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Kitaplar

Yeni ‹fl Yasas›'na ‹liflkin Ürünler
10 Haziran 2003 gününde
yürürlü¤e giren 4857 say›l› yeni ‹fl
Yasas› ile çal›flma yaflam› yeniden
düzenleniyor. Yasan›n öngördü¤ü
30'un üzerindeki yönetmelik
çal›flmalar› da sonuçlanmaya
bafllad›. 2003'ün son aylar›nda
yay›mlanan baz› yönetmeliklere,
2004'ün bafl›ndan itibaren yenileri
ekleniyor.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u
dönemindeki Mecelle ve
Cumhuriyet Döneminde Borçlar
Yasas›, 30'lu y›llarda 3008 say›l› ‹fl
Yasas›, k›sa bir dönem için 931
say›l› ‹fl Yasas› ve 70'li y›llarla
birlikte 1475 say›l› ‹fl Yasas›. 3008
ve 1475 say›l› yasalar 30 y›l› aflk›n
uygulamalar›ndan sonra tarihteki
yerlerini ald›lar. Bunlar üzerine
yaz›lan kitaplar da kütüphanelerden
arflivlere kald›r›lmaya baflland›.
4857 say›l› yasa ile ilgili 2003'ün
sonlar›nda yay›mlanmaya bafllanan
yeni çal›flmalar da, raflarda yerlerini
almalar›n›n ötesinde, masalar›n
üzerinde aralar›na ayraçlar konmufl,
notlar düflülmüfl, baz› sat›rlar›n
altlar› çizilmifl olarak uygulamac›lara
›fl›k oluyor.

özellikle sosyal bilim ö¤renimi
görmemifl, profesyonel yöneticiler,
yönetim içinde yer alan teknik
elemanlar bu kitab› okuduklar›nda,
iflyerinde karfl›laflt›klar› günlük bir
çok sorunun cevab›n› da
bulacaklard›r."2
Kitap bir bofllu¤u doldurmufl,
önemli bir ifllev gerçeklefltirmifl ki,
14 y›lda 8 ayr› bask› yapm›fl ve her
ayr› bask›da geliflmeler ve
de¤iflimler de belirtilmifl. Neredeyse
2 y›ldan az bir sürede yeni bask›lar
yerini alm›fl.
Günümüzde Prof. Dr. Demircio¤lu,
Y›ld›z Teknik Üniversitesi'ndeki
ö¤retim üyeli¤inin yan›s›ra, birkaç
dönemdir idari bir görev olarak
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi'nin Dekanl›k görevini de
yürütmektedir. Prof. Dr. Centel ise
‹stanbul Üniversitesi Hukuk

"Sendikalar bu kitab› do¤al olarak
mutlaka okumal›d›r. Ancak,

‹darecilerin genellikle bu görevleri
süresi içinde, bilimsel çal›flmalara
verdikleri çal›flma zaman›n› ve ürün
vermeyi azaltt›¤› gerçe¤ini
yads›yamay›z.
Ancak, Prof. Dr. Demircio¤lu ile
Prof. Dr. Centel'in, bu genellemenin
d›fl›nda kald›¤›n› alt›n› çizerek
özellikle belirtmek zorunday›z.
1988'de bafllayan ortak ürün
çal›flmalar›, 2003 sonbahar›na
geldi¤inde, "‹fl Hukuku - Bireysel
‹fl Hukuku - Toplu ‹fl Hukuku" kitab›
yenilenmifl 9 uncu bask›s› ile
yeniden gün ›fl›¤›na ç›kt›. 3

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Murat Demircio¤lu
ile ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö¤retim Üyesi (o
tarihlerde) Doç. Dr. Tankut
Centel'in ortak çal›flmalar› "‹fl
Hukuku"1 kitab›n› 16 y›l önce bu
derginin sayfalar›nda tan›tmaya
çal›flm›fl›m.
"Mühendislik Fakültelerinde
okuyan ö¤rencilere yönelik olma
çabas›, bu ö¤rencilerin ileride
iflletmelerin bafl›nda, endüstriyel
iliflkiler konusunda ne gibi
sorunlarla karfl›laflabileceklerine
yan›t bulma aray›fl›, çal›flmay›
yöneticiler için bir el kitab› olma
noktas›na getirmifltir."

‹smail BAYER

Ortak çal›flman›n daha önsözünde,
2821 ve 2822 say›l› Yasalarda
de¤ifliklik yap›lmas› gereklili¤ini
vurgulamalar›n›n yan›s›ra, 1975
y›l›ndan bu yana K›dem Tazminat›
Fonu Yasas›'n›n ç›kar›lamad›¤›n›,
4857 say›l› yeni ‹fl Yasas›'nda da,
bu konuda bir de¤ifliklik olmad›¤›,
durumun ayn› oldu¤unun alt›n›
çizmifllerdir.
Fakültesi'nde Profesör olarak
ö¤retim üyeli¤i görevini
sürdürmenin yan›s›ra, idari bir
görev olarak iki dönemdir Hukuk
Fakültesi Dekanl›¤› görevini
sürdürmektedir.

4857 say›l› Yasa'n›n haz›rl›k
çal›flmalar›nda bulunmayan bu iki
ö¤retim üyesinin, yeni yasay›,
Hukuk+Teknik ay›r›m›nda farkl› iki
gözlük
ile
ortak
bir
de¤erlendirmeye yönelmeleri, ilk
bask›daki özelli¤in ve farkl›l›¤›n
sürdürülmesi bak›m›ndan, kitab›n

1 DEM‹RC‹O⁄LU, Prof. Dr. Murat - CENTEL, Doç. Dr. Tankut "‹fl Hukuku" Beta Bas›n Yay›n Da¤›t›m, ‹stanbul 1988, 232 sf.
2 BAYER, ‹smail "Yöneticiler ‹çin ‹fl Hukuku" Çimento ‹flveren Cilt.2. Say›.6. Kas›m 1988 sf.19-20.
3 DEM‹RC‹O⁄LU, Prof. Dr. Murat - CENTEL, Prof. Dr. Tankut "‹fl Hukuku. Bireysel ‹fl Hukuku-Toplu ‹fl Hukuku" Yenilenmifl

Beta Bas›m Yay›m Da¤›t›m. ‹stanbul, Eylül 2003. 384 sf.

Dokuzuncu Bas›.
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yay›mlanmas›n›n devam etti¤i
günümüzde, sendikalar ve toplu
sözleflme ile ilgili yasalarda
de¤iflikli¤in de 2004'te olmas› ya
da olmamas› durumunda dahi,
gelecek y›l, yani 2005'te bu ortak
çal›flman›n 10'uncu bask›s› ile
k a r fl › l a fl a c a ¤ › m › z › fl i m d i d e n
belirtebiliriz.
4857 say›l› Yasa'n›n yürürlü¤e
girmesinden sonra, de¤iflik
sendikal ve ticari kurulufllar, kifliler
yeni yasay› aç›klamal› ya da metin
olarak yay›mlad›lar.
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önemini eksiltmemekte,
günümüzde daha da artt›rmaktad›r.
4857 say›l› Yasa'n›n ç›kmas›ndan
üç ay sonra, yeni yasaya göre
düzenlemeleri aktar›rken, toplu ifl
hukukuna iliflkin düzenlemeleri yeni
bilgiler ›fl›¤›nda de¤erlendirip,
eksiklikler elefltirel bir bak›flla
sergilenmektedir.
‹ki ö¤retim üyesinin idari görevleri
dekanl›klar›n› sürdürürken, yaz
aylar›nda tatil yapmay›p, ortak
ürünlerini yeniledikleri gerçe¤i ile
karfl› karfl›yay›z.
‹lk bask›da aktard›¤›m›z genel
çerçeve, yeni de¤ifliklik ve
g e l i fl m e l e r i n
› fl › ¤ › n d a
zenginlefltirilmifltir. Anlat›m dilindeki
sadelik, teknik elemanlar› hukukun
labirentlerinde dolaflt›rmamaktad›r.
Bir düzenlemenin, yarg› kararlar›
v e d o k t r i n d e k i g ö r ü fl l e r
çerçevesinde yeniden ele al›n›p
tart›fl›lmas› anlat›m› yerine, sonuç,
ne yap›laca¤›, ne oldu¤u
aktar›lmaktad›r. Kitab›n bu sürede
9. bask›ya ulaflm›fl olmas›, hedef
kitlesine ulaflt›¤›n›n da somut
göstergesidir.
‹fl Yasas› ile ilgili yönetmeliklerin
4

Ancak bu metin yay›nlar›n
birço¤unda, 4884 say›l› Yasa ile
Yasa'n›n 3'üncü maddesine
yap›lan eklemeyi göremezsiniz. Bu
durum küçük bir ayr›nt› olmakla
birlikte, izlemenin önemini
belgeleyen bir konumdur. 4857
say›l› Yasa'n›n ç›kmas›ndan sonra,
ayn› süreçte ç›kan baflka bir yasa
olan 11.06.2003 günlü 4884 say›l›
Yasa ile eklenen bildirimlere iliflkin
bu düzenleme, Yasa'n›n bütünlü¤ü
içinde gözard› edilmemesi,
unutulmamas› gereken bir
düzenlemedir.
Prof. Dr. Tankut Centel, ayr›ca
4857 say›l› Yasa ile birlikte, daha
önceki y›llarda ç›kan çal›flma
yasalar› ile ilgili notlu derlemesinin,
4. bas›s›n› da Eylül 2003'te
yay›mlam›flt›r.4 Yeni ‹fl Yasas›'n›n
yan›s›ra, Sendikalar Yasas›, Kamu
Görevlileri Sendikalar› Yasas›,
Toplu ‹fl Sözleflmesi Grev Lokavt
Yasas›, yine 2003 yaz›nda
de¤ifliklikler yap›lan, Sosyal
Sigortalar Yasas›, Ba¤-Kur Yasas›
da bu derlemede yer alm›flt›r.
‹flsizlik Sigortas› Yasas› da bu
bütünlü¤ün içinde verilmifltir.
Gelecek bask›larda herhalde ‹flKur, Sosyal Güvenlik ile ilgili di¤er
kurumsal yasalar da bu kitap içinde
yer alacakt›r. Bu derlemede, ‹fl
Mahkemeleri Yasas› da yer alm›flt›r.
‹fl Mahkemeleri Yasas›'n›n da art›k
yeniden ele al›nmas› gerekli¤i ve
zaman›
g e l m i fl ,
hatta
gecikmektedir.

4857 say›l› Yasa'n›n yürürlü¤e
girmesiyle birlikte, bu yasan›n
getirdi¤i yeni düzenleme,
yükümlülük ve cezalarla ilgili, sosyal
taraflarda, özellikle iflveren
sendikalar›nda yo¤un bir bilgilenme
süreci bafllam›fl ve devam
etmektedir. Ortak, küçük gruplar
halinde; aç›k veya kapal› bir çok
toplant›da de¤iflik ö¤retim üyeleri,
bilgilendirme süreci ile birlikte
görüfllerini de sergilemektedir.
2003 yaz›n› yo¤un geçiren Prof.
Dr. Tankut Centel'in di¤er ürününü
de burada belirtmeden
geçemeyece¤iz. 02 Temmuz
2003'te Türkiye Tekstil ‹flverenleri
Sendikas› taraf›ndan düzenlenen
konferansta, Prof. Centel'in verdi¤i
tebli¤, soru ve yan›tlar da kitap

haline getirilmifltir. Türkiye Tekstil
Sanayii ‹flverenleri Sendikas›'n›n,
"4857 say›l› ‹fl Kanunu (Konferans
Notalar›)" 5 yay›n›n›n, en önemli
özelli¤i, tebli¤den daha fazla yer
tutan soru ve yan›tlar›n da kitapta
yer almas›d›r. Yönetmelikler
ç›kmadan baz› sorulara kesin ve
aç›k yan›t verme zorlu¤una karfl›n,
Centel'in aç›k ve net yan›tlar› ve
devam eden sorular süreci, "biz
bu yasay› çok tart›flaca¤›z"
noktas›na ister istemez
götürmektedir.

CENTEL, Prof. Dr. Tankut "‹fl Yasalar›" 4. Bas›.
Beta Bas›m Yay›m Da¤›t›m. ‹stanbul, Eylül 2003. 632 sf.
CENTEL, Prof. Dr. Tankut "4857 Say›l› ‹fl Kanunu (Konferans Notlar›)" Türkiye Tekstil Sanayii ‹flverenleri Sendikas› Yay›n›.
‹stanbul 2003. 104 sf.
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Ayr›ca ‹fl Hukuku'nun dinamikli¤inin
süren bir iflbirli¤inin ve emekli
olunamad›¤›n›n da güzel bir
örne¤i".6
Ve aradan dört y›l geçtikten sonra,
bu derginin sayfalar›nda yeniden
gözükmeye bafllarken, yine bu
kitab›n üçüncü bask›s›na
de¤inece¤im, 4857 say›l› yeni ‹fl
Yasas›'n›n yürürlü¤e girmesinden
sonra, 1475'in bir yana b›rak›larak
4857'ye göre yeniden ve yine ortak
üretilmesi hususunda sizi
bilgilendirmek istiyorum.

Nerede kalm›fl›z. Çimento ‹flveren
Dergisi
yay›mlanmaya
bafllamas›ndan itibaren, 2000
Mart'›na kadar, bu sayfalarda epey
kitaplarla birlikte olmufluz. Son
yaz›m›z, 2000'in Mart say›s›nda
yay›mlanm›fl, "Bir ‹lk. Güzel Bir
Ortak Çal›flma. Prof Dr. Tunçoma¤
ve Prof. Dr. Centel ‹fl Hukukunu
Yeniden De¤erlendiriyorlar".
"10 y›l› aflk›n bir aradan sonra, Prof.
Dr. Kenan Tunçoma¤'›n '‹fl Hukuku
Esaslar›' kitab›n›n ikinci bask›s›n›,
bu kez Prof. Dr. Tankut Centel ile
ortaklafla yeniden yay›mland›¤›n›
görüyoruz. Asl›nda bu çal›flmaya
ikinci bask› dememek gerekir.
Çünkü 10 y›l› aflk›n çal›flma
yaflam›ndaki geliflmelerin ›fl›¤›nda
bu ortak ürün adeta yeniden
kaleme al›nm›flt›r. Hoca-ö¤renci
iliflkisinin y›llar sonra, emekli hoca
ile emekli hocan›n büyük emek
verdi¤i ‹fl Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku Ana Bilim dal›n›n
ö¤retim üyesi ve halen ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekan›
olan ö¤rencisi, asistan› Prof Dr.
Tankut Centel'i bu kitapta yan yana
iki imza olarak görmek bir ilk örnek.
6

Ortak ürünün buradaki özelli¤i ve
güzelli¤i, Tunçoma¤ hocam›z›n
hala emekli olamad›¤›n›n somut
belge ile saptanm›fl olmas›d›r.
Hoca-ö¤renci-asistan iliflkisinin,
bir süreç içinde vefa-sayg›-iflbirli¤i
çerçevesinde sürdürülmesinin
adeta süreklilik kazanmas›
bak›m›ndan da ilginç bir örnektir.
Tunçoma¤-Centel iflbirli¤inin ürünü
"‹fl Hukuku'nun Esaslar›"n›n da
Kas›m 2003'te gün ›fl›¤›na ç›kmas›7,
biraz önce Prof Centel hocam›zla
ilgili bir durumu pekifltirme gere¤ini
de gündeme getirmektedir.
Hocam›z, bu yaz hiç tatil
y a p a m a m › fl , i d a r i g ö r e v i
dekanl›¤›n›n yan›s›ra bilimsel
ç a l › fl m a l a r › n a d a h i ç a r a
vermedi¤ini belgelemifl olmaktad›r.
Uygulamac›lar, arada boflluk
olmaks›z›n yeni yasa ile birlikte
adeta sorular›n›n yan›tlar›n›
bulmaya bafll›yorlar. Yeni ‹fl Yasas›
ile ilgili ürünlerden bir demet
bilgilendirmeye çal›flt›k.
Prof. Dr. Kenan Tunçoma¤'›n 1982
bask›s›, "Sosyal Güvenlik Kavram›
ve Sosyal Sigortalar" kitab›n› dört
y›l önceki yaz›m›zda da
hat›rlatm›fl›z.
2000'li y›llara "Sosyal Güvenlik
Reformu?" savlar› ile girerken;
"Yine zaman tüneline giriyoruz.
Ercüment Behzat Lav'›n ilk bask›s›

1934'te yap›lan KAOS kitab›nda
yer alan, KAOS fliirindeki ilk dizesi
geliyor dilime,
"Stasforda sanc›lar bafllad›;
V›nl›yor uzakl›klar"
diye belirtip,
"...gelece¤e yönelik k›s›rl›ktan
üretkenli¤e yönelinmesinin
kaç›n›lmaz zorunluluk oldu¤u
günümüzde, Prof. Dr. Tunçoma¤
ve Prof. Dr. Centel'in yeni bir ortak
çal›flmay›, Sosyal Güvenlik Kavram›
ve Sosyal Sigortalar'›n yenilenmifl
bask›s›n› beklemek çok fley
istemek mi acaba? Günümüzde
bu katk›lara gereksinim dünden
daha fazla" 8 diye noktalam›fl›z
yaz›y›.
Evet, "Sosyal Güvenlik Reformu"
diye sunulan, sigortan›n
kurtar›ld›¤›n› belirtenler bugün
nerede acaba, kaç kez de¤iflikli¤e
u¤rad› reform. Bugün reformdan
ve SSK'n›n kurtar›lm›fll›¤›ndan
bahsedebilir miyiz acaba? Kaos
tan›mlamam›z› gerçeklik olarak
yaflam›yor muyuz? Bugün yeniden
reformlardan bahsedilebiliyorsa
Sosyal Sigortalar'daki o zamanki
reform ne oldu?
O zaman "...dünden daha fazla"
cümlesine bugün bir de "de"
eklememiz gerekmiyor mu?
Sosyal Güvenlik Kavram› ve Sosyal
Sigortalar konusunda bugün
bilimsel çal›flmalara do¤ru
tan›mlamalara gereksinimimiz
"dünden de daha fazla".
Bu yaz› biraz "nostalji" a¤›rl›kl›
bir yaz› oldu. Günümüzde
güzellikleri dünü unutarak
y a fl a y a m a y a c a ¤ › m › z a g ö r e ,
dünden koparak gelece¤i
kavrayamayaca¤›m›z için, biraz
h o fl g ö r ü n ü z e s › ¤ › n a r a k b u
sayfalarda yeniden "merhaba"
demek istiyoruz.

BAYER, ‹smail "Bir ‹lk. Güzel Bir Ortak Çal›flma. Prof Dr. Tunçoma¤ ve Prof. Dr. Centel ‹fl Hukukunu Yeniden De¤erlendiriyorlar"
Çimento ‹flveren. Cilt.14. Say›.2. Mart 2000 sf.35-36.
7 TUNÇOMA⁄, Prof. Dr. Kenan - CENTEL, Prof. Dr. Tankut. "‹fl Hukukunun Esaslar›" 3. Bas›. Beta Bas›m Yay›m Da¤›t›m. ‹stanbul 2003. 538 sf.
8 BAYER, ‹smail a.g.y.
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