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KONU: YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ:
4857 sayılı İş Kanununun 53’üncü maddesine göre işyerinde işe başladığı günden itibaren,
deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere aşağıda belirtilen yıllık
ücretli izinler verilmelidir.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamayacaktır.
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık
ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
İş Kanunu'nun 56’ıncı maddesine göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine
rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmayacaktır.
Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında çalışanların, aynı işverenin bir
veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Çalışan, hak ettiği yıllık
ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir. Bu
istek, çalışan sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde İzin Kurulu’na bildirilir, eğer İzin Kurulu yoksa
işverençe görevlendirilen bir kişi ve çalışanların kendi aralarında seçecekleri temsilciye bildirilir.
Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. İzin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on
günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. İşveren tarafından verilen diğer izinler yıllık
izne mahsup edilemez.
Çalışanlar, yıllık ücretli izinlerini başka bir yerde geçirecekse ve istemde bulunmaları ve bu hususu
belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren
toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölen, izin ücretini yasaya aykırı şekilde ödeyen veya
eksik ödeyen, iş sözleşmesi feshedilen işçiye yıllık izin ücreti ödemeyen, yıllık izin
yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmayan veya eksik kullandıran
işveren veya işveren vekiline 2014 yılında her işçi için 246,- TL idari para cezası
uygulanabilecektir.
Çalışanlarına yıllık ücretli izin kullandıracak işverenlerin ve vekillerinin yukarıdaki
hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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