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İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı  

Madde 24 - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin 

bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 

III. Zorlayıcı sebepler:  

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler 

ortaya çıkarsa. 

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı  

Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini 

sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 

III- Zorlayıcı sebepler:  

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması. 

Yarım ücret  

Madde 40 - 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler 

dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her 

gün için yarım ücret ödenir. 

Hafta tatili ücreti  

Madde 46 - Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı 

sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen 

zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü 

için de ödenir. 

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller  

Madde 55 - Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: 

d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil 

edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe 

başlaması şartıyla). 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ 

İzin Kullanma Dönemleri 

Madde 5 — İşveren veya işveren vekilleri, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen izin 

kurulu veya 18 inci maddeye dayanılarak bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle işyerinde 

yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde 

veya dönemlerinde verileceğini tayin edebilir. Bunu işyerinde ilan eder. 

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması 

Madde 6 — Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen 

süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, 53 üncü maddede  

öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere  

bölümler halinde kullanılabilir. 

İzin İsteğinin Zamanı 

Madde 7 — İşçi yukarıdaki maddelere göre hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği 

zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir. 

İşveren veya işveren vekilleri, bu istekleri Yönetmeliğin 15 inci maddesinde sözü geçen izin 

kuruluna veya 18 inci maddesinde belirtilen kişilere bildirir. 

İzin İsteği ve Verilmesi 

Madde 8 — İşçi yıllık izin isteminde, adını soyadını, varsa sicil numarasını, iznini hangi tarihler 

arasında kullanmak istediğini ve ücretsiz yol izni isteyip istemediğini yazar. 

İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Ancak, izin sıra ve 

nöbetleşmesini göstermek üzere söz konusu kurulca düzenlenecek çizelgeler işçinin talebi ve iş 

durumu dikkate alınarak hazırlanır. 

Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih 

dikkate alınarak öncelikler belirlenir. 

 

 



Toplu İzin 

Madde 10 — İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, 

işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir. Bu uygulamaya gidildiğinde, 

izin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak işçiler aynı zamanda izne başlayacak ve Kanunun 

53 üncü maddesindeki izin sürelerine ve yol izni isteklerine göre her işçinin izin süresinin bitimini 

gösterecek biçimde düzenler ve ilan eder. 

İzin Kurulunun Oluşumu 

Madde 15 — İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, 

işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin kurulu kurulur……… 

İzin Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 16 — İzin kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) İşçiler tarafından verilip işveren veya işveren vekili tarafından izin kuruluna iletilen izin 

isteklerine göre hazırlayacağı izin çizelgelerini işverenin onayına sunmak, 

b) İzin çizelgelerini; işçilerin kıdemlerini, izni belirli bir dönemde kullanmak bakımından içinde 

bulundukları zorunluluk veya engellerini, işin aksamadan yürütülmesini ve işçi sayısını göz önünde 

bulundurarak hazırlamak, 

c) İşçilerin yıllık izin hakları ile ilgili dilek ve şikayetlerini inceleyerek sonucunu işverene ve ilgili 

işçiye bildirmek, 

d) Her yıl ücretli izinlerin daha yararlı geçirilebilmesi için kamplar ve geziler düzenlemek, bu 

konuda alınması mümkün olan tedbirleri araştırmak ve işverene tekliflerde bulunmak. 

İzin Kurulu Bulunması Zorunlu Olmayan İşyerleri 

Madde 18 — İşçi sayısı yüzden az olan işyerlerinde; izin kurulunun görevleri, işveren veya işveren 

vekili veya bunların görevlendireceği bir kişi ile işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci 

tarafından yerine getirilir. 


