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Giriþ
Bugün Özel Hukukta, sözleþmeleri oluþturan iradelerin belli bir þekle tabi olmaksýzýn
açýklanabilmesi esastýr. Buna, þekil serbestisi
ilkesi (prensibi) denir. Þekil serbestisi
ilkesinin, genel kural olarak benimsenmesindeki önemli nedenlerden biri, hukuki iþlemlerin yapýlmasýnda kolaylýk ve hýz saðlanmasý
gereðidir. Öte yandan, gerçekten istenmiþ ve
konusu itibarýyla düzgün olan iþlemlerin, salt
þekil noksanlýðý nedeniyle hükümsüz sayýlmalarý da, tatmin edici sonuçlar doðurmayacaktýr1. Ýrade açýklamalarýnýn hüküm doðurabilmesi için þekil þartý öngören hükümler istisnai nitelikte olmakla birlikte; irade açýkla-

malarýna ciddiyet, kesinlik ve açýklýk
kazandýrmak,
sözleþmelerin taraflarýný
üstlendikleri yükümlülükler üzerinde iyice
düþünmeye sevk etmek gibi kaygýlarla, bazý
irade açýklamalarý ve sözleþmeler için þekil
þartlarý öngörülmüþtür.
Ýþ Hukukunda da, þekil serbestisi ilkesi
geçerlidir; ancak yasakoyucu, bazý Ýþ
Hukuku sözleþmeleri için yazýlý þekil þartý
getirmiþtir. Ne var ki, bazý iþ (hizmet)
sözleþmeleri için öngörülen þekil þartýnýn
hukuki niteliði hakkýnda, öðretide görüþ birliðinden sözetmek mümkün deðildir.

1 Þeklin yarar ve sakýncalarý hakkýnda Bkz.Tunçomað, K., Türk Borçlar Hukuku, I. Cilt,Genel Hükümler,
Üzerinde Çalýþýlmýþ ve Geliþtirilmiþ 6. Basý, Ýstanbul 1976, 216-217; Tuð, A., Türk Özel Hukukunda Þekil,
Trabzon 1979, 64-67
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Bu çalýþmada, iþ yasalarýnda öngörülen
yazýlý þekil þartlarý üzerindeki görüþler açýklanmaya; yeri geldikçe de, kendi
düþüncelerimiz, nedenleriyle birlikte ortaya
konmaya çalýþýlmýþtýr. Bu çaba doðrultusunda, öncelikle, þekil konusundaki genel ilkeler üzerinde kýsaca durulmuþ; sonrasýnda
ise, Ýþ Hukuku sözleþmeleri için yazýlý þekil
þartý öngören hükümler incelenmiþtir. Son
olarak, iþ yasalarýnda, bildirimler için
öngörülen yazýlý þekil þartlarý açýklanmýþtýr.

kapsam ve sonuçlarý hakkýnda baþkaca bir
hüküm tayin olunmamýþ ise, sözleþmenin bu
þekle uyulmadýkça geçerli olmayacaðýný (BK
m.11/II) ve iki taraf, yasa uyarýnca özel bir
þekle tabi olmayan bir sözleþmenin özel bir
þekilde yapýlmasýný kararlaþtýrmýþlar ise,
sözleþme bu þekilde yapýlmadýkça taraflarýn
sözleþmeyle baðlý olmayacaklarýný hükme
baðlamaktadýr (BK m.16/I).
Yasa sözleþmenin bir þekle baðlý olarak
yapýlmasýný öngörüyorsa, kural olarak bu
þeklin, geçerlilik (sýhhat) þartý olduðunun
kabulü gerekir4. Ancak yasanýn öngördüðü
þekil, her zaman geçerlilik þartý olmayabilir;
baþka bir anlatýmla, yasa, þekil þartýný sözleþmenin ispatý için aramýþ olabilir. Bu durumda geçerlilik þartýndan deðil ispat þartýndan
söz edilecek, þekil þartýna uyulmamasý durumunda sözleþme hükümsüz sayýlmamakla
birlikte, sözleþmenin varlýðý da her türlü
delille
ispatlanamayacaktýr (HUMK
m.287/I, 288); sözleþmenin ispatý için
ancak yazýlý belge (senet) veya diðer kanuni
deliller (ikrar, yemin) deðerlendirilebilecektir5. Takdiri deliller, kural olarak6, ispat aracý
olamayacaktýr.

I. Sözleþmelerin Þekli Konusundaki
Genel Düzenlemeler
Özel Hukukta asýl olan sözleþmeleri oluþturan karþýlýklý iradelerin belirli bir þekle tabi
olmaksýzýn açýklanabilmesidir. Baþka bir
anlatýmla, hukukumuzda þekil serbestisi
ilkesi geçerlidir2. “Akdin sýhhati, kanunda
sarahat olmadýkça hiç bir þekle tabi
deðildir” (BK m.11/I).
Hukukumuzda þekil serbestisi ilkesi hakim
olmakla birlikte, bazý sözleþmeler için birtakým þekil þartlarýnýn yerine getirilmesi,
yasadaki bir hüküm nedeniyle aranabileceði
gibi (kanuni þekil); taraflar da yapacaklarý
sözleþmenin þekle baðlý olmasý ya da yasanýn
öngördüðü þekil þartýnýn aðýrlaþtýrýlmasý
konusunda anlaþabilirler (iradi þekil). Her iki
durumda da sözleþmeyi oluþturacak irade
açýklamalarý için öngörülen þekil þartý yerine
getirilmedikçe, sözleþmenin hüküm ifade
etmediðinin kabulü gerekir3. Gerçekten,
Borçlar Kanunu, yasanýn emrettiði þeklin

Yasa tarafýndan öngörülen geçerlilik þekline
uyulmamasý durumunun hükümsüzlükle
karþýlanmasý, her zaman adalet duygularýný
tatmin edici sonuçlar doðurmayabilir. Þekil
eksikliði nedeniyle hüküm ifade etmeyen
bir sözleþme, benzer amaca yönelmiþ baþka
bir sözleþmenin þartlarýný taþýyorsa, geçerli
olan bu sözleþmeye tahvil7 edilebilir

2 Oðuzman, M. K., Öz, T., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiþ Üçüncü Basý, Ýstanbul 2000, 115116; Tekinay, S. S. / Akman, S. / Burcuoðlu, H. / Altop, A., Tekinay Borçlar Hukuku, Yeniden Gözden Geçirilmiþ
ve Geniþletilmiþ Yedinci Baský, Ýstanbul 1993, 99 ; Tunçomað, Borçlar ,217
3 Oðuzman / Öz, Borçlar, 123-124, 127; Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,102, 134-135; Tunçomað,
Borçlar, 236, 218-219
4 Oðuzman / Öz, Borçlar, 116; Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,100; Tunçomað, Borçlar, 219
5 Oðuzman / Öz, Borçlar, 116; Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,101; Tunçomað, Borçlar, 219-220;
Kuru, B. / Arslan, R. / Yýlmaz, E., Medeni Usul Hukuku, Ders Kitabý, Geniþletilmiþ 13. Basý, Ankara 2001,
443-444, 476, 465 vd.; Alangoya, H.Y., Medeni Usul Hukuku Esaslarý, Ýstanbul 2000, 334
6 Kuralýn istisnalarý HUMK m.287/II, 289, 292, 293’de düzenlenmiþ olup, ayrýntýlý bilgi için Bkz. Kuru, / Arslan,
/ Yýlmaz, Medeni Usul Hukuku, Ders Kitabý, 469-477, 481-484; Alangoya, Esaslar, 337-342
7 Tahvil için Bkz. Oðuzman / Öz, Borçlar, 124-125; Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,110-112
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(çevrilebilir). Ancak sözleþmenin tahvil
edilebilmesi için taraflarýn,
yaptýklarý
sözleþmenin þekle uymadýklarý için hükümsüz kalacaðýný bilmeleri durumunda, tahvil
edilen yeni sözleþmeyi yapacaklarýnýn da
kabul edilebilir olmasý gerekir8.

anlaþtýklarý þekil þartýna uymadan borçlarýný
ifa etmeleri durumunda vazgeçme
konusundaki anlaþmanýn zýmni olarak
yapýldýðý kabul edilmektedir13.

Sözleþmenin
hükümsüzlüðünü
iddia
etmenin hakkýn kötüye kullanýlmasý durumunu oluþturduðu hallerde de, MK m.2/II
uyarýnca bu iddia hukuk düzeni tarafýndan
koruma görmeyecek ve sözleþme geçerliymiþ gibi sonuç doðuracaktýr. Özellikle
karþýlýklý borçlarýn ifa edildiði veya edilmekte olduðu durumlarda hükümsüzlük iddiasýnda bulunan tarafýn, hakkýný kötüye kullanýp kullanmadýðý titizlikle incelenmek
gerekir9. Edimlerin süreklilik arzettiði
sözleþmelerde ise, hükümsüzlüðün ileriye
etkili olduðunun kabulü yerinde olacaktýr10.

Yasa tarafýndan þekil þartý öngörülmüþ olan
sözleþmelerde deðiþiklik yapýlmasý, ancak
sözleþmenin yapýldýðý þekle uyularak
mümkündür (BK m.12/c.I). Sözleþmede
deðiþiklik yapýlmasý konusunda farklý bir
düzenlemenin kabulü kanuni þeklin irade
ile bertaraf edilmesi anlamýna gelecektir ki,
bu mümkün deðildir14. Tamamlayýcý nitelikteki anlaþmalar, sözleþmenin esaslý noktalarýnda deðiþiklik yapmadýklarý ölçüde þekle
baðlý deðildir (BK m.12/c.II). Hatýrlatalým ki,
yasa tarafýndan þekil þartý öngörülen
sözleþmede deðiþiklik yapýlmasý hakkýndaki
bu hüküm, iradi þekil hakkýnda uygulanmaz15.

Taraflarýn yasa uyarýnca þekil öngörülmeyen
sözleþmeleri, anlaþarak þekle tabi tutmalarýnýn mümkün olduðunu yukarýda
belirtmiþtik (iradi þekil). Bu durumda karine,
taraflarýn anlaþtýklarý þeklin sýhhat þartý
olduðu yönündedir, meðer ki, þekil
konusundaki anlaþmanýn baþka bir amaca
yönelmiþ olduðu ispatlansýn11 (BK m.16/I).
Yine, taraflar sözleþmenin yazýlý þekilde
yapýlacaðýný kararlaþtýrmakla birlikte baþka
bir hususu açýklamamýþlarsa, yasanýn yazýlý
þekle iliþkin hükümlerine uyulmasý gerekecektir12 (BK m.16/II). Ne var ki, taraflarýn
iradi þekil þartýndan sonradan anlaþarak
vazgeçmeleri
mümkündür.
Örneðin,

Borçlar Kanunu, þekle baðladýðý sözleþmeler
hakkýnda, iki çeþit öngörmüþtür. Bunlar, adi
yazýlý þekil ve resmi þekildir. Ancak, Medeni
Kanun ve diðer bazý yasalarda farklý özellik
arzeden þekiller de bulunmaktadýr16. Þekle
baðlý sözleþmelerin, genelde yazýlý þekilde
yapýlmalarý ve borç yüklenen tarafça imza
edilmeleri yeterlidir (Adi Yazýlý Þekil; BK
m.13, 14,15). Ancak, bazý sözleþmelerin
resmi bir makam tarafýndan onaylanmasý,
bazýlarýnýn resmi bir sicile tescili ve bazý
sözleþmelerin ise yasada gösterilen usule
uygun þekilde doðrudan resmi makam
tarafýndan düzenlenmesi (Resmi Þekil) aranmýþtýr17.

8 Oðuzman / Öz, Borçlar, 124
9 Oðuzman / Öz, Borçlar, 125-127; Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,103-110; Tunçomað, Borçlar,
237-239
10 Oðuzman / Öz, Borçlar, 136-137, ayrýca Bkz. 137,dn.457
11 Oðuzman / Öz, Borçlar, 127; Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,135-136; Tunçomað, Borçlar, 218
12 Oðuzman / Öz, Borçlar, 128; Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,136
13 Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,136; Oðuzman / Öz, Borçlar, 128
14 Oðuzman / Öz, Borçlar, 128; Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,134-135
15 Oðuzman / Öz, Borçlar, 123; Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,128-129
16 Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,100-101; Oðuzman / Öz, Borçlar, 117-118
17 Adi Yazýlý Þekil ( özellikle sözleþme metni ve imza) ve Resmi Þekil, hakkýnda ayrýntýlý açýklamalar için Bkz.
Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,113-127; Oðuzman / Öz, Borçlar, 117-122; Tunçomað, Borçlar,
221-232
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lerde ifade bulmaktadýr. Ayrýca, iþçi için, iþ
sözleþmesinden sonraki sürede, eski iþvereniyle rekabet etmeme borcu doðuran rekabet yasaðý sözleþmesinin geçerli olmasý
için, diðer þartlarýn20 yanýsýra, yazýlý þekilde
yapýlmýþ olmasý gerekir21 (BK m.350).

II. Ýþ Sözleþmesinin Þekli
1. Genel Kural
Kural olarak iþ (hizmet) sözleþmesi için yasada öngörülmüþ bir þekil þartý bulunmamakta; þekil serbestisi ilkesi iþ sözleþmesi için de
BK
uygulama
alaný
bulmaktadýr18.
m.11/I’deki “Akdin sýhhati, kanunda sarahat
olmadýkça hiç bir þekle tabi deðildir” genel
kuralýnýn yanýsýra, Borçlar Kanununun ikinci kýsmýnýn “Hizmet Akdi” baþlýklý onuncu
babýnda da, aksine bir hüküm bulunmadýkça, iþ sözleþmesinin özel bir þekle tabi
olmadýðý, ayrýca hükme baðlanmýþ bulunmaktadýr19 (BK m.314/I).

2. Yasalarda Öngörülen Þekil
a. Belirli Süreli Sözleþmeler ile
Gemiadamý ve Gazetecilerin Ýþ
Sözleþmeleri Ýçin Öngörülen Þekil
Ýþ Kanununa tabi belirli süresi bir yýl veya
daha uzun olan sürekli iþ sözleþmeleri ile
Deniz Ýþ Kanunu ve Basýn Ýþ Kanununa tabi
iþ sözleþmeleri için öngörülen yazýlý þekil
þartýnýn niteliði konusunda öðretide bir
görüþ birliðinden sözetmek güçtür.
Sýralanan bu sözleþmeler için yasakoyucu
adi yazýlý þekil þartý getirmiþtir22. Tartýþma,
þekil þartýnýn geçerlilik þartý mý, ispat þartý mý
yoksa kendine özgü bir þekil þartý mý olduðu
noktasýnda yoðunlaþmaktadýr.

Ýþ sözleþmesi için benimsenen þekil
serbestisi ilkesinin istisnalarý; belirli süresi
bir yýl veya daha uzun, sürekli iþ
sözleþmelerinin (Ýþ K.m.9/I) yanýsýra, Deniz
Ýþ Kanunu uyarýnca gemi adamlarý
(Den.ÝþK.m.5), Basýn Ýþ Kanunu uyarýnca
gazeteciler (Basýn ÝþK.m.4) ve 625 sayýlý
Özel Öðretim Kurumlarý Kanunu uyarýnca
müdür, diðer yöneticiler ve öðretmenlerle
(ÖÖKKm.32/I) yapýlacak iþ sözleþmelerinin
yazýlý þekilde yapýlmasýný öngören hüküm-

Öðretide baskýn olan görüþ, sözkonusu
sözleþmeler için öngörülen yazýlý þekil
þartýnýn geçerlilik þartý olduðudur23.
“Kanunun emrettiði þeklin þümul ve tesiri

18 Çelik, N., Ýþ Hukuku Dersleri, Geniþletilmiþ 15. Basý, Ýstanbul 2000, 97; Tunçomað, K. / Centel, T., Ýþ Hukukunun
Esaslarý, Ýstanbul 1999, 76; Yavuz, C., Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Ýstanbul 2000, 233; Centel, T.,
Ýþ Hukuku, Cilt-I, Bireysel Ýþ Hukuku, Ýstanbul 1994, 117-118; Alpagut, G., Belirli Süreli Hizmet Sözleþmesi,
Ankara 1998,18; Akyiðit, E., Teori ve Uygulama Bakýmýndan Hizmet Akdinin Kesin Hükümsüzlüðü ve Ýptal
Edilebilirliði, Ýstanbul 1990, 17; Tunçomað, K., Ýþ Hukuku, Cilt-I, Genel Kavramlar, Hizmet Sözleþmesi, Dördüncü
Basý, Ýstanbul 1986, 147; Ekonomi, M., Ýþ Hukuku, Cilt-I, Ferdi Ýþ Hukuku, Ýstanbul 1987, 92; Çenberci, M., Ýþ
Kanunu Þerhi, Altýncý Basý, Ankara 1986, 249-250; Esener, T., Ýþ Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
No.315, Ankara 1973, 157-158; Elbir, H. K., Ýþ Hukuku, Yenilenmiþ 9’uncu Baský, Ýstanbul 1987, 69
19 Ýþyerinde uygulanacak çalýþma koþullarýnýn yazýlý olarak bildirilmedikçe iþçi için uyma yükümlülüðü doðurmayacaðýný belirten BK m.315 hükmü hakkýnda bilgi için Bkz. Çelik, Dersler, 83-84 ve 84 dn.5’te anýlan yazarlar.
20 Rekabet yasaðý sözleþmesinin hüküm doðurabilmesi için aranacak þartlar hakkýnda Bkz. Soyer, M. P., Rekabet
Yasaðý Sözleþmesi (BK m.348-352), Ankara 1994, 39 vd.; Çelik, Dersler,108-109; Ekmekçi, Ömer, Hizmet Akdinin
Sona Ermesi ve Kýdem Tazminatý Açýsýndan Yargýtayýn 1999 Yýlý Kararlarýnýn Deðerlendirilmesi, Yargýtayýn Ýþ
Hukukuna Ýliþkin 1999 Kararlarýnýn Deðerlendirilmesi, Ýstanbul 2000, 71-74
21 Soyer, Rekabet Yasaðý, 41; Çelik, Dersler,109; Centel, Ýþ Hukuku, 143
22 Çenberci, Þerh, 250
23 Tunçomað / Centel, Esaslar, 77; Centel, Ýþ Hukuku, 119 ve dn.76; Ekonomi, Ýþ Hukuku, 92 ve dn.80; Tunçomað, Ýþ
Hukuku, 147; Tuð, Þekil, 28; Narmanlýoðlu, Ünal, Ýþ Ýliþkisinin Kurulmasý ve Ýþin Düzenlenmesi Açýsýndan
Yargýtayýn 1986 Yýlý Kararlarýnýn Deðerlendirilmesi, Yargýtayýn 1986 Yýlý Ýþ Hukukuna Ýliþkin Kararlarýnýn
Deðerlendirilmesi Semineri, Ýstanbul 1988, 8-9; Elbir, H. K., Ýþ Hukuku, Yenilenmiþ 9’uncu Baský, Ýstanbul 1987, 70;
Çelik, Dersler, 98 ve dn.23; Akyiðit, Hükümsüzlük, 18 dn.87; Alpagut, Belirli Süreli Hizmet Sözleþmesi, 20 dn.50
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derecesi hakkýnda baþkaca bir hüküm tayin
olunmamýþ ise akit, bu þekle riayet olunmadýkça sahih olmaz.” (BK m.11/II) hükmünden yola çýkýlmakta ve yazýlý þekil þartýna
uyulmadýkça
söz
konusu
iþ
sözleþmelerinin hükümsüz olacaðý sonucuna
varýlmaktadýr. Bu görüþ uyarýnca, yazýlý þekil
þartýnýn geçerlilik þartý olmasý, iþçi aleyhine
bir sonuç da doðurmayacaktýr. Ýþçilik
sýfatýnýn kazanýlmasý için ister katýlma ister
sözleþme teorisi24 benimsensin, varýlan pratik
sonuç, benimsenen teoriye göre iþ (hizmet)
iliþkisi veya ifasýna baþlanmýþ iþ sözleþmesi
için farklý olmamakta; hükümsüzlük geriye
etkili (ex tunc) sonuç doðurmamaktadýr.
Baþka bir anlatýmla, katýlma teorisi benimsendiðinde önemli olan geçerli bir iþ iliþkisinin varlýðýdýr; iþ sözleþmesi geçersiz olsa da
iþçilik niteliði geçersizlikten etkilenmeyecektir. Sözleþme teorisi açýsýndan bile, geçersizlik durumunda, ifasýna baþlanmýþ sözleþmeler için hükümsüzlüðün ileriye yönelik (ex
nunc) olduðu kabul edilmektedir25. Kýsaca
açýklamaya çalýþtýðýmýz bu sonuç ise, yazýlý
þekil þartýnýn geçerlilik þartý olduðunu savunan görüþçe, iþçinin korunmasý açýsýndan
yeterli görülmektedir26.

Öðretide ileri sürülen ve Yargýtay tarafýndan
da benimsenen diðer bir görüþ ise, söz
konusu yazýlý þekil þartýnýn ispat þartý olduðu
yönündedir27. Sözünü ettiðimiz öðreti
görüþü uyarýnca, yazýlý þekil þartýna uyulmaksýzýn yapýlan iþ sözleþmeleri geçerlidir.
Ancak, yazýlý belgeyle ispatlanamayan bir yýl
ve daha uzun süreli belirli süreli sözleþmeler, belirsiz süreli olarak kabul edilmelidir28.
Öðretideki üçüncü görüþ ise iþ sözleþmeleri
için öngörülmüþ olan yazýlý þekil þartýnýn ne
geçerlilik, ne de ispat þartý olarak kabul
edilebileceði; bunun iþverene yüklenen bir
tür yükümlülük ve iþçinin durumunu açýklýða kavuþturmak amacýyla alýnmýþ bir
Ýþ
önlem
olduðu
yolundadýr29.
sözleþmelerinin yazýlý yapýlmasýný öngören
(ÝþK.m.9/I, Den.ÝþK.m.5, Basýn ÝþK.m.4)
hükümler, bu hükümlere uyulmadýðý
takdirde iþveren veya iþveren vekili için para
cezasý
öngören
hükümlerden
(ÝþK.m.98/bent:A,f.1, Den.ÝþK.m.50/bent:a,
Basýn ÝþK.m.26/bent:a) ayrý deðerlendirilmemelidir. Þekle uyulmamasý
nedeniyle hükümsüz olan, baþka bir
anlatýmla, varolmayan bir sözleþmeye

24 Katýlma ve Sözleþme teorileri için Bkz. Antalya, O. Gökhan, Hizmet Akdinin Tanýmý Unsurlarý ve Hukuki Niteliði,
Yargýtay Dergisi, Cilt-II, Sayý:1-2, Ocak-Nisan 1987, 129-139; Çelik, Dersler, 69-70; Tunçomað / Centel, Esaslar,
46-47; Centel, Ýþ Hukuku, 54-55; Tunçomað, Ýþ Hukuku, 92-93; Akyiðit, Hükümsüzlük, 37 ve dn.192, 193; Esener,
Ýþ Hukuku, 149-151
25 Çelik, Dersler, 100; Tunçomað / Centel, Esaslar, 77; Centel, Ýþ Hukuku, 119; Tunçomað, Ýþ Hukuku, 148; Akyiðit,
Hükümsüzlük, 38-39; Oðuzman / Öz, Borçlar, 136-137
26 Tunçomað / Centel, Esaslar, 77; Centel, Ýþ Hukuku, 119; Tunçomað, Ýþ Hukuku, 148; Narmanlýoðlu,
Deðerlendirme, 9
27 “Basýn mesleðinde çalýþanlarýn hizmet akdinin yazýlý yapýlmasý geçerlilik þartý olmadýðýndan...” Yarg. 9.HD.
18.10.1999 T., 1999/13238 E., 1999/15919 K., YKD Cilt:26 Kasým 2000 Sayý:11, 1696; Kutal, M., Ferdi Ýþ Ýliþkisinin Kurulmasý ve Sona Ermesi Açýsýndan Yargýtayýn 1985 Yýlý Kararlarýnýn Deðerlendirilmesi, Yargýtayýn 1985
Yýlý Ýþ Hukukuna Ýliþkin Kararlarýnýn Deðerlendirilmesi Semineri, Ýstanbul 1987, 8-9; Ulucan, D., Deniz Ýþ
Hukukuna Ýliþkin Temel Bilgiler (Sendikal Eðitim Elkitabý), Ýstanbul 1986; Alpagut, Belirli Süreli Hizmet
Sözleþmesi, 23; Akyiðit, Hükümsüzlük, 18 dn.88; Ekonomi, Ýþ Hukuku, 92 dn.80’de aksi görüþ olarak belirtilen
yazarlar; Yargýtay karalarý için Bkz. Çelik, Dersler, 98 dn.23a; Kutal, Deðerlendirme, 8; Ekonomi, Ýþ Hukuku,
92 dn.80
28 Alpagut, Belirli Süreli Hizmet Sözleþmesi, 21,23; Akyiðit, Hükümsüzlük, 18-19; Narmanlýoðolu, Deðerlendirme,
9; Böylece, belirli süreli iþ sözleþmesi, belirsiz süreli iþ sözleþmesine dönüþmektedir. Esener, böyle bir tahvilin
mümkün olmadýðý görüþündedir. Bkz. Esener, Ýþ Hukuku, 159 ve dn.65; Akyiðit, Hükümsüzlük, 119 dn.89
29 Oðuzman, M.K., Narmanlýoðlu’nun Tebliðinin Genel Görüþmesi, Yargýtayýn 1986 Yýlý Ýþ Hukukuna Ýliþkin
Kararlarýnýn Deðerlendirilmesi Semineri, Ýstanbul 1988, 51-52; Oðuzman, M.,K, Gazetecilerin Mesleki ve Sosyal
Haklarý ve Bunlarýn Korunmasý, ÝÜHFM, Cilt-32, Sayý:1-4, Ýstanbul 1966, 867-868 dn.23; Çenberci, Þerh, 259260; Akyiðit, Hükümsüzlük, 19; Tuncay, A.C., Hukuki Yönden Basýnda Ýþçi Ýþveren Ýliþkileri, Ýstanbul 1989, 44
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temel görüþleriyle baðdaþmayacak derecede aðýr olmasý gerektiði öðretide ileri
sürülmektedir37. Bu öðreti görüþü – her ne
kadar, iþ sözleþmesinin deðil, iþ iliþkisinin
doðumuna iliþkin olsa da - Ýþ Hukukunun
temel ilkeleri38 ve iþ iliþkisinin kendine özgü
niteliklerinden kaynaklanan nedenlerle,
aðýr aykýrýlýk - hafif aykýrýlýk gibi bir ayrýma
gitmektedir. Ýþ iliþkisinin doðumu noktasýnda ortaya atýlan bu görüþün dayandýðý
nedenlerden yola çýkarak, iþ sözleþmesinin
geçerliliði konusunda yasa tarafýndan
öngörülen þekle aykýrýlýk ile yasa ve ahlaka
aykýrýlýk gibi diðer geçersizlik (butlan) sebepleri arasýnda bir ayrýma gitmek de
düþünülebilir.

dayanýlarak ceza uygulanmasý mümkün
deðildir30, 31.
Genel hükümlerden hareketle (BK m.11/II),
iþ sözleþmesi için öngörülen yazýlý þekil þartý,
geçerlilik þartý olarak kabul edilirse;
sözleþme, þekle uyulmamasý nedeniyle
hükümsüzlük yaptýrýmýyla karþýlaþtýðýnda,
hükümsüzlüðün ileriye etkili (ex nunc)
olmasýnýn iþçiyi korumaya yeterli olduðu
düþüncesi, tartýþmaya açýktýr32,33. Her
halükarda, kötüniyetli þekilde hükümsüzlük
iddiasýnda bulunan taraf himaye görmeyecektir34. Ancak bu durum istisnai niteliktedir. Hukukumuzda esas olan iyiniyettir
(iyiniyet karinesi) ve kötüniyeti iddia eden
taraf ispatlamakla yükümlüdür35 (MK m.3/I).
Hükümsüzlüðün ileriye etkisi halinde dahi,
iþ sözleþmesi fesihle sona ermediðinden, iþçi
bir takým korumalardan mahrum kalabilir;
örneðin kýdem tazminatý ödenmesi
mümkün deðildir36. Kýdem tazminatý ve
benzer koruma tedbirlerinin, bir an için
gözardý edilebileceði varsayýmýnda dahi,
hükümsüzlük sonucunda iþçi, büyük bir
olasýlýkla, iþsiz kalacaktýr. Meseleye baþka
bir açýdan yaklaþýldýðýnda, iþ iliþkisinin
yasaya ve ahlaka aykýrý nitelikler taþýmasýnýn, iliþkinin doðumuna engel olacaðý;
ancak bu aykýrýlýðýn, iþ iliþkisinin doðumuna,
dolayýsýyla iþçilik niteliðinin kazanýlmasýna
engel olabilmesi için, hukuk düzeninin

Öngörülen yazýlý þekil þartýnýn HUMK
m.287/I, 288 anlamýnda ispat þartý olduðunun kabulü durumunda, yazýlý þekilde yapýlmayan sözleþmenin varlýðýnýn ispatý için tek
çare böyle bir sözleþme bulunmadýðýný iddia
eden tarafa yemin teklif etmek ya da ikrarýný
beklemektir . Bu durumda takdiri delil ileri
sürülemeyecek; örneðin tanýk dinletilemeyecektir39. Görüleceði gibi, yazýlý þekil
þartýnýn ispat þartý olarak kabulü, asýl etkisini
Usul Hukuku alanýnda doðurmaktadýr40.
Baþka bir anlatýmla, sözleþmenin yapýldýðýný
takdiri delillerle ispatlama þansý bulunmamasý nedeniyle maðdur olan taraf için pratik
olarak varýlacak sonuç, çoðu zaman, þekil

30 Oðuzman, Deðerlendirme, 52; Çenberci, Þerh, 259-260
31 Bu görüþe karþý, bir yasa hükmüne aykýrýlýðýn ceza tehdidi altýna konulmasýnýn; o hükümle öngörülen biçim koþulunun, geçerlilik koþulu olmadýðýný göstermeye yetmeyeceði görüþü için Bkz.. Centel, Ýþ Hukuku, 119
32 “ ... hizmet sözleþmesinin geçersizliðinin hemen daima iþçinin aleyhine olduðu göz önünde bulundurulduðunda...” Ekmekçi, Ö., Toplu Ýþ Sözleþmesiyle Düzenleme Yetkisi, Ýstanbul 1996, 84
33 Katýlma teorisinden yola çýkýldýðýnda, ehliyetsizlik veya sözleþmenin konusunun emredici hukuk kurallarýna,
kamu düzenine veya genel ahlaka aykýrý olmasý gibi hükümsüzlük sebeplerinden ayrýk olarak sözleþmenin salt
yazýlý þekilde yapýlmamasý nedeniyle iþçilik niteliðinin yitirilmeyeceði, baþka bir anlatýmla, iþ iliþkisinin devam
edeceði söylenebildiði ölçüde, iþçi aleyhine sonuç doðmayacaðý görüþüne katýlmak mümkün olabilir.
34 Bkz. yukarýda, I
35 Oðuzman, M. K.,Medeni Hukuk Dersleri, Ýstanbul 1990, 160-161
36 Alpagut, Belirli Süreli Hizmet Sözleþmesi, 22
37 Tunçomað, K., Sosyal Güvenlik Kavramý ve Sosyal Sigortalar, Beþinci Basý, Ýstanbul 1990, 100-101; Demircioðlu,
A. M./ Centel T.,Ýþ Hukuku, Ýstanbul 2002, 45
38 Ýþ Hukukuna yön veren temel ilke ve düþünceler için Bkz.Çelik, Dersler, 17 vd.
39 Oðuzman, Deðerlendirme, 52; Kuru / Arslan / Yýlmaz, Usul Hukuku, Ders Kitabý, 443-444, 476; Alangoya,
Esaslar, 337-342 Oðuzman, Deðerlendirme, 52
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Yukarýda sözünü ettiðimiz sözleþmelerin
ispatýnda taraflardan biri yazýlý belge /
sözleþme ibraz etmiþse, aksini iddia eden
tarafýn Usul Hukuku bakýmýndan ayný
kuvvette delillerle karþý iddiayý çürütmesi
gerekecektir (HUMK m.290). Ancak,
mahkemeye, her iki tarafça da yazýlý belge
ibraz edilemiyorsa, iddialarýn takdiri deliller
dahil, her türlü delille ispatlanmasý yolunda
bir engel bulunmadýðýnýn kabulü yerinde
olur. Aslen, Yargýtay kararlarýnda ispat þartý
olarak nitelenen yazýlý þekil þartýnýn, Yüksek
Mahkemece, sözleþmenin, takdiri delillerle
ispatlanmasýna cevaz verildiði43 de
gözönünde bulundurulduðunda, HUMK.m.
287/I, 288 anlamýnda bir ispat þartý olarak
algýlanmadýðý, açýkça ortaya çýkmaktadýr.

þartýnýn geçerlilik þartý olarak kabul
edilmesindekinden farklý olmayacaktýr41.
Ýþçiyi koruma ilkesi, iþ sözleþmesinin
taraflarýndan iþçinin, iþverene göre daha
zayýf konumda olduðu gerçeðinin Ýþ
Hukukuna yansýmasýdýr. Ýþ sözleþmelerinin
yazýlý þekilde yapýlmasýný öngören hükümlerin amacýnýn, iþçiyi korumaya yönelik
olduðu konusunda da duraksama olmamasý
gerekir42. Ancak, iþçinin tabi olacaðý iþ
sözleþmesinin yazýlý yapýlmasý gerektiðini
bilse bile bunu ne ölçüde iþverenden talep
edebileceði düþünülmelidir. Ceza hükümlerinin iþverene yönelik olmasý, inceleme
konumuz olan sözleþmelerin yazýlý þekilde
yapýlmasýný saðlama yükümlülüðünün
iþverene ait olduðuna iþaret eder niteliktedir.

b. Özel Okul Öðretmenleri Ýçin
Öngörülen Þekil

Özel Hukuk müesseselerinin bir bölümü, Ýþ
Hukukunda, bu hukuk dalýnýn özelliklerine
uygun þekilde yapýlanmaktadýr. “Kanunun
emrettiði þeklin þumul ve tesiri derecesi
hakkýnda baþkaca bir hüküm tayin olunmamýþ ise akit, bu þekle riayet olunmadýkça
sahih olmaz.” (BK m.11/II) hükmünün yazýlý
þekil þartý öngörülen iþ sözleþmeleri için
yukarýda üçüncü görüþ olarak açýklamaya
çalýþtýðýmýz görüþ paralelinde yorumlanmasýnýn; baþka bir anlatýmla, sözleþmelerin
yazýlý þekilde yapýlmamasý durumunda iþveren veya iþveren vekiline ceza öngören
hükümlerin yasanýn emrettiði þeklin kapsam ve sonuçlarý hakkýnda hükümler
olduðunun ve öngörülen þeklin ispat
kolaylýðý saðlamaya yöneldiðinin kabulünün, yukarýda yaptýðýmýz açýklamalar
ýþýðýnda daha yerinde olacaðý kanýsýndayýz.

625 sayýlý Özel Öðretim Kurumlarý Kanunu
uyarýnca öngörülen yazýlý þekil þartý, yukarýda
üzerinde durduðumuz yazýlý þekil þartýndan
farklý karakterdedir: Özel öðretim kurumlarýnda çalýþan müdür, diðer yönetici ve öðretmenler ile kurumlarýn kurucularý veya kurucular temsilcisi arasýnda iþ sözleþmesi, en az
bir yýl süreli olmak kaydýyla yazýlý olarak
yapýlýr (ÖÖKKm.32/I,c.2). ÖÖKK uyarýnca
yapýlan bu sözleþmelerin farklýlýðý, Milli Eðitim
Bakanlýðý’nýn
onayýna
sunulmasýdýr.
Gerçekten, Özel öðretim kurumlarýnýn
müdürleri, kurucularý tarafýndan; diðer
yönetici ve öðretmenleri ise, genelde, müdürler tarafýndan seçilmekte ve ancak bu kiþilerin
istihdamlarýnýn, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn
iznine sunulmasý gerekmektedir. Bakanlýðýn
iznine sunulmadan önce müdür ile yönetici

40 Tekinay / Akman / Burcuoðlu / Altop, Borçlar,101-102
41 Öðretide, süresi belirli olsun, olmasýn, iþ sözleþmesindeki ücret tutarýnýn HUMK m.288’deki sýnýrý (40 milyon TL)
aþmasý halinde, sözleþmenin ancak yazýlý belgeyle ispatlanabileceði görüþü ileri sürülmekte; Yargýtay’ýn da bazý
kararlarýnda bu görüþe meylettiði görülmektedir.(Bkz. Kuru, B., Hukuk Muhakemeleri Usulü, Cilt:II, Ýstanbul
2001, 2232-2236) Ülkemizdeki, yazýlýlýk geleneðinin ne derece geliþmiþ olduðu, dahasý kaçak iþçi çalýþtýrma
gerçeði gözönünde bulundurulduðunda HUMK m.288 kuralýnýn Ýþ Hukuku alanýnda diðer alanlardakinden farksýz uygulanmasýnýn, adaletin yerini bulmasý gereðine ne derece elveriþli olacaðý tartýþmaya açýktýr.
42 Centel, Ýþ Hukuku, 119; Kutal, Deðerlendirme, 8
43 Yarg. 9.HD., 18.10.1999 T., 1999/13238 E., 1999/15919 K., YKD, Cilt.26, Sayý:11, Kasým 2000, 1696
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ve öðretmenler iþe baþlatýlamaz (ÖÖKK
m.23/I). Gerekli þartlarý taþýyan yönetici ve
öðretmenler için Bakanlýkça çalýþma izni
düzenlenir. Çalýþma izninin iptali yine
Bakanlýkça yapýlýr (ÖÖKKm.32/II).

yazýlý þekilde yapýlmadýðý zaman, Bakanlýðýn
onayýna sunulmasý da mümkün deðildir. Bu
açýklamalar ýþýðýnda, ÖÖKK uyarýnca
öngörülen yazýlý þekil þartýnýn geçerlilik þartý
olduðunun kabulü gerekmektedir44.

Ýzin talebinin reddi halinde teblið tarihinden itibaren adaylara vazife gördürülmez
(ÖÖKKm.32/III) hükmü ise, bizi, sözleþme
yapýlan yönetici veya öðretmenin iþe baþlamasý için bakanlýðýn izninin beklenmesi
gerekmemekle birlikte, izin talebinin reddi
halinde çalýþtýrýlmaya devam olunamayacaklarý sonucuna yöneltmektedir.

c. Takým Sözleþmesinin Þekli
Birden çok iþçinin meydana getirdiði bir
takýmdaki iþçileri45 temsilen bu iþçilerden
birinin, takým kýlavuzu sýfatýyla iþverenle yaptýðý sözleþmeye, takým sözleþmesi46 denir
(ÝþK.m.10/I). Takým sözleþmesinde isimleri
yazýlý iþçilerden her birinin iþe baþlamasýyla, bu
sözleþme, o iþçi ile iþveren arasýnda doðrudan
doðruya yapýlmýþ sayýlýr. Ancak, takým sözleþmesi hakkýnda Borçlar Kanunu’nun 110’uncu
maddesi hükmü de yürür (ÝþK.m.10/III). Takým
sözleþmesinin hukuki niteliði tartýþmalý47
olmakla birlikte, iþ ve baþkasýnýn edimini taahhüt sözleþmelerini içinde barýndýran bir
sözleþme olduðu söylenebilir48.

Görüleceði
üzere,
ÖÖKK
uyarýnca
öngörülmüþ olan yazýlý þekil þartý, yukarýda
incelemeye çalýþtýðýmýz hükümlerden farklý
olarak adi yazýlý þekilden öte, resmi þekli
öngörür niteliktedir. Nitekim, ÖÖKK’nun
belirtilen hükümlere ek olarak “Özel okul
kurucularý veya kurucu temsilcileriyle müdür,
diðer yönetici ve öðretmenler arasýnda yapýlan
yazýlý sözleþmeler örnekleri ilgililerin atanmalarýna izin verilmesine esas olacak evrak ile
birlikte tescil edilmek üzere Milli Eðitim
Bakanlýðýna gönderilir” (ÖÖKKm.34) hükmünü içermesi, öngörülen þekil þartýnýn, resmi
þekil þartý olduðunu doðrular niteliktedir.

Takým sözleþmesinin, süresi ne olursa olsun,
yazýlý yapýlmasý gerekir (ÝþK.m.10/II). Öðretideki baskýn görüþ, bu hükümle getirilen
yazýlý þekil þartýnýn geçerlilik þartý olduðu
yönündedir49. 2000 yýlýnda verilen bir
Hukuk Genel Kurulu kararýnda da bu görüþ
benimsenmiþ görünmektedir50. Buna karþýlýk, söz konusu þeklin, iþveren veya iþveren
vekiline yüklenen bir yükümlülükten ibaret
olduðu ileri sürülmektedir51, 52.

Getirilen bu þekil þartý, eðitim gibi duyarlý bir
alanda görev yapacak personelin nitelik ve
yeterliliðinin tespitine yöneliktir. Sözleþme

44 Narmanlýoðlu, Deðerlendirme, 9-10; Alpagut, Belirli Süreli Hizmet Sözleþmesi, 23; Akyiðit, Hükümsüzlük, 17
dn.84; Yarg.9. HD. 2.10.1986 T., 1986/7479 E., 1986/8804 K., (Karar metni için Bkz. Akyiðit, Hükümsüzlük, 112)
45 Yasa metninde “... takýmý temsilen...” ifadesi kullanýlmýþtýr. Bu ifadeye getirilen eleþtiriler için Bkz. Tunçomað /
Centel, Esaslar, 71; Tunçomað, Ýþ Hukuku, 135
46 Takým Sözleþmesi hakkýnda bilgi için Bkz. Tunçomað / Centel, Esaslar, 71-73; Tunçomað, Ýþ Hukuku, 134-137;
Centel, Ýþ Hukuku, 100 ve dn.146; Çenberci, Þerh, 267-273; Çelik, Dersler, 81; Ekonomi, Ýþ Hukuku, 89-90;
Yavuz, Borçlar Özel, 237
47 Tunçomað / Centel, Esaslar, 72; Çelik, Dersler, 81 ve dn.24’te anýlan yazarlar; ; Centel, Ýþ Hukuku, 100,
dn.146’da anýlan yazarlar
48 Tunçomað / Centel, Esaslar, 72; Tunçomað, Ýþ Hukuku, 136-137
49 Centel, Ýþ Hukuku, 100 ve dn.148; Tunçomað / Centel, Esaslar, 72 ve 76-77; Tunçomað, Ýþ Hukuku, 136;
Ekonomi, Ýþ Hukuku, 92 ve dn.80; Çenberci, Þerh, 273 dn.14; Tuð, Þekil, 29
50 Yarg.HGK. 9.2.2000 T., 2000/13-77 E., 2000/63 K. (Günay, Þerh 1, 397-398)
51 Çenberci, Þerh, 272-273
52 Her iki görüþe katýlan yazarlarýn da, görüþlerini savunurken, yukarýda II,1’de açýklamaya çalýþtýðýmýz argümanlarýna, takým sözleþmesine uyduðu ölçüde dayandýklarýný söylemek yanlýþ olmaz.
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Öncelikle belirtmek gerekir ki; ÝþK.m.10/III
uyarýnca, takým sözleþmesinde isimleri yazýlý
iþçilerden her birinin iþe baþlamasýyla, iþçi
ile iþveren arasýnda doðrudan doðruya
yapýlmýþ sayýlan baðýmsýz sözleþmeler için
ayrýca yazýlý yapýlma koþulu bulunmamaktadýr. Bunu, yazýlý sözleþme yapýlmayan
durumlarda iþverenin, iþçinin isteði üzerine,
kendisine genel ve özel iþ þartlarýný gösteren
ve imzasýný taþýyan bir belge vermekle
yükümlü olduðunu belirten ÝþK.m.9/II hükmüne yollama yapan “9 uncu maddenin
ikinci fýkrasý hükmü takým sözleþmelerine
de uygulanýr” (ÝþK.m.10/IV) hükmünün de
destekler nitelikte olduðu düþüncesindeyiz.

3. Ýþ Sözleþmesinin Þekli Konusunda
Anlaþma
Üzerinde durulmasý gereken diðer bir husus,
yasa tarafýndan þekil þartý öngörülmemiþ
olan iþ sözleþmeleri için taraflarýn anlaþmasýyla ya da toplu iþ sözleþmeleriyle bir
þekil þartýnýn öngörülmesi durumudur.
Bireysel baðlamda, taraflarýn þekil konusunda anlaþmasý konusunda yukarýdaki genel
düzenlemeler hakkýndaki açýklamalarýmýza
atýfta bulunarak54, taraflarca iradi þekil þartý
öngörülen iþ sözleþmeleri için þekil þartýnýn
hukuki niteliðinin belirlenmesinde esas
olanýn, taraflarýn þekli ne amaçla öngördükleri olduðunu55 hatýrlatalým.

Takým sözleþmesi için öngörülen þekil
hakkýnda da yukarýda ortaya koymaya
çalýþtýðýmýz Ýþ Kanununa tabi belirli süresi bir
yýl veya daha uzun olan sürekli iþ
sözleþmeleri ile Deniz Ýþ Kanunu ve Basýn Ýþ
Kanununa tabi iþ sözleþmeleri için öngörülen
yazýlý þekil þartýnýn niteliði konusundaki
görüþümüze paralel kanýda olduðumuzu
belirtelim53. Nitekim, ÝþK.m.9/I, Den.ÝþK.m.5,
Basýn ÝþK.m.4 uyarýnca öngörülen yazýlý þekil
þartý hakkýnda olduðu gibi; takým
sözleþmesinin yazýlý yapýlmamasý durumunda da sadece iþveren veya iþveren vekili için
ceza öngörülmektedir (ÝþK.m.98/bent:A,f.2).
Ayrýca, takým sözleþmesinin hükümsüzlüðü
nedeniyle, maðdur durumda kalma ihtimali
bulunan takýma dahil iþçilerin yanýsýra, takým
sözleþmesinin bünyesinde barýndýrdýðý
üçüncü kiþinin fiilini taahhüt nedeniyle iþverenin de maðduriyeti olasýdýr.

Toplu iþ sözleþmelerinin düzenleyici (normatif) bölümlerinde de, yapýlacak iþ
sözleþmeleri için þekil þartý öngörülmesi
mümkündür. Bu þekil þartýnýn hukuki
niteliðinin belirlenmesinde toplu iþ
sözleþmesi taraflarýnýn iradelerinin esas alýnmasý konusunda öðretide görüþ birliðinden
sözedilebilse56 de, þekil þartýnýn hukuki
niteliði konusunda açýklýk bulunmayan
durumlarda öngörülen þeklin hukuki niteliði
tartýþmalýdýr. Öðretide daha fazla taraftar
bulmuþ olan görüþ, bu durumda þekil
þartýnýn geçerlilik þartý olarak kabul edilmesi
gerektiði yönündedir57. Ancak, bu görüþe
katýlan yazarlardan bir bölümü, duraksamalý
durumlarda þekle iliþkin toplu iþ sözleþmesi
hükmünün, iþçiyi koruma amacýyla, ispat
þartý olduðunun kabul edilmesi gerektiðini
ileri sürmektedir58. Baþka bir görüþ ise,

53 Bkz. yukarýda, II, 1, a
54 Bkz. yukarýda, I
55 Centel, Ýþ Hukuku, 119
56 Þahlanan, F., Toplu Ýþ Sözleþmesi, Ýstanbul 1992, 13; Tuncay, A.C., Toplu Ýþ Hukuku, Ýstanbul –1999, 124;
Tunçomað / Centel, Esaslar, 325; Çelik, Dersler, 414; Ekmekçi, Düzenleme Yetkisi, 82; Alpagut, Belirli Süreli
Hizmet Sözleþmesi, 24;
57 Çelik, Dersler, 414; Tunçomað / Centel, Esaslar, 325; Tuncay, Toplu Ýþ, 124
58 Çelik, Dersler, 414; Tuncay, Toplu Ýþ, 124; Belirtmek gerekir ki, þekil þartýnýn geçerlilik þartý olduðu yönündeki
görüþ zaten toplu iþ sözleþmesinde öngörülen þekil þartýnýn hukuki niteliði konusunda açýklýk bulunmayan, baþka
bir anlatýmla, duraksama bulunan durumlar için geçerlidir. Kanýmýzca, söz konusu yazarlarca duraksamalý
olarak ifade edilen durumlardan, þekil þartýnýn ispat þartý olarak öngörüldüðü yönünde bir açýklýk bulunmasa da
emarelerin varlýðý halinin anlaþýlmasý yerinde olacaktýr.
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þartý, geçerlilik þartýdýr. Yazýlý þekil þartýna
uyulmadan yapýlan toplu iþ sözleþmeleri geçersiz sayýlmakla birlikte, bu
sözleþmelerin kollektif karakteri ve
süreklilik arzeden edimler içermesi
gözönünde bulundurularak, geçersizliðin
ileriye etkili (ex nunc) olduðu kabul
edilmektedir62.

sözkonusu þekil þartýnýn geçerlilik þartý
olmadýðý yolundadýr59.
Dahasý, iþ sözleþmesinin geçersizliðinin
hemen daima iþçi aleyhine sonuç doðuracaðý; bu nedenle toplu iþ sözleþmesinin
taraflarýnca iþ sözleþmesinin þekline iliþkin
hükmün, geçerlilik þartý olarak kararlaþtýrýlmasýnýn dahi mümkün olmadýðý ileri
sürülmektedir60. Açýklamaya çalýþtýðýmýz son
görüþ uyarýnca, toplu iþ sözleþmelerinde, iþ
sözleþmeleri için kararlaþtýrýlan þekil þartý, iþ
sözleþmesi kurulduktan sonra bunun yazýlý
hale getirilmesi konusunda taraflara talep
hakký saðlamaya yöneliktir61. Kanýmýzca,
toplu iþ sözleþmesinin taraflarýnýn iradelerine öncelik tanýmak; ancak iradeler
konusunda açýklýk bulunmadýðý durumlarda
toplu iþ sözleþmesiyle öngörülen þekil
þartýnýn, ispat þartýndan farklý olarak, ispat
kolaylýðý saðmaya yönelik olduðunu kabul
etmek, toplu iþ sözleþmesi kurumunun
niteliðine daha uygun düþen bir çözüm tarzý
olacaktýr.

Toplu görüþmenin sonunda bir anlaþmaya
varýlýrsa, beþ nüsha olarak düzenlenecek
olan toplu iþ sözleþmesi taraf temsilcilerince imzalanýr. Sözleþmenin birer
nüshasýný taraflar alýrlar. Üç nüsha da, toplu
görüþme için çaðrýyý yapmýþ olan tarafça
görevli makama (TÝSGLK m.18) imza
gününden baþlayarak altý iþgünü içinde
tevdi edilir (TÝSGLK m.20/I). Bölge çalýþma
müdürlükleri kendilerine tevdi edilen toplu
iþ sözleþmelerinin iki nüshasýný Çalýþma
Bakanlýðýna gönderirler. (TÝSGLK m.20/II;
ayrýca Bkz.m.23/III, 55, 58/III). Çalýþma
Bakanlýðý, toplu iþ sözleþmeleri için bir sicil
tutar. Toplu iþ sözleþmesinin metni
üzerinde anlaþmazlýk çýktýðý takdirde, esas,
bu sicilde saklanan metindir (TÝSGLK
m.24/II). Ayrýca iþveren, baðýtlanan sözleþmenin aslýný ya da onaylanmýþ bir örneðini,
iþyerinin iþçiler tarafýndan görülebilecek
uygun yerlerine asmakla yükümlüdür
(TÝSGLK m.63). Ancak, sözleþmenin beþ
nüsha hazýrlanmamasý, görevli makama
tevdi edilmemesi, iþyerinde asýlmamasý gibi
haller, sözleþmenin geçerliliðini etkilemeyecektir63, 64.

III. Toplu Ýþ Sözleþmesinin Þekli
Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt
Kanunu uyarýnca “Toplu iþ sözleþmesi
yazýlý olarak yapýlmadýkça geçerli deðildir”
(TÝSGLK m.4). Görüleceði üzere, hüküm,
tartýþmaya yervermeyecek derecede açýk
ve kesin biçimde kaleme alýnmýþtýr. Toplu
iþ sözleþmesi için öngörülen yazýlý þekil

59 Ekmekçi, Düzenleme Yetkisi, 84; Alpagut, Belirli Süreli Hizmet Sözleþmesi, 24; Çenberci, Þerh, 260
60 Ekmekçi, Düzenleme Yetkisi, 84
61 Ekmekçi, Düzenleme Yetkisi, 84
62 Çenberci, Mustafa, Toplu Ýþ Sözleþmesinin Baðlý Olduðu Þekil, Ýþ Hukuku Dergisi, Cilt:I, Sayý:11, Eylül 1969,
756-759; Çelik, Dersler, 498; Þahlanan, Toplu Ýþ Sözleþmesi, 173-174; Tuncay, Toplu Ýþ, 207
63 Çelik, Dersler, 444; Çenberci, Þekil, 750; Narmanlýoðlu, Ü., Ýþ Hukuku II, Toplu Ýþ Ýliþkileri, Ýzmir 2001, 391;
Tuð, A., Türk Hukukunda Toplu Ýþ Sözleþmesi, Ankara 1998, 110; Tuð, Þekil, 152-153; Reisoðlu, S., 2822 Sayýlý
Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanunu Þerhi, Ankara 1986, 226
64 Toplu iþ sözleþmesinin görevli makama tevdi edilmemesi ve sözleþme üzerinde anlaþmazlýk çýkmasý durumunda
hangi sözleþmenin esas alýnacaðý sorunun çözümünde sonraki tarihli sözleþme metninin esas alýnmasý
düþünülebilir.
65 Þahlanan, Toplu Ýþ Sözleþmesi, 102-103; Çelik, Dersler, 443; Narmanlýoðlu, Toplu Ýþ Ýliþkileri, 305-306; Çenberci, Þekil, 752 ; Tuð, Toplu Ýþ Sözleþmesi, 111; Tuð, Þekil, 151
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Toplu iþ sözleþmesi için öngörülmüþ olan
yazýlý þekil adi yazýlý þekildir65. Uygulamada,
her görüþme sonunda anlaþmaya varýlan
noktalar yazýlý hale getirilmekte ve taraflarca
imzalanmakla tutanaklar oluþturulmakta;
toplu görüþme sonunda bu tutanaklar,
taraflarca bir bütün haline getirilip imzalanarak toplu iþ sözleþmesi baðýtlanmaktadýr.
Tutanaklarýn her birinin taraflarca imzalanmýþ olmasý ve son tutanakta da bütün konularda anlaþmaya varýldýðý yönünde duraksamaya neden olmayacak nitelikte bir ifadeye yer verilerek önceki tutanaklara atýfta
bulunulduðu durumlarda, sözleþmenin
baðýtlandýðýnýn kabulü gerekir66. Ancak son
tutanakta, bu tarz bir ifadeye yer verilmemesi halinde, önceki tutanaklarýn da
baðlayýcý olmadýðýnýn; giderek toplu iþ
sözleþmesinin oluþmadýðýn kabulü, toplu
görüþme kurumunun karakterine daha
uygun olacaktýr67.

IV. Bildirimlerin Þekli
Ýþ Kanunu ve Deniz Ýþ Kanunu uyarýnca,
“Bildirimlerin ilgiliye yazýlý olarak ve imza
karþýlýðýnda yapýlmasý gerekir. Bildirim
yapýlan kiþi bunu imzalamazsa, durum o
yerde tutanakla tespit edilir. Ancak 7201
sayýlý Kanun kapsamýna giren tebligat, anýlan
kanun hükümlerine göre yapýlýr ” (ÝþK. m.7,
Den.ÝþK. m.47)70. Ayrýca, Basýn Ýþ Kanunu
kapsamýndaki gazeteci ve iþverenlerin
yapacaðý fesihlerin de yazýlý þekilde yapýlmasý gerekmektedir71 (Basýn Ýþ K. m.6/IV,7).
Ýþ Kanunu ve Deniz Ýþ Kanunu’nda bildirimlerin ilgiliye yazýlý olarak ve imza karþýlýðýnda
yapýlacaðý belirtilmiþ; hangi bildirimlerin bu
þekle uyularak yapýlacaðý teker teker sýralanmamýþtýr. Bu düzenlemeden, Ýþ Kanunu
kapsamýndaki iþ sözleþmelerinin her iki
tarafýnýn birbirine, ihbar öneli vererek ya da
derhal yapacaðý fesih bildirimleri baþta
olmak üzere, tüm bildirimlerin, aþaðýda
açýklamaya çalýþacaðýmýz prosedüre uygun
þekilde yapýlmasý gerektiði sonucuna varýlabilir72. Ancak yasa, bazý bildirimler için özel
bir þekil öngörmüþ olabilir. Bu durumda,
bildirimin o þekle uyularak yapýlacaðý
konusunda duraksama yoktur. Örneðin, ÝþK.
m. 24 uyarýnca iþveren tarafýndan yapýlacak
bildirimlerin bir bölümü noter kanalýyla
yapýlmalýdýr. Yine, 7201 sayýlý Kanun kapsamýna giren tebligatlar, anýlan kanun
hükümlerine göre yapýlacaktýr (ÝþK. m.7/I
son c.). Ýþveren konumundaki, kazai mercilerin, genel ve katma bütçeli dairelerin,

Taraflar , baðýtlanmasý ve yürürlüðe girmesi sonrasýnda anlaþarak, toplu iþ
sözleþmesinin süre dýþýndaki (TÝSGLK
m.7/I) hükümlerini, deðiþtirebilir. Sözleþmede taraflarca yapýlacak deðiþikliklerin
de yazýlý yapýlmasý þarttýr68. Tamamlayýcý
nitelikteki anlaþmalarýn, sözleþmenin esaslý
noktalarýnda deðiþiklik yapmadýklarý
ölçüde þekle baðlý yapýlmak zorunda
olmadýklarý yolundaki Borçlar Hukuku
kuralýnýn, özellikle düzenleyici (normatif)
boyutu gözönünde bulundurulduðunda
toplu iþ sözleþmesi için uygulama alaný bulmayacaðý
açýktýr69 (TÝSGLK m.66;BK
m.12/c.II).

66 Çelik, Dersler, 444; Þahlanan, Toplu Ýþ Sözleþmesi, 103; Tuð, Þekil, 152; Reisoðlu, Þerh, 78-79
67 Þahlanan, Toplu Ýþ Sözleþmesi, 103; Tuncay, Toplu Ýþ, 158; Çelik, Dersler, 444, dn.26; Reisoðlu, Þerh,79
68 Çelik, Dersler, 444, 482-484, ilgili Yargýtay Kararlarý için Bkz. 485, dn.26-31; Þahlanan, Toplu Ýþ Sözleþmesi,
186-187 ve 187, dn.5; Tuncay, Toplu Ýþ, 192, 197-200; Narmanlýoðlu, Toplu Ýþ Ýliþkileri, 363; Tuð,Toplu Ýþ
Sözleþmesi, 111; Tuð, Þekil, 153; Reisoðlu, Þerh, 81
69 Çenberci, Þekil, 751-752
70 ÝþK. m.7 ve Den.ÝþK. m.47 madde metinleri birbirinin aynýsýdýr.
71 Basýn Ýþ Kanununda fesih bildirimlerinin yazýlý yapýlmasýna iliþkin hükümler, ihbar öneli verilerek yapýlacak fesihler (m.6/IV, 7) için öngörülmüþ olmakla birlikte, derhal fesihlerde (m.11) de bu kurala uyulmasý gerektiði görüþü
için Bkz. Selçuki, S., Ýlmi – Kazai Ýçtihatlarla Ýþ Kanunu, 3.Basý, Ýstanbul 1973, 169
72 Akyiðit, Þerh,233,235; Günay, Þerh 1, 370; Ekonomi, Ýþ Hukuku, 168
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bazý kararlarda sözkonusu þekil þartýnýn
geçerlilik þartý olarak algýlandýðý görülmekle
birlikte81, Yargýtay’ýn genel eðilimi, bildirimler için getirilmiþ olan þekil þartýnýn ispat
þartý olduðu doðrultusundadýr82.

belediyelerin, köy hükmi þahsiyetlerin, barolarýn ve noterlerin çalýþtýrdýklarý iþçilere
yapacaklarý bildirimler için Tebligat Kanunu
hükümleri uygulanacaktýr73 (7201 sK.m.1).
Bildirim yapýlýrken izlenecek yol, bildirimin
yapýlacaðý kiþiye bildirimi aldýðýný ifade eden
bir belge imzalatýlmasýdýr; sözkonusu belge
bildirimin bir sureti olabileceði gibi, ayrý bir
belge de olabilir. Bildirim yapýlacak kiþi, belgeyi imzalamaktan çekinirse, durum orada
hazýrlanacak bir tutanakla tespit edilecek, içeriði ilgiliye sözlü olarak bildirilerek tutanak
bildirimi almaktan ve imzadan kaçýnýldýðýný
bilen tanýklarca imza edilecektir74,75. Bildirimin, posta yoluyla da yapýlmasý mümkündür. Posta yoluyla yapýlacak bildirimlerin
taahhütlü gönderilmesi ve zarfýn üstünde içeriðinin belirtilmesi gerekir. Mektubun alýndýðýna iliþkin belgeye atýlacak imza ve ilgilinin
mektubu almaktan kaçýnmasý halinde, posta
görevlisinin belgeye koyacaðý açýklama da
tutanak olarak kabul edilmelidir76.

Diðer bir görüþ ise, her iki tarafýn da yazýlý
belge sunamadýðý durumlarda, bildirimin
yapýldýðýnýn, zamanýnýn ve içeriðinin tanýk
dinletilmesi gibi takdiri delillerle de kanýtlanmasýnýn mümkün olduðu yönündedir83.
Baþka bir anlatýmla, öngörülen þekil þartý
ispat kolaylýðý saðlamaya yöneliktir ve
HUMK m.287/I, 288 anlamýnda ispat þartý
olarak algýlanarak katý yorumlanmamalýdýr.
Ýþ yasalarýndaki bildirimlerin yazýlý yapýlmasý
kuralý, geçerlilik þartý olarak kabul edilirse, bu
þarta uyulmamasý, bildirim hiç yapýlmamýþ
gibi sonuç doðuracak; ispat þartý olduðunun
kabulü durumunda ise, bildirimi yapan taraf
bildirimin yapýldýðýný, tarihini veya içeriðini
kanýtlayabilmek için mahkemeye mutlaka
yazýlý belge sunmak zorunda kalacaktýr.
Bildirimlerin yazýlý olarak yapýlmasý zorunluluðu, özellikle iþçi tarafýndan yapýlacak
bildirimler açýsýndan sorun yaratabilecek niteliktedir. Ýþverenin bildirimi almaktan kaçýnmasý halinde düzenlenmesi gereken tutanaða
iþyerinde imza atacak tanýklar bulunmasý, iþ
yaþamýnýn olaðan akýþý gözönünde bulundurulduðunda, neredeyse olanaksýzdýr. Ýþverenin yazýlý bildirimi almaktan kaçýndýðýný

Bildirimler konusunda öngörülmüþ olan
þekil þartý, adi yazýlý þekildir77. Öðretideki
baskýn görüþ bunun ispat þartý olduðu
yönündedir78. Yargýtay da 1959 tarihinde
3008 sayýlý eski Ýþ Kanununun 6. maddesi
hakkýnda verdiði bir Ýçtihadý Birleþtirme
Kararýnda79 bildirimler için öngörülen þeklin
ispat þartý olduðunu belirtmiþtir. Ýçtihadý
Birleþtirme Kararýna raðmen80, daha sonraki

73 Selçuki, Þerh, 170; Akyiðit, Þerh,235
74 Selçuki, Þerh, 167; Oðuzman, Fesih, 177;Günay, Þerh 1, 371; Akyiðit, Þerh,235-236
75 Tutanaðý imzalayacak tanýk sayýsý hakkýnda Bkz. Selçuki, Þerh, 167; Oðuzman, Fesih, 177 Karþýlaþtýrýnýz. Akyiðit, Þerh,236
76 Oðuzman, Fesih, 176,dn.39; Selçuki, Þerh, 167
77 Akyiðit, Þerh,235
78 Tunçomað / Centel, Esaslar, 184; Ekonomi, Ýþ Hukuku, 168 ve dn.366; Çelik, Dersler, 160,dn.17; Günay, Þerh 1,
371; Akyiðit, Þerh,236
79 Yarg. ÝBK,18.21959 T., 1958/28 E., 1959/17 K., RG.23.6.1959, No.10234
80 “Ýçtihadý birleþtirme kararlarý benzer hukuki konularda Yargýtay Genel Kurullarýný, dairelerini ve adliye
mahkemelerini baðlar.” (2797 sayýlý Yargýtay Kanunu m.45/V)
81 Yarg. HGK, 14.3.1962 T., 4/25 E., 27 K. ; Yarg.9. HD. 5.6.1964 T., 3330 E., 3682 K.; Yarg.9. HD. 7.7.1964 T.,
4300 E., 4424 K.(Selçuki, Þerh, 175-176)
82 Yarg. HGK. 10.1.1962 T., 4/31 E., 1 K. (Selçuki, Þerh, 175); Yarg.9. HD. 24.1.1991 T., 9602 E., 512 K.; Yarg.9.
HD. 18.4.1995 T., 35752 E., 9178 K. (Akyiðit, Þerh,238-239)
83 Oðuzman, bu sonuca HUMK.m.293 / bent:4 yardýmýyla ulaþýlabileceðini belirtmektedir. Oðuzman, Fesih, 179,
Ayrýca bkz. ayný yer dn.51; Akyiðit, Þerh,303
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durumlarda tanýk dinletilmesine cevaz vermekle85; Yüksek Mahkemenin de sözkonusu
þartý HUMK m.278/I, 288 anlamýnda bir ispat
þartý olarak kabul etmeme eðiliminde
olduðunu söylemek yanlýþ olmayacaktýr.

gören (bilen) diðer iþçilerin, hiçbir endiþe duymadan, iþveren aleyhine delil oluþturacak bir
belgeye imza atma konusunda istekli olmalarý
istisnadýr. Bu görüþe karþý, bildirimlerin posta
yoluyla yapýlmasýnýn da mümkün olduðu ileri
sürülebilir. Konuya baþka bir açýdan yaklaþýldýðýnda, bilindiði gibi, ahlak ve iyi niyet
kurallarýna uymayan hallere dayanarak iþçi
veya iþveren için tanýnmýþ olan sözleþmeyi
fesih yetkisi (ÝþK. m.16/II, 17/II) , iki taraftan
birinin bu çeþit davranýþlarda bulunduðunu
öbür tarafýn öðrendiði günden baþlayarak altý
iþgünü içinde kullanýlmalýdýr. Bu süre hak
düþürücü niteliktedir84. Fesih bildirimi hak
düþürücü süre geçirilmeden sözlü olarak
yapýlmýþ olsa bile, yazýlý þekil þartýnýn HUMK
m.287/I, 288 anlamýnda ispat þartý olduðu
kabul edildiðinde, feshin hangi tarihte
yapýldýðýnýn takdiri delillerle ispatý mümkün
olmayacak, bu da adalet duygusunu
yaralayýcý sonuçlar doðuracaktýr. Bu tür
örnekler çeþitlendirilebilir.

Kamuoyunda iþ güvencesi yasasý olarak
bilinen ve 15 Mart 2003 tarihinden geçerli
olmak üzere 15.08.2002’de yürürlüðe giren
4773 sayýlý Kanun86 uyarýnca on veya daha
fazla iþçi çalýþtýrýlan iþyerlerinde en az altý
aylýk kýdemi olan ve iþletmenin bütününü
sevk ve idare eden iþveren vekili niteliðinde
olmayan bir iþçinin belirsiz süreli hizmet
akdini fesheden iþveren, iþçinin yeterliliðinden veya davranýþlarýndan ya da iþletmenin,
iþyerinin veya iþin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak
zorunda olup; fesih bildirimini yazýlý olarak
yapmak ve fesih sebebini açýk ve kesin bir
þekilde belirtmek zorundadýr (m.13/A /I,
13/B/I). Burada öngörülen yazýlý þekil
þartýnýn niteliði de tartýþmaya açýktýr. Her ne
kadar 13/D maddesinin birinci fýkrasýnda
feshin geçersizliði kararýndan söz edilse de,
söz konusu geçersizlik kararý ve yaptýrýmý,
iþverence geçerli sebep gösterilmediði veya
gösterilen sebebin geçerli olmadýðýnýn tespiti halinde söz konusu olacaktýr. Baþka bir
anlatýmla, iþveren tarafýndan yapýlacak fesihler için öngörülen bu yazýlý þekil þartýna
uyulmamasý halinde m.13/D hükümlerinin87 mi uygulanacaðý yoksa, yazýlý þekil
þartýna aykýrýlýk nedeniyle doðrudan feshin

Bu açýklamalarýn ardýndan bildirimlerin yazýlý
yapýlmasýna iliþkin kuralýn, HUMK m. 287/I,
288 anlamýnda katý þekilde yorumlanmasýnýn
Ýþ Hukukunun temel ilkelerine uygun olmadýðý
açýktýr. Dolayýsýyla, taraflarýn yazýlý belge sunamadýðý durumlarda, tanýk dinletilmesine cevaz
verilmesi gerektiði yönündeki yukarýda belirtilen öðreti görüþü daha doðru gözükmektedir.
Yargýtay, bildirimler için öngörülmüþ olan yazýlý
þekil þartýný ispat þartý olarak nitelendirmekteyse de, taraflarýn yazýlý belge sunamadýðý

84 Çelik, Dersler, 207; Tunçomað / Centel, Esaslar, 205; Oðuzman, Fesih, 110-114
85 Yarg.9. HD. 22.6.2000 T., 2000/6537 E., 2000/8988 K., Yarg.9. HD. 20.6.2000 T., 2000/6172 E., 2000/8785 K.
(Günay, Þerh 1, 474-475); Yarg.9. HD. 8.2.1999 T., 1999/280 E., 1999/1720 K., (Günay, Þerh 2, 1969)
86 Ýþ Kanunu, Sendikalar Kanunu Ýle Basýn Mesleðinde Çalýþanlarla Çalýþtýranlar Arasýndaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun, RG. 15.8.2002, No.24847
87 m.13/D uyarýnca, iþverence geçerli sebep gösterilmediði veya gösterilen sebebin geçerli olmadýðý mahkemece tespit edilerek
feshin geçersizliðine karar verildiðinde, iþveren, iþçiyi bir ay içinde iþe baþlatmak zorundadýr. Ýþçiyi baþvurusu üzerine iþveren bir ay içinde iþe baþlatmaz ise, iþçiye en az altý ay en çok bir yýllýk ücreti tutarýnda tazminat ödemekle yükümlü olur.
Mahkeme feshin geçersizliðine karar verdiðinde, iþçinin iþe baþlatýlmamasý halinde ödenecek tazminat miktarýný da belirler(f.I). Ýþçinin mahkeme kararýnýn kesinleþmesine kadar çalýþtýrýlmadýðý süre içinde en çok dört aya kadar doðmuþ bulunan
ücret ve diðer haklarý kendisine ödenir(f.II). Bildirim süresine ait ücret iþçiye peþin ödenmiþse, bu tutar yukarýdaki hükümlere göre yapýlacak ödemeden mahsup edilir. Ýþçiye bildirim süresi verilmemiþ veya bildirim süresine ait ücret peþin olarak
ödenmemiþse, bu sürelere ait ücret tutarý ayrýca ödenir(f.III). Ýþçi, kesinleþen mahkeme kararýnýn tebliðinden itibaren altý iþ
günü içinde iþe baþlamak için iþverene baþvuruda bulunmak zorundadýr. Ýþçi bu süre içinde baþvuruda bulunmazsa, iþverence yapýlmýþ olan fesih geçerli bir fesih sayýlýr ve iþveren sadece bunun hukukî sonuçlarý ile sorumlu olur (f.IV).
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hiç yapýlmamýþ mý kabul edileceði konusu
tartýþmaya açýktýr. Kanýmýzca, 4773 sK. ile
getirilen rejim karþýsýnda fesih bildiriminin
yazýlý yapýlmakla birlikte geçerli nedenleri
içermemesi, ya da gösterilen nedenlerin
geçerli olmadýðýný tespitinin yanýsýra
bildirimin salt yazýlý yapýlmamasýnýn da
m.13/D ile getirilen yaptýrýmlara tabi
olmasýnýn, daha doðru olacaktýr.

Sendikalar Kanunu ve Toplu Ýþ
Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanunu
uyarýnca yapýlacak tüm bildirimlerin de
yazýlý olarak yapýlmasý gerekir88. Ayrýca her
iki yasada da, bazý bildirimler için yazýlýlýk
þartý aðýrlaþtýrýlmýþ; bildirimin noter tarafýndan düzenlenmesi ya da onaylanmasý aranmýþtýr (Örneðin SenK. m. 22, 25/II, 42/I,
TÝSGLK m.6/I, 28/I, 37/I,II). Bu bildirimlerin
noter kanalýyla yapýlmamasý, geçerliliklerini
etkileyecektir89.

Ayrýca 4773 sK. ile getirilen diðer bir düzenlemeyle, iþ sözleþmesi feshedilen iþçi yeni
bir iþe girer ve mahkemece feshin geçersizliðine karar verilirse, önceki iþine dönmek
istemeyen iþçi durumu altý iþgünü içinde
önceki iþverenine yazýlý olarak bildirecektir
(m.13/E). Ancak söz konusu bildirim hiç ya
da yazýlý olarak yapýlmamasý halinde iþçi
için öngörülmüþ bir yaptýrým bulunmadýðý
gibi, söz konusu altý iþ günlük süre, iþçinin
iþine dönebilmek için iþverene yapmasý
gereken baþvuru için öngörülmüþ olan
süredir (m.13/D/IV). Baþka bir anlatýmla, iþçi
eski iþine dönmek niyetindeyse, baþka bir iþ
bulmuþ olsun ya da olmasýn, tebliðden
itibaren altý iþgünlük süre içinde zaten eski
iþverenine baþvuru yapmak zorundadýr. Söz
konusu bildirim yapýlmasý, altý iþgünlük
sürede iþe dönüþ baþvurusunun yapýlmamasýyla ayný hukuki sonucu doðurmaktadýr
(m.13/D/IV,13/E/son c.) Eski iþine dönmek
niyetinde olmayan iþçiden dönmeyeceðini,
yazýlý olarak bildirmesini beklemek, hükmün yaptýrýmýnýn da bulunmadýðý
gözönünde bulundurulduðunda, zor görünmektedir.

Bu noktada üzerinde durulmasýnda yarar
gördüðümüz konu, “Bu Kanunda aksi
öngörülmedikçe tebligatlar Tebligat Kanunu
hükümlerine göre yapýlýr.” hükmünü içeren
Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt
Kanununun 66. maddesinin getirdiði
düzenlemedir (TÝSGLK m.66/I,c.2). Tebligat
Kanunu incelendiðinde, kamu makamlarýnýn birbirlerine ya da diðer kiþilere
yapacaklarý tebligatlarda90 uyulmasý gereken
kurallarý düzenlemeye yöneldiði görülmektedir (m.1). Bu noktada, sözünü ettiðimiz
Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanunu
hükmünün, sadece, toplu sözleþme
prosedüründe aktif rol alan Bölge Çalýþma
Müdürlüklerinin yapacaðý tebligatlar açýsýndan getirilmiþ bir hüküm olduðu
düþünülebilir. Ancak öðreti ve yargý kararlarýnda, bu hükmün toplu sözleþme
prosedüründeki tüm aktörlerin yapacaklarý
bildirimler için getirildiði görüþünün kabul
gördüðünü söylemek yanlýþ olmayacaktýr91.
Bununla beraber, taraflarýn birbirlerine
imza karþýlýðýnda elden yaptýklarý bildirim-

88 Yasada açýkça belirtilmiþ olmasa da, Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Lokavt Kanunu uyarýnca toplu görüþmeye çaðrý
yapýlýrken, hem çaðrýnýn hem de TÝSGLK m.17/III uyarýnca çaðrýya eklenmesi gereken tekliflerin yazýlý olmasý
zorunludur.Çelik, Dersler, 441-442; Þahlanan, Toplu Ýþ Sözleþmesi,95
89 Þahlanan, F., Sendikalar Hukuku, Ýstanbul 1995, 195 ve dn.119; Narmanlýoðlu, Toplu Ýþ Ýliþkileri,189 ve dn.457;
Çelik, Dersler, 372 ve dn.31a
90 “Hukuki bir iþlemi, ilgili kimsenin bilgisine sunulmasý için yetkili makamýn, yasa ve yöntemine (usulüne) uygun
bir biçimde yazý ile veya ilanla yaptýðý bildirim iþlemi” Yýlmaz, E., Hukuk Sözlüðü, Ankara 1996, 794
91 Reisoðlu, Þerh, 439; “ ...adý geçen sendika, yetki belgesini aldýktan sonra 2822 sayýlý Kanunun 17. maddesi hükmünce iþvereni toplu görüþmeye çaðýrmýþtýr. Bununla ilgili yazýyý iþveren teblið edilmek üzere 29.6.1985 tarihinde
548 sayýlý alma haberiyle PTT’ye tevdi etmiþtir. Böylece sendika ayný Kanunun 66. maddesinde öngörüldüðü gibi
Tebligat Kanunu hükümleri uyarýnca hareket etmiþtir...” Yarg. 9. HD., 8.10.1985 – 9808/9168, Þahlanan, Toplu
Ýþ Sözleþmesi,93
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tanýmlamasý yapýlmasý halinde dahi, adalet
duygusunu zedeleyen ve Ýþ Hukukunun
varlýk nedenine uymayan sonuçlarýn ortaya
çýkabileceðini,
yukarýda
açýklamaya
çalýþtýk95 . Dolayýsýyla,
özellikle bu
sözleþmeler ve bildirimler için öngörülen
þekil þartýnýn ispat kolaylýðý saðlamaya
yönelen, ancak özellikle taraflarýn yazýlý
belge sunamadýklarý durumlarda hukuki
iþlemin takdiri delillerle ispatýna da engel
olmayan hükümler olarak algýlanmasý
uygun olacaktýr. Yargý kararlarýnda ispat
þartý olarak yapýlan nitelemelere raðmen,
aslen varýlan sonucun da, bu yönde olduðu
görülmektedir. Bu sonuca varýrken, iþ
sözleþmesinin taraflarýnýn, en azýndan
ekonomik anlamda, eþit konumda olmadýklarý, iþçinin yazýlý þekil þartlarýna uyulmasý gereðini bilmesi halinde bile, sözünü
ettiðimiz eþitsizlik nedeniyle bunu talep
gücünün sýnýrlý olduðu gerçeðinden; baþka
bir anlatýmla “iþçiyi koruma ilkesinden”
hareket etmekle birlikte salt þekil þartýna
uyulmamasýnýn, çoðu zaman, iþveren için
de olumsuz sonuçlar yaratabileceði açýktýr.
Hükümlerin yorumlanmasýndan iþçiyi
koruma ilkesinden yararlanýlmasýnýn sýnýrý,
söz konusu hükmün duraksamaya neden
olabilecek nitelikte olup olmadýðýdýr.
ÝþK.m.7, 9/I, 10/II; Den.ÝþK.m.5, 47; Basýn
ÝþK.m.4 hükümleri hakkýnda öðretinin
kendi içinde ve yargý kararlarýnda farklý
sonuçlara varýlmasý, bu duraksamayý açýk
þekilde ortaya koymaktadýr. Örneðin, Özel
Öðretim Kurumlarý Kanunu uyarýnca
yapýlacak iþ sözleþmeleri ve toplu iþ
sözleþmesi için öngörülen þekil konusunda
iþçiyi koruma ilkesinden hareket etmek,
söz konusu hükümlerin açýk anlatýmlarý
karþýsýnda mümkün deðildir.

lerin de geçerli kabul edilmesi gerektiði de
savunulmaktadýr92. Tebligat Kanununun,
tebligatýn memur eliyle yapýlmasýna cevaz
veren hükümleri (m.1,2) de gözönünde
bulundurulduðunda, iþçi ve iþveren tarafýnýn
birbirlerine imza karþýlýðýnda elden yaptýklarý bildirimlerin de geçerli kabul edilmesi
gerektiði görüþüne katýlmak kolaylaþmaktadýr.

Sonsöz
Ýþ Hukuku, ne Özel Hukuka ne de Kamu
Hukukuna dahil olmakla birlikte, her
ikisinin etkilerini bünyesinde barýndýran,
karma, ancak baðýmsýz bir hukuk dalý
olarak tanýmlanabilir93. Tarihi köklerinin
dayandýðý Özel Hukuk alanýyla yakýn iliþki
içinde olmakla birlikte “...iþ hukuku açýsýndan önemli olan nokta; özel hukukta genel
olarak kabul edilen hukuki düþüncelerin, iþ
hukukunda da tanýnýp tanýnmayacaðýdýr.”94
Bu nedenle, Ýþ Mevzuatýnda öngörülen
yazýlý þekil þartlarýnýn, salt Özel Hukuk
ölçütleriyle deðerlendirilmesi mümkün
deðildir.
Sözkonusu
deðerlendirme
yapýlýrken, Ýþ Hukukunun kendine özgü
temel ilkeleri gözardý edilmemelidir. Özellikle, iþ sözleþmelerinin (ÝþK.m.9/I,m.10/II;
Den.ÝþK.m.5; Basýn ÝþK.m.4) ve bildirimlerin þekli (ÝþK.m.7, Den. Ýþ K.m.47)
konusundaki hükümler yorumlanýrken,
Özel Hukuktaki geçerlilik þartý, ispat þartý
ayýrýmýna sýký sýkýya baðlý kalýnmasý, meselenin salt Özel Hukuk ölçütleriyle deðerlendirilmesi anlamýna gelecektir kanýsýndayýz.
Sözünü ettiðimiz sözleþmeler ve bildirimler
konusunda öngörülen þekil için, ispat þartý

92 Reisoðlu, Þerh,439
93 Ýþ Hukukunun hukuk sistemindeki yeri hakkýnda Bkz. Çelik, Dersler, 3-5;Centel, Ýþ Hukuku, 8-9; Tunçomað, Ýþ
Hukuku, 25-29; Ekonomi, Ýþ Hukuku, 3-6;
94 Centel, Ýþ Hukuku, 8
95 Bkz.yukarýda, II,2,a, IV
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