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Ankara Şubes�

Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve 
zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, 
bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 
emekçi halkımızın hizme�ne sunmak için her çabayı 
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız  

                                                            Teoman ÖZTÜRK     
                                                                                                                         

“
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Genel Hükümler

İşyerindeki Yasal Konumumuz Nedir?

Sosyal Haklarımız Nelerdir?

İş Sözleşmesi Türleri ve Feshi

İş Sözleşmesi Nedir? İçeriği Nasıl Olmalıdır?

İş Sözleşmesi Çeşitleri Nelerdir?

İşçinin Haklı Fesih Sebepleri Nelerdir?

İşverenin Haklı Fesih Sebepleri Nelerdir?

Ücretler

Ücret Ödemeleri Ne zaman Yapılmalıdır?

İkramiye ve Primler Kazanılmış Hak mıdır?

Fazla Mesai Nedir? Nasıl Hesaplanılır?

Resmi Tatillerde Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Asgari Geçim İndirimi Nedir?

Tazminat Hakları

İşten Ayrılma Nedir?

İşe İade Talebi ve Davası Nedir?

İşsizlik Hakları Nelerdir? İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Kıdem Tazminatı Nedir?

İhbar Tazminatı Nedir?

Kötü Niyet Tazminatı Nedir?

Diğer Özlük Hakları Alacakları Nedir?

Hak Düşürücü Süreler Nelerdir?

İşin Düzenlenmesi

Yıllık İzin Nedir? Yıllık İzin Süreleri Ne Kadardır?

Süt ve Hamilelik İzni Ne Kadardır?

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Nedir?

Çalışmaktan Kaçınma Hakları Nelerdir?

Çalışma Koşullarımız Değiştiğinde Haklarımız Nelerdir?

Mobbing Nedir?

Zorunlu Arabuluculuk

Zorunlu Arabulucuk Nedir?

Zaman Aşımı 

Zaman Aşımı Nedir?

İşçi Hakları ve OHAL
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    Bu ve bunlar g�b� sorunların aşılması �ç�n her şeyden önce 

haklarımızı �y� b�lmem�z gerekmekted�r. Bu k�tapçık tam olarak bu 

noktadan yola çıkılarak üyeler�m�z �ç�n Şubem�z tarafından 

hazırlanmıştır. İş yer�nde karşılaştığınız problemler ve hak 

�hlaller� �ç�n Şubem�z avukatları �le s�zlere hukuk� destek 

sağlayab�l�r, bulunduğunuz ortamda daha güvencel� b�r çalışma 

hayatına sah�p olmanıza katkıda bulunab�l�r�z. 

Unutmayın! Harita Mühendislerinin hakları var!
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    Güvences�zl�k problem� en başta gelen ve aslında b�rçok 

problem� doğuran b�r yapıda karşımıza çıkmaktadır. İş 

güvences� olmayan b�reyler �şyerler�nde düşük ücretler, fazla 

mesa�, mobb�ng, s�gorta pr�m bedeller�n�n gerçek ücretler 

üzer�nden yatmaması g�b� c�dd� sıkıntılarla karşılaşmaktadır. 

Hayatımızın c�dd� b�r bölümünü çalışma yaşam �ç�nde geç�r�rken, 

bu g�b� sorunlar hayatımızın ger� kalanını da doğrudan 

etk�lemekted�r.

      Ün�vers�te hayatımızın b�tmes� �le beraber b�rçok meslek 

d�s�pl�n�n de olduğu g�b� b�z Har�ta Mühend�sler�n� de farklı 

koşullarda çalışma şartları beklemekted�r. Bu koşullar k�m� 

zaman b�reysel hak ve özgürlükler�m�z� c�dd� çerçevelerle 

daraltmakta ve b�zler�n haksızlığa uğramasına neden 

olmaktadır.
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İş Yerindeki Yasal Konumumuz Nedir?
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Ÿ Kamu Çalışanı

Har�ta Mühend�sler� olarak b�zler 
5 farklı b�ç�mde çalışma b�ç�m�ne 
sah�b�z:

Ÿ Serbest Çalışan

Ÿ Güvences�z (kayıt dışı) Çalışan

Ÿ Sözleşmel� Çalışan
Ÿ Bağımlı (S�gortalı) Çalışan

Sosyal Haklarımız Nelerdir?

Çalışma hayatı den�ld�ğ�nde aklımıza sadece ücretler 
gelmemel�d�r. Ücret dışında �şveren�m�z�n sağlaması gereken 
sosyal haklar da vardır. Yol, yemek, erzak, �kram�ye, pr�m g�b� b�r 
kısım haklarımız bunlardan bazılarıdır. Bu haklarımızın tamamı �ş 
sözleşmes�ne dâh�l ed�lmel�d�r. Eğer �ş sözleşmes�nde sayılmayan 
ve 3 defa ver�len herhang� b�r sosyal hakkımız varsa bu hak artık 
yerleş�k uygulama hal�n� almıştır. Yerleş�k uygulama hal�n� alan 
haklar �se sürekl� hale gelmel�d�r. Gelmed�ğ� takd�rde bu hak 
�şverenden talep ed�leb�l�r, hukuk� sürece başvurulab�l�r. Yerleş�k 
uygulama hal�n� alan haklar kazanılmış haklardır.

Ÿ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Ÿ 4857 sayılı İş Kanunu
Ÿ 6098 sayılı Borçlar Kanunu

Bu çalışma b�ç�mler�n� sınırlayan, düzenleyen ve yasal temellere 
oturtan b�r takım yasal dayanaklar vardır. Bunlar �se:

Ÿ 5510 Sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu
Ÿ 6235 sayılı TMMOB Kanunu
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Sözleşme Nedir? İçeriği Nasıl Olmalıdır?
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İş�n tanımı, �şç�n�n ve �şveren�n 
tanımı, �şyer�n�n tanımı, çalışma 
koşulları, ücret, ücret�n ödeme 
zamanı ve şekl�, fes�h hal�nde 
uyulması gereken hükümler, özel 
koşullar ve düzenlemeler� �çer�r. 

İşç� �le �şveren arasında çalışma 
koşullarının bel�rlend�ğ� ve göster�ld�ğ� 
b�r met�nd�r.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

Sözleşme b�r �spat aracı olduğundan, YAZILI olmalı ve elbette 
�mza sonrası her �k� tarafta da b�rer nüshası bulunmalıdır.

İşç� – �şveren �l�şk�s�n�n süres� bell�d�r ve genell�kle 1 yıldır. Süre 
sonunda sözleşme zaten kend�s� sona ereceğ�nden kıdem 
tazm�natı ödemes� yapılmaz.

Bel�rl� Sürel� �ş sözleşmes� 3 defa art arda yen�len�rse veya 
sözleşme b�t�m�nde yen� b�r sözleşme yapılmaksızın �ş �l�şk�s� 
devam ederse artık Bel�rs�z Sürel� Sözleşme hal�n� alır.

İş�n b�t�ş tar�h� bell� değ�ld�r. Sözleşmen�n sona ermes� İş Kanunu 
hükümler�ne göre gerçekleş�r ve sona er�ş şekl�ne göre de �hbar ve 
kıdem tazm�natları hak ed�leb�l�r.

SÖZLEŞMENİZİ SAKLAYINIZ !
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Deneme Süreli İş Sözleşmesi
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İşe başlama ve tarafların b�rb�r�n� tanıma sürec�d�r. Deneme süres� 
sözleşmede bel�rl� olmalıdır. En fazla 2 ay olab�l�r. İşyer�nde toplu 
�ş sözleşmes� yapılıyorsa en fazla 4 aya çıkarılab�l�r. Bu süren�n 
sonunda deneme aşaması artık kalıcı �ş �l�şk�s�ne dönüşmüştür. 
Deneme süres� sonunda �steyen taraf sözleşmey� sona erd�reb�l�r. 
Deneme çalışması �ç�n kıdem ve �hbar tazm�natı hakları doğmaz 
ama bu sürey� kapsayan ücret, fazla mesa� ücret�, bayram ve tat�l 
mesa�s� ücret�, SGK pr�m� ve d�ğer haklar ver�lmel�d�r.

İşçinin Haklı Fesih Sebepleri Nelerdir?

Ÿ   SGK primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi
Ÿ  Ücretimizin haklı sebep olmaksızın 20 günden uzun bir süre 
ödenmemes�
Ÿ   Fazla mesailerimizin ödenmemesi 
Ÿ   İş ilişkisi kurduğumuz kişilerce hakarete uğramamız
Ÿ   Mobbing 
Ÿ   Cinsel taciz

g�b� nedenler haklı fes�h nedenler�d�r. Bu nedenlerle �şten 
ayrıldığımızda kıdem tazm�natı ve d�ğer yasal haklarımızı 
alab�l�r�z. B�z� b�r dava sürec� bekl�yor olab�l�r, vazgeçmeyel�m!

İşverenin Haklı Fesih Sebepleri Nelerdir?

Ÿ   İşverene karşı veya işyerinde bir suç işlersek, 

Ÿ  İzin almadan art arda 2 gün veya bir ayda 3 iş günü işe 
gelmezsek, 

Ÿ   Doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar içine girersek

Bu g�b� nedenlerle İşveren, �ş sözleşmem�z� süren�n b�t�m�nden 
önce veya b�ld�r�m süres�n� beklemeden feshedeb�l�r.

Ÿ  Kendi kusurumuzla düştüğümüz durum sonucu 3 gün art arda 
veya b�r ayda 5 �ş günü �şe devam etmezsek,
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Ücret Ne Zaman Ödenir? 

Ücret�n ödenmemes� ya da geç ödenmes� sonrası İş Kanunu 34. 
maddes� uyarınca çalışmama hakkı vardır.

Çalışanın ücret�nden kes�lerek ödenen gel�r verg�s�n�n b�r kısmı 
Asgar� Geç�m İnd�r�m� adı altında çalışana �ade ed�l�r.Bu meblağ 
k�ş�n�n meden� hal�ne göre bel�rlen�r ve net maaşa eklenerek 
öden�r.

Çalışanın ücretler�, çalışılan ay doldurulduktan sonra, tak�p eden 
ay �ç�nde en geç 20 gün �ç�nde öden�r.

İkramiye ve Primler Kazanılmış Hak mıdır?

Ücret dışında yol, yemek, erzak, �kram�ye, pr�m g�b� b�r kısım 
haklar da vardır ve bu haklar �ş sözleşmes�nde sayılmalıdır.

İş sözleşmes�nde sayılmamış olsa b�le herhang� b�r sosyal hak, 
düzenl� olarak 3 defa ver�ld�ğ�nde yerleş�k uygulama hal�n� alır ve 
kazanılmış hak sayılır.

Ü
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Fazla Mesai Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Haftalık 45 saat� aşan fazla mesa�de, fazladan çalışılan her saat 
�ç�n normal mesa� saat� ücret�n�n %50 fazlası ücret ödenmel�d�r. İş 
sözleşmes� gereğ� haftalık çalışma süres� 45 saatten az olan 
k�ş�ler �ç�n, 45 saate kadar yapılan çalışmaya fazla mesa� değ�l, 
fazla sürel� çalışma den�r. Fazla mesa�, normal mesa� saat� 
ücret�n�n %50, fazla sürel� çalışma �se %25 fazlası olarak 
hesaplanır.

Haftalık çalışma süres� ara d�nlenmeler har�ç, en fazla 45 saatt�r. 
45 saat�n üzer� tüm çalışma fazla mesa� sayılır. Fazla mesa� 
süres� yıllık 270 saat� aşamaz.

Resmi Tatillerde Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ÿ Fazla mesa� �ç�n ücret yer�ne �z�n de talep ed�leb�l�r; ancak bu 
�z�n hakkı 6 ay �çer�s�nde kullanılmalıdır.

Ÿ Resm� tat�l günler�nde yapılan mesa� �ç�nse normal mesa� 
ücret�n�n %100 fazlası ödeme yapılır.

Ÿ Fazladan yapılan çalışma �z�n olarak talep ed�l�rken de %25, 
%50 ve %100 hesabı geçerl�d�r.
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Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?

Agİ �şç�n�n ücret�nden kes�lerek devlete ödenen gel�r verg�s�n�n b�r 
kısmının �şç�ye �ade ed�lmes�d�r. Net ücret�m�z hesaplanırken AGİ 
eklenerek hesaplanmaz. Meden� durum değ�ş�kl�ğ�, çocuk sah�b� 
olma g�b� durumlarda AGİ m�ktarı değ�şkenl�k göstermekted�r. 
Meden� durum ve çocuk sah�b� olma durumunuzda değ�ş�kl�k 
olduğunda bu durumları �şveren�n�ze b�ld�rerek AGİ' n�zde gerekl� 
�y�leşt�rmeler�n yapılmasını sağlayab�l�rs�n�z. B�rçok �şveren AGİ 
ücret�n� maaşa ek olarak vermemekte maaşın �çer�s�ne dah�l 
ederek bu ücret� kend�s� almaktadır. İş sözleşmes� uygularken 
ücrete AGİ' n�n dah�l olup olmadığı hususunu �şveren �le 
görüşünüz bu konuda anlaşmaya varınız. AGİ kanunlarla 
belr�lenm�ş b�r haktır ve �şveren �n�s�yat�finde değ�ld�r.
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İşten Ayrılma Nedir?
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İşç�n�n haklı b�r sebeple �ş sözleşmes�n� tek taraflı sona 
erd�rmes�d�r. (İş Kanunu m.24) SGK pr�mler�n�n ödenmemes� ya 
da geç ödenmes�, geçerl� sebep olmaksızın ücret�n 20 günden 
uzun süre ödenmemes�, fazla mesa� ve tat�l mesa� ücretler�n�n 
ödenmemes�, hakaret, c�nsel tac�z, darp, mobb�ng, vb.

İşten çıkarma �se �şveren�n haklı b�r sebeple �ş sözleşmes�n� tek 
taraflı sona erd�rmes�d�r.   (İş Kanunu m.25) İz�n almadan art arda 
2 gün �şe gelmemek, b�r ay �ç�nde toplam 3 gün �şe gelmemek, 
�şverene ya da mesa� arkadaşına ya da �ş yer�ne karşı b�r suç 
�şlemek, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışta bulunmak, 
vb. 

İş akd�n�n fesh�, tıpkı �ş sözleşmes� g�b� mutlaka YAZILI olmalıdır. 
İşveren�n sözlü beyanı �ş akd�n�n fesh� �ç�n yeterl� değ�ld�r.
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İşe İade Talebi ve Davası Nedir?
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İşveren�n �şten çıkarma gerekçes�n�n haksız olduğunu düşünen �şç� 
30 gün �ç�nde �şe �ade davası açab�l�r. İşe �ade davası açmak 
�ç�n;bel�rs�z sürel� b�r �ş sözleşmes�n�n bulunması, �şyer�nde en az 6 
ay çalışmış olmak ve �şyer�nde en az 30 �şç�n�n çalışıyor olması 
gerek�r.

İşten çıkartmanın haklılığını �spat edemeyen �şveren,�şe �ade 
davasını kaybeder ve �şç�s�ne boşta geçen süre �ç�n de tazm�nat 
öder. (Boşta geçen süre tazm�natı en fazla 4 aylık alacaktır.)

İşe �ade davasını kazanan �şç�, mahkeme kararına rağmen y�ne de 
�şe başlatılmazsa, 4 �le 8 aylık ücret� arası tazm�nat almaya hak 
kazanır.(�şe başlatmama tazm�natı 4-8 ay)

İş sözleşmes� send�kal nedenle feshed�lm�şse �şç� leh�ne 12 ay 
send�kal tazm�nata hükmed�l�r.

(01.01.2018 tar�h�nden sonra önce arabulucuya başvurulması 
zorunludur. D�rekt dava açılamaz.)
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İşsizlik Hakları Nedir?
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S�gortalı çalışanların �şten çıkarılmaları �le �şs�zl�k fonundan 
faydalanma hakkıdır. Bu hakkı kullanab�lmek �ç�n fes�hten 
sonrak� 30 gün �ç�nde İŞKUR’a başvurulması gerekmekted�r.

Kend� �stek ve kusuru dışında �ş�n� kaybeden, son 120 gün �ç�nde 
pr�m ödeyerek sürekl� çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl �ç�nde en 
az 600 gün süre �le �şs�zl�k s�gortası pr�m� ödem�ş olanlar, başvuru 
yapab�l�r.

İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

600 gün s�gortalı çalışıp pr�m� ödenen �şç� 180 gün, 900 gün 
s�gortalı çalışıp pr�m� ödenen �şç� 240 gün, 1080 gün s�gortalı 
çalışıp pr�m� ödenen �şç� 300 gün süre �şs�zl�k maaşı alab�l�r.
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İşten Atıldıktan Sonra İşvereni İşkur’a Şikayet Kaldırıldı

T

A

Z

M

İ

N

A

T

L

A

R

Daha önce Çalışma ve İş Kurumu �l müdürlükler� personel�n�n “�ş 
sözleşmes� fi�len sona eren �şç�ler�n” kanundan, �ş ve toplu �ş 
sözleşmes�nden doğan b�reysel alacaklarına �l�şk�n ş�kayetler� 
�nceleme yetk�s� kaldırıldı. Bu duum �ş sözleşmes� sona eren 
�şç�ler�n �ş sözleşmes� sona erd�kten sonra �şveren� SGK nezd�nde 
ş�kayet etmes�n� sona erd�rd�. İş akd� sona eren �şç� mühend�s artık 
SGK’ya ş�kayette bulunamayacak. 

İş sözleşmes� devam eden �şç�ler bakımından ÇSGB �ş 
müfett�şler�n el�yle denet�m ve teft�ş yetk�s� devam edecekt�r. İş 
sözleşmes� fi�len sona eren �şç�ler �se 01.01.2018 tar�h� �t�bar�yle 
sadece doğrudan arabulucuya başvurab�lecekt�r.
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Kıdem Tazminatı Nedir?
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En az 1 yıllık kıdem� olan �şç�n�n haksız şek�lde �şten çıkartılması 
�le kazanacağı tazm�nat hakkıdır. 

İşç�n�n son maaş tutarı, çalıştığı yıl sayısı kadar defa kend�s�ne 
ödenerek kıdem tazm�natı hakkı karşılanır. Tazm�nat hesabında 
yol, yemek, �kram�ye g�b� haklar da brüt tutarları �le son maaş 
hesabına dah�l ed�l�r. 

Kıdem tazm�natının da b�r üst sınırı vardır. Son maaşın brüt tutarı 
tavan Ücret� aşıyorsa, kıdem tazm�natı bu tavan ücret üzer�nden 
hesaplanır. 

2018 yılı 2. dönem kıdem tazm�natı tavan ücret: 5.434,42 TL

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar süres�; �şten ayrılma ve �şten çıkarılma durumunda tarafların 
�ş �l�şk�s�n� sürdürmeler� gereken asgar� süred�r. Taraflardan b�r� 
(�şç� ya da �şveren) �hbar şartlarını sağlamadan ve haksız şek�lde 
�ş akd�n� sonlandırırsa, d�ğer tarafa ödemek zorunda olduğu 
tazm�nat �hbar tazm�natı olarak �s�mlend�r�l�r. D�ğer tazm�natlardan 
farklı olarak �hbar tazm�natı �şveren �ç�n de b�r haktır.

Ÿ 36 Ay ve üzeri (8 hafta ücreti)

İhbar tazm�natı, �hbar süres� kadardır. Kanuna göre;

Ÿ 18 ile 36 Ay arası (6 hafta ücreti)

Ÿ 6 Ay çalışma (2 hafta ücreti)
Ÿ 6 ile 18 Ay arası (4 hafta ücreti)

2019 yılı 1. dönem kıdem tazm�natı tavan ücret: 6.017,60 TL

2018 yılı 1. dönem kıdem tazm�natı tavan ücret: 5.001,76 TL
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Kötü Niyet Tazminatı Nedir?
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�ş sözleşmes�n�n �şveren tarafından kötü n�yetl� olarak 
feshed�lmes�n�n hukuksal yaptırımıdır. İhbar tazm�natının 3 katı 
olarak hesap ed�l�r. İşyer�nde 30 k�ş�den veya daha fazla �şç� 
çalışan �şyerler�ndek� en az 6 aylık kıdem� olan �şç�ler, kötü n�yet 
tazm�natından yararlanamazlar. 

Diğer Özlük Hakkı Alacakları Nelerdir?

İş akd�n�n taraflardan b�r� el�yle fesh� �le ödenmem�ş ücret, asgar� 
geç�m �nd�r�m�, �kram�ye, pr�m, yol ve yemek ücretler�, 
kullanılmamış �z�n, tat�l mesa�ler�,fazla çalışma, fazla mesa� 
ücretler� g�b� alacaklar da talep ed�leb�l�r.
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Hak Düşürücü Süreler Nelerdir?

Kıdem Tazm�natı, 5 yıllık dava süres� �ç�nde talep ed�lmel�d�r. 
(01.01.2018 tar�h�nden sonra önce arabulucuya başvurulması 
zorunludur.)

İhbar Tazm�natı, yıllık ücretl� �z�n, mesa�, ücret, vs parasal haklar 
5 yıllık dava süres� �ç�nde talep ed�lmel�d�r. (01.01.2018 
tar�h�nden sonra, önce arabulucuya başvurulması zorunludur.)

İşe �ade davası, 30 günlük süre �ç�nde açılmalıdır. (01.01.2018 
tar�h�nden sonra önce arabulucuya başvurulması zorunludur.)

İşten ayrılan ya da çıkartılan k�ş�,eks�k yatan SGK pr�mler� �ç�n 5 
yıl �ç�nde �şverene dava açarak SGK pr�mler�n� tamamlatab�l�r. 
(01.01.2018 tar�h�nden sonra önce arabulucuya başvurulması 
zorunludur.) 

İşs�zl�k maaşına, 30 günlük süres�nde başvurulmalıdır.
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Yıllık İzin Nedir?

Deneme süres� de dah�l en az 1 yıl çalışma sonrası Yıllık İz�n 
Hakkı elde ed�l�r.

Her �k� tarafın da kabul etmes� ya da sözleşmede yazması hal�nde
ücrets�z �z�n mümkündür.

Yıllık İzin Süreleri Ne Kadardır?

Ÿ  1 ile 5 yıl arası kıdem : 14 GÜN
Ÿ  5 ile 15 yıl arası kıdem : 20 GÜN
Ÿ  15 yıl ve üzeri kıdem : 26 GÜN

Aynı �şverenl�kte olmak şartıyla, aynı �şyer�nde ya da farklı 
�şyerler�ndek�

yıllık �z�n hakkına sah�pt�r.
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Hamilelik İzni Ne Kadardır?

Ham�le kadın �sterse, doktor raporu �le doğumdan öncek� 3 
haftaya dek çalışab�l�r. Bu çalışma süres� 16 haftayı 
tamamlayacak şek�lde doğum sonrasına ekleneb�l�r. 

Bu �z�n süreler� doktor raporuyla uzatılab�l�r. Doktor raporu �le 
uzatılan �z�nler�n ücret� öden�r, şayet �şveren ödemezse SGK bu 
ücretler� öder. 

Ham�lel�k süres�nce per�yod�k sağlık muayenes� �ç�n �z�n alma 
hakkı vardır. Ayrıca ham�le kadının sağlığına elver�şl� �şte 
çalıştırılmayı talep hakkı vardır.

Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 
toplam 16 hafta ham�lel�k �z�n hakkı var.
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Süt İzni Ne Kadardır?

Bu süren�n hang� saatler arasında ve kaç defa olacak şek�lde 
kullanılacağını çalışan anne bel�rler. 

Anneler�n 1,5 yaşından küçük çocuklarını emz�rmeler� �ç�n günde 
toplam 1,5 saatl�k �z�n hakkı vardır. 

Süt / Emz�rme �zn� mesa�den sayılır. İzn�n kullanıldığı süreye 
karşılık �şç�nden fazla mesa� yapması talep ed�lemez, ücretten 
kes�nt� yapılamaz.

Çalışan anne �sterse bu süreler� toplu olarak ve haftanın bell� b�r 
günü h�ç �şe gelmeyecek şek�lde de kullanab�l�r. 
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İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği İçin Neler Yapabiliriz ?

Ÿ  Fakat bu yükümlülüğün işverene verilmesi 
çalışanı kurtarmaz. Çalışanlar da kend�ler�n�n 
ve mesa� arkadaşlarının sağlık ve güvenl�ğ� 
�ç�n asgar� tedb�rler� almak zorundadır. 

Ÿ  İşveren, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği 
�ç�n her türlü tedb�r� almakla yükümlüdür.

Ÿ  Şant�ye şefl�ğ�, proje müdürlüğü, da�m� 
nezaretç�l�k, �ş güvenl�ğ� uzmanlığı g�b� 
konumlarda çalışanların bu konuda ayrıca 
görev ve sorumluluğu vardır. 

Ÿ  İşyerinde alınması istediğiniz tedbirlere dair 
talepler� yazılı olarak �şverene b�ld�rmek daha 
sonra �spat aracı olarak hukuksal 
sorumluluktan kurtulmada yardımcı olacaktır.

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Yasası uyarınca; �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ� �le �lg�l� c�dd� b�r tehd�t söz konusu �se bu tehl�ke ortadan 
kalkana dek çalışmamak haktır.

İşveren kend�s�ne yapılan yazılı b�ld�r�me ya da çalışmaktan 
kaçınma hakkı kullanılmak suret�yle �ş� yapmamaya rağmen �şç� 
sağlığı ve �ş güvenl�ğ� konusundak� tehd�d� g�derm�yorsa; çalışan 
(�şç�)  �ş sözleşmes�n� tek taraflı olarak feshedeb�l�r. Bu fes�h 
geçerl� b�r sebebe dayanan, haklı b�r fes�ht�r.
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Çalışma Koşulları Değiştiğinde Haklarımız Nelerdir?

İş�n mah�yet�nde meydana gelecek esaslı değ�ş�kl�ğ� kabul etmek 
zorunda değ�l�z. Yapılacak esaslı değ�ş�kl�ğe �t�razımızı 6 gün 
�ç�nde yazılı olarak �şverene b�ld�rmem�z hal�nde söz konusu 
değ�ş�kl�k uygulanamaz.

İşyer�n�n makul olmayan şek�lde taşınması,�ş�n yapılma koşulları, 
�ş tanımı, ücret ve d�ğer sosyal haklarda değ�ş�kl�kler g�b� esaslı �ş 
değ�ş�kl�kler� �şveren tarafından çalışanlarına önceden 
b�ld�r�lmel�d�r.

Mobbing Nedir?

Aşağılama, renc�de etme, yok sayma, keyfi şek�lde görev ve 
görev yer� değ�ş�kl�kler�, yetk� kısıtlama, olumsuz fiz�k� koşul 
değ�ş�kl�kler�, aşırı �ş yükü, b�lg� ve belge g�zleme, vb.

İşyer�ndek� s�stemat�k, devamlı, kasıtlı; yıldırma ve �şten 
uzaklaştırma amaçlı ; k�ş�l�ğ�m�ze, mesleğ�m�ze, sağlığımıza 
yönelen ; zarar doğuran her tür davranıştır.
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Arabuluculuk Nedir? 

Hangi Davalarda Arabulucuya Gitmek Zorunludur?

 

 

İşç� olarak çalışan har�ta mühend�s�; kıdem tazm�natı, �hbar 
tazm�natı, kötü n�yet tazm�natı, eş�tl�ğe aykırılık tazm�natı, 
send�kal tazm�nat, mobb�ng tazm�natı, ücret, pr�m, �kram�ye, fazla 
mesa� ücret�, yıllık �z�n ücret�, hafta tat�l� ücret�, ulusal bayram ve 
genel tat�l ücret� ve benzer� �şç�l�k alacaklarınınsöz konusu olması 
hal�nde arabulucuya g�tmek zorundadır. İşç� har�ta mühend�s� bu 
alacaklarının tahs�l� �ç�n şayet önce arabulucuya başvurmazsa 
d�rekt dava açamayacak.

Arabulucuya başvuru zorunluluğu 01.01.2018 tar�h�nden sonra 
başlayacaktır. Bu tar�hten önce ortaya çıkacak alacak ve d�ğer �ş 
davalarında arabulucuya başvuru zorunluluğu olmayıp, d�rekt 
dava açılab�lecekt�r. 01.01.2018 tar�h�nden sonra açılacak 
davalarda arabuluculuk zorunludur. Arabuluculuk hükümler� 
devam eden davaları etk�lemeyecek, halen �ş mahkemeler�nde, 
�st�nafta veya Yargıtay’da olan davalarda arabuluculuk hükümler� 
uygulanmayacaktır.

Kanunla get�r�len en öneml� değ�ş�kl�klerden b�r�n� oluşturan 
zorunlu arabuluculuk; �ş hukuku uyuşmazlıklarının öneml� b�r 
bölümünde, dava açılmadan önce arabulucuya başvurma 
zorunluluğu get�rmekted�r.

İşç� har�ta mühend�s�n�n maruz kaldığı �ş kazası veya meslek 
hastalığından kaynaklanan madd� veya manev� tazm�nat davaları 
�le bunlarla �lg�l� tesp�t, �t�raz ve rücu davaları arabuluculuk 
kapsamı dışındadır. Bu sayılan davalarda d�rekt dava açılab�l�r.
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İşten Ayrılan/Atılan İşçi Mühendis 

Ne Kadar Süre İçerisinde Arabulucuya Başvurmalıdır? 

Arabulucu Kararını Ne Kadar Sürede Verecektir?

İşç� mühend�s �ş akd�n�n haksız olarak feshed�ld�ğ�n� �ler� 
sürmekte ve tekrar �ş�ne dönme taleb� varsa, �ş akd�n�n 
feshed�ld�ğ�n�n kend�s�ne tebl�ğ�nden �t�baren 30 gün �ç�nde �şe 
�ade taleb�yle arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabulucu 
ataması yapıldıktan sonra üç hafta �çer�s�nde karar vermel�d�r. 
(Bu süre zorunlu hallerde en fazla b�r hafta süreyle uzatılab�l�r.) 
Arabuluculuk faal�yet� sonunda �şç� ve �şveren tarafının �şe �ade 
konusunda anlaşmaya varamamaları hal�nde, arabulucu 
tarafından anlaşmama tutanağı düzenlen�r. İşç� mühend�s bu 
tutanağın düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren �k� hafta �ç�nde �ş 
mahkemes�nde dava açılab�l�r. 

Arabulucu görüşmeler� sonunda anlaşmaya varılamaması 
hal�nde arabulucu tutanak düzenleyecek ve mahkeme başvuru 
d�lekçes�n�n ek�ne arabulucu tutanağı eklenecekt�r. Bu tutanak 
dava şartı olup tutanak dava d�lekçes�ne eklenmezse dava 
redded�lecekt�r.
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Arabulucuya Nasıl Başvurulacak? 

İşç� har�ta mühend�s� dava açar g�b� 
önce arabulucuya başvuracaktır. 
Akab�nde arabulucu tarafları uzlaşmak 
üzere toplantıya çağıracaktır. 
Toplantıya katılmak zorunlu değ�ld�r 
ancak �şç� har�ta mühend�s�/ avukatı 
veya �şveren/avukatı toplantıya 
katılmazsa arabulucuk faal�yet� sona 
erer.
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Arabulucu Toplantıya Çağırır ve Gitmezsek Ne Olur?

Her �k� tarafın da �lk toplantıya katılmaması sebeb�yle sona
eren arabuluculuk faal�yet� üzer�ne açılacak davalarda tarafların
yaptıkları yargılama g�derler� kend� üzerler�nde bırakılacaktır.

İşç� mühend�s arabuculuk sürec�ne katılmazsa; bu durum �şç� 
har�ta mühend�s�n�n alacak haklarını öldürmez. İşç� har�ta 
mühend�s� alacaklarının tahs�l� �ç�n İş Mahkemes�’nde dava 
açab�l�r ancak açtığı davada kısmen veya tamamen haklı çıksa 
b�le yargılama g�derler�n� karşı tarafdan tahs�l edemez. Bu 
masraflardan kend�s� sorumlu tutulur.

İşveren arabuculuk sürec�ne katılmazsa; İşç� mühend�s�n açtığı 
davada �şveren kısmen veya tamamen haklı çıksa b�le tüm dava 
masraflarını kend�s� ödeyecek, �şveren kend�s�n� b�r avukatla 
tems�l ett�r�yorsa �şveren leh�ne vekalet ücret�ne 
hükmed�lmeyecekt�r.
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Tazminat Ve Diğer Dava Hakları İçin Zaman Aşımı Süreleri Ne Kadar ?

İş sözleşmes�nden kaynaklanmak kaydıyla, hang� kanuna tab� 
olursa olsun, yıllık �z�n ücret�, kıdem tazm�natı, �ş sözleşmes�n�n 
b�ld�r�m şartına uyulmaksızın fesh�nden kaynaklanan tazm�nat 
(�hbar tazm�natı), kötü n�yet tazm�natı ve �ş sözleşmes�n�n eş�t 
davranma �lkes�ne uyulmaksızın fesh�nden kaynaklanan 
tazm�nat �ç�n zaman aşımı süres� 25.10.2017 tar�h�nden �t�baren 
BEŞ yıl olarak bel�rlenm�şt�r. Daha önce on yıl olan kıdem 
tazm�natı ve kullanılmayan yıllık ücretl� �z�n tazm�natı zaman 
aşımı süres� BEŞ yıla düşürülmüş oldu.
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Beş Yıllık Süre Ne Zaman Uygulanmaya Başlayacak?

25.10.2017 tar�h� ve sonrasında meydana gelen �ş akd� 
fes�hler�nde bu süre baz alınacaktır. 25.10.2017 tar�h�nden önce 
meydana gelen �ş akd� fes�hler�nde esk� zaman aşımı süreler� 
�şlemeye devam edecekt�r. Bu süreden önce başlamış olan 
zaman aşımı süreler� �se öncek� hal� �le �şlemeye devam edecek 
fakat, zamanaşımı süres�n�n henüz dolmamış kısmı, 5 seneden 
uzun olması hal�nde, 5 yıllık süre �le sınırlı kalacaktır.

5
YIL
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OHAL İşçinin İhbar, Kıdem Tazminatı ve Diğer Özlük Haklarını Etkiler Mi?

OHAL gerekçes�yle �şç�n�n başta İş Kanunu olmak üzere, Sosyal 
S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu, İş Sağlığı ve 
Güvenl�ğ� Kanunu, Send�kalar ve Toplu Sözleşme Kanunu, İşs�zl�k 
S�gortası Kanunu g�b� �şç�ler�n haklarının düzenlend�ğ� d�ğer 
kanunların kapsamındak� h�çb�r hakkı . OHAL KISITLANAMAZ
Kanunu'nda veya herhang� b�r kanunda buna da�r b�r sınırlandırma 
yetk�s� �kt�dara ver�lmem�şt�r. Özetle; �şç�ler�n haklarının yer aldığı 
kanunlardak� haklar OHAL ‘ de herhang� b�r kısıtlamaya tab� 
değ�ld�r aynen devam etmekted�r. 
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OHAL Gerekçesiyle Yıllık Ücretli İzin Hakkı İptal Edilebilir Mi?

Hayır ed�lemez. Yıllık ücretl� �z�n hakkı yukarıdak� soruda detaylıca 
anlatıldığı üzere İş Kanunu'nda düzenlenm�ş b�r hak olduğundan 
�şveren veya �kt�dar OHAL gerekçes�yle yıllık ücretl� �z�n hakkının 
kullanımını kısıtlayamaz.

OHAL'de Fazla Mesai Yapmak Zorunlu Mu?

Hayır değ�l. 2017 yılı Ağustos ayına kadar �şveren her yılın 
başında �şç�den fazla mesa� yapmayı kabul ett�ğ�ne da�r yazılı rıza 
beyanı almak zorundaydı. Ancak geçt�ğ�m�z yıl mevzuatta yapılan 
değ�ş�kl�k �le �şveren�n her yılın başında �şç�den fazla mesa� 
yapmayı kabul ett�ğ�ne da�r yazılı yazılı beyan alması zorunluluğu 
kaldırıldı. Bunun yer�ne b�r defa alınması yeterl� kabul ed�lecek. 
Ancak unutmamak gerek�r k� fazla mesa� �ç�n verd�ğ�n�z onayı b�r 
ay önceden b�ld�rmek koşuluyla ger� alab�l�rs�n�z.
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OHAL’ de İşten Çıkma ve Çıkarılma Yasak mıdır?

Bunun dışında �şveren �se sadece �şç�n�n “ahlak ve �y�n�yet 
kurallarına aykırı haller�” veya “sağlık sebepler�yle” �ş�ne son 
vereb�lecek. Bunun dışındak� b�r nedenle �şveren �şç� çıkarmak 
�sterse, ve Val�l�kçe OHAL Kanunu'nun 9.maddes�ndek� 
tedb�rlerden olan �şten çıkarmaya �l�şk�n tedb�r alınmasına karar 
ver�lm�ş �se �şveren önce bu taleb� val�l�ğe �letmel� ve onay almalı. 
Val�l�k �şveren�n taleb�n�n üç aya kadar erteleme hak ve yetk�s�ne 
sah�p. Bu süre azam� süre olup tekrar uzatılması mümkün değ�ld�r. 
Bu süren�n sonunda �şveren �şç�n�n �ş akd�n�n ahlak ve �y�n�yet 
kurallarına aykırılık veya sağlık sebepler� nedenler� dışında 
�sted�ğ� g�b� feshedeb�lecekt�r. Özetle; s�z �şten ayrılmak 
�sted�ğ�n�zde OHAL'�n buna b�r engel� yoktur. Ancak �şveren s�z�n �ş 
akd�n�z� feshetmek �sted�ğ�nde bunun �ç�n haklı b�r neden� 
olmalıdır. Aks� durumda -eğer Val�l�k OHAL kapsamında tedb�r 
kararı aldıysa- Val�l�k'ten yazılı onay almalıdır. Ancak şunu 
unutmamak gerek�r k� Val�l�k yazılı onay vermese b�le bu durum en 
fazla üç ay devam edecekt�r. 
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Doğru değ�l. OHAL'de alınab�lecek 
tedb�rler OHAL Kanunu'nun 11. 
maddes�nde tek tek sayılmıştır. Buradak� 
tedb�rler arasında �şç� çıkarmanın yasak 
olduğuna da�r doğrudan b�r hüküm 
bulunmamaktadır sadece bel�rl� 
sınırlamalar get�r�lm�şt�r. Herhang� b�r 
sınırlamanın olduğu haller şunlar: Eğer 
kend�n�z �st�fa edersen�z, emekl�l�k 
sebeb�yle �şten ayrılırsanız, bel�rl� sürel� 
sözleşmeyle çalışıyorsanız ve süre 
dolduysa sözleşmen�z sona erecekt�r. 
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Getirilmek İstenen Kıdem Tazminatı Fonu Nedir?

Kıdem tazm�natı fonunda, kıdem tazm�natının kanunda bel�rt�len 
şartlarda ödenmes� yolu kaldırılarak b�r fon oluşturulması ve 
tazm�natların bu fona aktarılması ve devlet tarafından ödenmes� 
düzenlemes� get�r�lmek �stenmekted�r. Mevcut s�stemde kıdem 
tazm�natı şu 7 halde alınab�l�yor: Emekl�l�k, erkekler�n askere 
g�tmes�, kadınların evlenmes�, �ster kadın �ster erkek olsun 15 yılı 
doldurmuş olması, �şveren�n haksız fesh�, �şç�n�n haklı �st�fası ve 
ölüm. Fon �le b�rl�kte bu 7 hal kalkıyor yer�ne 2.5 hal gel�yor.

Aşağıdak� 2.5 halde sadece fondan para alacağız:

Ÿ   Ölüm halinde geride kalan mirasçılara tamamı
Ÿ   Emeklilik halinde tamamı
  2.5 – 10 yıl fonda kalındığı takt�rde eğer ev veya araba almak
    �stersen�z fonda b�r�ken meblağın yarısı

Mevcut s�stemde; 12 aylık çalışmaya, 30 günlük ücret öden�yor.
Ödeme son brüt maaş üzer�nden yapılıyor. Yan� %8.33. Fon �le 
b�rl�kte; şu anda tasarıda yüzde 3-4-5 seçeneğ� var.
%3 olursa 10 gün, %4 olursa 12 gün ve %5 olursa fona 15 günlük
ücret kıdem tazm�natı olarak aktarılacak. Bu ücret her yılın 
sonunda son maaşımız üzer�nden ödenecek.
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Odamızda Avukat Var!

Çalışma yaşamı �çer�s�nde karşımıza çıkacak b�r çok sorun 
mevcuttur. Bunların en çok karşılaşılanlarını hep b�rl�kte bu 
k�tapçıkta ele aldık. Ps�koloj�k , fiz�ksel ve z�h�nsel olarak emek 
harcadığımız, hayatımızın c�dd� b�r bölümünü kaplayan �ş 
ortamlarımız b�zler� herhang� b�r şek�lde tehl�keye atacak, rahatsız 
edecek ortamlar olamamalıdır.  Karşılaşılan sorunlarla b�rl�kte 
mücadele ederek ve örgütlenerek bu sorunları çok daha rahatlıkla 
aşacağımızdan em�n�z. B�zler HKMO Ankara Şubes� olarak 
şubem�ze bağlı üyeler�m�ze çalışma yaşamında karşılaşacakları 
sorunlar �ç�n şube avukatlarımız aracılığı �le ücrets�z olarak  
destek vermektey�z. Üyeler�m�z�n çalışma yaşamlarında 
karşılaşacakları sorunlar karşısında Şube yönet�m� olarak 
üyeler�m�z�n yanındayız ve onlara her türlü desteğ� vermeye 
hazırız.

Unutumayın! Harita Mühendisleri'nin hakları var !
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