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Başyazı
Dünya yeni bir krizin eşiğinde. Küresel ticarette yaşanan
riskler karşısında büyük ekonomiler resesyon endişesi ile
karşı karşıya. Global büyümede yaşanan dalgalanmaların
etkisiyle enflasyon çift haneli rakamlarla hızla yükseliyor.
Ekonominin önemli oyuncuları, önümüzdeki yıl için
hazırladıkları senaryolarda hiç de iyimser olmayan tablolar
çizmeye başladılar. Ekonomik aktivitelerde başlayan
yavaşlama gelişmekte olan ülkelerde daha net hissedilir hale
geldi.
Ülke olarak, küresel çapta yaşanan enflasyon sürecine yüksek
oranlarla girmiş olmakla birlikte büyümeye ilişkin gelişmelerin
ve jeopolitik risklerin piyasaları etkilemeye devam edeceğini
düşünüyoruz.
Enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor, ancak karşılık
görmüyor. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına peş peşe yapılan
artışların enflasyon göstergeleri üzerinde yukarı yönlü baskıyı
artıracağını öngörmek zor değil. Her geçen gün eriyen
Türk Lirası, yüksek döviz kurları, önlenemeyen cari açık ve
tedarik sıkıntıları enflasyonla uzun süre yaşamaya devam
edeceğimize işaret ediyor.
Piyasadaki değişkenleri dikkate alarak istikrarlı bir kalkınmayı
planlamak gerekiyor. Ekonominin dinamiklerini harekete
geçirme, temel dengelerini oluşturmak için sürdürülebilir
çözümlere yoğunlaşma zamanı.
Küresel rekabet stratejilerinin etkin kullanımı, daha fazla
inovasyon, daha büyük teknoloji, yatırım için daha büyük
teşviklerle ilgili beklentilerimizi sürekli güncelliyoruz.
Enerjide dışa bağımlı olduğumuzu gözardı etmeden,
kaynakları verimli kullanarak, sıfır emisyonlu üretim
teknikleriyle üretim maliyetlerini mümkün olan sınırlarda
tutmaya çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımları ile
kaynaklarımızı çeşitlendirmek sektörümüz için hayati öneme
sahip.
Enerji krizi bütün dünyada önemli bir sorun, birçok ülkede
doğalgaz arzı kritik seviyede. Başta Avrupa olmak üzere,
büyüme beklentileri negatife dönen partnerlerimizde yaşanan
gelişmelerin yakın takipçisiyiz. Bu gelişmeler bizi yeni ticaret
kanallarına, yeni pazar arayışına yönlendiriyor. Özel sektör
olarak bu konuda son derece hassas sorumluluklarımız var.
Kendi ekosistemimizde, iç dinamiklerimize, stratejik
konumumuza, çalışanlarımıza her zaman güveniyor, yeni
yatırımlarımızla dünyaya uzanan bir ihracat ağı oluşturuyoruz.
Dijitalleşmenin endüstri ilişkilerine kattığı değişimlerden

bahsetmemek mümkün değil. Yeni nesil teknolojilerle çok
hızla dönüşerek, esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi
yeni iş modelleri ile tanıştık. Pandemi sürecinde daha geniş
deneyimleme imkanı bulduğumuz çalışma modellerinin,
çalışana ve çalışma hayatına büyük fayda getirdiğini
görüyoruz.
Son yıllarda bölgesel sorunlar, salgın, iklim, savaş gibi
çok ciddi sorunlar karşısında önemli sınavlar vermekteyiz.
Toplum olarak çok yorulduk, ancak farkındalıklarımız arttı. Bu
zor günleri üreterek, birlik olarak atlatacağımıza inanıyorum.
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1. Giriş
Ekonomide zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler, işverenleri ve kanun koyucuları üretim maliyetlerini düşürecek yeni yöntemler aramaya sevk etmiştir. Bu
sebeple kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine çalışma, iş paylaşımı, kayan iş süresi,
uzaktan çalışma…gibi esnek çalışma modelleri günümüzde yaygınlaşmaya başlamıştır (Gök Metin/ Yıldız -Tarihsiz-: 2 vd.).
Uzaktan çalışma yoluyla işin, işyeri dışında gerçekleştirilerek maliyet avantajı sağlanması da bu yöntemlerden birini oluşturmuştur. Bu çalışma şekli iş ve aile dengesini sağlamak isteyen işçiler tarafından da kabul görmüş; aynı zamanda işsizlikle
mücadele politikası olarak görülerek devletlerce de desteklenmiştir. Tüm bu gelişmeler neticesinde uzaktan çalışmanın yasal bir zemine kavuşturulması adeta bir
zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde de 2016 yılında 6715 sayılı Kanun ile 4857
sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde değişikliğe gidilerek uzaktan çalışma yasal
olarak düzenlenmiştir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat/ Özkaraca,
2021: 233-234).
Uzaktan çalışma, 2016 yılında mevzuatımıza girmesine rağmen önceleri iş hayatında diğer esnek çalışma modelleri kadar karşılık bulamamıştır. Ancak 2019 yılında
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisine
alan Covid-19 pandemisi bu çalışma şeklinin öneminin anlaşılmasını sağlamıştır.
Bu gelişmeyle birlikte konuya ilişkin ayrıntılı yasal düzenlemelere ve akademik çalışmalara olan ihtiyaç da artmıştır. Nitekim 2016 yılında uzaktan çalışmaya ilişkin
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yasal düzenleme mevzuatımıza dahil
edilirken çıkarılması öngörülen yönetmelik de Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
adıyla pandemi döneminde çıkarılmıştır
(Şakar/ Erkan Şahin, 2021: 250; Şakar,
2022:87).

zuatımızda uzaktan çalışmanın hem
evden yapılan çalışmaları hem de teknolojik iletişim araçları kullanılarak işyeri
dışından yapılan çalışmaları kapsayan
oldukça geniş bir kavram olarak kurulduğu söylenmelidir (Süzek, 2021: 280).

2. Mevzuatımızda
Uzaktan Çalışma Kavramı

3. Yönetmelik ile Düzenlenen
Hususlar

Genel anlamıyla uzaktan çalışma “İşin,
tamamının veya bir kısmının alışılmış
çalışma alanı dışında alternatif bir yerde yerine getirildiği çalışma şekli” olarak
tanımlanmaktadır (ILO, 2020: 5). Mevzuatımıza bakıldığında ise söz konusu
çalışma şeklinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde “İşçinin, işveren
tarafından oluşturulan iş organizasyonu
kapsamında iş görme edimini evinde ya
da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve
yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” olarak ifade edildiği görülmektedir. O halde mev-

2016 yılında 4857 sayılı İş Kanunu’na
dahil edilen uzaktan çalışma düzenlemesinde uygulamanın genel kuralları
üzerinde durulmuş; çalışmanın usul ve
esasları, işin niteliği dikkate alınarak
hangi işlerde uzaktan çalışma yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının
uygulanması ile diğer hususların yönetmelik hükümleri ile açıklığa kavuşturulacağı öngörülmüştür. Düzenlemelerin
yetersizliği nedeniyle uygulamada yaşanan birçok soruna rağmen bahsi geçen
yönetmeliğin çıkarılması uzun zaman

almış, Covid 19 pandemisinin ortaya çıkardığı uzaktan çalışma zorunluluğunun
etkisiyle ancak 2021 yılında çıkarılabilmiştir (RG., 10.03.2021-31419).
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile bu çalışma şekline ilişkin usul ve esasların
önemli bir kısmı açıklığa kavuşturulmaya ve uygulamada yaşanan tereddütler
giderilmeye çalışılmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki her ne kadar yapılan bu
düzenlemeyle somut ve önemli bir adım
atılmış olsa da bazı hususlardaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bu
anlamda, Yönetmelik ile getirilen yeni
düzenlemeler ile bunlara ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra eksik ya da yetersiz bulunan hususlara da ileride değinilmiştir.
Yönetmelik’in ilk dört maddesine bakıldığında amaç, kapsam, dayanak
ve tanımların yer aldığı görülmektedir.
Dördüncü maddede yer verilen uzak-
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tan çalışma tanımı İş Kanunu’nun tekrarı niteliğinde olup farklı bir düzenleme
içermemektedir. Öğretide, hükmün bu
yönüyle eksik olduğu ve daha detaylı bir
tanıma ihtiyaç duyulduğu yönünde eleştiriler yapılmıştır (Baycık / Doğan/ Dulay
Yangın, 2021: 1688).
Yine Yönetmelik’in 5. maddesinde, İş
Kanunu’nun 14. maddesiyle benzer şekilde uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmelerinin yazılı şekilde kurulması gerektiği vurgulanmıştır. Bu noktada öğretide
üzerinde durulan bir sorun, çalışmanın
bir kısmının uzaktan diğer kısmının ise
işyerinden gerçekleştirildiği ve uygulamada “hibrit çalışma” olarak adlandırılan karma çalışma modellerinde de iş
sözleşmelerinin yazılı şekilde kurulma
zorunluluğunun bulunup bulunmadığı
hususudur. Her ne kadar mevzuatımızda açıkça düzenlenmemiş olsa da bu
şekilde çalışanların uzaktan çalışanlara
özgü haklardan mahrum bırakılması iş
hukukumuzun benimsediği işçinin korunması ilkesi ile bağdaşmayacağından,
bu tip karma sözleşmelerde de yazılılık

koşulunun uygulanmasının daha uygun
olacağı açıktır (Erkan Şahin, 2022: 8889).
Yönetmelik’in 5. maddesinin 2. fıkrası
uzaktan çalışma sözleşmelerinin içeriğine ilişkin olup bahsi geçen düzenleme İş
Kanunu’nun 14. maddesinin 5. fıkrası ile
aynı ifadeleri içermektedir. Ortak hüküm
gereği uzaktan çalışma sözleşmelerinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine
ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların
korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve
özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler
yer alacaktır. Bu noktada, iş mevzuatımızın emredici hükümlerine aykırı
olmadığı sürece, çalışma koşullarının
sözleşmelerde ayrıntılı olarak düzenlenmesinin belirsizlikleri gidererek taraflara
yarar sağlayacağı söylenmelidir (İnal,
2021: 52-53).
Yönetmelik’in 6. maddesi ile daha önce
düzenleme yapılmamış bir alan açıklığa

kavuşturulmuştur. Çalışma mekânının
düzenlenmesini konu alan hükme göre
“Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce
tamamlanır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü,
uzaktan çalışan ile işveren tarafından
birlikte belirlenir”. Bu hükmün özellikle
işçinin evinden yapılan uzaktan çalışmalar yönünden oldukça isabetli bulunduğu söylenmelidir. Zira uzaktan yapılan
çalışmalar için işçinin uzun yıllar boyunca başka işlerinde de kullanabileceği
mekânsal düzenlemeler gerekebildiği
gibi işverenin yaptırmakta olduğu işine
özgü özel düzenlemelere de ihtiyaç duyulabilmektedir. Dolayısıyla bu anlamda
ortaya çıkacak maliyetlerin karşılanmasında düzenlemenin kullanım alanı ve
süresine göre taraflar arasında bir karara varılmasının en uygun çözüm olduğu
düşünülmektedir (Şakar/ Erkan Şahin,
2021: 254). Öte yandan, hükmün başında yer alan “Gerekli olması halinde…”
ifadesinin muğlak bir anlam taşıdığı ve
bu durumun uygulamada tereddütlere
yol açtığı da ifade edilmelidir (Baycık /
Doğan/ Dulay Yangın, 2021: 1715).
Uzaktan çalışmada kullanılacak malzeme ve iş araçlarının teminine ilişkin
esaslar bahsi geçen Yönetmelik’in 7.
maddesinde açıklanmıştır. Buna göre,
mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının, iş sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa, işveren
tarafından sağlanması gerekmektedir.
Hükümden anlaşılacağı üzere, tarafların
aralarında anlaşmaları halinde bu maliyetlerin işçi tarafından karşılanması da
mümkündür.
Uzaktan çalışmalar için önem taşıyan
konulardan biri de üretim maliyetlerinin kim tarafından karşılanacağı konusudur. Yönetmelik bu konuda da bir
düzenlemeye gitmiş, ancak kanımızca getirilen hüküm isabetli olmamıştır.
Yönetmelik’in 8. maddesine göre; “İşin
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yerine getirilmesinden kaynaklanan mal
veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili
zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve
karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilir”. Görüldüğü üzere,
bu düzenleme gereği söz konusu giderlerin işveren tarafından karşılanması
kararlaştırılabileceği gibi sorumluluğun
işçinin üzerinde bırakılması da mümkün
olabilecektir. Bilindiği gibi üretim maliyeti olarak kabul edilebilecek giderler,
yapılan işin niteliğine göre değişkenlik
göstermekle birlikte temel olarak elektrik, internet vb. kalemlerden oluşmaktadır. İşin, işyerinde yapılması halinde
tamamı işveren tarafından karşılanan
bu giderlerin salt uzaktan çalışma nedeniyle işçiye yüklenebilmesi hakkaniyetli
bir yaklaşım değildir. Bu itibarla, üretime
yönelik bu giderlerden öncelikli olarak
işverenin sorumluluğunu öngören bir
düzenlemenin çok daha isabetli olacağı ifade edilmelidir (Şakar/ Erkan Şahin,
2021: 254).
Yönetmelik’in 9. maddesi ile uzaktan
çalışmalarda çalışma süresinin belirlenmesine ilişkin düzenlemelere gidilmiştir. Madde, uzaktan çalışmanın zaman
aralığı ve süresinin iş sözleşmesinde
belirtileceğini; mevzuatta öngörülen
sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla
taraflarca çalışma saatlerinde değişikliğe gidebileceğini hüküm altına almıştır.
Öncelikle söylenmelidir ki uzaktan çalışanlar da çalışma ve dinleme süreleri
bakımından işyerinden çalışanlarla aynı
hükümlere tabidirler. Ancak İş Kanunu’nun belirlediği bu kuralların uzaktan
çalışanlara tam anlamıyla uygulanıp uygulanmadığının tespiti oldukça güçtür.
Günümüzde iletişim araçları vasıtasıyla
yapılan uzaktan çalışmalarda bu sürelerin tespitine ilişkin birtakım yöntemler
geliştirilmiş olsa da özellikle evde yapılan geleneksel işler açısından sorunlar
halen devam etmektedir. Ne yazık ki
Yönetmelik’te yer alan düzenleme de
yeterince yol gösterici nitelikte değildir. Diğer yandan, uzaktan çalışanların

çalışma sürelerinin tespitinde yaşanan
zorluklar, bu şekilde çalışanların fazla
çalışma haklarının olup olmadığını, varsa da sürelerin nasıl belirleneceği konusunu gündeme getirmiştir. Öğretide
cevabı aranan ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olan bu durum da
Yönetmelik’in 9. maddesinde çözümlenmeye çalışılmıştır. Buna göre, uzaktan
çalışmalarda fazla çalışma, işverenin
yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile
mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilecektir. Söz konusu düzenlemeyle uzaktan çalışmanın önemli sorunlarından biri açıklığa kavuşturulmuştur.
Uzaktan çalışmada iletişimin ne şekilde
ve hangi zaman diliminde sağlanacağına yönelik bir düzenlemeye Yönetmelik’in 10. maddesinde yer verilmiştir.
Buna göre, uzaktan çalışan ile işveren
arasında kurulacak iletişimin yöntemi ve
zaman aralığı taraflarca belirlenecektir.
Hemen belirtmek gerekir ki, hüküm bu
haliyle oldukça yetersiz ve işçiyi gözetmekten uzaktır. İşverenin uzaktan
çalışanıyla kuracağı iletişimin özellikle
zamanına ilişkin yasal bir çerçeve belirlenmemiş olması işçinin 7/24 işverenden gelecek emir ve talimatları beklediği, özel yaşamına müdahalenin arttığı
bir iş ilişkisine yol açabilecektir. Oysaki
işçilerin uzaktan çalışmayı tercih etmelerinin temel nedenlerinden biri iş ve aile
yaşamı arasında denge kurabilmektir.
Mevcut haliyle bu amaca hizmet etmesi
mümkün görünmeyen bu hüküm yerine
işçinin özel hayatını koruyucu sınırların
net olarak belirlendiği detaylı bir düzenlemenin çok daha uygun olacağı düşünülmektedir.
Günümüzde iş ilişkilerinin önemli problemlerinden birini de veri güvenliği konusu oluşturmaktadır. Özellikle uzaktan
yapılan çalışmalarda iletişim teknolojilerinin devreye girmesi ya da evde yapılan
geleneksel çalışmalarda çalışanın aile
bireylerinin yardımı verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesine neden olabilmek-

tedir (Dulay Yangın, 2016a: 195-196).
Bu anlamdaki risklerin azaltılması adına
Yönetmelik’in 11. maddesinde “Verilerin
korunması” başlığıyla bir düzenlemeye
gidilmiştir. Buna göre, işyerine ve işe yönelik verilerin korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü işverendeyken bu amaçla belirlenen kurallara
uyma zorunluluğu da işçidedir.
İş Kanunu’nun 14. maddesinin 6. fıkrasında düzenlenen uzaktan çalışmalarda
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler, Yönetmelik’in 12. maddesinde
de aynı şekilde yer bulmuştur (Gök Metin/Yıldız-Tarihsiz-: 32 vd.) Buna göre,
“İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin
niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve
güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve
sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür”.
Görüldüğü üzere bu hükümde, işverenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’nda belirtilen tüm yükümlülüklerden bu çalışma şeklinde de aynen
sorumluluğunu düzenlemek yerine, bazı
sorumlulukların özel olarak sayılması
tercih edilmiştir. Ancak bu durum işveren yönünden, sayılanlar dışında kalan
diğer yükümlülüklerin kaldırıldığı şeklinde değerlendirilmemelidir (Çelik/ Caniklioğlu/ Canbolat/ Özkaraca 2021: 245).
Zira işveren, işin türüne ve yapıldığı yerin özelliklerine göre alınması mümkün
olan ve gereken tüm önlemleri almakla
mükelleftir (Dulay Yangın, 2016b: 161).
İş Kanunu’nun 14. maddesinin son fıkrasında öngörüldüğü üzere Yönetmelik
ile düzenlenen başka bir konu uzaktan
çalışmanın yapılamayacağı işlerdir. Yönetmelik’in 13. maddesi gereği “Tehlikeli
kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi
veya söz konusu maddelerin atıkları ile
çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz”.
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Aynı maddede yer alan bir diğer düzenleme gereği de “Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet
alımı suretiyle gördürülen işler ile millî
güvenlik açısından stratejik önemi haiz
birim, proje, tesis veya hizmetlerden
hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten
sorumlu olan veya hizmeti alan kamu
kurum ve kuruluşunca belirlenir”.
Uzaktan çalışma uygulamasının yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte belki de en çok karşılaşılan sorunlardan
biri; mevcut iş sözleşmelerinin uzaktan
çalışma sözleşmesine dönüştürülüp
dönüştürülemeyeceği, eğer dönüştürülebilecekse izlenmesi gereken usul ve
esasların neler olduğu konusu olmuştur. Yönetmelik’in düzenlediği önemli
noktalardan biri de bu husustur. Yönetmelik’te yer alan “İş ilişkisi doğrudan
uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan
işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma
sözleşmesine dönüştürülebilir” hükmü
ile iş sözleşmelerinin baştan itibaren
uzaktan çalışmayı konu alacak şekilde
kurulabileceği gibi işyerinden çalışmayı
öngören sözleşmelerin de tarafların aralarında anlaşmaları halinde her zaman
uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebileceği açıkça kabul edilmiştir. Öte
yandan, uzaktan çalışmaya geçiş taraflardan birinin talebi ve diğerinin kabulüyle de mümkün olabilecektir. Nitekim
bu hallerden işçinin talebi durumu ve bu
durumda izlenmesi gereken usul Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Buna göre;
-Talebin yazılı olarak yapılması,
-Talebin işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilmesi,
-Talep değerlendirilirken işin ve işçinin
niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer
kıstasların kullanılması,
-Değerlendirme sonucunun işçiye otuz
gün içinde yazılı olarak bildirilmesi,
-Talebin kabul edilmesi halinde Kanun
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ve Yönetmelik’te belirtilen şekil şartlarına uygun biçimde sözleşmenin kurulması gerekmektedir.
Yine Yönetmelik hükmü gereği uzaktan
çalışmaya geçen işçi, tekrar işyerinden
çalışmak isterse bunun için de talepte
bulunabilecektir. Bu durumda da yukarıda belirtilen usule uygun olarak hareket
edilmesi icap etmektedir. İşverenin de
bu yöndeki bir talebi öncelikli olarak değerlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Uzaktan çalışmaya geçiş talebinin işverenden gelmesi durumunda takip
edilmesi gereken usulün ne olduğu konusunda Yönetmelik’te açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Kanımızca iş
sözleşmesinin dönüştürülmesi durumu
çalışma koşullarında esaslı değişiklik
niteliğinde olduğundan, işverenin bu
yönde bir talebi olması halinde İş Kanunu’nun 22. maddesine göre hareket
etmesi uygun olacaktır. Hüküm gereği
işverenin bu yöndeki talebini işçisine
yazılı olarak bildirmesi ve işçinin de bu
talebi altı işgünü içerisinde yazılı olarak
kabul etmesi gerekmektedir. Diğer bir
deyişle, işverenin bu yöndeki iradesi
ancak işçinin onayı ile geçerlilik kazanabilecektir. Bununla birlikte Yönetmelik’in
14. maddesinde yer alan hükme istinaden, mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde işçinin
talebi ya da onayı olmaksızın uzaktan
çalışmaya geçiş sağlanabilecektir.
4. Sonuç
4857 sayılı İş Kanunu’nda 2016 yılında
yapılan değişiklikle mevzuatımıza giren
uzaktan çalışma uygulaması, 2019 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına
alan Covid 19 pandemisiyle birlikte çalışma hayatının önemli bir unsuru haline gelmiştir. Ortaya çıkan yeni duruma
uyum sağlama çabası uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamış, bunun
neticesinde de ayrıntılı düzenlemelere
olan ihtiyaç artmıştır. 10.03.2021 tarih

31419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği de bu
ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak
atılan önemli adımlardan biridir.
Yönetmelik ile çalışma mekânının düzenlenmesi, malzeme ve iş araçlarının
temini ve kullanımı, üretim maliyetlerinin
karşılanması, çalışma ve fazla çalışma
sürelerinin belirlenmesi, iletişim, verilerin korunması, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler ile uzaktan çalışmaya
geçişte uygulanacak usul ve esaslar
konularında ilk kez düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenlemelerden bazıları oldukça isabetli iken bazılarında birtakım
eksiklikler tespit edilmiştir. Bu anlamda
getirilen eleştirilerden biri, Yönetmelik’in 8. maddesinde düzenlenen üretim
maliyetlerinin karşılanması konusuna
ilişkindir. Hüküm, mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin
tespit edilmesine ve karşılanmasına
ilişkin hususların iş sözleşmesinde belirtileceğini düzenlemiştir. Daha açık bir
ifade ile üretim maliyetlerinin kim tarafından karşılanacağı hususu tamamen
tarafların iradesine bırakılmıştır. Oysaki
iş hukukumuzun genel prensibi gereği
işçi, iş ilişkisinde korunması gerek taraftır. Düzenlemenin mevcut halinin ise
işçiyi koruma prensibine hizmet ettiğini
söylemek oldukça güçtür. Zira işveren
bu unsuru iş ilişkisinin kurulması esnasında bir baskı unsuru olarak kullanabilecektir. Bu itibarla üretime yönelik bu
giderlerden öncelikli olarak işverenin sorumluluğunu öngören bir düzenlemenin
çok daha isabetli olacağı değerlendirilmektedir.
Yine daha kapsamlı bir düzenlemeye
ihtiyaç olduğu düşünülen hususlardan
biri iletişim konusudur. Yönetmelik’in
10. maddesinde yer alan hüküm gereği uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi
ve zaman aralığına, uzaktan çalışan
ile işverenin birlikte karar vermesi gerekmektedir. Önemle belirtmek gerekir
ki bu hüküm, işçinin sürekli olarak iş-

verenden gelecek emir ve talimatları
beklediği, bu anlamda özel hayatının
büyük ölçüde sınırlandığı bir iş ilişkisinin
ortaya çıkmasına sebebiyet verebilecek
niteliktedir. Şüphesiz iş ve aile dengesinin kurulmadığı, işçinin kendisini sürekli
işvereniyle bağlantıda olma baskısı altında hissettiği bir çalışma şeklinin işçi
açısından bir avantajı kalmayacaktır.
Bu nedenle mevcut hüküm yerine, işçinin özel hayatını koruyucu sınırların net
olarak belirlendiği detaylı bir düzenleme
çok daha uygun olacaktır.
Yönetmelik’in düzenlediği konulardan
biri de işin işyerinde yapıldığı iş sözleşmelerinin uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülmesi hususuna ilişkindir.
Yönetmelik, burada talebin işçiden gelmesi durumunda uygulanacak usul ve
esasları ayrıntılı bir şekilde düzenlemiş,
ancak işverenin bu yönde bir talebi olması durumunda nasıl bir yol izlenmesi
gerektiği konusunda herhangi bir hükme yer vermemiştir. Elbette bu durum,
işverenin talebiyle uzaktan çalışmaya
geçilemeyeceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu noktada İş Kanunu’nun
22. maddesinde düzenlenen genel hükümlere göre hareket edilmesi uygun
olacaktır. Ancak yine de Yönetmelik’te
yer alacak açık bir hükmün muhtemel

tereddütlerin ortadan kaldırılması adına
fayda sağlayacağı söylenmelidir.
Bugün artık uzaktan çalışmanın; maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması, özellikle büyükşehirlerde işe
geliş-gidiş esnasında trafikte kaybolan
sürelerin kazanılması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yakıt tüketiminin azaltılarak çevrenin korunması gibi konularda
gerek işçi gerek işveren gerekse de toplum açısından birçok avantaj barındırdığı bilinmektedir. Söz konusu avantajların
taraflarca görünür hale gelmesi de uygulamaya olan talebi artırmaktadır. Bu
nedenle konuya ilişkin olarak yapılacak
her bir düzenleme büyük önem taşımaktadır. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği de
bu anlamda atılmış önemli adımlardan
biridir. Ancak düzenlemelerin mevcut
haliyle yetersiz ve geliştirilmeye muhtaç
olduğu da göz ardı edilmemelidir.
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BİR KONU

Çalışma Sürelerinin
Esnekleştirilmesine
Yönelik Bir Uygulama:
Denkleştirme Esası

Dr. Duygu ERKAN ŞAHİN
Sosyal Güvenlik Denetmeni
1. Giriş
4857 sayılı İş Kanunu, çalışma sürelerine esneklik getirmiştir. Bu sayede, yapılan
işin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilmektedir. (İşK. md.67). Çalışma sürelerinde esneklik; çalışma sürelerinin işin,
işletmenin ve işçinin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi olarak tanımlanabilir (Demirezen, 2018: 91). Bu esneklik türü sayesinde işletmeler, işin ihtiyaç duyulan sürelerde
yapılması serbestisini elde ederlerken işçiler de çalışma sürelerini kendi tercihleri
doğrultusunda belirleyebilme imkânına kavuşmuşlardır (Sönmez, 2006: 187-188).
Denkleştirme esası da çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi prensibi çerçevesinde
getirilen uygulamalardan biridir. Düzenleme ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir. Bu çalışmada konunun bir bütün içerisinde daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikli olarak normal çalışma sürelerine ilişkin genel hükümlere yer
verilecek; daha sonra da kavram, uygulama esasları ve sosyal güvenlik yönünden
incelenecektir.
2. Normal Çalışma Süreleri
İşçinin çalışma sürelerine günlük ya da haftalık temelde getirilecek sınırlamalar, iş
ilişkilerinin belki de en gerekli unsurlarından biridir. Zira yeteri kadar dinlenme fırsatı
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bulamayan işçinin sağlığının korunması
ya da verimliliğin artırılması mümkün
değildir. Bu anlamda iş mevzuatımızda
çalışma süreleri nispi emredici hükümlerle sınırlandırılmıştır. O halde taraflar,
mevzuatın belirlediği çalışma sürelerinden daha kısa bir çalışmayı öngörebilecek; ancak daha uzun bir süre üzerinde
anlaşamayacaklardır. (Şakar, 2022:
120).
4857 sayılı İş Kanunu’nun çalışma sürelerine ilişkin temel düzenlemeleri 63.
maddede yer almaktadır. Buna göre,
“Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde
haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde
bölünerek uygulanır”. Görüldüğü üzere
kanun koyucu bu hükümle, haftalık yasal çalışma süresinin çalışma günlerine

eşit olarak dağıtılmasını esas almakla
birlikte ihtiyaca göre farklı şekillerde dağıtıma da icazet vermiştir. Öte yandan
aynı maddede yer alan “Yer altı maden
işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en
çok otuz yedi buçuk saattir” hükmü ile
yer altı maden işlerinde çalışan işçiler
için çalışma süreleri bakımından özel
bir düzenlemeye gidilmiştir. Önemle
belirtmek gerekir ki mevzuatımızda -burada olduğu gibi- yapılan işin niteliği,
tehlikesi ya da iş görme edimini yerine
getirecek kişilerin yaş vb. özellikleri göz
önünde bulundurularak haftalık çalışma süresinin genel sürenin altında
belirlendiği bazı istisnai düzenlemeler
mevcuttur.
İş mevzuatımızın çalışma süreleri konusunda getirdiği bir diğer kısıtlayıcı

hüküm, günlük çalışma sürelerine ilişkindir. İş Kanunu’nda yeterince açık
düzenlenmeyen konu, İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde
(RG., 06.04.2004-25425) tereddüte yer
bırakmayacak şekilde ortaya konmuştur. Buna göre, günlük çalışma süresi
her ne şekilde olursa olsun 11 saati geçemeyecektir.
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri
Yönetmeliği’nin 11. maddesine göre
“Çalışma süreleriyle ilgili olarak öngörülen sınırlamalar, işyerleri ya da yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına
ilişkindir”. Başka bir söyleyişle bu sınırlamalarla işçinin kişisel olarak korunması amaçlanmıştır. Yoksa bir işyerinde
işçilerin postalar halinde çalıştırılması
suretiyle faaliyetin haftada yedi gün ve
günde yirmi dört saat devam ettirilmesi-
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nin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır (Süzek, 2021: 800).

maksızın artan talebi karşılama imkânı
sunmaktadır (Odaman, 2014: 75).

3. Denkleştirme Kavramı

Mevzuatımıza bakıldığında ise denkleştirme kavramının tanımlanmadığı, bunun yerine uygulamaya ilişkin esasların
belirlendiği görülmektedir. Gerçekten
de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesinde yer alan “Tarafların anlaşması
ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine,
günde onbir saati aşmamak koşulu ile
farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki
aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.

Bilindiği üzere günlük ya da haftalık
çalışma sürelerinin sınırlandırılmasının
en önemli nedeni işçinin sağlığının korunmasıdır. Bununla birlikte ekonomik
ve teknolojik alandaki gelişmeler işçinin
korunması prensibinden vazgeçilmeden iş hukukunda bazı esnekleştirmeler
yapılmasını zorunlu kılmıştır (Süzek,
2021: 801). Denkleştirme de bu amaçla
getirilen uygulamalardan biridir. İlk kez
4857 sayılı İş Kanunu ile mevzuatımıza dahil edilen bu uygulamanın, bir ya
da birden çok haftadan oluşan bir süreç
içerisinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin normal haftalık çalışma
süresini aşamayacağı bir esnek çalışma şekli olarak tanımlanması mümkündür (Akyiğit, 2006: 1751).
Bu çalışma yöntemi işverenlere, özellikle dönemsel iş artışlarının yaşandığı
sektörlerde, fazla çalışmaya başvur-

Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir” hükmü uygulamanın esaslarına ilişkindir.
Benzer bir düzenleme de İş Kanununa
İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin
5. maddesinde yer almaktadır.
4. Uygulamanın Esasları
Bilindiği üzere denkleştirme, dönem-

sel olarak ortaya çıkan iş ya da talep
yoğunluğunun karşılanması amacıyla yasa ile belirlenen bir zaman dilimi
içerisinde çalışmanın belirli haftalarda
olağanın üzerinde diğer haftalarda ise
olağanın altında gerçekleştiği ancak neticede normal haftalık çalışma süresinin
aşılmadığı bir esnek çalışma modelidir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun gerekçesinde, olağanın üzerinde çalışılan haftalar
“yoğunlaştırılmış iş haftası” olarak nitelendirilmiştir. Bu durumda kalan haftaların da “eksiltilmiş iş haftası” olarak
anılması yanlış olmayacaktır.
Öncelikle ifade etmek gerekir ki işverenin tek taraflı iradesiyle denkleştirme
uygulamasına geçilmesi mümkün değildir. Bunun için tarafların anlaşması gerekmektedir (Süzek, 2021: 802). 4857
sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesinde
bu anlaşma için herhangi bir şekil şartı öngörülmemişken İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde
anlaşmanın yazılı şekilde yapılması
gerektiği hüküm altına alınmıştır. Kanımızca da yazılılık şartı, ispat kolaylığı açısından isabetlidir. Öte yandan,
denkleştirme talebi uygulamada genellikle işveren tarafından gelmekle birlikte
işçinin de bu yönde bir talepte bulunmasının önünde herhangi bir engel yoktur
(Kırmızı, 2020: 38).
Hukukumuzda denkleştirme uygulamasına ilişkin bazı süre sınırlamaları
öngörülmüştür. Bu anlamda üç farklı sınırlama mevcuttur. İlki, günlük çalışma
süresinin üst sınırına ilişkindir. Daha
önce de ifade edildiği gibi, İş Kanunu
ve İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin ortak hükmü gereği
günlük çalışma süresi hiçbir surette 11
saati aşamayacaktır. Başka bir söyleyişle, denkleştirme uygulamasında işçinin günde 11 saate kadar çalıştırılması
mümkündür. Bu hâlde işçi, işyerinde
haftada 6 gün çalışılıyorsa (11x6=)
66, 5 gün çalışılıyorsa (11x5=) 55 saate kadar çalıştırılabilecektir (Şakar,
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2022: 121). Zira mevzuatımızda, aşağıda açıklanacağı üzere, denkleştirme
döneminde haftalık ortalama çalışma
süresine ilişkin bir üst sınır mevcutken
azami haftalık çalışma süresine ilişkin
bir düzenleme mevcut değildir. Şüphesiz bu durum, işçinin sağlığı ve güvenliği yönünden risk oluşturmaktadır. Bu
itibarla uygulamada azami haftalık çalışma süresine ilişkin bir düzenlemeye
ihtiyaç duyulduğu söylenmelidir (Baycık, 2014: 236).
İkinci sınırlama, haftalık ortalama çalışma süresini konu almaktadır. Mevzuatımız gereği denkleştirme uygulaması
esnasında işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin, normal haftalık çalışma
süresini geçmesi mümkün değildir. Burada önemle belirtmek gerekir ki işyerinde normal haftalık çalışma süresinin,
yasal haftalık çalışma süresi olan 45
saat olarak belirlendiği durumlarda üst
sınır olarak temel alınacak süre 45 saat
olacakken haftalık normal çalışma süresinin 45 saatin altında -örneğin 40 saatbelirlendiği işyerlerinde aşılmaması gereken haftalık ortalama çalışma süresi,
taraflarca belirlenen bu süre olacaktır.
Zira hüküm sınır olarak haftalık yasal
çalışma süresini değil, haftalık normal
çalışma süresini esas almaktadır (Çil,
2001: 60).
Uygulama esnasında haftalık ortalama
çalışma süresi ile normal haftalık çalışma süresinin birbirine denk olabilmesi
için yoğunlaştırılmış iş haftalarında artırılan çalışma sürelerinin eksiltilmiş iş
haftalarında azaltılması ya da sıfırlanması gerekmektedir (İnciroğlu, 2020:
130-131). Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse, normal haftalık çalışma
süresinin 45 saat olarak belirlendiği bir
işyerinde 5 hafta boyunca haftanın 6
günü, günde 11 saat çalışılması halinde
ortalama haftalık çalışma süresinin 45
saate denk getirilebilmesi için uygulanacak çalışma düzenlerinden biri takip
eden 3 hafta boyunca haftada 10 saat

çalışma olabilecektir.
Bunun gibi son 3 haftalık sürenin ilk 2
haftasında 15’er saat çalışılıp son haftada işin tatil edilmesiyle de ortalamanın
yakalanması mümkündür. Bu anlamda
işin ya da işyerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli varyasyonlar kurulabilecektir. Burada önemli olan, denkleştirme süresinin
sonunda haftalık ortalama çalışma süresinin, normal haftalık çalışma süresini
aşmamasıdır.
Hemen belirtmek gerekir ki eksiltilmiş
iş haftalarında işçiye dinlemesi için boş
günler ayrılması halinde bu günlerin, tatil
günleriyle çakışmaması gerekmektedir.
Bu anlamda yıllık ücretli izinde geçen
sürelerin ya da hastalık nedeniyle istirahatli olunan günlerin işçiye tanınması
gereken boş zamandan mahsup edilmesi mümkün değildir (Uşan/ Erdoğan,
2020: 193).
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde yer alan başka bir hüküm
gereği denkleştirme dönemi içinde gün-

lük ve haftalık çalışma süreleri ile denkleştirme süresi uygulamasının başlangıç
ve bitiş tarihleri işverence belirlenecektir.
Gerçekten de uygulamanın bir anlam ifade edebilmesi için işverenin bu sürelere
yönetim hakkı çerçevesinde kendisinin
karar vermesi gerekmektedir. Aksi durumun kabulü, müesseseden beklenen
yararın elde edilememesi nedeniyle
düzenlemenin atıl kalması sonucunu
getirecektir (Odaman, 2014: 77). Diğer
yandan ifade edilmelidir ki yoğunlaştırılmış iş haftaları ile eksiltilmiş iş haftaları
denkleştirme dönemi içerisinde işverenin
ihtiyacına göre serbestçe dağıtılabilecektir. Diğer bir deyişle, denkleştirme süresi
yoğunlaştırılmış iş haftaları ile başlayabileceği gibi eksiltilmiş iş haftaları ile de
başlayabilecektir (Süzek, 2021: 802).
Denkleştirme uygulaması kapsamında
ele alınması gereken hususlardan biri
de fazla çalışma konusudur. 4857 sayılı
İş Kanunu’nun 41. maddesi gereği haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar fazla
çalışma; haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belir-
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lendiği durumlarda işyerinde uygulanan
ortalama haftalık çalışma süresini aşan
ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar ise fazla sürelerle çalışma olarak
kabul edilmektedir.
Fazla çalışmalar için işçiye ödenecek
ücret, normal çalışma ücretinin saat
başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle bulunur. Fazla sürelerle çalışmalarda ise bu oran yüzde yirmibeş olarak uygulanır. Bilindiği üzere
denkleştirme uygulamasının doğası gereği “yoğunlaştırılmış iş haftası” olarak
adlandırılan dönemde işçinin haftalık
çalışma süresi, normal çalışma süresinin üzerine çıkmaktadır.
Ancak bu çalışmaların fazla çalışma
olarak kabul edilmesi mümkün değildir.
Zira İş Kanunu’nun 41. maddesinde bu
durum açıkça ortaya konmuştur. Buna
göre, “Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama
çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu
çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.” O
halde denkleştirme süresi içerisinde işçinin haftalık çalışma süresi ortalamasının, normal haftalık çalışma süresini aşmaması halinde işveren fazla çalışma
ücreti ödemek zorunda kalmayacaktır.
Denkleştirme sürelerine ilişkin son bir
sınırlama ise toplam uygulama süresini ilgilendirmektedir. Buna göre, denkleştirmenin iki aylık süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Bu süre,
toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar
artırılabilecektir. Bu kurala, 2016 yılında
6715 sayılı Kanun (RG., 20.05.201629717) ile bir istisna getirilerek turizm
sektörü açısından süreler uzatılmıştır.
Hüküm gereği turizm sektöründe denkleştirme süresi dört ay olarak uygulanacak ve bu süre toplu iş sözleşmeleriyle
altı aya kadar uzatılabilecektir. Ülkemizin iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda, denkleştirmenin toplam
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süresine ilişkin genel kuralın turizm
sektörünün yapısına uygun olmadığı
açıkça görülebileceğinden, değişikliğin
isabetli bulunduğu söylenmelidir.
Önemle belirtmek gerekir ki uygulamanın toplam süresine ilişkin bu hükümler nispi emredici nitelik taşımaktadır.
Başka bir anlatımla, bu süreler azami
olup tarafların iradesiyle uzatılmaları
mümkün değildir. Ancak ihtiyaca göre
daha kısa süreler için uygulamaya gidilebilecektir (Süzek, 2021: 803). Öğretide, mevzuatta belirtilen iki ve dört
aylık sürelerin nispeten kısa olduğu yönünde eleştiriler mevcuttur. Bu anlamda sınırlama nedeniyle uygulamanın,
işgücünün esnekleştirilmesi prensibine
yeterince hizmet etmediği ve ihtiyacı
karşılamaktan uzak olduğu ileri sürülmektedir (Süzek, 2021: 804; Baycık,
2014: 236-237; Odaman, 2014: 75-76).
Öte yandan üzerinde durulması gereken önemli bir nokta, denkleştirme uygulamasına aynı yıl içerisinde birden
fazla kez başvurulup başvurulamayacağı sorusudur. Mevzuatımızda konuya ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı hükme
yer verilmediğinden bu soruya olumlu
şekilde cevap verilmesi gerekmektedir.
Yani denkleştirme uygulamasına yılda birden fazla kez başvurulabilecektir
(Uşan/ Erdoğan, 2020: 193). Burada tereddüt yaratabilecek diğer bir husus da
iki denkleştirme uygulaması arasında
bekleme süresi uygulanıp uygulanmayacağı; eğer uygulanacaksa da bu sürenin ne kadar olacağı konusudur.
Yine mevzuatımıza bakıldığında bu duruma ilişkin herhangi bir düzenlemenin
mevcut olmadığı görülmektedir. Ancak
kanımızca uygulamanın bekleme süresi olmaksızın yinelenebileceğinin kabulü doğru bir yaklaşım değildir. Böyle
bir durumda işçinin ekonomik anlamda
suiistimal edilmesi söz konusu olabilecektir. Gerçekten de denkleştirme uygulaması fazla sürelerle çalışma ve faz-

la çalışmayı önemli ölçüde engelleyen
bir müessesedir.
Bu anlamda fazla çalışma ücreti ödemek istemeyen işverenler birbirini takip
eden denkleştirme uygulamaları yoluyla
bu maliyetten kaçınabileceklerdir. Diğer
taraftan bu durum işçi sağlığı ve güvenliği açısından da risk oluşturmaktadır.
Yoğunlaştırılmış iş haftalarının, birbirini
aralıksız şekilde takip eden iki denkleştirme uygulamasında art arda gelmesi
ihtimal dahilindedir. Zira yoğunlaştırılmış iş haftaları, işverenin ihtiyacına
göre uygulamanın başında yer alabileceği gibi sonunda da yer alabilecektir.
İki farklı denkleştirmede, yoğunlaştırılmış iş haftalarının birbirini takip edecek
şekilde belirlenmesi, işçilerin uzun bir
süre boyunca uzun saatlerle çalışması
sonucunu getirecektir. Bu da iş kazası,
verimliliğinin azalması gibi istenmeyen
birçok duruma sebebiyet verebilecektir. Tüm bu nedenlerle iki denkleştirme
arasında makul bir bekleme süresini
öngören yasal bir düzenlemenin faydalı
olacağı düşünülmektedir.
Son olarak belirtmek gerekir ki denkleştirmenin işyerinin tamamında uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
İhtiyaca göre işyerinin bazı bölümlerinde ya da tek bir bölümünde çalışan işçiler kapsama alınabilecektir. Hatta tek
bir işçi için dahi uygulama mümkündür
(Süzek, 2021: 805).
5. Konunun Sosyal Güvenlik
Yönünden Değerlendirilmesi
Daha önce de ifade edildiği üzere denkleştirme uygulaması, yasa ile belirlenen
bir zaman dilimi içerisinde çalışmanın
belirli haftalarda olağanın üzerinde
diğer haftalarda ise olağanın altında
gerçekleştiği ancak neticede normal
haftalık çalışma süresinin aşılmadığı bir
esnek çalışma modelidir. Öyleyse bu
çalışma modelinde, işçinin her bir haftada fiilen ne kadar süre çalıştığından

ziyade uygulama sonunda haftalık ortalama çalışma süresinin normal haftalık
çalışma süresinin üzerinde gerçekleşip
gerçekleşmediği önem taşımaktadır.

aşması halinde fazla çalışma durumu
ortaya çıkacağından buna ilişkin sigorta
bildirimlerinin de ayrıca gerçekleştirilmesi gerekecektir.

Bu itibarla işçinin bu dönemdeki ücreti
fiilen çalıştığı süreye göre değil, normal çalışma süresine göre ödenmelidir.
(Odaman, 2014: 87; Eyrenci/Taşkent/
Ulucan/Baskan, 2020: 286; Otay, 2022:
52). Başka bir söyleyişle, işçiye yoğunlaştırılmış iş haftalarında fazla çalışma
ücreti ödenmeyeceği gibi eksiltilmiş iş
haftalarında da ücretinde bir kesintiye
gidilemeyecektir (Uşan/Erdoğan, 2020:
193). O halde bu uygulama, sigorta bildirimleri üzerinde de bir etki yaratmayacak; işçinin bildirimleri süregeldiği şekilde devam ettirilecektir. Ancak önemle
belirtmek gerekir ki uygulama neticesinde işçinin haftalık ortalama çalışma
süresinin, normal haftalık iş süresini

6. Sonuç
İş hukukunun en geleneksel ilkelerinden biri işçinin korunması prensibidir.
Mevzuatımız da uzun yıllar boyunca bu
prensip çerçevesinde oldukça katı hükümlerle işçileri korumayı hedeflemiştir.
Ancak zaman içerisinde değişen koşullarla birlikte yalnızca işçinin korunduğu
bir sistemin sürdürülebilir olmadığı ortaya çıkmış ve yeni şartlara uyum sağlanabilmesi için tüm dünyada olduğu gibi
bizde de esnekleştirme uygulamalarına
ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. 2003 yılında yürürlüğe konulan 4857 sayılı İş Kanunu bu anlamda atılan önemli adımlardan biri olmuştur. Bu Kanun ile birçok

esnek çalışma uygulaması mevzuatımıza kazandırılmıştır. Bunlardan biri de
denkleştirme esasıdır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesinde yer alan hüküm gereği “Tarafların
anlaşması ile haftalık normal çalışma
süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan
günlerine, günde onbir saati aşmamak
koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu
halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört
aya kadar artırılabilir.” Uygulama, yasa
ile belirlenen bir zaman dilimi içerisinde belirli haftalarda olağanın üzerinde,
diğer haftalarda ise olağanın altında
çalışma yoluyla denkleştirmeye icazet
vermektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun
gerekçesinde, bu olağanın üzerinde çalışılan haftalar “yoğunlaştırılmış iş haf-
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tası” olarak nitelendirilmiştir. Çalışmamızda, kalan haftalar için de “eksiltilmiş
iş haftası” ibaresinin kullanımı tercih
edilmiştir.
Denkleştirme uygulaması yasal olarak
üç farklı süre sınırına tabi tutulmuştur.
Bunlardan ilki günlük çalışma süresine ilişkindir. Buna göre, işçinin günlük
çalışma süresi hiçbir surette 11 saati
aşamayacaktır. İkinci sınırlama, haftalık
ortalama çalışma süresini konu almaktadır. Mevzuatımız gereği denkleştirme
uygulaması esnasında işçinin haftalık
ortalama çalışma süresinin, normal haftalık çalışma süresini geçmesi mümkün
değildir. Burada üst sınır olarak kabul
edilecek süresinin haftalık yasal çalışma süresi değil, işyerinde uygulanan
normal haftalık çalışma süresi olduğu
hususu gözden kaçırılmamalıdır. Üçüncü ve son süre sınırlaması ise toplam
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uygulama süresine ilişkindir. Yasa
gereği denkleştirmenin iki aylık süre
içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Ancak toplu iş sözleşmeleriyle bu
sürenin dört aya kadar artırılabilmesi
mümkündür. Bununla birlikte, İş Kanunu’nda 2016 yılında yapılan bir değişiklikle süreler turizm sektörü özelinde
uzatılmıştır. Buna göre denkleştirme,
istisnai olarak bu sektör için dört ay olarak uygulanabilecek ve bu süre de toplu
iş sözleşmeleriyle altı aya kadar uzatılabilecektir. Turizm sektörü açısından
yapılan değişiklik isabetli bulunmakla
birlikte düzenlemenin uygulamanın tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesinin çok daha uygun olacağı düşünülmektedir.
Öte yandan, denkleştirmeye aynı yıl içerisinde birden çok kez başvurulabilmesinin önünde herhangi bir yasal engelin

bulunmaması, uygulamada birtakım
sorunları beraberinde getirmektedir. Bu
anlamda ortaya çıkacak sorunlardan
biri, bir işyerinde uygulanacak iki denkleştirme arasında herhangi bir bekleme
süresinin uygulanıp uygulanmayacağı
konusudur. Mevzuatımızda bu konuda
bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak hiçbir bekleme süresine bağlı kalınmaksızın birbirini takip edecek şekilde uygulamaya konulan denkleştirmeler, işçiyi
hem sağlık hem de ekonomi anlamında
olumsuz yönde etkileyecektir. Bu itibarla, iki denkleştirme arasında makul bir
bekleme süresini öngören yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu söylenmelidir.
Hiç şüphesiz denkleştirme esası, iş hayatında taraflara sağladığı esneklikle
mevzuatımızın önemli uygulamalarından biridir. Bu anlamda, uygulamanın
geliştirilmesine yönelik olarak getirilecek

her bir düzenlemenin sisteme fayda sağlayacağı bir kez daha vurgulanmalıdır.
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MAKALE

İşçinin İşyerinde
Kasten Verdiği Zararın
İşçilik Haklarına Etkisi

Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Başmüfettişi

1. Giriş
4857 sayılı İş Kanunu’nda ücretten zarar karşılığı kesinti yapılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. İş Kanunu’nda düzenlenmeyen bu husus
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, 407’nci maddesinde “ücretin korunması” başlığı altında düzenlenmiştir.
Yasal düzenleme gereği; işveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemeyecek, ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas
edilebilecektir. İşçinin verdiği zarar karşılığı ücretinden kesinti yapılabilmesi için,
ya işçinin bu kesintiye onay vermesi gerekecek ya da işçinin kasten verdiği zararın
yargı kararı ile ortaya konulması gerekecektir. Yargı kararı ile ortaya konan zarar
karşılığı kesinti miktarının belirlenmesinde “ücretin haczedilebilir kısmı kadar” bir
sınır söz konusu iken, işçinin rızası üzerine yapılacak kesinti de miktara yönelik bir
sınır yoktur. İş hukukunun temel ilkeleri gereği işçi ücretlerinden mahkeme kararı
ya da işçinin rızası olmadan kesinti yapılamaz1.
Mahkeme kararı olmaksızın ya da işçinin rızası alınmaksızın işçi ücretlerinden kesinti yapılması halinde; işçiler bu kesintileri 10 yıllık zaman aşımı süresinde geri
alabilecekleri gibi, iş sözleşmelerini de haklı nedenle derhal feshedebileceklerdir2.
Ancak Yargıtay kararları doğrultusunda işçiye hakkı olmayan bir para verilmişse,
hatayla bu para ödenmişse fazla ödemenin işçi ücretinden kesilmesi haklı bir nedene dayandığı, kabul edilir.
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2.Ücret
Çalışanlar açısından en önemli unsur
olan ücret aynı zamanda, işverenin de
iş sözleşmesinden doğan başlıca borcunu oluşturmaktadır. Ücretin çalışanlar bakımından önemi ve çalışanların
işverenler karşısındaki za¬yıf konumu
göz önüne alınarak, İş Kanunu ücretin korunmasına yönelik hükümler getirmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun,
34’üncü maddesi uyarınca “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde
mücbir bir neden dışında ödenmeyen
işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir”.
Aynı Kanunun 24/II-e maddesi uyarınca “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme
şartlarına uygun olarak hesap edilmez
veya ödenmezse” işçi iş sözleşmesini
haklı nedenle feshedebilir. 4857 sayılı
İş Kanunu’nda ücretten zarar karşılığı

kesinti yapılmasına ilişkin herhangi bir
düzenleme bulunmamaktadır. İş Kanunu’nda düzenlenmeyen bu husus 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun, 407’nci
maddesinde “ücretin korunması” başlığı
altında düzenlenmiştir.
2.1. İş Kanunu Yönünden
Ücretin Niteliği
4857 sayılı İş Kanunu’nun, 32’nci maddesine göre ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler
tarafından sağlanan ve para ile ödenen
tutardır. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak,
Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir.
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki
her çeşit istihkak, yabancı para olarak
kararlaştırılmış ise ödeme günündeki
rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim,

ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna
tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve
bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel
olarak açılan banka hesapları dışında
ödeyemezler. Emre muharrer senetle
(bono ile), kuponla veya yurtta geçerli
parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde
ücret ödemesi yapılamaz. Ücret en geç
ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya
toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi
bir haftaya kadar indirilebilir. İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti
ile sözleşme ve Kanundan doğan para
ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin
tam olarak ödenmesi zorunludur3. Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkân ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç, ücret
ödemesi yapılamaz. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.
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2.2. Türk Borçlar Yönünden
Ücretin Niteliği
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun,
401’inci ve devamı maddelerinde ücret
düzenlenmiştir. Yasal düzenleme gereği işveren, işçiye sözleşmede veya
toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde
ise, asgari ücretten az olmamak üzere
emsal ücreti ödemekle yükümlüdür.
Aksine âdet olmadıkça, işçiye ücreti
her ayın sonunda ödenir. Ancak, hizmet sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle daha kısa ödeme süreleri belirlenebilir. Daha kısa bir ödeme süresi
kararlaştırılmamışsa veya aksine âdet
yoksa aracılık ücreti her ayın sonunda
ödenir.
Ancak, işlemlerin yapılması altı aydan
daha uzun bir süre gerektirdiği takdirde, aracılık ücreti asıl ücrete ek olarak
kararlaştırılmışsa, yazılı anlaşmayla
ödeme daha ileri bir tarihe bırakılabilir.
Asıl ücrete ek olarak üretilenden pay
verilmesi öngörülen hâllerde, ürün payı
belirlenir belirlenmez, cirodan veya
kârdan pay verilmesi kararlaştırılan
hâllerde ise payın, hesap dönemini izleyen en geç üç ay içinde belirlenerek
ödenmesi şarttır. İşveren, işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek
durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak
avans vermekle yükümlüdür.
Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları
vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabî
tutulan iş sahipleri, işçilerinin ücret,
prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit
istihkakını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. İşveren,
işçiden olan alacağı ile ücret borcunu
işçinin rızası olmadıkça takas edemez.
Ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan
doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir
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kısmı kadar takas edilebilir. Ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.
3. Ücretin Ödenmemesi
Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi
gün içinde mücbir bir neden dışında
ödenmeyen işçi, iş görme borcunu
yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş
görme borcunu yerine getirmemeleri
sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa
dahi grev olarak nitelendirilemez.
Gününde ödenmeyen ücretler için
mevduata uygulanan en yüksek faiz
oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle
iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu
işler başkalarına yaptırılamaz. İş Kanunu’nun, 34’üncü maddesinde öngörülen “ücreti ödeme gününden itibaren
yirmi gün…” hükmünde yer alan 20
gün iş günü olarak değil takvim günü
olarak kabul edilmelidir. Ücretin ödenmesi gereken günü takip eden 20 tam
gün geçmesi gerekir ki yasa hükmü uygulanabilsin.
Kanaatimce, 20 günlük sürenin içinde
tatil günlerinin bulunması süreyi kesmez diğer bir ifadeyle sürenin işlemesine engel teşkil etmez. Keza 20 günlük
sürenin sözleşme ile kısaltılması da
mümkündür. İş Kanunu’nda öngörülen
20 günlük süre işçinin iş görmekten
kaçınma hakkının bir ön koşuludur.
İşçinin iş görmekten kaçınabilmesi
için ücretin ödenmesinin en az 20 gün
gecikmesi yeterli değildir. Söz konusu
gecikmenin mücbir sebep dışında gerçekleşmesi gerekir. 20 günden daha
az bir gecikme halinde örneğin, 18-19
günlük gecikme işçiye iş görmekten
kaçınabilme hakkını vermemektedir.
İşverenin keyfi davrandığını, işçi ücretini ödemekte 18-19 günlük gecikmeye
sebebiyet verdiğini kabul etsek bile işçi

iş görmekten kaçınma hakkını kazanamaz. İşçinin iş görme borcunu yerine
getirmekten kaçınma hakkından söz
edebilmek için, ücret ödemesinin en
az yirmi gün mücbir bir neden dışında
gecikmiş olması ve işçinin bu nedenle
iş görme borcunu yerine getirmemiş olması gerekir.
3.1. Ücretin Ödenmemesinde
Mücbir Sebep
İş Kanununda öngörülen mücbir sebep; önceden nazara alınmasına ve
bunun neticesi olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan ve harici bir
tesirden ileri gelen hadisedir şeklinde
tanımlanmaktadır. Deprem, su baskını,
yangın, toprak kayması, kasırga, savaş durumu, hatta genel grev gibi önceden tahmini ve önlenmesi mümkün
olmayan çoğunlukla doğal afet türü
olaylar mücbir sebep olarak sayılabilir.
İşverenin mali sıkıntı içinde bulunması,
alacaklarını tahsil edememesi ve makinelerinin bozulması kanaatimce mücbir sebep olarak yorumlanamaz.
İş Kanununda öngörülen “bu nedenle
kişisel kararlarına dayanarak iş görme
borcunu yerine getirmemeleri sayısal
olarak toplu bir nitelik kazansa dahi
grev olarak nitelendirilemez” hükmü
gereği işçilerin kişisel kararlarına dayanarak topluca iş görme borcunu yerine
getirmekten kaçınmaları grevi kanun
dışı olmaktan kurtaracak bir unsur olarak yorumlanmalıdır.
İşi bırakma, işyerine zarar verme eylemine dönüşmemelidir. Diğer bir ifadeyle
işi bırakan işçiler işyerinde devam eden
bir üretimi sekteye uğratacak şekilde
örneğin bir makineye zarar vermemelidir. İş Kanunu’nun, 34’üncü maddesi
ücreti ödeme gününden itibaren yirmi
gün içinde mücbir bir neden dışında
ödenmeyen işçiye, iş görme borcunu
yerine getirmekten kaçınma hakkı vermektedir4.

4. Zamanaşımı
Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir
süre kullanılmaması yüzünden dava
edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını
sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir
borç” haline dönüştürür ve “alacağın
dava edilebilme özelliği”ni ortadan kaldırır. Bu itibarla zamanaşımı savunması
ileri sürüldüğünde, eğer savunma gerçekleşirse hakkın dava edilebilme niteliği ortadan kalkacağından, artık mahkemenin işin esasına girip onu incelemesi
mümkün değildir5. Zamanaşımı, borcun
doğumu ile ilgili olmayıp, istenmesini
önleyen bir savunma olgusudur. Bu durumda zamanaşımı, savunması ileri sürülmedikçe, istemin konusu olan hakkın
var olduğu ve kabulüne karar verilmesinde hukuksal ve yasal bir engel bulunmamaktadır.
Zamanaşımı, harekete geçememek,
istemde bulunamamak durumunda bulunan kimsenin aleyhine işlemez. Bir
hakkın, bu bağlamda ödence isteminin
doğmadığı bir tarihte, zamanaşımının
başlatılması hakkın istenmesini ve elde
edilmesini güçleştirir, hatta olanaksız
kılar. Zamanaşımı süreleri, 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanunu’nun, 148’inci maddesi gereğince tarafların iradeleri ile değiştirilemez. Aynı Kanunu’nun,151’inci
maddesinde zamanaşımının nasıl hesaplanacağı belirtilmiştir. Yasal hükme
göre; süreler hesaplanırken zamanaşımının başladığı gün sayılmaz ve zamanaşımı ancak sürenin son günü de hak
kullanılmaksızın geçince gerçekleşmiş
olur. Zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında da, borçların ifasındaki sürelerin hesaplanmasına ilişkin hükümler
uygulanacaktır. Borçlunun borcunu ikrar etmesi (alacağı tanıması), zamanaşımını keser.
Borcun tanınması, tek yanlı bir irade bildirimi olup; borçlunun, kendi borcunun

devam etmekte olduğunu kabul anlamındadır. Borç ikrarının sonuç doğurabilmesi için, eylem yeteneğine ve malları üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan
borçlunun veya yetkili kıldığı vekilinin,
bu iradeyi alacaklıya yöneltmiş bulunması ve ayrıca zamanaşımı süresinin
dolmamış olması gerekir. Uygulamada,
fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması,
dava açma tekniği bakımından, tümü
ihlal ya da inkâr olunan hakkın ancak
bir bölümünün dava edilmesi, diğer bölümüne ait dava ve talep hakkının bazı
nedenlerle geleceğe bırakılması anlamına gelir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca benimsenmiş ilkeye göre, kısmi davada
fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmuş
olması, saklı tutulan kesim için zamanaşımını kesmez, zamanaşımı, alacağın yalnız kısmi dava konusu yapılan
miktar için kesilir. 25.10.2017 tarih ve
30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun, 15’inci maddesiyle 4857 sayılı
İş Kanununa “Zamanaşımı Süresi” başlıklı Ek:3’üncü maddesi eklenmiştir.
Yapılan değişiklik sonucu yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,
kötü niyet tazminatı, iş sözleşmesinin
eşit davranma ilkesine aykırı davranılmasından kaynaklanan tazminatta zaman aşımı süresi (dava açmak için) 10
yıldan 5 yıla düşürülmüştür. Ücrete ilişkin zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu İş
Kanunu’nun, 32’inci maddesinde belirtilmiştir. 7036 sayılı Kanunu’nun, 16’ncı
maddesiyle 4857 sayılı İş Kanununa
eklenen “Geçici 8’inci Madde: Ek:3’üncü madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve
tazminatlar hakkında uygulanır.
Ek:3’üncü maddede belirtilen yıllık izin
ücreti ve tazminatlar için bu maddenin
yürürlüğe girmesinden önce işlemeye
başlamış bulunan zamanaşımı süreleri,

değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam eder.
Ancak, zamanaşımı süresinin henüz
dolmamış kısmı, Ek: 3’ üncü maddede
öngörülen süreden uzun ise, Ek:3’üncü
maddede öngörülen sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olur”
hükmü gereği tazminatlar için zamanaşımı süresi değişiklik öncesi hükümlere
tabidir. 25.10.2017 tarihinden öncesi
için zamanaşımı süresi 10’yıldır. Ancak,
işleyen süresi dolmayan zamanaşımı
süresi 5 yıldan fazla ise işleyen süreye
ilave 5 yıllık sürenin geçmesi ile birlikte
zamanaşımı süresi dolmuş olur.
5. Zarar Karşılığı Kesintinin
İşçilik Haklarına Etkisi
Ücret kesintisi ne şekilde yapılırsa yapılsın yargı denetimine konu olabilir.
Aksine, iş sözleşmesi ya da toplu iş
sözleşmesiyle hüküm getirilemez. İşveren fazla veya haksız olarak bir kesinti
yoluna giderse işçi bu yüzden İş Kanunu’nun, 24/II-e maddesi hükmü gereği
akdin derhal feshi yoluna giderek uğradığı zararın tazminini isteme hakkına da
sahiptir. İşçi ücreti, onayı alınmaksızın
işverence tek taraflı bir kararla azaltılamaz. İşverenin işçinin gündeliğinden
indirim yapması, ücret kesinti cezası
olarak kabul edilemez. Çünkü indirilen
miktar işverenin malvarlığında kalmaktadır. Fakat ücretten ceza olarak kesilen miktar işverenin malvarlığında kalmaz. Burada ifade edilen “kesinti”, İş
Kanunu’nun 38’inci maddesinde ifade
edilen ücret kesme cezasıdır. Zararın
işçinin kasıtlı davranışından ya da taksirli eyleminden kaynaklanmasının hukukî sonuca etkisi bulunmamaktadır6.
İşçinin kusuru ve zararı, ayrı ayrı uzman
kişilerce belirlenmelidir.
5.1. İş Kanunu Yönünden
1475 sayılı İş Kanunu; 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 120’nci
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maddesiyle, bu Kanunun 14’ üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun, 31’inci maddesi “zarar karşılığı kesinti” başlığı adı altında “Hizmet
akitleriyle işverenin tazminat karşılığı,
işçi ücretlerinden geçici olarak alıkoyacağı miktar on haftada eşit taksitlerle
kesilmek üzere işçinin on günlük ücreti
tutarından fazla olamaz. Tazminat karşılığı bu kesintiler, bütün iş süresi içindir
ve bundan bir miktar mahsup edilince
yeniden aynı esaslar dairesinde kesinti
yapılabilir.
Tazminat kesintileri, mahsup yapılmasını gerektirecek bir zarar yapılmadan
işten ayrılma hallerinde işçiye kesintisiz
olarak geri verilir. Tazminat karşılığı geçici olarak alıkonulan paradan, mahsup
yapılması gerektiği zaman işçi isterse işveren kendisine mahsubun hangi esaslara göre yapıldığını anlatmak ve buna
ait hesaplarla fatura ve başka belgeleri
göstermek zorundadır. Tazminat karşılığı alıkonulan paradan ancak o işçi tarafından yapılan zarar için mahsup yapılır.
Tazminat karşılığı kesilen paralar en
çok üç ay içinde milli bir bankaya yatırılır. İşçi işinden ayrıldığında kesilen
para faiz ve diğer gelirleri ile işçiye iade
olunur” şeklinde düzenlenmiştir. 32’nci
maddesi ise “ücret kesintisi” başlığı adı
altında “İşveren toplu sözleşme veya
hizmet akitlerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesintisi cezası veremez.
İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak
kesintilerin işçiye hemen sebepleriyle
beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir
ayda üç gündelikten veya parça başına
yahut yapılan iş miktarına göre verilen
ücretlerde işçinin üç günlük kazancından fazla olamaz. Bu paralar işçilerin
eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma Bakanlığı
hesabına Bakanlıkça belirtilecek milli
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bankalardan birine kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren
işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını
tutmaya mecburdur.

kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla
sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas
edilebilir.

Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma
Bakanı’nın başkanlık edeceği ve işçi
temsilcilerinin de katılacağı bir kurul
tarafından karara bağlanır. Bu kurulun
kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve
hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir tüzükte gösterilir” şeklinde
düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere 4857
sayılı İş Kanunu’nda yer verilmemiştir.

Ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir. Yasa
hükmünden de açıkca anlaşılacağı
üzerine Türk Borçlar Kanunu’nda takas
yasağına iki istisna getirilmiştir. İlki, işçi
işverene kasten bir zarar vermiş olmalıdır. Bu takdirde işveren, kasten verilen
zarardan doğan alacağını, işçinin rızasını aramaksızın ücret borcu ile takas
edebilir. Ancak işverenin takas olanağı,
4857 sayılı İş Kanunu’nun, 35’inci maddesi uyarınca, ücretin haczedilebilir olan
dörtte birlik kısmı ile sınırlıdır. İkincisi ise
işverenin uğradığı zararın işçinin kasıtlı
davranışının yol açtığının yargı kararıyla kesinleşmiş olmasıdır. İşveren ve işçi
arasındaki hukuki ilişki iş sözleşmesine
dayanmaktadır. İşçinin sözleşmeye aykırı şekilde işverene vermesi halinde,
işverenin zararının tazmini amacı ile
açacağı dava 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun, 146’ncı maddesi uyarınca
on yıllık zamanaşımına tabidir.

5.2. Türk Borçlar Kanunu Yönünden
İşçinin işverene verdiği zararın tazmini konusunda 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu’nun, 407’nci maddesinin uygulanması gerekmektedir. Madde “ücretin
korunması” başlığı adı altında düzenlenmiştir. Yasa hükmü gereği; çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde ödenenlerin özel olarak açılan banka
hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi
hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı
işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri unsurları dikkate alarak iş sahiplerini zorunlu tutmaya, banka hesabına
yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya
da kanuni kesintiler düşüldükten sonra
kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Cumhurbaşkanlığı
yetkilidir.
Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel
olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabî tutulan iş
sahipleri, işçilerinin ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel
olarak açılan banka hesapları dışında
ödeyemezler. İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin

6. Sonuç
İşçinin işverene zarar vermesi durumunda ücretinden “tazminat karşılığında” kesinti yapılması konusunda mülga
1475 sayılı İş Kanunu’nun 31’inci maddesinde “Zarar Karşılığı Kesinti” başlığı altında yer alan düzenlemeye, 4857
sayılı İş Kanunu’nda yer verilmemiştir.
Bu nedenle, işçinin işverene verdiği
zararın tazmini konusunda 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanunu’nun, 407’nci maddesinin uygulanması gerekmektedir.
Nitekim, Kanun maddesinde “İşveren
işçiden olan alacağı ile ücret borcunu
işçinin rızası olmadıkça takas edemez.
Ancak işçinin kasten sebebiyet verdiği
yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan
alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı
kadar takas edilebilir.” denilmektedir.
Borçlar Kanunu’nda takas yasağına iki

istisna getirilmiştir. İşçi işverene kasten
bir zarar vermiş olmalıdır.
Bu takdirde işveren, kasten verilen zarardan doğan alacağını, işçinin rızasını
aramaksızın ücret borcu ile takas edebilir. Ancak işverenin takas olanağı, İş
Kanunu’nun, 35’inci maddesi uyarınca,
ücretin haczedilebilir olan dörtte birlik
kısmı ile sınırlıdır. İşverenin uğradığı
zararın işçinin kasıtlı davranışının yol
açtığının yargı kararıyla kesinleşmiş olmalıdır. Takas yasağının kasten verilen
zararlar dışında ikinci istisnası işçinin takasa olan rızası oluşturmaktadır. İşçinin
bu konuda onayının bulunması halinde
takasta herhangi bir sınırlamaya yer verilmemiştir.
İşçi ücretinin, tam ödenmesi, zamanında ödenmesi, İş Hukukunun önem verdiği konulardır. İşçi ücretlerinden mahkeme kararı olmadan veya işçinin rızası
alınmadan kesinti yapılamaz. Buralarda
yapılan hatalar işçiye iş sözleşmesini
tazminat alacak şekilde feshetme yetkisi
vermektedir. İşçilerin ücretlerinden kesinti yapılmasında ya da başka bir alacağa karşı mahsup edilmesinde bazen
işverenler esaslı hatalar yapabilmektedir. İşveren ücretini ödediği işçiden kendince hesapladığı alacağı kesmekte bir
sakınca görmemektedir.
Zarar karşılığı kesintiden farklı olan ve
toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde
gösterilmiş olan sebepler dışında yapılamayan kesintiler, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 38’inci maddesinde “ücret kesme
cezası” başlığı altında düzenlenmiştir.
İş Kanunu’nun, 35’inci maddesinde “ücretin saklı kısmı” başlığı altında yer alan
ve “işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz” yönündeki
düzenleme doğrultusunda; işçinin rızası
üzerine yapılacak kesintinin miktarı ücretin dörtte birini geçemez. İşverenler; İş
Kanunu’nun, 25’inci maddesinin, ahlak
ve iyi niyet kurallarına uymayan haller

ve benzerleri başlıklı ikinci bendinin,
(ı) fıkrası uyarınca, işçinin kendi isteği
veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı
olan veya malı olmayıp da eli altında
bulunan makineleri, tesisatı veya başka
eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede
hasara ve kayba uğratması halinde, iş
sözleşmesini sürenin bitiminden önce
veya bildirim süresini beklemeksizin
feshedebileceklerdir.
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İNCELEME

Rekabet Hukukunda
Muafiyet Rejimi

Av. A. Buğra AYDIN
Av. İ. Şamil EMİRHAN
Stj.Av. Bilal BALCI
Öncel, Aydın & Uygun
Avukatlık Ortaklığı

Bilindiği üzere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“RKHK”) kapsamında piyasalardaki rekabetin korunması ve tüketici refahının sağlanması adına rekabete aykırı anlaşmalar yasaklanmaktadır. Bu kapsamda RKHK m. 4 ile;
belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut
doğurabilecek nitelikte olduğu kabul edilen teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu
eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasak
kabul edilmiştir. Bu tür rekabete aykırı anlaşmalar aynı zamanda geçersiz kabul
edilmektedir.
Ancak RKHK m. 4 ile getirilen bu sınırlamaya, m. 5 ile istisna sağlanmaktadır. Öyle
ki, m. 4 kapsamında yasaklanmış olan, teşebbüsler arasında gerçekleşebilecek
bazı anlaşmalar vardır ki, temelde rekabeti bozucu yahut sınırlayıcı etkiye sahip
olmalarına rağmen bu ihlalin ötesinde bir iktisadi etkinlik/fayda sağlayabilmektedir.
Bir başka ifade ile bu tür anlaşmalar bir yandan az da olsa rekabeti sınırlandırmaktayken bir yandan da yarattığı etki sonucu rekabeti canlandırmaktadır.
Bu tür anlaşmalara doğrudan rekabete aykırı ve geçersiz olarak bakmak ise daha
ağır rekabetçi endişeler doğuracağından, oluşturduğu etkiye göre bazı anlaşmaların m. 4 ile öngörülen yasaktan muaf tutulabildiği bir muafiyet rejimi m. 5 ile
düzenlenmiştir.
1. Genel Olarak Muafiyet Rejimi
Yukarıda da değinildiği üzere teşebbüsler arası bazı anlaşmalar rekabeti sınırlayıcı etkiye sahip olmakla birlikte, aynı zamanda pazardaki rekabeti geliştirmek
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ve tüketiciye yarar sağlamak bakımından bazı olumlu etkilere de sahiptir.
Örneğin münhasır bayilik sözleşmeleri
temelde bir “münhasırlık” (rekabet etmeme yükümlülüğü) içermesi sebebiyle rekabeti sınırlayıcı etkiye en bariz
örneklerden birisidir. Ancak münhasır
bayilik sözleşmeleri açısından bakıldığında; birtakım şartların da yer alması
durumunda, marka içi rekabetin artırılması, malın tüketiciye daha avantajlı bir
şekilde sunulması, iktisadi etkililik sağlanması gibi birtakım rekabete faydalı
etkilerinin de bulunabileceği görülmektedir. Bu türden, temelde rekabete aykırı hükümler içeren anlaşmaların rekabet açısından ağır basan olumlu yönleri
dolayısıyla yasaklanmaması “muafiyet”
olarak adlandırılmaktadır.
RKHK m. 5’te sayılan şartların tamamının bir arada gerçekleşmesi durumunda teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu
eylem ve teşebbüs birliği kararlarının
RKHK m. 4’te yer alan yasaktan muaf
tutulacağı düzenlenmektedir. Bu kapsamda muafiyet rejimi ile herhangi bir
sınırlandırma getirilmemiş olup, RKHK
m. 4 ile yasaklanan tüm anlaşmaların
teorik olarak muafiyetten faydalanması
mümkündür.1
RKHK m. 4 ile piyasalardaki rekabetin
korunması amacıyla bazı anlaşmalar
yasaklanırken, bu anlaşmaların bir diğer yandan piyasalardaki rekabete ve
tüketici refahına olumlu etkileri bulunduğu değerlendirilebilecektir. Anlaşma,
bir yandan rekabeti bozucu etkiye sahip olup diğer yandan rekabeti ve tüketici refahını artırıcı etkiye sahip olduğunda; RKHK m. 5 kapsamında gerekli
şartlar değerlendirilmekte ve anlaşmanın tüketici refahı üzerindeki net etkisinin pozitif veya en azından nötr olması
aranmaktadır. Sonuç olarak anlaşmanın tüketici refahı üzerindeki etkisinin
pozitif veya nötr olması halinde RKHK
m. 5 kapsamında muafiyetten faydalanılabilecektir.

RKHK m. 5 ile sayılan muafiyet şartları
şunlardır:
i. Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve
iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması,
ii. Tüketicinin bundan yarar sağlaması,
iii. İlgili piyasanın önemli bir bölümünde
rekabetin ortadan kalkmaması,
iv. Rekabetin yukarıdaki amaçların elde
edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması.
Muafiyet rejimi temelde bireysel muafiyet ve grup muafiyeti olarak ikiye
ayrılmaktadır. Muafiyet kapsamında
öncelikle ilgili anlaşmanın RKHK m. 4’e
aykırılığı tespit edilmekte, eğer aykırı
olduğu belirlenirse herhangi bir grup
muafiyetinden faydalanıp faydalanmadığı değerlendirilmekte, herhangi bir
grup muafiyetinden faydalanmayan
anlaşmalar bakımından ise son olarak
RKHK m. 5 kapsamında bireysel muafiyet değerlendirmesi yapılmaktadır.
Bu değerlendirmelerin tamamının ilgili teşebbüsler tarafından yapılması
esas olup, RKHK ve ilgili mevzuat ile
teşebbüsler bakımından muafiyet başvurusunda bulunma zorunluluğu getirilmemektedir. Ancak, RKHK m. 4 kapsamında yasaklı bir anlaşma bakımından
muafiyet şartlarını taşıyıp taşımadığından şüphe ediliyor ise, ihtiyari olarak
Kurum’a başvuru yapılarak muafiyet
talep edilebilecektir.
Teşebbüsler, muafiyet şartlarını taşıyıp taşımadığından şüphe ettikleri
anlaşmalar bakımından ihtiyari olarak
Kurum’a muafiyet başvurusu yapabilecekleri gibi, olası bir soruşturma
kapsamında Kurum muafiyet değerlendirmesini ayrıca yapabilecektir. İlgili
teşebbüs tarafından muafiyet şartlarını
taşıdığına kanaat getirilmiş bir anlaşma bakımından Kurum’dan muafiyet
alınmadığı bir dünyada, Kurum yapa-

cağı olası bir incelemede ilgili anlaşmayı muafiyet şartlarına aykırı olarak
değerlendirebilecek, bu durumda teşebbüs bazı yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilecektir.
Hatırlatmak gerekir ki; hukuki belirsizliği önlemek ve olası bir soruşturmanın
yaratacağı yoğun iş yükünden korunmak açısından ihtiyari muafiyet başvuru yolunu işletmekte fayda bulunmaktadır. Nitekim çok sayıda teşebbüs bir
önleyici tedbir olarak Kurum’a muafiyet
başvurusunda bulunmaktadır. Aksi durumların önüne geçilmesi bakımından,
ihtiyari olan muafiyet başvurusunun
yapılması tavsiye edilmektedir.
Makalemizin bu kısmında muafiyet ve
menfi tespit kurumları arasındaki fark
kısaca açıklandıktan sonra, bireysel
muafiyet ve grup muafiyeti kavramları
ayrı ayrı incelenecektir.
2. Muafiyet ve Menfi Tespit Farkı
Uygulamada muafiyet ile en çok karıştırılan kavramlardan biri menfi tespittir.
Menfi tespit RKHK m. 8 ile düzenlendiği üzere; herhangi bir anlaşmanın,
uyumlu eylemin ya da teşebbüs birliği
kararının RKHK’na aykırı olmadığı yönünde yapılan tespit anlamına gelmektedir. Teşebbüsler RKHK’na aykırı olup
olmadığı konusunda tereddüt ettikleri
herhangi bir anlaşma, uyumlu eylem
ya da teşebbüs birliği kararı için Rekabet Kurumu’na (“Kurum”) başvurarak
rekabete aykırılık teşkil edip etmediği
yönünde ilgili işlem için menfi tespit
kararı alabilmektedir. Menfi tespit, ilgili
uygulamanın rekabeti bozma ya da sınırlama amacı taşımadığının ve böyle
bir etkiye sahip olmadığının tespit edilmesidir.
Muafiyet rejiminde ilgili anlaşma rekabeti bozucu etki taşısa ve RKHK m.
4 ile yasaklanıyor olsa dahi, yarattığı
olumlu sonuçlar nedeniyle RKHK kap-
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samında getirilen yasaklamadan muaf
tutulmaktadır. Muafiyet kapsamında temelde RKHK m. 4’e aykırı bir anlaşma
varken; menfi tespit, ilgili anlaşmanın
RKHK’na aykırı olmadığının tespitidir.
3. Grup Muafiyeti
Günümüzde bazı sektörler o kadar hızlı
büyümekte ve ekonomik ilişkiler o kadar hızlı bir şekilde artmaktadır ki, bu
ilişkilerin rekabet hukukuna uygun olup
olmadığını, rekabete aykırı anlaşmaların RKHK m. 5’te yer alan muafiyet
şartlarını sağlayıp sağlayamadığını tek
tek tespit etmek zorlaşmaktadır. İlgili
teşebbüslerin ve/veya başvuru halinde
Kurum’un; her bir anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararı için RKHK
m. 5’te yer alan şartları tek tek araştırması oldukça büyük bir zaman kaybı ve
uğraş olacaktır.
Bu sebeple tüm dünyada rekabet otoritelerinin iş yükünün azaltılması ve
spesifik konularda muafiyet şartlarının
somutlaştırılması amacıyla belirli anlaşma türleri ve bazı özel sektörler için
grup muafiyeti konsepti oluşturulmuştur. Türk rekabet hukukunda da RKHK
m. 5/4 maddesinde düzenlendiği üzere Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) belirli
konulardaki anlaşma türlerine bir grup
olarak muafiyet tanınmasını sağlayan
ve bunların şartlarını gösteren tebliğler
çıkarma yetkisi verilmiştir. Ancak grup
muafiyeti ile kastedilen, RKHK m. 5 ile
düzenlenmiş olan muafiyet şartlarından
bağımsız değildir.
Bir anlaşmanın grup muafiyetinden faydalandığının tespiti halinde, RKHK m.
5 ile düzenlenen şartların ayrı ayrı değerlendirilmesine gerek kalmamakta ve
anlaşma muafiyet kapsamında değerlendirilmekte olup; bir diğer yandan, bir
anlaşmanın RKHK m. 5 ile düzenlenen
şartları sağlamadığının değerlendirilmesi halinde de grup muafiyeti şartlarına bakılmasına gerek kalmamakta,
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anlaşma muafiyetin dışında kabul edilmektedir.
Kurul tarafından Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin
Grup Muafiyeti Tebliği, Araştırma ve
Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup
Muafiyeti Tebliği, Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği,
Sigorta Sektörüne İlişkin Grup Muafiyet
Tebliği, Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ve Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti
Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğlerden
en çok uygulama alanı bulan ise Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği2’dir. Zira diğer grup muafiyet
tebliğlerinin kapsamına girmeyen tüm
dikey anlaşmalar bu tebliğ kapsamında
incelenecektir.
Sayılan grup muafiyeti tebliğleri, RKHK
m. 5’te sayılan muafiyet şartlarının ilgili
anlaşma türleri ve sektörler açısından
somutlaştırılmasını sağlamakta ve değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Kurul’un çıkardığı bu tebliğler sayesinde
hangi anlaşmaların hangi şartlarla grup
muafiyetinden yararlandığı kolaylıkla
tespit edilmekte ve bu tebliğler gözetilerek yapılan anlaşmalar bir grup olarak
RKHK m. 4 ile getirilmiş yasaktan istisna tutulmaktadır.
4. Bireysel Muafiyet
Kurul tarafından yayınlanmış olan herhangi bir grup muafiyeti tebliğine uymadığı anlaşılan anlaşmalar bakımından
bireysel muafiyet değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir. Bireysel muafiyet değerlendirmesinde; RKHK m. 5’te
sayılan şartların her birinin ilgili anlaşma bakımından gerçekleşip gerçekleşmediği incelenecektir.
Yukarıda da ifade edildiği üzere bir anlaşmanın bireysel muafiyetten yararlanabilmesi için RKHK m. 5/1’te sayılan
tüm şartları aynı anda sağlaması ge-

rekmektedir. Bu şartların herhangi birinin sağlanmaması halinde muafiyetten
faydalanılamayacak olup, somut olayın
şartlarına göre bu şartlar farklı sıralamalarla değerlendirilebilecektir. Bu
şartlar özetle şunlardır:
i. Etkinlik Kazanımları
Bir anlaşmanın muafiyetten faydalanabilmesi için; pazardaki rekabet üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf edecek
düzeyde yeni gelişme ve iyileştirmeler
veya ekonomik veya teknik gelişmeler
sağlaması gerekmektedir. Örneğin ölçek ekonomisinin sağlanması, üründe
ya da hizmette yüksek kaliteye ulaşılması, arzın ya da arz edilen ürün çeşidinin artırılması, maaliyetlerin azaltılıp
fiyatların düşürülmesi, pazarın geliştirilmesi, arzın devamlılığının sağlanması
gibi olumlu sonuçlar bu kapsamda ilgili
uygulamanın ortaya çıkardığı fayda
olarak görülebilecektir.
Kurul kararlarından örnek vermek gerekirse; üç bankanın tüketicilere ortak
ATM hizmeti sunma yönündeki uygulamasının incelendiği Üç Banka Kararı3’nda, ortak ATM uygulamasının ölçek
ekonomisine destek olacağı, bankaların tüketiciye hizmet vereceği servis
ağının artacak olması ve maaliyetlerin
azalacak olması sebepleriyle ekonomik
veya teknik gelişmenin sağlanacağı
tespit edilmiştir.
ii. Tüketici Yararı
Muafiyetin bir diğer şartı, sağlanan etkinlik kazanımlarının tüketicinin yararına olmasıdır. Burada tüketici olarak
nihai tüketici değil, ilgili ürün veya hizmeti satın alan tüketici, toptancı, perakendeci, acente vb. her tür gerçek veya
tüzel kişi kastedilmektedir. Birinci şarttaki yenilik veya gelişimi ortaya çıkaran
uygulama, ancak rekabeti kısıtlayarak
tüketiciye verdiği zarardan daha yüksek oranda bir tüketici refahı sağlaması

durumunda muafiyetten faydalanabilecektir.
Örneğin EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ile Gül Ecza Deposu San. ve
Tic. A.Ş. arasındaki Münhasır İhale Deposu Sözleşmesi’nin incelediği EİP Eczacıbaşı Kararı4’nda Kurul; teşebbüsler
arasında imzalanan ve münhasırlık
içeren anlaşma sayesinde mal arzında
devamlılığın sağlanarak hastanelerin
ilaca erişiminin kolaylaşacağı, ihalelerde teklif edilen alternatif ürün sayısının artacağı, hastanelerin daha düşük
fiyatlarla ilaç alımı yapabileceği, ürün
çeşitliliğinin artacağı ve tüm bunların
sonucu olarak hastaların ürünlere daha
kolay ulaşabilmesinin sağlanacağını
tespit ederek tüketici faydasının sağlandığına karar vermiştir.
iii. İlgili Piyasanın Önemli Bir
Bölümünde Rekabetin Ortadan
Kalkmaması
Yukarıdaki iki şarta ilave olarak anlaşmanın ilgili ürün pazarı ve coğrafi
pazarda rekabeti büyük oranda ortadan kaldırmaması gerekmektedir.
Anlaşmaya konu uygulamanın hayata
geçirilmesinden önce ve sonrasında
ortaya çıkan rekabet ortamı açısından
ciddi oranda bir farklılık oluşması halinde ilgili uygulamaya muafiyet verilemeyecektir. Bu şart açısından pazarın
rekabetçi yapısı, yoğunlaşma oranları,
pazara giriş engelleri gibi göstergelerin
incelenmesi önem arz etmektedir.
Örneğin Lastik Sanayicileri Derneği’nin dernek üyeleri arasında ömrünü
tamamlamış atık lastiklerin ortaklaşa
toplanmasına ilişkin teşebbüs birliği kararının incelendiği LASDER Kararı5’nda
Kurul, dernek üyesi teşebbüslerin topladığı atık lastik sayısının az olması,
dernek üyesi olmayan teşebbüslerin
kendi aralarında ortaklıklar kurmasının
önünde engel olmaması ve uygulamanın dernek üyesi olmayanların durum-

larını güçleştirilmeyecek olması gibi
sebeplerle rekabetin önemli ölçüde kısıtlanmadığını tespit etmiştir.
iv. Rekabetin Zorunlu Olandan Daha
Fazla Sınırlanmaması
Bir anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs birliği kararı hakkında muafiyet
değerlendirmesi yapılırken, yukarıda
sayılan ilk iki amacın (etkinlik ve tüketici
yararı) sağlanması için ilgili uygulamanın zorunlu olması ve rekabetin zorunlu
olandan daha fazla sınırlandırılmaması
aranmaktadır. Bir diğer ifadeyle söz konusu etkinlik ve tüketici yararının rekabeti sınırlandırmayacak ya da daha az
sınırlandıracak şekilde sağlanabileceği
bir yol olması durumunda uygulamaya
muafiyet tanınamayacaktır.
Örneğin; Solgar Vitamin ve Sağlık
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bayilik sözleşmesini incelediği
Solgar Kararı6’nda Kurul, rekabetin gerekenden fazla kısıtlandığı sonucuna
ulaşarak menfi tespit verilemeyeceğine
karar vermiştir. Karara konu anlaşmada Solgar, sahte ve izinsiz ürün satışını
engellemek için bayilerine internet satışlarının yasaklanması gibi kısıtlamalar
getirmektedir. Kurul ise; ilaç statüsünde
olmayan ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasıyla
herhangi bir mecrada satışı gerçekleştirilebilen bir ürün için sahte veya izinsiz
satışlar gerekçe gösterilerek, internet
kanalı başta olmak üzere eczane dışı
tüm kanallarda satışın engellenmesinin
ulaşılmak istenen amaç ile orantılı olmadığını ve Solgar’ın piyasada marka
hakkının zarar görmesine neden olan
davranışları tespit ederek gerekli hukuki ve idari süreçleri işletebileceğini ifade
etmiştir.
5. Muafiyet Başvurusu
Yukarıda sayılan bu şartların tamamının bir arada bulunması halinde reka-

beti sınırlayıcı etkisi olan ya da olabilecek bir anlaşmanın RKHK m. 5’te
yer alan muafiyetten yararlanabileceği
söylenebilir. Kurum tarafından yürütülen soruşturmalarda bir anlaşmanın
rekabete aykırı amacı ya da etkisi olduğunun tespit edilmesi durumunda,
herhangi bir idari yaptırım kararı tesis
edilmeden önce ilgili anlaşmanın öncelikle herhangi bir grup muafiyeti düzenlemesinden faydalanıp faydalanmadığı, faydalanmıyor ise bireysel muafiyet
bakımından yukarıda sayılan şartları
sağlayıp sağlamadığı ve bu kapsamda
anlaşmaya muafiyet verilip verilemeyeceği değerlendirilmektedir.
Ancak herhangi bir soruşturmadan korunmak, anlaşmanın sonradan geçersiz hale gelmesini önlemek ve hukuki
belirliliği sağlamak için teşebbüsler de
rekabeti sınırlayıcı olduğunu ama yukarıda sayılan bu şartları da taşıdığını
düşündüğü bir anlaşmayı Kurum’a sunarak anlaşmaya muafiyet tanınmasını
ihtiyari olarak isteyebilmektedirler. Teşebbüslerin bu yönde yaptıkları ihtiyari
başvurular “muafiyet başvurusu” olarak
adlandırılmaktadır.
Bir anlaşma için muafiyet ve menfi
tespit başvuruları birlikte yapılabilmektedir. Örneğin teşebbüsler arası bir
anlaşma için Kurum’dan bir başvuru
ile terditli olarak menfi tespit verilmesi,
menfi tespitin şartları oluşmuyorsa ilgili
grup muafiyeti tebliği kapsamında olduğunun tespit edilmesi, bu da mümkün
değilse bireysel muafiyet değerlendirmesi yapılması talep edilebilmektedir.
Bireysel muafiyet başvurusu sonucunda Kurul ilgili uygulamaya belirli bir süre
ile sınırlı olarak muafiyet verebilmektedir. Tabii ki de belirli bir süre için verilen
muafiyet kararları açısından bu sürenin
sonunda uzatılması için başvuruda bulunarak kararın yenilenmesi de mümkündür7. Süre ile sınırlama yetkisine
ek olarak Kurul; muafiyet kararını bazı
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şartların ya da yükümlülüklerin yerine
getirilmesine bağlayabilmektedir. Örneğin Kurul, başvuruda bulunan teşebbüsten ilgili anlaşmanın bazı maddelerinin revize edilmesini, bazı hükümlerin
çıkarılmasını ya da uygulamanın yürütüldüğü sırada belirli periyotlarda bazı
bilgilerin iletilmesini talep edebilmekte,
muafiyeti bu yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi koşuluyla verebilmektedir.
Kurum’a yapılan bir muafiyet ya da
menfi tespit başvurusu sonucunda muafiyet ya da menfi tespit kararı alınmasından sonra belli şartların oluşması
halinde verilen bu muafiyet ya da menfi tespit kararı geri alınabilmektedir.
RKHK m. 13 uyarınca bir muafiyet ya
da menfi tespit kararının verilmesinden
sonra;
(i) Kararın alınmasına esas teşkil eden
herhangi bir olayda değişiklik olması,
(ii) Karara bağlanan şartların veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
(iii) Kararın söz konusu anlaşma hakkında yanlış veya eksik bilgiye dayanarak verildiğinin tespit edilmesi,
Hallerinde verilen muafiyet kararı geri
alınmaktadır. Bu durumlardan ilkinin
söz konusu olduğu halde, muafiyet
söz konusu olayda değişiklik olduğu
tarihten itibaren; diğer durumlarda ise
muafiyet kararının verildiği tarihten itibaren geriye etkili olarak kaldırılmış
olmaktadır. (iii) numaralı durumdaki
eksik veya yanlış bilginin başvuruda
bulunan teşebbüsün hilesi veya kastı
sonucu olduğunun tespit edilmesi durumunda ise muafiyet veya menfi tespit kararı hiç sonuç doğurmamış kabul
edilmektedir.
6. Sonuç
Muafiyet rejimi rekabet hukukunun
temel amacı olan serbest rekabet ortamının sağlanması açısından kritik
bir öneme sahiptir. Zira mal ve hizmet
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piyasalarındaki rekabeti sınırlayıcı etkiye sahip tüm anlaşmaları, içlerindeki
orta ve uzun vadede rekabete katkıda
bulunacak olanları görmezden gelerek, topyekûn yasaklamak rekabet
için daha olumsuz sonuçlara neden
olabilecektir. Bu sebeple bazı rekabeti
sınırlayıcı anlaşmaların RKHK kapsamındaki yasaklardan muaf tutulması
hem teşebbüsler hem de piyasalar açısından olumlu bir düzenlemedir.
Muafiyet başvuruları, teşebbüslerin hayata geçirdikleri ya da ileride geçirmeyi
düşündükleri uygulamalar hakkında
hukuki öngörülebilirlik ve güvenlik kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Çok
sayıda teşebbüs, bildirimde bulunma
yükümlülüğü olmamasına rağmen, rakipleriyle imzaladıkları işbirliği anlaşmaları ve dikey ilişkide bulundukları
bayiler/yeniden satıcılarla imzaladıkları
anlaşmalar gibi rekabet hukuku açısından sıklıkla gündeme gelen uygulamaları için menfi tespit ve muafiyet başvurusunda bulunmaktadır. Kurum’un
yayınlamış olduğu istatistiklere baktığımızda son 5 yılda 144 adet muafiyet
ve menfi tespit kararı verilmiş olduğunu
görmekteyiz.
Kaynak
• Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup
Muafiyeti Tebliği, Toprak İşveren
Dergisi sayı 125.
• Muafiyetin Genel Esaslarına İlişkin
Kılavuz.
• Turgut, Serkan, Rekabet Hukukunda Muafiyet, Türkiye Adalet
Akademisi Dergisi, 2021, Sayı: 46.
• Rekabet Kurulu’nun 13.02.2020
tarihli ve 20-10/108-64 sayılı kararı.
• Rekabet Kurulu’nun 12.09.2014
tarihli ve 14-32/647-284 sayılı kararı.
• Rekabet Kurulu’nun 27.04.2017
tarihli ve 17-14/196-82 sayılı kararı.
• Rekabet Kurulu’nun 09.09.2021 tarihli ve 21-42/611-298 sayılı kararı.
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YARGITAY
KARARLARI

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas No
Karar No
Tarih		

: 2022/5441
: 2022/6381
: 23.05.2022

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI: (Gerekirse Rusya Hukukunda Uzman Bir Bilirkişiden de Rapor Alınmak Suretiyle Dava Konusu Uyuşmazlık Bakımından Değerlendirme
Yapılması ve Dosya Kapsamındaki Delil Durumu Birlikte
Değerlendirilerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
• HUKUK SEÇİMİ ANLAŞMASI: (İşçilik Alacakları Davası/
Davacının Bazı Çalışma Dönemleri Yönünden Bir Hukuk
Seçimi Anlaşması Bulunduğundan Bu Çalışma Dönemleri
Hakkında Rusya Hukukunun Uygulanması Gerektiği - Gerekirse Rusya Hukukunda Uzman Bir Bilirkişiden de Rapor
Alınmak Suretiyle Dava Konusu Uyuşmazlık Bakımından
Değerlendirme Yapılması Gerektiği)
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ: (Hukuk Seçimi Anlaşması
Bulunan Dönemle İlgili Rusya Hukukunun Uygulanması
Gerektiği - Gerekirse Rusya Hukukunda Uzman Bir Bilirkişiden de Rapor Alınmak Suretiyle Dava Konusu Uyuşmazlık Bakımından Değerlendirme Yapılması ve Dosya
Kapsamındaki Delil Durumunun Birlikte Değerlendirilmesi
Gerektiği/İşçilik Alacakları Davası)
5718/m.27
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ÖZET: Dava, işçilik alacakları istemine ilişkindir. 5718 Sayılı Kanun’un 27. maddesinin birinci fıkrası kapsamında,
davacının bazı çalışma dönemleri yönünden bir hukuk
seçimi anlaşması bulunduğundan bu çalışma dönemleri
hakkında Rusya hukukunun uygulanması gerekmektedir.
Hâl böyle olunca, gerekirse Rusya hukukunda uzman bir
bilirkişiden de rapor alınmak suretiyle, dava konusu uyuşmazlık bakımından değerlendirme yapılması ve dosya
kapsamındaki delil durumu birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekmektedir. Bu maddi ve
hukuki olgular gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
DAVA: Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın
kabulüne karar verilmiştir.
Kararın davalı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge
Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar
verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı tarafından temyiz
edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda temyiz
dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosyadaki
belgeler incelenip gereği düşünüldü:
KARAR: DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının davalı Şirketin yurt dışı inşaat projelerinde 17.06.1989 - 27.12.1990,
10.03.1991 - 15.03.1996, Temmuz 1996-Haziran 1997,
27.12.1997 - 05.05.2000, Ağustos 2002-Nisan 2003, Haziran 2003-Ağustos 2003, 14.12.2003 - 20.05.2009 ve
01.08.2012 - 30.06.2014 tarihleri arasında olmak üzere

toplam sekiz dönem hâlinde kesintili çalıştığını, son ücretinin net 2.500,00 USD olduğunu, tüm dönem çalışmalarının işveren tarafından iş bitimi gerekçe gösterilerek ve
tazminat ödenmeden sonlandırıldığını ileri sürerek kıdem
ve ihbar tazminatı alacaklarının davalıdan tahsilini talep
etmiştir.
II. CEVAP
Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının davalı Şirketin
Rusya’da bulunan şantiyelerinde 12.12.2003-21.05.2009
ve 12.08.2012-18.06.2014 tarihleri arasında çalıştığını,
uyuşmazlığın çözümünde yabancı hukukun uygulanması
gerektiğini, dava konusu taleplerin zamanaşımına uğradığını, belirli süreli iş sözleşmesine dayalı çalışması sebebiyle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağını,
brüt ücret hesaplamasında davacının yurt dışında çalışmış bir işçi olduğunun dikkate alınması gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesi’nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacının davalı Şirketin çeşitli projelerinde
aralıklı olarak 17.06.1989-18.06.2014 tarihleri arasında
toplam 17 yıl, 2 ay, 17 gün çalıştığı, son ücretinin aylık net
2.500,00 USD olduğu, davacının Türk vatandaşı olduğu,
davalı Şirket merkezinin Türkiye’de olduğu, davalı işyerinden davacı adına sigorta primlerinin ödendiği, iş sözleşmesiyle daha sıkı ilişkili hukukun Türk hukuku olduğu,
davacının belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştığı, davacıya yapılan yemek ve barınma yardımı eklenmek suretiyle
giydirilmiş ücretin tespit edildiği, iş sözleşmesi haksız olarak feshedildiğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatına

hak kazandığı ve bu alacakların zamanaşımına uğramadığı, dosyada bulunan ibranameye koşulları taşımadığından itibar edilmediği, hesaplamaların brüt ücret üzerinden
yapılması gerektiği gerekçeleriyle davanın kabulüne karar
verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
Davalı vekili; davacının hizmet süresinin hatalı hesaplandığını, davacının davalıya ait işyerinde sadece 12.12.200321.05.2009 ve 12.08.2012-18.06.2014 tarihleri arasında
çalıştığını, husumetli tanığın beyanına itibar edilemeyeceğini, davacının saat ücreti ile çalışmış olmasına rağmen
sabit ücret üzerinden hesaplama yapılmasının hatalı olduğunu, davacının brüt ücreti hesaplanırken yurt dışında çalışmış bir işçi olduğunun dikkate alınmadığını, belirli süreli
iş sözleşmesi ile çalışan davacının kıdem ve ihbar tazminatı hakkı olmadığını, taraflar arasındaki ilişkide yabancılık unsuru bulunduğundan uyuşmazlığın yabancı hukuk
kuralları ile çözülmesi gerektiğini ileri sürerek İlk Derece
Mahkemesi kararının ortadan kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istemi ile istinaf yoluna başvurmuştur.
C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesi’nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davalı vekili tarafından hizmet süresine ve
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husumetli tanık beyanına ilişkin itirazda bulunulmuş ise de
tanıkların aynı işverene karşı davalarının olmasının başlı
başına tanıklığı geçersiz kılmayacağı, tanıkların gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğuna dair dosyada bir delil bulunmadığı ve yalnızca tanık anlatımlarına göre değil dosya
kapsamındaki bütün deliller bir arada değerlendirilmek suretiyle kanaate varıldığı, dosyaya ibraz edilen bordrolar imzasız oldukları gibi bordrolardaki fazla çalışma tahakkuklarının gerçeği yansıtmadığı, davalının sabit 2.500,00 USD
ücretle çalıştığı, 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve
Usul Hukuku Hakkındaki Kanun’un (5718 Sayılı Kanun)
27. maddesine göre iş sözleşmesi konusunda hukuk seçimi imkânının iş sözleşmelerinin niteliği gereği ancak işçi
lehine ve sınırlı olarak tanındığı, somut uyuşmazlıkta taraflarca yabancı ülke hukukunun uygulanacağı konusunda bir sözleşme bulunmadığı, Yargıtayın emsal kararları
doğrultusunda mevcut davada Türk Hukuku hükümlerinin
uygulanmasında bir isabetsizlik olmadığı, iş bitiminin davalıya haklı fesih imkânı vermediği gerekçeleriyle davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararına
karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
Davalı vekili; istinaf dilekçesindeki belirttiği itirazları ileri
sürerek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılması, İlk Derece Mahkemesi kararının ise bozulması istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur.
C. Gerekçe
1- Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık; iş sözleşmesine hangi ülke hukukunun uygulanmasına gerektiğine, hizmet süresine, kıdem ve ihbar
tazminatına hak kazanılıp kazanılmadığına, ücret ve ücretin belirlenmesi yöntemine ilişkindir.
2- İlgili Hukuk
1.5718 Sayılı Kanun’un 2, 27, 40 ve 44. maddeleri.
2. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 11, 17, 25, 32, 120. maddeleri ve 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi.
3- Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 24.11.2020 tarihli ve
2020/5615 Esas, 2020/16554 Karar sayılı kararında iş
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sözleşmesinde yabancılık unsurunun bulunması hâlinde
uygulanacak hukukun belirlenmesi yöntemi şu şekilde
açıklanmıştır:
“...
Taraflar arasında iş sözleşmesine uygulanacak hukuk konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Yabancılık unsuru, bir hukukî işlemi veya ilişkiyi ya da
olayı birden fazla devletin hukuku ile irtibatlı hâle getiren
unsurdur. İşçinin veya işverenin yabancı olması, işverenin
işletme merkezinin yabancı bir ülkede bulunması, işçinin
kendi işini mutad olarak yabancı bir ülkede yapması veya
iş ilişkisinin yabancı bir ülke ile sıkı irtibatlı olduğunun durumun genelinden anlaşılması gibi hâllerde iş sözleşmesinde yabancılık unsurunun bulunduğundan söz edilir.
5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku
Hakkında Kanun (MÖHUK)’un 40. maddesine göre, Türk
mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları belirler. Aynı Kanun’un 44. maddesi
ise, bireysel iş sözleşmesinden veya iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin milletlerarası
yetkisini tayin eden özel bir yetki kuralı getirmiştir. Buna
göre, bireysel iş sözleşmesinden veya iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda işçinin işini mutaden yaptığı işyerinin
Türkiye’de bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. İşçinin, işverene karşı açtığı davalarda işverenin yerleşim yeri, işçinin yerleşim yeri veya mutad meskeninin bulunduğu Türk
mahkemeleri de yetkilidir.
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasında hâkimin, Türk
kanunlar ihtilâfı kurallarını ve yetkili olan yabancı hukuku
re’sen uygulayacağı ve yetkili yabancı hukukun içeriğinin
tespitinde taraflardan yardım isteyebileceği belirtilmiştir.
Yabancı hukukun içeriğinin tespiti, özel ve teknik bir bilgiyi
gerektirdiğinden, hâkim gerekirse bilirkişi incelemesine de
gidebilir. Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm
araştırmalara rağmen tespit edilememesi hâlinde, Türk
hukuku uygulanır (MÖHUK m. 2 (2)).
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 5. maddesine göre, yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine
açıkça aykırı olması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz; gerekli görülen hâllerde, Türk hukuku uygulanır. Kamu düzeni müdahalesi sınırlı ve istisnaî niteliktedir. Türk kamu
düzeninin ihlâlini gerektirecek hâller, çoğunlukla emredici

bir hükmün açıkça ihlâli halinde düşünülecektir. Fakat her
emredici hükmün ihlâli halinde veya her emredici hükmü
ihlâl eden bir yabancı kararın Türk kamu düzenine aykırı bulunduğunu söylemek olanaklı değildir. (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı, E. 2010/1 K.
2012/1 T. 10.02.2012). Örneğin, ihbar ve kıdem tazminatı
ile yıllık izin, fazla mesai, hafta ve genel tatil alacaklarına
ilişkin hükümler iç hukukumuz bakımından emredici nitelikte olmakla birlikte, bunlara dair yabancı hukukun farklı
düzenlenmeleri, sırf farklılıkları nedeniyle somut uyuşmazlıkta ortaya çıkan durum değerlendirilmeden Milletlerarası
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun m. 5 uyarınca kamu düzeni müdahalesine neden olmaz. Keza uygulanması gereken yabancı hukukun işçiye Türk hukukundan daha az koruma getirmesi de tek başına kamu düzeni
müdahalesi için yeterli bir sebep değildir. Kanunlar ihtilâfı
hukukundaki kamu düzeni anlayışı, iç hukukun kamu düzeni anlayışından farklı ve daha dar kapsamlıdır.
Bir yabancı hukuk kuralı Türk hukukunun temel değerlerine, Türk genel adap ve ahlak anlayışına, Türk kanunlarının dayandığı temel adalet anlayışına ve hukuk siyasetine, Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklere
milletlerarası alanda geçerli ortak ve kabul görmüş hukuk
prensiplerine, ikili anlaşmalara, gelişmiş toplumların ortak
benimsedikleri ahlak ve adalet anlayışına, medeniyet seviyesine siyasi ve ekonomik rejimine aykırı olması halinde
kamu düzenimize aykırılığı söz konusu olabilir (Yargıtay
İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı, E. 2010/1
K. 2012/1 T. 10.02.2012). Örneğin yabancı hukukun, küçük çocukların çalışmasına ya da ücret ve diğer haklarda
ırka dayalı ayrımcılık yapılmasına izin vermesi kamu düzenimize aykırıdır.
Yabancı hukukun uygulanmasını engelleyen diğer bir
durum ise, doğrudan uygulanan kurallardır (müdahaleci
normlar). Bu kurallar, taraflardan ziyade, devlet organizasyonunun sosyal, ekonomik ve politik menfaatlerini gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu açıdan vatandaş yabancı ayrımı
gözetilmeden, yabancılık unsuru taşısın taşımasın, hukuk
seçimi yapılsın yapılmasın, uygulama alanına giren her ilgili olay ve hukukî ilişkide mutlaka uygulanması gereken
kurallardır (ŞANLI, Cemal/ESEN, Emre/ATAMAN-FİGANMEŞE, İnci, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2019, s. 7;
ÇELİKEL, Aysel/ERDEM, B. Bahadır, Milletlerarası Özel
Hukuk, İstanbul 2020, s. 155). İş hukukunda işçiyi koruyan her emredici kural, doğrudan uygulanan kural olarak
nitelendirilmez; ayrıca devlet organizasyonunun sosyal,

ekonomik ve politik menfaatlerini de koruması gerekir.
Bununla birlikte, emredici hükümler ile doğrudan uygulanan kuralların ayırt edilmesi her zaman kolay değildir ve
tartışmalıdır. Doğrudan uygulanan kurallara, kamu hukuku
nitelikli iş güvenliği hükümleri, özel işçi gruplarını koruyucu
hükümler ve yasal greve ilişkin hükümler ve asgarî ücrete ilişkin düzenlemeler örnek olarak gösterilebilir (ELÇİN,
Doğa, Milletlerarası Unsurlu Bireysel ve Toplu İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk, Ankara 2012, s. 189-195).
Devlet organizasyonun korunması, çoğu olayda ülke ile
belirli bir şekilde irtibatlı ya da ülkede gerçekleştirilen iş
sözleşmelerinde söz konusu olur. Örneğin, tamamen yurt
dışından ifa edilen bir iş ilişkisinde Türk hukukundaki asgarî ücrete ilişkin kuralın uygulama alanına giren bir olay
ya da ihtilâf söz konusu olmaz (AYGÜL, Musa, “Yabancı
Unsurlu İş Hukuku İhtilâfları ile İlgili Yargıtay Kararlarının
Değerlendirilmesi”, (Editörler, TANRIBİLİR, Feriha Bilge/
GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞI) Gülce, 10. Yılında Milletlerarası
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, Ankara
2017, s. 525-526; VURAL ÇELENK, Belkıs, “Yabancı Unsurlu İş Sözleşmelerinde For Devletinin Doğrudan Uygulanan Kurallarının Tespiti ve Uygulaması”, Yıldırım Beyazıt
Hukuk Dergisi, 2017/1, s. 286).
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
m. 27 (1) uyarınca iş sözleşmesinin tarafları, sözleşme ile
irtibatlı olsun olmasın diledikleri bir ülkenin hukukunu seçebilirler. Ancak tarafların seçmiş oldukları bu hukuk düzeninin, işçinin mutad işyeri hukukunun emredici hükümleri
uyarınca sahip olacağı asgarî korumanın altında kalması
hâlinde mutad işyeri hukuku uygulanır. Bu durumda, seçilen hukuk ile mutad işyeri hukuku arasında bir yararlılık
karşılaştırması yapılmalıdır (DOĞAN, Vahit, “5718 Sayılı
Kanununa Göre İş Akdine Uygulanacak Hukukun Tespiti”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, C. XI,
S. 1-2, s. 153; BÜYÜKALP SARIÖZ, A. İ., “Mutad İşyeri
Kavramı ve MÖHUK m.27/f.3’ün Uygulanması Sorunu”,
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C. 8, S. 2, s.
211-212; ELÇİN, s. 89-100). Mutad işyeri, işin zaman ve
içerik olarak ağırlıklı ifa edildiği işyeridir. Başka bir anlatımla, mutad işyeri, işçinin işini fiilen yaptığı yerdir. İşçinin
ücretinin ne şekilde ve hangi para biriminden ödendiği mutad işyerinin belirlenmesi açısından belirleyici değildir. İşçinin işini geçici olarak başka bir ülkede yapması, örneğin
montaj için yurt dışında görevlendirilmesi durumunda, bu
işyeri mutad işyeri sayılmayacaktır. Geçici çalışmanın ne
kadar olacağı her olayın özelliğine göre hâkim tarafından
belirlenmelidir. İşçi sadece yabancı ülkede çalışmak için
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işe alınmışsa ya da işveren çalışmak üzere yabancı ülkeye gönderdiği işçisini geri alma niyetinden veya işçi geri
dönme niyetinden vazgeçerse, yabancı ülkeye gönderilen
işçinin fiilen çalıştığı yer, mutad işyeri hâline gelir (AYGÜL,
Musa/ÇOBAN, Nazlı, “Birden Fazla Ülkede İfa Edilen İş
Sözleşmelerinde Mutad İşyerinin Tespiti”, Terazi Hukuk
Dergisi, 2020, S. 169, s. 1822-1824;ELÇİN, s. 118-137;
BÜYÜKALP SARIÖZ, s. 217).
Yabancılık unsuru taşıyan iş sözleşmelerinde taraflar uygulanacak hukuku seçmemişlerse veya yapmış oldukları
hukuk seçimi anlaşması herhangi bir sebepten geçerli değilse, işçinin işini mutad olarak yaptığı işyeri hukuku
uygulanır. İşçinin işini geçici olarak başka bir ülkede yapması hâlinde, bu işyeri mutad işyeri sayılmaz (MÖHUK m.
27 2)). İşin birden fazla ülkede ifa edilmesinde de, mutad işyerinin tespitine çalışılmalıdır. Bu hâlde mutad işyeri, Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarında ve doktrinde
belirtildiği üzere, işçinin işini ifa faaliyetlerini veya ifa faaliyetlerinin çoğunluğunu gerçekleştirdiği yer, işçinin esas
olarak işverene karşı yükümlülüklerini yerine getirdiği yer,
işçinin işini ifa etmek üzere hangi ülkede daha çok zaman
geçirdiği, işin organize edildiği yer, işin esas kısmının ve
ağırlıklı bölümünün yapıldığı yer gibi kriterlerden hareket
edilebilir (Yargıtay 22. HD, E. 2016/9339 K. 2019/16564,
T. 18.09.2019; AYGÜL/ÇOBAN, 1822-1824). Ancak işçinin işini belirli bir ülkede mutad olarak yapmayıp devamlı
olarak birden fazla ülkede yapması hâlinde iş sözleşmesi,
işverenin esas işyerinin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir
(MÖHUK m. 27 (3)). Esas işyeri ile kastedilen, işverenin
işyeri merkezinin bulunduğu ülkedir.
Örneğin açık denizlerde görev alan gemi adamları bakımından esas işyerinin bulunduğu ülke hukuku önem taşır.
Ancak hâlin bütün şartlarına göre iş sözleşmesiyle daha
sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşmeye mutad işyeri hukuku ve işverenin esas işyerinin bulunduğu
ülke hukuku yerine bu hukuk uygulanabilir (MÖHUK m. 27
(4)). Daha sıkı ilişkili hukukun uygulanmasındaki en önemli
unsur, işçinin menfaatidir (ELÇİN, s. 147).
Örneğin, işçinin sosyal çevresinin Türkiye’de bulunması, Türkiye’nin sosyal güvence sistemi içinde yer alması,
ücretinin Türkiye’de ve Türk Lirası üzerinden ödenmesi,
işverenin Türk olması, iş sözleşmesinin Türk hukukuna
özgü kurumlar gözetilerek düzenlenmesi, Türk hukukuna
tâbi daha önceki bir iş sözleşmesine gönderme yapılması,
iş sözleşmesinin Türkçe kaleme alınması gibi unsurların
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tamamının ya da önemli bir bölümünün varlığı hâlinde, iş
sözleşmesinin Türk hukuku ile sıkı ilişki içinde olduğu sonucuna varılabilir (ELÇİN, 152).
Sözleşmenin belirli süreli olarak yapılıp yapılamayacağı,
sözleşmenin sona ermesi nedeniyle işçinin hak kazanacağı tazminatlar, fazla çalışma, yıllık izin, işverence yapılan
uygulama ve ödemelerin niteliği, zamanaşımı gibi hususlar Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
Kanun m. 27 uyarınca tayin edilen hukuka göre değerlendirilmelidir. Hafta tatili, dinî ve millî bayram günleri ve ücretlerini düzenleyen hükümler, doğrudan uygulanan kuraldır;
ancak uygulama alanına giren iş ilişkilerine uygulanır. Örneğin tamamen yurt dışında ifa edilen bir iş ilişkisinde, dinî
ve millî bayram günleri Türk hukukuna göre belirlenemez
(AYGÜL, s. 528; ERDOĞAN, Ersin/ERDOĞAN, Canan,
“Türkiye’den Yurt Dışına Götürülen İşçiler Hakkında Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi”, İş Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Dergisi, 2016, C. 13, S. 50, s. 971-972).
...”
4- Yine aynı mahiyette Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin
29.03.2022 tarihli ve 2021/13329 Esas, 2022/4113 Karar;
22.03.2022 tarihli ve 2022/1470 Esas, 2022/3903 Karar;
16.03.2022 tarihli ve 2022/2894 Esas, 2022/3517 Karar
sayılı kararları.
3. Değerlendirme
1-Somut uyuşmazlıkta; davacı taraf davalının yurt dışında bulunan şantiyelerinde çalıştığını, ücretinin USD olarak
ödendiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınmasını istemiş, davalı işveren ise davacının
çalıştığı yerin yurt dışı olması sebebiyle uyuşmazlığın yabancı hukuka göre çözümlenmesi gerektiğini savunmuştur. İlk Derece Mahkemesince, davalı vekilinin bu savunmasına değer verilmeksizin uyuşmazlığa Türk hukukunun
uygulanmasında isabetsizlik olmadığı kabul edilmiştir. Ne
var ki Mahkemelerce varılan bu sonuç dosya kapsamına
uygun düşmemektedir.
2- 5718 Sayılı Kanun’un 27. maddesinin birinci fıkrası uyarınca iş sözleşmesinin tarafları, sözleşme ile irtibatlı olsun
olmasın diledikleri bir ülkenin hukukunu seçebilirler.
3- Dosya kapsamına göre davacı işçi; davalının yurt
dışı işyerinde 17.06.1989 - 27.08.1990, 10.03.1991
- 15.03.1996, 11.08.1996 - 02.06.1997, 29.12.1997
- 18.04.2000, 23.08.2002 - 10.02.2013, 26.06.2003 19.08.2003, 14.12.2003 - 20.05.2009 ve 12.08.2012 18.06.2014 tarihleri arasında fasılalı olarak çalışmıştır. Davacının tüm çalışma döneminde yabancılık unsuru mevcut

olmakla birlikte taraflar arasında hukuk seçimi anlaşması
yapıldığına dair iş sözleşmesi bulunmayan 14.12.2003
tarihinden önceki çalışma dönemleri için Türk hukukunun
uygulanmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
4- 14.12.2003-20.05.2009 ve 12.08.2012-18.06.2014 tarihleri arasındaki çalışma dönemlerine ilişkin olarak ise
taraflar arasında ayrı ayrı yurt dışı iş sözleşmeleri düzenlenmiştir. 07.10.2003 imza ve 14.12.2003 başlangıç tarihli
yurt dışı iş sözleşmesinin 4 ve 6. maddelerinde çalışma
süreleri ve fazla çalışmalarda, 7. maddesinde yıllık ücretli
izinde, 9. maddesinde ise fesih durumunda ve diğer anlaşmazlıklarda Rusya hukukunun uygulanacağı kararlaştırılmıştır. 13.08.2012 tarihli yurt dışı iş sözleşmesinin 5. maddesi sözleşmenin süresi ve sona erdirilmesine, 8. maddesi
çalışma süreleri ve fazla çalışmaya, 9. maddesi hafta tatili
ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağına, 10. maddesi ise yıllık ücretli izin alacağına ilişkin olup sözleşmenin
bu maddeleri ile 16. maddesinde çalışılan ülke mevzuatında düzenleme varsa öncelikle çalışılan ülke mevzuatının
uygulanacağı kararlaştırılmıştır.
Bu açıklamalara göre davacının 14.12.2003-20.05.2009
ve 12.08.2012-18.06.2014 tarihleri arasındaki çalışma dönemleri için tarafların iş sözleşmesi ile bir hukuk seçimi anlaşması yaptıkları kabul edilmelidir. Davacı, belirtilen çalışma dönemlerinde davalıya ait Rusya’da bulunan işyerinde
çalışmış olup bu durumda ilgili dönemlerde mutad işyerinin
de işçinin işini fiilen yaptığı Rusya olduğu sabittir.

5- Tüm bu hususlar dikkate alındığında; 5718 Sayılı Kanun’un 27. maddesinin birinci fıkrası kapsamında, davacının 14.12.2003-20.05.2009 ve 12.08.2012-18.06.2014
tarihleri arasındaki çalışma dönemleri yönünden bir hukuk
seçimi anlaşması bulunduğundan bu çalışma dönemleri
hakkında Rusya hukukunun uygulanması gerekmektedir.
Hâl böyle olunca, gerekirse Rusya hukukunda uzman bir
bilirkişiden de rapor alınmak suretiyle, dava konusu uyuşmazlık bakımından değerlendirme yapılması ve dosya
kapsamındaki delil durumu birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekmektedir. Bu maddi ve
hukuki olgular gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Açıklanan sebeple;
1- Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı
istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye
Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA,
Bozma sebebine göre davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına,
Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,
Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma
kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 23.05.2022 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.
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ÜYELERİMİZDEN
HABERLER

Türk Ytong’da Genel Müdürlük Görevine
Tolga Öztoprak Getirildi

Türkiye’nin lider gazbeton üreticisi ve yapı malzemeleri
sektörünün öncü şirketi Türk Ytong’da Genel Müdürlük
görevine deneyimli isim Tolga Öztoprak getirildi. Türk
Ytong’da 2006’dan bu yana Satış Müdürü, Ürün Müdürü gibi
görevlerde deneyim kazanan ve 2012’den bu yana Satış
ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
görev yapan Tolga Öztoprak, 01 Ekim 2022 tarihinden
itibaren Türk Ytong Genel Müdürü olarak atandı.
Tolga Öztoprak, kendisine duydukları güven nedeniyle
Türk Ytong Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek,
“Türkiye’de 59 yıldır başarıyla faaliyet gösteren Türk
Ytong’un bir ferdi olmaktan her zaman büyük onur duydum.
Türk Ytong çatısı altında 16 yılı geride bıraktım. Böylesine
köklü gelenek ve değerlere sahip bir şirketi geleceğe taşıma
sorumluluğunu üstlendiğim ve bu önemli göreve atandığım
için mutluyum. Ytong’da yaşam alanlarını iyileştiren bina
çözümleri için çalışıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımla
beraber bu amaca en iyi şekilde hizmet edeceğimiz için çok
mutluyum” dedi.
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Afetlere Dirençli Kentler Yaratmalıyız
Fethi Hinginar, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yıldönümü sebebiyle
“
şehirlerin yapılaşmasında yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek
“Bugün artık sadece kentlerin depreme dayanıklı dönüşümünü sağlamak yeterli
değil, aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin getirdiği olağanüstü koşullara
dayanıklı ‘dirençli kentler’ inşa etmek zorundayız” dedi.

„

Afetlere Karşı Dirençli Kentler Yaratmalıyız
Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı ve Sendikamız
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fethi Hinginar, 17 Ağustos
Marmara Depremi’nin 23. yıldönümü sebebiyle kentlerin
geleceğine yönelik açıklamalarda bulunarak, şehirleri
bekleyen güncel tehlike ve risklerden korumak için yeni
bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu söyledi. Geçen 23 yılda
deprem güvenliğine sahip bina stokunu artırmak üzere pek
çok proje hayata geçmesine rağmen yeni ve daha kapsamlı
adımlara ihtiyaç olduğunu belirten Fethi Hinginar, “Hızla
artan kent nüfusu ve küresel iklim değişikliğinin getirdiği
yeni olağanüstü koşullar dikkate alındığında sadece
deprem güvenliğini konuşmak yeterli olmuyor. Orman
yangınları, aşırı yağmur ve dolu yağışları, su taşkınları,
heyelanlar gibi her geçen gün etkisi artan doğal afetlere
dayanıklı ‘dirençli kentler’ yaratmalıyız.” dedi.

etkileyecek projelerden uzak durmamız gerekiyor.
Afetlerden sonra ortaya çıkan baş edilmesi güç koşulları
azaltmak için, afet öncesindeki koşulların iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi gerektiğini unutmamalıyız”.
Yapı Kalitesinden Taviz Verilmemeli
Yapı kalitesine de dikkat çeken Hinginar, depreme karşı
zamanla yarıştığımız bugünlerde daha nitelikli, daha
kaliteli yapılar inşa etmeyi tartışırken, son dönemde inşaat
finansmanında yaşanan zorluklar nedeniyle sektörün ucuz
ve niteliksiz ürünlere yöneldiğini duyuyoruz. Türkiye’nin
bu fırsatını kaçırma lüksü yok. Malımızı ve canımızı,
ülkemizin geleceğini korumak için niteliksiz malzeme ve
uygulamalardan uzak durmak, yönetmeliklerle uyumlu
nitelikli kentsel dönüşümü en kısa sürede tamamlamak
zorundayız.
Çağdaş Yapılaşmaya Ytong Desteği

Şehirlerdeki Afet Riskleri Arttı
Fethi Hinginar, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak tüm
dünyada etkisi artan doğa olaylarının kentleri tehdit ettiğine
dikkat çekerek açıklamasında şunları söyledi: “Kentlerin
yapılaşmasında yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var.
Şehirlerde ortaya çıkan risk ve tehlikeleri azaltmamız,
var olan risklere yenilerini ekleyecek, çevreyi olumsuz

Fethi Hinginar ayrıca kentlerimizin, yapılarımızın çağdaş,
enerji verimli, sürdürülebilir ve güvenli biçimde yeniden
inşa edilerek ve güçlendirilmesi, nitelikli uygulamaların
yaygınlaşması, halkımızın kültürüyle ve sosyal ihtiyaçlarıyla
uyumlu, dirençli kentsel dönüşümün en kısa sürede
tamamlanması için Ytong olarak çaba ve desteğimizi
sürdüreceğiz.
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Sektörün Lider Firması Karbosan
Pandemi Sonrası Açılan Fuarlarda
Müşterileri ile Buluşuyor
Pandemi döneminde ertelenen fuarlar bu yıl peş peşe
yapılmaya başlandı. Karbosan katıldığı fuarlarda sergilediği
ürünlerle ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Sektör
fuarlarının ilki Hardware Eurasia 23-26 Mart 2022 tarihleri
arasında Tüyap’ta gerçekleştirildi.
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15-18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan İstanbul
Hırdavat Fuarı ile devam eden fuar dönemi Avrupa’nın
en büyük hırdavat fuarı olan International Hardware Fair /
Köln – Almanya ile devam edecek.

Karbosan yer aldığı fuarlarda ziyaretçilerine, kesme
diskleri, taşlama diskleri, fiber diskler, özel taş serisi, bant
ve rulo zımparalarının yanında özellikle ZA İnce Kesme
Diski, Cırtlı Diskleri ve Flap Disk ürünlerini sergilemekte
olup, tüm sektörel uygulamaların farklı kullanım ihtiyaçlarını
karşılamak için çeşitli özelliklerde, tiplerde ve boyutlarda
ürün seçenekleri sunmaktadır.
Sergilenen ürünler arasında yer alan ZA İnce Kesme
Diski üstün performansı ve kesme kalitesiyle ön plana
çıkarken, alüminyum oksit aşındırıcı taneler ve sert
yapısıyla ince et kalınlığına sahip bütün yapı çeliklerinin

hassas kesim işlemlerinde, en az seviyede malzeme kaybı
ile kesim yapma avantajı sunması kullanıcıların dikkatini
çekmektedir.
Karbosan, İstanbul Hırdavat Fuarı ile kullanıcıların
taleplerine en uygun ürünü geniş ürün portföyünün
sayesinde karşılamış ve müşteri memnuniyetini ön planda
tutmuştur.
Özellikle Karbosan’ın Zımpara Ürünleri
ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmiştir.

portföyü
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320 Milyon Avroluk Yatırım ile 2.900 Kişiye İstihdam Sağlanacak!

Serel Türkiye’nin En Büyük
Seramik Fabrikalarından Birini
Kurmaya Hazırlanıyor

Serel Seramik A.Ş. Bilecik’in Söğüt ilçesinde 700.000 m açık alanda Vitrifiye ve
“Yer
Duvar Karo Seramik Fabrikası yatırımı için düğmeye bastı. Bilecik ve Manisa
2

yatırımlarıyla birlikte yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye ve 12 milyon m2 yer duvar
karo seramiği üretim kapasitesine kavuşacak olan Serel Seramik A.Ş., toplam
285 milyon avro ciroya sahip olacak tesisler, tamamlandığında 2.900 kişilik ek
istihdam sağlayacak. Bilecik Vitrifiye tesisinin temel atma töreni T.C. Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Sayın Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

„
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Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri olan Elginkan
Topluluğu, yatırımlarına Manisa ve Bilecik’te devam
ediyor. Bilecik’in Söğüt ilçesinde 700.000 m2 açık alanda
Vitrifiye ve Yer Duvar Karo Seramik Fabrikası yatırımı
gerçekleştirecek olan Serel Seramik A.Ş., aynı zamanda
Manisa’da mevcut fabrikanın yanında ek bir vitrifiye tesisi
de kuruyor. Bilecik’teki ilk etap vitrifiye fabrikasının temelini
T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez,
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın
katılımıyla atan Serel Seramik A.Ş., toplam 320 milyon
avro yatırım bedeliyle kuracağı Bilecik ve Manisa’daki yeni
fabrikalarıyla yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye ve 12 milyon
m2 yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine kavuşmuş
olacak. Bilecik ve Manisa’da toplamda 260.000 m2 kapalı
alanda 2.900 ek istihdam sağlayacak olan Serel Seramik
A.Ş., her iki ilin yatırımlar toplamından yıllık 285 milyon avro
ciro elde edecek.
“Kurucumuzun Vasiyetini Gerçekleştiriyoruz”
Temel atma töreninde konuşan Elginkan Topluluğu İcra
Meclisi Başkanı Sayın Gaye Akçen, Türk sanayiine hizmet
veren ve birçok iş dalında ilk üretimi yapmanın gururunu
taşıyan Elginkan Topluluğu’nun biri Almanya’da olmak
üzere 22 şirketi ve 3.220 çalışanı bulunduğunu açıkladı.
Armatür, seramik ve ısı sektörüne yönelik ürünlerini 91
ülkeye ihraç ederek, kendi alanlarında dünyanın önde gelen
markalarıyla rekabet ettiklerini vurgulayan Gaye Akçen,
“Merhum Kurucumuz Ekrem Elginkan’ın ‘Allah’tan bütün
dileğim, kurduğum bütün müesseselerin devamlılığının
sağlanması, memlekete faydalı birer kuruluş olarak
insanlara iş imkânı yaratması, devlete vergi vermesi ve
bizden sonra gelecek olanlara örnek olmasıdır’ vasiyeti ile
kurucularımıza layık olmaya çalışıyoruz” dedi.
Bilecik Söğüt’te 290 Milyon Avroya Vitrifiye ve
Yer Duvar Karo Seramik Fabrikası Kuruluyor
Serel
Seramik
A.Ş.’nin
Bilecik
ve
Manisa’da
gerçekleştirilecek yatırımlarına da değinen Gaye Akçen,
“Bilecik’in Söğüt ilçesinde 700.000 m2 açık alanda Vitrifiye
ve Yer Duvar Karo Seramik Fabrikası kuruyoruz. Toplam
110.000 m2 kapalı alanda iki etap şeklinde yapılacak vitrifiye
fabrikamızın ilk etabının temelini bugün atıyoruz ve 2 yıl
içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Vitrifiye fabrikamızın
ilk etabı 120 milyon avroya mal olacak ve 800 kişilik yeni
istihdam sağlayacak. Yılda 1 milyon adetlik vitrifiye üretim
kapasitesine sahip olacak ilk etap yatırımımız ile yılda 55
milyon avro ciro elde etmeyi hedefliyoruz. İkinci etap vitrifiye
fabrikamızı ise 60 milyon avro yatırım bedeli ile kuracağız

ve burada da yine 800 kişiye istihdam sağlayacağız. Yıllık
1 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip olacak ikinci
etap fabrikamızda da yıllık 55 milyon avro ciro bekliyoruz”
şeklinde konuştu.
Manisa’daki Ek Yatırımın Bedeli 30 Milyon Avro
Bilecik’teki Vitrifiye fabrika yatırımının devamında Yer
Duvar Karo Seramik Fabrikası yatırımına başlayacaklarını
bildiren Gaye Akçen, “120.000 m2 kapalı alana sahip olacak
bu fabrikamız ise 1.000 kişiye istihdam sağlayacak. 110
milyon avro yatırım bedeli bulunan yeni fabrikamızın yıllık
12 milyon m2 yer duvar karo seramiği kapasitesi olacak
ve yıllık 150 milyon avro ciro elde edilecek” dedi. Serel
Seramik A.Ş.’nin Manisa’da mevcut vitrifiye fabrikasına
yönelik ek yatırımın da devam ettiğini kaydeden Gaye
Akçen, 30.000 m2 kapalı alanda kurulacak olan ve 2 yıl
içerisinde tamamlanması planlanan bu yatırımın 300 kişiye
istihdam sağlayacağına işaret etti. Gaye Akçen, 30 milyon
avro yatırım bedeliyle kurulacak olan Manisa ek tesis
yatırımı ile yıllık 500.000 adetlik vitrifiye üretim kapasitesine
ulaşacaklarını ve yılda 25 milyon avro ciro sağlayacaklarını
ifade etti.
Serel Seramik A.Ş., toplam 320 milyon avro yatırım bedeliyle
kurulacak olan Bilecik ve Manisa’daki yeni fabrikalarıyla
yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye ve 12 milyon m2 yer duvar karo
seramiği üretim kapasitesine kavuşmuş olacak. 260.000
m2 kapalı alanda 2.900 ek istihdam sağlayacak olan Serel
Seramik A.Ş., yıllık 285 milyon avro ciro elde edecek.
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VitrA’dan Dış Mekanlar İçin
Modern ve Dayanıklı Zemin Tasarımı

VitrA, dış mekan zeminleri için geliştirdiği 20 mm karo
koleksiyonlarıyla tasarımı özgürleştiriyor. Ahşap, taş
ve beton görünümlü 10 farklı VitrA serisinde 20 mm
kalınlığında karo alternatifleri bulunuyor. Böylece iç ve dış
mekandaki yüzeyleri uyumlu ürünlerle kaplayarak tasarım
bütünlüğü elde etmek mümkün oluyor. Yaşam alanlarının
içinden dışına taşan tasarım konsepti, farklı boyutlardaki
porselen karoların vizon, bej, gri, grej, meşe, beyaz,
antrasit, bazalt, kahve, krem renk tonlarıyla yaratılabiliyor.
VitrA’nın 20 mm karo koleksiyonları, porselen karonun
sağlamlık ve avantajlarını dış mekanlara taşıyor.
Zengin bir ürün gamıyla evlerden restoranlara, alışveriş
merkezlerinden üretim tesislerine, otellerden ticari
işletmelere pek çok yerde dış mekanlar güvenilir ve kullanışlı
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bir çözüme kavuşuyor. Estetiğin doğayla bütünleştirilmek
istendiği bahçe, park, teras, havuz bölgesi, kumsal gibi
alanlar da VitrA’nın 20 mm kalınlığındaki karolarıyla pratik
bir şekilde döşenebiliyor.
VitrA’nın 20 mm karo koleksiyonlarında yapıştırıcıyla,
çim, çakıl taşı ya da kum üzerine ve yükseltilmiş döşeme
uygulamaları bulunuyor. En zorlu hava koşullarına
dayanıklı, kolay uygulanabilen, gerektiğinde sökülüp
yeniden takılabilen fonksiyonel ve yenilikçi ürün sistemi,
açık havada tasarımın farkını ortaya koyuyor. Kaydırmazlık
özelliğiyle dikkat çeken karoların rengi solmuyor ve kolay
temizlendiğinden, dış mekanlarda kullanıcıların gözdesi
oluyor.

VitrA Design Room ile
Dijital Tasarım Deneyimi
VitrA, son dönemde ev dekorasyonuna ilginin artması ve
dijital platform kullanımının yoğun şekilde rağbet görmesiyle,
satın alma öncesindeki deneyimi dijitalleştirmeye devam
ediyor. Sanal görselleştirme teknolojisinden yararlanan VitrA
Design Room uygulaması, farklı ürün seçenekleriyle mekana
uygun yer ve zemin tasarımlarının deneyimlenmesine olanak
sağlıyor.
Kullanıcıların

dijital

deneyimlerini

geliştirmeye

hazırlanan uygulamayla, VitrA’nın karo seramik kaplama
çözümlerinin gerçek mekanlarda nasıl görüneceği online
olarak deneyimlenebiliyor. VitrA Design Room, karoların
herhangi bir ortamı nasıl dönüştürebileceğini gerçekçi
bir şekilde görmenin hızlı ve kolay bir yolunu sunuyor.
Uygulamada kayıtlı örnek fotoğraflar üzerine karolar
döşenebildiği gibi, gerçek mekan fotoğrafları yüklenerek
istenilen ürünle döşenebiliyor.

yönelik
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VitrA Liquid,
Milano Fuarı’ndan Ödülle Döndü

İngiliz tasarım ikonu Tom Dixon işbirliğiyle tasarladığı Liquid, tasarım
“ VitrA’nındünyasının
en önemli etkinliklerinden Milano Fuarı’nda sergilendi.
Yeni banyo koleksiyonu, Milano’da aldığı EDIDA 2022 ile
5. uluslararası ödülünün de sahibi oldu.

„
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Dünyanın en büyük tasarım
fuarı Salone del Mobile, 7-12
Haziran 2022 tarihlerinde 60. kez
kapılarını açtı. 2006’dan bu yana
tasarımın
başkenti
Milano’da
ürünlerini tanıtan VitrA, bu yıl da
Tom Dixon işbirliğiyle tasarladığı
en
yeni
banyo
koleksiyonu
Liquid’i beğeniye sundu. İngiltere,
Fransa ve Türkiye’nin ardından
İtalya lansmanı yapılan Liquid,
uluslararası tasarım ödülleri EDIDA
2022 kapsamında da banyo
kategorisinde ödüle layık görüldü.
VitrA, tasarımın geleceği hakkında
ipuçları veren Salone del Mobile.
Milano çatısı altında 2 yılda bir
düzenlenen uluslararası banyo
fuarı SaloneBagno’da 2006’dan bu
yana yer alıyor. Avrupa lansmanı
ilk olarak Londra’da, ardından
Paris’teki Maison&Objet’de ve
İstanbul’da gerçekleştirilen yeni
banyo koleksiyonu Liquid, bugüne
kadar Wallpaper* dergisinden ve
Red Dot’tan ödül aldı, iF Design
Award 2022’den biri altın, çifte
ödülle döndü. Tom Dixon’ın
tasarım dehası ile VitrA’nın tasarım
ve üretim yetkinliğini buluşturan
koleksiyon, banyoları yuvarlak
hatlar ve heykelsi formlarla
tanıştırıyor.
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Okula Temassız ve Hijyenik Dönüş
yaklaşımlarının çoğu, çocukların kendi kendine yetebilen bireyler
“ Eğitim
olarak yetişmelerinin önemine odaklanıyor. Çocuğun yetişkin desteğine
ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi hedeflenirken, tuvalet söz konusu
olduğunda devreye hijyen de giriyor. VitrA’nın Sento Çocuk Koleksiyonu,
okula temassız ve hijyenik dönüş için gereken tüm ürünleri
bir arada sunuyor.

„

VitrA’nın “yeni başlayanlara özel banyo çözümleri”
söylemiyle kullanıma sunduğu Sento Çocuk Koleksiyonu,
okula dönüşte temassız ve hijyenik kullanımı bir arada
sunuyor. Çocuklara banyoda güvenli bir ortam vaat eden
koleksiyon, temassız özelliğe sahip armatürlerle el yıkama
esnasında herhangi bir yere dokunma zorunluğunu ortadan
kaldırıyor.
Ergonomik tasarımıyla tuvalet deneyimini çocuklar için
kolaylaştırıyor. Zararlı bakteri oluşumunu engelleyen özel
sır teknolojisi VitrA Hygiene ile seramik ürünlerde bakteri
oluşumu %99,9 oranında önleniyor.
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Çocukların kişisel gelişimi için iki kritik eşik olan 3-5 yaş
ve 5-6 yaş aralıklarındaki tuvalet kullanımına odaklanan
koleksiyon, yaş ve cinsiyet kırılımının yanı sıra boy, kilo
ve diz yükseklikleri de dikkate alınarak çocukların tuvalet
davranışlarını dikkate alıyor. VitrA İnovasyon Merkezi
Ergonomi Laboratuvarı’nda mühendisler tarafından
geliştirilen koleksiyon, bu dönemlere özel tasarlanmış
ürünleriyle, tuvalet deneyimini doğal bir sürece dönüştürmeyi
hedefliyor. VitrA’nın çocuklara özel, dikkat çekici renk
ve tasarımlara sahip koleksiyonu, çocukların eğlenceli
dünyalarına uyum sağlıyor.

Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası
İçerenköy Mahallesi, Erkut Sokak, Üner Plaza No:4/1 A Blok Kat: 2 34752 Ataşehir - İstanbul - Türkiye
Tel: (0216) 422 09 39 - (0216) 422 09 49
www.toprakisveren.org.tr

