
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

2. Kısım Ders Notları 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR 



İŞ Sözleşmesinin Özellikleri ve 

Türleri 



İş Sözleşmesinin Şekli 

 İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş 
görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi 
üstlenmesinden oluşan sözleşmedir 

 Aksine bir hüküm bulunmadıkça iş sözleşmesi kural 
olarak özel bir şekle bağlı değildir. 

 Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en 
geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, 
günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve 
varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi 
belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların 
uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir 
belge vermekle yükümlüdür.  

 Süresi 1 ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde 
bu fıkra hükmü uygulanmaz. 
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 İş sözleşmesi 2 aylık süre dolmadan sona ermiş ise, 

bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye 

yazılı olarak verilmesi zorunludur. 

 Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle 

getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, 

ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. 
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Sürekli Ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri 

 Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren 

işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere 

sürekli iş denir. 

 Bir iş sözleşmesinin sürekli veya süreksiz 

olduğunun tespitinde fiili süre değil işin niteliği 

önemlidir. 
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Belirli Süreli / Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri 

 Eğer işçi – işveren arasındaki iş ilişkisi belirli bir 
süreye bağlanmamışsa, iş ilişkisinin sona ereceği süre 
belirtilmemişse, burada belirsiz süreli iş sözleşmesi 
söz konusudur.  

 Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması ya 
da belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif 
koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı 
şekilde yapılan iş sözleşmesi ise belirli süreli iş 
sözleşmesidir.  

 Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, 
birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde 
iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul 
edilir. 
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Tam Süreli İş Sözleşmeleri 

 İşçinin normal haftalık çalışma süresinin (45 saat) 
tamamında çalışacağı belirtilen iş sözleşmesi tam 
süreli iş sözleşmesidir. 

 

 

 İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli 
iş sözleşmesiyle çalışan işçiye göre önemli ölçüde 
daha az belirlenmesi durumundaki iş sözleşmesi 
ise kısmi süreli iş sözleşmesidir. Kısmi süreli çalışan 
işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir 
menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı 
süreye orantılı olarak ödenir 
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Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri 



Kısmı Süreli İş Sözleşmesi Çeşitleri 

Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi 

 İşçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine 
ihtiyaç duyulması halinde iş görme görevini yerine 
getireceğinin kararlaştırıldığı kısmi süreli bir iş 
sözleşmesidir.  

 Yazılı yapılması gerekir.  

 Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin 
ne kadar süreyle çalışacağını taraflar 
belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi 
yirmi saat kararlaştırılmış sayılır.  

 Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede 
işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak 
kazanır. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR    erkancakir.net 8 



Kısmı Süreli İş Sözleşmesi Çeşitleri 

Part-Time Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi 

 İşçinin işyerinde hangi gün, hangi saatler arasında 

çalışacağının belirtildiği kısmi süreli iş 

sözleşmesidir.  

 Çalışma süresi tam çalışma süresinin üçte ikisini 

geçemez. 
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Deneme Süreli İş Sözleşmesi 

 Deneme kaydı konulmuş olan iş sözleşmesidir. 

Sözleşmeye konulan deneme süresi en çok iki ay 

olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş 

sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme 

süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim 

süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız 

feshedebilirler. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve 

diğer hakları saklıdır. 
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Takım Sözleşmesi 

 Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu 
işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı 
sözleşmeye takım sözleşmesi denir.  

 Süresi ne olursa olsun sözleşmenin yazılı yapılması ve 
sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücretin ayrı ayrı 
belirtilmesi gerekir.  

 Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her birinin işe 
başlamasıyla, o işçi ile işveren arasında takım sözleşmesinde 
belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapılmış sayılır.  

 Ancak, takım sözleşmesi hakkında Borçlar Kanununun 110 uncu 
(Başkasının Fiilini Taahhüt) maddesi hükmü de uygulanır.  

 İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini işveren 
veya işveren vekili her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım 
kılavuzu için, takıma dahil işçilerin ücretlerinden işe aracılık veya 
benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz 
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İş Sözleşmesini İhbarlı Fesih 

 İşçi veya işveren iş sözleşmesini, , haklı nedenle ve 

derhal feshedebilecekleri gibi süreli fesih yoluyla da 

sona erdirebilirler.  

 Burada derhal fesih olduğundan sözleşme hemen 

sona erer.  

 Diğer durumda ise sözleşmenin sona ermesi için 

bir sürenin geçmesi gerekir.  

 Bu durumda, 4857 sayılı İş Kanunun 27. 

maddesinde, işverence işçiye yeni bir iş araması için 

verilmesi gereken izin düzenlenmiştir. 
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İş Sözleşmesini İhbarlı Fesihte Süreler 

 Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin : 2 Hafta 

 Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi 

İçin : 4 Hafta 

 Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi 

İçin : 6 Hafta 

 Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin : 8 

Hafta 

 Not: Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile 

artırılabilir. 
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İhbar Süresine Uyulmaması 

 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesine göre, bildirim 

şartına (ihbar süresine, bildirim öneline) uymayan 

taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında 

tazminat ödemek zorundadır.  

 İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek 

suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.  

 İşçinin ihbar süresine uymadan iş sözleşmesini 

feshederek işi bırakması halinde işverene, işverenin 

de ihbar süresine uymadan işçiyi işten çıkarması 

halinde işçiye ihbar süresine ilişkin ücreti tazminat 

olarak ödenmesi gerekir. 
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İhbar Gerekmeyen Fesih Halleri 

 Sözleşmenin feshine rağmen bazı durumlarda ihbar 

öneli ve tazminatı uygulanmamaktadır. 

Bunlar arasında; 

Yasanın tanıdığı hak gereği 24 ve 25. maddeler gereği 

gerçekleşen fesihler ile 

 Askerlik, 

 Emeklilik, 

 Belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi, 

 Kadın işçinin evlilik nedeniyle bir yıl içinde işten 

ayrılma hallerinde,  yalnızca kıdem tazminatı doğmakta 

olup tarafların ihbar öneline uymasıgerekmemektedir. 
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İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN SONUÇLARI 

 İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim 
süresine ait ücreti peşin ödeyecek sözleşmeyi feshetmesi 
bu kanun hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 

  işçilerin iş sözleşmesinin işverence fesih hakkının 
kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye 
bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. 

  fesih için bildirim şartına uyumaması ayrıca dördüncü 
fıkra uyarınca tazminat ödenmesine gerektirir. 

 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı 
aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini 
işveren işçinin yetersizliğinden veya davranışlarından ya 
da işletmenin iş yerinin veya işin gereklerinden 
kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. 
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Yeni iş arama izni 

Kıdem tazminatı Ödeme 

İşçiye çalışma belgesi verilmesi 

İşçiden ibraname alınması 
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• Fesih bildirimi ister işçi ister işveren tarafından 
yapılmış olsun fesih bildirim süresi içinde işveren yeni 
bir iş bulması için işçiye çalışma saatleri içinde ücret 
kesintisi yapmadan günde iki saatten az olmamak 
kaydıyla yeni iş arama izni vermek zorundadır. 

• Ancak işçi yeni bir iş bulduğu için işten ayrılıyorsa 
izin verilmesi gerekmez. 

• İşçi isterse işverene bildirmek şartıyla ve bildirim 
süresinin sonunda işten ayrılacak günden önceki 
günlerde rastlatmak suretiyle iznini topluca 
kullanabilir. 

• İş veren yeni iş arama iznini vermez yada eksik 
kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. 

Yeni İş Arama İzni 
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• İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş 
sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl 
için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında 
kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler 
için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır 

• İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için 
en az bir yıl süreyle çakışmış olması 
gerekmektedir. 

• Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş 
sözleşmesinin kanunda belirtilen sebeplerden birisi 
ile fesih edilmiş olması gerekir.  

• Sözleşmenin kendiliğinden son bulduğunda kıdem 
tazminat ödeme tek hal işçinin ölümüdür. 

Kıdem tazminatı Ödeme 
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• iş sözleşmesinin fesih edildi her 
durumda kıdem tazminatı ödenmez. 

• Kıdem tazminatının ödenip 
ödenmeyeceği işçi veya işveren 
tarafından yapılan feshin sebeplerine 
göre farklılık gösterir. 

 

 

Kıdem tazminatı Ödeme 2 
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Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartlar 

• Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri 
nedeniyle(md. 25) iş sözleşmesi işveren tarafından haklı 
nedenlerle derhal fesih dışında işveren tarafından yapılan 
fesihlerde işçi kıdem tazminatına hak kazanır diğer 
durumlarda kazanamaz. 

İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshinde 

• İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir. 

• Ölüm sebebi önemli değildir. 

• Beyin bedava: Ancak örneğin işyerini yakmaya çalışırken 
kendisi de öle işçiye kıdem tazminatı ödenmez. 

İşçinin Ölümü 
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• İstifa edene kıdem tazminatı ödenmez. 

• Bunun dışında işçi iş kanunun 24.  maddesinde (ahlak, 
sağlık gibi) gösterilen sebeplerden dolayı sözleşmeyi 
derhal fesih etmişse kıdem tazminatı alır. 

• Muvazzaf askerlik (20 yaşını doldurmuş ve silah altına 
alınmış kişilerin askerliğin ilk günü ile teskeresini 
aldığı son gün arasındaki fiilen askerlik yaptığı 
süredir) hizmetini yapmak amacıyla fesih etmişse 

• Bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık 
veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak 
amacıyla fesih etmişse (emeklilik) 

• Kadın işçiye evlendi tarihten itibaren bir yıl içinde 
sözleşmesini fesih etmişse 

İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı feshinde 
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• Kıdem tazminatı ödenebilmesi için çalışan işçinin 
aynı işverene ait aynı yada farklı işyerlerinde 
sürekli veya aralıklı olarak en az bir yıl çalışmış 
olmalıdır. 

• İşyerinin başka bir işverene devredilmesi veya 
miras yoluyla intikal etmesi işçilerin aynı 
sözleşme ile çalışmaya devam etmeleri halinde 
kıdemlerini etkilemez 

• ancak devreden işveren işçilerin sözleşmelerin 
fesih etmiş ve işçi yeni işveren döneminde 
yeniden işe alınmışsa kıdem süreleri birleştirmez. 

• Neden birleştirilmez? (aynı kıdem süresi için 
ikinci defa kıdem ödenmez).  

En az 1 yıl çalışmış olma 
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• Kıdemin başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı 
tarih değil işçinin fiilen işe başladı tarihtir 

• kıdemin sonu ise işçinin ölüm tarihi veya fesih 
bildirimi süresinin bittiği tarih ya da haklı 
sebeple derhal fesih de feshin bildirdiği tarihtir 

• deneme süresi hafta tatili ulusal bayram ve 
genel tatil günleri yıllık izin süreleri makul 
süreyi aşmayan hastalık izinleri zorlayıcı 
sebeplerle çalışılmayan süreler kıdeme dahildir 

• işçinin grev ve lokavt ta geçen süreleri 
gidenden sayılmaz 

En az 1 yıl çalışmış olma 2 
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• Kıdem tazminatı işçinin son ücret üzerinden hesaplanır 
bu ücret net ücret değil brüt ücrettir. 

• Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınacak 
ücreti asıl ücretten başka işçiye haftalık aylık veya yıllık 
ödemelerle sağlanmış para veya para ile ölçülmesi 
mümkün sözleşmeden veya kanundan doğan ve 
süreklilik gösteren tüm menfaatler uygulamada kabul 
edildiği gibi bürüt olarak dahil edilir 

• Nitelikli eleman olarak uzun süre aynı işyerinde çalışan 
işçinin bordro da imzası olsa dahi asgari ücretle 
çalıştığı gerçeğe uygun düşmeyeceğinden Yargıtay bu 
nitelikte bir işçinin ücreti ne olabileceğini ilgili meslek 
kuruluşuna sorarak gerçek ücreti tespitini 
istemektedir  

Kıdem Tazminatının Hesaplanması 
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• Süreklilik gösteren gıda sağlık giyim yakacak 
yemek ulaşım konut aile çocuk yardımı gibi 
maddi veya ayni (para yerine geçen) yardımlar 
kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate 
alınır 

• Buna karşılık şirketin 20. kuruluş yılı için ödenen 
ikramiye, çalışılan hafta tatili, ulusal bayram ve 
genel tatil günleri için ödenen ücretler, yıllık izin 
ücreti, fazla çalışma ücreti, Jübile ikramiyesi, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği amacıyla belirli iş elbisesi 
ve koruyucu malzeme bedelleri çeşitli Yargıtay 
kararıyla kıdem tazminatının hesaplanmasında 
esas alınmayacağı belirtilmiştir. 

Kıdem Tazminatının Hesaplanması 2 
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• Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet 
memuru için öngörülen emeklilik 
ikramiyesini aşamaz. 

• Kıdem tazminatından gelir vergisi 
kesilemez. 

• Kıdem tazminatı makul bir süre içinde 
ödenmelidir eğer bu süre içinde ödenmez 
ise mahkeme mevduata uygulanan en 
yüksek faiz oranından ödenmesine karar 
verir. 

• Zamanaşımı süresi 10 yıldır. 

Kıdem Tazminatının Hesaplanması 3 
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• İşveren iş sözleşmesi sona eren işçiye talep etmesi 
halinde yaptığı işin ne olduğunu ve o işte ne kadar 
süre çalıştığını gösteren bir çalışma belgesi vermekle 
yükümlüdür. 

• İşveren bu belgeye işçiyi öven yeteneklerini anlatan 
sözler yazmak zorunda değildir. 

• Uygulamada bonservis öğretide nitelikli çalışma belgesi 
denilir. 

• Mesela çalışma belgesindeki bilgilere güvenerek işçiyi o 
konuda tecrübeli zenneden işveren pahalı bir 
makinenin kullanımını işçiye bırakmış fakat aslında bilgi 
ve tecrübesi olmayan işçi makinenin zarar görmesine 
yol açmışsa işverenin zararından gerçeğe aykırı çalışma 
belgesi düzenleyen eski işverende sorumlu olur. 

İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi 
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• Uygulamada işveren işçiye «bütün alacaklarımı aldım 
işverenden alacağım kalmamıştır» gibi ifadeler taşıyan bir 
belge imzalatıp almaktadır. 

•  iş kanununda ve diğer kanunlarımızda düzenlenmeyen bu 
belgeye «ibranamede» «ibra senedi» «borçtan kurtarma 
belgesi» gibi adlar verilmektedir 

• işverenin bu belgeyi almaktaki amacı işçinin ileride ücret 
fazla, çalışma ücreti, ihbar tazminatı yıllık izin parası gibi 
alacaklarını dava etmesi halinde mahkemeye sunmak için bu 
alacakların mevcut olmadığını ispatlayıcı bir belge 
oluşturmaktır 

• Yargıtay ibranamelerin hukuki değeri konusunda çelişkili 
kararlar vermekle birlikte işçinin aleyhine kullanılan bu 
belgeleri büyük ölçüde etkisiz kılmaktadır. zira genellikle 
eğitim seviyesi düşük olan işçi imzaladığının bilincinde 
olmadan ya da aldatılarak bu belgeyi imzalamaktadır 

İşçiden İbraname alınması 
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• Çalışma süresi işçinin sadece fiilen çalıştığı değil 
genel olarak işverenin emri altında geçirdiği 
saatleri ifade eder. 

• Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 
saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre işyerinde 
haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanır. 

• Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işlerinde 
çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya 
sözleşmeleri ile karşılaştırılır sözleşmelerde 
hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde 
çalışılması için işçinin onayı gereklidir 

• Gece dönemi 20:00 den 06:00 ya kadar olan 11 
saatlik süredir. 

Çalışma Süreleri 
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• İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez. 

• Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece 
çalışmasına uygun olduğu işe başlamadan önce alınacak 
sağlık raporu ile belgelenir. 

• Gece çalıştırılan işçilerin en geç iki yılda bir işveren 
tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirirler. Masrafı 
işveren öder. 

• Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla 
belgeleyen işçiye işveren mümkünse gündüz postasında 
durumuna uygun bir iş verir 

• Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları 
kullanılan işlerde bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin 
ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırma 
suretiyle değiştirilir. 

• gece ve gündüz postalarında 2 haftalık nöbetleşme esası da 
uygulanabilir 

Çalışma Süreleri 2 
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• 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. 

• Ancak 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış 
olan çocuklar bedensel zihinsel ve ahlaki gelişimlerine 
ve eğitimine devam edenlerin okullarına devamına 
engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.  

• Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen 
çocukların çalışma saatleri günde 7 saat ve haftada 35 
saatten fazla olamaz.  

• Ancak 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre 
günde 8 saat ve haftada 40 saate kadar artırılabilir 

• Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki 
çalışma süreleri eğitim saatleri dışında olmak üzere en 
fazla günde 2 saat ve haftada 10 saat olabilir 

Çalışma Süreleri 3 
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• Maden ocakları ile kablo döşemesi kanalizasyon ve tünel 
inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde 18 
yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların 
çalıştırılması yasaktır. 

• Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç 
işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. 

• Kadın işçilerin doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 hafta 
olmak üzere toplamda 16 haftalık süre içinde 
çalıştırılmamaları esastır 

• Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontrolleri için 
ücretli izin verilir hekim raporu ile gerekli görüldüğü 
takdirde hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde 
çalıştırılır bu halde işçilerin ücretinde bir indirim yapamaz 

• isteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin 
tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık 
süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir 

Çalışma Süreleri 3 
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• Tarafların anlaşması ile normal çalışma süresi 
işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 
saati aşmamak koşuluyla ile farklı şekilde 
dağıtılabilir.  

• Yoğunlaştırılmış iş haftası da denebilir.   Gün 
çalışıyorsa 6*11 66 saat yapar. Sonraki 
haftalarda daha az çalıştırılarak 2 aylık 
dönemde ortalama 45 saat bulunur. 

• Toplu iş sözleşmesi ile 4 aya kadar 
çıkartılabilir. 

• 2 ay içinde denkleştirilmezse fazla çalışma 
yüzde 50 zamlı ödenir. 

Denkleştirme Süresi 
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Telafi Çalışması 

 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 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş 
sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi 
hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye 
yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır. 

 Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş 
Kanununun 64 üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine 
dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya 
başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır. Telafi çalışması, 
kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve 
işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay 
içerisinde yaptırılır. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi 
olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. 
Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamaz. 
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DİNLENME SÜRELERİ 

• Dinlenmek çalışanların anayasal bir hakkıdır.  

 



Günlük Dinlenme Süreleri 

 Çalışanların, öğlen tatili, yemek paydosu gibi isimler 

verdiği «ara dinlenmesi»(break) günlük çalışma 

süresinin ortasında verilen ve işçilerin zorunlu 

ihtiyaçlarını karşılayıp dinlenmelerini amaçlayan bir 

serbest süredir. 

 Ara dinlenme süresi çalışma süresinden sayılmaz.  

 İşçi ara dinlenmesinde iş yerinden ayrılabilir.  

 Eğer bu süre içinde çalıştırılırsa ve günlük çalışma 

süresi aşılırsa fazla çalışma sayılır. 
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Günlük Dinlenme Süreleri 

 4 saat veya daha kısa işlerde en az 15 dakika 

 4 saatten fazla 7.5 saate kadar 30 dakika 

 7,5 saatten fazla süren işlerde 1 saat ara dinlenmesi 

verilir. 

 Bu dinlenmelerin aralıksız olarak vermek 

makbuldür ancak farklılık da arz edebilir. 
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Haftalık Dinlenme Süreleri 

 Önceden Cuma günü olan hafta tatili 1935 den 

sonra Pazar olarak değiştirilmiştir. 

 Pazar günüde çalışılan işyerlerinde dönüşümlü hafta 

tatili uygulanır. 

 7 günlük zaman dilimi içinde kesintisiz 24 saat 

dinlenme verilir. 

 İş kanunu hafta tatilini ücretli hale getirmiştir. O 

günün ücreti işçiye verilir. 
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Haftalık Dinlenme Süreleri 1 

 6 günlük iş süresinin hesabında çalışılmış gibi hesaba 
katılan süreler vardır.  

 Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde 
olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak 
işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma 
yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden 
çıkmaları için gereken süreler. 

 İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir 
yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda 
geçen süreler. 

 İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde 
bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi 
bekleyerek boş geçirdiği süreler.  
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Haftalık Dinlenme Süreleri II 

 İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya 
işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi 
bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın 
geçirdiği süreler. 

 Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için 
belirtilecek süreler. 

 Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması 
ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak 
bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip 
götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve 
düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen 
süreler 

 İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal 
yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında 
araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz 
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Haftalık Dinlenme Süreleri III 

 Kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan tatil günleri 

(ulusal bayram ve genel tatil günleri) 

 Evlenmelerde üç güne kadar; ana veya babanın, 

eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne 

kadar verilen izinler 

 Hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme 

süreleri 

 İş veren tarafından verilen diğer izinler 

 Zorlayıcı ekonomik sebepler olmadan iş yerinin 

haftanın birkaç günü tatil edilmesi halinde 
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Resmi Bayramlar, Dini Bayramlar ve Yılbaşı Tatilleri 

 Tek milli bayram günü 29 ekim Cumhuriyetin 
İlanıdır. 

 Diğerleri ise resmi bayram olarak geçmektedir. 

 Cumhuriyet bayramı 28 Ekim Saat:13.00 de 
başlar29 Ekimde devam eder. Kamu iş yerleri 
kapalıdır. 

 Genel tatil günleri üç gurupta toplanır. Resmi 
bayramlar, dini bayramlar ve yılbaşı ve işçi 
bayramıdır. 

 23 Nisan, 19 mayıs, 30 Ağustos Resmi bayram 
günleridir. 
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Resmi Bayramlar, Dini Bayramlar ve Yılbaşı Tatilleri I 

 Ramazan bayramı arefe günü 13:00 ten itibaren 3,5 gün 
sürer 

  Kurban bayramı arefe günü 13:00 ten itibaren 4,5 gün sürer 

 Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen 
günlerde işçilere bir iş karşılığı olmaksızın o günleri ilişkin 
çıplak ücret ödenir 

 işçiler bugünlerde çalıştırılırsa çalışan her gün için ayrıca bir 
günlük ücret ödenir 

 ulusal bayram günü veya genel tatil günleri hafta tatile denk 
gelmesi ve işçin o gün çalışmaması halinde işçinin sadece bir 
günlük ücreti ödenir. ulusal bayram, genel tatil ücreti, hafta 
tatili ücreti birlikte ödenmez. 

  ulusal bayram günü veya genel tatil gününün çalışılmayan 
cumartesi gününe denk gelmesi halinde işçiye 2 günlük ücret 
değil sadece bir günlük ücret ödenecektir 
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YILLIK DİNLENME SÜRELERİ 

 Yıllık ücretli izin hakkı işçinin yılda belli bir süre ücret 
geliri kesilmeden dinlenebilmesini sağlanmıştır. Bu 
işçinin sağlığı ve verimliliği için gereklidir 

 Bu yüzden işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı 
herhangi bir işte çalışması yasaklanmıştır.  

 Aksi halde izin süresi içinde kendisine ödenen ücret 
işveren tarafından geri alınabilir 

 yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmek mümkün 
değildir 

 işyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi bu 
işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin hakkının 
ortadan kalkmasına sebep olmaz 
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YILLIK DİNLENME SÜRELERİ II 

 İş kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan 
işçilerden işyerine girdikleri günden başlayarak 
deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl 
çalışmış olanlar yıllık ücretli izin hakkına sahiptir 

 1 yıldan az süren mevsim veya kampanya işlerinde, 
süreksiz işlerde çalışan işçilerin yıllık izin hakkından 
yararlanması mümkün değildir 

 İşçiler her çalışma yılına ait izini gelecek yıl içinde 
kullanır 

 her yıl izne hak kazanmak için izne çıkış gününden 
değil izne hak kazanıldığı günden itibaren bir yıl 
olması gerekir. 

 Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR    erkancakir.net 46 



Örnek 

Bir işyerinde 7 ay çalıştıktan sonra askere giden ve 
askerlikten sonra aynı işyerine veya aynı işverenin başka 
bir iş yerine giren işçi 5 ay çalıştıktan sonra yıllık ücretli 
izin için gerekli bir yılını doldurmuş sancaktır 

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR    erkancakir.net 47 

YILLIK İZİNDEN SAYILAN SÜRELER 

 Yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli bir yıllık 

çalışma süresinin hesabında bazı süreleri çalışılmış gibi 

sayılmaktadır 

 işçinin kaza hastalık yüzünden işe gidemedi günler 

 kadın işçilerin doğum süresince kullandıkları izinler (6 

aya kadar ücretsiz izin süreleri çalışılmış gibi sayılmaz)  

 



YILLIK İZİNDEN SAYILAN SÜRELER I 

 muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra ya da 
kanuni yükümlükleri sebebiyle işe gidemedi sürenin 90 
günü 

 zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan 
fazla tatil edilmesi durumunda yeniden işe başlamak 
şartıyla işçinin çalışmadığı sürenin 15 günü 

 Çalışma süresinden sayılan haller 

 Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri 

 röntgen işlerinde çalışanlara pazar günü dışında 
verilmesi gereken yarım günlük izinler 

 İşçilerin mevzuata göre oluşturulan çeşitli kurullara, 
milletlerarası teşekküllerin işçilik kanunları ile ilgili 
toplantılarına katılmak için işe gelmediği günler 
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YILLIK İZİNDEN SAYILAN SÜRELER II 

 evlenmelerde 3 güne kadar; ana baba eş kardeş 

çocuk ölümlerinde 3 güne kadar verilecek izin 

süreleri 

 işveren tarafından verilecek diğer izinler 

 yıllık ücretli izin hakkının uygulanması sonucu 

işçinin kullandığı yıllık izin süresi  

 Bunların hepsi yıllık ücretli izin hakkının 

hesaplanmasında hesaba katılır. 
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YILLIK İZİNDE SAYILMAYANLAR SÜRELER 

 İşçinin devamının kesilmesi halinde Grevde geçen 
süreler ve mazeretsiz devamsızlık süreleri gibi) 

 kadın işçinin doğumdan sonraki 8 haftalık süreden 
sonra 6 aya kadar ücretsiz izni 

 

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR    erkancakir.net 50 

Örnek 

 1 nisan 2008 tarihinde çalışmaya başlayan bir kadın işçi 
5 ağustos 2008 de doğum yapmış doğum sonrası 8 
haftalık dinlenmeden sonra 6 ay ücretsiz izin almışsa 
yıllık ücretli izne hak kazanacağı tarih 1 ekim 2009 
ücretsiz izin alma saygı izne hak kazanacağı tarih 
öncesi ve sonrası çalıştırma yasağı bulunan toplam 16 
haftalık süre yıllık izne hak kazanma tarihi ne 
etkilemediğinden 1 nisan 2009 olacak 



Yıllık İzin Süreleri 

 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden, 

 5 yıldan fazla 15yıldan az olanlara 20 günden, 

 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az 
olamaz. 

 Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin 
süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. 
Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle,50 ve daha 
yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 
20 günden az olamaz. 
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş 
sözleşmeleri ile artırılabilir. 
Aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları 
süreler birleştirilmelidir. 
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YILLIK İZİN VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 Ana ilke olarak yıllık izin süresinin işveren 
tarafından bölünmemesi ve bu sürelerin sürekli bir 
şekilde kullandırılması öngörülmüştür.  

 Ancak, izin sürelerinin, tarafların anlaşması halinde 
bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en 
fazla üçe bölünebilmesi mümkündür. 

 Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu 
yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istekte 
bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile 
gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri 
karşılamak üzere işveren toplam 4 güne kadar 
ücretsiz izin vermek zorundadır. 
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YILLIK İZİN VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini 
gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. 

 İşveren tarafından yıl içinde verilmiş olan diğer ücretli 
ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık 
izinden mahsup edilemez. 

 Yıllık izin süresine rastlayan Ulusal bayram ve genel 
tatil günleri ile hafta tatili günleri izin süresinden 
sayılmaz. 

 İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin 
dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine 
başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans 
olarak vermek zorundadır. 
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ÜCRET 

Ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya 

üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen 

tutardır.  



Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR    erkancakir.net 55 



Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR    erkancakir.net 56 



Asgari Ücret 
 İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin 

gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu 
ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde 
karşılamaya yetecek ücrete asgari ücret denilmektedir. 

 Türkiye'de Anayasa hükümleri uyarınca devlet, işçilerin 
çalışmaları yanı sıra diğer sosyal yardımlarla orantılı adil bir 
ücret kazanmasını sağlamak için gerekli bütün önlemleri 
almaktadır.  

 Anayasa ayrıca, asgari ücret (Md. 55 ) belirlenmesinde 
işçilerin yaşam koşulları ve ülkenin ekonomik durumu 
dikkate alınmasını gerektirir.  

 İş sözleşmesine dayanarak çalışan bütün işçilerin ekonomik 
ve sosyal şartlarını düzenlemek amacıyla asgari ücret, Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından, en geç iki yılda bir 
değerlendirilir. 
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ÜCRET VE EKLERİ 

 İş hukukunda ücret, iş sözleşmesinin temel unsuru 
olması, işçinin genellikle tek geçim kaynağı olması gibi 
sosyal bir yanının da bulunması nedeniyle önemli bir 
yere sahiptir. Ücret, iş sözleşmesinin bir diğer tarafı 
olan işveren açısından da asli borç doğurması 
nedeniyle önemlidir. 

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde ücret, bir 
kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler 
tarafından sağlanan ve para olarak ödenen tutardır, 
şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre ücret; bir işin 
karşılığıdır, nakdi ve dönemsel bir ödemedir. Yukarıda 
ifade edilen ücret, temel (çıplak) ücrettir ve bu ücrete 
ikramiye, prim, sosyal yardımlar ve diğer ücret ekleri 
dahil değildir. 
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ZAMANA GÖRE ÜCRET 

 Ücretin çalışma süresinin uzunluğuna göre 
hesaplanması halinde zamana göre ücret ortaya çıkar. 
Ücretin çalışılan süreye göre örneğin, saat, gün, hafta, 
ay gibi zaman birimi esas alınarak belirlenmesidir. 
Uygulamada en çok rastlanılan ücret türü zamana göre 
ödenen ücrettir. Burada önemli olan, işin yapılması 
neticesinde belli bir ücretin ödenmesi olup, yapılan işin 
miktarı önemli değildir. Bunun anlamı, işçinin çalıştığı 
sürede hangi zaman diliminde ücret ödenmesi 
kararlaştırılmışsa işçi o sürenin dolması ile ücrete hak 
kazanır. 

 Zamana göre ücret ödeme şeklinde işçi hasta, izinli 
veya çeşitli nedenlerle mazeretli olduğu hallerde 
ücrete hak kazanamaz. 
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PARÇA BAŞI (VERİME GÖRE-AKORT) ÜCRET 

 Üretilen mal ve hizmetin miktarı esas alınarak 
hesaplanmış ücrettir. Bu sistemde ücret, her işçinin 
çalışma şekline ve verimine göre farklı olabileceği 
için zamana göre ücret sisteminden farklı olarak 
sabit değil, değişkendir. 

 Örneğin, dokuma işyerinde çalışan işçinin çıkardığı 
her parça için bir miktar öngörüldüğünde, burada 
akort ücret söz konusudur. 

 Akort sistemde ücret, işçi tarafından belirli bir 
çalışma döneminde üretilen birim ürün sayısı ile o 
birim ürün için belirlenen ücretin çarpılması 
sonucu hesaplanır. 
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GÖTÜRÜ ÜCRET 

 Yapılan işin sonucuna göre hesaplanan bir akort 

ücret şeklidir. Uygulamada birim saptamanın güç 

olduğu veya seri olarak yapılması mümkün 

olmayan yahut birbirine benzemeyen ve genellikle 

devamlılık göstermeyip bir süre sonra biten işlerde 

işin sonucuna göre ücretin kararlaştırılması halinde 

götürü ücretten söz edilir. 

 Götürü ücret, işin sonucuna göre hesaplanmakta 

ve genellikle sürekli olmayan işlerde 

uygulanmaktadır. 
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YÜZDE USULÜNE GÖRE ÜCRET 

Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi işyerlerinde 
müşterilerin hesap pusulalarına belirli bir yüzde olarak 
eklenen paraların işveren tarafından toplanarak işyerinde 
çalışan tüm işçilere, işyerinin sunduğu hizmete 
bulundukları katkıya göre belirlenen oranlarda dağıtımı 
şeklinde uygulanan ücret sistemine yüzde usulü ücret 
denilmektedir. 

İş K. madde 51/1’e göre yüzde usulünün uygulandığı 
yerlerde müşterilerin hesap pusulalarına, işveren 
tarafından servis karşılığı veya başka 
isimlerde,“yüzde” eklenerek veya aynı şekillerde alınan 
paralarla, müşteri tarafından kendi isteği ile işverene 
bırakılan paraları işveren işyerinde çalışan bütün 
işçilerine eksiksiz olarak ödemek zorundadır. 
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YÜZDE USULÜNE GÖRE ÜCRET 

Yüzde usulü alınan paralar bahşişlerden farklıdır. 

Bahşiş, yüzdelerden ayrı olarak işçinin yerine 

getirdiği hizmetten memnun kalması nedeniyle 

müşterinin bir zorunluluk olmaksızın ve istediği 

miktarda ödediği paradır. Bu paralar kural olarak 

işçinin kendisi tarafından alıkonur 
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ÜCRETİN EKLERİ 

 Asıl ücrete eklenen ve işçiye yan ödeme biçiminde 
sağlanmış bulunan para ve parayla ölçülebilen yararlar 
toplamına hesaplamada “giydirilmiş ücret” ve öğretide 
“geniş anlamda ücret” denilmektedir. 

 Ancak, geniş anlamda ücret kavramına giren 
ödemelerin “sürekli” nitelik taşımayanları tazminat 
hesaplarında dikkate alınmaz. Örneğin, fazla çalışma, 
pazar ve bayram çalışması ücretleri, eğer fazla çalışma 
yapılmışsa belirsiz zamanlarda ödenen, sürekli ve 
düzenli olmayan ücretlerdir.  

 Bu nedenle, aşağıda yalnızca tazminat hesaplarına giren 
ücret ekleri incelenecektir. 
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a)İkramiyeler 

İkramiye, ücret benzeri bir ödemedir. Toplu iş 
sözleşmelerinde veya bireysel sözleşmelerde yılda bir 
veya birkaç ikramiye ödenmesi kararlaştırılmış ise, işçi, 
sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini isteme 
hakkına sahiptir.  

Bunun dışında, işveren kendiliğinden ikramiye ödemekte 
ise, bu uygulamayı kaldırması durumunda işçi kazanılmış 
bir hak savında bulunamaz. İkramiye uygulaması olan 
işyerlerinde, genellikle, yılda iki kez birer aylık ücret 
tutarında ikramiye ödenmektedir.  

Bazı işyerlerinde de yılbaşında ve dini bayramlarda 
yarımşar aylık tutarında ikramiye ödemeleri 
yapılmaktadır 
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b)Prim 

 Prim adı altında yapılan ödemelerin işçilerin iş verimini 
artırmak, onların daha nitelikli ve daha çok iş üretmelerini 
sağlamak ve bu arada başarılı çalışmaları ödüllendirmek 
amacına yönelik olduğu söylenmektedir.  

 İkramiye ile prim arasındaki fark, birinin işçinin yıllık gelir 
düzeyini bir miktar yükseltmek, ötekinin işin nicelik ve 
niteliğini artırmak amacı taşımasıdır.  

 Prim, işçiye önceden (toplu sözleşme veya bireysel 
sözleşmelerle) kararlaştırılarak verilebileceği gibi, işverence 
tek yanlı olarak işçiyi “özendirme” ve ödüllendirme “ 
amacıyla verilebilir.  

 Primlerin tazminat hesabına esas kazanç unsurları arasında 
yer alabilmesi için, olay öncesinde sürekli ve düzenli bir 
biçimde ödenmiş olması gerektiği düşüncesindeyiz. 
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c)Komisyon 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77. maddesi 4. fıkrasında sözü edilen 
komisyon ücreti, işçinin gördüğü işin sonucu, işverene sağladığı yararların 
değeri üzerinden yüzde miktarı ile ödenen bir karşılıktır. Bunun, BK. 416/1. 
ve 423. maddelerinde yer alan komisyon ücreti ile bir ilgisi yoktur; oradaki 
komisyoncu ve tellal bir işverene bağlı olmayan ve bağımsız çalışıp yaptıkları 
işin karşılığını alan kişilerdir.  

Burada söz konusu olan ise, işçinin işveren yararına bir işi veya işlemi 
sonuçlandırmasının karşılığında asıl ücrete ek bir ödeme yapılmasıdır. 

Komisyon, bir diğer ücret eki olan kardan pay almadan farklıdır. Çünkü 
komisyon işyerinin kar veya zararıyla ilgili olmayıp, sadece iş hacmine bağlı 
bulunduğu için, işyeri zarar durumunda olsa bile, işveren, işçinin komisyon 
ücretini ödemek zorundadır.  

Bunun gibi, işçi, kardan pay almanın aksine, komisyon ücreti olarak işyerinin 
sağladığı toplam kar üzerinden değil, fakat kendisinin yaptığı veya aracılık 
ettiği tek tek işlemlerin değeri üzerinden belli bir pay isteme hakkına 
sahiptir.  

Bu tip ödemeler, genellikle gezici ticaret memurlarına, satış temsilcilerine ve 
banka yetkililerine yapılmaktadır. 
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d)Kârdan pay alma 

 İşveren, işçinin verimini artırmak için ücrete ek 

olarak, elde ettiği kârdan pay verebilir. Genellikle, 

işletmenin üretim, yönetim ve satış bölümlerinde 

önemli görevlerde bulunan personele kâr dağıtımı 

yapılır. Kâra katılma, ekonomik anlamda işçinin 

ödüllendirilmesidir. 

 Kâr payı, sözleşmedeki esaslara göre hesaplanır. 

Borçlar Yasası 323. maddesine göre, işçinin, kâr ve 

zararla ilgili bilgileri işverenden isteme hakkı 

bulunmaktadır. İşçinin alacağı kâr payının, safi kâr 

üzerinden hesaplanması gerekir 
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SOSYAL YARDIMLAR 

 Sosyal yardımları, belli bir hizmet veya iş karşılığı olmaksızın 
işçinin bazı gereksinimlerini karşılamaya yönelik ödemeler 
olarak tanımlayabiliriz.  

 Sosyal yardımlar işçileri işyerine bağlamak, iş verimini 
artırmak, düzenli beslenmelerini sağlamak, işe gidip 
gelmelerini kolaylaştırmak gibi amaçlarla verilir iken, zamanla 
sendikaların araya girmesiyle Toplu İş Sözleşmelerinde bir 
pazarlık konusuna dönüşmüş; başlangıçta yemek, yakacak, 
giyim, taşıt yardımı gibi temel gereksinimlerle sınırlı iken, 
buna evlenme, doğum, ölüm, sağlık, besin (iaşe), konut, aile, 
çocuk, eğitim yardımları, yıllık izin ve bayram harçlıkları 
eklenmiştir.  

 Toplu İş Sözleşmelerinin yanı sıra, devlet kurum ve 
kuruluşlarınca da bazı yasalar ve kararnamelerle sosyal 
yardım ödemeleri yapılmaktadır 
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SOSYAL YARDIMLAR I 

Tazminat hesaplarında gözetilecek sosyal yardımlar, 
ücret ekleri niteliğinde sürekli ve düzenli ödenen 
paralar veya para ile ölçülebilen yararlardır. Bunların 
dışında, işçilerin özel yaşamları ile ilgili olarak, her 
olay için bir kez ödenmesi kararlaştırılan doğum 
yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı, eğitim 
yardımı, ilaç yardımı gibi ödemeler tazminat 
hesabında dikkate alınmaz. Genel bir anlatımla 
diyebiliriz ki, kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarında 
asıl ücrete eklenen sosyal yardımlar, tazminat 
hesaplarında da gözetilecek ücret unsurlarındandır. 
Bunların uygulamada en sık görülenleri şunlardır: 
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SOSYAL YARDIMLAR II 

 a) Yemek yardımı: İşyerinde veya bir lokantayla anlaşma yapılıp işçilerin 
karınları doyurularak ya da her ay belli bir para ödenerek yemek yardımı 
yapılmaktadır. Yemek yedirilerek yapılan yardımın parasal değeri, 
sözleşmelerde belirtilmemişse, eşdeğer ücret araştırmasıyla 
saptanmaktadır. 

 b) Yakacak yardımı: Genellikle yıllık veya yıl içinde eşit aralıklarla belli bir 
para ödenerek bu yardım yapılmaktadır. 

 c) Giyim yardımı: İşçilerin iş yaparken giymeleri gereken iş elbiseleri, 
koruyucu giysiler, gözlük ve başlıklar ile lastik bot ve benzerleri giyim 
yardımı ile karıştırılmamalıdır. Tazminat hesabında kazanç unsuruna 
katılacak olan giyim yardımı, işçilerin günlük yaşamda kullandıkları giysilerin 
(elbise, ayakkabı vb.) parasal değeridir. 

 d) Taşıt yardımı: İşçilerin evleri ile işyerleri arasında kolayca gidip gelmeleri 
için işverenler ya kendi taşıtlarını kullanırlar ya da bir taşımacı ile anlaşarak 
işçileri taşıtırlar. Bunlar yapılmıyorsa, ulaşım gideri olarak her ay belli bir 
miktar “taşıt parası” ödenir ya da otobüsler için mavi kart, tren ve 
vapurlar için paso sağlanır. Taşıt yardımının personel (işçi) taşıma 
araçlarıyla yapılması durumunda bunun parasal değeri tazminat hesabına 
katılır. 
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