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 Haftalık çalışma süresi  45 saat  

 Çalışılan gün sayısı  6 gün 

 Günlük çalışma süresi  11 saat 

 Gece çalışma süresi  7,5 saat 

 Fazla Sürelerle Çalışma 45 saate kadar olan çalışma 

 Fazla Çalışma  45 saati aşan çalışma 

 Bir yıllık azami fazla çalışma süresi  270 saat 

 Vardiya değişimleri arası  11 saat 

 Denkleştirme ve Telafi Çalışması uygulaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
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ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 
ÇALIŞMA SINIRLARI AŞILIRSA; 

 
 45 saatin üzerindeki her bir saatlik fazla çalışma; 

 %50 zamlı ödenir 

 İşçinin saatlik ücretinin 1,5 katı  

 
 Zamlı ücret yerine  serbest zaman 

 İşçinin talebi üzerine  

 1 saatlik fazla çalışma   1 saat 30 dakikalık serbest zaman 

 6 ay içerisinde kullandırılmalı  
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ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

  

ÇALIŞMA SINIRLARI AŞILIRSA; 

 

 Yarım saate kadar olan fazla çalışmalar; 

 Yarım saat üzerinden ücretlendirilir.  

 

 Yarım saatin üzerinde 1 saate kadar olan fazla çalışmalar; 

 1 saat üzerinden ücretlendirilir. 

 

 Zamlı ücret miktarı da serbest zaman süresi de asgaridir. 

 İşveren zamlı ücret miktarını ve serbest zaman süresini arttırabilir. 
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ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

HATALI UYGULAMALARIN YAPTIRIMI 

 
 Fazla çalışma ücreti ödenmemesi, hak edilen serbest zamanın 

altı ay içinde kullandırılmaması, işçilerin onayı alınmadan fazla 
çalışma yapılması halinde 
 417 TL İPC (her bir işçi için) 
 

  Fazla çalışmanın süreklilik arz etmesi;  

(Çalışma sürelerine uymamak) 2.293 TL İPC 

 
 Çalıştırılan işçi gebe veya emziren kadın ise;  
Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınların çalıştırılması 

veya ücretsiz izin verilmemesi 2.293 TL İPC  
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ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 
 

HATALI UYGULAMALARIN YAPTIRIMI 

 

 Ücret ile kanundan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş 

sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik 

ödenmesi halinde her işçi ve her ay için; 236 TL İPC 

 Eksik ödeme nedeniyle SGK’ya verilecek her bir ek bildirim için 2 

brüt asgari ücret cezası 

 Asgari ücret teşvikinin iptali 
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HAFTA TATİLİ  

 Haftada 45 saat çalışan işçiye  7 günlük zaman dilimi içinde  en az 24 

saat  Kesintisiz 

 Aşağıdaki hallerde de hafta tatili ücreti ödenir; 

 Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük 

ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil 

günleri,  

  Ölüm, doğum, evlenme gibi hallerde sayılan izin süreleri,  

  Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer 

izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,  
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İŞÇİ HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILIRSA; 

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o 

günün ücreti tam olarak ödenir. 

Çalışmasının karşılığı mutlaka ilave olarak %50 ücret ödenir. 

Hafta tatili çalışmasının karşılığında ücret yerine izin uygulaması yapılamaz. 
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 Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika, 

 

 Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) 

süreli işlerde yarım saat 

 

 Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat 

 

  Bu hükme uyulmaması halinde; 2.293 TL İPC 

ARA DİNLENMELERİ 
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ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

TELAFİ VE DENKLEŞTİRME ÇALIŞMALARI 

 

 Çalışma sürelerinin “esnekleştirilmesi” yolları 

 

 Çalışma saatlerine getirilen sınırların aşılabilmesine imkan verir. 

 

 Denkleştirme ve telafi süresi içerisinde, önceden veya daha sonradan işçiye 
serbest zaman sağlanır. 

 

 Bu çalışma sürelerinin fazla çalışma olmayacağı kabul edilir. 
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ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

 
TELAFİ ÇALIŞMASI 

 4857 s. İşK. madde 64  

 Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce 

veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal 

çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil 

edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren 

iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. 

 Bu çalışmalar, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.  

 Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde 3 

saatten fazla olamaz.  

 Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.  
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ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

 
DENKLEŞTİRME ÇALIŞMASI 

 Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi farklı şekilde 

dağıtılabilir. 

 İşyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, 

 Günde 11 saati aşmamak koşulu ile  

 

 2 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık 

çalışma süresini aşamaz.  
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ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

 

DENKLEŞTİRME ÇALIŞMASI 

 Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma 

 süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 

 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. 

 

 Süresi 2 aydır, toplu iş sözleşmeleri ile 4 aya kadar artırılabilir.  

 
Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma 
 süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş 
 sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir.  
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ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

 

 

ÖNEM ARZ EDEN HUSUSLAR 

 

 Denkleştirme uygulanan bir işyerinde haftalık ortalama çalışma süresi 45 

saati aşmamış olsa da;  

 Eğer günlük 11 saatten fazla çalışmalar olmuşsa bu 11 saatten fazla 

çalışılan süreler fazla çalışmaya tabi olmalı 

 Denkleştirme uygulamasına hafta tatili dahil edilmemeli. 
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 Asıl(çıplak) ücret: İşçiye yapmış olduğu bir iş karşılığında para ile ödenen tutar. 

 

 Giydirilmiş ücret: Asıl ücrete ek olarak, fazla sürelerle/ fazla çalışma ve tatil 

ücretleri, prim, ikramiye, yemek, yakıt, barınma, ısıtma gibi para ve parayla 

ölçülebilir menfaatlerin toplamından oluşan ücret. 

 

 Prim: İşyerinde işçinin gösterdiği üstün emek sonucu, nitelik ve /veya nicelik 

açısından başarılı bir şekilde yapmış olduğu iş karşılığı ödenen ücret eki. 

 

 İkramiye: İşverence işçilere bir memnuniyeti ifadesi olarak veya bazı özel 

vesilelerle (evlenme, doğum, yılbaşı vb.) ödenen ücret ekidir. 

ÜCRET 
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 İşverence işçiye ödenebilecek ücretin alt sınırını ifade eder. 

 

 
 ÜCRETİN BORDRODA ASGARİ ÜCRETTEN GÖSTERİLMESİ 

 

1) İş Kanunu Açısından 

 

İş Kanunu 24-II e bendi “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya 

sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,” diyerek işçiye 

haklı nedenle derhal fesih hakkı tanımakta. 

 Bu nedenle işçi işten derhal ayrılabilir ve birikmiş kıdem tazminatını da talep 

edebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASGARİ ÜCRET 
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2) SGK Açısından 

 Elden ödeme tespit edilen her ay için aylık ilgili dönemin asgari ücretin iki katı 

tutarında idari para cezası uygulanır. 

 

 Elden ödeme tespit edilen her ay için aylık işyerinin yasal defter ve ücret ödeme 

bordolarına asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır (en fazla 

12 asgari ücret). 

 

 Elden ödenen tutarların prim asılları ile gecikme cezası ve gecikme zamları 

işverenden istenir. 

 

 2019/8, 2018/20, 2017/9 ve 2016/4 sayılı genelgeler gereği elden ödeme 

yapılan herhangi bir ayda ilgili yılın tüm asgari ücret destekleri faizi ile birlikte 

geri alınır. 
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SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 

 

İşveren Açısından:     

 Geçerli Fesih 

 Haklı Fesih 

 

İşçi Açısından: 

 İstifa 

 Haklı Fesih 
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DERHAL (HAKLI) FESİH SEBEPLERİ 

 

 İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı  (m. 24) 

  Sağlık sebepleri (m.24/1) 

  Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri (m.24/2) 

  Zorlayıcı sebepler (m.24/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖZLEŞMENİN FESHİ 
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HAKLI FESİH SEBEPLERİ 

 

 İşverenin haklı nedenle haklı fesih hakkı (m.25) 

  Sağlık sebepleri (m.25/1) 

  Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri (m.25/2) 

  Zorlayıcı sebepler (m.25/3) 

  İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması (m.25/4) 

SÖZLEŞMENİN FESHİ 
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İşçinin sözleşmeyi ihlal eden davranışının türü ve ağırlığı göz önünde bulundurularak; 

1. Öncelikle yazılı ihtarda bulunulmalıdır. 

2. İşçinin verilen ihtardan sonra, yeniden yükümlülüğünü ihlal teşkil eden davranışta 

bulunması gerekmekte ve bu şekildeki davranışın tekrarlanması gerekmektedir. 

3. İşçinin, yazılı savunması talep edilmelidir. 

İşçinin savunma vermekten imtina etmesi halinde, bu duruma ilişkin tutanak 

düzenlenmelidir. 

4. İşçinin işe geç kalma vs. olumsuz davranışlar sergilemesi halinde, bu durumlar 

tanıklar eşliğinde tutanak altına alınmalıdır. 

5. Yapılan uyarılara rağmen işçinin olumsuz davranışlarına devam etmesi 

durumunda işçinin iş sözleşmesi yazılı olarak feshedilmelidir. 

6. Fesih bildiriminde feshin nedeni açık ve kesin bir şekilde belirtilmelidir. 

7. Fesih bildirimini aldığına dair işçinin imzası alınmalıdır. 

 İşçinin imza vermekten imtina etmesi halinde tutanak tutulmalıdır. 

İŞÇİNİN DAVRANIŞINDAN KAYNAKLANAN FESİHTE USÜL 
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İşyerinin İçinden Kaynaklanan  İşyerinin Dışından  Kaynaklanan  
 

• Sürüm ve satış olanaklarının 

azalması,  

• Talep ve sipariş azalması, enerji 

sıkıntısı, 

• Ülkede yaşanan ekonomik kriz, 

• Piyasada genel durgunluk,  

• Dış pazar kaybı, 

• Hammadde sıkıntısı 

• Yeni çalışma yöntemlerinin 

uygulanması,  

• İşyerinin daraltılması,  

• Yeni teknolojilerin uygulanması, 

• İşyerlerinin bazı bölümlerinin iptal 

edilmesi,  

• Bazı iş türlerinin kaldırılması 

C. İŞLETMENİN/İŞYERİNİN/İŞİN GEREKLERİ  
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Uygulamada 

Sık 

Karşılaşılan 

Haller 

İşçinin işinin 

ortadan 

kalkması ve 

çalışmaya 

devam 

imkanının 

kalmaması 

Teknolojik 

değişim ve 

gelişimlerin 

feshi 

gerektirmesi 
 

Verimlilik ve 

rekabetin 

feshi 

gerektirmesi 

Ekonomik 

güçlüklerin 

feshi 

gerektirmesi Yeniden 

Yapılanma 

(Reorganizasyon) 
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İŞLETMENİN/İŞYERİNİN /İŞİN GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN 

FESİHTE USÜL 

İşçiye durumu ve feshin gerekçesini yazılı bir şekilde iletilmeli, 

 

Fesih bildiriminde feshin nedeni açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli 

, 

Fesih bildirimini aldığına dair işçinin imzası alınmalı, 

 

İşçinin imza vermekten imtina etmesi halinde tutanak tutulmalı. 
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Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile 

çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak. 

İşyeri sendika temsilciliği yapmak. 

Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini 

yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak 

veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak. 

Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, 

siyasi görüş ve benzeri nedenler. 

74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak 

olduğu sürelerde işe gelmemek. 

Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt 

bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.  

FESİH İÇİN GEÇERLİ BİR SEBEP OLUŞTURMAYAN HALLER  
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ANLAŞMAZLIKLARIN İSPATI 

TUTANAK TUTMA 

 

 İş Kanunu’nda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında 

yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla 

tespit edilir.  
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 İş Kanunu 22. madde:  

 İşçi Aleyhine Esaslı Değişiklik (ücret, pozisyon, yan hak vb.) 

 Yazılı Bildirim 

 6 iş günü içinde işçiden yazılı onay  

 

İşçi Onay Vermezse; 

 İşveren geçerli fesih 

 İşçi haklı fesih 

ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK 
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YILLIK İZİN SÜRELERİ - KULLANIMI 

 Yıllık izne hak kazanılabilmesi için işçinin 1 yıllık asgari hizmet 
süresi vardır. 

 
Bu süre, işçinin fiilen çalışmaya başladığı tarihten başlanarak 

hesaplanır. 

 

 İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;  

 
Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, 
Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,  
On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz. 
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YILLIK İZİN SÜRELERİ - KULLANIMI 

 İşçi yıllık iznini kullandıktan sonra ilgili izin dönemine ilişkin ücreti, işçinin 

izne başlayacağı tarihten önce peşin olarak ödenir ya da avans olarak verilir.  

 

 İşçi eğer yıllık izinlerini kullanmadan iş sözleşmesi sona ererse, bu izin 

süreleri kendisine veya hak sahiplerine ödenir. 

 

 Bu ücret yıllık izne hak kazanılan tarihteki ücret üzerinden değil, son çıplak 

brüt ücret üzerinden ödenir. 
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YILLIK İZİN SÜRELERİ - KULLANIMI 

 İşçi kendi rızasıyla da olsa yıllık izin hakkından vazgeçemez.  

 Yıllık izin kullanımından sonra, son izne çıkış tarihinden değil yeni 

hizmet yılının başlangıcı izne hak kazanılan tarihten itibaren başlar.  

Yani eğer işçinin bir yıllık hizmet süresi Mayıs 2018’de 

tamamlandıysa ve yıllık iznini Ağustos ayında kullandıysa; bir 

sonraki yıllık ücretli izin hakkı 2019 Mayıs’ta doğmuş olacaktır. 

Eğer işçi aynı işveren yanında değişik işyerlerinde çalışmış ise; 

bu çalışmalar yıllık ücretli izne esas sürenin (aralıklı olsalar dahi) 

hesabına katılır. 

 Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar, asgari 1 yıllık süreyi doldurmuş 

olmak şartıyla yıllık ücretli izne hak kazanacaktır.  

 Kısmi süreli iş sözleşmesiyle veya çağrı üzerine çalışanların yıllık izne 

hak kazanmaları ile tam süreli çalışanlar arasında bir fark yoktur. 
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YILLIK İZİN SÜRELERİ - KULLANIMI 

 Yıllık iznini başka şehirde gerçekleştirecek olan işçiler için yolda geçen 

süreler için toplam 4 güne kadar ücretsiz izin verilebilir.  

 İşçinin bu durumunu belgelemesi durumunda işveren işçiye ücretsiz izin 

vermek zorundadır. 

 

 Eğer yıllık ücretli izin süresine, hafta tatili veya ulusal bayram ve genel 

tatillerden rastlayan olursa bu ücretler ayrıca ödenecektir. 
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YILLIK İZİN SÜRELERİ - KULLANIMI 

 Aralıklarla çalışmalarda, önceki çalışmaya ilişkin izinler kullandırılmamış ise 

ve fesihte karşılığı ödenmemiş ise işçinin aynı işverenin yanında çalışmaya 

yeniden başladığı durumlarda sonraki çalışmanın yıllık izin ücreti hesabında 

önceki dönemler de hesaba katılır.  

 Çalışılmayan Cumartesi günleri, yıllık izin süresini uzatmayacaktır.  

 İşe başlatmama durumunda 4 aylık süre, yıllık izin süresine dahil 

edilmelidir. İşçiye geçersiz sayılan fesih sırasında yıllık izin ücreti ödenmiş ise, 

dört aylık boşta geçen süre ilavesiyle son ücrete göre yeniden hesaplamaya 

gidilecektir. Ulaşılan meblağdan daha önce ödenen kısım mahsup edilerek 

sonuca ulaşılacaktır.  
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Sabırla dinlediğiniz için 
teşekkürler… 

 

Nazif KARATAŞ 

nkaratas@nazali.av.tr 

 


