
İŞVERENLERİN İŞÇİLERİNE KARŞI AVANS MECBURİYETİ VE SINIRI 

I-           GİRİŞ 

4857 sayılı ĠĢ Kanunu, tüm iĢçilerin haklarını düzenleyen bir Kanun değildir; m.4’de belirtilen 
iĢlerde ve iĢ iliĢkilerinde, m.10’da tanımlanan süreksiz iĢlerde uygulanmamaktadır. Bunlar kural 
olarak, 50'den az iĢçi çalıĢtırılan (50 dahil) tarım ve orman iĢlerinin yapıldığı iĢyerlerinde veya 

iĢletmelerinde, aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeĢit yapı iĢlerinde, bir ailenin 
üyeleri ve 3. dereceye kadar (3. derece dahil) hısımları arasında dıĢardan baĢka biri katılmayarak 
evlerde ve el sanatlarının yapıldığı iĢlerde, ev hizmetlerinde, çıraklar hakkında, sporcular hakkında, 
rehabilite edilenler hakkında, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek KuruluĢları Kanununun 3. maddesinin 
tarifine uygun üç kiĢinin çalıĢtığı iĢyerlerinde …ĠĢ Kanunu hükümleri uygulanmaz.   

Deniz ĠĢ Kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taĢıyan ve yüz ve daha yukarı 
grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akti ile çalıĢan gemi adamları ve bunların iĢverenleri, Basın ĠĢ 
Kanunu ise, Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü 
fikir ve sanat iĢlerinde çalıĢan gazetecilerle bunların iĢverenleri hakkında uygulanır. 

Eğer bir iĢçi iĢ kanunlarına (ĠĢ Kanunu, Basın ĠĢ Kanunu, Deniz ĠĢ Kanunu) tabi değil ise Türk 
Borçlar Kanunu kapsamındadır. Dolayısıyla iĢçilerle bunları istihdam eden iĢverenler, iĢ 
kanunlarından biri ya da Borçlar Kanunu kapsamında olmakta, tabi oldukları bu Kanuna göre 
haklarını almakta ve yükümlülüklere katlanmaktadırlar.  

ĠĢçi ücretleri en geç ayda bir ödenir. ĠĢ sözleĢmesi ya da toplu iĢ sözleĢmesi ile bu süre bir haftaya 

kadar indirilebilir. ĠĢ hukuku mevzuatımızda Basın ĠĢ Kanununun 14. maddesi hariç, ücretin peĢin 
ödeneceğine iliĢkin bir düzenleme bulunmamaktadır. 

4857 sayılı ĠĢ Kanununda avansın tanımına ve koĢullarına iliĢkin bir düzenleme 
bulunmamaktadır[1]. Basın ĠĢ Kanunu kapsamında çalıĢanlara ücretleri peĢin ödenmektedir. Avans 
yalnızca Deniz ĠĢ Kanununda ve Borçlar Kanununda yer almaktadır. 

ĠĢ avansları, iĢverenden alınan yetki çerçevesinde, iĢveren adına yapılan harcamalarla ilgili olup 
makalemiz iĢ avanslarını kapsamamaktadır.   

II-         AVANS UYGULAMASI  

A-         Avansa Duyulan İhtiyaç 

ĠĢ hukukunda ilke, önce iĢ sonra ücret Ģeklindedir. Yani kural olarak ücretin iĢ yapıldıktan sonra 
ödenmesi yoluna gidilir[2]. Aksi bireysel ya da toplu iĢ sözleĢmesinde kararlaĢtırılmadığı sürece 
iĢçinin ücreti bir ay çalıĢıldıktan sora ödenmelidir[3]. 

Normal olarak, günlük kazancıyla geçinmek durumunda olan iĢçinin ay sonunu beklemesi kolay 

değildir. Bu nedenle uygulamada iĢçinin avans istemesi yoluna baĢvurduğu görülmektedir. 
Genellikle ay sonunda veya sonraki ayın beĢine kadar kesin ödeme yapılmakta, buna göre de 
isteyen iĢçilere ayın onbeĢinde veya yirmisinde aylığının yarısı kadar avans verilmektedir. Yargıtay’a 

göre avans, ileride gerçekleĢecek hakka mahsuben geçici olarak yapılan ödeme anlamını taĢır[4]. 
ĠĢçiye ödenecek avans miktarı zamanından önce yapılan bir ücret ödemesidir ve ödeme tarihinde 
iĢverenin ücret borcunu otomatik olarak azaltır[5]. Verilen avans, takip eden maaĢ ödemesinde 
mahsup edilmektedir. 

B-         Avans Uygulamasının Kapsamı 

4857 sayılı ĠĢ Kanunu, bu konuyla ilgili bir düzenleme içermeyip, sadece 37. maddenin 2. fıkrasında 
ücret hesap pusulasında avans mahsubunun da gösterileceğini belirten ifadesiyle bu kavramdan söz 
etmiĢ olmaktadır[6]. 4857 sayılı ĠĢ Kanununda iĢverene avans ödeme yükümlülüğü, iĢçiye ise 

avans isteme hakkı düzenlenmemiĢtir. ĠĢçi ve iĢveren arasındaki asgari normları düzenleyen bu 
Kanunda olmayan avans uygulaması, iĢ sözleĢmelerine ya da toplu iĢ sözleĢmelerine konu 
yapıldığında sözleĢme hükümlerine göre iĢçinin talep hakkı, iĢverenin ödeme yükümlülüğü ortaya 
çıkar. 

file:///E:/YAKLAÅ�IM%20Ä°Å�VERENLERÄ°N%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°NE%20KARÅ�I%20AVANS%20MECBURÄ°YETÄ°%20VE%20SINIRI.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20Ä°Å�VERENLERÄ°N%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°NE%20KARÅ�I%20AVANS%20MECBURÄ°YETÄ°%20VE%20SINIRI.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20Ä°Å�VERENLERÄ°N%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°NE%20KARÅ�I%20AVANS%20MECBURÄ°YETÄ°%20VE%20SINIRI.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20Ä°Å�VERENLERÄ°N%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°NE%20KARÅ�I%20AVANS%20MECBURÄ°YETÄ°%20VE%20SINIRI.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20Ä°Å�VERENLERÄ°N%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°NE%20KARÅ�I%20AVANS%20MECBURÄ°YETÄ°%20VE%20SINIRI.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20Ä°Å�VERENLERÄ°N%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°NE%20KARÅ�I%20AVANS%20MECBURÄ°YETÄ°%20VE%20SINIRI.docx


Uygulamada bazı hallerde, kanun, toplu iĢ sözleĢmesi veya iĢ sözleĢmesi ile düzenlenmemesine 

rağmen iĢçi ve iĢveren arasındaki hukuki iliĢkileri etkileyici nitelikte ortaya çıkan ve varlığını somut 
olarak gösteren uygulamalara rastlanmaktadır. ĠĢyeri uygulamaları, bazen iĢ sözleĢmesi hükmü, 
baĢka bir deyiĢle çalıĢma koĢulu (iĢ Ģartı) haline gelebilir. Tek baĢına devamlılık unsuru ya da 
tekrarlanması yetmemekte, bu uygulamanın bir koĢula bağlanmaması da gerekmektedir. ĠĢyeri 
uygulaması ile oluĢan çalıĢma koĢulunun iĢçi aleyhine olarak iĢverence değiĢtirilmesi olanağı 
yoktur[7]. ĠĢyerinde avans ödenmesi iĢyeri uygulamasına dönüĢmesi durumunda da iĢveren için 
avans ödeme yükümlülüğü söz konusu olacaktır. 

Deniz ĠĢ Kanununun 30. maddesine göre ise, iĢverenler gemiadamının istemesi üzerine kendilerine 
iĢ sözleĢmesindeki esaslara göre avans ödemek zorundadırlar. Avans ödemesi iĢ sözleĢmesinde 

düzenlensin veya düzenlenmesin iĢveren veya vekili (kaptan) gemiadamına isteği halinde aylık 
ücretine mahsuben avans vermek zorundadır. Bireysel veya toplu iĢ sözleĢmelerinde avans ile ilgili 
bir düzenleme var ise bu düzenleme gereğince gemiadamına avans verilecektir[8]. 

Basın ĠĢ Kanununun 14. maddesine göre ücret, her ay peĢin olarak ödendiğinden gazetecilerin 
iĢverenlerden avans talep etmeleri gibi bir uygulama söz konusu olmamaktadır.   

Görüldüğü gibi, iĢ kanunlarından sadece Deniz ĠĢ Kanununda avans düzenlenmiĢ, diğerlerinde 
iĢçiye avans isteme hakkı, iĢverene avans ödeme yükümlülüğü getirilmemiĢtir. Türk Borçlar 
Kanununda ise avansla ilgili ayrıntılı bir düzenleme bulunmaktadır.   

Türk Borçlar Kanununda “Hizmet SözleĢmeleri” baĢlığı altındaki bölümde yer alan 406. maddeye 
göre, iĢveren, iĢçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek 
durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlüdür. Mülga Borçlar Kanununda ise 
bu hüküm (m.327), “iĢ sahibi iĢçinin zarureti dolayısıyla ihtiyacı bulunan ve tediyesi kendisi için 
zarar ve müzayakayı mucip olmayan avansları, yapılan iĢ nispetinde iĢçiye vermekle mükelleftir” 

Ģeklindeydi. Görüldüğü gibi iĢçiye avans ödenmesiyle ilgili olarak mülga Kanunla Ģimdiki Kanun 
arasında bir farklılık bulunmamakta, sadece dilinin sadeleĢtirildiği, görülmektedir. 

Türk Borçlar Kanunundaki avans ile ilgili düzenlemeler ve buna aykırılıklar, bu kanun kapsamında 

çalıĢanlar için geçerlidir. Bu husus zaten Kanunun gerekçesinde “hizmet sözleĢmeleri, 4857 sayılı ĠĢ 
Kanununun kapsamı dıĢında kalan iĢçileri kapsamaktadır” Ģeklindeki ifadeyle de belirtilmiĢtir. 

C-         Türk Borçlar Kanununa Göre Avans Ödeme Mecburiyeti 

Türk Borçlar Kanununun 406. maddesinin son paragrafına göre, iĢveren, iĢçiye zorunlu ihtiyacının 

ortaya çıkması hâlinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak 
avans vermekle yükümlüdür. Buna göre, aĢağıdaki üç Ģartın birlikte olması halinde iĢverenin avans 
talep eden iĢçisine avans ödeme mecburiyeti ortaya çıkar. 

1-           İşçinin Zorunlu İhtiyacı Olmalı 

Bazı iĢyerlerinde ücretin belli bir bölümü düzenli olarak her ayın belli bir döneminde avans olarak 
ödenmektedir. Bu tarz avans ödemelerinin yanında zorunlu bir ihtiyaçtan kaynaklanan avanslar da 
vardır. 

ĠĢverenin iĢçiye karĢı avans verme yükümlülüğü, “iĢçinin zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması haliyle” 
sınırlandırılmıĢtır. Kanunda zorunlu ihtiyaçların neler olduğu belirtilmemiĢ, madde gerekçesinde de 
ortaya çıkabilecek zorunlu ihtiyaçların hangileri olduğu ifade edilmemiĢtir. Diğer hallerde avans 
ödemek iĢverenin takdirindedir.  

ĠĢçinin genel olarak geçim sıkıntısı içinde olması bu hakkı vermez. Ancak, hastalık, icra yoluyla 
ödeme emri tebliği ve benzeri hallerde iĢçiye avans ödenmesi gerekecektir. Bireysel ya da toplu iĢ 
sözleĢmelerinde avans ödemesiyle ilgili iĢçi yararına düzenlemeler getirilmediği takdirde, zaruret 
halini ispat yükü iĢçide olmalıdır. ĠĢçi ve iĢveren arasında zaruret halinin varlığı noktasında 
oluĢabilecek bir tartıĢmada iĢçi bu durumu kanıtlamak zorundadır[9].  Bir baĢka yazar ise, iĢçinin 

avans talebinde bulunması için yalın bir Ģekilde ihtiyacı bulunduğunu beyan etmesini, ilk koĢulun 
gerçekleĢmesi için yeterli görmektedir. Ayrıca zaruretinin ne olduğunu açıklaması ve bunu 
kanıtlayacak birtakım belgelerin kendisinden istenmesini doğru bulmamakta, zaruret kiĢinin özel 

file:///E:/YAKLAÅ�IM%20Ä°Å�VERENLERÄ°N%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°NE%20KARÅ�I%20AVANS%20MECBURÄ°YETÄ°%20VE%20SINIRI.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20Ä°Å�VERENLERÄ°N%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°NE%20KARÅ�I%20AVANS%20MECBURÄ°YETÄ°%20VE%20SINIRI.docx
file:///E:/YAKLAÅ�IM%20Ä°Å�VERENLERÄ°N%20Ä°Å�Ã�Ä°LERÄ°NE%20KARÅ�I%20AVANS%20MECBURÄ°YETÄ°%20VE%20SINIRI.docx


yaĢamına giren, iĢçi tarafından açıklanmak istenmeyen bir duruma da iliĢkin olabilir, demektedir. 

Bu gibi durumları göz önüne alarak, iĢçinin beyanıyla yetinilmesini; bu konuda, ihtiyaç baskısıyla 
iĢçinin gerçeğe aykırı beyanda bulunmak ve belgeler vermek zorunda bırakılmaması icap ettiğini, 
belirtmektedir[10]. Kanaatimizce, haklı feshe kadar uzanan bir süreç söz konusu olduğu için 
zorunlu bir ihtiyaçtan kaynaklandığına iliĢkin tereddüt varsa, iĢçi bunu ispat ettikten sonra avans 
istemelidir.    

2-           İşveren Hakkaniyet Gereği Ödeyebilecek Durumda Bulunmalı 

ĠĢverenin iĢçiye avans ödeyebilecek durumda olması Ģarttır. Ancak bu Ģart, ödeyebilme durumu 
ifadesiyle belirtilmeyip hakkaniyet gereği ödeyebilmek olarak geniĢletilmiĢtir. Hakkaniyet, olayın 
özellikleri ve olaydaki menfaat dengesi göz önünde tutularak o olaya en uygun çözüm yolunu 
bulmak için araçtır. ĠĢveren, zarar ve sıkıntıya düĢmeyecek ise avansı ödemekle yükümlüdür.   

3-           İşçiye Hizmetiyle Orantılı Bir Miktar Avans Olarak Ödenmeli 

ĠĢçiye verilecek avansın sınırı, iĢçinin hizmetiyle (önceki kanunun ifadesiyle yaptığı iĢ nispetiyle) 
orantılı olmalıdır. Ancak bu orantının bire bir aynı olması Ģart değildir. 

ĠĢçiye, iĢe baĢlamadan veya iĢe baĢladığı sırada verilen para, avans olarak değerlendirilemez. 
Çünkü henüz çalıĢma olmadığından, bunun karĢılığı hak edilmiĢ bir miktar sözkonusu değildir; 
iĢçinin, bu durumda, avans talep hakkı doğmamıĢtır. Bu durumda iĢçiye verilen para, ödünç olarak 
düĢünülmelidir[11]. Ancak bu görüĢ öğretide azınlıkta kalmıĢtır. Çoğunluğa göre, avans ödemesi, 
kural olarak hak edilen ancak henüz ödeme dönemi gelmemiĢ olan ücretle ilgili olsa da, iĢveren 

tarafından henüz çalıĢılmayan dönem için yapılan ödeme de teknik anlamda avans olarak 
değerlendirilmelidir[12]. Yargıtay da öğretideki ağırlıklı görüĢü benimsemiĢtir: ĠĢ iliĢkisinin 
kurulduğu tarihten bir gün sonra iĢçiye yapılan ödemeyi, iĢçi transfer parası olarak iddia etse de 
ispatlayamadığı için avans olarak kabul etmiĢtir[13]. 

D-         Avans Ödenmemesi Durumunda İşçinin Haklı Fesih Hakkı  

Öğretide koĢulları gerçekleĢtiği halde iĢçiye avans ödemesi yapılmamasının Borçlar Kanununun 344. 
(yeni TKB 435) maddesine göre, iĢçinin haklı feshine imkan tanıdığı görüĢü ileri sürülmüĢtür. 
DüĢüncemize göre bu konuda ĠĢ Kanununda bir boĢluk olmayıp, genel kanuna gitmeye gerek 
yoktur. Avans, niteliği itibarıyla ücret olmakla, koĢullarının oluĢmasına rağmen ödenmemesi, ĠĢ 
Kanununun 24/II (e) bendi uyarınca haklı fesih imkanı verir. Yine avans ödenmesi yasalarla 
belirlenen çalıĢma Ģartları arasında yerini almakta olup, iĢverence buna uyulmaması, aynı yasanın 

24/II (f) son cümle gereği de haklı fesih nedeni olarak değerlendirilebilir[14]. 4857 sayılı ĠĢ 
Kanununda iĢverenin avans ödemesiyle ilgili bir yükümlülük bulunmadığından bu Kanun 
kapsamında iĢçi çalıĢtıran iĢveren, iĢ sözleĢmesiyle ya da toplu iĢ sözleĢmesiyle avans ödeme 
taahhüdü altına girmediyse ya da iĢyeri uygulamaları arasında avans ödemesi yoksa, herhangi bir 
sorumluluğu olmayacağı değerlendirilmektedir.    

E-         Avans Ödenmesinde Banka Mecburiyeti  

Türk Borçlar Kanunu, Basın Mesleğinde ÇalıĢanlarla ÇalıĢtıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 
Hakkında Kanun, Deniz ĠĢ Kanunu ile 4857 sayılı ĠĢ Kanunu kapsamında çalıĢtırılan iĢçi, gazeteci ve 

gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının, Ücret, Prim İkramiye 
ve Bu Nitelikteki Her Çeşit İstihkakın Bankalar Aracılığı Ödenmesine Dair Yönetmelik 
hükümlerine göre ödenmesi gerekmektedir. Yönetmelikte en az 10 işçi, gazeteci ya da 

gemi adamı çalıştırılması hailinde ödemelerin banka aracılığıyla yapılması konusunda bir 
zorunluluk getirilip, aksine davranışlar idari yaptırımlara bağlanmış ise de Borçlar 
Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran işverenler için bu yönde bir zorunluluk 
bulunmamaktadır.  

Avans ödemelerinin banka hesabına yapılmasının gerekip gerekmediği tartıĢılması gereken bir 
konudur. Borçlar Kanununda bu iĢverenin yükümlülüğü Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Yargıtay’a göre 
avans, iĢçinin henüz ücrete hak kazanmadığı bir dönemde ihtiyacına karĢılık iĢverence yapılan 
ödemeyi ifade eder ve iĢçinin zarureti halinde ve iĢveren açısından zarar ve zorda kalmayı 
gerektirmeyen bir durumda avans ödemesi, zorunlu bir hal olarak yasada düzenlenmiĢtir. Bu 

durumda avans da ücretten baĢka bir Ģey değildir. Bu nedenle banka hesabına ücret ödeme 
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zorunluluğu olan iĢyerleri bakımından, avans ödeme borcunun da bankaya ödeme yoluyla yerine 

getirilmesi gerekir. Bankaya ödeme zorunluluğu olan iĢyerleri bakımından iĢçi avanslarının bankaya 
ödenmesinin zorunlu olmadığı kabul edildiğinde, iĢverenlerin sözü edilen yasal yükümlülüğü aĢmak 
için ücret ve diğer ödemeleri avans adı altında yapmaları gündeme gelebilir ki, düĢüncemize göre 
bu yol açılmamalıdır[15].    

Bankaya ödeme ile ilgili bu ana kurala katılmakla beraber istisnai özel durumların da Yönetmelikte 
düzenlenerek elden ödemenin önü açılmalıdır. Gerçekten, iĢ sözleĢmelerinde/toplu iĢ 
sözleĢmelerinde avans ile ilgili bir hükme yer verilerek iĢçinin talebi halinde her ayın ortasında 
ücretinin %30, %40 vs. avans olarak ödenmektedir. Kendini tekrarlayan, sürekli bir uygulamaya 
dönüĢen bu tarz avans ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasında iĢçinin bir mağduriyeti 

olmamaktadır. Ancak, acilen çıkan bir ihtiyaç için örneğin ameliyat, icra, kaza vs. gibi önceden 
öngörülmeyen ve para ile halledilebilecek sıkıntılar için, bankanın aracılığını Ģart koĢmak, avanstan 
elde edilecek faydayı ciddi ölçüde azaltacaktır. Bu nedenle, Ücret, Prim İkramiye ve Bu 
Nitelikteki Her Çeşit İstihkakın Bankalar Aracılığı Ödenmesine Dair Yönetmelik 
hükümlerinde değişikliğe gitmek yerinde olacaktır[16].  

III-      SONUÇ 

Avans, iĢçinin henüz ücrete hak kazanmadığı bir dönemde ihtiyacına karĢılık iĢverence yapılan bir 
ödemeyi ifade eder. ĠĢçinin zarureti halinde ve iĢveren açısından zarar ve zorda kalmayı 
gerektirmeyen bir durumda avans ödenmesi zorunlu bir hal olarak Borçlar Kanununda 
düzenlenmiĢtir. 

ÇalıĢma hayatımızda önemli bir yer tutmasına rağmen Türk Borçlar Kanunu, Deniz ĠĢ Kanunu hariç 
diğer iĢ kanunlarında avans uygulamasına yer verilmemiĢtir. ĠĢ sözleĢmesinde/toplu iĢ 
sözleĢmesinde ya da iĢyeri uygulamaları arasında iĢçiye avans ödenmesiyle ilgili fiili bir durum yok 

ise 4857 sayılı ĠĢ Kanununda kapsamındaki iĢverenin avans ödeme yükümlülüğü bulunmadığı, 
Ģeklinde bir değerlendirme haklı olarak yapılsa bile ağırlıklı yorumun avansın niteliği itibarıyla 
“ücret” olduğu dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, banka hesabına ücret ödeme zorunluluğu bulunan 
iĢyerlerinin iĢçilerine yapacakları avans ödemelerini de banka aracılığıyla yapma gereği ile avans, 
niteliği itibarıyla ücret olduğundan koĢulları oluĢmasına rağmen ödenmemesi durumunun iĢçiye iĢ 
sözleĢmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı verdiği, unutulmamalıdır.  
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