinin ihlalini oluşturur ve İş Kanunu md. 25/II-b 
uyarınca işveren tarafından iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir107. 
Ancak işçi, haklı olduğu bir konuda işvereni yetkili makamlara şikâyet 
ya da ihbar ederse, işçinin bu davranışı işverene sözleşmeyi bildirimsiz 
fesih hakkı vermeyecektir108.  Nitekim, 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı serviste 
yolsuzluklar yapıldığını söyleyerek yerinin değiştirilmesini isteyen işçinin 
bu davranışını, haklı neden olarak kabul etmemiştir109.

lerde bulunduğu, işvereni Bölge Çalışma Müdürlüğüne şikâyet ettiği, bunun üzerine işyeri 
değiştirilip psikolojik tacize uğradığı anlaşılmaktadır. Mahkemece iş sözleşmesinin disiplin 
kurulu kurarında gösterilen nedenlerle 22.1.2003 tarihinde haksız olarak feshedildiği kabul 
edilerek kıdem ve ihbar tazminatları yönünden hüküm kurulmuştur. Davacının disiplin kurulu 
kararı gerekçesindeki eylemleri gerçekleştirdiği yolunda davalı delil göstermemiştir. Davacı 
tanıkları iddiayı doğrulamışlardır. Bu durumda ihbar tazminatının üç katı tutarında kötü niyet 
tazminatı verilmesi gerekirken sadece ihbar tazminatı ile ilgili hüküm kurulmuştur. İhbar taz-
minatının iki katı olarak da kötü niyet tazminatına hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde red-
di hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” ( Y. 9. HD. , 11.06.2007 T. , 2006/32353 E. , 2007/18337 
K. , ÇALIŞMA VE TOPLUM, S. 21, s. 210-212) .

103  SÜZEK, s. 699. “13.08.1984 tarihli şikâyet mektubunda işyerinde bir takım yolsuzluk ve suis-
timaller yapıldığını ileri sürmüş ve işveren hakkında küçük düşürücü isnatlarda bulunmuştur. 
Dosyada mevcut tüm bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde, davacı işçinin söz konusu isnat-
larının asılsız ve dayanaksız olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca işverenin İş Kanunu-
nun 17/II-b maddesine dayanarak iş akdinin feshinin haklı olduğunu kabul etmek gerekir.” 
(Y. 9. HD. , 08.04.1988 T. , 1988/2513 E. , 1988/3945 K., YARGITAY KARARLARI DERGİSİ, C. 
14, Aralık 1988, S. 12, s. 1661-1662). 

104  “Şeref ve namusa dokunacak söz ve davranış”tan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin genel bir 
ölçü koymak mümkün değildir. Zira, şeref ve namus kavramları her çevreye göre değişiktir ve 
zamanla da değişikliğe uğrayacağı muhakkaktır. Bu nedenle, her olayda, o olayın özellikleri, 
tarafların karşılıklı durumları ve içinde yaşadıkları sosyal çevrede baskın düşünüş ve davra-
nışların göz önünde bulundurulması gerekmektedir (NARMANLIOĞLU, Ü.: İş Hukuku Ferdi 
İş İlişkileri I, Yeni Mevzuata Göre Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, İstanbul, 2012, s. 424). 

105  Bu anlamda, yapılan ihbarın veya isnadın örseleyici nitelikte olup olmadığı her olayda ayrıca 
değerlendirilmelidir. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin bir kararında, işverenin veya vekilinin şeref 
ve namusuna hallel getirecek mahiyette sicil şefinin odasında işçi kadınlarla münasebette 
bulunduğunu söyleyen işçinin iş sözleşmesinin bu hükme dayanarak feshini yerinde bulmuş-
tur (NARMANLIOĞLU, s. 440, dn.357). 

106  MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s. 760.
107  OKUR, s. 59.
108  NARMANLIOĞLU, s. 440. 
109     29.06.1967T. , 4417E. , 5985K. , NARMANLIOĞLU, s. 441, dn.357.
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bb. WHİSTLEBLOWİNG VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Tarihin en büyük muhasebe skandalı sayılan, o gün için dünyanın en 
büyük doğalgaz boru hattı şirketlerinden biri olan Enron’un iflasında, 
Wikileaks skandalında, en son Edward Snowden olayında, Türkiye’de 
ise uluslararası ilaç devi Roche Şirketi’nin karıştığı yolsuzluk skanda-
lında, karşımıza, çalışanlar tarafından örgütsel yanlış uygulamaların ve 
etik dışı davranışların dışarıya sızdırılması çıkmaktadır. 

Whistleblowing, Türkçede tam karşılığı olmayan bir kelimedir110. Ke-
lime anlamı olarak, İngilizce ıslık çalma anlamına gelen whistleblowing, 
esasen İngiliz polisinin suç işleme eğiliminde olan bir kişinin uyarılması 
amacıyla ıslık çalışmasıdır. Ancak hâlihazırda, bir örgüt içerisinde yasa 
dışı veya etik değerlere uymayan davranış ve eylemlerin örgüt içi ve/
veya örgüt dışı başka kişilere veya kurumlara zarar vermemesi için en-
formasyon sahibi kişiler (çalışanlar veya paydaşlar) tarafından sorunları 
çözme güç ve yetkisine sahip iç ve dış otoritelere bildirilmesi şeklinde 
tanımlanabilecektir111. Yine bu teriminin, tehlikeler, yolsuzluklar veya iş-
veren ya da işçinin iş arkadaşlarının gerçekleştirdiği diğer hukuka ya 
da etik kurallara aykırı davranışlar hakkındaki gizli bilgilerin bir işçi ta-
rafından ortaya çıkarılması demek olduğu da ifade edilmektedir. Bu ta-
nımlardan, bilgi uçurmanın üç temel unsurunun bulunduğu sonucuna 
ulaşılabilecektir. Birinci unsur, bilgi uçuran kişinin ilgili işyerinde veya bu 
işyeri ile çalışan bir kişi olmasıdır. Bu kişi, hukuka aykırı fiili gerçekleşti-
ren kişi değil; bunu öğrenen kişidir. İkinci unsur, bilgi uçurmanın konu-
su olan yasalara, ahlaka, etik kurallara aykırı ve hukuka aykırı işlem ve 
eylemlerdir. Üçüncü unsur ise hukuka aykırılığın ifşa edildiği kurum ya 
da kişidir. Başvurulan bu kurum veya kişiler işçinin güvendiği, kurallara 
aykırılığı önleyebilecek, gerektiğinde yaptırım uygulayabilecek konum-
dadırlar. Genellikle, medyanın başvurulan Kurum olduğu, bunun yanı 
sıra sivil toplum örgütleri, çeşitli resmi kurumlar vb.nin de başvurulanlar 

110  Doktrinde bu kelimenin Türkçe karşılığı olarak “bilgi uçurma” (AYDIN, U.: İş Hukuku Açısın-
dan İşçinin Bilgi Uçurması (Whistleblowing), ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER 
DERGİSİ, Y. 2, S. 2, s. 80) ve “bilgi ifşası, ihbar” (MERCAN, N. /ALTINAY, A. /AKSANYAR, 
Y. : Whistleblowing (Bilgi İfşası, İhbar) ve Yolsuzlukla Mücadelede İç Denetimin Değişen ve 
Gelişen Rolü, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, C. 4, S. 2, Y. 2012, s. 167, http://
www.sobiad.org/ejournals/dergi_ybd/arsiv/ 2012_2/nuray_mercan3.pdf, E. T. :18.06.2013) 
kullanılmıştır. 

111  AKTAN, C. C. : Organizasyonlarda Yanlış Uygulamalara Karşı Bir Sivil Erdem, Ahlaki Tepki 
ve Vicdani Ret Davranışı: Whistleblowing, MERCEK, Ekim 2006, s. 44; MERCAN/ALTINAY/
AKSANYAR, s. 171. 
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arasında olduğu görülmektedir 112.

İş Hukuku açısından konunun önemi, işçinin edindiği bilgileri, yani 
öğrendiği sırların bir kısmını, kanunlara veya hukuka aykırı bilgiler içer-
mesi halinde paylaşmasının sadakat borcunun ihlali olarak kabul edilip 
edilmeyeceğidir. Bu anlamda, örneğin, hastanede özürlü doğan çocuk-
ların ölüme terk edildiğini öğrenen hemşire, işverenin fiyatları belli bir 
seviyenin üzerinde tutmak için başka bir işverenle kartel oluşturduğu-
nu öğrenen üst düzey yönetici, yaptıkları kimyasal araştırmalarda insan 
sağlığı için son derece önemli bazı bulguların gizlendiğini veya belge-
lerde sahtecilik yapıldığını öğrenen doktor, bu bilgileri işyeri içinde amir-
lerine, işyeri dışında ilgili kurumlara, hatta medyaya bildirirse, sadakat 
borcuna aykırı davranmış olacak mıdır? Böyle bir durumda, bu bilgileri 
uçuran kişinin korunması, kural olarak, esas kabul edilmelidir. Zira, uçu-
rulan bazı bilgilerin kamu yararı açısından değeri karşısında bu durum 
sadakat borcuna aykırılık olarak değerlendirilmeyecek113; işçinin ifade 
özgürlüğünün korunması sağlanacaktır114.

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Heinisch/Almanya kara-
rında benzer bir olay söz konusu olmuştur. Dava konusu olayda, Brigitte 
Heinisch isimli başvuran, Vivantes isimli bir şirkete ait Berlin’de faaliyet 
gösteren bir yaşlı bakım evinde 16 Şubat 2000 tarihinde hemşire ola-
rak işe başlamış; 9 Şubat 2005 tarihinde işten çıkarılmıştır. 2003-2004 
yıllarında, başvuran ve diğer iş arkadaşları düzenli olarak şirket yöne-
timine çalışan sayısının azlığı nedeniyle aşırı iş yükü altında olduklarını 
ve görevlerini yapmakta güçlükler yaşadıklarını bildirmişlerdir. Heinisch, 
2003 yılında aşırı çalışma nedeni ile rahatsızlanmış ve kendisine verilen 
bir raporda bunun aşırı çalışmadan kaynaklandığı ifade edilmiştir. Ekim 
2004’te Heinisch, tekrar rahatsızlanması üzerine bu kez bir avukata baş-
vurmuştur. 9 Kasım 2004’te avukatı Vivantes şirketine bir yazı göndere-

112   ALP, M.: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Heinısch/Almanya Kararı Işığında Whistleb-
lowing (İşçinin İfşa ve İhbarı) ve İş İlişkisinde İfade Özgürlüğü, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e 
Armağan, DEÜHFD, C:15, Özel Sayı, 2013, s.387 vd; ALP, M. : Çalışanın İşvereni ve İş Arka-
daşlarını İhbar Etmesi, İstanbul, 2013, s.3 vd.

113  Nitekim esas itibariyle, organizasyonda yaşanan negatif davranış ve eylemleri raporlayan 
veya açığa çıkaran kişinin organizasyona ihanet etmiş bir hain değil; tam aksine o kişinin ça-
lıştığı organizasyona yüksek bir aidiyet duygusu ile bağlanmış bir kurumsal yurttaş davranışı 
sergilediği; bu nedenle bu davranışın bir ihanet değil; sadakatin bir sonucu olduğu yönünde 
görüş için bkz. AKTAN, s. 50.

114  AYDIN, s. 85. DEMİR/DEMİR de, işçinin kanunen yapılması gereken ihbarları yapmasını sa-
dakat borcuna aykırılık olarak değerlendirmemektedir. (DEMİR, F./DEMİR, G.: İşçinin Sada-
kat Borcu ve Uygulaması, KAMU-İŞ, C. 11, S. 1, 2009, s. 24.)



155İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2016 YILI TOPLANTILARI

rek hastaların temel sıhhî bakımlarının bile yapılamayacak hale geldiği-
ni; bu durumda kendileri ve çalışanları adına cezai sorumluluğu nasıl 
üstleneceklerini; hastaların uygun şekilde bakımlarının nasıl sağlamak 
niyetinde olduklarını soran bir yazı yazmış; 22.11.2004 tarihine kadar 
cevaplanması için süre tanımıştır. 22 Kasım 2004 tarihinde şirket yöneti-
mi başvuranın iddialarını reddetmiştir. Bunun üzerine başvuranın avukatı 
Vivantes şirketi aleyhine dolandırıcılık iddiası ile savcılığa suç duyuru-
sunda bulunmuş; ancak Berlin Savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına 
karar vermiştir. Bu kararın akabinde başvuranın iş sözleşmesi işveren 
tarafından sık sık hastalanması nedeniyle önelli olarak 19.01.2005 ta-
rihinde feshedilmiştir. Başvuran arkadaşları ile ve sendikası ile bağlan-
tıya geçmiş; onlar da konuyla ilgili bir broşür hazırlamışlardır. Başvuran 
31.01.2005 günü Vivantes şirketine bu broşürü fax ile göndermiş; şirket 
bu broşür ile birlikte başvuranın savcılığa suç duyurusunda bulunduğu-
nu öğrenmiştir. Şirket başvurana bu broşüre karşı bir açıklama yapması 
imkânı tanımış; ancak başvuran bunu reddetmiştir. Bunun üzerine Vivan-
tes şirketi başvuranın iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetmiştir. 
Bu fesih üzerine yeni bir broşür hazırlanmış; konu bir televizyon prog-
ramı ile iki değişik gazetede haber olarak yayınlanmıştır.  Başvuranın iş 
mahkemesinde açtığı dava lehine sonuçlanmış; Berlin İş Mahkemesi iş 
sözleşmesinin feshinin haksız ve geçersiz olduğuna hükmetmiştir. Mah-
keme broşürün başvuran tarafından hazırlanmadığını; ancak başvuran 
tarafından başkaca bir açıklama yapılmadan şirkete gönderildiğini; 
bunun ifade özgürlüğünün koruması altında bir hareket olduğunu; şir-
kete karşı herhangi bir yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirileme-
yeceğini ifade etmiştir. İşveren karara karşı istinaf yoluna başvurmuş; 
Berlin Eyalet İş Mahkemesi, işçinin savcılığa başvurusu karşısında iş 
sözleşmesinin derhal feshinin hukuka uygun olduğunu; zira işçinin şikâ-
yet konusu yaptığı hususları (dolandırıcılık, kayıtlarda tahrifat) ispatla-
yamadığını; sadece tanık beyanlarının bunun için yeterli olmayacağını, 
savcılığın da bunun için kovuşturma açmadığını belirtmiştir. Mahkeme 
personel eksikliği karşısında suç duyusunda bulunulmasının orantısız 
bir tepki olduğunu; başvuranın anayasal hakları çerçevesinde hareket 
etmediğini; işverene karşı olan sadakat yükümünü ihlal ettiğinin ifade 
etmiştir. Başvuran daha sonra hem Federal iş Mahkemesi’ne hem de 
Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş; her iki başvuru da redde-
dilmiştir. Bunun üzerine Heinisch, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvurmuştur. Mahkeme, konunun taraflarca Sözleşme’nin 10.maddesi 
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kapsamında olan işverenin hukuka aykırı davranışlarına dayanan bilgi 
uçurma çerçevesinde tartışılmadığını; iş sözleşmesinin feshine karşılık 
verilen mahkeme kararlarının ifade özgürlüğüne müdahaleye yol açtı-
ğını belirtmiştir. Genel olarak çalışanların işyerinde ifade özgürlüğüne 
sahip olduğunu; devletin ifade özgürlüğüne korumak yönünde pozitif 
bir yükümlülüğünün olduğunu; Alman Mahkemeleri tarafından suç du-
yurusunda bulunması nedeniyle iş sözleşmesinin feshinin kabulünün 
10. madde ile garanti altına alınan ifade özgürlüğü hakkına bir müda-
hale teşkil ettiğini; şirketin itibarının korunmasının bilgi uçuran işçinin iş 
sözleşmesinin derhal feshi için haklı neden teşkil etmeyeceğini ifade 
etmiştir115. 

Heinisch/Almanya davasında ve benzer davalardaki kararlarında 
AİHM, bilgi uçurmayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi 
anlamında ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmiştir. Anayasamı-
zın 26. maddesi ile hemen hemen aynı ifadeleri içeren 10. madde, Ana-
yasa’nın 90.maddesi gereğince Türk Hukuku bakımından da bağlayıcı-
dır. 2004 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik uyarınca temel haklara 
ilişkin anlaşma hükümleri yasaya göre üstün nitelikte olarak kabul edildi-
ğinden, işçinin işyerindeki olumsuzluk ve hukuka aykırılıklara ilişkin bilgi 
uçurmasının ifade özgürlüğü kapsamında sahip olduğu bir hak olarak 
kabulü gereği ortaya çıkacaktır116. 

Türk İş Hukuku mevzuatında konuyu doğrudan düzenleyen bir hü-
küm bulunmadığından, yukarıda açıklanan işçinin işvereni şikâyet et-
mesi kapsamında konunun değerlendirilmesi mümkündür. Yine bilgi 
uçuran işçinin ne amaçla hareket ettiği, iyiniyetli olup olmadığı, işyeri 
içindeki süreçleri izleyip izlemediği, uçurduğu bilginin kamuya yarar-
lı olup olmadığı, bilginin asılsız olup olmadığı araştırılarak bir sonuca 
varılması yerinde olacaktır117. İşçinin işten çıkarılmayarak ayırımcı ve 
düşmanca davranışlara maruz kaldığı durumlara ilişkin doğrudan bir 
düzenleme yer almamakla birlikte; kanaatimizce, işverenin 4857 sayı-
lı İş Kanunu’nun 5.maddesinde yer alan eşit davranma ilkesine aykırı 
davrandığından söz edilebilecektir. Yine bu durumda işçiye, işverence 
sistematik olarak düşmanca davranışlarda bulunuluyorsa, işçinin mob-
binge (psikolojik tacize) maruz kaldığı kabul edilebilecek ve buna bağlı 
sonuçlar doğabilecektir.

115      www.serbat.unibe.ch/dfr/em282740.html E. T. :18.05.2016.
116     ALP, s. 411.
117   AYDIN, s. 96.
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cc. İŞÇİNİN SİYASİ, DİNİ, TIBBİ, SENDİKAL VE BENZERİ GÖ-
RÜŞLERİNİ AÇIKLAMASI BAKIMINDAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İş ilişkisinin devamı sırasında işçinin kılık kıyafeti ve kullandığı akse-
suarlar ile ifade özgürlüğünü kullanıp kullanamayacağı sorunu sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır. Örneğin İngiltere’de iki Hıristiyan kadın işyerin-
de haç takmaları işverenleri tarafından yasaklandığı için Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuşlardır. Her iki kadın işçi de 
İngiltere’de açmış bulundukları ayırımcılık davasını kaybetmeleri üzerine 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesi çerçevesinde tazminat 
talebiyle dava açmış bulunmaktadırlar. İlk davada, İngiltere’de hemşire 
olarak çalışan Shirley Chaplin isimli bir işçi, hacını çıkarmayı reddettiği 
için masabaşı bir işe kaydırılmış; açmış olduğu ayırımcılık davası redde-
dilmiştir. Zira, işçinin bağlı olduğu İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri Kuru-
luşu üniforma kuralları gereği, ön hizmetlerde çalışan hastane persone-
linin hastalar tarafından tutup çekilebileceği gerekçesiyle kolye takması 
yasaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hastanenin gerekçesini hak-
lı bularak, 15.01.2013 tarihinde işçinin başvurusunu reddetmiştir. Öte 
yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı tarihli kararında bir başka 
kadın işçinin açmış olduğu dava ile ilgili olarak farklı bir sonuca varmış-
tır. Bu başvuruda, Nadia Eweida isimli bir başka kadın işçi, Hıristiyan 
hacını gösteren kolyesini kapatmadığı için İngiliz Havayolları (British 
Airways) tarafından ücretsiz izne çıkarılmış; Havayolları, haç takmanın 
kendi genel üniforma kuralları gereğince takı takmama kuralına uymadı-
ğını savunmuştur. İngiliz mahkemeleri açılan ayırımcılık davasını reddet-
miş; bunun üzerine Nadia Eweida, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvurmuştur. Mahkeme, Shirley Chaplin davasından farklı olarak, bu 
kadın işçinin kolye takmasının mesleki açıdan bir sakıncası olmadığını 
belirtmiş; başvuruyu kabul etmiştir118. 

İşçinin dış görünüşü ile ifade özgürlüğünü kullanmasının iş sözleş-
mesinin sona ermesi açısından da bazı sonuçları bulunmaktadır. Alman 
Federal İş Mahkemesi 2002 yılında verdiği bir kararda, başörtüsü tak-
manın işçinin iş sözleşmesinin feshi için geçerli neden teşkil edip ede-
meyeceği hususunu tartışmıştır. Mahkeme, olayda satış elemanı olarak 
çalışan kadın işçinin işini gördüğü sırada dini inancı gereği başörtü tak-
masının işini yapmasına tamamen veya kısmen engel olmadığını, satış 

118  ht tp: / /hudoc.echr.coe. int /s i tes/eng/pages/search.aspx?i=001-115881#{“ i te-
mid”:[“001-115881”]}. E. T. : 06.06.2013.
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elemanı olarak çalışmanın devlet okulunda öğretmenlik yapmak gibi 
bir faaliyet olmadığını, işçinin işi ile başörtüsünün çelişki yaratmadığını 
belirtmiş; bu durumun kişinin kişiliğinden kaynaklanan bir fesih nedeni 
olamayacağı sonucuna varmıştır119. Fransız Yüksek Mahkemesi de ver-
diği çeşitli kararlarda, kamu hizmetinin tarafsızlığını garanti altına almak 
için kamu hizmeti gören kişilerin türban takamayacağını120; ancak özel 
sektör işyerlerinde laiklik ve tarafsızlık prensiplerinin mutlak olarak uy-
gulama olanağının bulunmadığını; böyle bir fesih nedeninin ayrımcılığa 
yol açacağını121 belirtmiştir. 

Aynı şekilde işçinin Anayasada düzenlenmiş olan siyasi hak ve öz-
gürlüklerini kullandığı için iş akdinin feshedilmesi de iyiniyet kurallarına 
aykırıdır. Örneğin işçinin bir diğer işçi ile siyasi konularda tartışması da 
bu niteliktedir. Ancak işçinin anayasal hak ve özgürlüklerini kullanması 
işyerinin ahengini ve düzenini bozacak nitelikte ise işçiye karşı fesih 
hakkının kullanılması kötüye kullanma olarak kabul edilmemelidir. İşye-
rinde siyasi ya da dini propaganda yapılması, siyasi faaliyet nedeniyle 
işin ihmal edilmesi bu niteliktedir. Bununla birlikte hemen belirtelim ki, 
işçinin kanuni bir siyasi gösteriye veya mitinge katılması, bir gazetede 
siyasi yazılar yazması işyerinin normal çalışma düzeninin ve uyumunu 
ihlal edici nitelikte değilse işçinin iş sözleşmesinin feshi iyiniyet kuralla-
rına aykırıdır122. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Redfearn/İngiltere davası işçi-
nin siyasi faaliyetlerinin iş ilişkisine etkisinin değerlendirilmesi açısın-
dan önemlidir. Dava konusu olayda, yerel yönetimlere ulaşım hizmeti 
sağlayan özel bir şirkette otobüs şoförü olarak çalışan ve beyaz olan 
başvuran, genellikle Asya kökenli fiziksel veya zihinsel engelli çocuk ya 
da yetişkinlerin taşınmasından sorumludur.  Hakkında işi veya işyerin-
deki davranışları ile ilgili şikâyet olmadığı gibi, Asya kökenli üstü tara-
fından birinci sınıf çalışan ödülüne de aday gösterilmiştir. Bir gazetede 
başvuranın yerel seçimlerde BNP Partisi’nden aday olacağına ilişkin 
bir makale çıkmıştır. BNP sadece beyazların üye olabildiği bir partidir. 
Bunun üzerine işyerinde faaliyet gösteren sendika başvuranın çalıştı-
ğı işyerine bir uyarı yazısı yollamış ve gerekli önlemlerin alınması talep 

119  BAYSAL, s. 126.
120     Cour de Cass. 19 Mart 2013T. , 11-28845, www.courdecassation.fr. E. T. :12.05.2016.
121     Cour de Cass. 19 Mart 2013T. , 12-11690, www.courdecassation.fr. E. T. :12.05.2016.
122  SÜZEK, Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması s. 148.
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edilmiştir. Başvuran, yapılan seçimlerde BNP Partisi’nin yerel meclis 
üyesi seçilmiştir. Bunun üzerine de başvuranın çalıştığı şirket kendisini 
işten çıkarmıştır. Mahkeme, başvurunun 10. madde ışığında ancak 11. 
madde kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme 
kararda, Handyside kararına atıf yaparak 11. maddenin sadece mem-
nuniyetle karşılanan ya da zararsız ya da önemsiz olarak addedilen 
bilgi ve fikirler söz konusu olduğunda değil; aynı zamanda devlete ya 
da toplumun herhangi bir kesimine karşı kırıcı, şoke eden ve rahatsız 
eden, kırıcı görüşlere de uygulanacağını vurgulamış; ancak dava ko-
nusu olayda başvuranın siyasi görüşlerinin niteliğinin, BNP tarafından 
izlenen politikalar ve başvuranın bu parti adına meclis üyesi seçilmesi 
sonucunda kamu önünde bu politikalarla tanınmasının gözönünde tu-
tulmasının gerektiğini; ilerleyen dönemdeki işveren çıkarları da dikkate 
alındığında işverenin başvuranı işten çıkarmaya ilişkin meşru yararının 
kabul edilebilir olduğuna hükmetmiştir123.  Bu karardan da anlaşılacağı 
üzere, Mahkeme’nin çalışanın siyasi görüşü ve kamu nezdinde aleniyet 
kazanan siyasi faaliyetlerinin, işverenin çıkarları (yapılan işin niteliği, ça-
lışanın işi, müşteri/hizmet alan kitlesi, diğer çalışanların yapısal nitelikleri 
dikkate alınarak) ile çatıştığı durumlarda çalışanın işten çıkarılmasının 
Sözleşme’nin 10. ve 11.maddelerinin ihlali olarak değerlendirmeyeceği 
söylenebilecektir124.

SONUÇ

İnsanların serbestçe düşünce ve haberlere ulaşabilmesi, fikir edi-
nebilmesi, edindiği fikir ve kanaatlerden ötürü kınanmaması ve değişik 
vasıtalardan yararlanarak bu fikirleri serbestçe aktarabilmesi ve savu-
nabilmesi olarak tanımlanabilecek olan ifade özgürlüğü çok değişik şe-
killerde karşımıza çıkabilmektedir. Uluslararası belgelerin yanı sıra, Ana-
yasamızın 25. ve 26.maddelerinde düzenlenmiş olan ifade özgürlüğü, 
anayasal bir temel hak olarak, üçüncü kişiler üzerinde de etki göster-
mekte; bu anlamda, işyerinde işçilerin de belli sınırlamalar ve koşullar 
altında ifade özgürlüğüne sahip olduğu sonucuna varılabilmektedir. Do-
layısıyla, işçiler açısından işverene bağımlı olarak iş görmeleri Anaya-
sa ile tanınan temel hak ve özgürlüklerinden vazgeçmeleri anlamında 
gelmeyecek; işyerinin kapısından içeri girmekle söz konusu özgürlükler 

123     www. http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2012/1878.html. , E. T. :25.05.2016.
124    ÇETİN, E. : Çalışanların Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı, Düşünce ve İfade Özgürlükleri, 

İş hukukunda Güncel Sorunlar-5, Ankara, 2015, s.123. 
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son bulmayacaktır. Ancak her özgürlük gibi, ifade özgürlüğünün de sı-
nırları bulunmaktadır. Her şeyden önce, işçi, ifade özgürlüğünü işgör-
me borcunu yerine getirmesini engelleyecek şekilde kullanamayacaktır. 
Yine, işçinin sadakat borcu işçinin ifade özgürlüğünün bir diğer sınırını 
oluşturacaktır. 

İşyerinde işçinin ifade özgürlüğü hakkı, işçinin işe alınmasında, iş 
ilişkisinin devam süresince ve işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinde 
olmak üzere üç aşamada söz konusu olabilmektedir. Mahkeme kararla-
rına baktığımızda, işyerindeki ifade özgürlüğünün kullanılmasının, özel-
likle işçinin işvereni eleştirmesi, şikâyet etmesi ve işçinin siyasi, dini, 
tıbbi, sendikal ve benzeri görüşlerini açıklaması hallerinde tartışıldığı 
görülmüştür. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Fransız Yüksek 
Mahkemesi’nin kararları incelendiğinde, yargının işyerinde işçinin ifade 
özgürlüğünün sınırlanmasına ilişkin bir takım kriterler getirdiği, bununla 
birlikte Yargıtay kararlarında konunun derinlemesine tartışılmadığı, daha 
çok iş mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde sonuca ulaşıldığı gö-
rülmüştür. Ancak, işçinin işyerindeki ifade özgürlüğü hakkının iş hukuku 
mevzuatı hükümlerinin ötesine geçilerek anayasal bir temel hak olarak 
daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin yararlı olacağı görüşün-
deyiz. 
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Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Evet, Sezgi Hanımı özellikle tebliğinde 
birçok somut örnekler vermesi ve bu olaylara ilişkin yargı kararlarını 
burada aktarması tebliğini zenginleştirmiştir, biz de Sezgi Hanıma çok 
teşekkür ediyoruz, ama tartışılacak elbette konular var. Bu tartışmaya 
girmeden önce programa göre 15 dakika ara vereceğiz, 15 dakika son-
ra 12’ye 20 kala eğer tekrar başlayabilirsek programda pek aksaklık 
olmayacaktır. Teşekkür ederim tekrar.

SORU- CEVAP

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Geçmiş toplantılarda hocalarımız tarafın-
dan sık sık dile getirilen bir kavram: İkinci bir tebliğ, üçüncü bir tebliğ 
şekline de dönüşmemesi, mümkün olduğu kadar kısa olması, çünkü 
birçok kişi söz alabilir. Onu bilemiyorum şu anda kaç kişi söz alacak, 
kimler söz alacak, diğerlerinin de ifade özgürlüğünün sınırlanmaması 
gerekir bu alanda diye düşündüm. Önce kimler söz almak istiyor? İsim 
alacağım, ondan sonra da bunlara tek tek söz verip, her söz alan soru 
sormak isteyen kişiyle ilgili cevap hakkını Sezgi Hanıma vereceğim. Bir 
bayan, isminizi alabilir miyim? Buyurun. Şu anda 8 izleyici söz almak 
için yazdırdı isimlerini, tabii vaktimiz olursa diğer kişilere de söz verece-
ğim. Nafiye Hanım, buyurun.

NAFİYE DİKER (İstanbul Barosu)- Ben öncelikle Hocama örnekli 
sunumları için teşekkürler, örnekler kalıcı oluyor. Ben aslında hem bir 
soru, hem bir katkı gibi yarı yarıya, çünkü ben de başımdan geçen dos-
yamdaki bir örneklemelerle sormayı düşünüyorum. 25.2’ye göre işve-
ren vekili olarak bir karikatürün iş panosuna asılması nedeniyle işveren 
vekiline hakaretamiz veya rencide edici sözler olarak gördüğümüz bir 
olayda iş akdini haklı nedenle derhal feshettik. Müdür aynı zamanda 
ceza davası, hakaretten ceza davası açması istedi. İşçi işe iade davası 
açtı, işe iade davası yerel mahkemede reddedildi, Yargıtay onadı. Ha-
karetamiz söz olup olmadığı noktasında ceza yargılaması da oldukça 
sürtüşmeli geçti. Orada da yerel mahkeme mahkumiyet verdi, Yargıtay 
bozdu. Bu anlamda aslında ifade özgürlüğü sövme, hakaret noktasında 
ceza yargısıyla iş hukukundaki o işverene karşı yapılmış olması nokta-
sında birazcık böyle ben de çok çok tereddütlerde bulundum. Orada 
belki iş yargısı işverene karşı yapılmış bir şey kapsamında bakarken 
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ceza mahkemesi hakaretamiz bulmayabiliyor. Yani dediğim gibi belki 
görüş veya katkı olarak alabilirsiniz bunu, teşekkürler.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Hemen geçelim isterseniz, hemen ce-
vaplayalım. Yani daha aktüel oluyor.

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Tabii ki ceza mahkemesi ka-
rarlarının farklı olması mümkün, çünkü orada ceza, suç tanımı farklı oldu-
ğu için hakarette, farklı bir şekilde değerlendirilmesi mümkün. Tam olayı 
bilmiyorum, ama bir örnek vardı, ben de söyledim. Sanchez ve diğerleri 
davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında var. Aynı şekilde 
yine bir karikatür söz konusu, karikatürün içeriği çok önemli, ne şekilde 
ifade edilmiş orada, yapılan eleştiri, hiciv ne şekilde yapılmış, bir espri 
mi, yoksa bunun ötesinde hakarete mi giriyor, o değerlendirilmiş. Eğer 
yapılan değerlendirme sonucunda iş sözleşmesinin devamı işveren için 
çekilmeyecek boyuttaysa, aşırı bir durum varsa, o zaman sözleşmenin 
feshi mümkün tabii ki o nedenle 25/2’ye girebilir diye düşünüyorum.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Müsaade ederseniz bu ceza davalarıyla 
özel hukuk ilişkilerinde bu biliyorsunuz Sezgi Hanım da söyledi, unsur-
lar farklı, ama ceza mahkemesi hakaret derse özel hukuk mahkemeleri 
buna uymakla yükümlüdür. Yani sizde tam tersine olmuş.

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Ama değilse de uymak zo-
runda değil, değilse de iş mahkemesi buna göre karar vermek zorunda 
değil.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Kendi delilleri değerlendirir, kendi görü-
şüne göre karar verebilir. Evet sayın meslektaşım, buyurun Ahmet Se-
vimli.

Yrd. Doç. Dr. AHMET SEVİMLİ (Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi)- Öncelikle Sayın Hocama bu zor ve duyarlı konuda sunduğu tebliğ 
için teşekkür etmekle başlayayım. Sorum sunumla ilgili aklıma takılan bir 
mesele: Standarttır; bu tür konulardaki makale, kitap veya mahkeme ka-
rarlarına baktığımızda söz konusu olan dini ya da siyasi bir kurum ise işe 
alımda bu tür sorular sorabilir ve işçi adayının, çalışan adayının da doğ-
ru cevap vermek gibi bir yükümlülüğü vardır görüşünün savunulduğunu 
görürüz. Şu soruyu aklıma getiriyor benim bu: O zaman kendisini rijit 
şekilde seküler tanımlayan bir kurum - kamu kurumunda olmak zorunda 
değil- bu bağlamda sorular sorabilir mi? Kolayca istisnasız evet demek 
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zor bence bu soruya. Eski bir karardır, Avrupa İnsan Hakları komisyonu 
Kabul edilebilirlik kararıdır. Kara- Birleşik Krallığa karşı (Kara v. UK) diye 
geçer. Bir erkek çalışan var, kadın kıyafetleriyle dolaşıyor. Bu nedenle de 
sözleşmesi feshediliyor. Kararda işverenin toplumdaki izleniminin, özel-
likle halkla ve diğer organizasyonlarla temas halinde bulunan çalışan-
lardan, belirli giyim kurallarına uymalarının istenmesini haklı kılabilece-
ği sonucuna varılıyor. Acaba “işverenin toplumdaki izlenimi” kriteri dini 
ve siyasi kurumlar bakımından da kullanılabilir mi? Yani “dini bir kurum 
eğer toplum içinde ya da diğer organizasyonlara karşı kendisini temsil 
edecekse bu tür bir soruyu sorduğunda alacağı cevabın doğru olması 
gerekir, ama bu nitelikte değilse, örneğin bir temizlik işçisiyse, bu soru-
lara işçi doğru cevap vermek zorunda değildir” diyebilir miyiz? Aklıma 
takıldı, tartışılsın istedim. Teşekkür ederim. 

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Baran Güneş, hemen arkasından geliyor-
dunuz zaten, birlikte cevaplayabilirsiniz.

BARAN GÜNEŞ- Aslında benim de ifade etmek istediğim şeyler-
di. Şimdi bu aslında dini ve siyasi meselelerde sorulan sorulara cevap 
verme yükümlülüğü var, ama örneğin bir siyasi partinin binasına bir işçi 
alınacaksa, bu da bunda da geçerli midir? Yani alınırken o kişinin işçi 
alınacak, atıyorum çaycı alınacak kişinin siyasi görüşü sorulabilecek 
midir veya sorulduğu zaman bu dini ve siyasi meseleler süreklilik arz 
eden şeyler değil. İnsanlar dinlerini ve siyasi görüşlerini değiştirebilir. 
Değiştirdiği zaman bu yine bir sebep olabilecek midir fesih için? Bun-
lardı aslında sorum, bir tane daha var, ama isterseniz daha sonra tekrar.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Sorun, hemen arkasından çünkü sizin.

BARAN GÜNEŞ- Bir de bu aslında eleştiri özgürlüğü aynı zamanda 
suç işleme özgürlüğü olarak da yorumlanabilir mi dışarıda? Örneğin, 
bir işyerinde çalışan kişi dışarıda adi bir suç işliyor, yani hakaret suçu 
işliyor örneğin, bu bir fesih sebebi olarak değerlendirilebiliyor mu acaba 
o işyeri bakımından?

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Biraz açar mısınız, ben anlayamadım, siz 
anladınız mı? Dışarıda kime karşı hakaret ediyor?

BARAN GÜNEŞ- Herhangi biriyle ilgili, yani bu suç işleme özgürlü-
ğü, ifade özgürlüğüyle ilgili bir suç işlemeden kastım. Bu işyerinde nasıl 
değerlendirilebilir, bununla ilgili karar alınabilir mi mesela?
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Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Dini, siyasi kurum, dini dü-
şüncenin işe alımındaki etkisi veya daha sonra bunun ortaya çıkmasıyla 
ilgili bir karar söyledim, Redfearn/İngiltere kararı. Orada diyor ki bu aşı-
rı uçta bir partiden meclis üyesi olmasına ilişkin işyerinin dışarıda ne 
şekilde tanıtılacağı, bu çalışanın işyerinin dışarıdaki görünümüne nasıl 
etki edeceği, çünkü orada Asyalılarla çalışan bir şirket var ve dolayısıy-
la o kişinin işyeri itibarına ne ölçüde etki edebileceği düşünüldüğünde 
yapılabilecek sınırlamanın haklı olabileceğini söylüyor. Sizde de yanıl-
mıyorsam belli bir oranda eğer böyle bir durum varsa, bunun etkili ola-
bileceğini düşünüyorum ben, ama öte yandan işe alırken seküler kurum 
dediniz, yani çok uç bir şey olacak, ama Papa’ya danışman alacağınız 
zaman onun dinini belki sormanız mümkün olabilecektir diye düşünü-
yorum. Ama bir temizlik işçisinin, çaycının siyasi görüşünün ya da dini 
görüşünün ne olduğunun sorulmasının çok yerinde olmayacağını dü-
şünüyorum. Siyasi parti örneğine değindiğinizde bir siyasi partinin işte 
yöneticisine sekreter alınacaksa diyelim örnek olarak, ona sorulabilece-
ğini düşünüyorum. 

Tutuklama haline ilişkin şartlar uyuyorsa 25. maddede zaten düzen-
leme var. İşyerti dışında işlenen suça ilişkin, ama böyle bir suçun işye-
rine etkisine bakmak gerekiyor tabii ki. Yani işyerinde düz işçi olarak 
çalışan bir kişinin sırf dışarıda ifade özgürlüğünü kullandığı için alınan 
cezadan işyeri içindeki barışı etkilemiyorsa iş ilişkisinin de etkilenme-
mesi gerekiyor diye düşünüyorum.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Evet, kusura bakmayın, ben söz alıyo-
rum, ama başkan olarak böyle yetkiyi kendime verdim. Şimdi bu Alman-
ya’da tendenzbetrieb dedikleri, yani belirli fikirleri savunan işyerlerinde, 
organizasyonlarda, kurumlarda özellikle işçi alımlarında sorulara işçile-
rin daha özenli bir cevap vermesi isteniyor. Almanya’da bu kurumların 
başında dini kurumlar ve siyasi partiler geliyor. Dolayısıyla buralara alı-
nacak bir kişinin hangi siyasi görüşte olduğu veya hangi dine mensup 
olduğu soruları daha işe girerken sorulabilir ve bunlara doğru cevap 
vermesi istenir, ama diğer kurumlardaki bu cevapların işiyle doğrudan 
ilgiliyse ancak sorabiliyorsunuz, onun dışındaki sorulara Sezgi Hanım 
tebliğinde bir ölçüde değindi, doğru cevap vermeyebilir, cevapsız bıra-
kır. Eğer bir yazılı bir belgeyse, ona herhangi bir şekilde yazmaz, ama 
bu tereddüt yaratır diye yanlışsa cevap verebilir diyorlar. Bunları beyaz 
yalan olarak söylüyorlar. Bunların herhangi bir şekilde iş ilişkisine etkisi 
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olmaması gerekir ileride söyleniyor, ama Almanya’da da tartışılan benim 
bildiğim kadarıyla husus bu tür tendenzbetrieblerde bu tür sorular kime 
karşı, yani nereye kadar inecek sorusunda sizin o söylediğiniz çaycı 
örneği güzel bir örnek. Burada onun siyasi görüşü hiç etkisi olmaz, ama 
o çaycı çıkar da siyasi partiyle ilgili herhangi bir açıklama yaparsa, o 
takdirde buna müsaade edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Kusura 
bakmayın, bilmiyorum, tartışıyoruz, fikir jimnastiği oluyor. Burada konu-
ları açmamız lazım. Mahmut Bey, sizin sorunuzu alalım.

Av. MAHMUT BEYLEM- Teşekkürler, öncelikle Hocama değerli su-
numundan dolayı teşekkür ediyorum. Benim iki sorum olacak. Birincisi 
şu: 18. maddede 6 adet neden geçersiz fesih nedeni olarak sayılmış. 
Bunlardan biri de “işçinin kendisi veya bir başka işçi tarafından açılmış, 
şikâyet üzerine açılan idari veya adli takibata katılması nedeniyle iş akdi 
feshedilemez” diyor. Acaba burada işçinin diğer bir işçinin açtığı dava-
da veya Bakanlık müfettişinin soruşturmasında işveren aleyhine tanıklığı 
ifade özgürlüğünün iş hukukundaki normatif bir yansıması olarak düşü-
nülebilir mi? Birinci sorum bu, ikinci sorum da: Hepimizce malum, Türki-
ye’deki işverenlerin birçoğu işçiye verdiği ücreti iki ayrı bordroda düzen-
liyor. Biri bankaya ve sgk’ya bildirimlere ilişkin bir bordro düzenliyor, biri 
de ikinci bir bordro gerçek ücreti yansıtan. Acaba işçinin eline geçirdiği 
ikincil bordrolar olabilir veya çalışma koşullarına, işe giriş-çıkışta ayrı 
bir gümrük çalışma süresi içerisinde çalışmayı içeren bir belge imza-
latılır. Fakat bunun daha da üzerinde çalıştığına dair başka bir belgeler 
olabilir. Bu belgeleri işyeri dışında herhangi bir şekilde çıkartması bilgi 
uçurma olarak değerlendirilebilir mi? Teşekkür ederim.

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Diğer bir işçi aleyhine açtı-
ğı davada tanıdık ifade özgürlüğünün yansıması mıdır? Söylenebilir. Bu 
durum tanıklık eden işçinin iş sözleşmesinin feshinde gündeme geliyor 
genellikle, bu nedenle sözleşme feshedilebilir mi, edilemez mi, fesih 
hakkının kötüye kullanılması mıdır, değil midir diye açıkçası ifade öz-
gürlüğü kapsamında hiç düşünmemiştim olup olamayacağını bunun, 
ama söylenebilir. Tabii ki her türlü her düşüncesini açıklıkla her yerde 
söyleyebileceğini, işyeri içinde değil, işyeri dışında da söyleyebilece-
ğini dikkate aldığımızda işyeri ile ilgili tanıklık etmesi, bu anlamda ifade 
özgürlüğünü kullanması mümkün. Asıl ücrete ilişkin görünürde resmi 
kurumlara verilen kayıtların farklı olması, ama aslında mevcut fiili duru-
mu gösteren diğer bir kayıtların olması durumunda da bilgi uçurmanın 
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olup olmayacağı değerlendirilebilir. Bilgi uçurmada daha çok kamu dü-
zeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı gibi esaslar dikkate alınıyor. Açıkça-
sı toplumu ilgilendiren, o olayın üçüncü kişiler, diğer kişiler üzerindeki 
etkisini ilgilendiren konularda bilgi uçurma daha çok kabul ediliyor. Bu 
işyeri düzenine ilişkin işyerinin kendi işleyişiyle ilgili bir durum, o yüzden 
bunu ben teknik olarak bilgi uçurma olarak değerlendiremeyeceğim. 
Öyle düşünüyorum.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Peki, Osman Bey, buyurun.

Av. OSMAN ÜNAL (Adana Barosu)- Sayın Hocama teşekkür ediyo-
rum. Pek fazla dinlemeye alışık olmadığımız bir konu, o bakımdan ilgiyle 
izledim, teşekkür ediyorum.

Efendim, benim soracağım konu otel, lokanta işkolunda sakal, bıyık, 
saç uzatması gibi konular yasaklandı diyelim. Yani bu ifade özgürlü-
ğüne bir müdahale midir? Birçoğunun buna uyması halinde bir kişinin 
uymaması, ısrarla uymaması, uyarıları da dikkate almaması sonuçta he-
nüz herhangi bir işlem yok, ama olası bir iş sözleşmesinin sona ermesi 
acaba talimatlara uymama mıdır, geçerli sebep midir, haklı sebep midir, 
sayılabilir mi? Bu yönden değerlendirilirse memnun olacağım. Teşekkür 
ederim. 

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Teşekkür ederim. Bu İngilte-
re’de hemşireye ilişkin bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından 
bahsetmiştim. Orada bir genel düzenleme vardı bu tip çalışanlar için, 
o çalışanlara ilişkin yönelik kurallardan biri de kendi sağlığı için kişinin, 
o çalışan hemşirenin o takıyı takmaması, yani o kolyeyi takmaması var-
dı. Şimdi bildiğim kadarıyla otel, restoran gibi yerlerde yanılmıyorsam 
Hıfzıssıhha Kanununda düzenleme var. Yani denetimden geçiyorlar. O 
yüzden de bu kişilerin sakal bırakmaması, saç tıraşı olması, başlarına 
belli şeyler takması genel sağlık, hijyen kuralları açısından söz konu-
su olan bir durum, bu nedenle de ben görüşlerim çerçevesinde buna 
uymuyorum demek, bunu ifade özgürlüğünün kullanılması olarak kabul 
etmek mümkün değil orada, özgürlüğün ihlali olarak da değerlendir-
memek gerekiyor. Eğer talimatlara uymuyorsa da, o zaman evet, fesih 
gündeme gelebilir.

SALONDAN- Fesih şekli?

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Yargıtay çok dar yorumladığı 
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için haklı nedenle fesih hallerini, en azından geçerli nedenle feshedi-
lebilir denebilir. Öte yandan, kanaatimce kamu sağlığını ilgilendiren bir 
durum için kanunda düzenleme var. O nedenle de buna aykırı bir tali-
mata rağmen yapmamakta ısrar etmesi haklı neden olarak dikkate de 
alınabilir.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Evet, ben de Almanya’dan bir örnek ve-
reyim, Alman Mahkemesinden örnek vereyim. Bir alışveriş merkezinde 
kasiyer olarak çalışan bir Müslüman kadının türban takması nedeniyle 
sözleşmesi geçerli nedenle feshedilmiş ve buna karşı kadın işçinin aç-
tığı işe iade davasında Federal Mahkeme kadını haklı görmüş. Orada-
ki incelenen konu şu: Bu ifade özgürlüğü çerçevesinde değil, türban 
takmasının işini engelleyen, engelleyici bir durum değildir. Salt türban 
takmasıyla sözleşmesini feshetmesi, işverenin bunun Müslüman olduğu 
ve imajını kötülediği kanaatindedir. Halbuki geçerli nedenle feshede-
bilmesi için ölçülülük ilkesi geçerlidir. Yani yaptığı işle kıyafeti arasında 
herhangi bir şekilde ilişki yok diyor. Sezgi Hanım da söylediği o, eğer 
hijyenik açıdan böyle bir sakal bırakmamak, bir kep giyme gibi sorunlar 
söz konusu değilse, bunun siz sakal bırakıyor ya da sakalı şöyle bırakı-
yorsunuz şeklindeki bir müdahalesi ne geçerli fesihtir, ne de haklı ne-
denle fesihtir. Ben bu açıdan böyle bir açıklama gereğini duydum. Çün-
kü Alman Federal İş Mahkemesinin de bu yönde verdiği bir kararı var. O 
karar türban takmayla ilgili, kamuda türban takmayla ilgili Almanya’da, 
Fransa’daki hararetli tartışmaların olduğu dönemde verilmiş bir karar. 

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- 2002 yılında Hocam, var be-
nim tebliğimde, 2002 yılında bir karar bu, Alman Federal İş Mahkemesi 
kararı.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Siz herhangi bir söz almak istiyorsunuz 
sürekli, bu arada vereyim. Eğer kayıtlara geçiyorsa lütfen yalnız adınızı 
da söyleyin ki basılıyor galiba değil mi bu tebliğler daha sonra?

Yrd. Doç. Dr. AHMET SEVİMLİ- Usule aykırı, farkındayım, izin ver-
diğiniz için çok teşekkür ederim. İş sağlığı ve güvenliği söz konusu ol-
duğunda akan sular duruyor, ama gerçekten iş sağlığı ve güvenliği için 
yapılacak başka bir önlem işçiyi daha az rahatsız edecek, daha az hak 
ihlali tartışması açabilecek bir önlem varsa, bunun uygulanması gere-
kiyor. Yani hijyen başka şekilde sağlanabiliyorsa, örneğin keple, uzun 
saçla ya da bir maske takılarak yüze karşı, bunu uygulamayı kabul edi-
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yorsa işçi bunun uygulanması lazım. Şu örnek vardır: Hemen kısaca Bri-
tanya Birleşik Krallık. İşçi değil, ama önemli bir örnektir bu konuyla ilgili, 
Sih erkekleri motosiklete binerken kask takamıyorlar. Çünkü hayatları 
boyunca saçlarını kestirmedikleri için çok büyük bir -ona da türban de-
niliyor- türban takıyorlar ve polis sürekli bunlara trafikte ceza kesiyor. En 
sonunda yüksek mahkemeye geliyor karar, hatırladığım kadarıyla İngil-
tere içi ulusal bir karardı. Yüksek mahkeme bu taktıkları büyük türbanın 
kaskla aynı fonksiyonu görebileceği nedeniyle o erkekler bakımından 
kask takma zorunluluğu yoktur. Çünkü kafalarındaki bu büyük türban 
yine darbelere karşı korur diye karar veriyor. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Biz teşekkür ediyoruz. Osman Bey, bir 
soru bakın kaç kişiyi meşgul ediyor, ama doğru bir şey. Halil Ormanoğ-
lu, buyurun.

Av. HALİL ORMANOĞLU (İstanbul Barosu)- Öncelikle Sayın Ho-
camıza akıcı ve doyurucu tebliğinden dolayı çok yararlandık, teşekkür 
ediyorum. Hocam, sosyal paylaşım siteleriyle ilgili son zamanlarda uy-
gulamada sorunlar yaşıyoruz. Örneğin, Facebook’ta bir profesyonel 
spor kulübü çalışanı gene çaycı bir paylaşımda bulunuyor ve herkese 
açık yaptığı paylaşım, 5 ay ücretlerini alamıyorlar. Malumunuz spor ku-
lüpleri zaman zaman mali krizler yaşıyorlar sık sık, aslında İş Kanununun 
34. maddesine göre iş görme borcundan kaçınma hakkı var, onu kul-
lanmıyor. Efendim, fesih hakkı var, onu da kullanmıyor. Fakat paylaşım 
sitesinde “yüzlerine tükürüyoruz yöneticilerin, ama yarabbi şükür diyor-
lar. Zaten bu kulüp böyle” şeklinde bir cümle paylaşıyor. Biz bu cümleyi 
nasıl değerlendireceğiz, ifade özgürlüğü içinde değerlendirebilir miyiz, 
yoksa İş Kanunu 25/2 çerçevesinde mi değerlendireceğiz? Teşekkür 
ederim Hocam. 

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Teşekkür ediyorum. İnter-
net paylaşımları sorunlu bir konu. İşveren işyerinde internet kullanımına 
müdahalesi konusunda da tabii belli konular var. Şimdi burada hakaret 
içerip içermediğine bakmak gerekiyor tabii ki, ama yüzlerine tükürmek, 
vesaire gibi sözlerin haklı neden ağırlığında olmasa bile en azından ge-
çerli neden diye düşünülmesi mümkün. O yüzden feshe konu olabilir, 
ama şöyle bir şey var: Tabii burada o delil nasıl elde edilecek, o Facebo-
ok adresindeki paylaşım hukuka uygun mu elde edilecek, edilmeyecek 
mi, o nasıl aktarılacak gibi başka sorunlar var. Özellikle bu e-postaların 
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ve internet paylaşım sitelerindeki açıklamaların ifade özgürlüğü çerçe-
vesinde düşünülmesi mümkün ancak bunların hakaretamiz sözler olup 
olmadığının da bunların dava dosyalarına ne şekilde sunulabileceği ko-
nusunun değerlenmesi gerekiyor ayrıca, çünkü onlar, o profiller gizli. 
Böyle olunca kişilik haklarını ihlal olabilir mi, olamaz mı, paylaşımın ör-
nekleri nasıl alınacak bu tip tartışmalar da var.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Peki, diğer bir söz almak isteyen yine 
meslektaşımız Sayın İbrahim Subaşı, buyurun.

Doç. Dr. İBRAHİM SUBAŞI (Marmara Üniversitesi)- Hocama teb-
liği için çok teşekkür ediyorum. Ben Türk Hava Yollarından bahsettiniz, 
tabii bu Türk Hava Yolları çok tartışılan bir konu, çok zaman tartışıldı, 
kararlar da çıktı. Sizin düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Özellikle bunu 
nasıl görüyorsunuz? Yani bu bir yasadışı grev mi bakıyorsunuz, yasadışı 
bir eylem midir, demokratik bir hak mıdır, ifade özgürlüğü çerçevesinde 
bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Türk Hava Yollarının özellikle 
uzun bir grevi, yaklaşık bir güne yaklaşan bir eylem, özellikle çok büyük 
bir zarar söz konusu, prestij kaybı söz konusu.

SALONDAN- Eğer batardı prestij kaybı, öyle bir şey olsaydı, kusura 
bakma müdahaleme.

Doç. Dr. İBRAHİM SUBAŞI (Marmara Üniversitesi)- Tabii marka 
olmuş bir kurum, özellikle Türkiye açısından marka olmuş bir kurum ol-
duğu için bunun da özellikle Türkiye açısından değerlendirilmesinin, 
Hocam bu konuda ne düşünüyor, nasıl değerlendiriyorsunuz bu ifade 
özgürlüğü çerçevesinde? Onu özellikle belirtmek istiyorum. Diğer ta-
raftan her doğru her yerde söylenebilir mi? İşçi doğru bile olsa işyerin-
de dışarıda doğru olan her şeyi söyleyebilir mi, bunun sınırlarına nasıl 
bakacağız? Çünkü gerçekten ifade özgürlüğüyle ölçülülük ilkesini nasıl 
bağdaştıracağız, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyorum.

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Ben teşekkür ederim. Şimdi 
Türk Hava Yolları konusunda sizin de dikkatinizi çekmiş, özellikle çok 
net bir yorum yapmaktan kaçındım. Neden? Çünkü konu zaten defa-
larca tartışıldı, benim konumda toplu eylem değil de, toplu eylemlerin 
ifade özgürlüğü olup olmadığına ilişkin. Benim görüşüme göre bu bir 
toplu eylemdir. Siyasi bir grevden bahsedilmesinin mümkün olmayaca-
ğını düşünüyorum, daha çok mesleki amaçlı bir eylem olduğunu düşü-
nüyorum. Fakat 21 saat sürmesi ve belli kayıpların olması söz konusu, 
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çünkü yolcular gidemedi, uçaklar kalkamadı, vesaire çok büyük kayıp-
lar var. Değerlendirilmesi zor, ama öte yandan da sonuçlar bakımından 
baktığınız zaman yapılan eylemin dayandığı neden havacılıkta grevin 
tamamen yasaklanmasına yönelik bir düzenlemeye karşılık yapılmış bir 
eylem. Benim açıkçası gönlüm, kanaatimi sorduğunuz için söylüyorum, 
bunun kanun dışı grev olarak vicdani olarak en azından tanımlamaktan 
kaçınıyorum. Dediğim gibi bu tip eylemlerde meydana gelebilecek za-
rarın katlanılıp olup olamayacağı, süresi, bütün bunların ölçülülük ilkesi 
dahilinde elbette ki değerlendirilmesi gerekiyor.

Diğer soru da her gerçeği açıklamak ifade özgürlüğü mü? Her ger-
çekten kastınız ne olduğundan çok emin olamadım. Nasıl ifade ettiği 
önemli işçinin bunu, hakaret mi ediyor, nerede ne şekilde kullanıyor, 
bunu sık sık mı dile getiriyor, bu artık işyeri barışını mı bozuyor, işyerinde 
huzursuzluğa mı neden oluyor, dışarıda bunu söylemesi işverenin itiba-
rını mı zedeliyor, bütün bunlara bakılması gerekiyor. Her doğruyu her 
ortamda farklı şekillerde söylemeniz mümkün. Nasıl söylediniz, nerede 
söylediniz, ne şekilde ifade ettiniz, ne sıklıkla söylediniz, hepsi önem 
taşıyor bence, tek bir şey söylemek mümkün değil bu konuda.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Evet, vereceğim, ama bu Türk Hava Yol-
larıyla ilgili konu elbette burada çözülemez. Çok kapsamlı, geniş ele 
alınır. Yargıtay kararları var biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi kararları 
var. Bana göre sona ermiş, bitmiş bir prosedür de değil, devam etmesi 
yeniden yargılama kararı aldığına göre, ancak 22. Hukuk Dairesinin ge-
rekçesi: Bu bir yasadışı grevdir. Gerekçesine ben baktığımda diyor ki: 
“Sendika bu eylem dışında başka şekilde haklarını savunabilirdi”, değil 
mi?

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Evet, son çare olma ilkesi.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Son çare olma ilkesini kabul etmiyor, ama 
olayların gelişmesine bakıyorsunuz. Sendikaların siyasetle uğraşması 
yasak deniliyor, ama siyasetçiler sendikalarla uğraşıyorlar. Başta işko-
lunu değiştirmeye çalıştılar. Yani Türk Hava Yollarında işkolu değişikliği 
yapıldı. Buna muvaffak olmayınca bu sefer yasa çıkararak havacılık iş-
kolunda -ki dünyanın hiçbir yerinde yok- grevi yasaklamaya çalıştılar.

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Ondan önce de Hocam, top-
lu sözleşme sürecinde de bayağı sorunlar çıktı.
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Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Orada var, o tamam, o süreyi uzatıyor, o 
kadar şey yapmıyorum, ayrıntıya girmiyorum. Bu düzenlemeyi de torba 
yasa içerisine koyup çıkarmaya çalışıyorlar. Sendika birkaç defa komis-
yon aşamasında siyasi partilere grup başkanlarıyla gidiyor, konuşuyor. 
Fakat tabii sonuç alamıyor. Şimdi burada acaba ölçülülük ilkesini nerede 
uygulayacaksınız, nereye kadar sendika gidecek ki bu eylemi yapma-
yacaksın diyeceksiniz? Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla Yargıtay 
bazı gerekçelerini gerekçe olsun diye koyuyor. Yani olayların gelişimine 
bakmadan gerekçe olarak koyuyor. 

SALONDAN- … (101.06)

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- O ismi ben koymadım, ama olabilir, güzel 
bir şey. Bunu birçok yerde maalesef Anayasa hukuku, Anayasa Mahke-
mesi de veriyor. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi bu 6356 sayılı Kanu-
nun bazı maddelerinin iptali için açılan davalarda Anayasaya aykırılık 
başvurularında istediği zaman uluslararası temel hak ve özgürlüklerle 
ilgili sözleşmelere atıf yaparak bozuyor, ama istemediği bir zaman, me-
sela işkolu sendikalarının kurulması konusunda, yasaklanması konusun-
da bu sefer bakmıyor ona, ben özellikle okudum. “İlişkisi yoktur” diyor, o 
kadar, kesiyor. Niye ilişkisi yok? Aynı 87 sayılı sözleşmeye, 98 sayılı söz-
leşmeye bakarak biraz önce bir karar vermişsin, aynı hükümler 87’de 
var, orada var, ona bir karar vermiyorsun. Yani burada bana göre Türk 
Hava Yollarının yaptığı eylem hem süre açısından -ki tabii zarar olacak, 
hiçbir zarar olmayacak bir şey değil, zaten amaç o, zarar vererek ka-
muoyunda belirli bir etki yaratmak, tepki yaratmak- ve verdiği zarar açı-
sından bunun grev olarak değil, çok söylenen söz doğru mudur, değil 
midir, o da tartışılabilir, toplu eylem olarak, daha doğrusu toplantı hakkı 
ifade özgürlüğünün bir gereği olarak değerlendirilmesinin daha doğru 
olacağı kanısındayım. Aynı konuda zannedersem Engin Hoca, buyurun.

Prof. Dr. MURAT ENGİN- Sizin açıklamalarınızdan sonra çok konuş-
mama gerek kalmadı zaten, iki şeyi kısaca söyleyeyim. Ülkeye prestij 
kazandıracak veya kaybettirecek konuyu biz yanlış genel olarak, sade-
ce meslektaşıma, arkadaşıma cevap vermek için veya aksini söyleme-
yeceğim, ama böyle bir algı var. Efendim, Türk Hava Yolları milli kurum-
muş, zarar etmemeli, prestij kaybederiz. İçinde bulunmaya çalıştığımız 
dünyada, birkaç dünya var, bizim resmi olarak içinde bulunmaya çalış-
tığımız dünyada toplu eylem hakkı ve bir şirkette bunun kullanılabilmesi 
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prestij kaybettiren bir durum değil, prestij kazandıran bir durum. Aksi 
takdirde eğer Fransa’nın şimdi prestij kaybından iflas etmiş olması la-
zımdı. Adamlarda bugün de grev var ya da toplu eylem var ve önümüz-
deki planına baktım, pilotlar yapıyor bu sefer, bizde mesela Türk Hava 
Yolları grevine pilotlar katılmamıştı. 

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Yer hizmetleri.

Prof. Dr. MURAT ENGİN- Uçucu personel, pilotlar doğrudan doğru-
ya katılıyor. Şöyle bir yöntem izlediklerini görüyorum onu takip ettiğim-
de: İki gün eylem yapıyor, üç gün uçuşlar var, sonuç alamazsa üç gün 
eylem yapıyor, iki gün uçuş var, sonra dört gün eylem yapıyor. Bu nedir? 
Bu bir mücadele, parlamentodan bir yasa çıkartılmaya çalışılıyor. Buna 
karşı olan işçiler de bu yasanın, bu bir siyasi mücadele, ifade özgürlüğü 
de zaten doğrudan doğruya bununla ilgili, ifade özgürlüğü siyasi mü-
cadelenin, siyasi amaçların, demokratik toplumdaki siyasi amaçların en 
önemli, en temel özgürlüğüdür. Bizde siyaseti sadece siyasetçi yapar 
anlaşılıyor. Hayır, siyaset hayatımızın her alanında var. Şu anda burada 
siyaset yapıyoruz, hukuk siyaseti üzerine konuşuyoruz. Amacımız ne? 
Yargıyı, yani yasama, yürütme, yargıyı etkilemek, bu sempozyumların 
amacı o. İkincisi, o kararlarda ölçülülük ilkesini bizim Yargıtayımız tam 
anlamadı, zamana bakıyorlar. Bir acil servis hekiminin, hemşiresinin za-
man somut olaya göre evet, önemlidir tabii, zaman ölçülülük ilkesinde 
dikkate alınması gereken kıstaslardan biridir. Mesela, acil serviste çalı-
şan bir hekimin ve acil servis personelinin bir dakika bile toplu eylem 
yapmaya hakkı yoktur işin niteliği gereği, ama biraz önce verdiğim o 
örnekte eğer Fransa örneğinde olduğu gibi ve somut olayın özellikle-
ri çerçevesinde Türk Hava Yolları veya başka bir alanda belli bir süre 
yayılarak sesini duyurmak, engel yaratmak, karşı taraf için engel yarat-
mak, bunun tek ölçüsü zamandır. Efendim, şey 21 saat sürmüş, kaç 
saat sürseydi ölçülü olacaktı? İki saat mı, 5 saat mi, 18 saat mi? İkincisi, 
bir Yargıtay üyelerinden böyle bir toplandı, dedi ki: “İşte efendim, önem-
li insanlar önemli uçuşlarını kaçırdılar” Hadi bunun üzerinde çok fazla 
önemli insanlar, önemli uçuşlar, işleri güçleri varmış. O adamların da 
işleri güçleri var, işçilerin de bir hakkı var. Sonuç olarak zaten ifade öz-
gürlüğünün temeli nasıl ifade özgürlüğü toplumu rahatsız edici ifadeler 
de bu özgürlük içindeyse, toplu eylem de tıpkı bunun gibi işvereni yasa 
koyucuyu veya toplumu rahatsız etme amacını ya da bu bir yan sonuç, 
özgürlük kullanımı belli rahatsızlıklar yaratacaktır. Rahatsızlık yaratma-
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yan özgürlük kullanımı da hemen hemen yoktur zaten. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Son söz almak isteyen Nejat Bey arkada.

Av. NEJAT ŞEN (İstanbul Barosu)- Ben tebliğinden ötürü Sayın Ho-
cama teşekkür ediyorum. Benim iki sorum olacak hakkın niteliği ve kul-
lanılması açısından daha çok, biliyorsunuz gündemde bir İş Mahkeme-
leri Kanun Taslağı var. İki hafta kadar önce yanlış hatırlamıyorsam Kübra 
Doğan Yenisey’in bir tebliğinde bu taslakta getirilen düzenlemenin işçi-
lerin bazı temel haklarını, Anayasadan ve yasalardan kaynaklanan bazı 
temel haklarının pazarlık konusu haline getirebileceği görüşü savunul-
muştu. Acaba ifade özgürlüğünü hukuki çerçevesi içinde kullanan bir 
işçinin işten çıkarılması veya başka türlü bir haksızlığa uğraması halinde 
bu hakkın yeni düzenleme çerçevesinde arabuluculuğa intikali sizce bir 
pazarlık konusu edilmeye yol açar mı, böyle bir zarara yol açar mı?

İkinci sorum: Biliyorsunuz ifade özgürlüğünün kullanılması bir yerde 
işçiyi işvereni yönetim hakkıyla karşı karşıya getiriyor. Çatışan alanlar 
söz konusu. Yanlış hatırlamıyorsam Fransız hukukunda İşyeri Anayasası 
diye bir müessese var, yani bizdeki işyeri yönetmeliği orada İşyeri Ana-
yasası olarak görülüyor ve devlet denetimine tabi. Tabii belli işyerlerinde 
daha işe girerken siz bunu imzalayarak giriyorsunuz. İşte şundan haberi 
var, bunu tebellüğ ettim falan filan. Acaba olması gereken hukuk açısın-
dan oradaki gibi, Fransız düzenlemesindeki gibi -yanılıyorsam buradaki 
hocalarım beni düzeltsinler, öyle bir şey yok veya ortadan kalktı desin-
ler- oradaki gibi devlet denetlemesi, yani müfettiş denetlemesi öngörü-
lebilir mi? Belki fazla iyimser bir beklenti olacak, ama o konuda hakkın 
korunması açısından.

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Devlet neyi denetlesin diyor-
sunuz, iç yönetmeliği mi?

Av. NEJAT ŞEN- İç yönetmeliği, evet.

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Teşekkür ederim. İş Mahke-
meleri Kanun Taslağı dün zaten konuşuldu. Talat Hocamız konuyu de-
ğerlendirdi. Özellikle bu pazarlık konusu olabilir mi, olamaz mı mesele-
si, zorunlu olarak gidilmesi öngörülüyor. Taslağın taslağı ayrıca, zorunlu 
olarak gidilmesi gerekiyor. Yani orada bir ayrım yok işe iade davaları için 
şu ya da bu nedenle gidilsin-gidilmesin gibi bir ayrım yok. Eğer bunun 
bir pazarlık konusu olduğu düşünülüyorsa, her şey için bir pazarlık söz 
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konusu olabilir belki de, iç yönetmelikler bakımından ben Fransız huku-
kunda İşyeri Anayasası konusunu hiç incelemedim, devlet incelemesi 
var mı, yok mu bilmiyorum. O yüzden bir yorum yapmam doğru olmaz 
diye düşünüyorum.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Evet, bitti, fakat biraz vaktimiz var, size de 
söz verebilirim. Peki, lütfen adınızı söyleyin, ondan sonra söz alın.

TUĞÇE KAVLAKOĞLU (İstanbul Barosu)- Teşekkür ederim söz 
verdiğiniz için, Hocama da tebliğ için teşekkür ederim. Şimdi meslek-
taşları e-posta deyince birden aklıma geldi, sizin fikrinizi öğrenmek is-
tiyorum. Anayasa Mahkemesinin mart ayında zannediyorum bir kararı 
çıktı şirketlerin işçilerin şirket e-postalarını okumasıyla ilgili, bu sizce 
işçilerin ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bir karar değil mi Anayasa Mah-
kemesi tarafından, ileride de bununla ilgili sorunlar çıkabilir mi? Bunu 
merak ediyorum.

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Teşekkür ediyorum. Benim 
konuyla ilgili makalem var “işverenin işyerindeki internet kullanımına 
müdahalesi” diye, orada şöyle bir sonuca varmıştım: Eğer önceden 
bildirim yaptıysa işveren, yani kararda da öyle yanılmıyorsam, işveren 
diyor ki: “Bir iç yönetmelik var, denetleyebilirim senin e-postalarını” söz-
leşmede ya da iç yönetmelikte, ama önceden bildirimde bulunuyor. Di-
yor ki: “Bu e-postaların içeriği denetime tabidir” Bu durumda denetleye-
bileceğini düşünüyorum ben, çünkü işçi muvafakat vermiş e-postanın 
denetlenmesine, ama onun dışında bazı yargıya konu olmuş olaylarda 
da görüyorum, e-postalar dosya içerisine konuluyor. Fakat herhangi bir 
şekilde işçinin onayı yok, ama buna rağmen mahkemeler o e-postaların 
hukuken geçerli bir delil olup olmadığını hiçbir şekilde değerlendirme-
den dikkate alıyor. Kanaatimce hukuka aykırı elde edilmiş delil olarak 
değerlendirilmeliler. Zira işçinin kişilik haklarına saldırı var. Eğer muva-
fakat etmediyse denetlenmesine, ama kararda sözleşmeyle önceden 
muvafakati var. 

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Müsaade eder misiniz, daha fazla uza-
masın için söylüyorum. Öğleden sonra buradaysanız zannedersem İlke 
Hanımın konusu kişisel verilerin korunmasıyla ilgili, orada daha geniş 
bilgi edinebilirsiniz, tartışılabilir. Burada keseyim ben, siz buyurun.

Av. ÖZLEM KENAN (Adana Barosu)- Hocam, ben çok spesifik bir 
soru yöneltmek istiyorum. Vergi Usul Kanunu gereğince özellikle mali-
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yede muhbirlik sistemi adı altında bir sistem var ve kamu düzenini il-
gilendiren vergi kaçırma ya da vergiyle ilgili sorunlarda muhbir bunun 
karşılığında ödül alma yöntemiyle ödüllendiriliyor ve gizli bilgiyi vermiş 
oluyor. Şimdi böyle bir durumda eğer işçi kendi alanıyla ilgili bir ihbar-
da bulunduysa, ama bunu ödül almak için yapmış, ödül alma amacıyla 
bildirmiş olma durumunda bu bir ifade özgürlüğü müdür, yoksa kişinin 
sadakat borcuna aykırılığı mıdır ya da yapmak zorunda olduğu görevi 
yerine getirmemesi gibi yorumlanabilir mi?

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Yani işverenin hukuka aykırı 
bir eylemini, öyle değil mi?

Av. ÖZLEM KENAN- Ben şuradan yola çıktım, az önce evet, hukuka 
aykırı ya da değil, hani bu sonuç ne olursa olsun bilgi uçurma, whist-
leblowing adı altında dediğiniz bilgi uçurulabilir ve bu bir fesih sebebi 
değildir.

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Ama ahlâka, kanuna veya 
etik kurallara aykırı durumlarda. Diğer durum, asılsız ihbar ve isnatta 
bulunmadır o zaman.

Av. ÖZLEM KENAN- Ya da kamu düzenini ilgilendiren konularda 
eğer gerçekten ortada bir olay varsa bunu işçi bildirebilir ya da bu 
konuda bilgi verebilir, ama bu bilgi verme karşılığında asıl amaç eğer 
ödülden yararlanma ya da bir maddi kazanç elde etmekse, bunu nasıl 
değerlendireceğiz?

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- O işin belki de ahlâki kısmı, 
illa bir maddi yarar olması değil. Eğer böyle bir durum varsa bu bilgiyi 
uçurabilir. Ama baktığınız zaman hukuka aykırı etik kurallara aykırı bir 
olay varsa, ben uçurulabileceğini düşünüyorum sonucuna rağmen.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Buradan da ben bir örnek vereyim. Bi-
liyorsunuz Alman hükümeti İsviçre’deki Alman vatandaşlarının İsviç-
re’deki gizli hesaplarını elde etmek için İsviçre Bankasındaki bir kişiden 
5 000 000 Euro karşılığında bilgileri aldı, ona 5 000 000 Euro verdi. Al-
man ve İsviçre hükümetleri arasında da bu büyük bir sorun oldu, uzun 
süre tartışıldı. Fakat bir şey yapamadı.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Hayır, hatta Bayern München takımının 
kulüp başkanı da ceza gördü orada hesabı olduğu için, yani vergi kaçı-
rıyor çünkü orada. Burada Alman hükümeti şöyle bir şey yaptı, dedi ki: 
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“Ben kendi kanunlarımı uygulayabilmek için, vergi alabilmek için bu yola 
başvurdum, bana karışamazsın” Yani bunu tekrar geri alamazsın ben-
den, bu bilgiler bende, ama İsviçre’deki banka o elemanın sözleşmesini 
hemen feshetti ve tazminat davası açtı. O davanın sonucunu bilmiyorum 
ve bunu yapabilir, elbette yapar. Yani bu banka sırlarının bir açıklanma-
sıdır. Şimdi sizin söylediğiniz olayda bu muhbirlikten dolayı ödül verme 
büyük bir ihtimalle bilmiyorum, ne hükmü biliyorum, ne böyle bir kurum 
olduğunu da bilmiyordum ben böyle, vergi kaçakçılığını önlemek ama-
cıyla yapacağınız ihbarlardadır. Yoksa her bilgi bana verdin, sana ben 
bir ödül vereceğim anlamında değil, ödülü almak için bunu yapıp yap-
madığınızı bir çalışanın tespit edilmesi bana çok çok zor geliyor. Eğer 
böyle haklı bir şeyle, yasaya aykırı -burada kamu düzeni çok önemli- bir 
işlemi ihbar etmişse ve bundan dolayı da bir ödül almışsa devletten, bu 
açıklama, fikir açıklama özgürlüğü ya da bilgi uçurma diyebileceğimiz 
bir şeyin haksız olduğunu ve buna dayanarak işlem yapılabileceğini de 
zannetmiyorum, ama tekrar ediyorum, bu fikir jimnastiği şeklinde söy-
lüyorum.

SALONDAN- … (118.09)

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Hah bakın, çok güzel, buyurun.

… ancak Bakanlık işverene bunu bildirmemek gibi bir uygulama içe-
risinde.

Kimin tarafından?

SALONDAN- Tabii, muhbirin ihbarı alan taraf açısından bilinmesi 
çok da mümkün değil. Hangi hallerde kimin ihbar ettiğini açıklamasının 
kuralları var. Somut olaylarda görülüyor ki çok da bu mümkün değil. 
İşverenin bunu duyması çok zor bir hal, genel kamu yararına bakılıyor, 
vergi tahsil ediliyor. Bir hukuk cahili olarak şunu söyleyeceğim: Kazan-
cınızın kaynağı hukuk dışı yollardan olabilir, ama siz illa vergisini ödersi-
niz. O mantıktan hareketle devlet vergisini alıyor, gereken işlemi yapıyor, 
ama o kişiler arası hukukta başka kurallar işliyor. İşveren o kişiden pek 
de haberdar olmuyor. İşverenin bu anlamda iş akdinin feshedilmesine 
çok az rastlanıyor. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Evet, son olarak size söz vereceğim ve 
oturumu kapatacağız. 

Av. SERDAR DEMİRCİ (Adana Barosu)- Hocam, ben sorumu özel-
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likle bilgi felsefesi ve hukuk metodolojisi açısından konuya yaklaşmak 
bakımından sormak istiyorum. Dışarıda avukat meslektaşlarımla da bu 
konuyu tartıştık, ama onlar işin hukuki tarafına girdiler, ben biraz felse-
fi tarafına girmeye çalıştım. Malumunuz hukukta görecelilik, özellikle 
özel hukukta görecelilik çok yaygın, yani yargı dediğiniz şey tamamen 
bir sonuç önermesi, dolayısıyla sonuç önermesinin de her zaman bir 
doğruyu göstermesi beklenmez. Zaten Yargıtay Dairelerinin de böyle 
çelişkili kararlar vermesini de ben buna bağlıyorum. Yani form gerek-
çeye de bağlanabilir, haklı gerekçelere de bağlanabilir veya başka tür-
lü siyasi gerekçelere de bağlanabilir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de 
bunu uyguluyor zaten. Şimdi biz postmodern çağ dediğimiz bir çağ-
da yaşıyoruz. Yani felsefeciler ve sosyologlar bu çağı postmodern çağ 
olarak nitelendiriyorlar ve bunu dile getiriliş de postmodernizm olarak 
algılanıyor. Yani kesinliklerin sona erdiği bir çağ, dolayısıyla bilginin 
doğruluk değeri ve doğruluğu tartışılıyor. Postmodernizm bunu böyle 
algılıyor. Peki Hocam, böyle bir durum varken biz iş hukukunda işçinin 
ifade özgürlüğünü doğru, en azından makul kullanması yönünden biz 
özgürlükler hukukuna nasıl bakacağız? Peki, bu özgürlükler hukukuna 
baktığımız zaman özgürlükler hukukunu bilmemiz ve hatta bunun fel-
sefesini bilmemiz gerekmez mi? Çünkü dediğim gibi yargı kararları her 
zaman doğruyu göstermiyor. En azından bizim makul taraflara, sosyal 
taraflara tatmin edici kararlara işaret etmiyor. Bu açıdan bakıldığında bir 
özgürlükler hukukunu ve felsefesini bilmemiz gerekmiyor mu, bu konuyu 
siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yrd. Doç. Dr. SEZGİ ÖKTEM SONGU- Zaten sonuç kısmında da var. 
Yargı kararlarını incelediğimiz zaman temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
son zamanlarda atıf var, onun dışında çok fazla temel hak ve özgürlükler 
vurgusu yok. Daha çok mesele haklı neden mi, değil mi, fesih konusun-
da değerlendirilmiş. O yüzden yargı kararlarından anayasal boyutunu 
konuların incelenmesi gerektiğini düşünmeme rağmen, bunun çok fazla 
yapılmadığını görüyoruz. Öncelikle kişinin kendi temel hak ve özgürlük-
lerinin nerede başlayıp nerede bittiğini, ne olduğunu bilmesi gerekiyor.

Av. SERDAR DEMİRCİ- Hocam, hakları yarıştırırken diyorum bakın, 
hakları yarıştırırken biz neye göre, neye öncelik tanıyacağız? Bunun kri-
terlerini yakalayabilir miyiz, bulabilir miyiz? Ben o açıdan sordum so-
ruyu. Çünkü herkes farklı yönden bakıyor. Az önce Türk Hava Yolları 
örneğini verdiniz, Hocam başka türlü yorum getirdi, konuşmacı Hocam 
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başka türlü bir yorum getirdi.

Av. SERDAR DEMİRCİ- Yani bunun şimdi dediğim gibi yargı her za-
man doğru yargı değildir. Makul yargı vardır, tarafları tatmin edici yargı 
vardır. Genelde birinin lehine ya da diğerlerinin aleyhinedir. Bu açıdan 
baktığımızda en azından makul sayılabilecek bir yargıya biz varabilme-
miz açısından kriterleri yakalayabilir miyiz, doğru kriterleri ya da makul 
kriterleri bulabilir miyiz? Ben onu öğrenmek istiyorum.

Prof. Dr. ÖNER EYRENCİ- Müsaade ederseniz ben cevap verip ka-
patayım. Konudan uzaklaşıyoruz, orada bir şeyimiz var, ama başlangıç 
açısından dediğiniz doğru, yalnız sizin biraz önce kullandığınız bir iba-
reyi ben hemen şey yaptım, aklıma takıldı, onu düzelteyim. Doğru değil, 
temel hak ve özgürlükler konusunda hiçbir temel hak diğer temel hakkın 
önünde değildir. Öncelik-sonralık sorunu yoktur, yani bütün Anayasa hu-
kukçuları bunu söyler birincisi, yani toplantı hakkı, ifade özgürlüğü, din 
özgürlüğü bizde hep öne geçirilir din ve inanç özgürlüğü, öyle bir hak 
yok, ama ifade özgürlüğünün başka bir özelliği var. Anayasa hukukunun 
temel hak ve özgürlükler açısından bana göre birçok alanla bağlantılı, 
yani siz ifade özgürlüğünü kabul etmezseniz eğer toplantı hakkını da, 
toplantı özgürlüğünü de kabul etmezsiniz. Yani din, vicdan özgürlüğünü 
kabul etmemeniz lazım, ama bu ifade özgürlüğünün diğer özgürlüklerin 
önünde olduğu, temel bir özgürlük olduğu şeklindeki bir görüşü temel 
hak ve özgürlükleri inceleyen benim -ben Anayasacı değilim, ama be-
nim- okuduğum makalelerde, yazılarda hiçbir zaman öncelik-sonralık 
yarışma söz konusu değildir. Öncelik-sonralık meselesi yoktur. O bakım-
dan temel hakkın bir uygulama alanı var, bunu sosyal alanda nerede 
uygulayacağız, nasıl uygulayacağız, bunu saptayacağız, diğer temel 
hak ve özgürlükler bunu nasıl sınırlar veya nasıl destekler, bunları göre-
ceğiz. O bakımdan özgürlükler hukuku ve özgürlüklerle ilgili felsefi bir 
düşünceyi yasa çerçevesinde, temel haklar çerçevesinde ele alırken 
çok dikkat etmek lazım.

Diğer bir konu: Tabii bunu Türkiye’de maalesef hukuk fakültelerinde 
hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, hukuk mantığı derslerini kaldırdılar. 
Bu çok yanlış bir karardı. Normatif açıdan baktığınız zaman ve yargı 
kararlarına siz atıf yapıyorsunuz doğru veya yanlış, bana göre bu ibare 
de doğru değil. Doğru veya yanlış herkese göre değişebilir. Her olaya 
göre karar veriyor. Yani Yargıtay verdiği bir dosya içeriğine göre bir karar 
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veriyor. Son olarak şunu söyleyeyim: Biliyorsunuz hukukta bir laf vardır. 
Üç hukukçu bir araya gelip konuşursa en azından beş farklı görüş or-
taya çıkar. 

Şöyle kapatmak istiyorum: Öncelikle tebliğ sahibi Sayın Sezgi Ök-
tem’e tebliğlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, ama zannedersem 
2. Oturumda çok yararlı, faydalı bir şekilde geçti, katılımcılara, izleyicile-
re de burada ayrıca teşekkür ediyor, oturumu kapatıyor ve 2. Oturumun 
14.00’te olduğu söyleniyor. Dolayısıyla 1 saat 10 dakikalık bir vaktimiz 
var, tekrar hepinize teşekkür ediyorum.

SUNUCU- Hocalarımıza teşekkür belgelerini vermek üzere Sayın Av. 
Halil Ormanoğlu’nu kürsüye davet ediyorum. Öğle yemeği servisimiz 
sahil tarafında verilecektir, gidebilirsek tabii sahil tarafına şu an.

ARA VERİLDİ
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2. OTURUM

İŞÇİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

SUNUCU- Yrd. Doç. Dr. İlke Gürsel’i ve toplantıya başkanlık etmek 
üzere Sayın Av. Hasan Erdem’i kürsüye davet ediyorum.

Oturum Başkanı

Av. HASAN ERDEM

İyi günler, herkes hoş geldi, hepimiz hoş bulduk. Bu aslında bakar-
sanız benim ilk oturum başkanlığım, fazla konuşma dediler, olabildiği 
kadarıyla kısa konuşacağım, ama ne yazık ki biliyorsunuz avukatlar 
konuşmaya da düşkündür. Arkadaşımızın da söylediği gibi yağmur ne-
deniyle biraz gecikme oldu, saatleri ona göre ayarlamamız gerekecek. 
Konu başlığına baktığımızda ve gün itibariyle konumuza baktığımızda 
aslında katılımcı sayısının oldukça düşük olacağını düşünüyordum ben, 
ama gördüğüm kadarıyla gördüğüm sayı gerçekten beni mutlu etti. Her 
zaman söylediğimiz gibi Galatasaray Üniversitesinin tamamen ayrı bir 
yeri var. Murat Hocaya teşekkürler. İş Hukuku Komisyonu kurulduğunda 
Murat Hoca araştırma görevlisiydi, aradan yıllar geçti, o profesör oldu, 
arkadan yeni kuşaklar geliyor. Yeni genç parlak hukukçuları gördükçe 
mutlu oluyoruz bir yandan, bir yandan tabii Galatasaray Üniversitesinin 
her zaman söylediğimiz gibi ayrı bir yeri var bizim için, komisyon için, 
çünkü komisyonun başlangıcında kurucu Akın ağabey, Murat Hoca ve 
diğer hukukçu arkadaşlar hep birlikte emek sarf ettiler. Şimdi o kuru-
cuların bir kısmı farklı yerlerde, bir kısmı hâlâ burada, bakıyorum, hatır-
ladığım ilk toplantı 1993 “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Maddi 
Tazminattı” diye hatırlıyorum. Kitap da sarı-kırmızı çıkmıştı. Ben Fener-
liyim, ama ben ve Ergün yıllarca Akın ağabeyin sarı-kırmızılı tahakkü-
müne karşı direndik. Şimdi sabahki oturumda bir baktım, arkadan kedi 
geçiyor. Kedi ve Galatasaray Üniversitesi, kediler akın ağabey için çok 
önemliydi. Kediyi de görünce dedim ki herhalde ruhu burada, öncelikli 
olarak onu anmadan geçmek mümkün değil, ruhu şad olsun, nurlar için-
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de yatsın diyorum. Önce bunu söylemeden rahat edemeyeceğim için, 
bu kadar da heyecanlandım, görüyorsunuz. 

Diğer konu hepimizin de bildiği gibi aslında broşürde de gördüğü-
müz üzere toplantı ve oturum başkanları son anda değişti. Yine eksik ol-
masın hocalarımız özveriyle bu kısmı kapattılar. Bize hukuk fakültesinde 
ilk öğrettikleri şey demokrasinin aslında üç bayağı olduğuydu: Yasama, 
yürütme ve yargı. Bu görseli biz ofisimiz için seçtik. Neden derseniz, 
çünkü yasama, yürütme, yargının bu üç kadına güzel bir şekilde uydu-
ğunu düşündüm ben ve yukarıda başlarında taşıdıklarını da demokrasi 
olarak öngördüm. Bugün itibariyle bu ne kadar geçerli bilemiyoruz, ama 
daha fazla burada bir şey söylemeyeceğim. Sadece bunu da söyleme-
den rahat edemem diye düşündüm. Hoşgörünüz için teşekkürler, sözü 
arkadaşıma bırakıyorum.
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Yrd. Doç. Dr. İLKE GÜRSEL

 Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli Hocalarım. Sunuma baş-
lamadan önce baştan slaytımızı da düzenleyelim. Sayın Başkan, de-
ğerli Hocalarım ve kıymetli misafirler; bugün bizi yalnız bırakmadınız, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konum: “İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması”. Sunumumuzun temel 
amacı işçinin kişisel verilerinin korunmasının irdelenmesi olmakla bir-
likte kişisel verilerin korunması hakkının genel olarak incelenmesinin, 
genel bir bakış açısı kazandırılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. 
Bu yüzden sunumu birkaç bölüme ayırdım. Birinci bölümde genel an-
lamda kişisel verilerin korunması hakkının genel özelliklerine yer ver-
mek istiyorum. İkinci ve üçüncü bölümde bu hakkın çalışma yaşamına 
yansımalarına kısaca değinmek istiyorum. Belki bu kısmı sorularınızla 
genişletebiliriz. Son bölümde de hukuka aykırı olarak eğer kişisel veri-
ler işverenler tarafından işlenirse, ne tür yaptırımlarla karşılaşabilir, buna 
değinmek istiyorum.

Kişisel verilerin korunması hakkı dediğimizde genel anlamda dikkat 
ederseniz kişisel veri kavramı dikkatimizi çekiyor. O yüzden genel olarak 
kişisel veri kavramının ne olduğuna değinmek istiyorum. Kişisel veriler 
ait oldukları birey hakkında ayrıntılı bir portre çizmesi itibariyle olduk-
ça önemli, çünkü bireyle ilişkilendirilebilen her türlü bilgi aslında bireyin 
kişisel verisini oluşturuyor. Yani adından, soyadından ikametgahına, fi-
ziksel özelliklerinden günlük aktivitelerine kadar birçok bilgi kişisel veri 
kapsamında kabul ediliyor. Çok kısa bir tanımlama yapacak olursak ki 
bu tanımlama bizim kendi Kanunumuzda da şu an var, uluslararası bel-
gelere baktığımız zaman bu tanım üzerinde anlaşılmış olduğunu görü-
yoruz. En temel haliyle kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
kişiye ilişkin, gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir diyoruz, dolayısıyla 
burada listelemek, sınırlandırmak mümkün değil. Bireyle ilişkilendirile-
bilen her türlü bilginin kişisel veri olduğunu görüyoruz. Şimdi tanımda 
dikkat ederseniz belirli ve belirlenebilir ifadeleri kullanılmış. Belirli nedir, 
yani kimliği belirli kişi nedir? İçinde bulunduğu insan grubundan eğer 
o kişiyi ayırt edebiliyorsak, o kişinin kimliği belirlidir. Eğer ilk bakışta o 
kişiyi ayırt edemesek bile makul bir çaba neticesinde o kişinin kimliği-
ni belirleyebiliyorsak, tespit edebiliyorsak, o kişinin kimliği belirlenebilir 
olarak kabul ediliyor.
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Bir bilginin kişisel veri olarak kabul edilebilmesi ve korunabilmesi için 
illa ki o kişinin kimliğini açıkça belirli hale getirmesi gerekmiyor. Ne ola-
bilir? Dediğimiz gibi makul bir çaba neticesinde eğer belirlenebilir hale 
getiriyorsa kimliği, o bilgi de kişisel veri kapsamında kabul edilerek ko-
runacaktır. Önemli bir özelliği yine sadece özel hayata ilişkin olmaması 
bu bilgilerin, yeri geldikçe ekonomik yaşantıya, gerçek kişinin ekonomik 
yaşantısına veya mesleki yaşantısına ilişkin bilgilerin de kişisel veri kap-
samında korunduğunu görüyoruz.

Şimdi kişisel veri diyoruz, kişisel verilerin korunması hakkı nedir, bu-
nun önemi nedir, fonksiyonları nedir, buna çok kısa değinmek istiyorum. 
Neden böyle bir hak doğmuş? Çünkü, biliyoruz bilgi endüstrisine yapı-
lan yüksek bütçeli yatırımlar, sonrasındaki teknolojik gelişmeler kişisel 
verilerin işlenme faaliyetlerini arttırmış, kolaylaştırmış. Yine bilgisayar-
ların icat edilmesi ve bunların günlük yaşantıya kazandırılması bu faali-
yetleri arttırıyor. İnternet çok önemli bir mecra. İnternet sayesinde dünya 
çapındaki bilgisayarların entegre olduğunu, birleştiğini görüyoruz. Tek 
bir tuşa basmayla biz artık bilginin dünyanın bir ucundan diğer ucuna 
gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla kişisel veri işleme faaliyetleri de bu kap-
samda çoğalmıştır.

Sadece internet değil, birçok teknolojik gelişme sayesinde ya da 
teknolojik uygulama sayesinde kişisel verilerin çok kolay işlendiğini, 
doğrudan veya dolaylı bilgi edinilebildiğini görüyoruz. Mesela, nasıl? 
Diyelim ki biyometrik kontrol sistemleriyle bir binaya gireceksiniz. İris 
taramasından geçiyorsunuz veya parmak izinizi okutuyorsunuz. Bu da 
sizin bir kişisel veriniz, bu da bir veri işleme faaliyeti. Bunun dışında, 
diyelim ki kamera sistemleri, kapalı devre kamera sistemleriyle görün-
tüleriniz kaydediliyor. Bu da bir veri işleme faaliyeti. Telefon görüşmesi 
yapıyorsunuz, telefon görüşmelerinizin dış bağlantı bilgileri, yani kiminle 
görüştüğünüz, ne kadar süreyle görüştüğünüz, trafik verisi adı altında 
kaydediliyor. Bakın, bu da bir kişisel veri. Dolayısıyla, bireyin günlük ya-
şantısına dair aslında attığı her adımın istenirse izlenebileceğini görü-
yoruz. Bunların hepsi bir kişisel veri, dolayısıyla bireyin günlük yaşan-
tıdaki her faaliyeti izlenebilir, diyelim ki sınır konulmadan işlendi, bunlar 
doğrudan sizin hem özel hayatın gizliliği hakkınızı hem kişisel verilerin 
korunması hakkınızı etkileyecektir. Böyle bir ortamda, yani her verinizin 
sınır konulmaksızın işlendiği bir ortamda özgür iradenizle acaba hareket 
edebilir misiniz? Bence edemezsiniz. Yani burada kişiliğinizi serbestçe 
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geliştirebilmeniz, istediğiniz şekilde karar alabilmeniz mümkün değil. 
İşte kişisel verilerin korunması hakkı size bu güvenceli ortamı sağlıyor, 
fonksiyon olarak bu.

Özellikle şunu söyleyebiliriz: Demin bahsettim aslında bu hakkın 
fonksiyonlarından, ama bir kere daha şöyle toparlamak gerekirse, bi-
reye ait kişisel verileri işlerken bu sınırsız işlemelerin doğuracağı teh-
likelere karşı bireyi korumayı hedefliyor ve kişisel veriler işlenirken size 
karar verme özgürlüğü sağlıyor. Kişisel verilerin korunması hakkı bunu 
garanti ediyor, şimdi bu bizim yeni Kanunumuzla gelmiş oldu, ama Ka-
nun kabul edilmeden önce de Anayasa Mahkemesinin kararında veya 
burada Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararını verdim, burada da ki-
şisel verilerin korunması hakkına atıf yapıldığını ve değerlendirildiğini 
görüyoruz. Mesela, Anayasa Mahkemesinin 2014 tarihli bir kararı var, 
bu kararda güzel noktalara temas ediliyor. Diyor ki: “İnsan onurunun 
ve kişiliği serbestçe geliştirme hakkının özel bir türü olarak bireylerin 
temel hak ve özgürlüklerini kişisel veriler işlenirken korumayı amaçlı-
yor”. Bakın, demin söylediğimiz fonksiyonlara burada Yüksek Mahkeme 
tarafından işaret edilmiş. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun daha yeni 
tarihli bir kararı mevcut. Burada aslında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
unutulma hakkı kapsamında inceleme yapıyor. Şimdi bu hakka çok gir-
mek istemiyorum, ama uluslararası hukukta da, Avrupa Birliğinde de 
unutulma hakkının kişisel verilerin korunması hakkının içinde yer aldığı 
ve veri öznesine sağlanan bir hak olduğu kabul ediliyor. Yargıtay söz 
konusu kararda unutulma hakkı kapsamında bir değerlendirme yapmış, 
öte yandan kişisel verilerin korunması hakkının fonksiyonlarına da yer 
vermiştir. Benzer noktalara işaret edildiğini söyleyebilirim.

Evet, kişisel verilerin korunması hakkının fonksiyonlarından bahsettik, 
ama neyi engellemek istediğini de söylememiz gerekiyor. Yani ölçüsüz 
müdahaleleri engellemek istiyor, yoksa kişisel veri işleme faaliyetlerini 
tümden engellemek ya da yasaklamak gibi bir amacı yok. Amaç şu: Öl-
çüsüz müdahaleleri, ölçüsüz veri işlemeleri, kötüye kullanımları engelle-
mek. Nitelik bakımından bakarsak çok fazla üzerinde durmak istemiyo-
rum. Çünkü uygulamadan da örnekler vermek istediğim için sadece iki 
noktaya işaret etmek istiyorum. Kişisel verilerin korunması hakkı temelini 
özel hayatın gizliliği hakkından alıyor, ama demin bahsettik, teknolojik 
gelişmelerle artık kişisel veriler üzerindeki müdahalelerin arttığını, bu 
tehlikenin fazlalaştığını görüyoruz. İşte bunun idrak edilmesi sonrasında 
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bu hak temelini evet, özel hayatın gizliliği hakkından alıyor, ama artık ba-
ğımsız bir temel hak olarak kabul edilmiş. Örneğin nerede bunu görüyo-
ruz? Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı madde 8’de temel bir hak olarak 
düzenlenmiş. Yine, 95/46/EC sayılı Direktif madde 1/1’de aynı hususa 
işaret edildiğini görüyoruz. Ayrıca, Avrupa Birliğine üye bazı devletle-
rin anayasalarına bakıldığında kişisel verilerin korunması hakkının temel 
bir hak olarak düzenlendiğini söyleyebiliriz. Örneğin, İspanya, Portekiz, 
Hollanda gibi devletlerin anayasalarında bu şekilde ifade edilmiş. Bizim 
hukukumuzda da kişisel verilerin korunması hakkı Anayasa m. 20/3’te 
temel bir hak olarak düzenlenmiş. 

Peki, özel hukuk bakımından ne kapsamda değerlendireceğiz? Çok 
kısa söyleyebiliriz, kişilik hakkı kapsamında değerlendirebiliriz. Neden? 
Çünkü, kişiyi kişi yapan ve korunması ihtiyacı gösteren tüm değerler 
kişilik hakkı kapsamında görülüyor. Bu değerler kişilik hakkının içeriğini 
oluşturuyor. Az önce bahsettik, kişisel veriler korunma ihtiyacı gösteriyor 
ve bu ihtiyaç gün ve gün artıyor. Zaten bizim hukukumuzda da kişilik 
hakkının içine giren değerler sınırlı bir şekilde belirlenmemiş, dolayısıyla 
biz bu teknolojik gelişmeler sayesinde, daha doğrusu sayesinde deme-
yelim de, teknolojik gelişmeler neticesinde korunma ihtiyacı artan kişisel 
verilerin korunması hakkını kişilik hakkı kapsamında değerlendirip, onun 
içerisinde görebilmemiz kolaylaşmış oluyor.

Uluslararası düzenlemeler nelerdir dediğimizde bunlara çok kısa 
değinmek istiyorum. OECD’nin 1980 tarihli bir kılavuzunu görüyoruz. 
Bağlayıcı değil, tamamen bir rehber niteliğinde, ama tabii tarihine ba-
karsanız 1980 tarihli, o anlamda önemli, o tarihler için önemli. Daha 
sonra teknolojik gelişmeler karşısında eskidiği düşünülerek bir revizyon 
çalışmasına gidiliyor ve 2013 tarihinde revize edildiğini görüyoruz. Yine 
bağlayıcı değil, yine tamamen bir rehber niteliğinde. Birleşmiş Milletle-
rin birtakım çalışmaları var, ama en spesifik düzenlemesi 1990 tarihini 
taşıyan kılavuz, burada birtakım ilkeler benimsenmiş. Yine rehber niteli-
ğinde, bağlayıcı değil.

Avrupa Konseyinin çalışmalarına bakarsak, şimdi Avrupa Konseyinin 
çalışmalarında ilk göze çarpan düzenleme spesifik değil, ama özellikle 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarıyla şekillendiği için Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesini söylememiz gerekiyor. Sözleşmeye baktığı-
mız zaman dediğimiz gibi kişisel verilerin korunması hakkına yönelik 
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belirgin bir düzenleme yok, ama bu hak madde 8 kapsamında, yani 
özel ve aile hayatına saygı hakkı kapsamında görülüp, değerlendiriliyor. 
Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatları yoluyla bu alana 
kazandırdığı kriterlerin Avrupa standartlarının güçlendirilmesine ve ya-
yılmasına katkı sağladığı kabul ediliyor. Örneğin, Avrupa Birliği Adalet 
Divanının kişisel verilerin korunmasını değerlendirdiği kararlarında dahi, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına atıf yaptığını, onun kri-
terlerini değerlendirmede dikkate aldığını görüyoruz. Sunumumda bazı 
karar örneklerine yer verdim. Kesinlikle bunlarla sınırlı değil, belki 100 
küsur karar sayabiliriz Mahkemenin değerlendirdiği. Ancak, ben bura-
da en spesifik olanlarına yer verdim. Bu kararlar üzerinden diğer karar-
lara da gidilebilmesi, ulaşılabilmesi mümkündür.

Bir diğer önemli düzenlememiz Avrupa Konseyinin 108 sayılı Sözleş-
mesi. Bu Sözleşme 1981 tarihinde imzalanmış ve 1985 tarihinde de yü-
rürlüğe girmiştir. Bizim hukukumuz bakımından bakarsak evet, Türkiye 
de 1981 tarihinde imzalamış, ama aradan geçen uzun zamana rağmen 
iç hukukta bağlayıcı hale getirilmemiş. Ta ki ne zamana kadar? 2016 
Ocak ayında bir uygun bulma kanunu çıkarılmış, daha sonra Bakanlar 
Kurulu kararıyla Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, Mart ayında da artık 
iç hukuk bakımından bağlayıcı hale gelmiş. Gerçekten diğer Avrupa 
Konseyine üye devletlerin durumuna bakarsak, bizimkisi bayağı sonda 
kalan bir durum.

108 sayılı Sözleşmenin özelliği nedir? İmzaya açıldığı tarih dikkate 
alındığında, alanında bağlayıcı olan ilk sözleşme, yani Konsey üyelerini 
bağlıyor ve iç hukuklarında uygulanabilir hale getirilmesi isteniyor. Tabii 
81 tarihinden bahsettik. Arada geçen uzunca bir zaman var, dolayısıyla 
bazı açılardan eksik kaldığı düşünülmüş ve 2001 yılında ek bir protokol 
hazırlanmış. 2004 yılında da bu yürürlüğe girmiş. Hâlâ revizyon çalışma-
ları devam ediyor, ama nihai bir metin yok, ama Avrupa Konseyinin lis-
tesine girip baktığımızda ilgili alanlarda 108 sayılı sözleşme bakımından 
bazı çalışmaların yapıldığını görüyoruz. 

Avrupa Birliğinde acaba yön veren metinler nelerdir? Tabii ki karşı-
mıza 1995 yılında hazırlanan 95/46/EC sayılı Direktif hükümleri çıkıyor, 
bu çok önemli bir düzenleme, bizim hukukumuz bakımından da önemli, 
neden? Çünkü, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yani yeni yürürlüğe 
giren Kanunumuzun genel gerekçesine baktığımızda bu metnin aslında 
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esas alındığını görüyoruz. Hükümleri incelediğinizde, çok sayıda ben-
zerlikler mevcut. Tabii ki eksiklikleri olmakla beraber, genel metin olarak 
95/46/EC sayılı Direktifin dikkate alındığını görüyoruz. Bu nedenle, Di-
rektif hükümleri bizim hukukumuz bakımından da önemli. 1995 yılından 
sonra 3 yıllık bir geçiş süreci getirilmiş. Yani üye devletlere iç hukuka 
uygun hale getirme yükümlülüğü getirilmiş. Direktifin hükümleri yine şu 
açıdan önemli: Birlik üyesi olmayan devletler bakımından da büyüyen 
bir etkiye sahip, neden? Çünkü, gelişmiş bir mekanizma getirmiş. Hangi 
konuda? Sınırlar arası veri dolaşımı konusunda. O yüzden büyüyen bir 
etkiye sahip, ama burada hemen bir parantez açmak gerekiyor. Avrupa 
Birliği bu konuyu çok ciddiye aldığı için 95/46/EC sayılı Direktifin es-
kidiğini düşünüyor. Yani temel hakları yeteri kadar korumadığını, bazı 
alanlarda eksik kaldığını düşünüyor. Bunun için 2012 yılında başlattığı 
bir çalışma var, Avrupa Komisyonu tarafından bir metin hazırlanıyor ve 
devam eden çalışmalar sayesinde, üçlü görüşmeler sayesinde en son 
2015 Aralık ayında nihai bir metin oluşturuluyor. Daha sonra bu Avrupa 
Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmi şekilde onay-
lanıyor ve Resmi Gazetesinde yayımlanıyor. Şimdi bu yayınlanma yanlış 
hatırlamıyorsam Mayıs ayında gerçekleşiyor. 20 günlük bir yürürlüğe 
giriş süresi var, yani 25 Mayıs gibi aslında Avrupa Birliğinde genel bir 
Koruma Tüzüğü yürürlüğe girmiş durumda, ama uygulanabilir halde 
değil. Çünkü, üye devletlere geçiş için iki yıllık bir süre tanınmış. Dolayı-
sıyla, bu Tüzük iki yıl sonra doğrudan iç hukuklarında uygulanabilir hale 
gelecek. Direktifle Tüzük hükümlerini karşılaştırdığımızda, tabii Tüzük 
hükümlerinin daha ileri olduğunu görüyoruz. Son olarak Avrupa Birliği 
bakımından söyleyebileceğim, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı madde 
8’de kişisel verilerin korunması hakkı spesifik olarak düzenlenmiş ve bir 
temel hak olarak kabul edilmiştir.

Genel bir çerçeve çizdim. Kişisel verilerin korunması hakkı nedir de-
diğinizde umarım gözünüzde canlanmıştır. Şimdi iş ilişkisi bakımından 
konuya bakacak olursak, teknolojik gelişmelerden hep bahsediyoruz ve 
bu teknolojik gelişmeler işyerindeki veri işleme olanaklarını da çeşitlen-
dirmiş. Bu da dolayısıyla veri işleme faaliyetlerini sayı olarak arttırmış 
oluyor. Biz çeşitli gerekçelerle kişisel verilerin işlenebildiğini görüyoruz. 
Nedir? Örneğin, yasal yükümlülüğünü yerine getirmek için işveren kişi-
sel verileri işleyebiliyor ya da işe alımda veya terfi ettirilecek, eğitim veri-
lecek işçilerin seçiminde kullanabiliyor, iş sağlığı ve güvenliği için kulla-
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nabiliyor, işyerinin güvenliğini sağlamak için kullanabiliyor. Keza müşteri 
memnuniyetini sağlamak, hizmet kontrolünü sağlamak için kullanabili-
yor. Dolayısıyla çeşitli gerekçelerle kişisel verilerin işlendiğini görüyo-
ruz. Tabii sadece bu değil, işçiyle işveren arasında bir sözleşme var, iş 
sözleşmesi. Biliyoruz ki, iş sözleşmesi tarafları arasında bir bağımlılık 
ilişkisi yaratıyor. İşte bu bağımlılık ilişkisi de işçinin kişisel verileri üze-
rindeki müdahaleleri aslında arttırıyor. Ayrıca, yine çalışma yaşantısını 
biliyoruz, işçiler günlük yaşantılarının büyük bir çoğunluğunu işyerinde 
geçiriyorlar ve işverenin emri ve otoritesi altında çalışıyorlar. Dolayısıyla 
bu sürenin uzunluğu, yine özel yaşamla mesleki yaşantının her durum-
da birbirinden kesin çizgilerle ayırt edilememesi, işçilere çalışma yaşan-
tısında da kişisel verilerin korunması hakkının garanti edilmesini gerekli 
kılıyor, haklı gerekçelerini oluşturuyor.

Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Evet, Avrupa Birliğin-
de mesela, Finlandiya’da sadece işçinin kişisel verilerinin korunmasına 
yönelik özel bir kanun var, ama onun dışında devletlere baktığımızda, 
hani bu kadar gelişmiş düzeye sahip olduğu için Avrupa Birliğini örnek 
veriyorum. Diğer devletlerde örneğin özel kanunlar yok. Ne yapıyorlar? 
Normal Ulusal Veri Koruma Kanunlarını işçi-işveren ilişkisi bakımından, 
bu kişisel verilerin işlenmesi bakımından da uyguluyorlar. Dolayısıyla 
ulusal hukuktaki hükümler, veri koruma hukukuna ilişkin hükümler tabii 
ki çalışma yaşantısında işlenen kişisel veriler bakımından da uygulana-
caktır. Ne var ki burada iş hukukunun kendine özgü gerekliliklerini göz 
ardı etmeyeceğiz.

İşçilere ait kişisel verileri işliyoruz, tamam, işlerken koruyoruz, peki 
bunun temel gerekçeleri, temel dayanakları nedir diye sorarsak? İlk 
olarak anayasal temele baktığımız zaman az önce bahsettim, zaten 
Anayasamızın 20/3. maddesinde bir düzenlememiz var. Onun dışında 
Anayasa madde 17, 20, 21’deki düzenlemelerde dolaylı veya doğrudan 
koruma sağlandığını söyleyebiliyoruz.

Yasal temel olarak neler var karşımızda? Yeni bir Kanunumuz var, 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Kanun 24 Martta TBMM tarafından 
kabul edildi, 7 Nisanda da Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte 
yürürlüğe girdi. Kanunun geneline baktığımızda hükümlerin büyük ço-
ğunluğunun yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdiğini görüyoruz, ama 
bazı önemli hükümlerin yürürlüğe girmesi bakımından 6 aylık bir süre ta-
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nınmış. Nedir bu hükümler? Burada özellikle değinmek istiyorum, çünkü 
hangi hükümler 6 ay sonra yürürlüğe girecek, işverenlerin ve işçilerin 
bilmesi adına bunlar önemli. Örneğin, Avrupa hukukundaki veri öznesi-
nin veya bizim hukukumuzda ilgili kişinin (işçi-işveren ilişkisinde işçinin) 
hakları, bunun dışında kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, veri so-
rumlusuna başvuru (işçi-işveren ilişkisi bakımından işverene başvuru), 
kişisel verileri koruma kuruluna şikâyet, idari para cezaları gibi önemli 
hükümlerin yürürlüğü 6 ay sonrasına bırakılmış.

Yine önemli geçiş hükümlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü, bu-
rada hem işçiyi hem işvereni ilgilendiren hükümler söz konusu. Kanu-
nun yayımından itibaren 6 ay içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
dediğimiz bir kurulun tesis edilmesi gerekiyor. Bu Kurulun üye seçimi 
belki takip etmişsinizdir, çok eleştiriye maruz kaldı haklı olarak, çünkü 
bu Kurulun vereceği kararların isabeti Kanunun da başarısını doğrudan 
etkileyecektir. Eğer yetkin, bağımsız bir kurul oluşturabilirse, vereceği 
kararlar da bu kapsamda isabetli olacak ve dolayısıyla doğru şekilde 
Kanunun uygulanması denetlenmiş olacak. Bunun dışında yine Kurulun 
belirleyeceği bir tarihte veri sorumluları bir sicile kaydolmak zorundalar. 
Bu sicilin adı veri sorumluları sicili, dolayısıyla bu önemli bir yükümlülük 
işverenler bakımından.

Diğer bir geçiş hükmü diyor ki: “Veri sorumlusu Kanunun yayımından 
önce eğer kişisel verileri işlemişse, bunları yayım tarihinden itibaren iki 
yıl içerisinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmelidir”. Şu halde, 
bu da önemli bir yükümlülüktür işverenler bakımından. Aksi takdirde ne 
olması lazım? İşverenin veriyi silmesi, yok etmesi veya anonim hale ge-
tirmesi gerekiyor. 

Peki, mevcut diğer yasal hükümlerimiz neler? Bunları aslında az çok 
biliyoruz, ama çok kısa üzerinden geçmek istiyorum. Mesela, 4857 sa-
yılı İş Kanunumuzun 75. maddesinde işverenlere işçi özlük dosyası dü-
zenleme yükümlülüğü getirilmiş. Bunun özellikle 2. fıkrası önemli, nedir? 
İşverene bu özlük dosyasını dürüstlük kuralına uygun olarak işleme ve 
ayrıca bir sır saklama yükümlülüğü getiriliyor. Bu da tabii işçinin kişisel 
verilerinin korunması bakımından yasal bir temel oluşturuyor. 

Yine, madde 28’de çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğü mev-
cut. Bu yükümlülük özellikle belgeyi doldururken vereceğiniz bilgilerin 
doğru olması üzerine, bu da yine yasal bir temel. Onun dışında, İş Sağ-
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lığı ve Güvenliği Kanunumuzun 15. maddesini sayabiliriz. Bu hüküm 
uyarıca, çalışanlarına sağlık muayenesi yaptıran işveren bu sağlık bil-
gilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Benzer yönde bir yükümlülük 
işyeri hekimi ve diğer sağlık personeliyle ilgili olan Yönetmeliğimizde 
mevcut. Burada işyeri hekimine ve diğer sağlık personeline (örneğin, 
işyeri hemşiresine veya işyeri memuruna) sağlık bilgilerinin gizliliğini ko-
ruma bakımından yükümlülük getirilmiş. Tabii sigortalıların kişisel veri-
lerinin gizliliği de düşünülmüş, burada görüyoruz ki 5510 sayılı Kanun 
madde 78’de bir hüküm var. Diyor ki genel sağlık sigortalısının bilgileri-
nin ve yine onun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bilgilerinin gizliliği 
esas. Daha önemli bir hüküm Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda var. 
Burada diyor ki: “Bu kurum -yani Sosyal Güvenlik Kurumu- bu kanun 
ya da diğer kanunlarla kendisine verilen görevler çerçevesinde sigor-
talılara ait kişisel verileri işliyorsa, bu esnada görevini yerine getirirken 
işleme faaliyetini de gerçekleştiriyor. Bu elde ettiği verileri ancak o ilgili 
kişinin, yani sigortalının noter onaylı muvafakatini alırsa üçüncü kişilere 
bunu aktarabilir”. Bu önemli bir düzenleme. Bunun dışında, genel sağlık 
sigortası kapsamında genel gelir testleri yapılıyor, bunların gizliliği yine 
dikkate alınmış ve Yönetmeliğe bir hüküm konulmuş. 

Bunun yanında, genel düzenlemelerimiz de mevcut. Örneğin, Türk 
Medeni Kanunu madde 23 ve 25 arasındaki düzenlemeler tabii ki işçi-
lerimiz bakımından da uygulama alanı bulacak. Türk Borçlar Kanunu 
madde 417’deki düzenleme ayrıca önem taşımaktadır. Çünkü, madde 
417’de işçinin kişiliğini gözetme borcu işveren bakımından somut olarak 
düzenlenmiştir. Bu hüküm kişisel verilerin korunması hakkı bakımından 
neden önemlidir? Çünkü, Türk hukuk doktrininde deniliyor ki, işçinin 
kişisel verilerinin korunmasına yönelik adımların atılması bu borç kap-
samında işverenden talep edilebilir. Madde 419’da daha belirgin bir dü-
zenleme görüyoruz. Bu da diyor ki: “İşçinin kişisel verileri -dikkat eder-
seniz hukuka uygunluk sebepleri yaratılmış- işçinin işe yatkınlığıyla, 
yani uygunluğuyla ilgili olduğu ölçüde veya sözleşmenin ifası bakımın-
dan zorunlu olduğu ölçüde kullanılabilir” Tabii biz bunu işlenebilir olarak 
daha geniş kapsamda düşünüyoruz. Bu da önemli bir düzenleme.

Son olarak Türk Ceza Kanunu madde 132 ve devamı hükümlerini gö-
rüyoruz. Burada özel hayat ve hayatın gizli alanına karşı suçlar düzen-
lenmiş, dolayısıyla bu kapsamda da, yani bu ilgili hükümlere girmesi ha-
linde fail veya faillere karşı işçi başvurabilecektir. Tabii ki Türk hukukun-
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da işçinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik hükümler bu saydığım 
düzenlemelerle sınırlı değil, ama ben en spesifik olanlarına yer verdim. 

Bir diğer dayanak, yani korunmaya ilişkin dayanak sözleşme hüküm-
leri olabilir. İş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleriyle hükümler 
getirilebilir. Biliyoruz ki iç yönetmeliklerle hükümler getirilebiliyor. Özel-
likle inşallah zamanım yeter veya sorular kısmında en azından bunu ko-
nuşacağız, elektronik gözetleme uygulamalarında örneğin, işverenlerin 
denetim hakkı belirlenirken bu iç yönetmelikler oldukça önem kazanı-
yor, dolayısıyla biz işverenlere hep şunu söylüyoruz: Evet, iç yönetme-
likler belirleyin, ama tabii bunun sınırlarını belirleyin. Buradaki kuralların 
hukuka uygun şekilde tesis edilmesi lazım, bu yönde koruma kuralları 
getirilebilir. Bir de ben şu noktaya dikkat çekmek istiyorum: Eğer iş söz-
leşmesindeki hüküm bir genel işlem koşulu niteliği taşıyorsa, o zaman 
Türk Borçlar Kanunu madde 20 ve 25 arasındaki hükümlerin mutlaka 
dikkate alınması lazım. Acaba sözleşmenin içeriği haline geldi mi, içerik 
denetimi bakımından hukuka uygun mu? O hükümlere de mutlaka bak-
mamız gerekiyor.

Uluslararası alanda işçinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin spe-
sifik düzenlemeler neler dersek, burada sayacağım hükümler veya ça-
lışmalar bağlayıcı değil, ama uygulamaya yön veriyor. Özellikle ulusla-
rarası hukuka, Avrupa hukukuna baktığımızda, örneğin, mahkemelerin 
ve işverenlerin ILO’nun Uygulama Kodunda ne denilmiş, Madde 29 
Çalışma Grubunun bu yöndeki çalışmaları ne, bunlara dikkat ettiklerini 
söyleyebiliriz. Bu kapsamda ILO’nun bir Uygulama Kodu olduğunu gö-
rüyoruz. İşçinin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik Uygulama Kodu, 
az önce bahsettim, bağlayıcı değil. Onun dışında, HIV/AIDS testlerinin 
yaptırılması ile alkol-uyuşturucu testlerinin yaptırılmasına yönelik dü-
zenleyici prensiplerin olduğu iki adet Uygulama Kodu daha olduğunu 
görüyoruz. Bir diğer önemli belgemiz, R(89)2 sayılı Avrupa Konseyinin 
bir tavsiye kararıdır ki, yine bağlayıcı değil, ama yol göstericidir. 95/46/
EC sayılı Direktifin 29. maddesi çerçevesinde tesis edilen resmi bir or-
gan var: Madde 29 Çalışma Grubu. Bu Çalışma Grubu önemli, neden? 
Çünkü, birlik hukukunda kişisel verilerin korunmasına yönelik birtakım 
düzenlemeler yapılıyor ve Madde 29 Çalışma Grubu bu düzenlemeler 
çerçevesinde ilgili spesifik sorunları değerlendiriyor. Aslında, Grubun 
çalışmaları, görüşleri bağlayıcı değil, ama az önce bahsettim, mahke-
meler veya ulusal veri koruma kurulları karar verirken bu görüşleri dik-
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kate alıyor. Bizim hukukumuz bakımından da önemli olabilir, neden? 
Çünkü, bahsettik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu oluşturulurken Di-
rektifteki hükümler esasen dikkate alınmış, dolayısıyla spesifik bir sorun 
ortaya çıktığında bizde tesis edilecek olan Kişisel Verileri Koruma Ku-
rulu buradaki görüşleri dikkate alabilir. Yani doğrudan uygular demiyo-
rum, ama artık rüştünü, yetkinliğini ispat etmiş olan bir organ var. Onun 
görüşlerini almakta bence bir sakınca yok, en azından dikkate almakta 
bir sakınca yok.

Şimdi Kişisel Verilerin Korunması Kanununa bakmak istiyorum, aca-
ba Kanun çerçevesinde işçinin kişisel verilerini nasıl işleyebiliriz? Ka-
nunda çok teknik tanımların olduğunu görüyoruz. Bu yüzden söz konu-
su hükümler ile çalışma yaşamında kişisel verilerin işlenmesi arasında 
bağlantı kurarak bu hükümleri açıklamak istiyorum. İşçinin kişisel ve-
rileri kavramı acaba nedir dediğinizde tanım bakımından farklı bir şey 
söylemeyeceğiz. Diyoruz ki kimliği belirli veya belirlenebilir bir işçiye ait 
her türlü bilgi, işçiye ait kişisel veridir. Dolayısıyla işçiyle ilişkili, onunla 
ilişkilendirilebilen mesleki ya da özel yaşantısına dair her türlü işaret ve 
bilgi, kişisel veri kapsamında kabul ediliyor. Burada iki slaytta ben bazı 
örneklere yer verdim. Kesinlikle sınırlayıcı değil, neden? Çünkü daha 
önce söyledim, kişisel veriler çok geniş bir yelpazeye yayılıyor, mümkün 
değil hepsini burada yazmamız, ama uygulamada karşımıza çıkan işçi-
lere ait kişisel veri örnekleri bunlar. Nedir? Mesela, iş başvurusu formları, 
iş referansları, yıllık izin kayıtları, hastalık kayıtları, diyelim ki işçi işyerin-
de iş kazasına maruz kaldı, buna ilişkin kayıtlar, bunun dışında mesela 
aile üyelerine ilişkin bilgiler, işçiye ait kredi bilgisi, işçiye ait resim, per-
formans kayıtları, ücret bordrosu, sosyal güvenlik kayıtları, adli sicil bel-
gesi, elektronik posta yazışmaları, e-devlet şifresi, bunların hepsi kişisel 
veri kapsamında kabul edilecektir. 

Çok önemli, dün Murat Hocamla da konuştum, işverenler farkında 
değil, ama aslında bu Kanun bakımından bir sıfatları var. O da veri so-
rumlusu sıfatı. Bu neden önemli? Kanunda bir tanımlama yapılmış ba-
kın, diyor ki kişisel verilerin işlenme amaç ve yöntemlerini belirleyen veri 
kayıt sisteminin oluşturulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi 
-gerçek veya tüzelkişi olabilir bu- veri sorumlusudur. İş ilişkisi bakımın-
dan, yani çalışma yaşamında işlenen kişisel veriler bakımından öne-
mi nedir? Bu bize işverenleri işaret eder. Yani, veri sorumlusu çalışma 
yaşamında işlenen kişisel veriler bakımından işverendir diyoruz. Bu şu 
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açıdan önemli: Kanundaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden 
doğan sorumluluk esasen kimin üzerine doğacak? Veri sorumlusu sıfa-
tına sahip olan işverenin üzerine doğacaktır.

Şu noktaya işaret etmek istiyorum: İşverenin doğrudan otoritesi al-
tında kişisel verileri işleyen işçileri olacaktır. Örneğin, işveren, A’ya sen 
bu kişisel verileri işle diyecektir, yani işveren işlemiyor. Burada işçi işve-
renin emri ve otoritesi altında kişisel verileri işliyor. Dolayısıyla hukuka 
uygun olarak, kanuna uygun olarak işlemekle yükümlü olan kişi tabii ki 
o faaliyeti gerçekleştiren çalışanı olacak, ama bu faaliyet, bu eylem o ki-
şiye veri sorumlusu sıfatını kazandırmıyor. Kim oluyor? Yine işverenimiz 
oluyor. Burada mesela, bir zararımız ortaya çıktı. Kişisel verileri hukuka 
aykırı olarak işlenen bir işçi olarak kime başvuracaksınız? Veri sorum-
lusu sıfatıyla işvereninize başvuruyorsunuz. Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununu bir tarafa alalım, bu sonuç zaten Türk Borçlar Kanunuyla da 
gayet uyumlu, çünkü madde 116’da yardımcı kişilerin çalıştırılmasından 
doğan bir sorumluluk var. Burada yine işverenin sorumlu olduğunu gö-
rüyoruz. Kişisel verileri işleyen işçimiz de haksız fiiliyle bundan sorumlu 
olacaktır, ama ben tabii ki karşımda bir işvereni sorumlu görmeyi, daha 
güçlü birini görmeyi tercih ederim. Aralarında müteselsil bir sorumluluk 
mevcut. Zarar gören işçi olarak istersem işverenime giderim, istersem 
haksız fiili gerçekleştirmiş olan iş arkadaşıma giderim veya sorumluluk-
ları çerçevesinde her ikisine birden başvurabilirim, ama bu işvereninizin 
sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Çalışma yaşamında kişisel verileri işlenen işçimiz ilgili kişi sıfatına 
sahip, tabii ki kamu çalışanları da vatandaşlar da ilgili kişi olabilir, ama 
biz sunumumuzda iş sözleşmesiyle çalışan kişileri, yani işçileri ilgili kişi 
bakımından ele aldık. Bir de biliyoruz ki 1. Oturumda da konuşuldu, 
iş görüşmeleri esnasındaki sorular yoluyla iş başvurusunda bulunan 
adaylara soru sorulabiliyor. Dolayısıyla yeri geldikçe adayların da ilgili 
kişi sıfatına sahip olduğunu görüyoruz.

Önemli bir husus: İşçinin hassas kişisel verileri. Yine hassas kişisel 
veri kavramı yabancı hukukta var. Bizim Kanunumuzda özel nitelikli ki-
şisel veri denilmiş. Hassas kişisel veri neden önemlidir? Hassas kişisel 
veriler kişisel verilerin bir alt türünü, özel grubunu oluşturuyor. Neden 
böyle bir tür oluşturulmuş? Çünkü, içerdiği bilgilerin niteliği gereği bu tür 
verilerin daha sıkı bir korumaya ihtiyaç duyduğu gözlemlenmiş. Neden? 
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Bakın, madde 6/1’de bir liste var: Hassas kişisel veri türleri. Bunların 
kötüye kullanımları normal kişisel verilerin kötüye kullanımlarına naza-
ran ilgili kişi, yani veri öznesi üzerinde daha ciddi sonuçlar doğurabilme 
tehlikesi barındırıyor. Şöyle düşünelim: Cinsel eğilime yönelik bir bilginiz 
işleniyor. Bunun hem sizin hem sosyal çevreniz için geriye dönülemez 
etkileri olabilir. Dolayısıyla, bu tür veriler daha özel bir korumaya ihtiyaç 
duyuyor. Madde 6/1’de bir liste oluşturulmuş. Veri öznesinin ırkı, etnik 
kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, kılık ve kıyafeti (aslında kılık ve 
kıyafet Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifinde veya yeni gelen Tüzükte 
yok, biz eklemişiz kılık ve kıyafeti), dernek ve sendika üyeliği, biyometrik 
verileri, genetik verileri, ceza mahkumiyetine ilişkin bilgileri hassas kişi-
sel veri olarak düzenlenmiş. Bu bilgiler aynı şekilde işçinin de hassas 
kişisel verilerini oluşturuyor.

İşçinin açık rızası çok önemli bir kavram, neden? Çünkü birazdan 
göreceğiz, hukuka uygunluk sebeplerinde kanun koyucu açık rızayı arı-
yor. Dolayısıyla işçinin açık rızası önemli bir kavram, kanunda açıklama-
sı yapılmış. Demiş ki: “Belli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan 
ve özgür iradeyle açıklanan rıza, açık rızadır” . Biz burada bazı şartla-
rı, kriterleri görüyoruz. Bir beyanın, bir açıklamanın veya bir davranışın 
rıza olabilmesi için nasıl olması gerekir? Bir kere spesifik olacak. Yani 
belli bir konuya ilişkin olacak. Bilinçli olacak, yani bilgilendirmeye daya-
nacak. Özgür iradeyle beyan edilmesi gerekiyor ve kesin olacak. Yani 
muğlak olmayacak. Bir de bizim yasa koyucumuz açık olmasını istemiş. 
Yani rıza olması yeterli değil, açık rıza olması gerekli. Bu bence şundan 
kaynaklanıyor: Anayasaya uyumlu hale getirmek için, çünkü Anayasa 
m. 20/3’te açık rızadan bahsediyordu. Neden bunu söylüyorum? Çün-
kü Avrupa Birliği Direktifinde olsun, yine Veri Koruma Tüzüğünde olsun 
rızanın yeterli olduğu, ama hassas kişisel veriler işlenecekse açık rıza-
nın var olması gerektiği düzenlenmiş. Biz tamamen açık rızayı almışız. 
Açık rızanın özelliği nedir peki? Yani yazılı rıza eşittir açık rıza mı? Genel 
hukuk kurallarından da biliyoruz ki bunlar aynı anlama gelmez. Kişisel 
Verilerin Korunması Kanununda açık rıza açısından bir şekil şartı ön-
görülmemiş. Ne olması gerekiyor o zaman? Veri öznesinin bu yöndeki 
iradesini açık ve bilinçli olarak, açık ve kesin hareketleriyle ortaya koy-
ması gerekiyor. Yani birtakım davranışlarından yorum yapılarak o işleme 
onay verildiği gibi bir sonuç açık rıza için yeterli değil. Bilinçli, kasıtlı 
hareketlerle bu yöndeki iradenin ve onayın ortaya konulması gerekiyor. 



197İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2016 YILI TOPLANTILARI

Tamam, işverenler ispat kolaylığı sağlaması açısından yazılı rıza alma 
yoluna gidebilirler, ama Kanunda böyle bir şekil şartı söz konusu değil. 
Avrupa Birliğindeki devletlere baktığımızda, örneğin Alman Federal Veri 
Koruma Kanununda hiçbir fark gözetilmeden, yani ister hassas kişisel 
veri olsun, ister normal kişisel veri olsun yazılı rıza alınması şart koşul-
muştur. Bizde böyle bir düzenleme yok, sadece açık rızayı arıyoruz. 

Açık rıza konusunun iş ilişkisi bakımından önemi nedir? Az önce 
bahsettik, bağımlılık ilişkisi işçilerin kişisel verileri üzerindeki müdaha-
leyi arttırıyor, kolaylaştırıyor. Dolayısıyla, işçiden açık rıza alarak verileri 
işleme faaliyetine şüpheli ve ihtiyatlı yaklaşmalıyız. Özellikle, Avrupa Bir-
liğinde deniliyor ki, bu bağımlılık ilişkisi işçinin özgür şekilde iradesini 
beyan etmesini engelleyebilir. Dolayısıyla şunu yapalım: Son çare olarak 
rıza alma yoluna gidelim. Nitekim, AB’deki ulusal veri koruma otoriteleri 
diğer hukuka uygunluk sebepleri varsa o zaman o kapsamda kişisel 
verileri işleyelim demiş ve bu yönde tavsiyelerde bulunmuş. Birazdan 
bizim hukukumuza da bakacağız, Avrupa Birliği ne diyorsa bizde as-
lında onun tam tersi bir sonuç doğacak gibi gözüküyor. Çünkü, özellik-
le hassas kişisel verilerin işlenmesindeki hukuka uygunluk sebeplerine 
baktığımızda bunların çok dar kapsamda belirlendiğini görüyoruz. Do-
layısıyla, işverenler mevcut veri işleme faaliyetini ilgili hukuka uygunluk 
sebeplerine sokamadığı müddetçe açık rıza alma yoluna gidecektir. Bu 
da işçinin iradesi üzerindeki baskıyı arttıracaktır.

Bazı kavramları çok hızlı geçiyorum. Kişisel verinin işlenmesi kavra-
mına aslında daha çok değinmek istiyordum, ama şu an hızlı şekilde 
geçmek durumundayım. Kişisel verilerin işlenmesi kavramı nedir? Bu-
rada birtakım işlem veya işlem grupları var. Bunların hepsi veri işleme 
olarak kabul ediliyor. Kişisel verinin veri öznesinden elde edilmesi, yani 
işçiden elde edilmesi de bir veri işleme faaliyeti, saklama da bir veri 
işleme faaliyeti. Yani ben işçiden veya adaydan o bilgileri alıyorum, dis-
kete kaydediyorum, daha sonra hiç kullanmayacağım deseniz bile bu 
işleme faaliyetidir. Yani bu beyan o faaliyeti veri işleme faaliyeti olmaktan 
çıkarmıyor. Kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle işlenen kişisel 
veriler Kanundaki koruyucu hükümlerden yararlanıyor. Otomatik yön-
temle işlenmeyen, yani mesela elle kâğıt üstünde tutulan kayıtların bu 
koruyucu hükümlerden yararlanabilmesi için bunların veri kayıt sistemi-
nin bir parçasını oluşturması şartı getirilmiş. Bu doğrultuda, söz konusu 
kayıtların belirli kriterlerle yapılandırılmış olması, yani o kişisel veriye ula-
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şımın kolaylaştırılmış olması gerekiyor. Eğer bu şekilde bir kolaylaştırma 
sağlanmadıysa, Kanundaki koruyucu hükümlerden yararlanamıyor.

Şimdi hukuka uygunluk sebeplerine değinmek istiyorum. Burada za-
ten Kanunumuzda olan şeyleri söylüyorum. İşçinin açık rızası, kanunlar-
da açıkça öngörülme, işçinin ya da üçüncü kişilerin hayati menfaatlerinin 
korunması, yalnız burada tabii bir nüans var. Fiili imkânsızlık sebebiyle 
rızasını açıklayamayan kişinin ya da üçüncü kişilerin hayati menfaatle-
rinin korunması durumu var, ona dikkat çekmek istiyorum. Sözleşmesel 
ilişki bakımından gerekli olma, yani sözleşmenin kurulması ya da ifası 
bakımından doğrudan doğruya ilgili olan kişisel veriler varsa bir huku-
ka uygunluk sebebidir. İşverenin yasal yükümlülükleri, biliyoruz ki İş ve 
Sosyal Güvenlik Mevzuatımızda işverene getirilmiş olan yükümlülükler 
var. Bu kapsamda gerçekten gerekliyse kişisel verilerin işlenebileceğini 
söylüyoruz. Yine, kişisel verilerin işçi tarafından alenileştirilmiş olması 
durumunda bir hukuki yarar kalmadığı kabul ediliyor ve açık rızası ol-
masa da kişisel veriler işlenebiliyor. Keza, hakkın tesisi, kullanılması ve 
savunulması bakımından kişisel veri işlenebilir. Örneğin, işçinizin iş söz-
leşmesini feshettiniz ve konu yargıya taşındı. İşçi özlük dosyası ve ilgili 
belgeler istendi. Bunu mahkemeye sunmanız işte bu kapsamda kabul 
ediliyor. Yani bu hukuka uygunluk sebebine dayanarak, söz konusu bil-
gileri mahkemeye sunmanız mümkün veya o kişisel verileri saklamaya 
devam etmeniz mümkündür.

İşverenin üstün gelen meşru yararına ilişkin hukuka uygunluk sebe-
binin uygulamada sorun çıkaracağını düşünüyorum. Şöyle ki, işçinin 
temel hak ve özgürlüklerine aykırı olmamak kaydıyla işverenin üstün 
gelen meşru yararı çerçevesinde işçiye ait kişisel veri işlenebilir. Yani 
bir dengeleme yapmamız gerekiyor. Sadece meşru menfaat olması ye-
terli değil, aynı zamanda bunun üstün gelmesi gerekiyor. Mesela, Türk 
Borçlar Kanunu madde 419’daki hükmü bu çerçevede görebiliriz. Yani 
burada işverenin üstün gelen meşru yararı olduğunu kabul edebiliriz. 
Yine, uygulamada acaba salt ekonomik gerekçelerin olması üstün gelen 
meşru yarar şeklinde değerlendirilebilir mi diye Ahmet Sevimli Hocamın 
da çok güzel bir değerlendirmesi var. Ona şu an zaman darlığı sebebiy-
le yer veremiyorum, ama uygulamada sorun çıkaracağını düşündüğü-
mü belirtmek isterim.
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Hassas kişisel verilerin işlenmesi oldukça önemli, neden? Bizim Ka-
nunumuzdaki hukuka uygunluk sebepleri 95/46/EC sayılı Direktife naza-
ran dar kapsamda belirlenmiş. Buradaki amaç şu olabilir: Ben hassas 
kişisel verileri daha sıkı şekilde korumak istiyorum. Yasa koyucu bu iddi-
ada olabilir, ama çalışma yaşamı bakımından bunun sorun çıkaracağını 
rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi hukuka uygunluk sebeplerine bakarsak: 
1. İşçinin açık rızası, zaten en genel hukuka uygunluk sebebi bu; has-
sas kişisel verinin türü ne olursa olsun açık rızaya dayalı olarak biz kişi-
sel veri işleyebiliyoruz. 2. Sağlık verileri ve cinsel hayata yönelik verilerin 
açık rıza dışında işlenebileceği bir hukuka uygunluk sebebi yaratılmış. 
O da şu: Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi veya bakım 
hizmetlerinin yürütülmesi yahut koruyucu hekimlik, sağlık hizmetlerinin 
finansmanı, yönetilmesi, bunun planlanması gibi gerekçelerle sır sakla-
ma yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum, kuruluş -bu 
da Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı oluyor- tarafından işlene-
bilir. Biliyorsunuz işverenin ve işyeri hekiminin sağlık verileri bakımından 
sır saklama yükümlülüğü var, ama uygulama bakımından bu hukuka 
uygunluk sebebinin çok dar kapsamda kalacağını rahatlıkla söyleye-
biliriz. Neden? Madde hükmünün başında “kamu sağlığının korunması, 
koruyucu hekimlik” diyor. Onun dışında tıbbi teşhis gibi devam eden bir 
şart var. Şimdi evet, bulaşıcı hastalıkları, kamu sağlığını ve işyerinde-
ki diğer işçilerin sağlığını korumak için işleyebilirsiniz. Bu hukuka uy-
gunluk sebebi kullanılabilir, ama diyelim ki iş görüşmesinde fiziksel güç 
gerektiren bir pozisyon için ilan verdiniz ve adaylar başvuruyor. Onun 
sağlık verilerini hangi kapsamda işleyeceksiniz? Bu istisna kapsamına 
giriyor mu sizce? Hayır, girmiyor. Yani burada olacak olan şey bakın, 
yine başa dönüyoruz, o adaydan açık rıza alma yoluna gitmektir. Dola-
yısıyla, Avrupa Birliği neyi istemiyorsa, biz onu yapıyoruz. Yani adayın 
veya işçinin iradesi üzerindeki baskıyı arttırıyoruz. Halbuki ne olabilirdi? 
Veri Koruma Tüzüğü, yani Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü bir 
düzenleme getirmiş. İşverenlerin bu yöndeki ihtiyacı göz önünde bu-
lundurularak demiş ki: “İşçinin çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi 
bakımından gerekliyse, açık rıza olmasa da kişisel veriler işlenebilir”. 
Çalışma kapasitesi ne demek? İşte fiziksel güç gerektiren bir başvuru 
varsa ben burada işçimin veya başvuruda bulunan adayın sağlık ve-
rilerini bu kapsamda işleyebilirim demek. Bizde de m. 6/3’e bu yönde 
bir hukuka uygunluk sebebi getirilebilir, ekleme yapılabilir. Bu şekilde 
uygulama biraz daha rahatlatılabilir. Yine daha önce bahsettim, kişisel 
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verileri işleme bakımından işverenin yasal yükümlülükleri var. Örneğin, 
4857 sayılı Kanun madde 75 gereğince işçi özlük dosyası düzenleniyor. 
Bunun dışında, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği madde 
7/2 veya 7/1 uyarınca, çalışanınız işyerinden ayrılıp bir başka işyerine 
geçtiğinde, yeni işveren sizden sağlık bilgilerini isteyebiliyor ve siz onay-
layarak eski işveren olarak ona göndermekle yükümlüsünüz. Bakın, bu 
da bir yasal yükümlülüktür. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı gereğince 
bu örnekler pekala çoğaltılabilir. Şu halde, bu ve benzeri hükümler ile 
işverene sağlık verilerinin işlenmesi bakımından bir yasal yükümlülük 
getirilmiş. Buna karşılık, sağlık verileri bakımından Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanunundaki hangi hukuka uygunluk sebebine dayanacağız? 
Örneğin, m. 6/3 ikinci cümledeki “kamu sağlığıyla” başlayan hukuka 
uygunluk sebebine dayanabilecek miyiz? Hayır, dayanamayacağız, çok 
zor. Neye dayanmamız gerekiyor? İşçiden veya adaydan açık rıza alma 
yoluna. Bakın, yine irade üzerinde bir baskı yaratılmış oluyor. Dolayısıy-
la, mesela, sağlık verilerinin işlenmesi bakımından eğer işverenin yasal 
yükümlülüğü varsa açık rıza olmadan verileri işleyebilir yönünde bir hü-
küm madde metnine eklenebilir. 

Bir hususa daha değinmek istiyorum. Yine önemli, uygulamada so-
run çıkarıyor, çıkaracağını düşünüyorum. Şimdi sağlık ve cinsel haya-
ta yönelik verileri bir kenara aldık, biliyoruz ki bunun dışında da has-
sas kişisel veri türleri var. Bunlar nelerdir diye bakarsak, örneğin, ceza 
mahkumiyetlerini, sendika üyeliğini, genetik verileri, biyometrik verileri 
sayabiliriz. Bu tür hassas kişisel veriler bakımından hukuka uygunluk 
sebebimiz ya açık rızadır ya da ilgili kanunlarda bu işleme faaliyetinin 
öngörülmüş olmasıdır. Örnek olarak, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunumuzda sendika aidatının kaynaktan kesilmesi hük-
mü var. Bu kapsamda, bu hukuka uygunluk sebebiyle bağlı kalmak üze-
re biz işçiye ait sendika üyelik bilgisini işleyebileceğiz. Yine, bir özel gü-
venlik görevlisi istihdam edeceksiniz. Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu 
madde 10 gereğince, belirli suçlardan hüküm giymemiş olan kişiler özel 
güvenlik görevlisi olarak işe alınabilir. Dolayısıyla, başvuran adayı istih-
dam edebilmeniz için o adaya ait ceza mahkumiyet kaydını isteyebile-
ceksiniz. Ancak, bizde her meslek bakımından böyle bir kanun hükmü 
var mı? Yok. O halde, belirli meslekler bakımından bu husus kanunlarda 
öngörülebilir. Yabancı hukukta görüyoruz. Örneğin, Birleşik Krallık hu-
kukunda veya Amerika Birleşik Devletlerinde özellikle çocuk bakımı ve 
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eğitimi, yaşlıların bakımı ve güvenliği, endüstri güvenliği gibi belirli mes-
lek grupları için ilgili mahkumiyetleri gösterir adli sicil belgesi niteliğin-
de belgelerin alınması gerektiği düzenlenmiş. Mesela, Amerika Birleşik 
Devletlerinde Federal Çocuk Koruma Kanunu var. Burada belirli meslek 
grupları için eyaletlere yetki verilerek ceza mahkumiyetlerinin işlenmesi-
ne izin verilmiş. Dolayısıyla, ceza mahkumiyetleri söz konusu olduğun-
da, ilgili meslekler bakımından adaylara soru sorulabileceği veya söz-
leşme imzalanmış olan işçi tarafından o meslekle ilgili olarak ceza kaydı 
olup olmadığının işverene sunulması yönünde yasal yükümlülükler ilgili 
kanunlara eklenebilir. Böylece açık rıza aranmadan bir hukuka uygunluk 
sebebine işverenler veya müstakbel işverenler dayanabilecektir. 

Sabahki oturumda Öner Hoca bahsettiği için çok kısa değinmek isti-
yorum. Avrupa’da “tendenzbetrieben/tendency companies” dediğimiz 
politik ve siyasi görüşlerle karakterize edilen işyerleri var. Örneğin, dini 
bir kurum, kreş, hastane yahut okul açabiliyor. Yabancı hukukta (örne-
ğin, Alman ve Avusturya hukuklarında) iş başvurusunda bulunan adaya 
bu istisnayla bağlı kalmak üzere -yani dar yorumlanmalı- bu yönde soru 
sorulabileceği ve bu tür soruların aday tarafından doğru cevaplanması 
gerektiği düzenlenmiş. Bizim hukukumuz bakımından yeni kabul edil-
miş olan bir Kanun var: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanu-
nu. Burada ayrımcılık iddiasının ileri sürülemeyeceği haller öngörülmüş. 
Eğer dini bir kurum dini eğitim veya dini hizmet vermek istiyorsa, işve-
renin dini yönelime veya dini  düşüncelere ilişkin sorular sorması veya 
o kişiyi istihdam etmesi mümkündür. Bu ayrımcılık yasağı oluşturmaz. 
Dolayısıyla, buna dayalı olarak belki işverenler, ama bu istisnayla bağlı 
kalmak üzere soru sorabileceklerdir.

Yine Öner Hocamız belirtti, yabancı hukukta şu dikkate alınıyor ve 
deniliyor ki politik ve siyasi görüşlerle karakterize edilen işyerlerinde açı-
lan tüm pozisyonlar için bu tür sorular sorulmamalıdır. İşverenin ideolo-
jik, dini duruş ve tavrı ile doğrudan doğruya bağlantılı olan pozisyonlar 
için, o pozisyonlara başvuran adaylar için bu sorular sorulmalıdır. Yoksa 
ayrımcılık yasağına tabii ki aykırı olacaktır. O halde, bu tür istisnalara dar 
şekilde yaklaşılmalıdır. 

Son olarak en azından tarafların hak ve yükümlülüklerine çok kısa 
değinmek istiyorum. Hepsi kanunumuzda var, nedir? İşverenin yükümlü-
lüğü bakımından bilgilendirme yükümlülüğü madde 10’da düzenlenmiş. 
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Kanun koyucu 5 bent halinde en azından nelerin işçiye bildirilmesi ge-
rektiğine yer vermiştir. Yine, kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkelere 
uyum, bu oldukça önemli, neden? Maalesef zamanım kalmadığı için çok 
değinemiyorum, ama veri işleme bir süreç ve bir bütündür. Siz işveren 
olarak benim bir hukuka uygunluk sebebim var ve ben istediğim kişi-
sel veriyi işleyebilirim diyemezsiniz. Ne olması gerekiyor? Temel ilkelere 
uyum göstermeniz lazım. Burada bakın, saydığım ilkeler var. İlgili kişiye 
Kanunda sayılmış olan haklarının sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla tüm 
veri işleme faaliyetleri bakımından bu kuralların ve ilkelerin uygulanma-
sı gerekiyor. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler yine oldukça önemli. 
İşveren veri sorumlusu olarak işyerinde teknik ve organizasyonel önlem-
leri almakla yükümlüdür. İşçinin erişim hakkı önemli, ikiye ayırarak ince-
leyebiliriz: Dar anlamda erişim hakkı, yani işçinin kendi verilerine erişim 
hakkı. İşçi, ne işleniyor, ne zaman işleniyor, kime aktarılmış, bu konuda 
bilgi sahibi oluyor, ama bunun için veri sorumlusuna bir talep gerekiyor. 
İşverenin bilgilendirme yükümlülüğü veri elde etmeyle birlikte aktif hale 
gelirken; işçinin erişim hakkına, yani dar anlamda erişim hakkına sahip 
olabilmesi için işverene bir talepte bulunması gerekiyor. İşçinin verilerini 
düzeltme ve sildirme hakkı, bu da önemli bir haktır. Madde 11’de dü-
zenlenmiş. Diyelim ki kişisel verileriniz hukuka aykırı olarak işlendi, ya 
da bu verilerin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsunuz. İşçi olarak 
siz bunu tespit ediyorsunuz ve yine işvereninize talepte bulunuyorsunuz. 
Örneğin, benim verim güncel değil, bunu düzelt veya hukuka aykırı ola-
rak verilerim işlendi, artık bu veri üzerinde işleme faaliyetini engelleye-
cek önlemleri al gibi talepler yöneltilebilir. 

Son olarak işçinin itiraz hakkı üzerinde durmak istiyorum. Yine Av-
rupa Birliği Veri Koruma Direktifinden farklı olarak bizim Kanunumuzda 
sadece otomatik yöntemlerle gerçekleşen veri işleme faaliyetine itiraz 
hakkı getirilmiş. Örnek olarak, bir sisteme işçinin kişisel verileri yüklendi, 
analiz edildi. Çıkan sonuç eğer işçinin aleyhineyse, o sonuca itiraz etme 
hakkı tanınmış. Halbuki bakıyoruz, Avrupa Birliğindeki düzenlemede 
aynı zamanda işverenin üstün gelen meşru yararı kapsamında bir veri 
işleme faaliyeti gerçekleştiyse, ona da işçinin itiraz hakkı olduğu kabul 
edilmiş. Ancak, bizim Kanunumuzda bu yönde bir düzenleme getiril-
memiş.  Uygulamada biliyoruz ki performans sistemleri var. İşçilere ait 
bilgiler bu sisteme giriliyor, ondan bir sonuç çıkıyor. Aslında itiraz hakkı 
ile, o sistemden çıkan sonuca dayalı olarak işçinizin sözleşmesini fes-
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hetmeyin denmek isteniyor, yani o feshe işçi bakımından bir itiraz hakkı 
tanınmış oluyor. Fakat, bu otomatik değerlendirmeye insan faktörü ekle-
nirse, örneğin işyerindeki işveren vekiliniz bu çıkan sonucu değerlendirir 
ve görüşlerini eklerse, o zaman işçinin bu Kanundaki itiraz hakkını kul-
lanması mümkün değil. Çünkü, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda 
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilen kararlara karşı 
bu hak öngörülmüştür. Dolayısıyla, insan faktörü eklendiği zaman itiraz 
etme hakkınız kalmıyor. ILO’nun bu konuya ilişkin bir görüşü var. Diyor 
ki: “Bu otomatik sistemlerden çıkan kararlar tek başına bağlayıcı olma-
malı veya sadece bu kararlar nedeniyle işçi hakkında karar alınmamalı. 
Evet, yardımcı araçlar olarak yardım alınabilir, ama tek karar unsuru bu 
olmamalı”. Bu görüş bizim hukukumuz bakımından da dikkate alınabilir.

Sabrınız ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaman darlığı 
sebebiyle elektronik gözetleme, iş başvurusunda adaylara yöneltilebi-
lecek sorular veya yaptırılabilecek testler gibi başlıklara yer veremedim 
ama sorular esnasında sizleri aydınlatmaya çalışacağım. 

Av. HASAN ERDEM- Hocamızı kapsamlı bir çalışma hazırlamış oldu-
ğu ve konuların fazlasıyla olduğunu görmekteyiz, ama süremiz ne yazık 
ki çok kısa, soru-cevap kısmında olabildiği kadarıyla bir kısım Hocamı-
zın yetiştiremediği konuları anlatmaya çalışacağını düşünüyoruz. Genel 
olarak baktığımızda gördüğümüz şu: Aslında Anayasa Mahkemesinin 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin kararlarında daha önce yasa yürürlü-
ğe girmeden önce 1981 tarihli 108 sayılı kişisel verilerin otomatik işleme 
tabi tutulması kastı kişilerin korunmasına dair Avrupa Konseyi Sözleşme-
sine atıfta bulunduğunu görüyoruz. Bu kapsamda baktığımda dikkatimi 
çeken iki Anayasa Mahkemesi kararı oldu. Çok kısa iki-üç dakika içinde 
sonlandırmak kaydıyla onlara değinmek istiyorum. Biri Sosyal Sigortalar 
Kurumunun kurumla sözleşmesi olan tüm sağlık hizmetleri sunucuları 
için sağlık hizmeti sunduğu tüm kişilere ait sözleşme hükümlerinde yer 
verilen bilgileri belirlenen yöntemlere ve süreye uygun bir biçimde elekt-
ronik ortamda ve yazılı olarak sigortaya göndermelerini talep eden buna 
ilişkin bir düzenleme. Bu bilgiler gönderilmeksizin talep edilen sağlık 
hizmeti bedellerinin ödenmeyeceği yönünde de bir yaptırım içeren bir 
düzenleme var 78. maddenin 1. fıkrasında, fakat Anayasa Mahkeme-
si yine benzer kişisel onur ve bahsettiğimiz yönerge doğrultusunda bu 
maddesel düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eski 
Sosyal Sigortalar Kanununun 78/1 ve 2. fıkrasındaki ikinci cümlenin ip-
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taline ilişkin bir kararı var. Bunun dışında en son güncel olarak medyada 
da yer alan bir Anayasa Mahkemesi kararı var ki değinemediniz, vak-
tiniz yetmedi. Çok hızlı geçiyorum ben de dikkat ederseniz kelimeleri 
yutarak, burada da yine kişisel verileri saklamaya ilişkin yasa çıkmadan 
önce yine Anayasa Mahkemesinin söz konusu yönergeye atıfta bulun-
duğu, ancak Hocamızın ifade etmiş olduğu açık rıza şartı, bilgilendirme 
ve kabul beyanlarına bağlı olarak kişisel verilerin kullanılabileceği yö-
nünde bir kararı var. Bu karar uyarınca işyerinde kişilerin kullanmakta 
olduğu internet ve mail sistemindeki kişisel yazışmaları içeren kısımların 
bu kişilerin iş akdini feshinde kişiler aleyhine delil olarak kullanılmasının 
yasaya uygun olduğu, kişisel verilerin gizliliğini ihlal içermediği ifade 
ediliyor, ama belli koşulları var. Koşullar işte kişilerin açık bir şekilde bil-
gilendirilmiş olması, açık yazılı rızalarının ve imzalarının alınmış olması, 
bunun iş amacıyla tahsil edilmiş olması.

SALONDAN- … (71.48) Resmi Gazetede yayınlandı.

Av. HASAN ERDEM- Evet yeni, 10 Mayıs 2016 yeni bir karar. Bunun 
dışında yine yasa yürürlüğe girmeden önce Hocamızın da anlattığı gibi 
aslında Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasının yanı sıra Türk Mede-
ni Kanunda özellikle yeni Türk Borçlar Kanununun 419. maddesindeki 
düzenleme çok önemli, bunun dışında İş Kanunu 75. maddesinde dü-
zenlemeler olduğu, İş Sağlığı ve İş Kanununda 15. maddesinde düzen-
lemeler olduğunu görüyoruz. Ancak bu yasa yürürlüğe girene kadar bir 
nevi uyuyordu bu maddeler gibi de düşünebiliriz. Bu yasanın yürürlüğe 
girmesiyle aslında belki de bu maddelere de birer ışık çevirme ya da bir 
ışık tutma şansımız oldu ve bunları birlikte değerlendirme olasılığımız 
oldu. Keza bu kapsamda İş Yasasının 75. maddesinde yer alan, fakat 
pratik hayatta pek değinilmeyen ve karşılaşmadığımız düzenleme uya-
rınca işverenin sır saklama yükümlülüğü kapsamında aykırı davranarak 
işçinin dosyasında yer alan kişisel verileri üçüncü kişilere açıklaması 
halinde sır saklama yükümlülüğünün ihlal edileceğine ilişkin düzenle-
mede buna aykırılık halinde işçinin İş Yasasının 24/2 uyarınca iş akdini 
haklı sebeple feshedebileceği, bunun yanı sıra kişisel verilerin ihlalinin 
ağırlığına bağlı olarak maddi ve manevi tazminat isteyebileceğini de 
göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkürler, 10 dakika 
aramız var. Bu arada ondan sonra soruları alıp, hızlı bir şekilde oturumu 
kapatmayı hedefliyoruz.
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SORU -CEVAP

Av. HASAN ERDEM- Şimdi değerlendirme ve soru bölümü, soru-
ları üçer üçer alıp yazmayı düşünüyorum. Ondan sonra cevapladıktan 
sonra bir sonraki üçerlere geçelim diye düşündüm. Çünkü öteki türlü 
bazen birebir diyaloglar uzayabiliyor, bu sefer soru-cevap kısmı artıyor. 
Buyurun Hocam.

Yrd. Doç. Dr. AHMET SEVİMLİ (Uludağ Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi)- 10 yıl önce yayınlanmış benim doktora tezim bu konuya çok 
yakın, hatta bu konuyu da kapsayan bir konuda, o zamanlar bir hocam 
senin bu doktora tezin şu anda çok satılmaz, ama 10 yıl boyunca satılır 
demişti. Evet, hâlâ piyasada, ama şunu söyleyebilirim: Ben telif falan 
almıyorum, doktora tezlerinin makûs talihidir bu. Uzatmayacağım, te-
şekkür ediyorum. Ne kadar zor bir konu olduğunu gayet iyi biliyorum, 
tekrar tekrar teşekkürler, gayet evet, anlatamadığınız yerler de kaldı, 
ama meseleyi anladık, öyle söyleyebilirim. Bu şimdi Anayasa hükmüne 
bakıyorsunuz, rıza asıl, yani açık rıza alacaksın, bu temel kural ve di-
ğerleri istisna, yani diğer hukuka uygunluk nedenleri kanunda sayılan, 
6698’de sayılan nedenler istisna. Benim daha radikal bir görüşüm var. 
Bunu yazdım da, sicilde yayınlandı. Ben işçi-işveren ilişkisi bakımından 
işçinin rızasının bir hukuka uygunluk nedeni olarak kullanılamayacağı-
nı iddia ediyorum. Buna da pozitif dayanak olarak, yani bırakın işçinin 
rızası üzerindeki bu işçi-işveren ilişkisinin bir hiyerarşik ilişkinin yarattığı 
baskıyı, bu nedenle zaten İlke Hanım da belirttiler konuşmalarında, iş-
çinin rızası bir hukuka uygunluk nedeni olarak kullanılmamalıdır diyen 
çok eser var yabancı literatürde, ama bunu bir kenara bırakın. Benim 
görüşüm bu konuda Borçlar Kanunu 419. madde hükmünün işçi-işveren 
açısından, işçi-işveren ilişkisi bakımından verilerin işlenmesi bağlamın-
da özel hüküm olduğudur. Yani temel düzenlemeyi zaten Roma huku-
kundan beri gelen kuralı da biliyoruz, özel hüküm öncelikle uygulanır. 
Yani 419. madde hükmü işe yatkınlık ve iş sözleşmesinin uygulanması 
için gerekli olan verileri işler şeklinde, yani Almanca metne baktığımızda 
ve benim daha hâkim dil olan İngilizce çeviriye -ki İsviçre hükümetinin 
resmi çevirisidir ve hiç fena bir çeviri olmadığını iddia ediliyor- ki Alman-
cayı benden daha iyi bilen akademisyen arkadaşlarımızla da Almanca 
üzerinden teyit ettik, “ifa”sı demiyor. Bizim Borçlar Kanunumuzda “söz-
leşmenin ifası için gerekli” derken, İsviçre’de “sözleşmenin uygulanması 
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için gerekli olan” şeklinde formüle edilmiş. Bu iki nedenle ancak işçinin 
verileri işlenebilir. En azından özel hukuk boyutuyla bu iki neden dışın-
da, hukuka uygunluk nedeni dışında işçinin verisi işlenirse, yani kamu 
hukuku bağlamında bir iddiam olamaz, ama özel hukuk bağlamında 
hukuka uygun olduğundan kanımca söz edilemez. Bir noktaya daha 
işaret etmem gerekiyor. Türk Borçlar Kanunu 419. maddenin özel hüküm 
olduğu noktasındaki iddiamda bizim Borçlar Kanunumuza baktığımız-
da “hüküm bulunmayan durumlarda özel kanun hükümleri uygulanır” 
derken, orijinaline baktığımızda İsviçre Borçlar Kanununda “bundan 
başka”, yani bu hükümlerden başka, yani “yatkınlık ve sözleşmenin 
uygulanması noktasındaki hukuka uygunluk nedenlerini kullanabilirsin” 
hükmünden başka, yani bunlar dışında değil, bundan başka ilgili data 
protection yani Veri Koruma Kanunu hükümlerine atıf yapar. Benim söy-
leyeceklerim bu kadar, sorum yok, ama bu yorumla ilgili siz de bir yorum 
yapmak isterseniz, teşekkür ederim Sayın Başkan.

Av. HASAN ERDEM- Teşekkürler. Sizin ilaveniz olacak mı?

Yrd. Doç. Dr. İLKE GÜRSEL- Hocama çok teşekkür ediyorum güzel 
yorumu için, takdirleri için. Evet, 419. maddedeki hüküm önemli, ama 
Kanun hükümlerinin de ben açıkçası önemli olduğunu düşünüyorum. 
Sonuçta bir açık rıza beyanı var ve bizde rızanın geçersizliği bakımın-
dan yine Hocamız da eserinde yer vermiş, örneğin irade fesadı halleri-
ne dayanabiliyoruz veya Medeni Kanun gereğince diyelim ki ilgili hakkı 
aşırı derecede sınırlandıran bir durum varsa bunun geçersizliğini ileri 
sürebiliyoruz. Dolayısıyla, gönlüm buna elvermese de ben yine de açık 
rıza ile işlenebileceğini düşünüyorum. Madde 419’daki hüküm evet çok 
önemli, ama uygun olduğu ölçüde uygulanabileceğini, yani Kişisel Veri-
lerin Korunması Kanunundaki hükümlere uygun olduğu ölçüde uygula-
nabileceğini düşünüyorum. Bu benim naçizane fikrim Hocam.

Av. HASAN ERDEM- Peki, başka sorusu ya da görüşü olan? Buyu-
run Erdem Hocam.

Prof. Dr. ERDEM ÖZDEMİR- Teşekkür ederim. Ben de İlke Hanı-
ma teşekkür ediyorum doyurucu tebliği için, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu son derece önemli, çünkü işverenler bize sormaya başladılar: 
Hocam, bizim nelere dikkat etmemiz lazım, neleri düzeltmemiz lazım bu 
kanundan sonra? Ben aslında biraz katkıda da bulunmak istiyorum. İş-
verenlerin nasıl yaklaşması lazım, çalışanların nasıl yaklaşması lazım bu 
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kanuna? Özellikle sorun çıkarabilecek noktalar neler, rıza noktasını nasıl 
algılamak lazım, kurum prosedürleri nasıl düzenlenmeli, özlük dosyaları 
nasıl olmalı, sağlık belgeleri, sağlık dosyaları nasıl tutulmalı? Nokta atışı 
çok uzatmadan her bir noktaya temas etmeye çalışacağım.

Şimdi bir kere her türlü kişisel verinin işlenmesinde rıza söz konusu 
değil, bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Kanuna baktığımızda 
kanunun yapısı genel bir hüküm koyuyor kişisel verilerin işlenmesiyle 
ilgili, daha sonra hassas veya özel nitelikteki kişisel veri diye bir kategori 
yaratıyor, yine kişisel verilerin aktarılması diye bir diğer kategori yaratı-
yor, bunun içinde bir alt kategori de kişisel verilerin yurtdışına aktarılma-
sı şeklinde bir de burada kırılım yaratıyor. Dolayısıyla rıza süreçlerini her 
bir kırılım için ayrı ayrı analiz etmek ve değerlendirmek lazım. Tabii Sev-
gili Ahmet’in analizleri çok enteresandı 419. maddenin özel hüküm olup 
olmadığı noktasında, onlara da ayrıca değinebiliriz. Şimdi bir kere kesin 
olan şu: Özel nitelikte bir kişisel veri varsa, özel nitelikte bir veri varsa, 
bununla ilgili olarak işverenlerin dikkat etmesi lazım. Bunlar çünkü kırmı-
zı çizgi, nedir bunlar? 1. Sağlık bana uygulamada sorun yaratacak gibi 
gözüken, 2. Dernek, vakıf, sendika üyeliği,  3. Biyometrik veriler, 4. Ceza 
mahkumiyeti gibi konular. 

1. Şimdi sağlıktan başlayalım. Sağlık dediğimiz zaman bugün ma-
alesef özlük dosyalarında aslında sadece işyeri hekiminde bulunması 
gereken sağlık verilerinin bulunduğunu görüyoruz ve İK’cılar, HR’cılar 
bunu normal görüyorlar. Çalışanın testleri, akciğer grafileri, kan testleri 
özlük dosyalarında geziyor. Bir kere her şeyden önce şuna dikkat etme-
miz lazım: İşyeri hekimi -kanun çok güzel demiş- sır saklama yükümlü-
lüğü olan kişiler. Sır saklama yükümlülüğü işyeri hekiminin son derece 
belirgin, işyeri hekiminin bu sırları saklaması lazım, bunları işverene ver-
memesi lazım. İşyeri hekiminin aslında işverene verebileceği sadece 
nedir? Bu çalışan bu işi yapar veya yapamaz. Yaparsa da şu koşullar al-
tında yapar, şunlara dikkat ederek yapması lazım, ama bunun ötesinde 
çalışanın hepatit A mı, hepatit B mi, hepatit C mi olduğu işvereni ilgilen-
dirmez. Bu sadece işyeri hekiminin süreçteki bilmesi gereken husustur. 
Hatta 6331 sayılı Kanun bile bu noktada zayıflıklar içeriyor. Biraz önce 
İlke Hanım da değindi, mesela sağlık dosyalarının transferinde hâlâ cid-
di sorun var. Bir işyeri hekimi görevini bitirdiği zaman işverene gönderi-
yor. Olacak şey değil, aslında ne yapması lazım? Bir sonra görev alacak 
işyeri hekimine o sağlık dosyalarının transfer edilmesi lazım. Dolayısıyla 
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birinci benim sosyal mesajım sağlık dosyalarını özel, özlük dosyalarında 
sağlık bilgilerini çok dikkatli şekilde işverenlerin ayıklaması lazım. İşyeri 
hekiminde durması gereken şeyler işyeri hekiminde, işverende sadece 
durması gereken şeyler işverende durmalı. 

2. Ceza mahkumiyeti bizim Türkiye’de herkesten sabıka kaydı istenir. 
Bu çalışma hayatının neredeyse olmazsa olmazı, Batı Avrupa’da ben 
bunu inceledim acaba bu kadar mı şey diye, Avrupa’da söylenilen bu-
rada da ölçülü olması gerektiği, yani İlke Hanım da değindi, mesela Bir-
leşik Krallık örneği verdi. Herkesten sabıka kaydı istenmesi, herkesten 
sabıka kaydının kaydedilmesi, bunların sistemlere aktarılması o kadar 
isabetli bir yaklaşım değil. Dolayısıyla bunu da bir soru işareti olarak 
koyuyorum, bunları da yarın öbür gün tartışacağız diye düşünüyorum.

3. Dernek, vakıf, sendika üyeliği. Gümrük müşaviri bir işverenle gö-
rüşüyorum. Diyor ki: “Hocam, Gümrük Müşavirleri Derneğinin şöyle bir 
uygulaması var: Çalışan bizde çalışmaya başladığı zaman dernek iş-
lemlerini bizim aracılığımızla yapıyorlar. Biz çalışanın dernek üyeliğini 
sormak durumundayız dernek tüzüğüne göre”, dolayısıyla belki dernek-
lerin bile bu tüzüklerini gözden geçirmesi lazım. Çalışan o derneğe mi 
üye, bu derneğe mi üye, bunların Kişisel Verilerin Korunması Kanununa 
uygun hale getirilmesi lazım. 

4. Şimdi biyometrik verilere gelince, benim dikkatimi parmak izi çe-
kiyor. Son zamanlarda işyerine giriş çıkışlarda parmak izi uygulaması 
başladı. Birçok işyerinde bunun kullanıldığını görüyoruz. Biyometrik veri 
de hassas nitelikteki veri kabul ediliyor. O halde kişinin rızasıyla mı aca-
ba bu işlenecek, yoksa Sevgili Ahmet’in dediği gibi BK 429 açılımıyla 
sözleşmenin ifası için geçerli, gerekli olma gibi bir çıkışla bunu sağlaya-
bilecek miyiz? Bu da ayrı bir tartışma konusu.

Şimdi rıza noktasında da benim özellikle altını çizmek istediğim şey: 
Rıza bilgilendirmeye dayanan rızadır. Şimdi Türkiye’de bu bilgilendirme-
nin ne olduğu hâlâ açıklığa kavuşturulmuş değil. İş sağlığı ve güven-
liğinde de son derece önemli bilgilendirme, işvereni bilgilendirme yü-
kümlülüğü var, ama bilgilendirme ne demektir? Şimdi bizde gene temel 
kavramları doğru yerine oturtmak lazım. Bilgilendirme hangi hususları 
çalışana bildireceğin gösterilmiş. Bu veriyi kim işliyor, neden işliyor, nasıl 
işliyor, nerede işliyor, bunları çalışana aktaracaksın. Yabancılar bunu na-
sıl yapıyorlar, yabancı şirketler? Hepsinin veri korumasıyla ilgili özel pro-
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sedürleri var ve bu prosedürler intranet sistemlerinde de yayımlanmış 
durumda, çalışana da işe çıkarken “kardeşim bak, benim veri koruma 
prosedürüm budur” diyor. Sen ancak bu konuda bilgilendirildikten son-
ra çalışanın rızasını alabilirsin, yoksa çalışanın iş sözleşmesini önüne 
koyup, hadi bakalım at imzanı, bana onayını ver dediğin zaman bu da 
bence geçerli bir rıza olmaz. Öncelikle sen hangi amaçla neden, na-
sıl, nerede, kimle bunları işleyeceksin, bunları çalışana aktaracaksın ki 
daha sonra çalışanın rızasını alabilesin. Bunlarca bence kritik noktalar.

Şimdi İsviçre’yi falan hızlı şekilde geçeyim, ölçülülük ilkesi çok önem-
li, ölçülülük ilkesi mesela, kamera kayıtları açısından son derece önemli. 
Geçen gün bana sorulan bir soru şu: Hocam, kamyonlara biz kamera 
koymak istiyoruz, koyabilir miyiz? Şimdi kamyona kamera koymak var, 
kamera koymak var. Benim aklımda ne var? Kamyonun önüne kamera. 
Hocam, hayır, önüne koymayacağız, içeri koyacağız. Hem şoförü çeke-
ceğiz, hem aracı çekeceğiz. Şimdi kamerayı oraya koyduğunuz zaman 
acaba ölçülü mü, değil mi orada soru işaretleri başlıyor. Dolayısıyla vi-
deo kamera izleme uygulamalarında yine sadece bununla sınırlı olma-
mak üzere kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bütün süreçlerde ölçülülük 
ilkesi çok önemli bir ilke olarak karşımıza çıkacak. 

İşçinin erişim hakkından bahsetti İlke Hanım. Peki, işçi kişisel verile-
rine erişmesi tatbikatta nasıl algılanıyor Batı Avrupa’da? Örneğin, hatalı 
verileri düzeltme hakkı var çalışanın, aslında düzeltme hakkı benim in-
celediğim yabancı prosedürlerde açıkça da yazılıyor. Hem kanunda ya-
zıyor, hem de açın bugün büyük şirketlerin prosedürlerini, aynen şöyle 
yazıyor: “Kardeşim, sen işçi olarak kişisel verilerine erişebilirsin, eriştiğin 
gibi aynı zamanda burada yanlış ve hatalı bir şey görüyorsan bunu dü-
zeltme hakkın da var” Tatbikat açısından nerede çıkıyor sorun? Özellik-
le performans değerlendirmelerinde çıkıyor. Çalışanla ilgili performans 
değerlendirmeler yapıyoruz ve performans değerlendirmeler kimi za-
man sübjektif değerlendirmeler de içerebiliyor. Yönetici objektif hedef-
lere dayalı birtakım değerlendirmeler yaptıysa eyvallah, ama yönetici 
kişisel sübjektif değerlendirmeleri oraya performans değerlendirmesi 
diye koyduysa, acaba çalışan ben bunun düzeltilmesini istiyorum, bu 
tamamen sübjektiftir diyebilir mi? Yabacı literatürde buna diyebilir diyen 
yazarlar var. Bunu da bir dipnot olarak belirtmek istiyorum.

Tabii söylenecek çok şey var bu şeyle ilgili, aydınlatma yükümlülü-
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ğünü de söyledim. Kişisel verilerin aktarılması son olarak değineceğim 
konu. Bugün birçok şirket bulut sistemi, cloud sistem kullanmaya baş-
ladı. Şimdi cloud sistem dediğimiz şey acayip bir şey, aslında futbol 
sahası büyüklüğünde birtakım şeyleri var. Bizim gmaillerimiz falan nere-
de duruyor diyorsanız, dev böyle futbol sahası büyüklüğünde dünyanın 
dört bir yanında merkezler var. O şirketler o merkezlerde bu verileri tutu-
yor. Şimdi birçok şirket bugün kişisel verilerini kendi iç kompüterlerinde, 
bilgisayarlarında değil, cloud sistemlere aktarmaya başladı. Peki, cloud 
sisteme aktardığınız zaman o veriler acaba alakasız bir ülkeye giderse 
ne olacak? İşte orada safe harbour dediğimiz kural devreye giriyor. O 
ülkenin standartları bizim standardımızdan daha düşük olmaması ge-
rekiyor, dolayısıyla işverenlerin ne yapması gerekir dediğimiz zaman IT 
süreçlerini de burada gözden geçirmesi lazım. gerekirse IT’yle yapa-
cakları, gerekirse bu firmalarla, clod firmalarıyla yapacakları sözleşme-
lere bunlarla ilgili düzenlemeler koymaları lazım.

Sonuç olarak şu şekilde değerlendiriyorum: İşverenlerin checklist’i 
ne olmalı? Bir, iş sözleşmeleri bu konuda revize edilebilir kişisel verilerle 
ilgili olarak. Az önce Sevgili Ahmet’le konuştuk. Rızayla ilgili bir hüküm 
koymak iş sözleşmesine, Ahmet de çok haklı olarak itiraz ediyor: “Ho-
cam, ben rıza konusunda -Sevgili Ahmet, gıyabında konuşuyorum, ku-
sura bakma, ama çok da haklısın- iş hukukunda bu kadar yaygın kullanıl-
ması taraftarı değilim” diyor. Çünkü işçinin rızasını alırsın, vermezse de 
almazsın işe diyor. Öyle bir sistem kurmalıyız ki aslında rıza değil, başka 
kriterler, sınırlayıcı kriterler devreye girerek gereken korumayı sağlamalı. 
Katılmamaya da imkân yok. Sözleşmelere ne yapmaya başladık son 
zamanlarda? Kişisel verilerin korunmasıyla, kullanılması, işlenmesiyle 
ilgili düzenlemeler koymaya başladık, ama biraz önce belirttiğim gibi 
bu yeterli değil, aynı zamanda bir tık ileri giderek iç yönetmeliklerimize, 
prosedürlerimize bunun nasıl, ne şekilde, kim tarafından işleneceği ko-
nusunda hükümler de koymamız lazım, kendi iç düzenlemelerimizi bu 
konuda yapmamız lazım ve yine nihai olarak da dediğim gibi özellikle 
transfer, yurtiçi, yurtdışı aktarma gibi süreçler söz konusuysa, bunlarla 
da ilgili sözleşmelerimizi gözden geçirmemiz lazım. Hızlı şekilde konuş-
tum Sevgili Başkan.

Av. HASAN ERDEM- Sağ olun, teşekkürler. Sizin de eklemek istedi-
ğiniz bir şey var mı konuyla ilgili? 
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Yrd. Doç. Dr. İLKE GÜRSEL- Hocama değerlendirmeleri için teşek-
kür ediyorum. Birkaç noktada ben belki ekleme yapabilirim. Hocam o 
yolu açmış oldu, sağ olsun. Mesela, biyometrik verilerin işlenmesiyle 
ilgili olarak evet, burada ölçülülük ilkesi çok önemli. Diyelim ki işveren 
açık rızasını aldı, biyometrik kontrol sistemlerini uygulamaya koydu. 
Yurtdışındaki uygulamalara baktığımız zaman ki bizim Danıştayımız da 
çeşitli tarihlerde kararlar vermiş, 2012’de, 2014’te, daha eski 2006 tarihli 
kararlarda da var. Diyor ki: “İşyerinde sadece işe giriş-çıkış veya me-
sai saatlerinin kontrolü için bir biyometrik kontrol sisteminin getirilmesi 
hukuka uygun değildir”. O dönemde kanuni bir düzenlemenin olmadığı 
belirtiliyordu. Bunun dışında, yine ölçülülük ilkesine uygun olmadığına 
vurgu yapılıyor. Yani şimdi siz biyometrik veri -ki artık hassas kişisel veri 
olarak düzenlenmiş- işçinin bu verisine müdahale etmeden daha makul 
yöntemlerle işe giriş-çıkışları denetleyebilirsiniz. Örneğin, manyetik kart-
lar var akıllı kart dediğimiz, yani işçinin adı, soyadı işleniyor, o şekilde 
kullanılıyor. Kötüye kullanımları önlemek için manyetik kartlarda ne ya-
pılabilir? İşe giriş-çıkışta örneğin kamera konulabilir, bu şekilde oradaki 
bilgiler birbiriyle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu, kontrol edilebilir. Gördü-
ğünüz gibi biyometrik yöntemlerin kullanımında ölçülülük, aslında her 
bir işleme faaliyetinde ölçülülük ilkesi çok önemli. Hocam sağ olsun, 
özellikle bunu vurguladı. Biyometrik kontrol sistemlerinde de bu şekilde 
bir sağlama yapabiliriz. Yani ben işçiden açık rıza aldım, artık o faaliyet 
hukuka uygundur diyemiyoruz. Ölçülülük ilkesi burada o faaliyeti huku-
ka aykırı hale getirebiliyor.

Burada şu önemli: Mesela, Fransa Veri Koruma Otoritesinin bu yön-
de değerlendirmeleri var, diyor ki: “Sadece işe giriş-çıkış oldu. Bunu de-
netlemek için biyometrik kontrol sistemleri konulmasın. Çünkü bu veriler 
kötüye kullanımlara açıktır”. Biyometrik veriler benzersiz şekilde sizin 
kimliğinizi tanımlıyor. Kötüye kullanımlara açık. Bu nedenle hukuka uy-
gun değildir. Ama mesela bir nükleer santral var, yani kamu güvenliği 
açısından önemli bir işyeri var veya işyerinin önemli bilgilerinin olduğu 
bir departman var. O zaman evet, biyometrik kontrol sistemlerinin kulla-
nımı makuldür, ölçülüdür. Bu konuda bir ekleme yapmak istedim.

İşçinin erişim hakkında performans kayıtlarına, performans değer-
lendirmelerine acaba erişim olacak mı? Evet, bu çok uç bir örnek, be-
nim bu konuda bulabildiğim mesela İtalyan Veri Koruma Otoritesinin 
bir değerlendirmesi var ve diyor ki: “İşçinin performans kayıtlarına da 
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erişim hakkı sağlanmalı”. Çünkü dediği gibi Hocamızın, yöneticiniz si-
zin için bir sübjektif değerlendirme yapıyor, ama işçi olarak bu da sizin 
kişisel veriniz ve burada sizin bir değerlendirme hakkınız olmalı. Hatta 
işçi buna itiraz ediyorsa, buna bir ek getirilmeli. Yani diyelim ki bu kişisel 
veri bir başkasına, üçüncü bir kişiye aktarılıyor, işte o kişi işçinin buna 
itiraz ettiğini, buna ekleme yaptığını görecek şekilde bir ibare eklenebilir, 
keza bunun için dava açabileceği de kabul ediliyor. 

Kişisel verilerin aktarılması bakımından özellikle Avrupa Birliği için 
baktığımızda mesela, Amerika’da Avrupa Birliği standartlarında bir veri 
koruma sisteminin olmadığını görüyoruz. O yüzden safe harbour siste-
miyle bu iş çözümlenmeye çalışılıyordu. Diyelim ki AB’de bulunan, yani 
Avrupa Birliğinde var olan kişisel veriler Amerika’ya aktarılmak istendi-
ğinde bu safe harbour prensipleri çerçevesinde aktarılabiliyordu. Fakat 
son olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı bu sözleşmenin geçersizliğine 
hükmetti ve ondan sonra taraflar arasında bir umbrella agreement dedi-
ğimiz bir şemsiye sözleşme imzalandı. Fakat bunun akıbetinden de çok 
emin olamıyorum, çünkü Madde 29 Çalışma Grubu olsun, Avrupa Ko-
misyonu olsun buradaki hükümleri beğenmiyor. Burada olay şu: Diye-
lim ki Avrupa’da kurulu bir şirketten Amerika’ya veri aktarılırken oradaki 
standartların, yani Avrupa Birliğindeki standartların gönderilen yerde 
sağlanması gerektiği söyleniyor. Şimdi bizim hukukumuz bakımından 
da örneğin Almanya’da kurulu bir yere diyelim ki bizde şubesi var ve Al-
manya’da kurulu bu şirketin merkezine sağlık verilerini göndereceksiniz. 
Bu aktarım madde 9’a giriyor eğer yanlış hatırlamıyorsam, burada sağlık 
verileri bakımından yine görebildiğimiz açık rıza ve diğer dediğimiz hu-
kuka uygunluk sebebi var, ama bu yeterli değil. Yine, Kanun “Gönderi-
len yerde, yani verinin gönderileceği, varacağı ülkede yeterli bir koruma 
seviyesi var mı”, önce buna bakıyor. Buna kim karar verecek? Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu karar verecek. Diyelim ki Almanya’ya gönderdi, 
bir sorun olmayacak, ama Amerika Birleşik Devletlerine gönderdiğinde 
yeterli bir koruma seviyesi yok, muhtemelen böyle karar verecektir. O 
zaman buradaki veri sorumluları taahhüt edecekler. Ben şu şu kapsam-
da verileri koruyacağım, bunun da Kurul tarafından onaylanması gereki-
yor. Ancak bu kapsamda veri aktarılması gerçekleşebilir.

Hocam sağ olsun şöyle güzel bir örnek ve ekleme yaptı: Şirketler 
standart sözleşme hükümleri veya kurumsal bağlayıcı kurallar getirebi-
liyorlar. Nitekim,  Avrupa’daki işverenler Avrupa Komisyonu veya Madde 
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29 Çalışma Grubunun bu yöndeki düzenlemelerini, önerilerini dikkate 
alarak bu standart sözleşme hükümlerini oluşturma yoluna gidiyorlar. Bi-
zim işverenlerimiz de bunları dikkate alarak pekâlâ aktarılmaya yönelik 
standart sözleşmesel hükümler getirebilirler. Sağ olsun Hocam birçok 
noktaya değindi, ben çok zamanınızı almamak için en azından bir iki 
noktaya değinmiş oldum. Teşekkür ederim.

Av. HASAN ERDEM- İlke Hocama ve Erdem Hocama teşekkür edi-
yoruz. Tabii Erdem Hocam aynı zamanda teoriyi hızlı bir şekilde pratiğe 
uygulamak ve adapte etmekle de girişimci bir yanı var, onu göz ardı 
etmemek gerekiyor. Ben de onun konuşmalarına doğru olarak ben de 
yansıttığı şeylere baktığımda kişisel verilerin pratikte bir işçinin işe girer-
ken kendisi tarafından beyan edilen ve işveren tarafından talep edilen 
belgeleri hazırlarken oluşturduğu kişisel veriler kapsamında oluşabile-
ceği, daha sonra bunların çalışması, hizmet akdi devam ederken de-
ğişmesine bağlı olarak ikinci bir kapsamda oluşan veriler mahiyetinde 
ortaya çıkabileceği, örneğin adresinin, telefonunun değişmesi, işe girer-
ken olmayan bir sağlık probleminin ileride meydana çıkması gibi kar-
şılaşabileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında işin yürütümüyle ilgili 
kişisel veriler olabileceğini düşünüyorum. İşte kamera, mailleşme ya da 
aracına GPSR takılması ya da işe girerken parmak iziyle PDKS sistemi-
nin okunması, vesaire gibi işin yürütümüne bağlı. Başlangıç işe girer-
ken beyan edilen kişisel verilerin kapsamı itibariyle mutlaka işverenler 
iş sözleşmesine bir hüküm koyalım da bu kapsamda bunu bağlayalım 
diye düşünecekler. Dar kapsamda böyle düşünecekler diye düşünüyo-
rum, ama bu yeterli olacak mı? Ben de tüm hocalarım gibi şunu düşü-
nüyorum: Tek başına rıza asla yeterli değil. Yani işçinin serbest iradesini 
yansıtmaması, işe girerken yansıtmayacağı gibi çalışırken de serbest 
iradesiyle bu rızayı göstermesi mümkün olmayacağı açık. Burada işçi-
nin rızasının dışında işverenin de ayrıca bir taahhütte bulunması gerek-
tiğini düşünüyorum. Bu taahhüdün de meydana gelmesi tabii ki şeyle 
gerçekleşecek, işyeri personel yönetmeliği ya da gizlilik taahhüdüne 
aykırılık ve bu aykırılık sonucunda işverenin yükümlü olduğu hükümleri 
içeren bir taahhüdün oluşması ve işverenin de aynı şekilde bu taahhüdü 
işçiye vermesi gerekeceğini düşünüyorum. 

Bunun dışında ölçülülükle ilgili olarak İş Kanununun 75. maddesinde 
“işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür” hük-
münün aynı şekilde daha geniş yorumlanarak objektif bir ihlalin varlığı 
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halinde işçinin bir şikayeti ya da bir tazminat talebi ya da bir fesih söz 
konusu olmasa bile objektif olarak bir ihlalin varlığı söz konusuysa -ki 
bu durumda verinin gizlilik derecesi ve ihlali birlikte değerlendirilecek- 
bu durumda dahi gizliliğin ihlal edileceği sonucuna varılması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu kapsamda sorusu ve görüşü olan arkadaşlar varsa 
buyurun.

NAZİRE AKKAN- İşçi işverende güç dengesi bakımından işçi bir 
de işverenin taahhütte bulunması gibi bir şey uygulanabilir ya da tercih 
edilebilir bir şey değil. Şirkette güç dengelerini bozar. Olsa olsa yönetim 
kurulu kararlarında şirketin yönetimi şöyle olur tarzında bu bilgilerin ko-
runacağı güven unsurunun gerekli olduğu şeklinde yerleşmesini saha-
dan bir görüş olarak söylemek istiyorum. Teşekkür ederim.

Av. HASAN ERDEM- İsminiz neydi?

NAZİRE AKKAN- Nazire Akkan, ben mali müşavir, İstanbul.

Av. HASAN ERDEM- Nazire Hanım, buradaki taahhüt ve yükümlülük 
zaten bir personel yönetmeliğiyle tezahür edecek. Yukarıdaki şemsiye 
işverenin işçiye karşı yükümlülüğü olarak gözükecek, ama bunu uygu-
lamada dışarı çıkması ya bir personel yönetmeliği ya da bununla ilgili 
işyerinde oluşan bir yönetmelik tarzında dışarı çıkacak ve işveren tara-
fından işçiye verilecek.

NAZİRE AKKAN- İşçinin uyacağı kurallar iş yönergesi tarzında.

Av. HASAN ERDEM- Hayır, işçinin uyacağı kurallar değil, işçiye açık 
bir bilgilendirme yapılması, tüm hocalarımızın söylediği gibi kısaca ifade 
etmeye çalışıyorum. Çünkü onaydan bahsederken siz hiç bilgilendirme-
diğiniz ya da eksik bilgilendirdiğiniz ya da statüsü itibariyle bazı şeyle-
ri anlamasının mümkün olmadığı bazı işkolları açısından söylüyorum, 
mümkün olmayan bir kişiden salt rıza almış olmanız tek başına yeterli 
olmayacaktır. Açık rızadan bahsedebilmek için bir, serbest iradesinin 
olması, iki, bu konuda ciddi derecede bilgilendirilmiş olması aranmalıdır 
diye düşünüyorum genel olarak, bunun dışında işçi bu rızayı verdikten 
sonra o gizlilik paylaşılabilecektir. Ancak paylaşılmanın da bir sınırı var. 
Bu sınır nerede başlar, nerede biter? Tam olarak bunu çizmek hiçbir za-
man mümkün olmayacaktır. Çünkü işçinin çalıştığı, yaptığı işin mahiye-
tine göre değişebileceği gibi bu kişilere göre veriler de değişebilecektir. 
Yani bir güvenlik, bir futbol sahasında temizlik yapan bir adamın sigara 
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içmesiyle bir petrol ofisinde çalışan bir kişinin sigara içmesinin haklı 
fesih açısından değerlendirilmesi nasıl farklıysa, bu da bir farklılık arz 
edecektir. O yüzden de tek başına somut bir çizgi çizmek pek mümkün 
olmayacaktır. 

NAZİRE AKKAN- İşveren cephesinin uygulamaya esas olacak ha-
linin genel yönetim kuralları içinde, ama işçininkinin iş yönergeleri şek-
linde uygulamalı olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında pratiğe pek 
uygun hali yok gibi cahilane geldi.

Av. HASAN ERDEM- Estağfurullah, peki, teşekkürler. Başka sorusu 
ya da görüşü olan? Şurada bir arkadaşımız var.

Av. CİHAT DEMİR- Aslında benim sorum şeyle ilgili, başvuru for-
muyla ilgili, yani başvuru formu … orada mesela iki … var. Birisi … soru 
olarak, o zaten Amerika’da da … yani bu … ama yine devam eder tabii 
o sorun. İkincisi de en alt bölümde şeyle ilgili bir bölüm vardı, yani sizin 
daha önceki çalışmış olduğunuz işyerine başvurmamızı ister misiniz? 
Şimdi burada her ne kadar bir rıza alma gibi görünse de tabii ki işe 
yeni girebilecek kimse hiçbir zaman burada hayır diyemeyecek. Elbette 
benim daha önceki işverenime başvurabilirsiniz gerekli bilgiler almak 
için diye, şimdi böyle bir rızayı burada verdi işe başvuran kişi, işe alındı. 
Bu arada yeni işveren daha önceki işverenle, yani başvuruda bulunan 
işverene bu işçiyle ilgili veya çalışanla ilgili bütün verileri oradan alabilir. 
Bunu nasıl tespit edebiliriz? Mesela, hangi verileri alamaz veya han-
gilerini alabilir, bunun sınırı ne olabilir? Bir de kaldı ki bu işverenin sır 
saklama yükümlülüğünü aslında bir nebze böyle aykırı bir şey olabilir 
mi? Daha önceki işveren, bu anlamda bir soru daha olabilir. Mesela, 
işveren, daha önceki işveren, yani işverenin sır saklama yükümlülüğü ne 
zamana kadar devam eder? Bir de bununla ilgili bir sorum, teşekkürler.

Yrd. Doç. Dr. İLKE GÜRSEL- Teşekkür ederiz Cihat Demir Bey. 
Bizim Kanunumuzda 6. maddenin 1. fıkrasında zaten Direktifteki dü-
zenlemeye uygun olarak ırk ve etnik köken hassas kişisel veri olarak 
düzenlenmiş. Irk ve etnik kökenin sorulması gerçekten hukuka aykırı 
ve işçinizden rızasını alsanız dahi bir hukuka uygunluk sebebi yaratı-
yorsunuz, ama bakın, yine ölçüsüz bir müdahale olduğu için faaliyetin 
hukuka aykırı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Örneğin, zamanında 
Hollanda hukukunda bir hüküm öngörülmüş. Etnik kökene sahip olan 
işçilerin çalışma yaşamında yer edinmesini istiyorlar. Bu kapsamda iş-
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verenden işyerindeki belirli etnik kökende olan işçilerini tespit etmesi 
ve bunu ilgili kuruma bildirmesi isteniyordu. Eğer bu oran belirli yüz-
denin altında çıkarsa, o işyerinde daha fazla o etnik kökenden insanın 
veya farklı etnik kökenlerden insanların istihdamı sağlanıyordu. Ancak, 
bu uygulama daha sonra, tam tarihini hatırlamıyorum, yürürlükten zaten 
kalktı. Burada bir hukuka uygunluk sebebi var ve ırk ve etnik kökeni işle-
me açısından makul bir gerekçe oluşturulmuş. Çünkü o etnik kökenden 
daha fazla insanın çalışmasını sağlamak istiyorsunuz. Ama bizim mev-
zuatımızda böyle bir düzenleme yok, dolayısıyla ırkın sorulması, etnik 
kökenin sorulması kesinlikle hukuka aykırıdır. Bu konuda bir sıkıntı yok.

Önceki işyerine sorma bakımından evet, açık rızayı alarak aslında 
sormuş oluyorsunuz. Yani bir hukuka uygunluk sebebi yaratmış oluyor-
sunuz. Onay vermezseniz belki işe alınmayacaksınız, böyle bir durum 
da var. Fakat yine yabancı hukukta şunu görüyoruz: Hassasiyet gerek-
tiren işlerde, mesela güvenlik görevlilerinde ya da yüksek pozisyonlara 
alınacak işçilerde, yani hassasiyet gerektiren en azından sicili öğrenme 
bakımından gereklilik arz eden işlerde önceki işverene sorma makul 
karşılanabilir. Ama sadece açık rızasını aldınız ve bu şekilde gittiniz, eski 
işverenden her türlü kişisel veriyi istediniz. Yine, ölçülülük ilkesi çerçe-
vesinde bunun uygun olmayacağını söylüyoruz. Evet, açık rızayı aldınız, 
bir hukuka uygunluk sebebi yarattınız, ama müdahale ölçüsüz, dolayı-
sıyla bunun faaliyeti hukuka aykırı hale getirdiğini düşünüyorum.

İşvereninizin sır saklama yükümlülüğü var. Açık rızayla bir nevi artık 
siz eski işçisi olarak diyorsunuz ki yeni işveren işleyebilir, ama dediğimiz 
gibi yine ölçülü olması gerekiyor. Sizin başvurduğunuz pozisyon ile ilgili 
kişisel veriler aktarılabilir. Her türlü kişisel veriniz değil. Teşekkür ederim.

Av. HASAN ERDEM- Evet, bu durumda sevgili katılımcıları ve sizin 
de bir sorunuz var. Son bir soru alabiliriz ancak vaktimiz itibariyle.

Av. MAHMUT BEYLEM (Adana Barosu)- Benim sorum şu şekilde: 
Şimdi önümüze gelen bilirkişi dosyalarında işçinin ücret bordrolarına 
baktığımız zaman dönemsel olarak mesela ikramiye ödemesi yapılmış, 
yakacak yardımı yapılmış, diğer sosyal haklar yapılmış. Kesintiler kıs-
mında da sendikal aidat diyor. Fakat mahkemeler ve Yargıtay ısrarla 
sendika üyelik fişini istiyor. Diyor ki hangi tarihte sendikaya üye olduğu-
nu gösterir sendika fişinin celp edilerek diyerek dosyayı geri çevirmeler 
söz konusu. Şimdi bordrosunda pek mesela kişi işçinin kişilik verilerine 
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ulaşamasak dahi sendika üyelik gerek şimdiki elektronik ortamda yap-
tığı başvuruda ve gerekse önceki noter kanalıyla başvurularında anne 
adı, baba adı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, tamamına ulaşmak 
mümkün. Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum.

Yrd. Doç. Dr. İLKE GÜRSEL- Ben şunu anlayamadım sadece: Mah-
kemeye sunulan belgelerde mi bunlar veriliyor, yoksa e-devlet şifresi 
üzerinden ulaşma bakımından mı değerlendirme?

Av. MAHMUT BEYLEM- Şöyle söyleyeyim: Bordrolarda mesela, bü-
tün bordrolarına baktığımız zaman sendika üyesi olduğuna dair sendika 
aidatı kesilmiş, dayanışma aidatı kısmı bulunmasına rağmen sendika 
aidatı diyor. Sözleşmedeki, o işyerindeki sözleşmedeki sosyal hakların 
verildiğini de görüyoruz, ancak Yargıtay dosyaya davacı işçinin diyor 
sendika üyelik fişi veya sendika üyesi olduğuna dair Çalışma Genel Mü-
dürlüğünün bilgi fişi getirtilmeden karar verilmesi eksiktir diyor, bunu da 
getir diye dosyayı geri çeviriyor. Bu bakımdan.

Yrd. Doç. Dr. İLKE GÜRSEL- Evet ve herhalde bu belgelerin üstün-
de birçok bilgi var diyorsunuz. Aşırı bir uygulama olarak görüyorsunuz.

Av. HASAN ERDEM- Burada bir parantez açalım. Eğer dava konusu 
işte mesela, sadece kıdem ve ihbar tazminatı esas ücretin belirlenme-
siyse, bordrodaki sendika aidatı kesintisi o kişinin sendikalı olduğu ve 
toplu iş sözleşmesi haklarının nazara alınması için yeterli olabilir. Ancak 
sendika üyesi olduğu tarihten bu yana toplu iş sözleşmesi farklarına 
yönelikse, o zaman sendika üyesi olduğu tarihin belirlenmesi açısından 
sendika üye kayıt fişinin celbi gerekir. Üstelik çifte üyelik gibi tartışmalı 
durumlar da varsa bu açıdan gerekebilir, ama yargıtay tabii salt bir şeyle 
böyle bir ayrımda bulunmaksızın istiyorsa eğer ve bu isteme gizliliğe 
aykırılık teşkil eder mi? Geldik buraya bağladık hakikaten.

Yrd. Doç. Dr. İLKE GÜRSEL- Yani şöyle, biliyoruz 5. maddede hak-
kın tesisi, savunulması şeklinde bir hukuka uygunluk sebebi var. Ora-
da da örnek vermiştim, bir konu yargıya taşındığında, özlük dosyasının 
veya işçiye ait birtakım bilgilerin mahkemeye sunulması gibi durumlar 
m. 5’e giriyor. Ama sendika üyeliğine ilişkin bir belge de olduğu için as-
lında aynı zamanda hassas kişisel veri. Direktifte zaten hakkın tesisi ve 
savunulması dediğimiz hukuka uygunluk sebebi hassas kişisel veriler 
bakımından düzenlenmiş. Bizim Kanunumuzda bu şekilde değil, yal-
nızca normal kişisel verilerin işlenmesinde bu hukuka uygunluk sebe-



218 İSTANBUL BAROSU YAYINLARI

bine yer verilmiş. Dolayısıyla, hakkın tesisine yönelik hukuka uygunluk 
sebebi hassas kişisel verilerde öngörülmediği için işte bakın, yine bir 
çelişki oluştu. Nasıl işleyeceğiz? Bir sıkıntı var dediğiniz gibi, ben bunu 
düşünmemiştim, ama Kanunda özel bir düzenleme var mı buna ilişkin? 
6356’da buna yönelik ben bir şey hatırlamıyorum.

Av. HASAN ERDEM- Ama bu konu itibariyle yargıya intikal etmiş bir 
uyuşmazlıkta sendika üye kayıt fişinin celbi üyelik durumunu görmek 
gerekiyor. Onun içindeki nüfus bilgileri de kaçınılmaz olarak şey olacak.

Yrd. Doç. Dr. İLKE GÜRSEL- Umuyorum artık yasa koyucu uygula-
mayla birlikte sorun çıkaran noktaları tespit edip, bunları ilgili kanun hü-
kümlerine, ilgili maddelere ekleme yoluna gidebilir yahut Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu yetkin bir kurul oluşturulabilirse, Avrupa Birliğindeki gibi 
uygulama kodlarıyla belki bu şekillenebilir. Yani bu en azından benim 
temennim.

Av. HASAN ERDEM- Teşekkürler, herkese iyi hafta sonları.

SUNUCU- Dağılmadan teşekkür belgelerini vermek üzere Sayın Ho-
cam Prof. Dr. Murat Engin’i kürsüye davet ediyorum. 
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