
ÇALIŞMA MEVZUATI 
İLE İLGİLİ BİLGİLER
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ANAYASA,  

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

YASALAR, 

TÜZÜKLER,   

YÖNETMELİKLER,   

TEBLİĞLER

STANDARTLAR 

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Madde 2



Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin 
bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, 
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun 
refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 
bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve 
sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî 
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Madde 5

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve 
geliştirme hakkına sahiptir.

Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin 
vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve 
tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye 
tâbi tutulamaz.

Madde 17



Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Madde 18

Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 
çalıştırılamaz.

Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar 
çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

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

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Madde 50



Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir.

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı 
içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde 
tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek 
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet 
vermesini düzenler.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Madde 56

Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve 
teşkilatı kurar.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Madde 60



4857 İş Kanunu İSG ile ilgili maddeler…

Geçerli nedenler nelerdir?

1- İşverenden kaynaklanan geçerli nedenler:

- İşletmeden kaynaklanan nedenler,

- İş yerinden kaynaklanan nedenler,

- İşin gereklerinden kaynaklanan nedenler,

• Ekonomik nedenler

• Verimlilik ve rekabet gerekleri

• teknolojik değişiklikler



2- İşçiden kaynaklanan nedenler

A- İşçinin Yetersizliği

- Hastalığı

- Yaşlılığı

- Emekliliği

- Mesleki Yetersizliği

B- İşçinin Davranışları

- İşçinin geçimsizliği

- İşe sık sık geç gelmesi

- Görevini yerine getirmedeki yetersizliği

Fesih usulü nasıl olmalıdır?

• Fesih yazılı yapılmak zorundadır

• Fesih nedeni açık şekilde yazılmalıdır

• İşçinin davranışlarından dolayı sözleşmenin feshinde 

muhakkak işçinin yazılı savunması istenmelidir.



İşverenin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı

MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı 

hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim 

süresini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından 

yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya 

sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın

ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla 

sürmesi.

İşverenin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte 

olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık 

Kurulunca saptanması durumunda.

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, 

doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini 

bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma 

süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta 

aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 

74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş 

sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler 

için ücret işlemez.



İşverenin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı 

noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde 

bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, 

yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek 

işçinin işvereni yanıltması.

İşverenin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve 

namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda 

bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız 

ihbar ve isnatlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.



İşverenin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut 

işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı 

hareket etmesi.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, 

işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa 

uymayan davranışlarda bulunması.

İşverenin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve 

cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe 

dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa 

herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç 

işgünü işine devam etmemesi.



İşverenin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine 

hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

İşverenin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı

ı) İşçinin 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.



İşverenin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı

III- Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan 

zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde 
devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

İçerik │Genel konular
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ÇALIŞANIN GÖRÜŞELERİNİN ALINMASI…

• Çalışanlar işyeri sağlık ve güvenliği ile ilgili risk 

konularında işveren tarafından bilgilendirilmelidir.

• Çalışanlardan bu konularda görüş ve öneri alınacak 

ve bu toplantılara katılmaları sağlanmalıdır..

ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

• (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar 

kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene 

başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin 

alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen 

toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu 

tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine 

yazılı olarak bildirilir.

• (2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi 

hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan 

kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki 

ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer 

hakları saklıdır.



Malûl sayılma

MADDE 25- (Değişik: 17/4/2008-5754/13 md.) 

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen 

sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun 

düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi 

sonucu, sigortalılar çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek 

hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, 

vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü 

kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl

sayılır. 

İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK VE 

ANALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR 

a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği 

verilmesi.

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir 

bağlanması.

d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

f) Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı 

olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği 

verilir.



GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından 
istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan 
sigortalıya her gün için,

b) Sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş 
göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 
bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması 
şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün 
için,

ÇALIŞAN HAK  VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ



Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu 
konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya 
yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini 
tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar 
doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, 
taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun 
şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru 
olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve 
değiştirmemek.

Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru 
kullanmak ve korumak.

İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda 
sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile 
karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik 
gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal 
haber vermek.

Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık 
ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve 
çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren 
ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak

ÇALIŞANLARIN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1

2
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4
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6
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6331 İSG Kanunu

ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve 

işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin

ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer 

çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle 

yükümlüdür.



6331 İSG Kanunu

ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma 

ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde 

kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak 

kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

6331 İSG Kanunu

ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru 

kullanmak ve korumak.



6331 İSG Kanunu

ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda 

sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile 

karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik 

gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber 

vermek.

6331 İSG Kanunu

ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen 

noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, 

işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.



6331 İSG Kanunu
ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için 

işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

İçerik │Genel konular
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İş kazası sonucunda :

- İş kazasından dolayı gelir almak için işçi veya hak sahipleri (eş, 

çocuk, anne – baba) SGK ya başvurabilir. (5 yıl içinde)

- SGK tarafından karşılanmayan zararlar, için işçi ve işçinin 

yakınları işverene karşı tazminat davası açabilir(10 yıl).

İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI 

VUKUUNDA AÇILAN DAVALAR

• A- Ceza davası

• B- Tazminat Davaları

– Maddi tazminat

– Manevi tazminat

• C- SGK’nun rücu davası

• D- İdari Para Cezası



CEZA DAVASI

• Ceza davasında kişinin cezalandırılabilmesi için bir SUÇUN 

OLUŞMASI gerekmektedir.

• Sorumluluktan bahsedilebilmesi için, aynı zamanda bir   

ZARARIN OLUŞMASI gerekmektedir.

CEZA YARGILAMASINDA TANIMLAR

• Suçun BİLEREK ve SONUCU İSTENEREK işlenmesine KASIT

denmektedir.

• Suçun  bilerek fakat sonucu istenmeden işlenmesi haline 

TAKSİRLİ SUÇ denmektedir.



5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

1- TAKSİRLE YARALAMA (mad. 89)

Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya

da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç

aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile

cezalandırılır.

MADDE: 85

TAKSİRLE ÖLDÜRME

(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, üç yıldan altı yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla
kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin
yaralanmasına neden olmuş ise, kişi üç yıldan onbeş yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



5510 Genel Sağlık Sigortası Kanunu ilgili 
maddeler…

İŞVERENE RÜCU (MAD.21) 

İşverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği

mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, kurumca

sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride

yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk

peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden

isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir.

İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.



SGK NIN RÜCU EDEBİLMESİ İÇİN

İş kazasının

1- işverenin kastı 

2- iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı bir davranışı

3- Suç sayılabilir bir hareketinden kaynaklanması gerekir.

ÖLEN SİGORTALIYA VE HAK SAHİPLERİNE RÜCU 

EDİLEMEZ!

Ayrıca, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, bu

Kanun uyarınca hak sahiplerine bağlanacak gelir ve verilecek

ödenekler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana

gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine veya iş kazası sonucu

ölen kusurlu sigortalının hak sahiplerine, Kurumca rücû edilmez.



İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINA 3. KİŞİNİN 

KUSURU NEDEN OLMUŞSA

İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru 

nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine 

yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan 

gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara 

sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları 

çalıştıranlara rücû edilir.

SGK TARAFINDAN; GEÇİCİ 

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİRİNİN AZALTILMASININ 

KOŞULLARI:

a) İş Kazası, meslek hastalığı nedeniyle tedavi gören işçi, hekimin 

bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymaması sonucu tedavi 

süresinin uzamasına veya iş göremezlik oranının artmasına, 
malûl kalmasına neden olması halinde, geçici iş göremezlik 

gelirinin dörtte birine kadarı Kurumca eksiltilir. 



SGK TARAFINDAN; GEÇİCİ 

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİRİNİN AZALTILMASININ 

KOŞULLARI:

b) Kendi ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek 

hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının kusur 

derecesi esas alınarak üçte birine kadarı Kurumca eksiltilir.

SGK TARAFINDAN; GEÇİCİ 

İŞ GÖREMEZLİK GELİRİRİNİN AZALTILMASININ 

KOŞULLARI:

c) Kasdî bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek 

hastalığına tutulan, hastalanan veya Kurumun yazılı 

bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen 

sigortalıya, yarısı tutarında ödenir.


