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ÇALI MA HAYATINDA  SÖZLE MES
UYGULAMALARI VE HUKUKSAL 

SONUÇLARI 

Arif TEM R

I. G R

Özel hukuktaki sözle me özgürlü ü kural olarak i  sözle meleri için 
de geçerlidir. Sözle me özgürlü ü Anayasa ile güvence altına alınmı tır. 
Nitekim Anayasa'nın 48. maddesinde "herkes diledi i alanda çalı ma ve 
sözle me hürriyetlerine sahiptir" hükmü yer almaktadır. Sözle me
özgürlü ünün sonucu olarak i veren istedi i i çiyi i e almakta serbest oldu u
gibi i çi de istedi i i verenle anla makta serbesttir. Ancak i  sözle meleri
çalı tırma yasakları, çalı tırma yükümlülükleri veya hukuka (kanuna) ve ahlaka 
aykırı olmama gibi sınırlamalara tabidir. 

Bu yazıda i  sözle mesi ve i  sözle mesinin yapılması, i  sözle mesi 
türleri, sözle me özgürlü ünü sınırlayan hususlar, sözle me yapılabilme
ehliyeti, yazılı i  sözle mesinde bulunması gereken hususlar, sözle menin
geçersizli i ve i  sözle mesinin sona ermesi  üzerinde durulacaktır. 

II-  SÖZLE MES  VE  SÖZLE MES  YAPAB LME 
KO ULLARI 

A)  SÖZLE MES

 sözle mesi, bir tarafın (i çi) ba ımlı olarak i  görmeyi, di er tarafın
(i veren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden olu an sözle medir.  sözle mesi, 
Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir ekle tâbi de ildir (4857/8.md.).  Süresi 
bir yıl ve daha fazla olan i  sözle melerinin yazılı ekilde yapılması
zorunludur. çi ile yapılan i  sözle mesinde; i  sözle mesinin türü ve çalı ma
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biçimi ile i veren ve i yeri adı ve adresi, kapıcının kimli i, i e ba lama tarihi, 
yapaca ı i ler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme ekli ve zamanı,
çalı ma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve 
tarafların imzası hususlarının bulunması gibi hususlara yer verilmelidir.  

B)  SÖZLE ME ÖZGÜRLÜ ÜNÜ SINIRLAYAN 
HUSUSLAR 

Bir i  sözle mesinin geçerli olabilmesi için Borçlar Yasası'nın 319 
uncu ve di er maddeleri gere ince sözle menin Yasa'ya ve ahlaka aykırı
olmaması gerekir. Sözle me özgürlü ünü sınırlayan yasal engeller arasında 
çalı tırma yasakları ve çalı tırma yükümlülükleri kar ımıza çıkmaktadır. 
Çalı tırma yasaklarına küçük i çi ve kadın i çi istihdamını, çalı tırma 
yükümlülüklerine de özürlü, eski hükümlü ve terör ma duru i çi istihdamını
örnek olarak verebiliriz. 

C)  SÖZLE MES  YAPAB LME EHL YET

Geçerli bir i  sözle mesinin kurulabilmesi için ilk önce tarafların (i çi-
i veren) sözle me yapabilme ehliyetinin bulunması gerekir. Bunun için de 
tarafların Medeni Yasa'daki fiil ehliyetine haiz olmaları gerekir. Bir kimsenin 
fiil ehliyetine tam olarak sahip olabilmesi için re it (18 ya ını bitirmi ), mahcur 
(kısıtlı) olmayan ve temyiz kudretine (makul surette hareket edebilme 
kabiliyetine) sahip olması gerekir. Temyiz kudretine sahip olmayanların
yapmı  oldukları i  sözle meleri geçersizdir. 

Kısıtlı ve re it olmayanların yapacakları i  sözle melerinin geçerli 
olması, veli ya da vasilerinin iznine ba lıdır1.

Burada kar ıla ılabilecek en önemli sorun tüzel ki i i verenlerin yetkili 
organları aracılı ı ile yaptıkları i  sözle melerinin, yetkilinin kısıtlı vb. olması
durumunda geçerli olup olmayaca ıdır. Bu konuda farklı görü ler olmasına
ra men bize göre, tüzel ki ili in yetkilisinin fiil ehliyetine (kısıtlı olması ve 
re it olmaması) sahip olmaması durumunda yapılan i  sözle mesi de geçersiz 
olacaktır. 

1 Arif  Temir,  Sözle mesi, Yakla ım  Dergisi,  Sayı 124,  Nisan 2003, s.246.
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D) YAZILI  SÖZLE MES

4857 sayılı  Kanunu kural olarak i  sözle mesinin yapılmasını,
yasalarda aksine bir hüküm yoksa herhangi bir ekle ba lamamı tır. Taraflar i
sözle melerini yazılı ve sözlü olarak yapabileceklerdir. Bu genel kuralın iki 
istisnası vardır. Bu istisnalar; bir yıl ve daha uzun süren sözle melerin ve 
takım sözle mesinin (süresi ne olursa olsun) yazılı olarak yapılması
zorunlulu udur. Yazılı sözle me yapılmayan hallerde i veren i çiye en geç iki 
ay içinde genel ve özel çalı ma ko ullarını, günlük ya da haftalık çalı ma
süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi 
belirli ise sözle menin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda 
oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir 
ayı geçmeyen belirli süreli i  sözle melerinde yukarıda belirtilen hüküm 
uygulanmaz.  sözle mesi iki aylık süre dolmadan sona ermi  ise, bu bilgilerin 
en geç sona erme tarihinde i çiye yazılı olarak verilmesi zorunludur. 

 sözle melerinin belirli türleri için öngörülen yazılı eklin bir 
geçerlilik ko ulu mu, bir ispat ko ulu mu oldu u doktrinde öteden beri 
tartı ılmakta, bir kısım yazarlar bunun geçerlilik (sıhhat) ko ulu oldu unu, bir 
kısım yazarlar da bunun bir ispat ko ulu oldu unu ileri sürmektedirler. Bir 
sözle menin yapılı ında kanunun öngördü ü ekil bir geçerlilik artı ise bu 
ekle uyulmadan sözle menin yapılması halinde sözle me geçerli olmayacak, 

hukuki sonuç do urmayacaktır. Buna kar ılık öngörülen eklin bir ispat 
ko ulu oldu u kabul edilecek olursa söz konusu anla ma ya da hukuki i lemin 
öngörülen ekil dı ında ba ka araçlarla ispatının mümkün olmamasıdır. 
Yasa'nın yazılı yapılmasını öngördü ü bir sözle me sözlü yapıldı ı takdirde, 
i çi ile i veren sıfatının korunulmu  olması halinde sözlü sözle meden ve 
kanundan do an yükümlülükler her türlü araç ile ispat edilebilmektedir2.

2 Fevzi ahlanan, Soru ve Cevaplarla Çalı ma Hayatı, Bank-Si-Sen Yayınları, stanbul 
2000, s. 41
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E) TARAFLARIN  SÖZLE MES N N TÜRÜNÜ VE 
ÇALI MA B Ç MLER N  BEL RLEME ÖZGÜRLÜ Ü

Taraflar i  sözle mesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar 
saklı kalmak ko uluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. 

 sözle meleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözle meler
çalı ma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli 
ya da di er türlerde olu turulabilir (4857/9. md.). 

F) SÜREKL  VE SÜREKS Z LERDE  SÖZLE MELER

Nitelikleri bakımından en çok otuz i  günü süren i lere süreksiz i ,
bundan fazla devam edenlere  sürekli i  denir. 

4857 sayılı  Kanunu’nun 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 75, 80 ve geçici 6 ncı maddeleri 
süreksiz i lerde yapılan i  sözle melerinde uygulanmaz. Yani 4857 sayılı
Yasaya göre süreksiz i lerde i  sözle mesi yapılmaz. Süreksiz i lerde, anılan
maddelerde düzenlenen konularla ilgili Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

III-  SÖZLE MES  TÜRLER

A) BEL RL  SÜREL  SÖZLE ME 

Taraflar i  sözle mesinde bir süre kararla tırmı larsa bu tür 
sözle melere belirli süreli i  sözle mesi denir. 

Belirli süreli i lerde veya belli bir i in tamamlanması veya belirli bir 
olgunun ortaya çıkması gibi objektif ko ullara ba lı olarak (4857/11. md.) 
ba ıtlanır. Belirli süreli i  sözle mesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla 
üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde i  sözle mesi ba langıçtan itibaren 
belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı bir nedene 625 sayılı Yasa’ya tabi olarak 
çalı an özel okul ö retmenleri için aynı yasadan kaynaklanan her yıl sözle me
yapılması zorunlulu unu örnek olarak verebiliriz. 

Belirli süreli i  sözle mesi ile çalı tırılan i çi, ayırımı haklı kılan bir 
neden olmadıkça, salt i  sözle mesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli 
i  sözle mesiyle çalı tırılan emsal i çiye göre farklı i leme tâbi tutulamaz. 
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Belirli süreli i  sözle mesi ile çalı an i çiye, belirli bir zaman ölçüt 
alınarak ödenecek ücret ve paraya ili kin bölünebilir menfaatler, i çinin
çalı tı ı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalı ma artından 
yararlanmak için aynı i yeri veya i letmede geçirilen kıdem arandı ında, belirli 
süreli i  sözle mesine göre çalı an i çi için farklı kıdem uygulanmasını haklı
gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli i  sözle mesi ile çalı an emsal i çi
hakkında esas alınan kıdem uygulanır. 

Emsal i çi, i yerinde aynı veya benzeri i te belirsiz süreli i
sözle mesiyle çalı tırılan i çidir. yerinde böyle bir i çi bulunmadı ı takdirde, 
o i kolunda artlara uygun bir i yerinde aynı veya benzer i i üstlenen belirsiz 
süreli i  sözle mesiyle çalı tırılan i çi dikkate alınır (4857/12. md.). 

Belirli süreli i  sözle meleri, öngörülen sürenin bitmesi ile 
kendili inden sona erer. Ancak sözle me bitimine ra men i çi çalı maya
devam eder, i veren de bu durumu onaylarsa sözle me aynı süre için, azami 
bir yıl için yenilenmi  sayılır (Borçlar Kanunu, md. 343). 

Belirli süreli i  sözle meleri ile çalı an i çiler hakkında i  güvencesi 
hükümleri uygulanmamaktadır.

B) BEL RS Z SÜREL  SÖZLE ME

Tarafların i  sözle mesinde belirli bir süre öngörmeden yapmı
oldukları sözle meye belirsiz süreli i  sözle mesi denir.  hukukunda aslolan 
belirsiz süreli i  sözle meleridir. Belirli süreli i  sözle meleri istisnai durumu 
olu turmaktadır. 

Tarafların i in özelli inden ya da özel ö retim kurumlarında oldu u
gibi Yasa'dan kaynaklanan nedenler olmadan birden çok belirli süreli 
(zincirleme) i  sözle mesi yapmaları, i çilerin bazı haklarını ortadan 
kaldırmaya dönük sözle meler olarak de erlendirilmektedir. 

Yargıtay'ın birçok kararında ve ö retide, zincirleme i  sözle meleri, 
belirsiz süreli i  sözle meleri olarak de erlendirilmektedir. 
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C) DENEME SÜREL  SÖZLE ME

veren, yeni i e alınan i çiyi belirli bir süre çalı tırıp tanıdıktan sonra 
i yerinde çalı tırmaya devam etmek  isteyebilir. Böyle bir durumda  i çi ile 
Deneme Süreli  Sözle mesi yapabilirler. Bu sözle menin süresi ençok iki ay 
olabilir. Toplu i  sözle mesi ile bu süre dört aya kadar çıkarılabilir. Deneme 
süresi içinde taraflar i  sözle mesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve 
tazminatsız feshedebilir (4857/15. md.). Deneme süreli i  sözle mesinin yazılı
olarak yapılması konusunda  Kanunu’nda bir hüküm bulunmamakla birlikte 
deneme süreli i  sözle mesinin yazılı olarak yapılması gerekir. Aksi halde 
deneme süreli i  sözle mesinin varlı ını ispat etmek zor olacaktır. Deneme 
süreli i  sözle mesi ayrı bir sözle me olarak yapılabilece i gibi, i
sözle mesinin içinde ayrı bir hüküm olarak da belirtilebilir. Deneme süresi 
içerisinde  i çinin çalı tı ı günler için ücreti ödenir. Ayrıca SSK i e giri i
yapılarak sigorta primi  de ödenir3. Deneme süresi içerisinde i çi ne kadar 
çalı mı  olursa olsun ilk çalı tı ı günden itibaren sosyal güvenlik hakkına yasal 
olarak sahiptir. Yine bu sürede i çi sa lık ve güvenlik hakkına da sahiptir4.

D) TAKIM SÖZLE MES

Birden çok i çinin meydana getirdi i bir takımı temsilen bu i çilerden 
birinin takım klavuzu sıfatıyla i veren ile yaptı ı sözle meye takım sözle mesi 
denir. Takım sözle mesinin süresi ne olursa olsun mutlaka yazılı olarak 
yapılması gerekir.  

Takım sözle mesinin yapıldı ı tarihten itibaren her i çi ile i veren 
arasında i  sözle mesi yapılmı  olur. Her i çi de sözle menin tarafı haline 
gelmi  olur. 

Takım sözle mesinde isimleri yazılı i çilerden her birinin i e
ba lamasıyla, o i çi ile i veren arasında takım sözle mesinde belirlenen 
artlarla bir i  sözle mesi yapılmı  sayılır. Ancak, takım sözle mesi hakkında 

Borçlar Kanununun 110 uncu maddesi hükmü de uygulanır. e ba lamasıyla 

3 Arif Temir, Apartman Yönetimi ve Kapıcılar, Yakla ım Yayınları, Ankara 2004. s.61.
4 sa Karaka -Murtaza Hasano lu, çi Hakları Rehberi, lke Emek Yayınları, Ankara 2005, 
s.15.
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i  sözle mesi kurulan i çilere ücretlerini i veren veya i veren vekili her birine 
ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım kılavuzu için, takıma dahil i çilerin
ücretlerinden i e aracılık veya benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz 
(4857/16.md.). 

E) TAM SÜREL  SÖZLE MES

 sözle mesinde  çalı ma süresinin  kısmi süreli olarak belirtilmedi i
sözle melerdir. 4857 sayılı  Kanunu yürürlü e girmeden önce tam süreli i
sözle mesi süre bakımından uygulanan tek sözle me türüydü. Tam süreli i
sözle meleri bugün de önemini korumakta ve çalı ma hayatında en çok 
uygulanan i  sözle mesi türü olma özelli ini sürdürmektedir.  

F) KISM  SÜREL  SÖZLE ME 

çinin normal haftalık çalı ma süresinin, tam süreli i  sözle mesiyle 
çalı an emsal i çiye göre önemli ölçüde daha az belirlendi i durumlardaki i
sözle meleri kısmî süreli i  sözle mesidir. 

Kısmî süreli i  sözle mesi ile çalı tırılan i çi, ayırımı haklı kılan bir 
neden olmadıkça, salt i  sözle mesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam 
süreli emsal i çiye göre farklı i leme tâbi tutulamaz (4857/13. md.). 

Örne in bir i yerinde,  tam süreli i  sözle mesi için haftalık 45 saat 
çalı ma süresi öngörülmü se, kısmi süreli çalı ma bu çalı manın 3-4 saat gibi 
daha az çalı ılması eklinde de il, tam süreli çalı manın üçte ikisinden daha az 
olan bir miktar kadar çalı anlar kısmi süreli olarak istihdam edilen i çiler
olarak algılanmalıdır. Kısmi süreli i  sözle mesinde i çinin hangi saatler 
arasında ve hangi günler çalı aca ının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

Kısmi süreli i  sözle mesine göre çalı an i çi, bölünebilir haklardan 
çalı tı ı süreye orantılı olarak yararlanacaktır. Örne in her yıl verilen yakacak 
yardımından  haftalık çalı ma süresi 45 saat olan tam süreli çalı an i çi yılda 
90 milyon yakacak yardımı alıyorsa, haftada 15 saat kısmi süreli çalı an i çiye
aynı yardım 30 milyon olarak ödenecektir. Buna kar ılık bölünmeyen bir 
haktan, yararlanma ko ulları bulundu unda, her iki türdeki sözle meler
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arasında bir farklılık söz konusu olmayacaktır. Örne in belirsiz süreli ve kısmi 
süreli i  sözle melerinde bildirim süresi, tam süreliden farklı olamaz.  

Kısmi süreli çalı ma ili kisi i çi ile tek bir i veren arasında 
kurulabilece i gibi, i çi aynı zamanda iki veya daha fazla i verenle kısmi süreli 
çalı ma ili kisine girebilir. Ayrıca tam gün çalı an bir i çi ba ka bir i yerinde 
kısmi süreli çalı ma da yapabilir5.

çi kısmi süreli i  sözle mesine göre çalı ıyorsa, her 7.5 saat bir gün  
kabul edilerek sigorta primi SSK’na yatırılır. Örne in kapıcı haftanın 6 günü 
günde 2.5 saat çalı ıyorsa kapıcının bir haftalık süre içerisindeki çalı ması 15 
saat eder. 15 saati günlük çalı ma süresi olan 7.5 saate bölersek kapıcının iki 
gün çalı tı ını bulmu  oluruz. SSK primi de  bu ekildeki çalı maya göre her 
hafta iki gün çalı mı  kabul edilerek yatırılır.

Kısmi süreli i lerde ço unlukla ö renci ve emekliler istihdam 
edilmektedir. Kısmi süreli çalı malar büyük i yerlerinin, kasiyerlik, 
danı manlık ve yükleme-bo altma gibi bölümlerinde sıkça uygulanmaktadır.

Kısmi süreli çalı ma günün belirli saatlerinde veya haftanın belirli 
günlerinde tam gün olarak uygulanabilmektedir. Bu nedenle sözle mede, 
sözle menin süresi, hangi günlerde ve hangi saat aralı ında ne kadar ücretle 
i çinin çalı tırılaca ı hususları ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Kısmi süreli i  sözle mesine göre çalı an  i çilere Fazla Çalı ma ve 
Fazla Sürelerle Çalı ma Yönetmeli i hükümlerine göre fazla süreli çalı ma ve 
fazla çalı ma yaptırılamaz. Kısmi süreli i  sözle mesine göre çalı anlara fazla 
çalı ma yaptırılamayaca ına ili kin hüküm yerinde olsa bile fazla sürelerle 
çalı tırılamayaca ına ili kin hükmün  yerinde olmadı ı kanısındayım. Örne in
bir i çi i verenle yapmı  oldu u kısmi süreli i  sözle mesine göre günde bir 
saat çalı mayı taahhüt etmi se, bu i çinin i lerin yo un olması durumunda 
ilave birkaç saat daha çalı ması engellenmemelidir. Böyle katı bir düzenleme 
çalı ma hayatının esnek yapısına da uygun dü memektedir. Son yıllarda esnek 
çalı ma yönünde önemli yasal düzenlemelerin yapıldı ı göz önüne alındı ında, 

5 Nüvit Gerek, Kısmi Süreli Çalı maların Bireysel  Hukukumuzda Yarattı ı Sorunlar, Tühis, 
A ustos 1990, s.3.
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kısmi süreli olarak çalı an i çilere özellikle fazla sürelerle çalı ma
yapamayacaklarına ili kin  mevzuat hükümlerinin yeniden gözden geçirilerek 
esnek çalı ma düzeninin önündeki sınırlamaların kaldırılması gerekmektedir. 

G) ÇA RI ÜZER NE  ÇALI MA  SÖZLE MES

Yazılı sözle me ile  i çinin yapmayı üstlendi i i le ilgili olarak 
kendisine ihtiyaç duyulması halinde i  görme ediminin yerine getirilece inin
kararla tırıldı ı i  ili kisi, ça rı üzerine çalı maya dayalı kısmi süreli bir i
sözle mesidir.

Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde i çinin ne kadar süreyle 
çalı aca ını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalı ma süresi yirmi saat 
kararla tırılmı  sayılır. Ça rı üzerine çalı tırılmak için belirlenen sürede i çi 
çalı tırılsın veya çalı tırılmasın ücrete hak kazanır. 

çiden i  görme borcunu yerine getirmesini ça rı yoluyla talep 
hakkına sahip olan i veren, bu ça rıyı, aksi kararla tırılmadıkça, i çinin
çalı aca ı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun 
ça rı üzerine i çi i  görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözle mede 
günlük çalı ma süresi kararla tırılmamı  ise, i veren her ça rıda i çiyi günde 
en az dört saat üst üste çalı tırmak zorundadır (4857/14. md.).  

Ça rı üzerine çalı ma sistemi, i in oldu u veya i çiye ihtiyaç 
duyuldu u zaman i çinin ça rılıp belirli bir süre çalı tırılmasına
dayanmaktadır. çiye yapılacak ça rının zaman darlı ından dolayı yazılı
yapılması ço u zaman mümkün olmayacaktır. Telefon vb ileti im araçları ile 
yapılan ça rının da ispatı zor olacaktır. Bu durumu önleyebilmek için i çilerle 
i  sözle meleri yapılarak i  sözle melerinde i çinin hangi günler ve hangi saat 
aralı ında çalı aca ının açık olarak belirtilmesi gerekmektedir6.

H) REKABET YASA I SÖZLE MES

Bu sözle me türü, Borçlar Kanununun 348 vd. maddelerinde 
düzenlenmi tir. Bu sözle medeki esas amaç, i çinin i yerinden ayrıldıktan

6 Arif Temir- sa Karaka , SSK ve  Mevzuatında htilaflar ve Çözüm Yolları, Yakla ım
Yayınları, Ankara 2005, s.77.
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sonra i yerinde ö renmi  oldu u hususlarla ilgili i veren ile rekabet etmesini 
önlemektir.

Rekabet sözle mesinde süre, co rafi yer ve rekabetin hangi konuları
kapsayaca ı belirtilmelidir. Sözle me, i çinin ekonomik gelece ini tehlikeye 
dü ürecek ko ullara ba lanmamalıdır.  

I) ÖDÜNÇ (GEÇ C ) L K S

Geçici i  ili kisi her ne kadar 4857 sayılı  Yasasında i  sözle mesi 
ba lı ı altında düzenlenmemi  olsa da geçici i  ili kisi de bir çe it i
sözle mesidir.

Ödünç(geçici) i  ili kisi; herhangi bir i verenin, i çinin i  görme 
edimini belirli veya geçici bir süreyle di er bir i verenin emrine vermesidir. 

Dünyanın geli mi  ülkelerinde oldu u gibi ülkemizde de hızlı karar 
verme ve uygulama gibi nedenler ödünç i çi çalı tırma ihtiyacını
do urmu tur7.

4857 sayılı Yasanın 7. maddesine göre i veren, devir sırasında yazılı
rızasını almak suretiyle bir i çiyi; holding bünyesi içinde veya aynı irketler 
toplulu una ba lı ba ka bir i yerinde veya yapmakta oldu u i e benzer i lerde 
çalı tırılması ko uluyla ba ka bir i verene, i  görme edimini yerine getirmek 
üzere geçici olarak devretti inde geçici i  ili kisi gerçekle mi  olur. Ödünç 
verilecek i çinin onayı, mutlaka i çinin ödünç verilece i zaman alınmalıdır.
sözle mesi ile daha önceden alınan ödünç verilmeye ili kin i çinin onayı
geçersizdir. 

Geçici i  ili kisi kurulan i çinin i  sözle mesi devam etmekle beraber, 
i çi bu sözle meye göre üstlendi i i in görülmesini, i  sözle mesine geçici i
ili kisi kurulan i verene kar ı yerine getirmekle yükümlü olur. çi, i yerine ve 
i e ili kin olup kusuru ile sebep oldu u zarardan geçici i  ili kisi kurulan 
i verene kar ı sorumludur. çinin geçici sözle mesinden aksi anla ılmıyorsa, 
i çinin di er hak ve yükümlülüklerine ili kin bu Kanundaki düzenlemeler 
geçici i  ili kisi kurulan i verenle olan ili kisine de uygulanır. Geçici i  ili kisi 

7 Arif Temir,  Ödünç li kisi, Çelik-  Dergisi, Sayı:12 Haziran 2003, s.12.
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altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerekti inde en fazla iki defa 
yenilenebilir. 

Geçici i  ili kisi kurulan i veren i çiye talimat verme hakkına sahip 
olup, i çiye sa lık ve güvenlik risklerine kar ı gerekli e itimi vermekle 
yükümlüdür. verenin, ücreti ödeme yükümlülü ü devam eder. Geçici i
ili kisi kurulan i veren, i çinin kendisinde çalı tı ı sürede ödenmeyen 
ücretinden, i çiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden i veren 
ile birlikte sorumludur. 

Toplu i çi çıkarmaya gidilen i yerlerinde, çıkarma tarihinden itibaren 
altı ay içinde toplu i çi çıkarmanın konusu olan i lerde geçici i  ili kisi 
gerçekle emez. Yasanın  bu düzenlemesi ile, geçici i  ili kisinin kötü niyetli  
kullanılması önlenmi tir. 

çiyi geçici olarak devralan i veren grev ve lokavt a amasına gelen bir 
toplu i  uyu mazlı ının tarafı ise, i çi grev ve lokavtın uygulanması sırasında 
çalı tırılamaz. Ancak, 2822 sayılı Toplu  Sözle mesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 39 uncu maddesi hükümleri saklıdır. veren, i çisini grev ve 
lokavt süresince kendi i yerinde çalı tırmak zorundadır.

Geçici i  ili kisine tabi olan i çiler bu süre içerisinde grev haklarını
hemen hemen hiç kullanamamaktadırlar. 4857 sayılı Yasanın 7. maddesi 
hükmüne göre bir i veren i çiyi geçici olarak devralmı sa ve i yerinde de grev 
varsa, bu nitelikte olan i çiler çalı tırılamayacak, i çiyi ödünç veren i verenin 
i yerinde i çiler çalı maya devam edecektir. Geçici i  ili kisi süresi içerisinde 
i çiyi ödünç veren i verenin i yerinde grev uygulaması var ise, i çiler ödünç 
verildi i i yerinde  çalı maya devam edeceklerdir. Bunun tek istisnası her iki 
i yerinde de grev varsa ancak i çiler bu durumda grev yapabileceklerdir. 
Yasanın bu düzenlemesine adı konulmamı  grev yasa ı denilmesi  kanımca
daha do ru olur8.

8 Arif Temir, Geçici li kisine Tabi Olan çilerin Grev Hakkı Var Mıdır?  05 Nisan 
2004 tarihli  Hürses Gazetesi.
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IV.  SÖZLE MES N N  SONA ERMES

A)  SÖZLE MES N N HÜKÜMSÜZLÜ Ü VE PTAL

Bütün sözle melerde oldu u gibi ko ullar var ise i  sözle melerinin de 
hükümsüzlük ve iptali söz konusu olabilecektir. 

Tarafların ehliyetinin bulunmaması, mutlak emredici kurallara aykırı
olması ve ahlaka aykırılık, imkansızlık gibi haller i  sözle mesinin
hükümsüzlü ü sonucunu do urur. Yürürlü e giren ve fiilen ifa edilen bir i
sözle mesinin ba tan itibaren geçersiz sayılması i çi aleyhine sonuçlar 
do urur. Bu durumda çalı an ki inin geçmi e yönelik talepleri ancak sebepsiz 
zenginle me kurallarına göre istenebilecektir. Bu nedenle i  sözle mesinde 
hükümsüzlük (butlan) geçmi e etkili de ildir. leriye dönük sonuç do urur. 

çi o zamana kadar i  sözle mesinin hükümsüzlü üne ra men i  ili kisinden 
do an haklarını talep edebilir9.

 sözle melerinin iradeyi sakatlayan yanılma, aldatma, korkutma ve 
gabin gibi nedenlerle iptal edilebilirli i de söz konusudur.  sözle melerinin 
iptali de butlanda oldu u gibi geçmi e etkili de ildir10.

B)  SÖZLE MES N N Ç  TARAFINDAN HAKLI 
NEDENLE FESH ED LMES

4857 sayılı Yasanın 24.maddesine göre süresi belirli olsun veya 
olmasın kapıcı, a a ıda yazılı hallerde i  sözle mesini sürenin bitiminden önce 
veya bildirim süresini beklemeksizin derhal feshedebilir: 

1. Sa lık sebepleri: 

a)  sözle mesinin konusu olan i in yapılması i in niteli inden do an
bir sebeple i çinin sa lı ı veya ya ayı ı için tehlikeli olursa. 

b) çinin sürekli olarak yakından ve do rudan  bulu up görü tü ü
i veren yahut ba ka bir i çi bula ıcı veya i çinin i i ile ba da mayan bir 
hastalı a tutulursa. 

9 Fevzi ahlanan, a.g.k. s. 42.
10 Fevzi ahlanan, a.g.k. s. 43.



Çalı ma Hayatında  Sözle mesi Uygulamaları ve Hukuksal Sonuçları

SAYI TAY DERG S  SAYI: 58 79

2. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 

a) veren i  sözle mesi yapıldı ı sırada bu sözle menin esaslı
noktalarından biri hakkında yanlı  vasıflar veya artlar göstermek yahut 
gerçe e uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle i çiyi 
yanıltırsa.  

b) veren i çinin veya ailesi üyelerinden birinin eref ve namusuna 
dokunacak ekilde sözler söyler, davranı larda bulunursa veya i çiye cinsel 
tacizde bulunursa. 

c) veren i çiye veya ailesi üyelerinden birine kar ı sata mada bulunur 
veya gözda ı verirse, yahut i çiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna kar ı
davranı a özendirir, kı kırtır, sürükler, yahut i çiye ve ailesi üyelerinden birine 
kar ı hapsi gerektiren bir suç i lerse yahut i çi hakkında eref ve haysiyet kırıcı
asılsız a ır isnad veya ithamlarda bulunursa. 

d) çinin di er bir i çi veya üçüncü ki iler tarafından i yerinde cinsel 
tacize u raması ve bu durumu i verene bildirmesine ra men gerekli önlemler 
alınmazsa,   

e) veren tarafından i çinin ücreti kanun hükümleri veya sözle me
artlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça ba ına veya i  tutarı üzerinden ödenmesi 
kararla tırılıp da i veren tarafından i çiye yapabilece i sayı ve tutardan az i
verildi i hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek i çinin 
eksik aldı ı ücret kar ılanmazsa, yahut çalı ma artları  uygulanmazsa. 

3. Zorlayıcı sebepler: 

çinin çalı tı ı i yerinde bir haftadan fazla süre ile i in durmasını
gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

C)  SÖZLE MES N N VEREN TARAFINDAN HAKLI 
NEDENLE FESH ED LMES

verenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı yasanın 25. 
maddesinde düzenlenmi tir. veren i  sözle mesinin feshini yazılı olarak 
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yapmalı ve fesih nedenini açık olarak belirtmelidir. çinin davranı ı veya 
verimi ile ilgili nedenden dolayı i çinin savunması alınmadan belirsiz süreli i
sözle mesi fesh edilemez. 25. madde hükmüne göre; i veren süresi belirli 
olsun veya olmasın a a ıda yazılı hallerde i  sözle mesini sürenin bitiminden 
önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:   

1. Sa lık sebepleri: 

a) çinin kendi kastından veya derli toplu olmayan ya ayı ından yahut 
içkiye dü künlü ünden do acak bir hastalı a veya sakatlı a u raması halinde, 
bu sebeple do acak devamsızlı ın ardı ardına üç i  günü veya bir ayda be  i
gününden fazla sürmesi. 

b) çinin tutuldu u hastalı ın tedavi edilemeyecek nitelikte oldu u ve 
i yerinde çalı masında sakınca bulundu unun Sa lık Kurulunca saptanması
durumunda. 

(a) alt bendinde sayılan sebepler dı ında i çinin hastalık, kaza, do um
ve gebelik gibi hallerde i veren için i  sözle mesini bildirimsiz fesih hakkı;
belirtilen hallerin i çinin i yerindeki çalı ma süresine göre 17 nci maddedeki 
bildirim sürelerini altı hafta a masından sonra do ar. Do um ve gebelik 
hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde ba lar. Ancak i çinin 
i  sözle mesinin askıda kalması nedeniyle i ine gidemedi i süreler için ücret 
i lemez.

2. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: 

a)  sözle mesi yapıldı ı sırada bu sözle menin esaslı noktalarından
biri için gerekli vasıflar veya artlar kendisinde bulunmadı ı halde bunların
kendisinde bulundu unu ileri sürerek, yahut gerçe e uygun olmayan bilgiler 
veya sözler söyleyerek i çinin i vereni yanıltması.

b) çinin, i veren yahut bunların aile üyelerinden birinin eref ve 
namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranı larda bulunması, yahut 
i veren hakkında eref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) çinin i verenin ba ka bir i çisine cinsel tacizde bulunması.
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d) çinin i verene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut 
i verenin ba ka i çisine sata ması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket 
etmesi. 

e) çinin, i verenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, 
i verenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi do ruluk ve ba lılı a uymayan 
davranı larda bulunması.

f) çinin, i yerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası
ertelenmeyen bir suç i lemesi.

g) çinin i verenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe 
dayanmaksızın ardı ardına iki i günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir 
tatil gününden sonraki i  günü, yahut bir ayda üç i günü i ine devam 
etmemesi. 

h) çinin yapmakla ödevli bulundu u görevleri kendisine hatırlatıldı ı
halde yapmamakta ısrar etmesi. 

ı) çinin kendi iste i veya savsaması yüzünden i in güvenli ini
tehlikeye dü ürmesi, i yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında 
bulunan makineleri, tesisatı veya ba ka e ya ve maddeleri otuz günlük 
ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba u ratması.

3. Zorlayıcı sebepler: 

çiyi i yerinde bir haftadan fazla süre ile çalı maktan alıkoyan 
zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

4. çinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde 
devamsızlı ın 17 nci maddedeki bildirim süresini a ması.

çi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadı ı
iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna 
ba vurabilir. 

25/11.(g) fıkrasında geçen ay kavramı takvim ayı olarak 
algılanmamalıdır. Burada ki ay kavramından i çinin i e devamsızlı a ba ladı ı
ilk günden itibaren hesap edilen ay  anla ılmalıdır.
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(h) fıkrasında i çinin görevini yapmakta ısrar etmesi hususunda, 
i çinin uyarıldı ına ili kin en az iki veya daha fazla tutanak tutularak bu 
durumun tesbit edilmesi gerekmektedir. 

(ı) fıkrasında i çinin vermi  oldu u zarar miktarının bilirki i veya 
ekspertiz raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. 

Yargıtay bir kararında, tazminatsız fesihte i verenin feshin haklılı ını
ispat etmesi gerekti i yönünde karar vermi tir11.

D) ÇALI MA KO ULLARINDAK  DE KL K NEDEN
LE  SÖZLE MES N N FESH

veren, i  sözle mesiyle veya i  sözle mesinin eki niteli indeki 
personel yönetmeli i ve benzeri kaynaklar ya da i yeri uygulamasıyla olu an
çalı ma ko ullarında esaslı bir de i ikli i ancak durumu kapıcıya yazılı olarak 
bildirmek suretiyle yapabilir. Bu ekle uygun olarak yapılmayan ve kapıcı
tarafından  altı i günü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen de i iklikler
kapıcıyı ba lamaz. çi de i iklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, 
i veren de i ikli in geçerli bir nedene dayandı ını veya fesih için ba ka bir 
geçerli nedenin bulundu unu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine 
uymak suretiyle i  sözle mesini feshedebilir. çi bu durumda 17 ila 21 inci 
madde hükümlerine göre dava açabilir. 

Taraflar aralarında anla arak çalı ma ko ullarını her zaman 
de i tirebilir. Çalı ma ko ullarında de i iklik geçmi e etkili olarak yürürlü e
konulamaz (4857/22. md.). 

Geçerli bir neden olmaksızın i veren tarafından çalı ma ko ullarında 
i  sözle mesine aykırı olarak de i iklik yapılırsa, söz konusu de i ikli in i çi 
tarafından kabul edilmemesi nedeniyle i çinin i  sözle mesinin fesh edilmesi 
halinde i çi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanır.

Çalı ma ko ullarında geçerli bir neden olmaksızın i verenin i
sözle mesine aykırı de i ikli ini kabul etmeyerek ve yapılan zorlama 

11 Yarg. 9.HD’nin T. 07.05.1984, E.3975, K.5078 sayılı kararı
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sonucunda i  sözle mesi i çi tarafından fesh edilirse i çi kıdem tazminatına
hak kazanır. 

E)  SÖZLE MES N N KEND L NDEN SONA 
ERMES

 sözle mesi bazı durumlarda herhangi bir i leme gerek kalmadan 
kendili inden sona ermektedir.  sözle mesi belirli süreli ise sözle mede
belirtilen sürenin bitimi ile i  sözle mesi sona erer. Yine i  sözle mesinin türü 
ne olursa olsun i çinin ölümü durumunda sözle me kendili inden sona erer. 
Belirtilen nedenlerle i  sözle mesi sona ererse i çi kıdem tazminatına hak 
kazanır.

 sözle mesinin sona ermesi belirli ko ullar altında i verenin ölümü 
ile de söz konusu olabilmektedir. verenin ölümü kural olarak i  sözle mesini 
sona erdirmez. Sözle meden do an hak ve borçlar mirasçılara geçer. 
Mirasçıların veya i çinin i  sözle mesini devam ettirmek istememesi  halinde 
sözle me ancak normal ekle, yani sözle mede kararla tırılan veya kanunda 
gösterilen ko ullara uygun olarak sona erdirilebilir. Bu kuralın istisnası
i verenin ahsının göz önünde tutularak yapılmı  olması halinde i verenin 
ölümü ile sözle me sona erer12.

V-  SÖZLE MES N N FESH NDE USUL 

A)  SÖZLE MES N N VEREN TARAFINDAN 
FESH NDE USUL 

veren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve 
kesin bir ekilde belirtmek zorundadır. 

çinin hakkındaki iddialara kar ı savunması alınmadan belirsiz süreli 
i  sözle mesi, i çinin davranı ı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez 
(4857/19. md.). Sözle menin feshindeki usule uyulmaması durumunda i çi 
ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanır.

12 Nuri Çelik,  Hukuku Dersleri, Beta Basım Yayım Da ıtım A. . stanbul 1992, s.144.
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B) VEREN VEYA Ç N N  SÖZLE MES N  FES H
HAKKINI KULLANMA SÜRES

24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına
uymayan hallere dayanarak i veren için tanınmı  olan sözle meyi fesih yetkisi, 
i verenin, i çisinin bu çe it davranı larda bulundu unu ö rendi i günden 
ba layarak altı i  günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekle mesinden itibaren 
bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak i çinin olayda maddi çıkar sa laması halinde 
bir yıllık süre uygulanmaz. Bu haller sebebiyle i çi yahut i verenden i
sözle mesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin di er
taraftan tazminat hakları saklıdır (4857/26. md.).  

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak  i veren için 
tanınmı  olan sözle meyi fesih yetkisi için iki hak dü ürücü süre söz 
konusudur. Bunlardan birisi ö renme gününden ba layarak altı i günü; 
ikincisi ise olaydan itibaren bir yıllık süre. Yasa, kötü niyetli davranı ları da 
dikkate alarak, i çinin maddi bir çıkar sa laması durumunda bu bir yıllık hak 
dü ürücü sürenin uygulanmayaca ını belirtmi tir. Buna göre, i çinin kendisine 
maddi çıkar sa layacak bir yolsuzluk yaptı ının aradan bir yıl geçtikten sonra 
i veren tarafından ö renilmesi durumunda da sözle mesi  Kanunu m.25/II 
gere ince feshedilebilecektir. Yargıtay, i  sözle mesinin fesih tarihi ile tutanak 
tarihleri arasındaki süre dikkate alındı ında 6 i günlük hak dü ürücü süre 
geçirildikten sonra i  akdi fesh edildi inden davacının ihbar ve kıdem 
tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken yazılı ekilde bu isteklerin reddinin 
hatalı oldu una karar vermi tir13.

VI-  SONUÇ 

Yazılı  i  sözle mesi, süresi bir yıldan uzun i ler için zorunlu olmakla 
birlikte aynı zamanda tarafların hukuki uyu mazlıklarında delil niteli i de 
ta ımaktadır. Yazılı olmayan i  sözle melerinde taraflar hukuki uyu mazlık
durumunda ileri sürdükleri görü lerini ancak tanıklar ve varsa kayıt ve 

13 Yarg. 9. HD.’nin T. 02.12.2003, E:2003/5172, K:2003/19961 sayılı kararı.
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belgelerle ispat etmek zorunda kalacaklardır. Bu da her zaman mümkün 
olmamaktadır. 

 sözle mesinin tarafları olan i çi ve i verenlerin ma dur olmamaları
ve haklarını idari ve adli makamlar kar ısında ispat edebilmeleri için i
sözle melerinin yazılı olarak yapılması gerekmektedir.  sözle mesinde; 
tarafların hakları ve borçlarının neler oldu u, sözle menin türü ve varsa di er
özel ko ulların belirtilmesi, i  sözle mesinde yer alan konuların yoruma gerek 
kalmayacak ekilde açık olarak belirtilmesinde fayda vardır.  sözle melerinin 
geçerli olabilmesi için yasalara ve ahlaka aykırı olmaması gerekir. 

 sözle mesinin feshinde de taraflar yasa, toplu i  sözle mesi ve i
sözle mesi hükümlerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Aksi halde uymayan 
tarafın kar ı tarafa tazminat ödeme yükümlülü ü do ar. 
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