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ÖNSÖZ

Değerl Meslektaşlarımız;
Ülke sorunlarının her geçen gün arttığı, meslek ve yaşam alanlarımızın tahrp 
edldğ br dönemden geçyoruz. Ülke ekonomsnn lokomotfi olduğu dda edlen 
nşaat sektörüne yapılan öngörüsüz yatırımlar büyük kentlerde konut fazlası 
yaratmıştır. Adeta borsa gb çalışmakta olan gayrmenkul sektörü dev br rant 
kapısı oluşturmakta, konutlar hsse sened gb el değştrmektedr. Zeytnlkler, 
meralar ve kıyılarımız se bu ülkenn en öneml doğal mrasları ken ger dönüşü 
olmayacak bçmde bu ranta kurban edlmek stenmektedr. İdeolojk olmakla 
suçlanan TMMOB ve bağlı odaların verdğ blrkş raporlarına rağmen doğal 
alanların yapılaşmaya açılması kmlernn evn sel basmasına sebep olurken, 
kmlernn cebn doldurmaktadır. Malesef bu rant sstem aynı zamanda nsanları, 
emekçlermz de yyp btrmektedr. 

Meslek olarak kentsel ve kırsal peyzajlarda varlığımız nkar edlemezken yasal 
dayanak ve kamudak sthdam taleplermz hala göz ardı edlyor. Kamunun da 
güvenceszleştrlmeye çalışıldığı son yıllarda çıkan kralık şçlk ve kıdem tazmnatı 
yasa önergeler, her geçen gün taşeronlarmanın artmasına, emek sömürüsüne 
sebep oluyor. Bu süreçte büyük müşavrl k firmalarına taşeronluk yaparak 
hayatlarını kazanmaya çalışan küçük firma sahpler üzernde sermayenn baskısı 
artıyor ve ücretl çalışan meslektaşlarımız da bu durumdan etklenen öncelkl 
kşler oluyorlar. Gderek artan br bçmde performans toplumuna dönüşüyor, 
dönüştürülüyoruz. Kamuda ve özel sektörde, hem kurumlar hem de çalışanlar 
“performans ölçüm krterlernn” kurbanı halne getrlyor. Başarının kaltel 
olandan zyade hızlı olan olması, bu yarışta deallermz le beklentler arasında 
kalmamıza neden oluyor. 

Bu ktapçık  le hem ş veren hem de ücretl  çalışan peyzaj mmarlarını ş 
yaşamındak yasal hakları konusunda blglendrmey amaçlamaktayız. Odamızın 
örgütlü yapısının güçlenmes, mesleğmz onurlu, nsanca ve lerye taşıyarak 
yapablmek umuduyla.

TMMOB Peyzaj Mmarları Odası
12. Dönem Yönetm Kurulu

Merhabalar,

“Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuyla hepmz karşılaşmışızdır. Hepmz büyüdük ve br takım 
mesleklerle ünvanlara sahp olduk. Peyzaj mmarı olmak kmmz çn blnçl br tercht, 
kmmz çn se eğtm sstemnde savrulduğumuz br alandı. Yne de okul sıralarında 
aldığımız eğtmle peyzaj mmarlığına dar umutlar gelştrdk, hayaller edndk. Zorlu br 
eğtmden geçp proje teslmlernde sabahladık. Şmd öğrendklermz uygulamak, farklı 
tasarımlar yapmak, kente-kırsala yan hayata br şeyler katmak zamanı. Fakat ş yaşamına 
atıldığımızda karşılaştığımız koşulların belk de proje teslm çn sabahlamaktan daha zor 
olduğunu hayretler çnde farkettk. Bunu en çok meslek nüfusumuzun büyük çoğunluğunu 
oluşturan ve emeğn satarak hayatını kazanan ücretl çalışan peyzaj mmarları, yan beyaz 
yakalı şç meslektaşlarımız gördü, görmekte.

Ofis, şantye ya da sera gb çalışma ortamlarımızda sgortamızın yatırılmaması, asgar ücret 
üstünden yatırılması ya da ş verenle anlaşmazlığa düştüğümüz durumlar olablr. Esnek 
çalışma saatler, analtk düşünme sstem le aynı anda yüksek letşm becerlerne sahp 
olmamız da beklenyor olablr. Sstemn herkes br yarışa soktuğu bu kısır döngüde 
haklarımızın ne kadar farkındayız? Haklarımızdan, zamanımızdan, yaşamımızdan ne kadar 
ödün veryoruz? Bazen deneymsz olduğumuz çn bu durumun geçc olmasını düşünüyor 
ya da beklyor olablrz hatta kend şmz kurma planları yapıp bu durumdan kurtulma 
beklentmz de olablr. Ancak kend şmz kurduğumuzda yakındığımız durumları başkasına 
yaşatacaksak ne anlamı var? 

Bz, Ücretl Çalışan Peyzaj Mmarları Komsyonu olarak çalışanların en temel hakları olan; 
sgortası tam yatan br ş, nsan çalışma süreler, düzenl ödenen br maaş, fazla mesa ücret; 
kısaca nsanca br yaşam stemekteyz. Sonuç olarak yen mezun ya da deneyml, hepmz 
breysel olarak bu durumlara karşı kendmzce drenmeye çalışmaktayız. Fakat örgütlü br 
mücadeleyle sesmz daha çok duyurmak, brbrmzden haberdar olmak ve haklarımızın 
farkına varmak çn br arada daha güçlüyüz.
Geleceğmze dar umudumuzu yeşertmek adına önce dertlermzde brleşmek, sonra 
haklarımızı öğrenmek çn tüm ücretl çalışan meslektaşlarımızı hakları hakkında 
blglendrmek adına bu ktapçığı hazırladık.
Tüm meslektaşlarımızla daha güçlü yarınlar çn dayanışmayla…
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Kanunda aks belrtlmedkçe, sözleşmenn süres br yıl ve daha 
fazla değlse ş sözleşmesnn yazılı olması zorunlu değldr. İş 
sözleşmesnn varlığı çn şç şverenn emr ve talmatlarına 
bağımlı olarak ş görmel, şverende bu bağımlıklık lşks 
nedenyle şçsne ücret ödemeldr. 

İş sözleşmes belrl sürel veya süresz olmak üzere yapılablr. 
İşe başlarken yazılı hçbr sözleşme mzalanmadığı takdrde 
şveren ve çalışan arasında süresz sözleşme başlamış olur.

1.  İşe başlarken 
yazılı sözleşme 
zorunlu mudur?

•İş sözleşmes dkkatlce okunmalı.
•Belrl-belrsz sürel sözleşme ayrımına dkkat edlmel. 
•Özellkle ş tanımı, çalışma yer, ücret ve ceza şarta bakılmalı.
•Gerekl trazlar ve müzakereler yapılmalı.
•Sözleşmenn br örneğ alınmalı. 
•İşç,  vasıfları vb. hakkında şveren yanıltmamalı. 
•Boş kağıt, boş sözleşme, senet, stfa ve bra kağıdı mzalanmamalı. 
•İçnde boşluk olan sözleşme mzalanmamalı.
•İk ayrı sözleşme yapılmamalı.

2. Sözleşme 
mzalamam 
stenyor. 
Nelere dkkat 
etmelym?

Deneme süres en çok 2 aydır. Sözleşmede daha uzun süreler 
öngörülmüş olsa ble, kanunda azam olarak belrlenen k aylık 
süre dolduğunda deneme süres sona erecektr.  Taraflar deneme 
süres çnde önceden hbar etmekszn, tazmnat ödemekszn yan 
hbar süres tanımadan ve hbar tazmnatı ödemeden sözleşmey 
sona erdreblr. Deneme süres çnde şveren, ücret ve sgorta 
prmn doğru bçmde yatırmak zorundadır.

3. Deneme süres 
yasal olarak 
ne kadardır?
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ise baslarken, ,

Haftalık çalışma süres en çok 45 saattr. Aks kararlaştırılmadığı 
sürece 45 saatlk haftalık çalışma süres haftanın çalışılan 
günlerne eşt bölünmeldr. Günlük çalışma süres se en çok 11 
saattr. Ara dnlenmeler, çay  ve  yemek araları çalışma 
süresnden sayılmaz.
İş Kanununa göre yed günlük br zaman dlm çnde kesntsz 
en az yrmdört saat dnlenme (hafta tatl) şartı olduğundan 
haftalık çalışma günü en fazla 6 gün olarak kabul edlr. 

4. Yasal çalışma 
süreler nedr?
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 İş güvences, kıdem tazmnatı, yıllık ücretl zn hakkı ve zn sürelernn tesptnde deneme süres 
çalışma süresnden sayılarak hesaplamaya dahl edlr. Deneme süresnde yapılan çalışmaya yönelk 
günlük ücret, fazla çalışma ücret, hafta tatl ücret, ulusal bayram ve genel tatl ücret gb şçlk 
hakları koşulları sağlanmış se bunların talep edlmes mümkündür. 
Yazılı olmayan ş sözleşmesnde deneme kaydının varlığının spatı, karşı tarafın krarı veya yazılı br 
belge le mümkün olmaktadır. Aks halde deneme kaydının varlığın spatı mümkün değldr.
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Haftalık 45 saat aşan çalışmalar mesaye grer. İşçnn günlük 
çalışma süres 11 saat aşıyorsa, haftalık toplam çalışma süres 45 
saat aşmasa dah günlük 11 saatn üzerndek her çalışma çn fazla 
çalışma ücret ödenmes gerekr.

İşç fazla mesa yapmak zorunda değldr, steğe bağlıdır. İş 
sözleşmesnde fazla çalışma ücretnn asıl ücrete dahl olduğunun 
kabul edlmes halnde sözleşmenn geçerl olablmes çn;

Ÿ Fazla çalışma ücretnn asıl ücrete dahl olduğuna dar 
sözleşmelerde açık hüküm bulunmalıdır.

Ÿ Ücrete dahl fazla çalışma süres günlük en çok 11 saatten, yıllık 
toplam 270 saatten fazla olmamalıdır.

Ÿ Fazla çalışma ücretn de çeren ücret asgar ücretn üzernde 
belrlenmeldr.

Ÿ Asıl ücretn mktarı şçye yaptırılacak fazla çalışma saatler le 
orantılı olmalıdır.

Ÿ Fazla çalışma ücret saatlk gelrn en az %50 zamlı haldr.

5. Fazla mesa ve 
tatl günlernde 
çalışma ücret nasıl 
hesaplanır? 
Fazla mesaye 
kalmak 
zorunda mıyım?
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Örnek Fazla Çalışma Ücret Hesabı:

Net Ücret: 2.250 TL

Günlük Ücret: 75 TL (2.250 TL * 30 Gün)

Saat Ücret: 10 TL (2.250 TL / 225 (30 Gün*7,5 günlük normal çalışma süres))

Fazla Mesa Ücret: 15 TL (10,00 TL*1,5)

Tatl Günlernde Çalışma:
Yasal tatl günler : 1 Ocak, 23 Nsan, 1 Mayıs , 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekm (1,5gün), Ramazan Bayramı 
(3,5gün), Kurban Bayramı (4,5gün) ve son olarak eklenen 15 Temmuz'dur.

Tatil günlerinde işçi çalışmak zorunda değildir. İşçinin onayı gerekir. 

Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma yapılmadığında bir iş karşılığı 
olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapılmayarak çalışma yapıldığında ise çalışılan her gün için 
ilaveten bir günlük ücreti ödenir. 

Dğer İznler

Evlenme

Ölüm 8 (1. Derece)

Doğum İzn(Kadın)

Doğum İzn (E)

Emzrme İzn (K)

İzn Süres

3 Gün

3 Gün

5 Gün

5 Gün

1,5 Saat (1 yıl)

Kıdem Süres

Yıllık İzn Süres

1-5 Yıl

14 İşgünü

6-15 Yıl

20 İşgünü

15+Yıl

26 İşgünü

Yıllık zn hakkı 1 yıl boyunca aynı ş yernde 
çalıştıktan sonra kazanılır. Bu süreye varsa deneme 
süres de dahldr. İzn ücret le takas edlemez. 
Yıllık zn br kısmı 10 günden az olmamak üzere en çok üçe 
bölüneblr.

İşç yıllık zn kullanmak stedğ zamanı şverene bldrr. Kararı 
şveren verr. Kullanılmayan zn sonrak yıla devreder (yıllık zn 
yanmaz!).İş sözleşmes sona erdğnde, varsa kullanılmayan 
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18 ve daha küçük yaştak şçlerle, 50 ve daha yukarı yaştak şçlere verlecek yıllık ücretl zn süres 20 
günden az olamaz. Yıllık zn süreler ş sözleşmeler le artırılablr. Yıllık ücretl znler şyernn kurulu 
bulunduğu yerden başka br yerde geçrecek olanlara stekte bulunmaları ve bu hususu belgelemeler 
koşulu le gdş ve dönüşlernde yolda geçecek süreler karşılamak üzere şveren toplam 4 güne kadar 
ücretsz zn vermek zorundadır. İşveren tarafından yıl çnde verlmş olan dğer ücretl ücretsz znler veya 
dnlenme ve hastalık znler yıllık znden mahsup edlemez. Yıllık zn süresne rastlayan Ulusal bayram ve 
genel tatl günler le hafta tatl günler zn süresnden sayılmaz. İşveren, yıllık ücretl znn kullanan her 
şçye, yıllık zn dönemne lşkn ücretn lgl şçnn zne başlamasından önce peşn olarak ödemek veya 
avans olarak vermek zorundadır.
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asgari ucret meselesi
. .

Brüt ücret kısaca, şçnn ücret bordrosunda görünen ve kesntler 
önces tutarı fade eden ücrettr.  Brüt ücretnn mktarını 
öğrenmek steyen şç, ücret bordrosunu elne almalı ve 
kesntlerden öncek tutarı bulmalıdır. Bu kesntler şöyledr; 

• SSK prm %14
• İşszlk  fonu %1
• Gelr vergs %15
• Damga vergs % 0,759
• Dğer

8. Brüt ve 
net ücret nedr? 
Farkları nelerdr?

Sosyal Güvenlk Kurumu, kayıt dışı ekonomy önlemek çn 
yürüttüğü çalışmalar kapsamında TMMOB le 2012 yılında 
asgar ücret protokolü mzaladı.  TMMOB her yıl Oda 
görüşlern alarak yen mezun mühends, mmar ve plancıları 
baz alarak asgar brüt maaş bedeller belrlemektedr. Odamızın 
TMMOB üyes olması açısından bu belrlenmş rakamalar 
mesleğmz çn de geçerldr.

7. Peyzaj mmarları 
çn belrlenmş br 
asgar ücret 
var mıdır?

Ancak SGK, 4857 sayılı ş kanununun 39 uncu maddes gereğnce belrlenen zorunlu asgar ücrete 
alternatf br ücret olarak algılandığı gb br gerekçeye sığınarak TMMOB'nn bldrdğ asgar ücret 
üzernden denetm yapmayı bırakmak stemş ve protokole aykırı olmasına rağmen protokolü 
09.06.2017'de tek taraflı feshetmştr. Gerekçe nandırıcı değldr, zra protokolün mzalandığı 2012 
yılında da 4857 sayılı kanunun lgl hükmü yürürlüktedr. 

Protokolün fesh SGK denetmnn getrdğ kazanımları yaralamakta olsa da TMMOB'nn belrledğ 
rakamların yasal dayanakları ve BTB'l firmaların bu rakamı ödemey taahhüt ettğ, aks durumların 
BTB'nn ptaln gerektrmes hal halen varlığını sürdürmektedr. Mühends, mmar ve plancıların 
asgar ücret mücadeles, her meslektaşımız çn hayat br meseledr. Konu le lgl TMMOB'nn ve tüm 
odaların çalışmaları sürmektedr. Detaylı blg çn odamızın veya TMMOB'nn web stesne 
bakablrsnz.

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 9

9. Ücretmn br 
kısmını elden 
alıyorum. 
Bu yasal mıdır?

Net ücret se, şçnn brüt ücretnden yukarıda belrtlen  kesntler düşüldükten sonra asgar geçm 
ndrm eklenmesyle bulunur. Bu ücret aslında temel olarak, şçnn banka hesabına yatırılan ya da ona 
elden ödenen ücrettr. 

Bunların arasındak farkın blnmes önemldr. Örneğn kıdem tazmnatı ya da hbar tazmnatının 
hesabında dkkate alınması gereken ücret türü brüt ücretken, yıllık zn ücretnn hesabında net ücret 
dkkate alınmalıdır. 

10.  Sgortamın 
yatıp yatmadığını 
nasıl kontrol 
ederm? 

Sosyal Güvenlk Kurumundan veya e-devlet şfres le  
https://www.turkye.gov.tr adresnden 
4A Hzmet Dökümü kısmından öğreneblrsnz.

11. Sgortam aldığım 
ücret üzernden 
değl, asgar ücret 
üzernden yatıyor 
veya yatmıyor, 
bu konuda 
ne yapmalıyım?

Ücretn verldğ belgelenyorsa ve sgorta prmnz ücretn 
tamamı üzernden yatırılıyorsa hukuken elden almak sorun 
doğurmaz. Aks taktrde soru 11'e bknz.

Sgorta prmnn gerçek ücret (ve en az TMMOB asgar ücret) 
üzernden yatırılması zorunludur. Asgar ücretten yüksek ücret 
aldığı halde, düşük ücret veya asgar ücret üzernden sgortalı 
gösterlenler, yan sgorta prmne esas kazançları gerçek ücret 
yerne daha düşük ücretten veya asgar ücretten Sosyal 
Güvenlk Kurumu'na bldrlenlern önünde k seçenek 
bulunmaktadır.
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12. Sgortamın kodunu 
(peyzaj mmarı) 
nasıl öğreneblrm? 
Meslek kodumun 
peyzaj mmarı olarak 
gösterlmes öneml m?

a)Sosyal Güvenlk Kurumu'na Şkayette Bulunmak:
Eğer çalışanın kendsne ücret tam olarak ödenmş, ancak Sosyal Güvenlk Kurumu'na bldrm düşük 
ücretten yapılmışsa, bu konudak şkayetn şyernn bağlı olduğu Sosyal Güvenlk İl Müdürlüğü / Sosyal 
Güvenlk Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak (dlekçeyle) yapılması gerekmektedr. Eğer çalışana ücret de 
düşük / eksk ödenmşse bu konudak şkayetn se şyernn bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu 
Müdürlüğüne (İŞKUR) yazılı olarak (dlekçeyle) yapılması gerekmektedr  Ayrıca dlekçe le şkayette 
bulunma yerne Çalışma ve Sosyal Güvenlk İletşm Merkez “ALO 170”e de şkayette bulunmak 
mümkündür.
b)İş Mahkemesnde Dava Açmak:
Asgar ücretten yüksek ücret aldığı halde, düşük ücret veya asgar ücret üzernden sgortalı gösterlenler 
çn, aynı şeklde şyernde ayda 30 gün çalıştığı halde çalışma gün sayısı 30 günden az gösterlenler çn 
knc yol se mahkemede dava açmaktır. Bu dava İş Mahkemes bulunan yerlerde bu mahkemede, İş 
Mahkemes bulunmayan yerlerde se bunun yerne bakan mahkemede açılması, ayrıca açılacak davada 
şverenle brlkte Sosyal Güvenlk Kurumu'nun da davalı olarak gösterlmes, yan Kurumun da davaya dahl 
edlmes gerekr. 

https://www.turkye.gov.tr/ adresnden e-devlet şfres le 
grlerek 4A Hzmet Dökümü kısmından öğreneblrsnz. 
Peyzaj Mmarı meslek kodu 2162.01 'dr.

İlerde ş tecrübes göstermenz gereken durumlarda peyzaj 
mmarı olarak çalıştığınızı belgelemek açısından şveren 
tarafından meslek kodunun doğru grlmes önemldr. 

13. Haklı Fesh nedr? Haklı nedenle fesh hakkı, dürüstlük kuralları gereğ ş lşksn 
sürdürmes kendsnden beklenemeyecek tarafa belrl veya 
belrsz sürel ş akdn derhal feshetme yetks veren bozucu 
yenlk doğuran haktır. Çalışma hayatının hem şveren hem de şç 
açısından getreceğ br takım olumsuzluklar, taraflara haklı fesh 
hakkı yan ş sözleşmesn sona erdrme mkanı sağlamıştır. 4857 
Sayılı İş Kanunu'nun 24. Maddesnde şçnn haklı nedenle derhal 
fesh hakkı 25. Maddesnde se şverenn haklı nedenle derhal 
fesh hakkı düzenlenmştr.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18, 19, 20, 21. maddelernde breysel ş 
güvences hükümler, toplu şç çıkarmada ş güvences hükümler 
se 29. maddede düzenlenmştr. İş güvencesnn en öneml unsuru, 
geçerl br nedene dayanmayan ş sözleşmesnn feshne 
uygulanacak yaptırımdır. 

15. İş Güvences Nedr? 
İş Güvences 
Hükümlernn 
Uygulanmasının 
Koşulları Nelerdr?

• İşyernde en az otuz şçnn çalışıyor olması,

• İşçnn en az altı aylık kıdem olması,

• Belrsz sürel  hzmet akd le çalışılıyor olması şartı,

• Feshn geçerl br sebebe dayandırılması,

4857 SAYILI KANUN IŞIĞINDA İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DAHİLİNDE OLANLAR
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14. İşverenn haklı 
Nedenle derhal 
Fesh yapmasının 
Koşulları 
Nelerdr? 

İşverenn haklı nedenle derhal fesh hakkı 
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. Maddesnde 
düzenlenmştr. İşveren 25. Maddede ''sağlık 
sebepler'', ''ahlak ve y nyet kurallarına uymayan 
haller ve benzerler'' ve ''zorlayıcı sebepler'' başlıkları 
altında üç grupta toplamış olduğu sınırlı sayıdak nedenlerden 
brne dayanarak dlerse belrsz sürel ş akdn bldrm sürelern 
beklemekszn, belrl sürel ş akdn se sürenn btmnden önce 
derhal feshedeblr.

Haklı nedenle fesh hakkı karşı tarafın kabulüne gerek olmaksızın tek taraflı rade beyanıyla ş akdn 
derhal sona erdrr. Lehne haklı nedenle fesh hakkı doğmuş olan taraf bu hakkı kullanıp 
kullanmamakta serbesttr. Çalışan ş güvences kapsamında se şveren; fesh bldrm yazılı yapmak,    
şten çıkarmak çn maddede belrtlen geçerl ya da haklı br gerekçeye dayanmak ve gerekçey açık ve 
kesn belrtmek zorundadır. Eğer şç herhang br ş güvences kapsamında değlse şveren; yazılı 
bldrm yapmak ya da gerekçe göstermek zorunda değldr; ancak şveren fesh hakkını kötüye 
kullanmamak zorundadır. 
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14. İşverenn haklı 
Nedenle derhal 
Fesh yapmasının 
Koşulları 
Nelerdr? 
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İşçnn haklı nedenle derhal fesh hakkı 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 
24. Maddesnde düzenlenmştr. İşçnn 24. Maddede ''sağlık 
sebepler'', ''ahlak ve y nyet kurallarına uymayan haller ve 
benzerler'' ve ''zorlayıcı sebepler'' başlıkları altında üç grupta 
toplamış olduğu sınırlı sayıdak nedenlerden brne dayanarak 
dlerse belrsz sürel ş akdn bldrm sürelern beklemekszn, 
belrl sürel ş akdn se sürenn btmnden önce derhal 
feshedeblr.

16. Çalışanın haklı 
nedenle derhal fesh 
yapmasının koşulları 
nelerdr? 

• İşç Ücretnn Tam Olarak Ödenmemes ya da Hç Ödenmemes

• İşçnn Ücretnn Düşürülmes

• İşyernden Kaynaklanan Sağlık Sebepler

• İşverenn Ücret, İş Tanımı, İşyer, İş Şartları Gb Konularda İşçy Kandırması 

• İşverenn Hakaret Etmes

• İşverenn Tehdt Etmes, Suça Tahrk ve Teşvk Etmes

• Çalışanın İş yernde Cnsel Tacze Uğraması

• Mobbng

Kıdem tazmnatı esk 1475 Sayılı İş Kanunu'nun halen yürürlükte 
olan 14. Maddesnde düzenlenmştr. Yasada belrtlen asgar br 
çalışma süresn dolduran şçnn ş akdnn yne aynı yasada 
sayılan nedenlerden bryle son bulması halnde, şçye veya 
mrasçılarına kıdem ve ücret dkkate alınarak şverence 
ödenmes gereken br mktar paradır.

17.  İşten çıkarıldım. 
Kıdem tazmnatı ne 
kadardır ve almamın 
koşulları nelerdr?

tazminat
Kıdem tazmnatı almaya hak kazanan şçye ; şe başladığı tarhten tbaren hzmet süresne göre ; HER 
TAM YIL İÇİN 30 GÜNLÜK ÜCRET TUTARINDA tazmnat ödenr. Bu süre TİS'ler le şç lehne 
ARTIRILABİLİR. Br tam yıldan artan süreler çn aynı oranda ödeme yapılır. Kıdem tazmnatı çn şçnn 
SON ÜCRETİ baz alınır.Bu ücret ; brüt ücretdr, yan verg sgorta prm keslmeden öncek ücretdr. 
Kıdem tazmnatı mktarının belrlenmesnde genş anlamda ücret baz alınır. Yan ; asıl ücretten başka 
para veya para le ölçüleblen sözleşmeden veya kanundan doğan kramye-prm-yakacak-gıda gym 
–yol-yemek-konut gb yardımlar da dkkate alınır. -Hzmet akdnn şç tarafından;

Kıdem Tazmnatına Hak Kazanmanın Koşulları;
a.1- 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesnde belrtlen ve şçye hzmet akdn derhal fesh hakkı 
veren sebeplerden dolayı,
a.2-Muvazzaf askerlk hzmetnden dolayı,
a.3-Bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emekllk veya malullük aylığı ya 
da toptan ödeme almak amacıyla,
a.4-506 sayılı Sosyal Sgortalar Kanunun 60 ıncı maddesnn brnc fıkrasının (A) bendnn (a) ve (b) alt 
bentlernde öngörülen yaşlar dışında kalan dğer şartları veya aynı Kanunun Geçc 81 nc maddesne 
göre yaşlılık aylığı bağlanması çn öngörülen sgortalılık süresn ve prm ödeme gün sayısını 
tamamlayarak kend stekler le şten ayrılması nedenyle,
a.5-Kadının evlendğ tarhten tbaren br yıl çersnde kend arzusu le, feshedlmş olması
b-Hzmet akdnn şveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 25 nc maddesnde belrtlen ve şverene 
hzmet akdn derhal fesh hakkı veren ve II numaralı bentte belrtlen ahlak ve y nyet kurallarına 
uymayan haller ve benzerler dışındak sebeplerden dolayı feshedlmş olması.
c-Hzmet akdnn şçnn ölümü sebebyle son bulması. Tazmnat şçnn kanun mrasçılarına ödenr.
İşçnn bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emekllk veya malullük aylığı 
ya da toptan ödeme almak amacıyla hzmet akdn sona erdrmes halnde, kıdem tazmnatı hakkından 
faydalanablmes çn aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendsne aylık 
bağlanması veya toptan ödeme yapılması çn yaşlılık sgortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma 
veya sandığa müracaat etmş olduğunu belgelemes şarttır. İşçnn ölümü halnde bu şart aranmaz.
Eğer hzmet akd yukarıda belrtlen haller dışında, şçnn kend steğ le sona erdrlmş veya ahlak ve 
y nyet kurallarına uymayan haller nedenyle şveren tarafından sona erdrlmşse, şçnn kıdem 
tazmnatı hakkı doğmaz.
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Hukukumuzda belrsz sürel ş akdn usulsüz fesheden taraf karşı 
taraf karşı tarafa uygulamada hbar tazmnatı olarak adlandırılan 
br tazmnat ödemek zorunda kalır. İhbar tazmnatında amaç, 
çalışanın ya da şverenn ş bırakma ya da şten çıkarma 
nyetlern makul br sürede karşı tarafa bldrmelern sağlamaktır. 
İhbar tazmnatı gydrlmş brüt ücret kadardır. İşç veya şveren 
tarafından derhal fesh mkanı dışındak şartlarda feshetmek 
steyen taraf önceden bldrmekle sürenn dolması le ş 
sözleşmes lşks sona erer. Yasa gereğ bu süreler hzmet 
sürelerne göre ayrı ayrı belrlenmş olup bu süreler ancak şç 
lehne olmak koşulu İLE TİS VEYA SÖZLEŞMELERLE DE 
artırılablr. 

18. İhbar tazmnatı 
ne kadardır ve 
almamın koşulları 
nelerdr? 

Bunlar :
• 6 aydan AZ sürmüş olan hzmetlerde 2 hafta,
• 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş hzmetlerde 4 hafta,
• 1,5 YILDAN 3 YILA KADAR sürmüş hzmetlerde 6 hafta ,
• 3YILDAN FAZLA sürmüş hzmetlerde bldrmn karşı tarafa yapılmasından tbaren 8 hafta sonra son 
bulur.

Aks halde bu sürelere uymayan taraf (ster şç olsun ster şveren) karşı tarafa bldrm süres 
tutarındak ücret ödemek zorundadır. Bu süreler ş sözleşmes le arttırılablr.

19. Yen ş arama zn 
ne kadardır?

Bldrm süres devam ederken şyernde ş görme borcunu yerne 
getrmek zorunda olan şçnn aynı zamanda yen br ş araması 
oldukça güçtür. Bu tbarla İş Kanununun 27. Maddesnde şçye 
bu dönemde ve çalışma saatler çnde yen ş arama olanağı 
tanımıştır. Bldrm süreler çnde şveren şçye yen br ş bulması 
çn gerekl olan ş arama znn ş saatler çnde ve ücret kesnts 
yapmadan vermeldr. İşçnn ş arama znnn süres günde en az 
2 saattr. Sözleşme le bu süre daha uzun olarak saptanablr 
ancak kısaltılamaz. İşç sterse ş arama zn saatlern brleştrerek 
toplu olarak kullanablr. İşveren, şçye ş arama znn vermezse o 
süreye at ücret öder. 

ihbar / istifa
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İşszlk ödeneğ almak steyen şçnn;

• Son 3 yılda en az 600 gün sgorta prm ödenmş olması,
• Son 120 günde kesntsz sgorta prm ödenmş olması,
• Fesh tarhnden tbaren 30 gün çnde İş Kurumu'na yazılı 
olarak başvurması,
• İşçnn fesh gerektren br kusur şlememş olması,
• İşçnn kend steğyle şten ayrılmamış olması gerekr.

20. İşszlk ödeneğnden 
nasıl faydalanablrm?

4857 sayılı İş Kanunumuzun 34. maddesnde ücret ödeme 
gününden tbaren yrm gün çnde mücbr (zorunlu) nedenler 
dışında ödenmes gerektğ tanımlanmıştır.

21. Br süredr ücretm 
alamıyorum. 
Ne yapablrm?

Ücret gününde ödenmeyen şç şunları yapablr;

1. İşç, ş görme borcunu yerne getrmekten kaçınablr.

2. Bu nedenle kşsel kararlarına dayanarak ş görme borcunu yerne getrmemeler sayısal olarak toplu 

br ntelk kazansa dah grev olarak ntelendrlemez.

3. Gününde ödenmeyen ücretler çn mevduata uygulanan en yüksek faz oranı uygulanır.

4. Bu şçlern bu nedenle ş sözleşmeler çalışmadıkları çn feshedlemez ve yerne yen şç alınamaz, 

bu şler başkalarına yaptırılamaz. Böyle durumlarda şverene karşı maaş alacaklarının fazyle tahsl çn 

dava açılablr. Ayrıca çalışan tarafından haklı fesh yapılablr.
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İşç, ş sözleşmesn hbar süresne uyarak stedğ zaman sona 
erdreblr. Uyulması gereken hbar süreler aşağıdak tabloda 
gösterlmştr.

22. İstfa etmek
styorum. 
Ne yapmam lazım? 

Hzmet Süres 

6 aydan az olan çalışma dönem çn

6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönem çn

1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönem çn

3 yıldan fazla olan çalışma dönem çn

Bldrm Süres

2 hafta

4 hafta

6 hafta

8 hafta

İhbar Tazminatı Tutarı

2 Haftalık Ücret

4 Haftalık Ücret

6 Haftalık Ücret

8 haftalık Ücret

İşç sözleşmey feshetmek stedğn yazılı olarak bldrdkten sonra kend çalışma dönem çn 
belrlenmş olan hbar süres boyunca çalışmaya devam eder. Yazılı olarak bldrm yapılması lerde 
doğablecek anlaşmazlıklarda şçnn lehne olacaktır. Aks takdrde şç hbar süresne uyduğunu 
kanıtlayamazsa şveren talep ettğ takdrde bldrm süresne lşkn ücret tutarında hbar tazmnatı 
ödemek zorunda kalır. 

Normal koşullarda şç stfa ettğ çn kıdem tazmnatı hakkını 
kaybeder. İşç ş akdn feshettğ halde kıdem tazmnatı aşağıdak 
koşullarda kazanılablr;

Ÿ Sağlık sebepler, zorlayıcı sebepler (örneğn hava muhalefet 
sebebyle ş yernn uzun süre kapalı kalması) ya da şverenn 
ahlak veya y nyet kurallarına aykırı hareketn gerekçe 
göstererek ş bırakırsa, 

Ÿ Erkek şç askerlk görev dolayısıyla şten ayrılırsa, 
Ÿ Yaşlılık, emekllk veya malullük aylığı yahut toptan ödeme 

almak amacıyla şten ayrılırsa (Emekllğe hak kazandığına 
dar belgenn şverene verlmes kıdem tazmnatının doğumu 
ve faz şlemes bakımından önemldr.)

23. İstfa etmeye 
zorlanıyorum fakat 
çerde kıdem 
tazmnatım var. 
Bu durumda 
ne yapablrm?
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• Kadın şç evllk tarhnden tbaren 1 yıl çersnde ş bırakırsa (Resm nkah çn geçerldr.)
• Ölüm (İşçnn ölümü halnde kıdem tazmnatı alacağı varsa bu yasal mrasçılarına ödenecektr.
• Mobbng 

İşçnn maaşında veya çalışma koşullarında değşklk yaratmak, örneğn; kramyelern kaldırılması, 
maaşının geç verlmes, ücretsz zne çıkarılması, zorla mesa yaptırılması, ş konumunun değştrlmes, 
yol, yemek ve yakacak yardımı gb sosyal haklarının kaldırılması gb durumlar mobbng 
kapsamındadır. Bu gb durumlar şçnn haklı nedenle derhal fesh hakkının doğmasına sebebyet veren 
hallerdendr ve bu stfa değldr. Sayılan bu hallerde şç, ş akdn feshederek kıdem tazmnatı almaya 
da hak kazanacaktır.

Türk Dl Kurumu “İş yernde pskolojk şddet” anlamına gelen “mobbng” 
kelmesn “bezdr” olarak Türkçeleştrmştr. Pskolojk terör ya da mobbng; 
ş yernde, sstematk br şeklde br ya da daha fazla brey tarafından, kşye 
yönelk düşmanca ve etk dışı davranışları çerr. Mobbng kşy rahatsız 
etmeye ve onu bezdrmeye yönelk fizk ya da pskolojk davranışlar 
bütünüdür ve çeştl şekllerde ortaya çıkablr.

24. Mobbng 
nedr?

• Kendn göstermey ve letşm oluşumunu etklemek: Sözünüz keslr, yaptığınız ş sürekl eleştrlr,     
jest ve bakışlarla lşk keslr, yazılı ve telefonda tehdtler vs.

• Sosyal lşklere saldırı: Kmse sznle konuşmaz, dğerlernden ayrılmış br şyer verlr, çalışanların 
sznle lşkye geçmeler yasaklanır, orada değlmşsnz gb davranılır.

• İtbarınıza saldırı: Arkanızdan kötü konuşulur, asılsız söylentler çıkarılır, kararlarınız sürekl sorgulanır, 
özgüvennz olumsuz etkleyen br ş yapmaya zorlanırsınız.

• Kşnn yaşam kaltes ve meslek durumuna saldırı: Hçbr özel görevnz yoktur, sürdürmenz çn 
anlamsız ve sahp olduğunuzdan daha az ntelk gerektren şler verlr, şnz sürekl değştrlr, 
özgüvennz etkleyecek şeklde şler verlr.

• Kşnn sağlığına doğrudan saldırı: Fzksel olarak ağır şler yapmaya zorlanırsınız, fizksel şddet 
tehdtler yapılır, doğrudan cnsel tacz ve fizksel zarar görürsünüz.
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Bu hareketler, çok sık (en az haftada br) ve uzun br süre çnde (en az altı ay) tekrarlanan br temelde 
gerçekleşr. Bu düşmanca davranışların sıklığı ve uygulama süresnn uzunluğu, breyde belrgn 
zhnsel, pskolojk veya sosyal tükenmşlğe neden olur. Bu aynı zamanda Anayasa le güvence altına 
alınmış temel hak ve özgürlüklern hlaldr. 

Brtakım Yargıtay kararlarında; şçnn znl/raporlu olduğu günlerde, şyerndek aksamalar sebebyle 
savunmasının stenmes mobbng olarak değerlendrlmş ve şverenn fesh rades geçersz sayılmıştır.

Mobbng, kanunlarda açıkça suç olarak tanımlanmamış olsa da mobbng amacıyla gerçekleştrlen bazı 
fillern cezalandırılması çn adl merclere başvurmak da mümkündür. 

25. Mobbnge
uğradığınızı
düşünüyorsanız;

Ÿ Maruz kaldığınız mobbng davranışlarının uyarı yapmak 
suretyle son bulacağını düşünüyorsanız, bu davranışlarda 
bulunan kşye açıkça durumdan rahatsızlığınızı söyleyn, tacz 
edc söz ve davranışlarını durdurmasını steyn. Yanınızda 
güvendğnz ve gerekrse tanıklık edeblecek br ş 
arkadaşınız bulunsun. Tanık beyanları özellkle mahkeme 
sürecnde çok önemldr.

Ÿ Pek çok Yargıtay kararında şçnn anlattığı mobbng teşkl eden olayların tutarlılık göstermes ve 
kuvvetl br emarenn bulunması gerektğ belrtlmştr. Kşlk hakları ve sağlığın ağır saldırıya 
uğraması Yargıtay'a göre tartışmasız mobbngn varlığını gösterr. Bununla beraber şverenn şçler 
arası eşt şlem yapma yükümlülüğüne aykırı davranması da mobbnge temel teşkl eder. Bu hususta 
spat yükü şçde olmasına karşın şçnn bu yükümlülüğün hlaln kuvvetl br şeklde gösteren 
delller ler sürmes, spat yükünün şverene geçmesne neden olacaktır. Yan olası br uyuşmazlıkta 
şçnn eştszlğe maruz kaldığı kuvvetl br htmal olarak mahkemeye sunulduğunda artık şverenn 
böyle br davranışta bulunmadığını spatlaması gerekecektr.

Ÿ Eğer maruz kaldığınız mobbng uyarıyla düzelmeyecek boyutlara ulaşıyorsa veya ntelğ tbaryle 
uyarıya mahal vermeyecek br şeklde gerçekleşyorsa, bu davranışlarda bulunan kşye bunu 
yansıtmayın ve haklı nedenle fesh hakkınızı kullanmak çn gerekl grşmlere başlayın.

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 19

Ÿ Olayları, verlen anlamsız emrler ve uygulamaları yazılı olarak kaydedn. Zra şçnn mobbnge 
uğradığını spatlayamadığına yönelk Yargıtay'ca verlen kararlar bulunmaktadır. Bu sebeple 
mobbnge maruz kalındığına dar kuvvetl kanı oluşturan her türlü yazılı veya kayıtlı dell spat 
açısından büyük kolaylık sağlayacaktır.

Ÿ Gerekyorsa, tıbb ve pskolojk yardım alın. Hem yardımcı olacaktır, hem de kanıt oluşturacaktır. 

Ÿ İş arkadaşlarınızla durumunuzu paylaşın. Aynı rahatsızlığı yaşayanlar varsa, grupça başvurmak daha 
etkl olablr. Bunun yanında söz konusu durumu paylaşacağınız ş arkadaşınızı, şverene yakınlığını 
gözeterek seçmenzde de fayda olacaktır. Zra kötü nyetl br şverenle karşı karşıya kalmanız 
durumunda her ne kadar etk olmasa da durumdan haberdar ş arkadaşlarınızın aleyhnze tanıklık 
yapması uygulamada karşılaşılablen durumlardır.

26. Doğum znne hak 
kazanmak çn br 
şyernde belrl br süre 
çalışıyor olmam 
gerekl m?

Yasal düzenlemeler gereğ doğum znne hak kazanablmek 
çn o şyernde bell br süre çalışma koşulu aranmamaktadır. 
Çalışan anne adayları doğum zn alablmek çn öncelkle 
doğum zn belges temn etmeldrler. Doğum zn belges, 
hamlelğn 32. haftasının btmyle SGK le anlaşmalı özel br 
kurumdan veya br SSK hastanesnden aldığınız ş göremezlk 
raporuna verlen smdr. Çalışan anne adayları bu belgey 
çalıştıkları şyernn nsan kaynakları veya muhasebe brmne 
braz etmeldrler. Ayrıca doğum zn belges alınırken son 4 
aydır ödenen sgorta prmlernzn dökümünün yer aldığı vzte 
kağıdı da şyerne verlmeldr. Doğum zn belgesnn aslının 
saklanmasında da fayda vardır.
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Kadın şçler doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak 
üzere toplam 16 haftalık süre çn çalıştırılamazlar. Çoğul gebelk halnde 
se doğumdan önce çalıştırılamayacak sekz haftalık süreye k hafta daha 
eklenr (10 hafta olur). Ancak sağlık durumu elverdğ sürece, doktorun 
onayı le kadın şç sterse doğumdan öncek 3 haftaya kadar şyernde 
çalışablr. Doğum znnde doğumdan önce kullanılmayan znler doğum 
sonrasında kullanılablr.  Hamlelk süresnce kadın şçye peryodk 
kontroller çn ücretl zn verlr. Hekm raporu le gerekl görüldüğü 
takdrde, hamle kadın şç sağlığına uygun daha hafif şlerde çalıştırılır. 
Bu halde şçnn ücretnde br ndrm yapılmaz.

27. Doğum zn 
ne kadardır?

dogum

Doğum znlern kullandırmak şverenn takdrnde değldr, kanunla kullandırılması zorunlu tutulmuştur. 
Bu sebeple Yargıtay doğum znn kullandırmayan şverene karşı şçnn haklı nedenle derhal fesh hakkı 
olduğunu kabul etmektedr. (Yan bu durumda şartları oluşmuşsa şç kıdem tazmnatına hak kazanır.)

İsteğ halnde kadın şçye, 16 haftalık sürenn tamamlanmasından veya çoğul gebelk halnde 18 haftalık 
süreden sonra altı aya kadar ücretsz zn verlr. Bu süre, yıllık ücretl zn hakkının hesabında dkkate 
alınmaz.

Kadın şçnn 16 haftalık doğum znnde çalışamaması nedenyle, bu süre çn SGK tarafından yasa le 
belrlenen esaslar çerçevesnde “Geçc İş Göremezlk Ödeneğ” verlmektedr. Bu süreye at geçc ş 
göremezlk ödeneğ strahatn tamamlanmasından sonra SGK'dan alınmaktadır. 

Ÿ 4/a sgortalılık statüsüne tab çalışan,

Ÿ Köy ve mahalle muhtarları olan,

Ÿ Tcarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedenyle gerçek veya bast usûlde gelr vergs mükellefi 

olan,

Ÿ Gelr vergsnden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sclne kayıtlı olan,

Ÿ Tarımsal faalyette bulunan,

)

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 21

Ÿ İstrahatn başladığı tarhte sgortalılık ntelğnn sona ermemes,

Ÿ Doğumdan öncek 1 yıl çnde en az 90 gün kısa vadel sgorta prm bldrlmş olması,

Ÿ Bu süre çnde şyernde çalışmamış olması,

Ÿ Doğum olayının gerçekleşmş olması,

Sgortalı kadının analığı halnde, doğumdan öncek ve sonrak sekzer haftalık sürede, çoğul gebelk 
halnde se doğumdan öncek sekz haftalık süreye k haftalık süre lâve edlerek çalışmadığı her gün 
çn, erken doğum yapması halnde se, doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler le 
steğ ve hekmn onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halnde, doğum sonrası strahat 
süresne eklenen süreler çn geçc ş göremezlk ödeneğ verlr.

Geçc ş göremezlk ödeneğnn ödeneblmes çn şunlar gerekmektedr;

Erkek şçlern babalık zn 5 gündür. Cumartes ve pazar günler 
le resm tatller se, 5 günlük zne dahl değldr.

28. Erkek şçlern 
babalık zn 
ne kadardır?

Kadın şçler doğum znnn btmnn ardından süt zn 
kullanmaya hak kazanırlar. Kadın şçlere br yaşından küçük 
çocuklarını emzrmeler çn günde toplam br buçuk saat süt zn 
verlr. Bu sürenn hang saatler arasında ve kaça bölünerek 
kullanılacağını şç kends belrler. Bu süre günlük çalışma 
süresnden sayılır. Kadın şçnn zn nasıl kullanacağını şverene 
yazılı olarak bldrmes ve şverenden znn uygun bulunduğunu 
gösterr br spat belges alması gerekr. 

Ayrıca emzren annelern doğumu zleyen 6 ay çnde gece 
çalışması yasaktır, ayrıca günde 7,5 saatten fazla çalışmaya 
zorlanamazlar.

29. Süt znn kmler 
kullanablr, 
ne kadardır?
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