ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
4857 SAYILI ‹fi KANUNU ‹fiLEMLER‹
45) 4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nda Yer Alan Baz› Önemli Temel Tan›mlar
‹fiVEREN: Bir ifl sözleflmesine dayanarak iflçi çal›flt›ran gerçek veya tüzel kifliye
yahut tüzel kiflili¤i olmayan kurum ve kurulufllara iflveren denir.
‹fiVEREN VEK‹L‹: ‹flveren ad›na hareket eden ve iflin, iflyerinin ve iflletmenin
yönetiminde görev alan kimselere iflveren vekili denilmektedir. ‹flveren vekili
iflyeri ile s›n›rl› tutulmam›fl iflletme kelimesi de kanuna eklenerek, iflveren vekilinin
temsil yetkisinin iflletme düzeyinde de bulundu¤u belirtilmifltir.
ALT ‹fiVEREN-TAfiERON: Bir iflverenden, iflyerinde yürüttü¤ü mal veya hizmet
üretimine iliflkin yard›mc› ifllerinde veya as›l iflin bir bölümünde iflletmenin ve iflin
gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektiren ifllerde ifl alan ve bu ifl için
görevlendirdi¤i iflçilerini sadece bu iflyerinde ald›¤› iflte çal›flt›ran kifliye alt iflverentafleron denilmektedir.
‹fiÇ‹: Bir ifl sözleflmesine dayanarak çal›flan gerçek kifliye “iflçi” denilmektedir.
‹fi ‹L‹fiK‹S‹: ‹flçi ile iflveren aras›ndaki iliflki de “ifl iliflkisi” olarak tan›mlanm›flt›r.
‹fiYER‹: Eski kanunda “iflin yap›ld›¤› yer” olarak tan›mlanan iflyeri, yeni Kanunda
daha genifl bir flekilde “iflveren taraf›ndan mal veya hizmet üretmek amac›yla
maddi olan veya olmayan unsurlarla iflçinin birlikte örgütlendi¤i birim” olarak
tan›mlanm›flt›r.
As›l iflveren alt iflveren iliflkisi, 4857 say›l› ‹fl Kanununun 2.maddesinde düzenlenmifltir. 4857 say›l› ‹fl Kanunu'nun 2. maddesinin 6. f›kras›nda; “Bir iflverenden,
iflyerinde yürüttü¤ü mal veya hizmet üretimine iliflkin yard›mc› ifllerinde veya as›l
iflin bir bölümünde iflletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k
gerektiren ifllerde ifl alan ve bu ifl için görevlendirdi¤i iflçilerini sadece bu iflyerinde
ald›¤› iflte çal›flt›ran di¤er iflveren ile ifl ald›¤› iflveren aras›nda kurulan iliflkiye as›l
iflveren-alt iflveren iliflkisi denir.” fleklinde bir tan›m yap›larak as›l iflveren-alt
iflveren iliflkisi aç›klanm›flt›r.
Alt iflveren as›l iflveren iliflkisi de yeni kanunda daha ayr›nt›l› olarak düzenlenmifltir.
En önemlisi, ifli verenin “iflveren” s›fat›na sahip olmas› gerekir. Kanuna göre as›l
iflveren-alt iflveren iliflkisi kurulabilmesi için as›l iflverenden;
a) As›l iflverenin iflyerinde yürüttü¤ü mal ve hizmet üretimine iliflkin yard›mc›
ifllerinde veya as›l iflin bir bölümünde ifl al›nmas› (örne¤in iflyerinde ek tesis inflas›
bu kapsamda düflünülemez),
b) ‹flletmenin ve iflin gere¤i ile teknolojik nedenlerle uzmanl›k gerektirmesi
nedeniyle iflin al›nmas›,
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c) Bu ifl için görevlendirdi¤i iflçilerini sadece bu iflyerinde ald›¤› iflte çal›flt›rmas›
gerekmektedir.
As›l iflveren alt iflveren iliflkisinin sonucu olarak her iki iflveren de alt iflverenin
iflçilerinden ifl iliflkilerinden kaynaklanan haklar›ndan birlikte sorumlu olmalar›d›r.
Bu sorumluluk ‹fl Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlemeler d›fl›nda bireysel ifl
sözleflmelerinden ve alt iflverenin taraf oldu¤u toplu ifl sözleflmesinden do¤an
yükümlülüklerini de içermektedir.
4857 say›l› Kanunun as›l iflveren-alt iflveren iliflkisini de düzenleyen 2. maddesi son
f›kras› hükümlerine göre, as›l iflverenin iflçilerinin alt iflverenin iflçileri haline getirilerek haklar›n›n s›n›rland›r›lamayaca¤› belirtilmifltir. Ayr›ca daha önce as›l
iflverenin iflyerinde çal›flt›r›lan iflçiler alt iflveren konumuna da getirilmeleri yasaklanm›flt›r. Böyle bir uygulama halinde as›l iflveren alt iflveren iliflkisi muvazaal›
say›larak alt iflverenin iflçileri bafllang›çtan beri as›l iflverenin iflçisi say›lacakt›r.
4857 say›l› ‹fl Kanunu'nun 2.maddesindeki hükmün uygulanabilmesi için alt iflveren
taraf›ndan üstlenilen iflin, as›l iflverene ait iflyerinde yap›lmas› gerekir. ‹flyeri
tan›m›na girmeyen yerlerde çal›flt›r›lmalar› durumunda, as›l iflveren-alt iflveren
iliflkisinden bahsedilemeyecektir.
Yine, iflin bütünüyle baflkas›na verilmesi ve ifli veren kiflinin iflçi çal›flt›rmamas›
durumunda ‹fl Kanunu bak›m›ndan as›l iflveren-alt iflveren iliflkisinden söz edilemeyecektir. 4857 say›l› ‹fl Kanunu'na göre “‹flveren taraf›ndan mal veya hizmet üretmek amac›yla maddî olan ve olmayan unsurlar ile iflçinin birlikte örgütlendi¤i birime iflyeri” denilmektedir. ‹flverenin iflyerinde üretti¤i mal veya hizmet ile nitelik
yönünden ba¤l›l›¤› bulunan ve ayn› yönetim alt›nda örgütlenen yerler (iflyerine ba¤l›
yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, y›kanma, muayene ve bak›m,
beden ve meslekî e¤itim ve avlu gibi di¤er eklentiler ve araçlar da iflyerinden
say›lmaktad›r. ‹flyeri, iflyerine ba¤l› yerler, eklentiler ve araçlar ile oluflturulan ifl
organizasyonu kapsam›nda bir bütün olarak de¤erlendirilmektedir. ‹fl Kanunundaki
bu hükümlerden de anlafl›laca¤› üzere, alt iflveren iflçilerinin, as›l iflyerine ba¤l› yerlerde, eklentilerinde ve araçlar için oluflturulan ifl organizasyonu kapsam›nda da
çal›flt›r›labilmeleri mümkündür.
46) 4857 Say›l› ‹fl Kanununda ‹flyeri Bildiriminde Usul ve Esaslar Nedir?
4857 say›l› ‹fl Kanunu 3. maddesine göre, bir iflyerini kuran, her ne suretle olursa
olsun devralan, çal›flma konusunu k›smen veya tamamen de¤ifltiren veya herhangi
bir sebeple faaliyetine son veren ve iflyerini kapatan iflveren, iflyerinin unvan ve
adresini, çal›flt›r›lan iflçi say›s›n›, çal›flma konusunu, iflin bafllama veya bitme
gününü, kendi ad›n› ve soyad›n› yahut unvan›n›, adresini, varsa iflveren vekili veya
vekillerinin ad›, soyad› ve adreslerini bir ay içinde Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› bölge müdürlü¤üne bildirmek zorundad›r.
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Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤ünden iflyeri sicil numaras›
almak için afla¤›daki belgeler istenmektedir;
1- ‹flyeri Bildirgesi 3 suret
2- Nüfus Cüzdan› Sureti (flirketlerde müdürün)
3- ‹kametgâh ilmühaberi (flirketlere müdürün)
4- ‹mza sirküleri (flirket)
5- Ticaret sicili gazetesi (flirket),
6- SSK ‹flyeri Bildirgesi Fot.,
4884 say›l› Kanunun 7 10. maddesiyle eklenen f›kra ile, flirketlerin tescil kay›tlar›n›n
ise ticaret sicili memurluklar›n›n gönderdi¤i belgeler üzerinden yap›laca¤› ve bu
belgelerin ilgili ticaret sicili memurlu¤unca bir ay içinde Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› ilgili bölge müdürlüklerine gönderilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
4857 say›l› ‹fl Kanununun 98. maddesinde iflyerini bildirme yükümlülü¤üne
uymayan iflveren veya iflveren vekiline çal›flt›r›lan her iflçi için 2005 y›l›nda 71,45.YTL para cezas› uygulanacakt›r. Bu para cezas›n›n kesinleflmesinden sonra bildirim
yükümlülü¤üne ayk›r›l›¤›n sürmesi halinde takip eden her ay için ayn› miktar ceza
uygulanmaktad›r.

47) 4857 Say›l› ‹fl Kanununda Toplu ‹flçi Ç›karma ‹le ‹lgili Usul ve Esaslar
Nedir?
Afla¤›daki say›da iflçinin ifline 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 17. maddesi uyar›nca ve
bir ayl›k süre içinde ayn› tarihte veya farkl› tarihlerde son verilmesi toplu iflçi
ç›karma say›lm›flt›r. Buna göre iflyerinde çal›flan iflçi say›s›;
a) 20 ile 100 iflçi aras›nda ise, en az 10 iflçinin,
b) 101 ile 300 iflçi aras›nda ise, en az yüzde on oran›nda iflçinin,
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 iflçinin,
ifline yukar›da belirtilen flekilde son verilmesi toplu iflçi ç›karma say›lacakt›r
(4857/29). Yasa’da 19 ve daha az say›da iflçi çal›flt›ran iflyerlerinin 10’dan fazla iflçi
ç›karmas› toplu iflçi ç›karma girmemektedir. Bu da yasan›n önemli bir eksikli¤idir.
Herhangi bir nedenle toplu iflçi ç›karmak durumunda kalan iflverenlerin bu durumu
en az otuz gün önceden bir yaz› ile, iflyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlü¤üne ve Türkiye ‹fl Kurumuna bildirmek zorundad›r. Yap›lacak bildirimde, iflçi
ç›karman›n sebepleri, bundan etkilenecek iflçi say›s› ve gruplar› ile ifle son verme
ifllemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleflece¤ine iliflkin bilgilerin bulunmas›
zorunludur.

7 Söz konusu kanun, 17.06.2003 Tarih ve 25141 say›l› Resmi Gazetede Yay›nlanm›flt›r.
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Kanunun toplu iflçi ç›karma hükümlerini düzenleyen 29. maddesine göre, iflveren
toplu iflçi ç›karman›n kesinleflmesinden itibaren alt› ay içinde ayn› nitelikteki ifl için
yeniden iflçi almak istedi¤i takdirde nitelikleri uygun olanlar› tercihen ifle ça¤›rmak
durumundad›r.

48) 4857 Say›l› ‹fl Kanununda Özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Ma¤duru
Çal›flt›rma Zorunlulu¤unun Usul ve Esaslar Nedir?
‹flverenlerin Elli veya Daha Fazla ‹flçi Çal›flt›rd›klar› ‹flyerlerinde Çal›flt›rmalar›
Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Say›l› Terörle Mücadele Kanununun Ek 1
inci Maddesinin (B) F›kras› Kapsam›ndaki Terör Ma¤duru Çal›flt›rma Oranlar›n›n
Belirlenmesine ‹liflkin 2004/6976 say›l› Kararda 4857 say›l› Kanunun 30 uncu maddesi kapsam›na giren iflyerlerinde oranlar; kamu iflyerlerinde özürlüler için %4,
eski hükümlüler için %2 olarak; özel sektör iflyerlerinde özürlüler için %3,
eski hükümlüler için %1, terör ma¤durlar› için de %1 olarak belirlenmifltir. Özel
sektör iflyerlerinde kalan %1'lik oran, iflverenlerin tercihine göre, terör ma¤duru,
özürlü veya eski hükümlü çal›flt›rma yönünde kullan›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
Özel sektör iflverenlerinin, tercihlerine b›rak›lan % 1’lik oran› özürlü veya eski
hükümlülerden hangisi için kullanacaklar›n› Bakanlar Kurulu Karar›n›n
yay›mland›¤› 19/3/2004 tarihinden itibaren 15 gün içinde bulunduklar› yerdeki
Kurum il veya flube müdürlüklerine bildirmeleri zorunludur. Bu süre içinde tercihini bildirmeyen iflverenlerin tercih hakk›n› kullanmaktan sarf›nazar ettikleri kabul
edilerek, % 1’lik oran›n kullan›m› ‹fl-Kur il veya flube müdürlü¤ü taraf›ndan belirlenir.
Ayn› il s›n›rlar› içinde birden fazla iflyeri bulunan iflverenin bu kapsamda
çal›flt›rmakla yükümlü oldu¤u iflçi say›s› toplam iflçi say›s›na göre hesaplan›r. Bu
kapsamda çal›flt›r›lacak özürlü, eski hükümlü ve terör ma¤duru iflçi say›s›n›n
tespitinde belirsiz süreli ifl sözleflmesine ve belirli süreli ifl sözleflmesine göre
çal›flt›r›lan tüm iflçiler esas al›n›r. Ancak, yer alt› ve su alt› ifllerinde çal›flt›r›lan
iflçiler özürlü iflçi say›s›n›n tespitinde dikkate al›nmaz.
‹flyerinde k›smi süreli ifl sözleflmesine göre çal›flanlar da varsa bunlar çal›flma
süreleri dikkate al›narak tam süreli çal›flmaya dönüfltürülür ve ayr›ca iflyerindeki iflçi
say›s›na ilave edilir. Bu hesaplama sonucunda bulunacak iflçi say›s›nda yar›ma
kadar kesirler dikkate al›nmaz. Yar›m ve daha fazla olanlar tama dönüfltürülür.
Özürlü, eski hükümlü ve terör ma¤duru çal›flt›r›lmas› özel kanunla yasaklanm›fl
iflyerlerinde çal›flt›r›lan iflçiler, toplam iflçi say›s›n›n hesab›nda dikkate al›nmaz.
Çal›flt›r›lan özürlü, eski hükümlü ve terör ma¤duru iflçiler, toplam iflçi say›s›n›n
hesab›nda dikkate al›nmaz. ‹flveren çal›flt›rmakla yükümlü oldu¤u özürlü, eski
hükümlü ve terör ma¤duru iflçileri iflyerinin bulundu¤u yerdeki Kurum arac›l›¤›yla
sa¤lar.
Kurum arac›l›¤› olmadan özürlü, eski hükümlü ve terör ma¤durunu ifle alan
özel sektör iflvereninin bu durumu en geç bir ay içinde Kuruma bildirmesi ve tescil
ettirmesi zorunludur.
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‹flveren çal›flt›rmakla yükümlü bulundu¤u özürlü, eski hükümlü ve terör
ma¤durlar›n›, yükümlülü¤ün do¤mas›ndan itibaren yedi gün içinde niteliklerini
de belirterek Kurumdan yaz›l› olarak talep eder. ‹flveren talebinde, iflyerinde
yap›lan iflin gerektirdi¤i a¤›rl›kl› vas›flar›n üstünde istihdam› zorlaflt›r›c› flartlar öne
süremez. Kurum iflverenin bu talebinden itibaren en geç onbefl gün içinde niteliklere uygun gördü¤ü özürlü, eski hükümlü ve terör ma¤durlar›ndan talep
say›s›ndan az olmamak üzere temin edebildiklerini, niteliklerini belirten belgeleriyle birlikte iflverene gönderir. ‹flveren en geç onbefl gün içinde gönderilen
kiflilerden uygun gördüklerini ifle al›r, ifle al›nanlar› ve al›nmayanlar› al›nmay›fl
nedenlerini de belirtmek suretiyle yedi gün içinde yaz›l› olarak Kuruma bildirir.
Kurum, bildirimin yap›ld›¤› tarihten itibaren on gün içinde veya bildirim
yap›lmad›¤› takdirde iflçilerin gönderilifl tarihinden itibaren otuz gün içinde
özürlü, eski hükümlü ve terör ma¤duru aç›¤›n›n kapat›lmas› için son olarak iflverene,
kay›tl› özürlü, eski hükümlü ve terör ma¤durlar›n›, meslek ve ö¤renim durumlar›n›
içeren listelerle birlikte iflverene göndererek iflyerindeki aç›k kontenjanlar›n bu listelerden veya gönderilenlerden karfl›lanmas›n› ister.
‹flveren, bu flekilde gönderilenler ve/veya listelerde yer alanlar aras›ndan seçimlerini yaparak gönderim veya listelerin bildirim tarihinden itibaren onbefl gün
içerisinde aç›k kontenjanlar›n› kapatmak zorundad›r. ‹flveren herhangi bir sebeple ifl
sözleflmesi sona eren özürlü, eski hükümlü ve terör ma¤duru iflçinin ayr›l›fl nedenlerini onbefl gün içinde kuruma bildirmek zorundad›r.

49) 4857 Say›l› ‹fl Kanununda Y›ll›k Ücretli ‹zin Uygulamas›n›n Usul ve Esaslar
Nedir?
‹flçilerin, dinlenerek çal›flma istemini koruyabilmeleri, bedensel ve ruhsal
sa¤l›klar›n› korumalar›, motivasyonlar›n› art›rmalar› ve ifl verimlili¤inin artmas›
amac›yla y›ll›k ücretli izin kulland›r›lmaktad›r. Y›ll›k izin ücretli izin hakk›, ülkemizde ilk defa 1960’l› y›llarda uygulanmaya bafllanm›flt›r. 1982 Anayasas›nda da
y›ll›k ücretli izin vazgeçilmez bir hak olarak güvence alt›na al›nm›flt›r. Ücretli izne
iliflkin temel düzenlemeler 4857 say›l› ‹fl Kanununda ortaya konulmufltur.
4857 say›l› ‹fl Kanunu kapsam›na giren iflyerlerinde çal›flan iflçilerden, iflyerine
girdi¤i günden bafllayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir y›l
çal›flm›fl olanlara iflyerindeki k›demlerine göre y›ll›k ücretli izin verilmektedir. Her
iflçinin y›ll›k ücretli izne hak kazand›¤› tarih y›ll›k ücretli izin kay›t belgesine yaz›l›r.
‹flveren; çal›flt›rd›¤› iflçilerin izin durumlar›n› gösteren, örne¤i Y›ll›k ‹zin
Yönetmeli¤ine ekli y›ll›k izin kay›t belgesini tutmak zorundad›r. ‹flveren, her iflçinin
y›ll›k izin durumunu ayn› esaslara göre düzenleyece¤i izin defteri veya kartoteks sistemiyle de takip edebilir.
Y›ll›k ücretli izin hakk›ndan vazgeçilemez.
Niteliklerinden ötürü bir y›ldan az süren mevsimlik veya kampanya ifllerinde
çal›flanlara bu Kanunun y›ll›k ücretli izinlere iliflkin hükümleri uygulanmaz.
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‹flçilere verilecek y›ll›k ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir y›ldan befl y›la kadar (befl y›l dahil) olanlara ondört günden,
b) Befl y›ldan fazla onbefl y›ldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbefl y›l (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialt› günden,
Az olamaz. Ancak onsekiz ve daha küçük yafltaki iflçilerle elli ve daha yukar› yafltaki
iflçilere verilecek y›ll›k ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Y›ll›k ücretli izni kanunda belirtilen kurallara ayk›r› olarak bölen veya izin ücretini kanundaki usule ayk›r› olarak ödeyen veya eksik ödeyen veya hak edilmifl izni
kullanmadan ifl sözleflmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya
y›ll›k ücretli izin yönetmeli¤inde belirtilen esas ve usullere ayk›r› olarak izin kulland›rmayan veya eksik kulland›ran iflveren veya iflveren vekiline bu durumda olan
her iflçi için 2005 y›l›nda 142,89.-YTL para cezas› verilir.
50) Asgari Ücret Nedir?
4857 Say›l› ‹fl Kanunu gere¤ince tespit edilen ve iflçiye verilmesi gereken en düflük
brüt ücrettir. ‹fl sözleflmesi ile çal›flan ve 4857 say›l› Kanunun kapsam›nda olan veya
olmayan her türlü iflçinin ekonomik ve sosyal durumlar›n›n düzenlenmesi için
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu arac›l›¤›
ile ücretlerin asgari s›n›rlar› en geç iki y›lda bir belirlenmektedir.
Asgari ücret, 16 yafl›ndan büyük ve küçük iflçiler için ayr› ayr› hesaplanmaktad›r.
31.12.2005’e kadar geçerli olan 16 yafl›ndan büyükler için asgari ücret 488,70-YTL
(Net:350,15.-YTL), 16 yafl›ndan küçükler için asgari ücret 415,80-YTL
(Net:297,93.-YTL)’ dir
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DÖNEM
01.01.2005-31.12.2005
BRÜT ASGAR‹ ÜCRET
SSK TABAN MATRAHI
SSK TAVAN MATRAHI
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET‹
‹fiÇ‹ ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI (% 1)
‹fiÇ‹ SSK PAYI
GEL‹R VERG‹S‹ MATRAHI
GEL‹R VERG‹S‹ TUTARI
DAMGA VERG‹S‹ TUTARI
ASGAR‹ ÜCRETTEN
KES‹NT‹LER TOPLAMI
NET ELE GEÇEN TUTAR
‹fiVEREN SSK PAYI (% 19.5)
‹fiVEREN ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI (% 2)
‹fiVERENE MAL‹YET
DÖNEM
01.01.2005-31.12.2005

16 YAfiINDAN BÜYÜKLER
‹Ç‹N ASGAR‹ ÜCRET‹N
‹fiVERENE MAL‹YET‹
488,70
488,70
3.176,55
30,00
16,29
4,89
68,42
415,40
62,31
2,93
138,55
350,15
95,30
9,77
593,77
16 YAfiINDAN KÜÇÜKLER
‹Ç‹N ASGAR‹ ÜCRET‹N
‹fiVERENE MAL‹YET‹
415,80
488,70
3.176,55
30,00
13,86
4,16
58,21
353,43
53,01
2,49

BRÜT ASGAR‹ ÜCRET
SSK TABAN MATRAHI
SSK TAVAN MATRAHI
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET‹
‹fiÇ‹ ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI (% 1)
‹fiÇ‹ SSK PAYI
GEL‹R VERG‹S‹ MATRAHI
GEL‹R VERG‹S‹ TUTARI
DAMGA VERG‹S‹ TUTARI
ASGAR‹ ÜCRETTEN

KES‹NT‹LER TOPLAMI
NET ELE GEÇEN TUTAR
‹fiVEREN SSK PAYI (% 19.5)
‹fiVEREN ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI (% 2)
‹fiVERENE MAL‹YET
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117,87
297,93
105,50
10,50
531,81

DÖNEM
01.01.2005-31.12.2005

KAPICILAR ‹Ç‹N
ASGAR‹ ÜCRET‹N
‹fiVERENE MAL‹YET‹
488,70
488,70
3.176,55
30,00
16,29
4,89
68,42
415,40
0,00
2,93

BRÜT ASGAR‹ ÜCRET
SSK TABAN MATRAHI
SSK TAVAN MATRAHI
GÜN
GÜNLÜK ÜCRET‹
‹fiÇ‹ ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI (% 1)
‹fiÇ‹ SSK PAYI
GEL‹R VERG‹S‹ MATRAHI
GEL‹R VERG‹S‹ TUTARI
DAMGA VERG‹S‹ TUTARI
ASGAR‹ ÜCRETTEN

KES‹NT‹LER TOPLAMI
NET ELE GEÇEN TUTAR
‹fiVEREN SSK PAYI (% 19.5)
‹fiVEREN ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI (% 2)
‹fiVERENE MAL‹YET
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76,24
412,46
95,30
9,77
593,77

Dönemi

DÖNEMLER ‹T‹BAR‹YLE ASGAR‹ ÜCRETLER
16 Yafl Üstü

01.04.1984-30.09.1985
01.10.1985-30.06.1987
01.07.1987-30.06.1988
01.07.1988-31.07.1989
01.08.1989-31.07.1990
01.08.1990-31.07.1991
01.08.1991-31.07.1992
0l.08.1992-31.07.1993
01.08.1993-31.08.1994
01.09.1994-31.08.1995
01.09.1995-31.07.1996
01.08.1996-30.07.1997
01.08.1997-31.07.1998
01.08.1998-31.12.1998
01.01.1999-30.06.1999
01.07.1999-31.12.1999
01.01.2000-30.06.2000
01.07.2000-31.12.2000
01.01.2001-30.06.2001
01.07.2001-31.07.2001
01.08.2001-31.12.2001
01.01.2002-30.06.2002
01.07.2002-31.12.2002
01.01.2003-31.12.2003
01.01.2004-30.06.2004
01.07.2004-31.12.2004
01.01.2005-31.12.2005

24.525.41.400.75.250.126.000.225.000.414.000.801.000.1.449.000.2.497.504.4.173.750.8.460.000.17.010.000.35.437.500.47.839.500.78.075.000.93.600.000.109.800.000.118.800.000.139.950.000.146.947.500.167.940.000.222.000.750.250.875.000.306.000.000.423.000.000.444.150.000.488,70.-YTL
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16 Yafl Alt›

16.875.28.500.51.300.86.850.155.250.303.750.587.700.1.116.900.2.038.500.3.487.500.7.087.500.15.147.000.29.925.000.40.664.250.66.363.750.79.560.000.93.600.000.101.250.000.118.957.500.124.920.000.142.749.000.188.700.750.213.210.000.256.500.000.360.000.000.378.000.000.415,80.-YTL

51) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri, 2429 say›l› Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakk›nda Kanunla belirlenmifltir. Buna göre ulusal bayramlar ve genel tatiller
afla¤›daki gibi olacakt›r;
• YILBAfiI GÜNÜ

• ULUSAL BAYRAM
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayram› (28 Ekim günü 13.00’da bafllar)
• GENEL TAT‹L GÜNLER‹
• Resmi Bayramlar
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›
- 19 May›s Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram›
- 30 A¤ustos Zafer Bayram›
• Dini Bayramlar
- Ramazan Bayram›
- Kurban Bayram›

(arefe günü 13.00’da bafllar)
(arefe günü 13.00’da bafllar)

(1 Gün)

(1,5 gün)
(1 gün)
(1 gün)
(1 gün)
(3,5 gün)
(4,5 gün)

tatil kabul edilmektedir.
4857 say›l› Kanun kapsam›na giren iflyerlerinde çal›flan iflçilere, kanunlarda ulusal
bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çal›flmazlarsa, bir ifl
karfl›l›¤› olmaks›z›n o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çal›fl›rlarsa
ayr›ca çal›fl›lan her gün için bir günlük ücreti ödenecektir. Uygulamada baz› iflyerlerinde Kanunun yanl›fl yorumlanmas›ndan dolay›, ulusal bayram ve genel tatil günü
olarak kabul edilen günlerde çal›fl›lmas› halinde ücretin % 100 zaml› ödendi¤i
görülmektedir. Oysa ki, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çal›fl›lmas› halinde, normal ücretinin d›fl›nda ayr›ca çal›fl›lan her gün için bir
günlük ücreti ödenecektir.
Genel tatilde yap›lan çal›flma, iflgünlerinde ise, yap›lan çal›flman›n fazla mesai
olarak de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir. Ancak, hafta tatiline denk gelen genel
tatil gününde çal›fl›lmas› halinde yap›lan bu çal›flma hafta tatilinde çal›flma olarak
de¤erlendirilecek ve % 50 zaml› olarak ödenecektir.
52) K›dem Tazminat› Tavan Tutar› Nas›l Belirlenmektedir?
1475 say›l› ‹fl kanunu ödenecek k›dem tazminat›n›n bir y›ll›k miktar›n› en yüksek
devlet memuruna (Baflbakanl›k Müsteflar›) ödenen bir y›ll›k emeklilik ikramiyesi
tutar› ile s›n›rland›rm›flt›. Memur maafl katsay›s›na ba¤l› olan k›dem tazminat› tavan
oran› sürekli de¤iflmektedir.
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4857 say›l› ‹fl Kanunu’na tabi iflçiler için tavan tutar s›n›rlamas› bulundu¤u halde,
5953 say›l› yasaya tabi gazetecilerin k›dem tazminat›nda herhangi bir tavan tutar
uygulanmayacakt›r.
K›dem tazminat› tavan tutar› dönemler itibariyle afla¤›daki gibidir;
Dönemler
K›dem Tazminat› Tavan Tutar›
01.01.2002-14.05.2002
15.05.2002-30.06.2002
01.07.2002-30.09.2002
01.10.2002-31.12.2002
01.01.2003-30.06.2003
01.07.2003-31.12.2003
01.01.2004-30.06.2004
01.07.2004-31.12.2004
01.01.2005-31.12.2005

1.076.400.000. - TL
1.103.540.000. - TL
1.160.150.000.- TL
1.260.150.000.- TL
1.323.950.000. - TL.
1.389.950.000. - TL
1.485.430.000. - TL
1.574.740.000. - TL
1.648,90.-YTL

53) K›dem Tazminat›n›n Hesab›na Dahil Ödemeler Nelerdir?
1475 Say›l› ‹fl Kanununda, ifl sözleflmesinin devam› süresince her geçen tam y›l için,
iflverenin iflçiye 30 günlük ücreti üzerinden k›dem tazminat› ödenmesi gerekir. Bir
y›ldan artan sürelerde de ayn› oran üzerinden ödeme yap›l›r. Burada çal›flanlara her
bir y›l için ödenecek olan, 30 günlük ücret, giydirilmifl ücrettir. Bu maddede belirtilen k›dem tazminat› ile ilgili 30 günlük süre ifl sözleflmeleri veya toplu ifl
sözleflmeleri ile iflçi lehine de¤ifltirilebilir. K›dem tazminat›n›n hesaplanmas›, son
ücret üzerinden yap›l›r.
K›dem tazminat›na esas olacak ücretin hesab›nda, ç›plak ücretine ilaveten iflçiye
sa¤lanm›fl olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akitten ve kanundan do¤an menfaatler de göz önünde bulundurulur. Bu menfaatlerin belirlenmesinde flu hususlara
dikkat edilmelidir.
1- Yap›lan ödemenin sözleflmeden veya kanundan do¤mas›,
2- Süreklilik arzetmesi,
3- ‹flçiye sa¤lanan bir menfaat niteli¤i tafl›mas›,
4- Para ve para ile ölçülebilir olmas›,
Bu esaslardan birinin bulunmamas› halinde, iflçiye sa¤lanan menfaat k›dem tazminat›n›n hesab›na dahil edilmez. Örne¤in; sözleflmeden ve kanundan do¤mayan ve
süreklilik tafl›mayan bir cep harçl›¤›, bayram harçl›¤›, k›dem tazminat›na
yans›t›lacak nitelikteki ödemelerden de¤ildir.
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K›dem Tazminat› Hesab›nda;
1. ‹kramiye
2. Temettü
3. Devaml›l›k arzeden prim ödemeleri,
4. Kasa tazminat›, Mali sorumluluk tazminat›
5. Unvan yada imza tazminat›
6. Yemek yard›m›
7. G›da yard›m› (süt, yo¤urt, ara dinlenmesinde verilen meflrubat vb.)
8. Erzak yard›m›
9. Ulafl›m yard›m›,
10. Yakacak yard›m›
11. Aile yard›m›
12. Konut yard›m›
13. Havlu ve sabun yard›m› (e¤er iflyeri d›fl›nda kullan›lmas›na izin verilmiyorsa
tazminat hesab›na kat›lmaz )
14. Sosyal yard›m niteli¤inde ayakkab› ya da bedeli
15. Y›ll›k izin harçl›¤› ( her y›l sürekli veriliyorsa )
16. Çocuk zamm›, Çocuk yard›m›,
17. Ayl›k ödenen e¤itim yard›mlar›,
18. Sa¤l›k Yard›m›,
19. Giyim yard›m›,
gibi süreklilik gösteren ödemeler dikkate al›nacakt›r.
K›dem Tazminat›n›n Hesab›nda,
1. Fazla çal›flma ücreti,
2. Hafta tatili, ulusal bayram ve dini bayram günleri için ödenen ücretler,
3. Jübile ikramiyesi,
4. Genel tatil ücreti
5. Süreklilik göstermeyen ve bir defaya mahsus yap›lan ödemeler,
6. Yolluklar (harc›rah)
7. Y›ll›k izin ücreti
8. Evlenme yard›m›
9. Do¤um yard›m›
10. Ölüm yard›m›
11. Do¤al afet yard›m›
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12. Askerlik yard›m›
13. Hastal›k yard›m›
14. Bir defal›k verilen ikramiyeler
15. Seyahat primleri
16. ‹fl arama yard›m›
17. Bayram harçl›¤›
18. Vardiya ücreti,
19. Tasarrufa Teflvik Kesintisinin iflveren pay›,
20. ‹flsizlik sigortas› priminin iflveren pay›,
21. ‹flçilere verilen ifl güvenli¤i malzemeleri ile ifl elbisesi bedelleri,
22. E¤itim yard›m›,
gibi süreklilik arz etmeyen ödemeler ve iflle ilgili malzeme bedelleri dikkate
al›nmayacakt›r.

54) ‹flçi Özlük Dosyas› Düzenlenmesinde Nelere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?
4857 say›l› ‹fl Kanunu'nun 75. maddesine göre; iflveren çal›flt›rd›¤› her iflçi için bir
özlük dosyas› düzenlemesi gerekmektedir. ‹flverenler bu dosyada, iflçinin kimlik bilgilerinin yan›nda, bu Kanun ve di¤er kanunlar uyar›nca düzenlemek zorunda oldu¤u
her türlü belge ve kay›tlar› saklamak ve bunlar› istendi¤i zaman yetkili memur ve
mercilere göstermek zorundad›r.
Bu özlük dosyas›nda; tüm belge ve bilgiler üçüncü flah›slardan sakl› kalmak
kayd›yla:
* Yeterli bilgiler içeren bir ifl baflvuru formu, personel al›m› görüflme formu,
Referanslar› ve CV’si,
* ‹flçi ve iflverenin karfl›l›kl› yükümlülükleri ile iflçinin görevini ve çal›flma
koflullar›n› gösteren yaz›l› ifl sözleflmesi, belirli süreli ifl sözleflmesi ile çal›flan
iflçiler için belirli süreli ifl sözleflmesi,
* Özel indirim dilekçesi,
* Özürlü iflçi ise Sakatl›k Raporu asl› veya fotokopisi, Sakatl›k ‹ndiriminden yarar
lanabilmesi için ilgili defterdarl›ktan indirim uygulanaca¤›na dair yaz›, özürlü iflçi
için ‹fl-Kur müracaat kay›t evrak›, Eski hükümlü ise ‹fl-Kur müracaat kay›t evrak›,
Terör ma¤duru ise ‹fl-Kur müracaat kay›t evrak›, Ödenen ücretlere ait hesap pusu
lalar›n›n bir sureti,
* ‹fl sözleflmesinin devam› niteli¤inde olan iflyeri yönetmelikleri ve di¤er yaz›l›
belgeler,
* Nüfus Cüzdan› Fotokopisi, ‹kametgah ‹lmuhaberi,
* Diploma Sureti, Askerlik Belgesi, Sürücü Belgesi (Varsa ‹fl Makineleri Operatör
Belgesi),
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* A¤›r ve Tehlikeli ‹fllerde Çal›flan ‹flçiler ‹çin Al›nm›fl ‹fle Girifl Sa¤l›k Raporu,
Periyodik olarak sa¤l›k muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor,
* Adli Sicil Kayd›,
* Sigorta Kart› Fotokopisi (Önlü Arkal›), Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesi Fotokopisi,
Emekli Sigortal›lar ‹çin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Formu,
* Daha Önce Sigortal› Olarak Çal›fl›lan ‹fl Yerlerinde Tasarruf Kesintisi Yap›lm›fl
‹se Yap›lan Kesintiyi Gösterir “‹flyeri De¤iflikli¤inde Düzenlenecek Tasarrufu
Teflvik Bildirim Belgesi”, Tasarrufu Teflvik Kart› Fotokopisi, nema ödeme
belgeleri,
* Y›l ‹çinde Ödenen Kümülatif Vergi Matrah› Ve Gelir Vergisi Tutar›, Vergi
Numaras›,
* Kan Grubu Kart›,
* Evli Personelin Evlilik Cüzdan› Fotokopisi (Eflin Ve Varsa Çocuklar›n Nüfus
Cüzdan› Fotokopileri),
* Hizmet Durumunu Gösterir Sicil Özeti Veya Hizmet Belgeleri (Bonservis) Ve
Yeteri Kadar Foto¤raf, ‹flin gereklerine göre bulunmas› gereken di¤er evraklar,
* Kiflisel koruyucu malzemelere iliflkin zimmet ve taahhüt tutanaklar›, ‹flçilerin, ifl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda ve karfl› karfl›ya bulunduklar› mesleki riskler,
al›nmas› gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yaz›,
* ‹flçilere verilen vizite ka¤›d› suretleri ile ifle devams›zl›k tutanaklar›,
* ‹flçinin ücretlerini ald›¤› gösteren imzal› ücret hesap pusulalar› ve imzal› y›ll›k
izin belgeleri,
* ‹flçilerden al›nan savunma ve ihtar belgeleri, herhangi bir yasal nedenle ücret
kesme cezas› uygulanmas› halinde yap›lan kesintilerin sebebinin bildirildi¤i yaz›
* Personele verilen flirket içi ve flirket d›fl› e¤itim belgeleri, sertifikalar›,
* Personelin performans de¤erlendirme belgeleri,
* ‹flçinin baflka bir bölümde de¤erlendirilmek üzere yap›lm›fl ifl ve e¤itim teklifleri,
* ‹fl sözleflmesinin feshedilmesi halinde fesih nedenini de içeren fesih bildirimi,
* ‹fl sözleflmesi feshedilen iflçiye bütün alacaklar›n›n ödendi¤ini ve iflyerinden her
hangi bir iflçilik hak ve alaca¤›n›n kalmad›¤›n› gösteren ihbar ve/veya k›dem
tazminat› hesaplama formu ve ibraname,
* ‹flçi istifa ederek ayr›lm›fl ise istifa dilekçesi ve istifa halinde düzenlenecek
ibranamesi,
gibi belgelerin mutlaka personel özlük dosyas›nda bulunmas› gereklidir.
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55) 4857 Say›l› ‹fl Kanunu Uyar›nca Verilmesi Gerekli Ara Dinlenmeleri En Az
Ne Kadar Süre Olmal›d›r?
4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 68. maddesi, günlük çal›flma süresinin ortalama bir
zaman›nda o yerin gelenekleri ve iflin gere¤ine göre ayarlanmak suretiyle iflçilere;
a) Dört saat veya daha k›sa süreli ifllerde onbefl dakika,
b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli ifllerde
yar›m saat,
c) Yedibuçuk saatten fazla süreli ifllerde bir saat,
Ara dinlenmesi verilece¤ini, bu dinlenme sürelerinin en az olup aral›ks›z
verilece¤ini, ancak bu sürelerin, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve iflin niteli¤i
göz önünde tutularak sözleflmeler ile aral› olarak kulland›r›labilece¤i, dinlenmelerin
bir iflyerinde iflçilere ayn› veya de¤iflik saatlerde kulland›r›labilece¤i, ara dinlenmeleri çal›flma süresinden say›lmayaca¤›n› hüküm alt›na alm›flt›r.
“‹fl Kanununa ‹liflkin Çal›flma Süreleri Yönetmeli¤i”nin 3. maddesinde ‹fl
Kanununun 68 inci maddesi uyar›nca verilen ara dinlenmelerinin çal›flma süresinden say›lmayaca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r. Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki
gelenekler ve iflin niteli¤i göz önünde tutularak, yirmidört saat içinde kesintisiz
oniki saat dinlenme süresi dikkate al›narak düzenlenir. 4857 say›l› ‹fl Kanununun 69
uncu maddesinin son f›kras› hükmü sakl›d›r.
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