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Günümüzde geliĢen, yenilenen iĢ teknikleri, teknoloji, sosyal çevre ve iĢverenin piyasadaki
ihtiyaçlara hızlı, ekonomik ve pratik bir biçimde yetiĢebilme çabası dikkate alındığında, sürekli bir
borç iliĢkisi tesis eden iĢ sözleĢmesi ile belirlenen çalıĢma koĢullarının değiĢmeden aynı kalması
mümkün değildir. Bu kapsamda mevcut iĢ iliĢkisinin dinamiklerine göre iĢverenin, iĢçinin çalıĢma
koĢullarında birtakım tek taraflı değiĢiklikler yapması gerekebilir. Bu noktada yapılacak değiĢikliğin
iĢçi aleyhine olup olmadığı ve iĢverenin söz konusu değiĢikliği yönetim hakkı dahilinde mi
gerçekleĢtirdiği meseleleri önem arz eder.
ĠĢ hukukunda iĢ iliĢkisinin sürekliliği esastır. Ancak sırf devamlılık sağlansın diye tarafların
menfaatlerinin yok sayılması düĢünülemez 1. Dolayısıyla hukuken iĢçi ve iĢverenin menfaatleri
korunurken, belirli koĢullar altında iĢverenin sözleĢme Ģartlarını değiĢtirilebilmesi mümkün
olmalıdır2. Bu bağlamda incelememizin ilk bölümünde çalıĢma koĢulları, esaslı değiĢiklik kavramı
ve iĢverenin iĢçinin çalıĢma koĢullarında hangi durumlarda esaslı değiĢiklik yapabileceği tespit
edilecek, ikinci bölümde ise iĢçinin esaslı değiĢik önerisini kabul etmemesine bağlı olarak iĢveren
tarafından gerçekleĢtirilecek feshin koĢulları, izlenmesi gereken hukuki süreç ve sonuçları üzerinde
durulacaktır.
I. Çalışma Koşullarının Esaslı Olarak Değiştirilmesi
A. Çalışma Koşullarının Belirlenmesi ve Tespiti
ĠĢ sözleĢmesi her iki tarafa borç yükleyen bir sözleĢmedir3. Bu sözleĢme ile kurulan hukuki iliĢkide,
iĢçinin yüklendiği en temel ve en önemli borç iĢ görme borcudur 4. ĠĢçinin iĢ görme borcunu
nerede, ne zaman ve ne Ģekilde ifa edeceğini çalıĢma koĢulları belirler 5. Bu noktadan hareketle
genel olarak çalıĢma koĢullarını, iĢçinin iĢ görme borcunu yerine getirirken tabi olduğu kurallar
bütünü olarak tanımlamak mümkündür.
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ÇalıĢma koĢulları; ĠĢ Kanunu, toplu iĢ sözleĢmeleri, iĢ sözleĢmeleri, iĢyeri yönetmelikleri gibi yazılı
kaynaklar yanında iĢverenin yönetim hakkına dayanarak verdiği talimatları ve iĢyeri uygulamaları
ile düzenlenir6. Yasa koyucu da 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun çalıĢma koĢullarında değiĢiklik ve iĢ
sözleĢmesinin feshi baĢlıklı 22. maddesinde;“ĠĢveren, iĢ sözleĢmesiyle veya iĢ sözleĢmesinin eki

niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iĢyeri uygulamasıyla oluĢan çalıĢma
koĢullarında…” ifadesini kullanarak çalıĢma koĢullarını düzenleyen kaynakların neler olduğuna
iĢaret etmiĢtir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de son dönem kararlarında 22. maddeden yola çıkarak
çalıĢma koĢullarını; Anayasa, kanunlar, toplu iĢ sözleĢmesi, bireysel iĢ sözleĢmeleri, personel
yönetmelikleri ve benzer iç düzenlemeler ile iĢyeri uygulamasından doğan iĢçi ile iĢveren
arasındaki iĢ iliĢkisinin bütünü olarak değerlendirmektedir 7. Yargıtay, çalıĢma koĢullarını bu Ģekilde
tanımlandıktan sonra yapılacak iĢin, ücretin, iĢin nerede ve ne zaman yapılacağının, çalıĢma
sürelerinin, yıllık ücretli izin sürelerinin, ödenecek ücretin eklerinin, ara dinlenmesi, evlenme,
doğum, öğrenim, gıda yardımı gibi sosyal hakların da çalıĢma koĢulları arasında yer aldığını
hükme bağlamıĢtır8.
B. İşverenin Yönetim Hakkı
ĠĢverenin yönetim hakkını;iĢçinin iĢ görme borcunu ne Ģekilde, hangi vasıtalarla, nerede ve ne
zaman yerine getireceğini düzenleyen ve bu kapsamda iĢçinin uyacağı hakların neler olduğunu
belirleyen emir ve talimatları oluĢturur 9. Yönetim hakkı Alpagut’ un belirttiği gibi yapılan iĢe
iliĢkindir10. ĠĢveren, yönetim hakkına dayanarak verdiği talimatları ile iĢin ayrıntılarını düzenlerve
iĢçinin iĢ görme edimini somutlaĢtırır11. Bu nedenle yönetim hakkı, iĢverene tek taraflı olarak
çalıĢma koĢullarını değiĢtirebilme imkanı vermektedir 12. Burada iĢverenin yönetim hakkının
sınırının belirlenmesi önem arz eder13. Süzek, yönetim hakkının kullanılmasının kendi amacı ile
sınırlı olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla iĢveren iĢçiye hizmet dıĢı veya özel yaĢamı ile ilgili
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olarak emir ve talimat veremez14. Aynı Ģekilde Fransız Hukuku’nda da iĢverenin iĢ sözleĢmesi
çerçevesinde yaptığı değiĢikliklerin yönetim hakkı dahilinde olduğu kabul edilmiĢtir 15.
Açıklanan nedenlerle; iĢverenin iĢçiyle ilgili vermiĢ olduğu bir kararının yönetim hakkı kapsamında
olup olmadığı belirtilen sınırlar içinde değerlendirilmelidir. Çünkü iĢveren, yönetim hakkı
kapsamında tek taraflı olarak değiĢiklik yapabilecek, yönetim hakkı dıĢında kalan değiĢiklikler için
ĠĢ Kanunu’nun 22. maddesine tabi olacaktır16. ĠĢveren, yönetim hakkı dıĢında kalan değiĢikliklerde
22. maddede aranan koĢullara uygun hareket etmezse, yapılan değiĢiklikler aĢağıda detaylı bir
Ģekilde inceleneceği üzere iĢçiyi bağlamayacaktır.
Yukarıda sayılanların ortak bir sonucu olarak; iĢ hukukunun kaynakları arasında iĢverenin yönetim
hakkı Anayasa, toplu iĢ sözleĢmeleri, iĢ sözleĢmeleri ve genel iĢ koĢullarından sonra en alt sırada
gelir17.Çünkü iĢverenin yönetim hakkı Anayasa, ilgili kanunlarda yer alan emredici düzenlemeler
ile iĢ ve/veya toplu iĢ sözleĢmesinde yer alan hükümlere aykırı olamaz 18. Bu nedenle yönetim
hakkı, esas olarak çalıĢma koĢullarının açıkça düzenlenmediği noktalarda iĢverene söz konusu
boĢlukları doldurma hakkı vermektedir19.
C. Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik
1. Esaslı Değişiklik Kavramı
ĠĢ Kanunu’nun 22. maddesinde “ĠĢveren, iĢ sözleĢmesiyle veya iĢ sözleĢmesinin eki niteliğindeki

personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da iĢyeri uygulamasıyla oluĢan çalıĢma koĢullarında
esaslı bir değiĢikliği ancak durumu iĢçiye yazılı olarak bildirmek koĢuluyla yapabilir.”
denilmektedir. Kanunun bu düzenlemesinden yola çıkarak, öncelikle esaslı olmayan değiĢikliklerin
22. maddenin uygulama alanı dıĢında kalacağını belirtmek gerekir. Bu nedenle iĢveren tarafından
iĢçinin çalıĢma koĢullarında yapılan bir değiĢikliğin ilk önce iĢverenin yönetim hakkı içinde olup
olmadığına bakılmalıdır. Çünkü iĢverenin yönetim hakkı içinde kalan değiĢiklikler esaslı değiĢiklik
olarak kabul edilmemektedirler20. Fransız Hukuku’nda iĢverenin iĢ sözleĢmesinin olağan akıĢı
içinde yaptığı değiĢikliklerin esaslı olmadığı kabul edilmiĢtir21.
ĠĢverenin yönetim hakkını aĢan her değiĢiklik esaslı değiĢiklik olmayabilir 22. Esaslı bir değiĢiklikten
söz edebilmek için yapılan değiĢiklik iĢ sözleĢmesinin unsurları 23 ile ilgili olmalı ve bu değiĢiklik iĢ
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sözleĢmesi ile kurulan denge ve düzen iliĢkisini iĢçi aleyhine değiĢtirmelidir 24. Diğer bir anlatımla,
yapılacak değiĢiklik iĢçinin çalıĢma koĢullarını ağırlaĢtırmamalı ve dürüstlük kuralı gereği iĢçiden
söz konusu değiĢikliği kabul etmesi beklenmemelidir 25. Bu nedenle esaslı değiĢikliğin tespitinde,
iĢçi, iĢe baĢlarken böyle bir değiĢikliğin ileride yapılacak olacağını bilseydi iĢ sözleĢmesini imzalar
mıydı veya iĢi kabul eder miydi hususları araĢtırılmalıdır. ĠĢçinin böyle bir değiĢikliği bilseydi iĢ
iliĢkisine hiç baĢlamayacağının tespiti halinde, artık yapılan değiĢikliğin esaslı olduğunun kabulü
gerekecektir26. Bu bağlamda çalıĢma koĢullarında iĢçinin yararına olacak Ģekilde yapılan
değiĢiklikler esaslı değiĢiklik olarak kabul edilmeyecek ve bu değiĢikliklere ĠĢ Kanunu’nun 22.
maddesi uygulanmayacaktır27. Ancak bir değiĢikliğin iĢçi yararına yapılmıĢ olmasıherzaman onu
esaslı değiĢiklik olmaktan kurtarmayabilir28. Buradaki sınırı, MK. madde 2’de düzenlenen dürüstlük
kuralı uyarınca iĢçinin yapılan değiĢiklik önerisini kabul etmemesinde menfaati olup olmadığı
oluĢturacaktır29. Örneğin satıĢ uzmanı olarak çalıĢan bir iĢçinin terfi ettirilerek pozisyonunun satıĢ
müdürü olarak değiĢtirilmesi, her ne kadar iĢçinin maaĢında ve unvanında bir yükselmeye neden
olmuĢsa da, bu durum onun iĢ yükünü ciddi Ģekilde arttıracak ve daha çok mesai yapmasına
neden olacaksa, böyle bir değiĢikliğin onun lehine olmayacağının kabulü gerekecektir 30. Bu halde
söz konusu değiĢikliğin geçerli olabilmesi için, aĢağıda detaylı bir Ģekilde inceleneceği üzere,
iĢverenin ĠĢ Kanunu’nun 22. maddesi gereği kanaatimizce iĢçiden yazılı onayını alması
gerekecektir.
Yargıtay’ın değiĢiklik feshine iliĢkin son dönem kararları incelendiğinde, 9. Hukuk Dairesi’nin esaslı
değiĢiklik kavramını açıklarken iĢçi haklarının iĢ hukuku yönünden sürekli olarak ileriye dönük bir
biçimde geliĢtirilmesi prensibinden yola çıktığı görülmektedir31. Söz konusu kararlarında Yargıtay,
iĢçi haklarının iĢ iliĢkisi süresince ileriye götürülmesi gerektiğini, iĢçinin çalıĢma koĢulları
bakımından geriye gidiĢ olarak nitelendirilebilecek ve iĢverenin yönetim hakkı dıĢında kalan bir
değiĢikliği esaslı değiĢiklik olarak kabul etmektedir.
2. İş Kanunu’nun 22. Maddesi Kapsamında Esaslı Değişiklik
Hukukun genel bir ilkesi olan ahde vefa ilkesine göre, taraflar arasında aksine bir anlaĢma
olmadığında, sözleĢmesel bir iliĢkinin koĢullarının aynı Ģekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Sürekli
bir borç iliĢkisi olan iĢ iliĢkisinde de iĢçinin iĢverene göre daha güçsüz olması, menfaatlerinin
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sürekli olarak korunması ihtiyacı, anılan ahde vefa ilkesi ile örtüĢmektedir 32. Ancak iĢ yaĢamının
ekonomik, sosyolojik, teknik, teknolojik, coğrafi ve/veya global nedenlere bağlı olarak değiĢmesi
ve geliĢmesi ihtiyacı uyarınca, sürekli bir iliĢki olan iĢ iliĢkisinin de bir takım koĢullarının
değiĢtirilmesi gerekliliği zaman içinde ortaya çıkabilmektedir33. Söz konusu değiĢiklik ihtiyacı
karĢısında iĢ sözleĢmesinin koĢulları uyarlanırken, iĢçinin de iĢveren tarafından tek taraflı olarak
yapılacak değiĢikliklere karĢı korunması gerekir34. ĠĢte ĠĢ Kanunu’nun 22. maddesi, söz konusu
esasın bir görünümüdür ve getirdiği yöntem ile iĢçinin yapılan değiĢiklik karĢısında menfaatlerinin
zarar görmemesini amaçlamaktadır35.
ĠĢ Kanunu’nun 22. maddesine göre iĢverenin çalıĢma koĢullarında değiĢiklik yapabilmesi aĢağıda
sayılan koĢulların varlığına bağlanmıĢtır36.
a. Çalışma koşulunun varlığı
ĠĢ Kanunu’nun 22. maddenin uygulanabilmesi için öncelikle bir çalıĢma koĢulu bulunmalıdır.
Maddede çalıĢma koĢulları sayılırken toplu iĢ sözleĢmesinden söz edilmemiĢtir. Bunun sebebi toplu
iĢ sözleĢmesinin tarafı olmayan iĢçi ve iĢverenin anlaĢarak toplu iĢ sözleĢmesi hükümlerinde
değiĢiklik37 yapamayacak olmalarıdır38. Böyle bir değiĢiklik, ancak toplu iĢ sözleĢmesinin tarafları
olan iĢçi ve iĢveren sendikaları ile yapılabilecektir 39.
ÇalıĢma koĢullarının esaslı Ģekilde değiĢtirilip değiĢtirilmediğini ispatla yükümlü olan iĢçidir. ĠĢçi,
olası bir davada önce değiĢtirildiğini iddia ettiği çalıĢma koĢulunu, akabinde de bu çalıĢma
koĢulunun ne Ģekilde değiĢtirilmek istenildiğini ortaya koymak durumundadır 40.
b. Değişiklik ihtiyacı
ĠĢ Kanunu’nun 22. maddesinde;“…ĠĢçi değiĢiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, iĢveren

değiĢikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için baĢka bir geçerli nedenin bulunduğunu
yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iĢ sözleĢmesini feshedebilir…”
32

Süzek, İş Hukuku, 600; Süzek, Değişiklik Feshi, 10
Narmanlıoğlu, Ünal: İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri I, 4. Baskı, Beta Kitapevi, 2012 İstanbul, s.469
34
Alpagut, 57
35
Hozar, 86
36
Fransız hukukunda iş koşullarının değişikliği için bkz; Pélissier, Jean–Supiot, Alain–Jeammaud,
Antoine, DroitDuTravail, 24. Edition, Paris 2008, s. 771-773 ; Mezeaud, p. 568 -579-3; Vérdier, JeanMaurice–Coeret, Alain–Jeammaud, Marie Armelle: DroitDuTravail Volume II, 14. Edition, 2007, s. 124138; Ray, Jean Emmanuel, Mutations De L’Entreprise Et ModificationDuContrat De Travail, 2000, s. 85
vd.
37
Toplu iş sözleşmeleri ile çalışma koşullarında değişiklik hakkında detaylı bilgi için bkz. Çelik, Nuri,
Toplu İş Sözleşmeleri ile Çalışma Koşullarının Düzenlenmesinde ve Fesih Bildirimi Sürelerinin
Arttırılmasında Karşılaşılan Sorunlar (Toplu İş Sözleşmeleri İle Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi) ,
Çalışma ve Toplum, S: 4, 2011 İstanbul, s.11 -23
38
Çankaya, Osman Güven – Günay, Cevdet İlhan – Göktaş, Seracettin: Türk İş Hukukunda İşe İade
Davaları, 1. Baskı, Ankara 2006, s. 128; Süzek, İş Hukuku, 600
39
Çelik, 583; Şahlanan, Fevzi: Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik, Tekstil İşveren, S: 371, Şubat
2011, s.4; Y.9.HD., E.2008/43870, K.2010/33834, T.12.11.2010, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Dergisi, S: 30, İstanbul 2011, s.677
40
Şahlanan, 5; Y.9.HD., T.12.11.2010, E.2008/43870, K.2010/33834, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Dergisi, Sayı 30, İstanbul 2011, s.677
33
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denilmektedir. Maddenin uygulamasına göre çalıĢma koĢularında değiĢiklik yapabilmenin ikinci
koĢulu, yapılmak istenen değiĢikliği meĢru kılan geçerli bir nedenin varlığıdır 41. ĠĢ güvencesi 42
kapsamındaki iĢçiler için geçerli neden, ĠĢ Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilen iĢçinin
yeterliliğinden, davranıĢların veya iĢletme gereklerinden kaynaklanan bir neden olacak iken, iĢ
güvencesi kapsamı dıĢındaki iĢçiler için geçerli neden kanaatimizce söz konusu değiĢiklik
ihtiyacının doğup doğmadığının makul ölçülerde kabul edilebilir olup olmadığına göre
belirlenecektir. Yine kanaatimize göre burada geçerli nedenin sınırını iĢverenin kötü niyetli 43
davranıp davranmadığı oluĢturacaktır.
c. Değişikliğin esaslı olması
ĠĢçinin çalıĢma koĢullarının değiĢtirilmesi; ona sağlanan bir menfaatin tamamen ortadan
kaldırılması, kısıtlanması veya daha az, daha çok ya da hiç iĢ verilmesi biçiminde ortaya çıkabilir 44.
Önemli olan yapılan değiĢikliğin yukarıda incelendiği üzere esaslı olmasıdır45. Bir değiĢikliğin esaslı
olduğundan söz edebilmek için; yapılan değiĢiklik iĢverenin yönetim hakkı dıĢında olmalı 46, geçerli
bir sebebe dayanmamalı47 ve her Ģeyden önce iĢçinin durumunu ağırlaĢtırmamalıdır 48.
ĠĢvereninyönetim hakkı içinde kalan, geçerli bir sebebe dayanan ve iĢçi lehine yaptığı değiĢiklikler,
esaslı bir değiĢiklik olarak kabul edilmez. Bu nedenle söz konusu değiĢiklikleri uygulayabilmek için
iĢverenin, iĢçiden onayını alması ve öncesinde ilgili değiĢiklik talebini iĢçiye yazılı olarak bildirmesi
gerekmeyecektir49.

41

Akın, 48; Y.9.HD., E.2009/37850, K.2012/2315, T.30.01.2012, İstanbul Barosu Dergisi, C:87, S:4, 2013,
s.370; Y.9.HD., E.2011/13306, K.2012/26925, T.10.07.2012, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd2011-13306.htm;
42
30’dan fazla işçinin çalıştığı bir işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve kıdemi 6 (altı) aydan
fazla olan işçinin işçiler iş güvencesi kapsamındadır. İşveren iş güvencesi kapsamında bir işçinin iş
sözleşmesini sona erdirmek istediğinde İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca onun yetersizliğinden,
davranışlarından veya işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe
dayanmak zorundadır. İş güvencesi hakkında detaylı bilgi için bkz. ; Süzek, İş Hukuku, 486 vd. ; Çelik,
214 vd. ; Akı/ Altıntaş/ Bahçıvanlar, 27 vd.
43

Bu görüş dayanağını değişiklik kayıtlarının hakkaniyt denetimine tabi olduğu ve dürüstlük kuralına
uygun olarak kullanılması gerektiğini düzenleyen bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararından almaktadır.
Y.,HGK.; T.11.10.2006, E.2006/9-613, K.2006/644, http://www.tisk.org.tr/hukuk/ayrinti.asp?id=182
44

Y.9.HD., T.01.07.2010, E.2008/33731, K.2010/21274, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Dergisi,
Sayı 30, İstanbul 2011, s. 751; Y.9.HD., T.12.11.2010, E.2008/43870, K.2010/33834, Legal İş Hukuku ve
Sosyal Güvenlik Dergisi, Sayı 30, İstanbul 2011, s. 678; Y.9.HD., E.2009/37850, K.2012/2315,
T.30.01.2012, İstanbul Barosu Dergisi, C:87, S:4, 2013, s.368.; Y.9.HD., E.2011/13306,
K.2012/26925,T.10.07.2012; http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2011-13306.htm
45
Esaslı değişiklik kavramı için bakınız s. 11
46
Narmanlıoğlu, 472-273
47
Şahlanan,
5
Y.,HGK.;
T.4.11.2009,
E.2009/9-416,
K.2009/474,
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2009-9-416.htm; Y. 9.HD. E. 2005/19305, K. 2005/22565, T.
23.06.2005, Çankaya/ Günay/ Göktaş, 817 -818
48
Y.9.HD., T.16.10.1996, E.1996/8637, K.1996/19563, http://www.kamu-is.org.tr/pdf/1996.pdf; Y.9.HD.,
T.01.07.2010, E.2008/33731, K.2010/21274, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Dergisi, Sayı 30,
İstanbul
2011,
s.
752;
Y.9.HD.,
E.2011/13306,
K.2012/26925,
T.10.07.2012,
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2011-13306.htm
49
Narmanlıoğlu, 472-472; Y. 9.HD., E. 2010/2290, K. 2010/4202, T. 22.02.2010, Legal İş Hukuku ve
Sosyal Güvenlik Dergisi, Sayı 26, İstanbul 2010, s. 753-757
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Hangi durumların çalıĢma koĢullarında esaslı değiĢiklik oluĢturduğunu tek tek saymak mümkün
değildir. Bir çalıĢma koĢulunun iĢçinin durumunu ağırlaĢtırıp, onun aleyhine bir değiĢiklik getirip
getirmediği her somut olay bakımından ayrı ayrı incelenmelidir.
Yargıtay’ın, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında verdiği kararları bir arada
değerlendirildiğinde;iĢçinin iĢyerinde, yaptığı iĢin niteliğinde, ücretinde ve çalıĢma saatlerinde
yapılan değiĢikler baĢlıca esaslı değiĢiklik halleri olarak karĢımıza çıkmaktadır50.
i. İşyeri değişikliği
Taraflar iĢ sözleĢmesinde iĢçinin iĢ görme borcunu nerede yerine getireceğini kararlaĢtırabilir. Bu
halde iĢveren, iĢçinin onayı olmadan onun iĢyerini değiĢtiremeyecektir 51. Anılan durumun
istisnasını, ileride inceleneceği üzere iĢverenin değiĢiklik yapma hakkının saklı tutması veya iĢçinin
çalıĢma koĢullarını ağırlaĢtırmadan, aynı il içinde iĢyerinin yakın bir yere taĢınması oluĢturabilir 52.
Çünkü bu halde yeni iĢyerine ulaĢmak için iĢçinin daha fazla zaman ve/veya para harcaması ve
yaĢam Ģeklini değiĢtirmesigerekmeyecektir. Yargıtay’da 2010 ve 2012tarihliiki ayrı kararında,
iĢveren tarafından aynı il içinde yapılan iĢ yeri değiĢikliğini, iĢyerinin taĢınmasına bağlı olarak
iĢçiye servis imkanı tanındığı gerekçesiyle iĢ Ģartlarında iĢçi aleyhine bir durum yaratılmadığı için
esaslı değiĢiklik olarak kabul etmemiĢtir 53. Buna karĢılık, iĢçinin onayı olmaksızın çalıĢmakta
olduğu ilden baĢka bir ile gönderilmek istenmesinin esaslı değiĢiklik oluĢturacağının tartıĢmasız
kabulü gerekir54. Zira burada yapılan değiĢiklik iĢverenin yönetim hakkı dıĢındadır 55. Benzer
Ģekilde aynı il içinde olsa bile iĢveren tarafından yapılan iĢyeri değiĢikliği iĢçinin daha çok yol
parası sarf etmesine ve/veya kendisine ayıracağı zamanı kısıtlayarak yolda daha çok zaman
harcamasına neden olacaksa, çalıĢma koĢulları ağırlaĢtırılmıĢ sayılacağından yapılan iĢyeri
değiĢikliği esaslı bir değiĢiklik olacaktır56. Belirtilen nedenlerle iĢyeri değiĢikliğinin geçerli bir neden
olarak kabul edilebilmesi için çalıĢmakta olduğu iĢyerinde iĢçiye duyulan ihtiyacın tereddüte yer
bırakmayacak Ģekilde ortadan kalkmasına neden olan bir iĢletme gereği bulunmalıdır 57. Bu
duruma örnek olarak iĢyerinin taĢınması yanında, iĢyerinin veya bir bölümünün kapanması veya
bordro iĢlerinin baĢka bir firmaya verilmesi gibi iĢçinin o iĢyerinde iĢgücüne ihtiyaç kalmaması gibi
haller örnek olarak gösterilebilir58.
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Esaslı değişiklik halleri hakkında detaylı bilgi için bkz. Alpagut, 57; Süzek, İş Hukuku, 602-606; Süzek,
Değişiklik Feshi, 11-15; Alp, 225-242
51
Süzek, Değişiklik Feshi, 14
52
Süzek, İş Hukuku, 605
53
Y. 9.HD., E. 2008/21806, K. 2010/8074, T. 25.03.2010, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Dergisi,
Sayı 26, İstanbul 2010, s. 609-617; Y.9.HD., E.2011/13306, K.2012/26925,T.10.07.2012;
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2011-13306.htm
54
Süzek, İş Hukuku, 605; Alp, 192
55
Alpagut, 56
56
Süzek, Değişiklik Feshi, 14;
57
Alp, Değişiklik, 191
58
Alp, İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sorunlar Ve Çözüm Önerileri ,
İstanbul 2007, s. 66; Y. 9.HD., E. 2010/2290, K. 2010/4202, T. 22.02.2010, Legal İş Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Dergisi, Sayı 26, İstanbul 2010, s. 753-757
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ii. İşin niteliğinde değişiklik
ĠĢin niteliğinde değiĢiklik ile kastedilen iĢçinin iĢ görme borcunun mahiyetinin değiĢtirilmesidir.
Yukarıda incelediğimiz üzere iĢveren yönetim hakkı 59dahilinde ya da geçerli bir nedene dayanarak
iĢçiye yapmakla yükümlü olduğu iĢ ile aynı veya benzer değerdeki iĢleri verebilir. Anılan
durumlarda iĢin niteliğinde yapılan değiĢiklikler esaslı değiĢiklik oluĢturmaz 60. Buna göre iĢ
sözleĢmesinde iĢçinin görevi “uzman” veya “satıĢçı” veya “muhasebeci” gibi genel bir ifadeyle
belirtilmiĢse, iĢveren yönetim hakkı uyarınca iĢçiden belirlenen kapsama giren iĢleri yapmasını
isteyebilecektir61. Bununla beraber iĢveren, iĢçinin yetersizliği, davranıĢları veya iĢletme
gereklerinden kaynaklanan bir nedenle de iĢçinin görevinde değiĢiklik yapabilecektir. Örnek
olarak; düĢük performansla çalıĢan bir iĢçiye eğitim verilmesi halinde yine kendisinden beklenilen
verimin alınamaması nedeniyle yapılan pozisyon değiĢikliği veya Ģoför olarak çalıĢan iĢçinin
ehliyetinin alınması nedeniyle baĢka bir pozisyona atanması gösterilebilir 62.
ĠĢverenin yönetim hakkı dıĢına çıkarak, iĢçiye iĢ sözleĢmesi ile kararlaĢtırılan iĢ görme borcundan
farklı veya daha ağır bir iĢ vermesi veya onu eğitim, tecrübe veya görgüsüne uygun olmayan bir
pozisyona ataması veya unvanını düĢürmesi iĢçinin aleyhinedir 63. Dolayısıyla iĢin niteliğinde
yapılan bir değiĢikliğin esaslı bir değiĢiklik olarak kabul edilebilmesi için; yeni görevinin iĢçinin
durumunu ağırlaĢtırması, unvan, kariyer ve/veya çalıĢma koĢullarında bir olumsuzluğa neden
olmaması gerekir64. Ancak iĢletmenin zarara uğramaması için yangın, sel gibi doğal bir afet
nedeniyle veya beklenmedik bir Ģekilde bir veya birkaç kiĢinin iĢten ayrılması gibi öngörülemeyen
hallerde, iĢveren geçici olarak iĢçiden görevi dıĢında bir iĢ yapmasını talep edebilir 65. Burada artık
iĢin niteliğinde esaslı bir değiĢiklik oluĢtuğundan söz edilemez66. Ancak, sipariĢlere bağlı olarak
iĢyerindeki iĢlerin artması veya iĢçilerden birinin doğum iznine ayrılması gibi öngörülebilir bir
sebepten dolayı iĢçinin görevinin değiĢtirilmesi esaslı değiĢiklik olarak kabul edilecektir67.
iii. Ücret değişikliği
ĠĢçiye ödenecek ücret, iĢ görme borcu ile birlikte iĢ sözleĢmesinin esaslı unsurudur 68. Dolayısıyla
iĢçinin ücretinde aleyhine olacak Ģekilde yapılacak her türlü değiĢiklik esaslı değiĢikliktir 69. Yargıtay

59

İşvereninin hakkı için bakınız s. 10
Y. 9.HD., E. 2010/9020, K. 2010/8848, T. 01.04.2010, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Dergisi,
Sayı 27, İstanbul 2010, s. 1186-1194
61
Alpagut, 55
62
Kılıçoğlu, 425-426; Y. 9.HD., E. 2010/9020, K. 2010/8848, T. 01.04.2010, Legal İş Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Dergisi, Sayı 27, İstanbul 2010, s. 1186-1194; Y.9.HD., E.2011/13306,
K.2012/26925,T.10.07.2012; http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2011-13306.htm
63
Y. 9.HD., E. 2008/34776, K. 2010/26093, T. 28.09.2010, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Dergisi,
Sayı 28, İstanbul 2011, s. 1507-1509
64
Süzek, İş Hukuku, 604; Y. 9.HD. E. 2004/14805, K. 2004/28304, T. 20.12.2004, Çankaya/ Günay/
Göktaş, 823
65
Kılıçoğlu, 425
66
Y. 9.HD., E. 2010/2290, K. 2010/4202, T. 22.02.2010, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Dergisi,
Sayı 26, İstanbul 2010, s. 753-757
67
Alpagut, 55
68
Süzek, İş Hukuku, 603
69
Süzek, Değişiklik Feshi, 11
60
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da 2004 tarihli bir kararında, iĢçinin iĢ görme borcu ile ücretinde aleyhine değiĢiklik
yapılamayacağını açıkça hükme bağlamıĢtır70.
Yargıtay, iĢyeri değiĢikliğinin iĢçiye mali yük getirmesini de, yukarıda iĢyeri değiĢikliği baĢlığı
altında incelediğimiz üzere, esaslı değiĢiklik saymıĢtır. Bunun sebebi; yapılan değiĢikliğin iĢçinin
aylık gelirinde azalmaya yol açmıĢ olması, bir anlamda ücretinin aleyhe olarak değiĢtirilmiĢ kabul
edilmesidir. Dolayısıyla önemli olan, her ne sebeple olursa olsun, yapılan değiĢiklikle iĢçinin eline
geçen toplam ücrette, değiĢiklikten önceki döneme göre bir azalma olmamasıdır. Bu nedenle
ücreti dıĢında iĢçiye temin edilen ve parasal karĢılığı olan menfaatlerde (iĢyerinde yemek
verilmesi, servis temini gibi) aleyhine değiĢiklik yapılması, çalıĢma koĢullarının esaslı olarak
değiĢtirilmesi anlamına gelmektedir71.
d. Şekli unsurlar
ĠĢveren, iĢçinin çalıĢma koĢullarında esaslı bir değiĢiklik yapabilmek için değiĢiklik talebini mutlaka
iĢçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Burada iĢçinin iĢ güvencesi kapsamında olup olmaması
fark etmez72. Ayrıca öneri iĢçilere bizzat yapılmalıdır. Toplu Ģekilde veya ilan yoluyla değiĢiklik
teklifi yapılması mümkün değildir73. Bu Ģekilde yapılan değiĢiklik tekliflerinde geçerli bir bildirim
yapıldığından söz edileyemeyecektir.
ĠĢveren tarafından yazılı olarak yapılmayan ve iĢçi tarafından 6 (altı) iĢgünü içinde yazılı olarak
kabul edilmeyen değiĢiklikler iĢçiyi bağlamayacaktır 74. Buna karĢılık iĢçi değiĢiklik önerisini 6 (altı)
iĢ günü içinde kabul ederse veya 22. maddenin ikinci fıkrasına göre taraflar anlaĢarak 75 çalıĢma
koĢullarını değiĢtirirlerse, iĢ sözleĢmesi yeni koĢullarla devam edecektir. Maddenin gerekçesinde
ve ikinci fıkrasında belirtildiği gibi esaslı değiĢiklik geçmiĢe etkili olarak yürürlüğe
konulamayacaktır76.
Maddeye göre iĢverenin yazılı değiĢiklik önerisini takiben iĢçinin 6 (alt) iĢ günlük süre içinde sessiz
kalması, kural olarak değiĢiklik önerisinin reddedildiği anlamındadır. Ancak iĢçinin kuĢkuya yer
vermeyecek Ģekilde, iĢveren tarafından yapılan esaslı değiĢikliği kabul ettiğinin davranıĢlarından
anlaĢılması halinde, tarafların ĠĢ Kanunu’nun 22. maddesinin ikinci fıkrası gereği anlaĢma yoluyla
çalıĢma koĢullarını değiĢtirdiklerinin kabulü gerekmektedir. Yargıtay’ın da görüĢü bu yöndedir 77.
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Y. 9.HD. E. 2004/14805, K. 2004/28304, T. 20.12.2004, Çankaya/ Günay/ Göktaş, 823
Süzek, İş Hukuku, 603; Alp, Değişiklik, 121
72
Süzek, Değişiklik Feshi, 9
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Çelik, 257; Narmanlıoğlu, 473
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Bu yönde Yargıtay kararları olarak bkz. ; Y.9HD.,T.1.7.2010, E.2008/33802, K.2010/21280,
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2008-33802.htm ; Y.9HD.,T.23.10.2008, E.2007/30053,
K.2008/2010/317828251,
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2007-30053.htm
;
Y.9HD.,T.5.2.2007, E.2006/17584, K.2007/2047, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-200617584.htm; Y. 9.HD., E. 2008/14835, K., T. 11.02.2010, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Dergisi,
Sayı 25, İstanbul 2010, s. 195-204
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Tarafların anlaşması halinde çalışma koşullarında değişiklik yapılması herzaman mümkündür. Bu
konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Alp, 63; Y.9.HD., E.2009/37850, K.2012/2315, T.30.01.2012, İstanbul
Barosu Dergisi, C:87, S:4, 2013, s.370-371
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Fransız Hukuku’nda uygulanacak usul, iĢverenin esaslı değiĢiklik talebinin ekonomik bir gerekçeyle
yapılıp yapılmamasına göre farklılık arz eder. Eğer esaslı değiĢiklik talebi ekonomik gerekçelerle
yapılıyorsa, iĢveren değiĢiklik talebini iĢçiye yazılı ve iadeli taahhütlü olarak bildirmeli, iĢçi de
cevabını 1 (bir) ay içinde iĢverene iletmelidir. Genel hukuk teorisinden ve bu bağlamda Türk
Hukuku’ndan farklı olarak, iĢçinin bir ay içinde sesiz kalması değiĢikliği kabul ettiği anlamındadır 78.
Ekonomik sebep dıĢında yapılan esaslı değiĢiklik hallerinde ise, değiĢiklik talebinin bildirimi için bir
biçim koĢulu aranmamıĢtır. Bu halde iĢçinin değiĢikliği kabul edip etmediğini bildirmesi için bir
süre sınırlaması getirilmemiĢ, ancak iĢçiye yeterli bir düĢünme süresi verilmesi gerektiği hükme
bağlanmıĢtır79.
D. Esaslı Değişiklik Hakkının Saklı Tutulması
4857 sayılı ĠĢ Kanunu yürürlüğe girmeden önce Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslakta 22.
maddeyi karĢılayan 23. maddede;“ĠĢverence çalıĢma koĢullarının değiĢtirilmesi saklı tutulduğu
hallerde …yukarıdaki hükümler uygulanmaz” ifadesine yer verilmiĢti. Taslağın 23. maddesinde80
yer alan söz konusu ifade ile, iĢveren tarafından çalıĢma koĢullarında değiĢiklik yapma hakkı saklı
tutulduğunda, değiĢiklik feshinin uygulanamayacağı öngörülmekteydi 81. Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde yapılan görüĢmeler neticesinde tasarıdan bu ifade çıkarılmıĢtır. Böylece iĢverenin;
toplu iĢ sözleĢmesinde, iĢ sözleĢmesinde veya iç yönetmeliklerde çalıĢma koĢullarında tek taraflı
değiĢiklik yapmasını saklı tuttuğuna dair kayıtların geçerli olup olmadığı hususu tartıĢma konusu
haline gelmiĢtir82.
Öğretide bir görüĢ, mevcut 22. maddede iĢverenin sözleĢmede değiĢiklik yapma hakkının saklı
tutulmasına dair kayıtların geçerliliğine dair ifadeye yer verilmediği için, bu Ģekildeki kayıtların
geçersiz olduğunu, dolayısıyla iĢverenin böyle bir kayda dayanarak sözleĢme koĢullarında tek
taraflı değiĢiklik yapmasının mümkün olmadığını savunmaktadır 83. Alpagut ve Süzek’in katıldığı
karĢı görüĢe göre, Bilim Kurulu taslağında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değiĢiklik
yapılması ve değiĢiklik yapılmasına dair yetkinin saklı tutulacağı ifadesinin taslaktan çıkarılması, bu
konuda bir yasak getirildiği Ģeklinde yorumlanmamalıdır84. Bizim de kanaatimiz bu yöndedir.
ĠĢ sözleĢmesinde iĢverenin tek taraflı değiĢiklik yapma yetkisinin saklı tutulması halinde, iĢveren
tek taraflı olarak iĢ sözleĢmesini değiĢtirmemekte, iĢçinin sözleĢme ile kendisine vermiĢ olduğu
rızaya dayanarak, iĢ iliĢkisi kapsamında değiĢiklik yapma hakkını kullanmaktadır 85. Bir anlamda
iĢverenin yönetim hakkı geniĢletilmektedir 86. Ancak bu noktada, uygulamada iĢçinin kendisine
teklif edilen iĢi kaybetmemek için önüne gelen sözleĢmelerde değiĢiklik yapmak konusunda pek
söz hakkı olmadığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Özellikle mavi yakalı iĢçilerin büyük bir
çoğunluğu, iĢlerini kaybetmemek için iĢ sözleĢmelerindeki bazı Ģartları uygun görmeseler bile bu
78

Mazeaud, p.576; Pélissier/ Supiot/ Jeammaud, 760-761
Mazeaud, p.575; Pélissier/ Supiot/ Jeammaud, 760
80
Detaylı bilgi için bkz. Engin, Murat: Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Yeni İş Kanunu Tasarısı,
İÜHFM, C:LXI, S.1-2, Y: 2003, s.320-325
81
Süzek, İş Hukuku, 606; Alpagut, 58
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Alp, Değişiklik, 243; Çelik, 258; Süzek; İş Hukuku, 606-607
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Alp, Değişiklik, 243; Süzek, Değişiklik Feshi, 16
84
Alp, Değişiklik, 243-244; Alpagut, 59; Süzek, Değişiklik Feshi, 16
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sözleĢmeleri imzalamaktadır. Bu Ģekilde imzalatılan sözleĢmelerde yer alan ve iĢverene tek taraflı
değiĢiklik yapma yetkisi veren kayıtların BK m. 25 uyarınca genel iĢlem Ģartı olarak kabul edilerek
geçersiz sayılması gerektiği düĢünülmektedir.
Yargıtay uygulamasına bakıldığında; Yargıtay, 2003 senesinde yürürlüğe giren 4857 sayılı ĠĢ
Kanunu döneminde vermiĢ olduğu ilk kararında, toplu iĢ sözleĢmesi ile iĢçinin baĢka bir iĢyerine
nakli konusunda iĢverenin tek taraflı değiĢiklik yapma yetkisinin saklı tutulmasına dair kaydın, ĠĢ
Kanunu’nun 22. maddesinin iĢçi lehine olduğunu belirterek geçersiz olduğuna karar vermiĢtir 87.
Sonraki dönem vermiĢ olduğu kararlarında ise Yargıtay, ĠĢ Kanunu’nun 22. maddesinin iĢçi lehine
olduğundan hareketle iĢveren tarafından değiĢiklik yapma hakkının saklı tutulamayacağı
yönündeki görüĢünü terk etmiĢtir88. Kanaatimizce Yargıtay’ın bu görüĢü yerindedir. Zira
Yargıtay’ın söz konusu görüĢünde direnmesi ve buna bağlı olarak iĢ sözleĢmesinde yer alan
değiĢiklik kayıtlarını geçersiz sayması sözleĢme serbestisine de aykırılık oluĢturacaktı. Çünkü
emredici kurallara, ahlaka, hukuk düzeni ve kiĢilik haklarına aykırılık teĢkil etmediği sürece kiĢilerin
sözleĢme ile kendilerini bağlayıcı yükümlülüklerin altına girmeleri engellenemez 89. Ancak sözleĢme
özgürlüğü altında iĢverene çalıĢma koĢullarını sınırsız değiĢtirmesi Ģeklinde verilecek bir yetki, ĠĢ
Kanunu’nun 22. maddesinin amacına ters düĢecektir. Bu nedenle sözleĢme serbestisi konusunda
dar yorum yapılmalı ve iĢçinin rızası olsa bile iĢverene çok geniĢ değiĢiklik yetkisi veren kayıtların
geçersiz olduğu kabul edilmelidir90. Dolayısıyla iĢ sözleĢmesine konulacak kayıtların geçerli
olabilmeleri, iĢçinin korunmasız kalmaması için sözleĢme ile kurulmuĢ düzeni bozmayacak
Ģekilde91 ve somut olarak düzenlenmelerine bağlıdır 92. Söz konusu kayıtlar açık ve net olarak
iĢverene hangi konularda değiĢiklik hakkının tanındığını içeriyor olmalıdır. Bu noktadan hareketle
iĢ sözleĢmesinde iĢverenin “bazı hallerde” veya “sözleĢme bütününde” değiĢiklik yapmasına izin
veren soyut kayıtlar iĢçinin rızası olsa bile geçersiz kabul edilmeli; ancak iĢçinin iĢverene ait
iĢyerlerinde görevlendirilebileceği veya hangi hallerde çalıĢma saatlerinin değiĢtirilebileceğini
somut olarak düzenleyen kayıtlar geçerli kabul edilebilmelidir93.
Bugün gelinen noktada Yargıtay’ın son birkaç yıldır devamlılık arz eden uygulaması, iĢverenin
yönetim hakkını kötüye kullanmamak ve iĢ sözleĢmesindeki sınırlara uymak koĢulu ile iĢ
sözleĢmesinde yer alan ve iĢverenin çalıĢma koĢullarında değiĢiklik yapacağına dair kayda
geçerlilik verilmesi yönündedir94. Yargıtay bu halde iĢverenin sürekli olarak iĢ sözleĢmesinde
değiĢiklik yapma hakkını kazandığını ifade etmektedir 95. Ancak Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 2013
87

Y.9.HD., T.26.01.2004, E.2003/23105, K.2004/1204, Çimento İşveren, Eylül 2004, İstanbul, s. 52-53
Y.9.HD., T.04.04.2005, E.2005/9605, K.2005/11820, Çankaya/ Günay/ Göktaş, 821; Y.9.HD.,
T.27.12.2004, E.2004/20848, K.2004/29320, Çankaya/ Günay/ Göktaş, 823
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Alp, Değişiklik, 252-253; Alpagut, 59; Hozar, 85; Süzek, İş Hukuku, 607,608
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Süzek, İş Hukuku 608; Süzek, Değişiklik Feshi, 16
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ġubat ayı içinde verdiği bir kararında kanaatimizce bu görüĢü ile ters düĢmektedir. Kararda,
iĢçinin sözleĢme ile iĢverene sınıf ve unvanında değiĢik yapması konusunda yetki verdiği ve bu
kapsamda yapılan bir değiĢiklikte unvana bağlı olarak düĢen ücretin, iĢçinin ücretinin düĢürüldüğü
Ģeklinde kabul edilemeyeceğini hükme bağlamıĢtır 96. GörüĢümüze göre, iĢçi tarafından verilmiĢ
olan yetki ile iĢçinin unvanı ve iĢyerindeki bölümü değiĢtirilebilir. Ancak eline geçecek ücrette
indirim yapılabilmesi, onun durumunu ağırlaĢtıracağından mutlaka özel yazılı onayına bağlı
olmalıdır. Bu Ģekilde iĢ sözleĢmesinde genel olarak alınmıĢ bir yazılı onayla ücretten indirim
yapılamamalıdır.
II. Değişiklik Feshi
A. Genel Olarak
ĠĢ Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasına göre iĢveren; iĢ sözleĢmesi, eki niteliğindeki iç
yönetmelikler veya bir iĢ yeri uygulaması ile düzenlenen çalıĢma koĢullarında esaslı bir değiĢiklik
yapmak istediğinde, bu isteğini mutlaka yazılı olarak iĢçiye bildirmek zorundadır. Bu Ģekilde
yapılmayan ve iĢçi tarafından 6 (altı) iĢgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değiĢiklikler iĢçiyi
bağlamayacaktır. Bu halde iĢveren, yapmak istediği değiĢikliğin geçerli bir nedene dayandığını
veya fesih için baĢka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak belirterek iĢçinin iĢ
sözleĢmesini bildirim sürelerine uyarak feshedebilecektir97.
ĠĢ Kanunu’nun 22. maddesinin amacı; iĢçinin iĢ sözleĢmesini feshetmek yerine, çalıĢma
koĢullarında birtakım değiĢiklikler yaparak, oluĢan olumsuz koĢulları bir anlamda bertaraf etmek
ve iĢ iliĢkisinin devamlılığını sağlamaktır98. Ancak iĢçi, elbette iĢveren tarafından getirilen değiĢiklik
önerisini kabul etmek zorunda değildir. DeğiĢiklik feshi bu noktada, iĢçi için değiĢiklik önerisini
reddettiğinde ve iĢveren değiĢiklik yapma isteğinden vazgeçmediğinde söz konusu olabilecektir.
Bu halde iĢçi, ĠĢ Kanunu madde 24/II-f’ye göre haklı sebeple iĢ sözleĢmesini feshedebilecektir 99.
Fransız Hukuku’nda ise iĢçi değiĢiklik önerisini reddettiğinde iĢveren, yapmak istediği değiĢiklik
ciddi ve gerçek bir sebebe dayanıyorsa, Türk Hukuku’nda olduğu gibi iĢ sözleĢmesini
feshedebilecek, dilerse teklifini geri alarak süre gelen koĢullarla iĢ sözleĢmesine devam
edebilecektir. Fransız Hukuku burada bizim uygulamamızdan farklı olarak iĢverene seçimlik bir hak
tanımıĢtır100.
B. Değişiklik Feshinde Geçerli Neden Kavramı
1. İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçiler Bakımından Geçerli Neden

; Y.,HGK., T.4.11.2009, E.2009/9-416, K.2009/474, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2009-9416.htm ; Y.9.HD., T.01.04.2010, E.2010/9020, K.2010/8848, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Dergisi, Sayı 29, İstanbul 2011.; incelediğimiz karar
96
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97
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98
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99
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ÇalıĢmamızın ikinci bölümünde “değiĢiklik ihtiyacı” baĢlığı altında belirttiğimiz gibi, iĢ güvencesi
kapsamındaki iĢçiler bakımından geçerli neden; ĠĢ Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenen iĢçinin
yeterliliğinden, davranıĢların veya iĢletmenin, iĢyerinin veya iĢin gereklerinden kaynaklanan bir
nedendir101. Öğretide değiĢiklik feshinde daha hafif bir denetim yapılarak, makul bir nedenin
varlığı halinde iĢ sözleĢmesinin geçerli nedenle feshedildiğinin kabul edilmesi gerektiğini
savunanlar vardır102. Ancak bizim de katıldığımız görüĢe göre, bu Ģekilde hafif bir denetimin
yapılması ĠĢ Kanunu madde 18’de sayılan geçerli fesih nedenlerinin geniĢletilmesine, dolayısıyla iĢ
güvencesi kurumunun gücünü kaybetmesine neden olacaktır 103. Bu halde iĢveren, iĢçiye değiĢiklik
önerisini yaparken ĠĢ Kanunu madde 18 uyarınca geçerli bir nedene dayanmalı, aynı Ģekilde iĢçi
usulüne uygun olarak yapılmıĢ değiĢiklik önerisini kabul etmediğinde de iĢ sözleĢmesini feshetme
yoluna gidecekse “değiĢikliğin geçerli bir nedene dayandığını” veya “fesih için baĢka bir geçerli
nedenin bulunduğunu” ispat edebiliyor olmalıdır 104. Her iki halde de iĢveren fesih bildiriminde
geçerli nedeni tereddüte yer bırakmayacak Ģekilde açıklamalıdır.
ĠĢ güvencesi kapsamında olan ve iĢverenin değiĢiklik önerisini reddeden iĢçi, yapılmak istenen
değiĢikliğin esaslı bir nedene dayanmadığını iddia ederek iĢe iade davası açabilecektir (ĠK m.21).
Geçersizliğin tespiti halinde iĢçi burada kıdem ve ihbar tazminatlarına da hak kazanacaktır 105.
6098 sayılı Borçlar Kanunu madde 438/III gereği, iĢçilerin iĢe iade davası yanında açacakları bir
alacak davası ile iĢverenden ayrıca altı aylık ücretlerine kadar bir tazminat talep edebilecekleri
düĢünülmektedir. Zira iĢe iade davası mahiyeti gereği bir tespit davası olduğundan, her iki talebin
aynı davaya konu edilmesi mümkün olmayacaktır. ĠĢverenin iĢçiyi dava sonunda iĢe iade
almasının söz konusu tazminat talep hakkını ortadan kaldırmayacağı düĢünülmektedir.
2. İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçiler Bakımından Geçerli Neden
ĠĢ güvencesi kapsamı dıĢındaki iĢçiler için geçerli neden, iĢveren tarafından tek taraflı olarak
yapılmak istenilen değiĢiklik ihtiyacının makul ölçüler içinde doğduğunun kabul edilebilir olup
olmadığına göre belirlenecektir. Dolayısıyla burada geçerli nedenin sınırını iĢverenin kötü niyetli106
davranıp davranmadığı hususu oluĢturacaktır. Bu iĢçiler, geçerli nedenin söz konusu olmadığını
iddia ettiklerinde, ĠĢ Kanunu madde 17 uyarınca iĢverenden kötüniyet tazminatı ile kıdem ve ihbar
tazminatı ve koĢulları varsa sendikal tazminat talep edebileceklerdir107. Ayrıca 6098 sayılı Borçlar
Kanunu’nun 438/III maddesi uyarınca, olası bir davada iĢçi tarafından talep edilmiĢ olması
koĢuluyla, hakimin, kötüniyet tazminatına ilave olarak iĢçinin altı aylık ücretini aĢmamak üzere
ilave bir tazminata daha hükmedebilmesi kanaatimizce mümkün görülmektedir.
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C. Geçerli Neden Denetimi
DeğiĢiklik feshinde geçerli neden denetimi iki aĢamada yapılır. Ġlk aĢama; iĢveren tarafından
yapılmak istenen esaslı değiĢikliğin, yukarıda belirtilen koĢullar dairesinde, geçerli bir neden
oluĢturup oluĢturmadığıdır108. DeğiĢiklik teklifinin reddedilmesi tek baĢına geçerli bir neden olarak
kabul edilemez109. Bu bağlamda iĢçinin çalıĢma Ģartlarında yapılan değiĢikliğin geçerli bir nedene
dayandığı tespit edilirse ikinci aĢamaya geçilir. Aksi halde yapılan fesih geçersiz kabul
edilecektir110.
Ġkinci aĢamada, iĢveren tarafından yapılan değiĢikliğin kanuna, varsa toplu is sözleĢmesine,
yapılan iĢe ve iĢçinin özelliklerine uygun düĢüp düĢmediği ile iĢverenin ölçülü davranıp
davranmadığı incelenir. Yargıtay ayrıca söz konusu denetimde, iĢçiden yapılan değiĢikliği haklı
olarak kabul etmesinin beklenebilir olup olmadığına da bakar. Dolayısıyla ikinci aĢamada yapılan,
teklifin amaca uygunluğunun denetimidir. Feshin son çare olması ilkesinden hareketle iĢverenin,
baĢka bir önlem alarak feshi bertaraf etmesi mümkün müydü hususu araĢtırılır 111. Bu noktada
Yargıtay’ın, değiĢiklik önerisinde bulunurken iĢverenden iĢçiye daha makul bir teklifte bulunmasını
araması, fesih yerine çalıĢma koĢullarını değiĢiklik yoluna giden ve dürüstlük kuralına uygun
hareket eden iĢverenin adeta cezalandırılmasıdır.
ĠĢveren tarafından yapılan öneride, iĢ sözleĢmesinin birden çok unsurunun değiĢtirilmesi teklif
edilmiĢse, teklifin amaca uygunluğunun denetimi (ikinci aĢama denetim) her unsur için ayrı ayrı
yapılmalıdır112. Burada iĢçiye değiĢtirilmesi teklif edilen çalıĢma koĢullarından bir kısmının kabulü
mümkün, ancak bir kısmının kabulü beklenemez ise, mahkeme olası bir davada değiĢiklik feshinin
geçersizliğine hükmetmelidir113.
D. Değişiklik Feshinin Sonuçları
Yukarıda “geçerli neden” kavramı izah edilirken, iĢ güvencesi kapsamında olan ve olmayan
iĢçilerin, geçerli nedenin yokluğunda baĢvurabilecekleri hukuki imkanlar incelenmiĢtir. Bu nedenle
burada tekrara düĢmemek için aynı konu ikinci kez anlatılmayacaktır.
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Centel, 197; Yenisey, 104 vd.;Kılıçoğlu, 427; Y.9.HD., T.18.01.2012, E.2009/37886, K.2012/812,
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Sosyal Güvenlik Dergisi, Sayı 33, İstanbul 2012, s. 358; Y.9.HD., E.2009/37850, K.2012/2315,
T.30.01.2012, İstanbul Barosu Dergisi, C:87, S:4, 2013, s.372
113
Akın, 48

14

ĠĢ güvencesi kapsamında olup, iĢe iade davası açan ve dava sonunda iĢverence geri çağrılan iĢçi,
kendisine iĢveren tarafından değiĢtirilmesi teklif edilen çalıĢma koĢullarında değil, iĢbu teklif
öncesi uygulanmakta olan koĢullarda iĢe baĢlatılmalıdır114. Aksi halde iĢçinin iĢe iade edilmediğinin
kabulü gerekecek ve iĢveren, iĢçiyi iĢe iade almaması nedeniyle mahkeme tarafından belirlenen iĢ
güvencesi tazminatını ödemek zorunda kalacaktır 115 .
Yargıtay’ın son dönem kararlarında, değiĢiklik feshine iliĢkin bildirimin geciktirici veya bozucu Ģarta
bağlanabileceği belirtilmiĢ, bozucu Ģarta bağlı değiĢiklik feshi açıklanırken “ĠĢçinin değiĢiklik

önerisini kabul etmesi halinde iĢ sözleĢmesinin feshinin, geçersiz olacağının açıklandığı
durumlarda, bozucu Ģarta bağlı değiĢiklik feshi söz konusudur. Belirtilen uygulama biçiminde,
iĢveren iĢçinin sözleĢmesinin bildirim süresine uygun olarak feshedildiğini bildirmekle birlikte,
çalıĢma koĢullarında değiĢiklik önerisini getirmekte ve değiĢikliğin kabul edilmesi durumunda
feshin geçersiz olacağını açıklamaktadır.“ ifadelerini kullanmıĢtır116. Fesih tek taraflı olarak
kullanılan bozucu yenilik doğuran bir haktır ve karĢı tarafa ulaĢmakla sonuç doğurur. Hal böyle
iken iĢçinin iĢ sözleĢmesinin bildirim süresine uygun olarak feshedildiği bildirildikten sonra, iĢçinin
değiĢiklik önerisini kabul etmesi halinde bu feshin geçersiz olacağının kabulü kanaatimizce
yanlıĢtır. Böyle bir durumda iĢçi yeni çalıĢma koĢullarını kabul ederek iĢyerinde çalıĢmaya devam
ettiğinde, öncesinde iĢ sözleĢmesinin bildirim süresine uygun olarak feshedildiği bildirildiğinden,
kanımızca artık taraflar arasında yeni bir iĢ sözleĢmesi kurulduğunun kabulü gerekecektir.
Son olarak; ĠĢ Kanunu madde 22 uyarınca yapılacak değiĢiklik feshinin, madde gerekçesinde ifade
edildiği üzere, belirli süreli iĢ sözleĢmeleri bakımından uygulanmayacağı belirtilmiĢtir. Gerekçedeki
ifade Ģu Ģekildedir; “belirli süreli bir iĢ sözleĢmesi söz konusu olduğunda, iĢverenin çalıĢma

koĢullarında değiĢiklik yapma, dolayısıyla bu nedenle sözleĢmeyi fesih hakkı olmayacaktır.” 117.
Doktrin de Süzek bu görüĢü savunmakta veiĢçi değiĢiklik teklifini reddettiğinde, iĢveren tarafından
yapılan feshin haksız bir fesih olarak kabul edilmesi gerektiğini kabul etmektedir 118. Alp’e göre ise
ĠĢ Kanunu madde 4’te sayılan istisnalar dıĢında kalan tüm iĢ iliĢkileri için madde 22’nin
uygulanması mümkündür119. Kanaatimizce de ĠĢ Kanunu’nun kapsamına giren tüm iĢçiler
bakımından madde 22’nin uygulanması gerekmektedir.
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Sonuç
4857 sayılı ĠĢ Kanunu madde 22’nin, belirli süreli iĢ sözleĢmesi ile çalıĢanları hariç tutması
kanaatimizce yerinde bir düzenleme değildir ve eĢitlik ilkesine aykırıdır. Ancak maddenin iĢ
güvencesi kapsamında olsun veya olmasın,belirsiz süreli iĢ sözleĢmesi ile çalıĢan tüm iĢçilerin
çalıĢma koĢullarının değiĢtirilebilmesini belirli koĢulların varlığına bağlamıĢ olması faydalı bir
düzenlemedir. Buna göre iĢveren, yönetim hakkı dıĢında kalan değiĢiklikleri, ancak geçerli bir
nedenin varlığında yapabilecek ve geçerli neden olmaksızın yapılan bir değiĢiklik iĢçi tarafından
kabul edilmediği için iĢ sözleĢmesi feshedildiğinde, iĢçi dava açarak, koĢulları varsa ihbar ve kıdem
tazminatlarına hak kazanacaktır. Böyle bir düzenleme kanaatimizce menfaat dengelerinin
korunması açısından önemlidir.
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