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1.) Klasik kısmi süreli iş sözleşmesi nedir? Koşulları ve hükümleri nelerdir? 
Açıklayınız. 
 
(20 puan) CEVAP:  
 
Tanım ve Koşullar:  
Klasik kısmi süreli iş sözleşmesi İşK. m.13’de düzenlenmiştir. İşçinin normal haftalık 
çalışma süresinin tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde 
daha az belirlendiği sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir. “Yönetmeliğe göre 
önemli ölçüde az”= işyerindeki tam süreli emsal çalışmanın 2/3 oranına kadar 
yapılan çalışmadır. 
Hükümler:   

a) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi ayrımı haklı kılan neden olmadıkça 
salt kısmi süreli sözleşme ile çalıştığı için tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme 
tabi tutulamaz.  
b) Ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri tam süreli işçiye göre çalıştığı 
süre ile orantılı ödenir. 

 
2.) İşverenin ayrımcılık yasağına aykırı davranışı hangi hallerde söz konusu 
olabilir? Bu yasağa aykırı davranışın hukuki yaptırımları nelerdir? 
 
(20 puan) CEVAP: 
 

• Ayrımcılık Yasağına Aykırı Davranış: (İşK.m.5) 
 İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve 

benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. 
 Tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi karşısında kısmi süreli iş sözleşmesi ile 

çalışan, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi karşısında belirsiz süreli iş 
sözleşmesi ile çalışan işçilere esaslı sebepler olmadıkça farklı işlem yapılamaz. 

 Biyolojik neden veya işin niteliğine ilişkin nedenler zorunlu kılmadıkça işçiye 
iş sözleşmesinin yapılması, şartlarının oluşturulması, uygulanması ve sona 
ermesinde cinsiyet ve gebelik nedeniyle doğrudan ve dolayı farklı işlem 
yapılamaz; aynı veya eşit değerde iş için cinsiyet nedeniyle düşük ücret 
kararlaştırılamaz.  

 Ayrımcılık yasağı iş sözleşmesi kurulması, uygulanması ve sona ermesinde 
uygulanır. 
 
 

1 
 



• Yaptırım: 
 İşçi, 4 aya kadar ücret tutarında uygun  tazminat 
 Yoksun kaldığı hakları talep edebilir. 

 
3) Engelli istihdamı yükümü kapsamına giren işverenler kimdir? İstihdamı 
gereken engelli sayısı nedir? Nasıl temin edilir? Açıklayınız. 
 
(20 puan) CEVAP:  
 

• Kapsama Giren İşverenler: (İşK. m.30) 
 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işveren olmalıdır. 
 Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin çalıştırmakla 

yükümlü olduğu engelli işçi sayısı toplam işçi sayısına göre hesaplanır. 
 Özel sektör işverenleri için %3 engelli, 
 Kamu işyerleri için %4 engelli çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir. 

 
• Temini: 
 İşverenler, çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu 

aracılığı ile sağlarlar. İşverenler, Türkiye İş Kurumu aracılığı olmaksızın 
kendileri de engelli işçileri temin edebilirler.  
 

4) Ücretlerin gününde ödenmemesi nedeniyle işçinin çalışmaktan kaçınmasının 
koşulları ve hükümleri hakkında bilgi veriniz. 
 
(20 puan) CEVAP: (İşK. m.34) 
 

• Koşullar: 
 Ücret ödeme gününden itibaren 20 gün geçmiş olmalıdır.  
 Ücret veya ücret ekleri ödenmemiş olmalıdır. 
 Ücretin gününde ödenmemesi mücbir bir nedene dayanmamalıdır. 

 
• Hükümler:  
 Kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal 

olarak toplu nitelik kazansa dahi grev sayılmaz. 
 İşçilerin iş sözleşmesi bu sebeple çalışmadıkları için feshedilemez. 
 Bu işçiler yerine işçi alınamaz ve bu işler başkalarına yaptırılamaz. 

 
5) İhbar tazminatı nedir? Hangi hallerde ödenir? Miktarı ne kadardır? Hangi ücret 
üzerinden hesaplanır? 
 
(20 puan) CEVAP: (İşK.m.17) 
 

• Tanımı ve Uygulanacağı Haller:  
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Bildirim süresine uymayan işçi veya işveren tarafından karşı tarafa ödenen 
tazminattır. 
Belirsiz süreli sözleşmesinin usulsüz feshinde uygulanır. 
 

• Miktarı:  
Bildirim süresine uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ihbar 
tazminatı öder.  
Bildirim süreleri ise işçilerin kıdem sürelerine göre belirlenmiştir: 
……..-6ay →2 hafta 
6ay-1,5 yıl →4 hafta 
1,5 yıl-3 yıl→6 hafta 
3yıl-…….. →8 hafta 
 

• Hangi Ücret Üzerinden Ödeneceği:  
Brüt ücret ve giydirilmiş ücret üzerinden ödenir. 
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