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1. İŞ KANUNUNA TABİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞACAKLAR 
İÇİN GEÇERLİ ÇALIŞMA HAYATINA DAİR ÖNEMLİ 
DÜZENLEMELER

İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal  
vdüşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri se-
beplere dayalı ayrım yapılamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle 
daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin  yazılı 
şekilde yapılması zorunludur.

İş sözleşmesi iki kopya olarak hazırlanır ve işveren ve 
işçi tarafından imzalanır, imzalı bir kopya isçiye verilir.

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye 
en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını     
gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme süresi konuldu-
ğunda, bu süre en çok iki ay olabilir.

Deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar 
uzatılabilir.

Çalışanlar en geç çalışmaya başlamadan bir gün önce 
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) işveren tarafından 
sigortalı olarak bildirilmek zorundadır. İnşaat, balıkçılık 
ve tarım işyerlerinde ise sigortalı işe giriş bildirgeleri, 
işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya 
başladığı gün SGK’ya verilebilmektedir.

İşverenlerin sigortasız işçi çalıştırması yasaktır.

15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. 
Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını 
tamamlamış olan çocuklar hafif işlerde çalıştırılabilirler.
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Haftalık çalışma süresi haftalık en çok 45 saattir. 
Haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla 
çalışma sayılır.

Gece çalışması (20:00-06:00 saatleri arasındaki 
çalışmalar) 7,5 saati geçemez. Ancak, turizm, özel 
güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı 
onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece 
çalışması yaptırılabilir.

Günlük çalışma süresi 11 saati geçemez. Zorunlu ilk- 
öğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam    
etmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve hafta-
da 35 saatten fazla olamaz. Bu süre, 15 yaşını tamam-
lamış çocuklar için günde 8 ve haftada 40 saate kadar 
artırılabilir. 

Fazla çalışma süresi yılda 270 saatten fazla olamaz.

Fazla çalışma, işçinin onayına tabidir. İhtiyacı olan      
işverence bu onay, iş sözleşmesinin yapılması esnasın-
da ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük 
dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle 
çalışma yapmak istemeyen işçi, verdiği onayı otuz gün 
önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak 
kaydıyla geri alabilir.

Ara dinlenme izni

4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,

4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7.5 saat dahil) süreli 
işlerde yarım saat,

7.5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat, ara dinlenmesi 
verilir.

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. 



Yıllık ücretli izin

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan işçiye işyerinde 
işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde 
olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olması koşuluyla yıllık 
ücretli izin verilir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

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

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,

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

Ancak, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 
ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık 
ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. 

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi 
halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin 
sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki 
ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.

Kanunda belirtilen yıllık izin süreleri, işçi ile işverenin 
anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üze-
re bölümler halinde kullanılabilir. 

Mazeret izni

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya 
babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 
3 gün, eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün ücretli 
izin verilir.
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İşçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen 
hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık rapo-
runa dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri 
tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya 
bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.

Yukarıda sayılan izin süreleri, hafta tatili hesabında 
çalışılmış günler gibi hesaba katılır ve hafta tatili ücre-
tine hak kazanılır.

Fazla çalışma yaptırılmayacak işçiler

18 yaşını doldurmamış işçiler,

İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden 
veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile 
sağlıklarının elvermediği hekim raporu ile belgelenen 
işçiler,

Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan (haftada 30 
saate kadar çalışan) işçiler,

4857 sayılı Kanun’un 42. ve 43. maddelerinde belirtilen 
zorunlu ve olağanüstü haller dışında yer altında maden 
işlerinde çalışan işçilerdir.

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar, fazla çalışmadır. Her 
bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, yüzde 50  
yükseltilir.

Gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz. 

Hafta tatili

4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere 
tatil gününden önce belirlenen iş günlerinde çalışmış 
olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde 
kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir. 
Örneğin; eğer işyerinde haftanın 6 işgünü toplam 45 
saatlik bir çalışma düzeni uygulanıyorsa, işçinin hafta 
tatiline hak kazanabilmesi için söz konusu 6 gün de 
çalışması gerekmektedir. 
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18 yaşını tamamlamamış işçilerin hafta tatili izinleri ke-
sintisiz 40 saatten az olamaz. 

Ayrıca çalışılmayan hafta tatili günü için ücret, bir iş kar-
şılığı olmaksızın ödenir.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde 
çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş           
sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm  
bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması 
için işçinin onayı gereklidir.

18 yaşını tamamlamamış işçiler, ulusal bayram ve genel 
tatil günlerinde çalıştırılamazlar. Ayrıca bugünlere ilişkin 
ücretler bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri şunlardır: 29 Ekim 
Ulusal Bayram’dır. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 
15 Temmuz, 30 Ağustos, Ramazan Bayramı ve Kurban 
Bayramı günleri ise genel tatil olarak kabul edilir. 28-29 
Ekim toplam 1.5 gün; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 
Mayıs, 15 Temmuz ve 30 Ağustos 1’er gün; Ramazan 
Bayramı 3.5 gün; Kurban Bayramı 4.5 gündür. 

Ücret Hakkı

2018 yılı için geçerli olan asgari ücret (bekar-çocuksuz 
bir işçi için ) net 1.603,12 TL’dir.

Güncel ve önceki yıllara ilişkin asgari ücret bilgileri-
ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet ana    
sayfası (www.csgb.gov.tr) hızlı erişim menüsünde yer 
alan asgari ücret linkinden erişebilir.
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Çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 (beş) olması halin-
de, işverenler çalıştırdıkları işçiye yapacakları her türlü 
ödemeyi, bankalar aracılığıyla yapmakla yükümlüdürler.

Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya top-
lu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar 
indirilebilir.

Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir 
bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu 
yerine getirmekten kaçınabilir.

İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya 
sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya 
zamanında ödenmezse işçinin haklı nedenle iş sözleş-
mesini derhal fesih hakkı bulunmaktadır.

Herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde 
çalışılma yapılmamış olsa dahi işveren o güne ait ücreti 
tam olarak ödeyecektir. İşçinin çalışma yapması halinde 
ise, çalıştığı her gün için ilave bir yevmiye daha verilm-
esi gereklidir. 

Örneğin Nisan ayında 23 Nisan genel tatil günü çalış-
ma yapmayan ancak, onun dışında kalan tüm gün-
lerde çalışan bir işçi 30 günlük ücrete hak kazanırken, 
23 Nisan günü de çalışma yapan bir işçi, genel tatil 
günündeki çalışmasından dolayı ilave bir yevmiyeye 
daha hak kazandığından, 31 günlük ücret alacaktır. 

İşveren, işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde 
işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin 
özel işaretini taşıyan bir ücret hesap pusulası vermek        
zorundadır.



10

İş Kanununa göre iş güvencesinden; 

30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde,

En az altı aylık kıdemi olan, 

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler 
faydalanabilir.

İşveren, iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş sözleşme-
sini feshederken;

Öncelikle işçinin savunmasını almalı,

Fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirt-
meli,

Fesih bildirimini yazılı olarak yapmalıdır.

Aksi halde yapılan fesih geçersiz olur.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep 
gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir se-
bep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihin-
den itibaren 1 ay içinde arabulucuya başvurmalıdır.

Arabuluculuk uygulamasına 01/01/2018 tarihinde baş-
lanmıştır.

İş Kanununa, bireysel veya toplu iş sözleşmesine da-
yanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade 
talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş 
olması dava şartıdır.

3. İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

2. İŞ GÜVENCESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
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Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya va-
rılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu 
tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine ek-
lemek zorundadır.

Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşıl-
ması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, 
dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar ve-
rilir.

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi 
ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu 
davalarında arabulucuya başvuru şartı aranmaz.

Arabuluculuk başvurusu karşı tarafın, karşı taraf birden 
fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin 
yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılır.

İşçinin bildirim şartına uymadan işi bırakıp gitmesi, işve-
renin de bildirim şartına uymadan işçinin iş sözleşmesi-
ni sona erdirmesi halinde karşı tarafa ödediği tazminata 
ihbar tazminatı denir.

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce duru-
mun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

Taraflar;

6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta,

6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta,

1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta,

3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta önceden bildi-
rimde bulunmakla yükümlüdürler.

4. İHBAR TAZMİNATI
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Aksi halde bu süreler kadar ihbar tazminatı ödemek   
zorundadırlar.

Yeni İş Arama İzni

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması              
için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve     
ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve 
işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu  
kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak is-
teyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki güne 
rastlatmak ve bunu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandı-
rırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.

İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçi-
nin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın ala-
cağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde 
yüz zamlı öder.

İşveren tarafından iş sözleşmesi işçinin ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymaması nedeniyle fesedilirse, işçi kıdem 
tazminatına hak kazanamaz.

İşçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshederse kıdem taz-
minatına hak kazanır.

Ayrıca;

Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla işten ayrıl-
ma durumunda,

Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl 
içinde iş sözleşmesini feshetmesi halinde,

5. KIDEM TAZMİNATI
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İşçinin yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı 
yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ay-
rılması durumunda,

İşçilerin, yaşlılık aylığı bağlanması için öngörü-
len sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayı-
sını tamamlayarak (3600 prim gün ve 15 hizmet 
yılı) kendi isteği ile işten ayrılması durumunda, 
işçi kıdem taminatına hak kazanır.

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin 
devamı süresince her geçen tam yıl için işverence iş-
çiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 
Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden öde-
me yapılır.

Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işvere-
nini herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile 
bilgilendirir. Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, pe-
riyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri 
için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Bu sürenin 
hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılaca-
ğını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süre-
sinden sayılır.

Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 
8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalış-
tırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan 
önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre 
eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, 
doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 
3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın 
işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

6. KADIN ÇALIŞANLARIN DİĞER YASAL HAKLARI
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Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise do-
ğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, 
doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.

Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla 
tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalı-
şanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre 
ile gece postalarında çalıştırılamazlar.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150      
kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların 
çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma 
yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta 
bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den 
çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki 
çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların              
çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma 
yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması 
zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa 
işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve 
yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kay-
dıyla kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat 
edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci 
doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki 
doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süre-
sinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

Çoğul doğum halinde bu sürelere 30’ar gün eklenir.

Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belge-
lendirilmesi halinde bu süre 360 gün olarak uygulanır.
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Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye, 1 yaşından kü-
çük çocuğunu emzirmesi için günde toplam 1.5 saat 
olan süt iznine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği ha-
linde 6 aya kadar ücretsiz izin verilir.

İşçi, analık izninin veya ücretsiz iznin bitiminden itibaren 
çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi ta-
kip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi 
süreli çalışma talebinde bulunabilir.

Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya 
başlamadan en az 1 ay önce işçi tarafından yazılı olarak 
işverene bildirilir.

Sadece aşağıda belirtilen işlerde işverenin onayı aran-
maktadır. Bunun dışında kalan tüm işlerde, işverenin 
uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli çalışma 
yapılabilecektir.

Kısmi süreli çalışma için işverenin uygun bulma şartı 
arandığı işler; 

Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uya-
rınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratu-
var sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan  
işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler 
tarafından yerine getirilen işlerde (Yönetmeliğin 
uygulanmasında, sağlık hizmetinden sayılan 
işler; tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına 
göre uzman olanlar, hemşire, ebe ve optisyen-
ler ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet 
ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan 
diğer meslek mensupları tarafından yerine geti-
rilen işleri ifade etmektedir.),
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Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için dur-
maksızın birbiri ardına postalar halinde işçi ça-
lıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

Nitelikleri dolayısıyla 1 yıldan az süren mevsim-
lik, kampanya veya taahhüt işlerinde, 

İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölün-
mesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımı 
ndan uygun olmayan işlerde. 

Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş 
kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz.

Ancak, ebeveynlerden birinin çalışma şartı;

Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve teda-
visini gerektiren bir hastalığının olması ve bu 
hastalığın tam teşekküllü hastane ya da üniver-
site hastanesinden alınacak doktor raporuyla 
belgelendirilmesi,

Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi 
halinde çocuğun velayetine sahip ebeveynin ta-
lepte bulunması, 

3 yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden 
evlat edinilmesi,

hallerinde aranmayacaktır.
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İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde 
prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

Son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası 
primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en ya-
kın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimine şahsen ya da 
elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir.

İşsizlik ödeneğine başvuru

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en 
yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Baş-
vuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik 
ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Müc-
bir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması 
halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği 
süresinden düşülmektedir.

İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı 
yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı 
işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim 
hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan ta-
rihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı 
işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte 
her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödenek-
lerini alabilirler.

7. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
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İşsizlik ödeneğinin süresi 

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası 
primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası 
primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigorta-
sı primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün 
süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer 
şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

İşsizlik sigortası kapsamında sunulan hizmetler

İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR tarafından;

İşsizlik ödeneği verilmesi,

Genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi,

Yeni bir iş bulma,

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme    
eğitimi verilmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

İşsizlik ödeneği miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime 
esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük 
ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplan-
maktadır. 



8. SENDİKA ÜYELİĞİ VE GREV
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Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması: 

15 yaşını dolduran ve işçi sayılanlar, işçi sendikalarına 
üye olabilir.

Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya 
üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.

Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik 
başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden (www.     
turkiye.gov.tr) üyelik başvurusunda bulunulması ve 
sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile 
e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır.

Grev

İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faali-
yeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde 
aksatmak amacıyla, aralarında anlaşarak veya bir ku-
ruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği 
karara uyarak işi bırakmalarına grev denir.

Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan 
grev kanun dışıdır.

İşverenler; çalışanları ile birlikte işin her aşamasında    
işten kaynaklı tehlikeleri sürekli olarak tespit ederek, 
muhtemel risklere karşı tedbir almakla yükümlüdürler.

9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE DAİR BAZI ÖNEMLİ     
    DÜZENLEMELER
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İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini 
(sağlık kontrolleri, koruyucu ekipman verilmesi, eğitim 
verilmesi vb.) çalışanlara yansıtamaz.

Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla    
çalışılan sektörler ve büyük endüstriyel kazaların ola-
bileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa 
iş durdurulmaktadır.

Çalışanların hassasiyetlerin saptanması ve riskli durum-
ların belirlenebilmesi amacıyla tüm çalışanların sağlık 
taramasına tabi tutulması gerekmektedir. Çalışanların 
sağlık muayeneleri; işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş 
kazası ve meslek hastalığı ile sağlık nedeniyle verilen 
aralardan sonra tekrarlanmalıdır.

İş kazaları kazadan sonraki, meslek hastalıkları ise     
öğrenildikten sonraki 3 işgünü içinde işveren tarafın-
dan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir.

Acil durumlara hazırlık amacıyla tüm çalışanların katıla-
cağı eğitim ve tatbikatlar yapılmalıdır.

İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ça-
lışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak çalışan 
temsilcisi görevlendirilmelidir.

Ciddi ve yakın tehlike bulunan yerlere, sadece gerek-
li donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler          
girebilecektir. Bunların dışındaki çalışanlardan işlerine        
devam etmeleri istenemeyecektir. Ciddi ve yakın tehlike-
nin önlemez hale gelmesi durumunda,  çalışanlar işlerini 
derhal bırakarak işyeri tahliye edilecektir.
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Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
çalışacak olanlardan, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim 
aldığını belgelemeleri istenecektir. Bu belgeye sahip  
olmayanlar bu işlerde çalıştırılmayacaklardır.

Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığın-
da iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı 
yerlerde ise işverene bu durumun giderilmesi için baş-
vurabilmektedir. Çalışanın talebi doğrultusunda karar 
verildiği takdirde gerekli tedbirler alınıncaya kadar, ça-
lışan çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir. Talep ettiği 
halde gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda çalışan-
lar iş sözleşmelerini feshedebilmektedirler.

Çalışanlar; gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmak-
tan kaçınma hakkını kullandığı dönemde ücretini alırlar.

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında 
yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de 
çalışmaları veya çalıştırılmaları yasaktır.

Çalışma izni başvurusu olumlu değerlendirilen yaban-
cıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak 
koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum 
veya kuruluşu- na ait belirli bir işyerinde veya bunla-
rın aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak 
şartıyla ilk başvuruda en çok 1 yıl geçerli çalışma izni 
verilir.

Kanuna göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu 
değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı 
olarak ilk uzatma başvurusunda en çok 2 yıl, sonraki 
uzatma başvurularında ise en çok 3 yıla kadar çalışma 
izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak 
üzere yapılan başvurular ilk başvuru olarak değerlendi-
rilir ve olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, en 
çok 1 yıl geçerli çalışma izni verilir.

10. ÇALIŞMA İZNİNİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
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Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az 8 yıl kanu-
ni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine 
başvurabilir.

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim 
düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, 
Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomi-
sine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası 
Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul 
ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara 
Turkuaz Kart verilir. 

Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancının serbest 
bölgede çalışmak üzere çalışma izni başvurusu ve süre 
uzatma başvurusu serbest bölgede faaliyet ruhsatı alan 
ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya 
tüzel kişi tarafından ilgili serbest bölge müdürlüğüne 
yapılır.

Çalışma izni alma yükümlülüğüne uyulmaması halinde 
işverene ve/veya yabancıya uygulanacak idari para ceza-
larına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet 
ana sayfası (www.csgb.gov.tr) hızlı erişim menüsünde 
yer alan idari para cezaları linkinden erişebilir.

Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen ya-
bancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na 
bildirilir.

Geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmak-
sızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz.

11. GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN 
      ÇALIŞMASI
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Geçici koruma sağlanan yabancılara yürürlükteki asga-
ri ücretin altında ücret ödenemez ve yabancılar sigorta- 
sız çalıştırılamaz.

Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma    
kayıt tarihinden itibaren 6 ay sonra çalışma izni almak 
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru-
da bulunabilir.

Çalışma izni başvuruları, geçici koruma sağlanan ya-
bancıları çalıştıracak işveren tarafından e-Devlet üze-
rinden yapılır.

Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak  
geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni mua-
fiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyeti başvuruları, 
geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılır.

Geçici koruma sağlanan yabancılara çalışma izni baş-
vuru hakkı verilmesinde, Geçici Koruma Yönetmeliği 
uyarınca yabancının kalmasına izin verilen iller esas 
alınır.

Çalışma iznine başvurulan işyerinde çalışan geçici     
koruma sağlanan yabancı sayısı işyerindeki toplam ça-
lışan Türk vatandaşı sayısının yüzde 10’unu geçemez.

Toplam çalışan sayısı 10’dan az olan işyerlerinde, en 
fazla bir geçici koruma sağlanan yabancının çalışma-
sına izin verilir.



12. YABANCILARA YASAK MESLEKLER
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Diş hekimliği, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı 
San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)

Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 
uyarınca)

Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının 
Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun 
uyarınca) 

Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususi Hastane- 
ler Kanunu uyarınca)

Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)

Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)

Güvenlik görevlisi (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 
Kanun uyarınca)

Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, 
mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, 
çarkçılık, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)

Gümrük müşavirliği (Gümrük Kanunu uyarınca) 

Turist rehberliği (Turist Rehberliği Meslek Kanunu 
uyarınca)
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