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(4857 Sayılı İş Kanunu Md. 53)

ASGARİ YILLIK İZİN SÜRELERİ
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlar

14 Gün

Hizmet süresi beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlar

20 Gün

Hizmet süresi on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlar

26 Gün

Bu süreler asgari sürelerdir.
[Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak
uygulanır.]
On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek
yıllık ücretli izin süresi YİRMİ GÜNDEN az olamaz.
Asgari yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

3.3.2004 tarihli ve 25391 4857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan YILLIK
ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ’nde İş Kanunu’nun 53’üncü maddesi uyarınca,
işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esasları
belirlenmiştir.
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İş Kanunu’nun 53’üncü maddesinde öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile
bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili
ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği
tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre belirlenir.
İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir
yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından
vazgeçilemez.
Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından
tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.
Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği
sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi
süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.
Yukarıdaki esaslara göre izine hak kazanan kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışan
işçilerle tam süreli çalışan işçiler arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konularında
bir ayrım yapılamaz.
Geçici iş ilişkisi ile çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri hakkında, geçici iş
sözleşmesinde aksi belirtilmediği takdirde, 03 Mart 2004 Tarihli ve 25931 sayılı Resmi
Gazete Yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal
yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama,
tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba
katılmaz.
İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin
ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını
izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.
Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde izin ücreti yüzdelerden toplanan para dışında
işveren tarafından ödenir.
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Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri
ayrıca ödenir.
Kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlara; izin dönemine rastlayan çalışması gereken
sürelere ilişkin ücretleri, yıllık izin ücreti olarak ödenir.

4857 Sayılı İş Kanunu
Madde 61: Sigorta primleri
Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş
kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler
yönünden ödenmesine devam olunur.
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