
“40 saatlik çalışma haftası”
denilen şey nedir?

“40 saatlik çalışma haftası” ülkem-
izde devlet ve 1-2 özel sektör kuru-
luşu dışında hiçbir işyerinde uygu-
lanmayan bir kuraldır. Normal
koşullarda tüm işyerlerinde uygulan-
ması zorunlu olan bu kuralın hak
olarak kazanılması için gerek
ülkemizde, gerekse de dünyada bin-
lerce işçi mücadele etmiş, yüzlerce-
si ölmüştür.

“40 saatlik çalışma haftası”,
Pazartesi sabahından Cumartesi
saat 13:00’a kadar hiçbir işçinin 40
saatten fazla çalıştırılamamasını
düzenler. Günde 7 saat çalışılan bir
işyerinde, cumartesi günleri de 5
saat çalışma yapılarak 40 saat
tamamlanabilir. Oysa bizim ülkem-
izde günde 8-9 saatlere varan çalış-
ma yapıldığı halde, Cumartesi gün-
leri de 5 saatlik mesai uygulanmak-
tadır. Bu durumda ise haftalık çalış-
ma süresi 45-50 saatlere varmak-
tadır.

Patronlar bu yasa dışı durumu “fazla mesai yapıyoruz” diy-
erek gizlemeye çalışırlar. Ancak aslında bu bile doğru değildir.
Çünkü İş Yasası’nın 27. Maddesine göre “Fazla çalışma süre-
si, normal çalışma günlerinde, günde dört saati geçemez.”

İşçilerin oluru alınmadan yapıldığı halde, Cumartesi yapılan
çalışmanın “fazla mesai” olduğunu kabul etsek bile; 08:00-

13:00 saatleri arasında yapılan 5
saatlik “fazla mesai” yasanın açıkça
ihlalidir. Kaldı ki fazla mesai yaptığı
söylenen işçilerin sigortaları da
asgari ücret üzerinden yatırılmaya
devam etmektedir.

Kısacası “40 saatlik çalışma haf-
tası” bizim ülkemizde koca bir
yalandır.

İşyerimde işler yoğun değil.
Patronum da iş yapmadan geçen
süreleri maaşımdan düşmek
istiyor. Bu yasal mıdır?

Hayır. İşçi normal mesai saat-
lerinde işinin başında hazır bulun-
duğu sürece, patron tarafından ken-
disine iş verilsin veya verilmesin
çalışmış demektir. Hiçbir şekilde bu
süreler maaşından kesilemez.

Ayrıca yeni doğum yapmış kadınların süt izni sırasında
geçirdikleri süreler ve iş için yapılan yolculuklar da çalışılmış
kabul edilen süreler arasındadır.

Yıllık İzin hakkı nedir?
Yıllık izin hakkı işçilerin en temel haklarından birisidir. Ayrıca

işçinin sosyal ve duygusal olarak da ihtiyacıdır. İşçiler bir yıl
boyunca her mesai günü çalışarak yorulurlar. Kendilerine,
ailelerine, dostlarına vakit ayırmak, bir süre iş ortamının
yarattığı ruh halinden uzaklaşarak dinlenmek ihtiyacı
hissederler. Bu ihtiyaç yemek yemek, uyumak gibi doğal
bir ihtiyaçtır. Hiçbir insan en sevdiği şey bile olsa, durmak-
sızın aynı işi yaparak mutlu olamaz. Ancak işçiler yaşamak
için çalışmaya muhtaçtırlar. Tıpkı patronların kar etmek
için işçileri çalıştırmaya muhtaç oldukları gibi. Tatil mak-
sadı ile işten bir süreliğine ayrılan işçi patron tarafından
işten atılır veya ayrıldığı süre maaşından kesilirse, işçiler
izine çıkmamayı tercih edeceklerdir. Çünkü işçiler yaşa-
mak için çalışmaktadırlar.

Bu sebeple uzun süren mücadeleler ve sendikal kav-
galardan sonra işçi sınıfı YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINI
kazanmıştır. Yıllık ücretli izin hakkını kullanan işçi, işe
gitmediği sürelerde çalışmış gibi tam olarak maaşını
ödenir. Patronlar bunu ödemek zorundadırlar.

Yıllık Ücretli İzin Hakkı nasıl kazanılır?
Bir işçi işe başladığı ilk günden itibaren altı ay sonra yıl-

lık ücretli izin kullanmaya hak kazanır. Başka bir deyişle,
yıllık ücretli izin kullanmak için en az altı ay çalışmış olmak
koşulu vardır. Bu süre aynı işyerinde veya aynı patronun
farklı işyerlerinde geçirilmiş olabilir. İzin hesaplamasında
aynı patronun farklı işyerleri de bir işyeri olarak değer-
lendirilir.

İşçinin hasta veya yaralı olduğu için işe gidemediği gün-
ler, kadın işçilerin doğum izninde geçen süreler, erkek işçi-
lerin seferberlik dolayısıyla işe gidemediği günler, işyerinin
patron tarafından kapalı tutulduğu günler, hafta tatilleri
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İşyerimde 10 aydır çalışıyorum. Ne kadar yıllık ücretli
izin hakkım vardır?

İş Yasası’na göre, 5 yıllık olmamış her işçinin yılda 14 iş
günü Yıllık Ücretli İzin Hakkı vardır. Siz de henüz 5 yılınızı
doldurmadığınıza göre, her yıl 14 iş günü izin kazanıyor-
sunuz demektir. Yılda 14 gün izin demek, 10 ayda 11 gün
izin demektir. 
Eğer patron ile yaptığınız sözleşmede yıllık izin miktarınızı
daha yüksek anlaşmadıysanız, bugüne kadar kazandığınız
izin 11 iş günüdür. 
Yapacağınız sözleşmelerde haklarınızı arttırabilirsiniz. Ancak
patron sözleşmeye İş Yasası’ndan daha düşük haklar yaza-
maz. Örneğin sözleşmeye yılda 20 iş günü izin
kazanacağınız yazılırsa geçerlidir. Ancak Yılda 10 iş günü
izin kazanacağınız yazılırsa geçerli değildir. �
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(Cumartesi-Pazar) ve resmi tatil günleri, sendikal çalışmalar
nedeniyle işe gidilmeyen günler, işçilerin evlenmeleri, birinci dere-
cede akrabalarının ölümü veya eşinin doğumundan dolayı kul-
landıkları mazeret izinleri; Yıllık Ücretli İzin hesaplamasında
çalışılmış süre olarak hesaplanır. 

Yıllık Ücretli İzin nasıl hesaplanır?
Yıllık ücretli izin hesaplamasında öncelikli konu işe giriş tari-

hinizdir. Hesaplamada kullanılan yıl ölçüsü 1 Ocak – 31 Aralık
arası süreyi ifade eden takvim yılı değildir. İşe giriş tarihinizdir.
Örneğin işe 1 Haziran 2007 tarihinde girmişseniz, sizin 1 yılınız 31
Mayıs 2008’de dolacaktır.

Çalışma süresi altı aydan beş yıla kadar olan işçiler her yıl 14 iş
günü izin hakkı kazanırlar. İşyerinde bir yılını geçiren işçi 14 iş
günü işe gelmeden, maaşını tam olarak ödenir. Yıllık Ücretli izin
günleri miktarı da buna göre hesaplanır. 6 ayda 7 iş günü, 10 ayda
11 iş günü, 12 ayda 14 iş günü gibi... Kısacası işe yeni girmiş bir
işçi beş yılı dolana kadar, her yıl 14 iş günü izin kazanır.

5 Yıldan fazla süredir çalışıyorsam izin hakkım artar mı?
Evet. Beş yıla kadar yılda 14 iş günü ücretli izin kazandığınızı

söylemiştik. Beş yıldan on yıla kadar çalışmış bir işçi, yılda 18 iş
günü ücretli izin kazanır. On yıldan onbeş yıla kadar çalışmış bir
işçi, yılda 22 iş günü ücretli
izin kazanır. Onbeş yıldan
fazla çalışmış bir işçi yılda
25 iş günü ücretli izin
kazanır.

Yani 5 yıla kadar 2
haftalık izin hakkımız
mı vardır?

Hayır! 14 iş günü, nor-
mal takvim günü değildir.
Haftada 40 saat, 8 saat-
lik çalışma ile 5 iş günü
karşılığı olduğundan
Cumartesi ve Pazar gün-
leri izin hakkından
düşülmez. Kısacası 14 iş günü yaklaşık
3 haftaya karşılık gelir. İzin hakkını Pazartesi kullan-
maya başlamışsa, izninin üçüncü haftasının Cuma günü, işçi işe
döner. Ayrıca resmi tatiller de izin süresinden sayılamaz. Yani 29
Ekim izin sürenizin ortasına denk geliyorsa, izin süresinden
düşülemez.

İzinlerimi biriktirerek kullanmam mümkün mü?
Ondört günden fazla kazanılan izin hakları biriktirilebilir. Patron

kullanmanızı engelemiyorsa, ondört güne kadar olan izinlerinizi
her yıl kullanmak zorundasınız. Beş yıldan fazla süredir çalışan bir
işçiyseniz fazlalık izinlerinizi kullanmak zorunda değilsiniz ve 50
güne kadar biriktirebilirsiniz.

Eğer işyerinden ayrıldıysam, henüz kullanmadığım izinlerim
ne olur?

İşçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresinin ücreti, en
son maaşı üzerinden kendisine parasal olarak ödenir. Patron bunu
ödemeyi reddederse, İş Yasası’nı uygulamakla yükümlü Çalışma
Dairesi tarafından bu para alınarak işçiye verilmek zorundadır. 

Mazeret İzni nedir?
İşçinin evlenmesi halinde 3 gün, birinci derece akrabalarının

ölümü halinde 2 gün veya eşinin doğum yapması halinde 2 gün
ödenekli mazeret izni vardır. Bu günlerde işçi işe gitmez ancak
çalışmış gibi ücretini ödenir.�

Yeni asgari ücret açıklandı. Basında sözü edilen 1060
YTL’lik rakam aslında sigorta ve ihtiyat sandığı kesintileri
yapılmazdan önceki rakam olduğundan, işçilerin eline
geçecek miktar değil. Kesintiler yapıldıktan sonra işçinin
eline geçecek net miktar 922 YTL olacak. Ülkemizde
asgari ücretle geçinen binlerce emekçi var. Özellikle son
iki yıldır asgari ücret çok düşük düzeylerdeki artışlarla
belirleniyor. 2007 yılında %10.46’lık bir artış yapılırken,
2008 için %11.57’lik bir artış gerçekleşti. Bu da yaklaşık
96 YTL’ye denk geliyor. Bir yıl boyunca gerçekleşen mas-
raf artışının 96 YTL ile telafi edilmesi ise elbette mümkün
değil.

Patronların ve onların günlük işlerini yapmakla görevli
hükümetin iddiasına göre ücret; bir işçinin yaptığı iş sonu-
cunda hak ettiği paradır. Ancak doğrusu bu değildir. En
basit tanımıyla ücret, işçinin patrondan kendi gücüne,
sınıfının eylemlilik düzeyine ve piyasa koşullarına bağlı

olarak koparabildiği paradır. Ancak bu para
HER ZAMAN işçinin hakettiğinden
azdır. Çünkü işçi ürünün gerçek

sahibidir ve ürettiği ürün veya
hizmetin gerçek karşılığını alacak olur-
sa ortada kar diye birşey kalmaz. O

zaman da patronlar zarar eder.
Patronlar hiçbir zaman zarar etmeyi

kabul etmeyecekleri için, ücret her
zaman için işçinin koyduğu emekten az
olacaktır. Patronlara kalsa aslında hiç
ücret ödememeyi tercih ederler. Ancak

bir işçinin patrona faydalı olması için
yemek yemesi, uyuması, dinlenmesi,

giyinmesi ve kendini yenileyerek tekrar
işinin başına dönmesi gerekir. Bu sebe-

ple bu asgari ihtiyaçları karşılamasına yete-
cek kadar bir ücret işçilere ödenir. İşçi mücadeleleri sonu-
cunda elde edilen bir kazanım olarak da bunu tespit eden
Asgari Ücret Komisyonu’na işçi temsilcileri de alınır. 

Ancak burada bir sorun daha ortaya çıkar: İşçilerin
asgari ihtiyaçları nelerdir? Patronlara kalırsa karınlarının
doyması, senede bir defa kıyafet almaları, bir köşede uyu-
maları kısacası hayvan gibi de olsa yaşamaya devam
etmeleri, işçileri sömürmeye devam etmek için yeterlidir.
Sağlık giderleri, sinema masrafları, telefon, kitap, yurtdışı
tatilleri gibi şeyler patronlara göre lükstür. Oysa insanın
insan gibi yaşayabilmesi için şart olan bu ve bunun gibi
ihtiyaçlar Asgari Ücret hesaplanırken dikkate alınmaz.

Bir düşünün, 922 YTL’ye yılda bir kez ailenizle 2-3 gün-
lüğüne bile olsa tatil yapabilir misiniz? Bir düşünün, 922
YTL’ye ayda bir kez bile ailecek sinemaya gidebilir
misiniz? Bir düşünün, ev kiralarının 750 YTL’den
başladığı bir ülkede karnınızı doyurmak derdine
düşmüşken kitap alabilir misiniz? Bu soruların hepsinin de
cevabı “hayır”dır. 

Emekçilerin insanca yaşayacağı, tatil yapacağı, kitap
okuyacağı, sinemaya gideceği ve tüm bunları sağlık,
barınma, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılama sıkıntısı
olmadan gerçekleştireceği günler için mücadele şarttır.
Sağlıklı bir mücadele ise örgütlenme ile mümkündür.�
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