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1- Ünite 1, 11. sayfada yer alan“Sosyal Güvenlik” başlığının ilk cümlesi “Başlangıçta” diye başlayan cümleye 
kadar metinden çıkarılmıştır.

2- Ünite 1, sayfa 13. sayfada yer alan iş hukukunun kaynaklarını “Resmi Kaynaklar” ve “Özel Kaynaklar” olmak 
üzere iki ana grupta toplayabiliriz, Resmi Kaynaklar da “resmi iç hukuk kaynakları” ve “uluslararası kaynaklar” 
olarak  ikiye ayrılmaktadır şeklinde değiştirilmiştir.  Ünite 1, 14. sayfada yer alan “ Özel Kaynaklar” isimli konu 
ile 16. sayfada yar alan “Uluslararası Kaynaklar” isimli konu yer değiştirilmiştir.

 

3- Ünite 1, 18. sayfada yer alan “Çıraklar” adlı konunun ilk paragrafının altına dikkat ikonu eklenmiştir.

 Çırakların hukuki durumları aslen Mesleki Eğitim Kanunu ile düzenlenmiş ve mesleki açıdan bu ka-
nuna tabi çıraklar İş Kanunu’nun uygulama alanı dışına çıkarılarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun kapsamına alınmıştır (İSGK m. 2/1). İstisna hükmü sadece çıraklar için getirildiğinden dolayı 
işyerindeki kalfa ve ustalar nitelikleri itibariyle iş sözleşmesi ile çalıştıklarından bunlar hakkında İş Kanu-
nu tüm hükümleri ile uygulanır (Güven ve Aydın, 2013, s. 48).

4- Ünite 1, 21. sayfada  “İşyerini Bildirme”  başlığında yer alan Bölge Müdürlüğü kaldırılarak yerine Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüğü getirilmiştir.

5- Ünite 1, 22. sayfada yer alan “İşyerinin Kapatılması”  başlığı altındaki 2. paragraf yerine aşağıdaki paragraf 
gelmiştir.

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Kanunu’muzun 79. maddesinde yer alan işyerinin yetkili komisyon tarafından 
kapatılmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılarak bunun yerine işin durdurulmasına ilişkin yeni bir düzenleme getirilmiş-
tir (İSGK m. 25).

6- Ünite 1, 24. sayfada yer alan “Özet” kısmındaki Ülkemizdeki iş hukukunun kaynakları kısmı “Resmi Kaynak-
lar” ve “Özel Kaynaklar” olarak ikiye ayrılır şeklinde değiştirilmiş ve bu cümlenin altındaki paragrafta aşağı-
daki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 Ülkemizde iş hukukunun kaynakları “resmi kaynaklar” ve “özel kaynaklar” olarak ikiye ayrılır. Resmi kaynaklar da “resmi iç 
hukuk kaynakları” ve “uluslararası kaynaklar” olmak üzere ikiye ayrılır. Resmi iç hukuk kaynakları başta Anayasa olmak üzere, 
kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerden; resmi kaynaklar arasında yer alan uluslararası kaynaklar ILO ve diğer uluslararası 
kuruluşların sözleşme ve tavsiyelerinden oluşur. Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi, işyeri iç yönetmelikleri, işyeri uygulamaları 
ve işverenin talimat verme (yönetim) hakkı ise iş hukukunun özel kaynaklarını oluşturur.

7- Ünite 1, 24. sayfada yer alan “Özet” kısmındaki son paragraftaki Bölge Müdürlüğü’ne ifadesi kaldıralarak 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ ne getirilmiştir.

8- Ünite 2, sayfa 33’de “Tam Süreli ve Kısmı Süreli İş Sözleşmesi” isimli konunun 4. satırında “işyerinde böyle 
bir işçi...” diye başlayan cümledeki işyerinde kelimesinden sonra aynı kelimesi getirilmiş ve cümle şu şekilde 
düzeltilmiştir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde o iş kolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya 
benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi esas alınır.

9- Ünite 2, 36. sayfada yer alan “Azami ve Asgari Süreli İş Sözleşmesi” isimli konunun altına aşağıda belirtilen 
“Pazarlamacılık Sözleşmesi” , dikkat ikonu ve  “Evde Hizmet Sözleşmesi” isimli konu eklenmiştir.

 Pazarlamacılık Sözleşmesi

 Pazarlamacılık sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununda ve eski Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiştir. Bu sözleşme 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu’nun “Hizmet Sözleşmeleri” başlığı altında yer almaktadır (Güven ile Aydın, 2013, s.104).
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 Türk Borçlar Kanunu’nun 498. maddesine göre Pazarlamacılık Sözleşmesi, pazarlamacının sürekli olarak, bir ticari işletme 
sahibi işveren hesabına ve işletmesinin dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu 
anlaşmada belirtilen işlemleri yapmayı, işletme sahibi işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (TBK 
m. 448).

 Pazarlamacı işveren hesabına ve işletmesinin dışında her türlü işlemin yapılmasına sürekli olarak aracılık 
etmeyi borçlanmıştır.

 Pazarlamacı görevini işverenin işletmesi dışında, onun hesabına her türlü işlemin yapılmasına aracılık ederek yerine getirmek-
tedir. Dolayısıyla pazarlamacı işletmede üretilen veya verilen hizmetin merkez dışındaki uzak yerlerdeki müşterilere tanıtımı 
ve satılmasına aracılık eder. Özellikle gıda, ilaç ve kozmetik gibi sektörlerde çok sayıda pazarlamacı olarak çalışan bulunmak-
tadır (Topuz, 2013, s. 294).

 Pazarlamacılık sözleşmesi, sözleşmenin süresini, sona ermesini, pazarlamacının yetkilerini, ücret ve masrafların nasıl ödene-
ceğini, taraflardan birinin yerleşim yeri yabancı ülkede ise uygulanacak hukukun ve yetkili mahkemenin hangisi olduğunu 
içerir.

 Pazarlamacı, talimata uymamasını zorunlu kılan haklı bir sebep olmadıkça, kendisine verilen talimata uygun olarak müş-
terileri ziyaret etmekle yükümlüdür. İşverenin izni olmadıkça, kendisi veya üçüncü kişiler hesabına işlem yapamaz, aracılık 
edemez (TBK m. 450).

 Pazarlamacı, işlem yapmaya yetkiliyse, talimatta öngörülen fiyatlara ve diğer işlem koşullarına uymak zorundadır; işveren razı 
olmadıkça, bunlarda değişiklik yapamaz.

 Pazarlamacı pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak düzenli biçimde ayrıntılı bilgi vermek, aldığı siparişler, işverene derhal ulaş-
tırmalı ve müşteri çevresini ilgilendiren önemli olayları bildirmekle yükümlüdür. (TBK m. 450)

 Evde Hizmet Sözleşmesi

 Evde hizmet sözleşmeleri de pazarlamacılık sözleşmesi gibi 4857 sayılı iş Kanunu’nda düzenlenmemiştir. Bu sözleşmede de 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Hizmet Sözleşmeleri” başlığı altında yer almaktadır.

 Evde hizmet sözleşmesi, işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde, bizzat veya aile bireyle-
riyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği bir sözleşmedir (TBK m. 461).

 İşveren, işçiye her yeni iş verişinde genel çalışma koşulları dışında kalan ve o işe özgü özellikleri bildirir, gerekiyorsa işçi 
tarafından sağlanacağı malzemeyi, bu malzemenin sağlanması için kendisine ne miktarda ödemede bulunacağını ve iş için 
ödeyeceği ücret de işçiye yazılı olarak bildirir.

 İşin verilmesinden önce malzeme için ödenecek bedel ve iş için ödenecek ücret yazıyla bildirilmemişse, bu işlerde uygulanan 
alışılmış bedel ve ücret ödenir (TBK m. 462).

 İşçi, işe zamanında başlamak, işi kararlaştırılan zamanda bitirmek ve çalışmanın sonucunu işverene teslim etmekle yükümlü-
dür. İş, işçinin kusuruyla ayıplı olarak görülmüşse işçi, giderilmesi mümkün olan ayıpları, masrafı kendisine ait olmak üzere 
gidermek zorundadır (TBK m. 463).

 Malzeme ve iş araçları işveren tarafından sağlanmışsa, işçi bunları gereken özeni göstererek kullanmak, bundan dolayı hesap 
vermek, ayrıca kalan malzeme ile iş araçlarını da işverene teslim etmekle yükümlüdür. 

 İşçi işi görürken, kendisine teslim edilen malzeme veya iş araçlarını kendi kusuruyla kullanılmaz hale getirirse, işverene karşı 
onun kullanılmaz hale geldiği gündeki rayiç bedeli kadar sorumludur (TBK m.464).

 İşveren, işçinin üreterek teslim ettiği ürünü inceler; varsa bulduğu ayıpları teslimden başlayarak bir hafta içinde işçiye bildirir. 
Süresinde bildirim yapılmamışsa, ürün mevcut durumuyla kabul edilmiş sayılır.

 Yapılan işin ücreti, işçi, işveren tarafından aralıksız olarak çalıştırıldığı takdirde, on beş günde bir veya işçinin rızasıyla ayda 
bir; aralıklı olarak çalıştırıldığı takdirde, ürünün her tesliminde ödenir.

 Her ücret ödemesinde işçiye bir hesap özeti verilir. Hesap özetinde, varsa kesintilerin miktarı ve sebebi de gösterilir (TBK 
m.465-466).

10- Ünite 2, 39. sayfada yer alan İş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu başlığının altında yer alan Özürlü ve Eski Hü-
kümlü Çalıştırma Zorunluluğu başlığındaki Özürlü kelimesi Engelli olarak değiştirilmiş ve kitapta geçen tüm 
Özürlü kelimesi de Engelli olmuştur.

11- Ünite 2, 40. sayfada yer alan İşçi Kuruluşlarında Yönetim Görevi Biten İşçiyi Çalıştırma Zorunluluğu’na ilişkin 
dikkat ikonu kaldırılmıştır.
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12- Ünite 2, 40. sayfada yer alan ”Askerlik veya Kanuni Ödev Dolayısıyla İşten Ayrılan İşçileri Tekrar İşe Alma Zo-
runluluğu”  isimli konunun ilk paragrafından sonra aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir.

 “İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. Ancak özel kanunların 
bu konudaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş sözleşmesinin kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi 
tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye 
başlar. Ancak İş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden sona eriyorsa bu 
madde hükümleri uygulanmaz” (İK M. 31/3).

13- Ünite 2, 45. sayfada yer alan “Teslim ve Hesap Verme Borcu” isimli konunun altına “Fazla Çalışma Borcu” isimli 
konu ilave edilmiştir.

 Fazla Çalışma Borcu

 Türk Borçlar Kanunu’nun 398. maddesine göre, “Fazla çalışma, ilgili kanunlarda belirlenen normal çalışma süresinin üzerinde 
ve işçinin rızasıyla yapılan çalışmadır. Ancak, normal süreden daha fazla çalışmayı gerektiren bir işin yerine getirilmesi zorun-
luluğu doğar, işçi bunu yapabilecek durumda bulunur ve aynı zamanda kaçınması da dürüstlük kurallarına aykırı olursa işçi, 
karşılığı verilmek koşuluyla, fazla çalışmayı yerine getirmekle yükümlüdür” (TBK m.398).

14- Ünite 2, 46. sayfada yer alan “İşverenin Borçları” başlığı altındaki paragraf çıkartılarak aşağıdaki paragraf 
eklenmiştir.

 İşverenin iş sözleşmesinden doğan başlıca borcu taahhüt ettiği “ücret ödemesi”dir. Bunun yanında “işçiyi gözetme”, “eşit dav-
ranma”, “işe uygun işçi çalıştırma” ve “işçi özlük dosyası tutma” gibi borçları da bulunmaktadır.

15- Ünite 2, 46. sayfada yer alan “Ücret Ödeme Borcu”  başlıklı konunun ilk paragrafının altına yeni bir paragraf 
eklenmiştir.

 Türk Borçlar Kanunu’nun 401. maddesine göre, “İşveren işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede 
hüküm bulunmayan hallerde ise asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlüdür” (TBK m.401).

16- Ünite 2, 49. sayfada  yer alan  “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu’nda işverenin  önlem alma yükümlülüğü ve bu ko-
nudaki yasal zorunlulukla düzenlenirken...” diye başlayan sonra yeni paragraflar ilave edilmiş olup değişiklikler koyu 
renkli olarak gösterilmiştir. 

 İşverenlerin sadece yönetmeliklerde belirlenen önlemleri almaları yeterli görülemez. İşverenler bir yandan ön-
lemleri alırken, diğer yandan da iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerini eğitmek zorundadır.

 Kanun’da işveren için getirilen genel yükümlülüklerden bir diğeri risk değerlendirmesi yapılmasıdır. Risk değerlendirmesi; 
işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin, riske dönüşmesine yol açan faktörler 
ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla gerekli 
çalışmaları ifade eder.

 Kanunun 5. maddesine göre “(1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a. Risklerden kaçınmak.

b. Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c. Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç. İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçi-
minde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, 
önlenemiyor ise en aza indirmek.

d. Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

e. Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

f. Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan 
tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

g. Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

ğ. Çalışanlara uygun talimatlar vermek”.
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 Öğretiye ve Yargıtay uygulamasına göre işveren sadece mevzuatta yer alan önlemlerin alınması ile yetinemez, mevzuatta öngö-
rülmemiş ancak bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı diğer iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini de almak zorundadır 
(Süzek, 2011, s.349). 

 Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Eğer işveren risk değerlendirmesini 
işyerinde ve belirtilen ekiple gerçekleştiremiyorsa, bu hizmeti işyeri dışından, ortak sağlık ve güvenlik biriminden 
temin eder (İSGK m.10).

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, “işverenin Kanunda belirtilen yükümlere uymaması halinde idari para cezaları 
uygulanır. İdari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir. Verilen idari para 
cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlar adına da düzenlenebilir” (İSGK m.26). 

  İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan veya önlem almakla birlikte yeterli denetemi yapmayan işveren, bu nedenle 
meydana gelecek bir iş kazası veya meslek hastalığında, işçiye veya işçinin ölümü halinde geride kalanlara karşı maddi 
ve manevi tazminatla sorumlu olabiliceği gibi, Türk Ceza Kanunu’na göre cezai sorumluluğu da söz konusu olacaktır. 
Bir iş kazası veya meslek hastalığının  meydana gelmesi durumunda, işçiye Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerekli  
sağlık yardımı ve parasal yardım yapılır. Aynı şekilde, işçinin bu nedenler sonucunda ölümü halinde hak sahiplerine 
gelir bağlanır. Ancak bu kazanın meydana gelmesinde işverinin kusuru bulunmaktaysa Kurum işçiye veya hak sahip-
lerine yaptığı ve ileride yapacağı her türlü ödemesi işverenden talep edebilir. Dolayısıyla, işçiyi gözetme borcuna aykı-
rı davranan işveren, işçinin ve hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemeler dışında kalan 
zararlarını tazmin etmek durumunda olduğu gibi, ayrıca Kurum tarafından yapılan giderleri de rücu davası yoluyla 
ödemek zorundadır (Süzek, 2011, s. 350-351). 

17- Ünite 2, 50. sayfada yer alan “İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi” isimli maddenin altındaki  2. 
paragrafın altına 3. paragraftan önce yeni paragraflar eklenmiştir.

 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz.

 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken ted-
birleri işverene yazılı olarak bildirirler; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilme-
mesi halinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

 Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki 
ihmallerden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludurlar.

 Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek 
hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş yeri hekimi  veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

 İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip 
olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda 
özel düzenleme yapabilir (İSGK m. 8).

18- Ünite 2, 50. sayfadaki yer alan “İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi” isimli başlığın “İşveren iş sağ-
lığı ve güvenliği kurallarına aykırılık...” diye başlayan 5. paragrafı metinden çıkarılmaştır. 

19- Ünite 2, 51. sayfadaki “Kanuna dayalı olarak” diye başlayan (İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu başlığı altında yer 
alan) 2. paragraf yerine aşağıdaki paragraf yazılmıştır. 

 İş sağlığı ve güvenliği kuruluyla ilgili olarak 18.01.2013 tarihinde de bir yönetmelik çıkmıştır. Yönetmelik uyarınca kurul, 
işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı işyeri hekimi, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri 
yürütmekle görevli bir kişi, varsa sivil savunma uzmanı, formen, ustabaşı veya çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan 
temsilci olması halinde baş temsilciden oluşur (İSGK Yön. m.6).

20- Ünite 2, 51. sayfada yer alan internet ikonunun altına “İş Güvenliği Çalışan Temsilcisi Atamak” konusu ilave 
edilmiştir.

 İş güvenliği çalışan temsilcisi atamak

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışanları izleme, 
tedbir alınmasını isteme tekliflerde bulunma ve benzer konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade eder (İSGK m. 3).

 İşveren işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak çalışanlar arasında yapılacak 
seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir:

	 •	 İki	ile	elli	arasında	çalışanı	bulunan	işyerlerinde	(bir)	adet

	 •	 Ellibir	ile	yüz	arasında	çalışanı	bulunan	işyerlerinde	(iki)	adet
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	 •	 Yüzbir	ile	beşyüz	arasında	çalışanı	bulunan	işyerlerinde	(üç)	adet

	 •	 Beşyüzbir	ile	bin	arasında	çalışanı	bulunan	işyerlerinde	(dört)	adet

	 •	 Binbir	ile	ikibin	arasında	çalışanı	bulunan	işyerlerinde	(beş)	adet

	 •	 İkibinbir	ile	üzeri	çalışanı	bulunan	işyerlerinde	(altı)	adet

 Birden fazla çalışan temsilcisi bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. İş 
yerinde yetkili sendika bulunması halinde, iş yeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar (İSGK m. 20).

21- Ünite 2, 52. sayfada yer alan “İşe Uygun İşçi Çalıştırma Borcu” konusunun altına “İşçi Özlük Dosyası Tutma 
Borcu” isimli yeni bir başlık ilave edilmiştir.

 İşçi Özlük Dosyası Tutma Borcu

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, 
işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları 
saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur  ve mercilere göstermek zorundadır” (İK m. 75/1).

 İşverenler, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kurallarına ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin 
haklı çıkarları bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür (İK m 75/2).

22- Ünite 2, 52. sayfada yer alan İşverenin Diğer Borçları başlığı aşağıdaki şekilde değişmiştir.

 İşverinin Diğer Borçları

 İşverenin iş sözleşmesinden doğan yukarıdaki incelediğimiz borçları dışında, yine iş hukuku açısından diğer bir kısım tali 
borçları da bulunmaktadır. 

 Bu borçları; 

	 •	 Çalışma	Belgesi	Verme	Borcu	(ik	m.	28),

	 •	 İşten	Ayrılma	Bildirgesi	Verme	Borcu	(4447	İSK	m.	48/4),	

	 •	 İşçinin	Buluşlarının	Karşılığını	Ödeme	Borcu	(TBK	m.	427),	

	 •	 İş	Araç	ve	Malzemelerini	Sağlama	Borcu		(TBK	m.	413),

	 •	 İşçinin	Yapmış	Olduğu	Giderleri	Ödeme	Borcu	(TBK	m.	416)

23- Ünite 3, 63. sayfada yer alan “Ücretin Belirlenmesi ve Asgari Ücret” başlıklı konunun son paragrafının 3. satı-
rına cinsiyetten sonra engellilik getirilmiş  “Sadece işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı 
ayrı belirlenir (AÜY m.7/1) cümlesi metinden çıkarılmıştır.

24- Ünite 3, 68. sayfada yer alan ”Haftalık Çalışma Süresi” konusunun sonuna  yeni bir paragraf ilave edilmiştir.

 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakında Yönetmelik (RG, 
T.16.07.2013, S.28709) 4. maddede, çalışanların günde en çok 7,5 saat çalıştırılabileceği işler sıralanmıştır. İlgili Yönetmeliğin 
5. maddesinde ise çalışanların günde 7,5 saatten daha az çalıştırılması gereken işler belirtilmiştir. İşverenler, Yönetmelik kap-
samına giren işlerde çalışanları 4. ve 5. maddelerde belirtilmiş olan günlük azami iş sürelerinden sonra başka herhangi bir işte 
çalıştıramayacaklardır (m.6).

25- Ünite 3, 71. sayfada yer alan Sıra Sizde (3) ikonunun altındaki paragraf silinerek yerine aşağıdaki paragraf yazıl-
mıştır.

 Gece sayılan dönemde sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması yasaktır (İK m. 73/1). 18 
yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmaları, İş Kanunu’nun 73. ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 30. maddeleri gereğince çıkarılan Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında 
Yönetmelik’te (RG, T. 24.07.2013, s. 28717) düzenlenmiştir.

26- Ünite 3, 82. sayfada yer alan ”Çalıştırma Yasakları” başlıklı konunun “Ağır ve Tehlikeli...” diye başlayan 7. paragrafı 
aşağıdaki paragrafla değiştirilmiştir. 
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 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif 
işler ek 1’de, genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler ek 2’de ve 16 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin 
çalıştırılabileceği işler de ek 3’de sıralanmıştır. Dolayısıyla çocuk işçilerin ek 1’de, genç işçilerin ek 1 ve ek 2’de ve 16 yaşını 
doldurmuş ancak 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin ise ek 1, ek 2 ve ek 3’de belirtilmiş olan işler dışında çalıştırılmaları müm-
kün değildir. Ancak, 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve 
kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler, sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenc-
eye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde 
çalıştırılabileceklerdir. Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak izin verilen işlerden olsa bile hazırlama, tamamlama ve temizleme 
işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve teh-
likeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere 
maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde, aşırı 
sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde, 
radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı 
gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde, eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin 
yanına dönmesine imkan sağlamayan işlerde, işyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde, 
eğitim, deney eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde, para taşıma ve tahsilat işleri ile 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 69. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde 18 yaşını 
doldurmayan işçiler çalıştırılamayacaktır (ÇGİÇY m.5/4, 5, 6).

27- Ünite 3, 82. sayfada yer alan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği metni diye başlayan internet ikonu metinden kaldırıl-
mıştır. 

28- Ünite 3, 83. sayfada yer alan ”Çalıştırma Yasakları”  başlıklı konunun içeriği aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve eski 
metin bölümden çıkarılmıştır.

 İş Kanunu’nun  73. ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. maddelerine dayanılarak hazırlanan Kadın Çalışanların Gece 
Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’te (RG, T.24.07.2013, S.28717), 18 yaşını doldurmuş kadın çalışanla-
rın gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Buna göre kadın çalışanlar, her ne şekil olursa ol-
sun gece postasında 7,5 saatten fazla çalıştırılamazlar (KGPÇY m.5). Kadın çalışanlar, gece postasında çalıştırılacaklarsa işyeri, 
belediye sınırları dışında ise veya belediye sınırları içinde olmakla beraber posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile 
gidip gelme zorluğu bulunuyorsa işverenler, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları sağlayacakları uygun araçlarla 
ikametgâhlarına en yakın merkezden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdürler (KGPÇY m.6). 

   Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik metni için http://www.
csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

 Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyorsa kadın çalışanın isteği üzeri-
ne gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir. Aynı işyerinde çalışan karı kocanın 
aynı gece postasında çalışma istekleri de mümkünse işveren tarafından karşılanır (KGPÇY m.8).

 Kadın çalışanların, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için işe başlamadan önce gece postalarında çalıştırılmalarında sakın-
ca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli işyeri hekiminden alınacaktır. Ayrıca işveren, işin devamı süresince çalışa-
nın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimi tarafından belirlenen 
düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlayacaktır (KGPÇY m.7).

29- Ünite 3, 83. sayfada yer alan ”Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni” başlıklı konunun içeriği aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

 Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni
 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e (RG, 

T.16.08.2013, S.28737) göre çalışan, gebelik veya emzirmeye başlama halinde işvereni bilgilendirir (GEKÇŞY m.6/1). İşveren, 
kadın işçiye hamilelik süresince periyodik kontroller için ücretli izin verir (İK m.74/3). 

 İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma 
süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirecek ve bu değerlendirme sonucuna göre Yönetmelik ek I’de belirtilen genel 
ve özel önlemleri alacaktır. Ayrıca gebe veya emziren çalışan, işyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik 
amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilecektir (GEKÇŞY m.6/2, 4). Yapılan değerlendirme sonuçları, gebe veya 
emziren çalışan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalışanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında 
işveren, ilgili çalışanın çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde 
geçici olarak değiştirecektir. Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin değiştirilebilmesi mümkün olmadığında işveren 
ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alacaktır. Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, 
sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılacak ve böyle bir durumda çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmayacaktır. Çalışanın 
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başka bir işe aktarılması mümkün olmadığında ise çalışanın sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla gerekli süre içinde, isteği 
halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanacaktır. Ancak bu süre, 
yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmayacaktır (GEKÇŞY m.7). 

  Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair 
Yönetmelik metni için http://www.csgb.gov.tr adresine bakabilirsiniz. 

 Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanama-
zlar. Yeni doğum yapmış çalışan, doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece çalıştırılamaz (GEKÇŞY m.8/1, 2; KGPÇY m.9/1). Bu sürenin 
sonunda kadın çalışanın gece çalıştırılmasının sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği 
süre boyunca kadın çalışan gece çalıştırılmazlar (GEKÇŞY m.8/2). Ayrıca gebe veya emziren çalışan, günde 7,5 saatten fazla 
çalıştırılamaz (GEKÇŞY m.9). 

 İş Kanunu’na göre kadınların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta kanuni doğum izinleri 
vardır. Çoğul gebelik söz konusu ise doğumdan önce çalıştırılamayacak 8 haftalık süreye 2 hafta daha ilave edilir. Ancak, kadın 
işçinin sağlık durumu uygunsa doktorun onayıyla doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Tabi bu durumda 
kadın işçinin kullanmadığı izin süreleri doğumdan sonrasındaki izin sürelerine eklenir. Bu sürelerin işçinin sağlık durumuna ve 
işin özelliğine göre hekim raporuyla doğumdan önce ve sonra gerekirse arttırılabilmesi mümkündür (İK m.74/1, 2). 

Kadınların, doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta kanuni doğum izin-
leri vardır. 

 Kadın işçinin istemesi halinde 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya 
kadar da ücretsiz izin verilir. Ancak, kadın işçinin ücretsiz izin kullanılması halinde bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında 
dikkate alınmaz (İK m.74/5). 

Kadın işçinin istemesi halinde 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. 

 İş Kanunu’na göre, kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi 
saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçinin kendisi belirler ve bu süre günlük çalışma süresinden sayılır (İK m.74/son).

                 Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1 ,5 saat süt izni verilir. 

30- Ünite 3, 84. sayfada yer alan İş İlişkisinin Özürlüler ve Eski Hükümlüler Yönünden Düzenlenmesi” başlığındaki 
ve kitabın tamamında geçen “Özürlü” ifadesi “Engelli” olarak değiştirilmiştir.

31- Ünite 3, 88. sayfada yer alan ”Kendimizi Sınayalım” , 7. soru aşağıdaki soru ile değiştirilmiştir.

 7. Gebe veya emziren çalışanlar günde en çok kaç saat çalıştırılabilirler?

 a. 6 saat

 b. 7,5 saat

 c. 8 saat

 d. 9 saat

 e. 11 saat

32- Ünite 3, 89. sayfada yer alan Kendimizi Sınayalım 7. sorusu 7.b Yanıtınız yanlış ise “Analık halinde Çalışma ve Süt 
İzni” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz şeklinde değiştirilmiştir.

33- Ünite 5,  130. sayfada yer alan Sendika başlığının 7. satırındaki Sendikalar Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu olarak değiştirilmiştir.

34- Ünite 5, 135. sayfanın 1. paragrafının 4. satırındaki yer alan Sendikalar Kanununda ifadesi Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununda olarak değiştirilmiştir. 

35- Ünite 5, 139. sayfada yer alan İşyeri Sendika Temsilcisi ve Güvencesi başlığının altında yer alan İşyeri Sendika Tem-
silciliği bölümünün 2. paragrafında Sendikalar Kanunu’na göre diye başlayan paragraf Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu şeklinde değiştirilmiştir. Aynı bölümün 3. paragrafında Sendikalar Kanunu’na göre diye başlayan 
paragraf Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre diye değiştirilmiştir.
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36- Ünite 5, 141. sayfada yer alan Sendikaların Tutacakları Defter ve Kayıtlar başlığının Sendikalar Kanunu’nun diye baş-
layan ilk paragrafı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun şeklinde değiştirilmiştir.

37- Ünite 6, 172. sayfada yer alan Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma başlığının Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu’nun 9/3 maddesine göre, diye başlayan paragraf Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 39. madde-
sine göre şeklinde değiştirilmiştir.

38- Ünite 6, 186. sayfada yer alan Çalışma ve Çalıştırma Yasağı başlığının altında yer alan Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanunu’nun ifadesi Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun olarak değiştirilmiştir.

39- Ünite 6, 190. sayfada yer alan 8. sorunun e şıkkı 60 gün olarak değiştirilmiştir. 

40- Ünite 6, 191. sayfada yer alan Sıra Sizde 2’nin 6. cümlesindeki  toplu iş hukuku ile ilgili kanunlar (2821 ve 2822 sayılı 
kanunlar) ifadesi yerine toplu iş hukuku ile ilgili 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu olarak değişti-
rilmiştir.

41- Ünite 7, 207. sayfada yer alan ”Yönetim Kurulu” isimli maddenin ilk paragrafı aşağıdaki paragraf ile değiştirilmiştir. 

 Yönetim kurulu, bir karar organı olup Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşımaktadır. Yönetim kurulu, 5502 
sayılı Kanunda düzenlendiği şekilde devlet kesimini temsil eden 6 kişi, sosyal tarafları temsil eden 6 kişi olmak üzere 12 üyeden 
oluşur ve en az haftada bir kere asgari 7 üye ile toplanır. Sosyal Güvenlik Kurumu başkanının veya 7 üyenin talebi ile yönetim 
kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir (SGKK m.6/1-3).

42- Ünite 7, 210. sayfada yer alan ”Kısmen Sigortalı Sayılanlar” isimli madde başlığı altındaki “c” maddesi aşağıdaki 
madde ile değiştirilmiştir. 

 c. Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri 
veya 5434 sayılı Kanunun 56. maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı 
bağlanmış malullerden 4. maddenin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların 
aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli 
sigorta kolları, 4. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına 
tabi olmayı istemeleri halinde bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren haklarında uzun 
vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

43- Ünite 7, 216. sayfada yer alan ”Prim Oranları ve Devlet Katkısı”adlı  konunun ilk paragrafı ile dikkat ikonu aşa-
ğıdaki gibi değiştirilmiştir.

 5510 sayılı Kanunda, bütün sigorta kolları için tek bir sosyal sigorta primi alınması yerine sigorta kolları için ayrı ayrı sigorta pri-
minin belirlenmesi yolu izlenmiştir. Kanuna göre kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’si-
dir. Bu primin tamamını işveren öder. Ayrıca bu oranı, %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına arttırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir (SSGSSK m.81/1, c). 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrası (b) bendi uyarınca sigortalı olan bağımsız çalışanlar 
primi kendileri öderler. 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilenler yani 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile 
hastalık sigortası, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler (günlük prime esas kazanç alt sınırı-
nın otuz katından fazla olmayanlar) için prim oranı, prime esas kazançlarının %6’sıdır. Bu prim oranının %1’i kısa vadeli sigorta 
kolları, %5’i genel sağlık sigortası primidir. 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilenler yani Türkiye 
İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için prim oranı, prime 
esas kazançlarının %13,5’udur. Bu prim oranının %1’i kısa vadeli sigorta kolları, %12,5’u genel sağlık sigortası primidir (SSGSSK 
m.81/1, d).

 Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını iş-
veren öder.


