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İNDEX & KÜNYE

SAĞLıK TURİzMİ Mİ? 
UMUT TACİRLİĞİ Mİ? 
KÜbA
n Küba deyince akla; sosyalizm ve devrimin 

kalesi, stüdyo dekoru mimarisi, puro, dans, 
müzik ve en önemlisi de mutlu insanlar 
geliyor. Şimdilerde ise kanser hastalığı ile aşı 
geliştirdiği bilinen Küba’ya düzenlenen turlar 
ve maksadını aşan ‘Sağlık Turizmi’ doğru 
bilgiye ulaşmayı zorunlu kılıyor.

DEPRESYON
hAYDİ KONUŞALıM
n Dünyada yaklaşık 322 milyon kişiyi etkileyen 

depresyon; her yaş grubundan kişinin aile 
ve arkadaşları ile ilişkilerinde problemler 
yaşamasına sebep olan, çalışmasını, 
sosyal hayatını ve günlük işlerini yapmasını 
engelleyen, mutsuz ve ümitsiz olma hali 
olarak tanımlanabilir.

YETENEK YÖNETİMİ  
n “hiçbir iş yapmayan adam, boş oturuyor 

demektir; fakat kendi yetenek ve bilgisinden 
daha aşağı bir işte çalıştırılan adam da onun 
kadar boş oturuyor demektir.”  Socrates

TÜRK İŞ hUKUKUNDA
KıSMİ SÜRELİ ÇALıŞMA 
UYGULAMASıNA bAKıŞ
n Uluslararası Çalışma Örgütü, kısmi süreli 

çalışmayı “işçi ve işveren arasında karşılıklı 
anlaşma ile oluşan ve normal iş süresinden 
daha az olan düzenli çalışma” olarak 
tanımlamaktadır.

RObOTİK CERRAhİ
n  Dijital gelişmeler ve değişimler hızlanarak, 

sürekli yukarı yönde yol alırken, değişmeyen 
bazı düsturlar olduğunu görmek 
düşündürüyor. Öte yandan dijital değişim 
hızına kendini kaptırmamış bireyler açısından 
bu durum moral verici oluyor. 

NEDİR? 
n KALİFORNİYA SENDROMU NEDİR?
n SPOİLER NEDİR?
n KELEbEK ETKİSİ NEDİR?
n NARSİSİzM NEDİR?
n ÜTOPYA, DİSTOPYA NEDİR?

MARKA YARATMAK 
n  “Alabileceğiniz en önemli pazarlama kararı, 

bir ürüne ne ad vereceğinizdir.” Jack Trout

DETOKS İLE bAhARA 
MERhAbA!
n Sağlıklı yaşam için detoks uygulamalarının 

önemi her geçen gün daha fazla fark ediliyor. 
Doğanın renklendiği ve yenilendiği ilkbahar 
ayları toksinlerin vücudumuzdan atılmasını 
sağlayan detoks için en uygun zamanlar ve 
bu dönemde yapılan uygulamalar bedene 
yenilenme ve tazelenme fırsatı sunuyor.
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HUKUKİ BAKIŞ

Uluslararası Çalışma 
Örgütü, kısmi süreli 

çalışmayı “İşçi ve 
işveren arasında 

karşılıklı anlaşma ile 
oluşan ve normal iş 

süresinden daha az olan 
düzenli çalışma” olarak 

tanımlamaktadır.

Kısmi süreli çalışmanın 
esasları hukukumuzda 
temel olarak 4857 sayılı İş 
Kanunu ve İş Kanuna İlişkin 

Kısmi Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde 
(“Yönetmelik”) düzenlenmiştir. 
Aşağıda, her iki düzenleme çerçevesinde 
kısmi süreli çalışmanın tanımı ve 
uygulamasına ilişkin esaslar hakkında 
bilgi verilerek uygulamada işveren 
tarafından dikkat edilmesi gereken 
hususlara değinilmiştir. 

TANIM 
Kısmi süreli iş sözleşmesi İş Kanununun 
13. maddesinde, “İşçinin normal 
haftalık çalışma süresinin, tam süreli 
iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye 
göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi 
durumunda sözleşme kısmî süreli iş 
sözleşmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

Süre
Yönetmeliğin 6. maddesinde kısmi 
süreli çalışmanın süresi belirlenmiştir. 
“İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile 
yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi 
oranına kadar yapılan çalışma kısmi 
süreli çalışmadır.”
Örneğin haftada en çok 45 saat çalışma 
süresi belirlemiş olan bir işyerinde, bir 
işçinin kısmi süreli çalışma yaptığından 
söz edebilmek için işçinin haftada en 
fazla 30 saat süre ile çalıştırılabilmesi 
mümkündür. Bu sürenin aşılması 
halinde kısmi süreli çalışma söz konusu 
olmayacaktır. 
Ancak Yönetmelikte öngörülen haftalık 
süre aşılmadığı takdirde, çalışma süresi 
işçi ve işveren tarafından serbestçe 
belirlenebilecektir. Buna göre, işçinin 
haftanın belli günlerinde tam gün veya 
yine haftanın belirli günlerinde belirli 
saatlerle çalışması kararlaştırılabilir. 

eşiT DAvrANMA YüküMlülüğü
İş Kanunu’nun 13. maddesi, kısmi 
süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan 
işçinin, ayrımı haklı kılan bir neden 
olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi 
süreli olmasından dolayı tam süreli 
emsal işçiye göre farklı işleme tâbi 
tutulamayacağını hükme bağlamıştır. 

ücreT
Her ne kadar kısmi süreli iş 
sözleşmesinde ücretin şekli ve miktarı 
taraflar arasında serbestçe belirlenebilir 
olsa da işçiye verilecek olan ücretin aynı 
süre için hesaplanacak asgari ücretin 
altına düşmemesi gerekmektedir. 
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YIllIk iziN 
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 
13. maddesi uyarınca kısmi süreli iş 
sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli 
izin hakkından tam süreli çalışanlar 
gibi yararlanırlar ve farklı işleme tabi 
tutulamazlar. Buna göre kısmi süreli iş 
sözleşmesi ile çalışanlar, iş sözleşmeleri 
devam ettiği süredeki her yıl için hak 
ettikleri izinlerini, bir sonraki yıl izin 
süresi içine isabet eden kısmi süreli 
çalışmalarına denk gelen iş günlerinde 
çalışmayarak kullanırlar. Başka bir deyişle, 
kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, 
işyerindeki kıdemine uygun olarak İş 
Kanununun 53. maddesinde belirtilen izin 
sürelerinden yararlanacaklardır; yani işçi 
iznini kıdemine uygun olan süre ne kadar 
ise o kadar kullanacaktır.

kIDeM TAzMiNATI
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışmalarda 
kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı 
konusunda Yargıtay’ın son yıllardaki 
eğilimi, iş sözleşmesinin başlangıcı 
ile sona ermesi arasındaki çalışılan ve 
çalışılmayan gün ayrımı yapmaksızın tüm 
sürenin dikkate alınması yönündedir. 
Yani kıdem tazminatı açısından esas 
alınması gereken süre kısmi süreli çalışan 
işçi tarafından fiilen çalışılan gün sayısı 
değil, iş sözleşmesinin başlangıcı ile sona 
ermesi arasında geçen süredir. 

BölüNeBilir MeNfAATler
İş Kanununun 13. maddesi uyarınca 
“Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve 
paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, 
tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı 
süreye orantılı olarak ödenir.” Bu madde 
kapsamında emsal işçi, işyerinde aynı 
veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan 
işçidir. İşyerinde böyle bir işçi 
bulunmadığı takdirde, o işkolunda, 
şartlara uygun işyerinde aynı veya 
benzer işi üstlenen tam süreli iş 
sözleşmesiyle çalıştırılan işçinin esas 
alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda kısmi süreli işçiye 
ödenecek prim, ikramiye, yakacak 
veya gıda yardımı gibi bölünebilir 
menfaatler, çalışma süresi ile orantılı 
olarak ödenecektir. 

Örnek vermek gerekirse haftalık 
45 saat çalışılan bir işyerinde tam 
zamanlı çalışan işçilere 150 TL bayram 
ikramiyesi ödeniyorsa, 30 saat çalışan 
kısmi süreli bir işçiye bu tutarın üçte 
ikisi olan 100 TL ödenecektir.
Buna karşın bölünemeyen menfaatler 
açısından tam ve kısmi zamanlı 
çalışan işçiler açısından bir farklılığa 
gidilemeyecektir. Örneğin deneme 
süresi, ihbar süreleri gibi süreler 
kısmi süreli çalışana da aynı şekilde 
uygulanacaktır.

HAfTA TATili
İş Kanununun 46. maddesine göre, 
işçilere 7 günlük bir zaman dilimi 
içerisinde kesintisiz en az 24 saat 
hafta tatili verilmelidir. Bu hükümden 
yola çıkarak denilebilir ki kısmi süreli 
çalışan işçiler haftanın 6 günü bir 
işyerinde belirli saatlerde çalışıyorsa, 
ancak hafta tatiline ve hafta tatili 
ücretine hak kazanabileceklerdir. 
Bu noktada belirtmek gerekir ki kısmi 
süreli çalışan işçiye ödenecek hafta 
tatili ücreti de (bu ücret bölünebilir bir 
menfaat olduğundan) günlük ücreti 
miktarını aşamayacaktır. 
Örneğin haftada 6 gün 3 saat çalışan 
bir işçi, hafta tatili ücreti olarak 3 
saatlik çalışmanın karşılığı olan ücrete 
hak kazanacaktır.  

GeNel TATil
Kısmi süreli çalışan işçiler 
açısından ulusal tatil ve genel tatil 
günleri ile ilgili herhangi bir uygulama 
farklılığı yoktur. Kısmi zamanlı çalışan 
işçiler de tam zamanlı çalışan işçiler 
gibi çalıştıkları gün ulusal bayram 
ve genel tatil günlerine rastlarsa iş 
sözleşmesi gereği hak ettikleri 
ücrete ek olarak çalıştığı süreye 
karşılık gelen ücret ayrıca 
kendilerine ödenecektir. 


